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يادداشت- 1

 معدنكاران امروز
 ورشكستگان آينده؟!

بس��ياري اعتق��اد دارن��د 
بزرگ ترين مش��كل كشور 
در حال حاضر فقدان قدرت 
تصميم گي��ري ب��راي حل 
مس��ائل و مش��كالت است. 
مس��ائل و مش��كالتي ك��ه 
به ط��رزي باورنكردني انبوه 
شده و در صورت عدم تدبير 
عاجل، به مرحله غيرقابل حل مي رس��د. بر سر كار 
آمدن دولت جديد و يكدس��ت شدن ساختار قدرت 
اين فرض را پيش كشيده است كه مشكل عدم توان 
تصميم گيري به واسطه وجود اعتماد في مابين افراد و 
جريان هاي صاحب قدرت، تا حد بسياري مرتفع شده 
و چرخ اداره امور سريع تر خواهد چرخيد. به نظر اما 

مشكل عميق تر از اين حرف هاست. 
يكي از مواردي كه البته در مقابل موارد حاد و سخت 
تصميم گيري در حوزه سياست خارجي يا آزادي هاي 
فضاي مجازي و اصالح��ات الزم در نظام بودجه اي 
و بانكي و... موضوع عمده اي ش��مرده نمي ش��ود اما 
مي تواند بيانگر پيچيدگي امر تصميم گيري باش��د، 
موضوع مزايده حدود ش��ش هزار معدن و پهنه هاي 

معدني است. 
اين اقدام پيرو رويكرد حاكميت به استفاده بهينه از 
ظرفيت هاي معط��ل مانده معدني و در قالب مصوبه 
مجلس در قانون بودجه س��ال جاري آغاز شد. طبق 
اين قانون وزارت صمت مكلف ش��د تا پايان س��ال 
گذشته نس��بت به واگذاري معادن و محدوده هاي 
معدن��ي بالمع��ارض از طري��ق مزايده اق��دام كند. 
تمهيدات الزم هم ظاهرا از س��وي اين وزارتخانه در 
نظر گرفته ش��د و در فضايي كامال شفاف و با حضور 
نمايندگان نهادهاي ناظر اين اقدام انجام گرفت )از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به 
عنوان تنها مرجع قانوني برگزاري مزايده ها در كشور، 
و تاييد اهليت مالي و صالحيت حرفه اي متقاضيان( 
با توجه به اينكه معادن جزو انفال محس��وب شده و 
امكان خريد و فروش آنها وجود ندارد لذا پولي هم در 
اين ميان بي��ن واگذار كننده )وزارت صمت( و برنده 
مزايده رد و بدل نمي ش��ود و صرف��ا »ضمانتنامه اي 
جهت شركت در مزايده از متقاضي دريافت گرديده 
و حقوق دولتي اجراي اين طرح پس از بهره برداري و 
استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واريز خواهد 

شد.« )روزنامه ايران- 1400/4/22( 
 اما هنوز جوهر امضاي اين قراردادها خشك نشده، 
فرياد »آي دزد« برخاست. ابتدا صدايي كوچك در حد 
يك نامه و... سپس مجموعه صداها و مخالفت هايي 
كه ايهاالناس چه نشس��ته ايد كه بردن��د و خوردند 
و.... خالصه كار به ممنوعيت كش��يد و اينكه »تمام 
دادستان هاي كشور ملزم شده اند از واگذاري معادن 
در كل كش��ور تا تش��كيل دولت آين��ده جلوگيري 

كنند.« )تسنيم- 1400/4/20( 
اهداف، بس��تر ها، س��ازوكارها و در نهايت مجريان و 
اقدام كنندگان اضالع يك تدبير حاكميتي را تشكيل 
مي دهند. اگرچه مجريان از نقش آفرينان در ميزان 
كيفيت انج��ام يك تدبير يا تصميم حاكميتي اند اما 
بي شك سويه هاي اهداف، بسترها و سازوكارها نقش 
به مراتب اساس��ي تري در كيفيت تدابير حاكميتي 
دارند. چنانكه اگر اين س��ويه ها درست تعيين شده 
باش��ند، امكان تخلف مجريان بس��يار اندك است و 
مانع انجام كار نخواهد بود. در مورد ذكر شده به نظر 
مي رسد مناقشه اي در س��طح حاكميتي با هدف و 
سازوكار واگذاري ش��ش هزار معدن و پهنه معدني 
وجود نداشته و ندارد و اشكال به بي اعتمادي بخشي 
از قدرت ب��ه بخش ديگر و بالطبع به مجريان فعلي و 
بيم از تخلف در مراحل اجرا بازمي گردد. اين در حالي 
است كه بسيار بعيد مي نمايد كه در صورت سازوكار 
سالم در گستره اي چنين وسيع امكان تخلف عمده 
وجود داشته باش��د. اتفاقا جايي كه بايد نگران بود و 
كار تصميم گيري را دش��وار مي كند، آسيب شناسي 
وضعي��ت فعلي معادن كش��ور و چراي��ي متروكه و 

غيرفعال بودن تقريبا نيمي از اين معادن است؟ 
ريشه و اساس مشكل به نظر »نامناسب بودن فضاي 
كسب و كار« و »بي ثباتي و نامناسب بودن مولفه هاي 
اقتصاد كالن«و... است كه اين همه ريشه در مشكالت 
حاكميتي و فق��دان نگرش اقتص��ادي و عقالني به 
مس��ائل و مش��كالت و... دارد. در واقع غلبه نگرش 
سياسي و مداخالت بسيار دولتي در مراحل مختلف 
هدفگذاري و تعيين سازو كارها و... سبب شده است، 
فعاليت معدني جز در حوزه ها و محدوده هايي خاص 
كمتر به صرفه و لذا انگيزه براي تداوم اين فعاليت ها 
وجود نداشته باشد. لذا در بستر اين روابط و مناسبات 
اينكه چه ف��رد يا افرادي روي مع��دن كار مي كنند 
چن��دان تفاوتي ندارد و ب��ا جابه جايي افراد تغييري 

محسوس در اين حوزه اتفاق نمي افتد. 
در اين چارچوب الزم است كه تصميم گيران به جاي 
آنكه بيمناك از خطاي احتمالي در روند اجراي اين 
پروژه بزرگ باشند، بسترهاي مناسب و امن و امان و 
سودده و زيرساخت هاي مناسب براي فعاليت معدني 
را فراهم آورند تا فعاالن معدني امروز ورشكس��تگان 

آينده نباشند! 

حسين حقگو

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اصل ۸۵ شدن 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي  مجازي موافقت كردند

محمد باقرقاليباف در فضاي مجازي
از تصميم جلسه  غير علني مجلس دفاع كرد

 تهديد   اقتصاد
 با طعم »  صيانت«

يادداشت-2

تعديل قيمتي در بازار سرمايه
اگ��ر ش��رايط اع��الم به موقع 
نرخ خوراك از س��وي شركت 
پاالي��ش و پخ��ش وج��ود 
ندارد يا اعالم اي��ن نرخ ماه ها 
ب��ه ط��ول مي انجام��د، بهتر 
اس��ت نرخ خوراك در بورس 
انرژي كش��ف قيمت ش��ود. 
مبناي ارزش گ��ذاري و اينكه 
شركت هاي پااليشي ارزنده هستند يا خير تا حد بسيار 
زيادي به نرخ خوراك آنها بستگي دارد. به همين دليل 
توصيه مي شود كه در اين حوزه نرخ خوراك زودتر و به 
شكل ماهانه به شركت هاي پااليشي ارائه شود. با وجود 
اينكه مشكالتي در سر راه ارائه به موقع نرخ خوراك توسط 
شركت پااليش و پخش وجود دارد ولي الزم است كه هر 
چه سريع تر بروكراسي هاي موجود در اين ميان كاهش 
پيدا كند. اگر شرايط اعالم به موقع نرخ خوراك از سوي 
ش��ركت پااليش و پخش وجود ندارد يا اعالم اين نرخ تا 
ماه ها به طول مي انجامد بهتر است نرخ خوراك در بورس 
انرژي كشف قيمت شود و درواقع يك تخفيف 5 درصدي 
نيز در آن اعمال شود كه با اين حساب مي توان بر اين مبنا 
به  طور شفاف براي شركت هاي پااليشي نرخ را تعيين 
كرد. اين مساله باعث مي شود شركت هاي پااليشي در 
س��ال هاي آينده مشكالتي كه امسال ش��اهد بودند را 
مجدد تجربه نكنند. اگر بخواهيم به تعديل هاي مثبتي 
ك��ه در گروه پااليش��ي ها رخ  داده، بپردازيم بايد به پنج 
شركت پااليشگاهي اشاره  كنيم. در گزارش هاي اوليه اين 
شركت ها نسبت به گزارش اخير، تعديل چشمگير مثبتي 
رخ  داده اس��ت. به عنوان نمونه شپنا 51 درصد تعديل 
مثبت، شتران 40 درصد مثبت، شاوان 123 درصد، شراز 
55 درصد و شبندر نيز 65 درصد تعديل مثبت داشته اند. 
موضوعي كه مطرح مي ش��ود اين است كه آيا در آينده 
نيز مجدد شاهد چنين تعديالت مثبتي خواهيم بود يا 
خير؟ در تحليل هاي بنيادي درآمدهايي مهم هستند كه 
عملياتي و تكرار شونده باشند. اگر به صورت هاي مالي اين 
شركت ها نگاهي بيندازيم، متوجه مي شويم كه بخشي 
از اين تعديالت به دليل اثر برگشت ذخاير حاصل  شده 
اس��ت. س��ال قبل به اين دليل كه موجودي كاالي اين 
شركت ها كه نفت اس��ت به دليل پاندمي كرونا از اواخر 
سال 98 اين محصول سير نزولي به خود گرفته بود. بر اين 
اساس مجبور شدند بر مبناي استانداردهاي حسابداري 
به  اجبار كاهش ارزش موجودي كاالي خود را به عنوان 
 يك هزينه شناسايي كنند و بابت آن  يك ذخيره نيز در نظر 
بگيرند. امسال با توجه به افزايش قيمت نفت اين شركت ها 
مي توانند مجدد موجودي كاالي خود را به نحويي بررسي 
كنند و با توجه به قيمت روز آن ذخاير را برگشت بزنند كه 
عمال بخشي از اين تعديل هاي مثبت به خاطر برگشت 
ذخايري بوده است كه سال مالي قبل به عنوان هزينه ها 
در نظر گرفته  شده بود. در واقع اين اتفاق يك اتفاق تكرار 
شونده نيست و برگشت ذخاير فقط به دليل شرايط گفته 
 شده صورت گرفته است.   ادامه در صفحه 5

گزارش روز

پرسپوليس براي پنجمين بار قهرماني در ليگ برتر 
فوتبال را جشن گرفت

گالت قهرماني زير باران
آيلين بيك اوغلي|»گالت قهرماني«؛ اين عباراتي بود كه قبل از پنجمين قهرماني پياپي 
شب گذشته پرس��پوليس تهران در ليگ برتر ايران بعد از پيروزي بر پيكان )با دو گل مهدي 
عبدي9 و احمد نورالهي 22( هرگز در فرهنگنامه لغات فارسي، معادلي براي آن وجود نداشت، 
مانند واژه پوكر )چهارمين قهرماني پياپي( كه بعد از قهرماني س��ال گذشته )فصل98-99( 
سرخپوشان به فرهنگ نامه واژه هاي كشورمان افزوده شد. اما در كنار اين واژه هاي تازه متولد 
شده، قهرماني هاي پي در پي سرخپوشان در ليگي كه از يك طرف تيم هاي صنعتي دولتي 
و خصولتي، س��رمايه گذاري هاي صدها ميلياردتوماني در آن انجام مي دهند و از سوي ديگر 
مولتي ميلياردرهايي چون محمدرضا زنوزي )با ثروت نجومي برآمده از فضاي خاص مديريتي 
دولت هاي نهم و دهم( در آن، تيمداري مي كنند، واجد معاني و ويژگي هاي خاصي است كه نبايد 
نسبت به آنها بي تفاوت بود. اينكه تيمي مانند پرسپوليس كه نه متصل به سرمايه هاي نجومي 
تيم هاي صنعتي است و نه بر دارايي هاي عابربانك هاي ورزش دوست الصاق شده، چگونه توانسته 
علي رغم همه محروميت ها بر بلنداي فوتبال باشگاهي كشور )وشايد آسيا( بايستد؟ موضوعي 
است كه داليلي دارد كه مي توان از آنها براي رشد اقتصادي پايدار و مستمر كشور نيز استفاده كرد.

نخست( ارتباط ميان »ثبات« با »توسعه و پيشرفت«؛ يكي از مهم ترين گزاره هايي است كه راويان 
امر توسعه سال هاست تالش مي كنند، ابعاد و زواياي گوناگون آن را براي مخاطبان تشريح كنند. 
واقعيتي كه به نظر مي رسد، بدون بهره مندي از آن دستيابي به دستاوردهاي پايدار امكان پذير 
نيست. اما براي درك مسيري كه پرسپوليس براي گالت قهرماني اش طي كرده بايد در مسير 
تاريخ به گذشته بازگرديم .   ادامه در صفحه 5

محمدابراهيم سماوي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

تحميل نظام طبقاتي بر زيست مجازيفضاي مجازي؛ بسترساز توسعه اقتصاد ديجيتالسرنوشت قوانين غيرمعقول
افكار عمومي ايرانيان در اين روزها كه موضوع پيگيري 
طرح صيانت از فضاي مجازي در مجلس يازدهم در 
دستور كار نمايندگان قرار گرفته، پرسش ها و ابهاماتي 
را مطرح مي كنند كه ضروري اس��ت ابعاد و زواياي 
گوناگون آن از منظر تحليلي و كارشناسي مورد توجه 
قرار بگيرد. در واقع مردم به دنبال يافتن پاسخي براي 
اين پرسش هستند كه آيا در قانون اساسي كشور براي 
مقابله با يك چنين تصميماتي كه آزادي هاي مشروع 
ملت را مورد هجمه قرار مي دهد، فكري شده است؟ قبل از هر چيز تاكيد بر اينكه 
ضروري است كه هر قانوني براي قرار گرفتن در سبد حقوقي كشور بايد مبتني بر 
واقعيات و اصول عقلي، علمي و تخصصي تدارك ديده شده باشد. چه بسيار قوانيني 
كه به خاطر عدم رعايت اصول علمي و عقلي و اجتماعي حتي بعد از تصويب نيز 
اجرايي نشده اند. واقع آن است كه طرح صيانت از فضاي مجازي، نه از نظر علمي 
قابل دفاع است، نه از نظر فني معقول است و نه از نظر حقوقي مي توان آن را مبتني 
بر رويكردهاي قانوني تحليل و تفسير كرد. بنابراين براي ورود به ارزيابي تحليلي 
موضوع بايد طرح صيانت را در قالب رويكردهاي علمي، فني و قانوني قرار داد و بعد 

نسبت اين طرح را با واقعيات جامعه و دستاورهاي فناورانه جهاني بررسي كرد.
ابعاد علمي( از نظر علمي بايد ديد، جايگاه فضاي مجازي و اينترنت در مباحث 
دانش محور جهان چيست؟ بسياري از وبينارهاي علمي، كالس هاي آنالين و... 
امروز در بستر اينترنت و اپليكيشن ها صورت مي گيرد. شخصا قبل از نگاشتن اين 
يادداشت در حال بررسي يك مقاله در نشنال ژئوگرافيك بودم. مقاله اي كه پيش 
از دوران اينترنت دسترس��ي به آن يا به بسيار دشوار و زمانبر بود يا اينكه امكان 
دسترسي به آن مقدور نبود. بنابراين از منظر علمي، كشوري كه خود را از فضاي 
مجازي و بستر اينترنت محروم كند در واقع شهروندان كشور را از بالندگي علمي 
و تخصصي نيز محروم كرده است. اين اشتباه است كه تصور شود، اينترنت تنها 
جايگاهي است كه مردم در آن به اقدامات سياسي و اقدامات خالف منافي عفت 
عمومي دست مي زنند. ممكن است برخي تخلفات در بستر فضاي مجازي هم 
انجام شود، اما اين تخلفات در زمره فعاليت هاي روتين هر گزاره ديگري است. در 
يك بزرگراه هم ممكن است، برخي افراد تخلف كنند، با سرعت باال حركت كنند 
يا اينكه ويراژ دهند. اما هيچ عقل سليمي براي بروز تخلفات در بزرگراه ها كه كل 

جاده هاي كشور را محدود يا مسدود نمي كند.
ابعاد فني( اساسا بايد ديد، مسووالن كشور قادر به كنترل و مهار پديده اي 
در اين س��طح و ابعاد گسترده هستند. در تاريخ معاصر كشورمان همواره 
افراد و جرياناتي وجود داشته اند كه در برابر ورود پديده هاي نوين به كشور 
سنگ اندازي مي كردند.   ادامه در صفحه 3

نعمت احمدي

طبق ط��رح صيانت از كارب��ران در فضاي مجازي 
زمامداري كامل فضاي مجازي به كميسيون عالي 
شوراي عالي فضاي مجازي سپرده شده است. در 
اين راستا، 18 عضو كميسيون عالي و سه عضو ناظر 
از اين دستگاه ها، با اين فرض كه در جلسات حضور 
يابند، بايد وارد جزيي ترين و تخصصي ترين مسائل 
فني اي شوند و درباره شان تصميم گيري كنند كه 
دانش و زمينه اي در آنه��ا ندارند. براي مثال، تهيه 
ضوابط صدور يا تمديد اعتبار خدماتي نظير جي ميل، يا موتور جست وجوي 
گوگل، قيمت گذاري خدمات پايه كاربردي، دخالت در س��طوح مالكيت و 
مديريت و سرويس هاي پرداخت بانكي، دولتي و خدمات بخش خصوصي و 
نحوه احراز هويت كاربران يا حتي ضوابط استفاده سرويس هاي داخلي قرار 
است توسط نمايندگان سپاه، قوه قضاييه، وزارت اطالعات، ستاد كل نيروهاي 
مسلح، نيروي انتظامي، صداوس��يما، سازمان تبليغات اسالمي كه اكثريت 
اعضاي كميسيون از نهادهاي انتصابي هستند انجام شود. نتيجه اين مي شود 
كه تصميمات كميسيون عالي با اين اعضاي عاليرتبه و متنوع، عمال توسط 
چند عضو محدود تعيين مي شود و ديگران صرفا راي خواهند داد و اعضاي 
كميس��يون تنها مداخله اي صوري به ساده ترين موضوعات ممكن خواهند 
داشت. در اين طرح، سرويس هاي با بيش از 600 هزار كاربر، مشمول قانون 
صيانت مي شوند. سنگ بزرگي كه كميس��يون عالي بايد بردارد. اين يعني 
تقريبا همه سرويس هاي گوگل، همه ش��بكه هاي اجتماعي معروف، همه 
پيام رسان هاي شناخته شده و همه س��رويس هاي داخلي و خارجي مهمي 
كه در زندگي روزمره با آنها سروكار داريم، شامل محدوديت ها و الزامات بعضا 
غيرممكن اين قانون مي ش��وند. مجوزمحوري و الزام كليه پلتفرم ها به اخذ 
مجوز، نگهداري داده ها در داخل كشور و تعيين نحوه دسترسي شهروندان 
به خدمات و محتوا، چهار ركن اساسي تفكر حاكم بر اين قانون است. درست 
است كه ولنگاري در فضاي مجازي بايد به سامان شود، اما از آن سوي بام افتادن 
و شرط هاي عجيب، مبهم و غيرقابل اجرا گذاشتن، آن هم براي اين حجم از 
پلتفرم هاي داخلي و خارجي با بي قانوني فرقي ندارد. هرچند بسياري از مواردي 
كه در پيش نويس اين قانون به آن اشاره مي شود، اصال به قانون نياز ندارد. طبق 
اين قانون، گوگل، واتس اپ، اينستاگرام و هر سرويس خارجي بايد چيزي شبيه 
اينماد )نماد اعتماد الكترونيكي( بگيرند، اما اين بار نه از مركز تجارت الكترونيك 
بلكه از كميسيون شوراي عالي فضاي مجازي با اعضاي عاليرتبه پيش گفته 
و بايد نماينده قانوني معرفي كنند و تعهدات فعال مبهم فني و اجرايي آنها را 
ادامه در صفحه 5 بپذيرند.   

كيوان جامه بزرگ

اگر قرار باش��د نوري به ابعاد پنهان ولي مهم طرح 
صيانت از فضاي مجازي و ارتباط آن با موضوع توسعه 
پايدار و اقتصاد ديجيتال كشور بتابانيم كه اين روزها 
نمايندگان تك بعدي و يك س��ويه آن را در مجلس 
دنبال مي كنند، مي توانيم بحث را در قالب چند گزاره 

محوري دسته بندي كنيم: 
نخست( غلبه رويكردهاي امنيتي نسبت به نگرش 
فني و اقتصادي در فضاي مجازي اس��ت. واقعيت 
آن است كه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير توانسته است يك موتور توسعه 
ويژه به نام فناوري اطالعات منبعث از اقتصاد ديجيتال در بطن تحريم هاي 
گوناگون شكوفا كند. دليل شكل گيري و سرعت فزاينده رشد اقتصاد نوآوري يا 
اقتصاد ديجيتال، ظرفيت ها و سرمايه هاي فكري و فناوري يا وفور سرمايه هاي 
انس��اني جوان و تحصيلكرده و توانمند در زيس��ت بوم فناوري كشور است. 
ضمن اينكه سرمايه گذاري هاي دامنه داري كه در زيرساخت هاي موبايل و 
ارتباطات ثابت كشور در طي ساليان گذشته انجام شده تا بدانجا كه جايگاه 
زبان فارسي در محتواي شبكه جهاني وب يا همان اينترنت ارتقا يافته است.  
بنابراين معتقدم نگاه هاي محدود كننده و امنيتي صرف، نسبت به مقوله اي 
كه ارتباط مستقيمي با پيشرفت و توسعه استعدادهاي علمي و اقتصادي و 
فرهنگي كشور دارد در نهايت كشور را با آسيب هاي جدي مواجه مي سازد و 
فاصله اقتصاد ايران را با رقباي منطقه اي و بين المللي افزايش مي دهد.  بارها 
به اين نكته اشاره شده كه نبايد موضوع مهم امنيت كشور را در تقابل با رشد 
و توسعه فضاي كسب و كار قرار دهيم. هرچند كسي نمي تواند منكر ضرورت 
مصون سازي و پاك سازي فضاي مجازي و فضاي فرهنگي جامعه باشد، اما 
در عين حال بايد بدانيم كه فضاي مجازي پيشران و پيش برنده بخش هاي 
متنوع اقتصادي كشور است.  بر اين اساس، نخستين نقد كارشناسان نسبت 
به طرح صيانت از فضاي مجازي، نگاه محدود كننده اي است كه نسبت به يك 
مقوله تخصصي و توسعه اي وجود دارد. تجربه گذشته حاكي از آن است كه 
نگاه محدود كننده نسبت به صنايعي چون خودروسازي و گريز از رقابت در 
عرصه جهاني، هرگز تامين كننده منافع ملي كشور در مسير توسعه نبوده است.  
نكته مهم آن است كه اقتصاد ايران هرگاه در مواجهه با پديده هاي نوين مانند 
تكنولوژي نانو، بايو، و... با رويكردهاي منطبق بر ادبيات توسعه و توانمندسازي 
برخورد شده، ما دستاوردهاي افزون تري كسب كرده ايم. اما در نقطه مقابل 
هرگاه كه در مواجهه با پديده هاي نوين، گارد دفاعي اتخاذ شده و رويكردهاي 
مبتني بر گريز از رقابت در پيش گرفته شده، نهايتا اين اقتصاد كشورمان بوده 
كه در عرصه هاي منطقه اي و جهاني ضرر كرده است.   ادامه در صفحه 3

هاتف خرمشاهي

رهبر انقالب در آخرين  ديدار
 با رييس جمهوري  و هيات دولت:

پرسپوليس براي پنجمين بار 
قهرماني در ليگ برتر فوتبال را 
جشن گرفت

 فعاالن حمل  و  نقل ريلي 
به ابراهيم رييسي  نوشتند

حباب مشكوك قيمت سيمان 
سنگ اندازي براي تحقق 

اهداف دولت سيزدهم

گ�روه ب�ازار س�رمايه|عليرضا احم��دي، 
روزنامه نگار و پژوهش��گر اقتصادي با مخالفت 
باعرضه س��يمان در بورس كاال مي گويد: تجربه 
نش��ان مي دهد عرضه هر كااليي در بورس كاال 
به دليل سفته بازي، سفته بازان و نوسان گيران با 
رشد نجومي قيمت مواجه شده است و نمونه بارز 
اين موضوع نيز معامالت سكه طي سال 1397 
صفحه 4 را بخوانيد در بورس كاالست كه...  

گروه راه و شهرس�ازي| در ش��رايطي كه در 
جلسه علني سه ش��نبه هفته گذشته مجلس، 
طرح قانون انتزاع بخش ساختماني و شهرسازي 
از وزارت راه و شهرسازي و تشكيل وزارت حمل 
و نقل و وزارت س��اختمان، شهرسازي و آمايش 
سرزمين اعالم وصول شد... صفحه 5 را بخوانيد

صفحه 2       همين صفحه

معلوم شد
 اعتماد به غرب 

جواب نمي دهد
گالت قهرماني 
زير باران

ترابري ريلي 
چاه نفِت 

فراموش شده 

سيمان  نبايد  
در بورس كاال  

عرضه شود



رهبر معظم انقالب اسالمي روز چهارشنبه هفته اي كه 
گذشت، در آخرين ديدار رييس جمهور و دولت دوازدهم 
با ايشان، با تبريك عيد سعيد غدير به عموم مسلمانان به 
ويژه ملت عزيز ايران، فرصت خدمت به مردم را نعمتي الهي 
دانستند و گفتند: براي شكر اين نعمت بايد از همه توان براي 
پيشبرد اهداف انقالب استفاده كرد. رهبر انقالب اسالمي 
حادثه غدير را از وقايع غيرقابل ترديد برشمردند و گفتند: 
عالوه بر علماي شيعه به ويژه عالمه اميني كه روايت غدير 
را از ۱۱۰ نفر از صحابه و با سندهاي معتبر نقل كرده، برخي 
علماي بزرگ و روشنفكران اهل سنت نيز بر غيرقابل ترديد 
بودن اين واقعه تأكيد كرده اند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
سپس خطاب به اعضاي دولت دوازدهم گفتند: هر كاري 
كه در جهت خدمت به مردم و با نيت الهي و اخالص انجام 
شده باشد، قطعا در ديوان الهي فراموش شدني نيست و 
ذخيره واقعي دوران مسووليت چنين كارها و تالش هايي 
است. ايش��ان در ارزيابي عملكرد دولت  گفتند: عملكرد 
دولت آقاي روحاني در بخش هاي مختلف يكسان نبوده 
اس��ت، در برخي موارد بر طبق انتظارات بود اما در برخي 

موارد اينگونه نبود.
رهبر انقالب با تأكيد بر اينكه فرصت خدمت به مردم يك 
نعمت بزرگ اس��ت و بايد آن را قدر دانست، خاطرنشان 
كردند: شكر اين نعمت آن است از همه توان براي پيشبرد 
اهداف انقالب اس��تفاده ش��ود زيرا ما يك كشور انقالبي 
هس��تيم و مردم براي رسيدن به اهداف انقالب فداكاري 
زيادي كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي لزوم اس��تفاده 
از تجربه هاي دولت هاي يازده��م و دوازدهم در آينده را 
خاطرنشان كردند و افزودند: يك تجربه بسيار مهم در اين 
دوران عبارت است از بي اعتمادي به غرب كه آيندگان بايد 
از آن استفاده كنند. ايشان گفتند: در اين دولت معلوم شد 
كه اعتماد به غرب جواب نمي دهد و آنها كمك نمي كنند 
و هرجا كه بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جايي هم ضربه 
نمي زنند به اين دليل اس��ت كه نمي توانند.رهبر انقالب 
اسالمي تأكيد كردند: مطلقا نبايد برنامه هاي داخلي را به 
همراهي غرب منوط كرد زيرا حتما شكست خواهد خورد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به رييس جمهور و اعضاي 
دولت افزودند: هر جا كه كارها را منوط به غرب و مذاكره با 
آن و امريكا كرديد ناموفق بوديد و هر جا كه بدون اعتماد 
به غ��رب، حركت و از آنها قطع اميد كرديد موفق بوديد و 
پيش رفتيد. ايشان به مذاكرات اخير وين نيز اشاره كردند 
و ضمن ابراز رضايت از زحمات ديپلمات ها و عملكرد خوب 
بعضي از آنها در اين مذاكرات، گفتند: امريكايي ها در اين 

مذاكرات، بر سر موضع عنادآميز خود محكم ايستادند و 
يك  قدم هم جلو نيامدند.

رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: امريكايي ها در 
زبان و وعده مي گويند تحريم ها را بر مي داريم اما تحريم ها 
را برنداشتند و برنمي دارند، ضمن آنكه شرط هم مي گذارند 
و مي گويند كه بايد در همين توافق جمله اي بگنجانيد كه 
بعدا درباره برخي موضوعات صحبت شود وگرنه توافقي 
نخواهيم داش��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: آنها 
مي خواهند با گذاشتن اين جمله، بهانه اي براي دخالت هاي 
بعدي خود درباره اصل برجام و مسائل موشكي و منطقه اي 
فراهم كنند و اگر ايران حاضر به بحث درباره آنها نش��ود 
بگويند توافق را نقض كرده ايد و توافق، بي توافق. ايشان با 
تأكيد بر اينكه امريكايي ها كامال ناجوانمردانه و خباثت آلود 
برخورد مي كنند، افزودند: امريكا هيچ ابايي از نقض قول و 
تعهدات خود ندارد همانطور كه يك بار توافق را نقض كردند 
و كامال هم بي هزينه بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 

اكنون هم كه به امريكايي ها گفته مي شود، تضمين دهيد 
كه توافق را در آينده نقض نخواهيد كرد، مي گويند تضمين 
نمي دهيم. ايش��ان در جمع بندي اين بخش از سخنان 
خود تأكيد كردند: اين يك تجربه بسيار مهم براي دولت و 
دولتمردان آينده و همچنين براي همه فعاالن در صحنه 
سياسي است، البته اين تجربه همواره از اول انقالب وجود 
داشته اما در اين دولت بيشتر از گذشته بوده است. رهبر 
انقالب اسالمي در پايان خطاب به رييس جمهور و اعضاي 
دولت گفتند: اميدوارم خداوند كمك كند، هر جا كه هستيد 
بتوانيد به وظايف ديني و انقالبي خود عمل كنيد. پيش از 
سخنان رهبر انقالب اسالمي، آقاي روحاني رييس جمهور 
با تشكر از حمايت ها و هدايت هاي رهبر انقالب از دولت در 
طول دوره هشت ساله، گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي 
دولت بيان كرد. آقاي روحاني، رش��د اقتصادي و كاهش 
تورم را از جمله دستاوردهاي درخشان دولت در سال هاي 
۹۳ تا ۹۶ دانس��ت و گفت: دشمن با توطئه اقتصادي در 

سال ۹۷ به دنبال فروپاشي اقتصاد و كشور بود كه شكست 
خورد. رييس جمهور، تش��كيل شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي در خرداد ۹۷ با دستور رهبر انقالب اسالمي را از 
جمله مهم ترين كمك ها به دولت برشمرد و گفت: در مقابل 
تحريم نفت و مبادالت بانكي، توانستيم با افزايش توليد در 
پتروشيمي، صنايع معدني و فرآورده هاي نفت و گاز، ارز 
مورد نياز كشور را تأمين كنيم. آقاي روحاني همچنين به 
برخي دستاوردهاي دولت مانند افزايش برداشت از مخازن 
نفت و گاز، رش��د توليد محصوالت كشاورزي، گسترش 
شبكه ريلي و افزايش تخت هاي بيمارستاني اشاره كرد 
و گفت: در دو مقطِع جنگ اقتصادي و كرونا اين واقعيت 
را تجربه كرديم كه فقط بايد روي پاي خود بايس��تيم و با 
تكيه به امكانات و ظرفيت هاي داخلي، نيازها را برطرف 
كنيم چرا كه هيچ كس به ما كمك نكرد و فقط پس از آنكه 
توانايي ايران در زمينه ساخت واكسن را ديدند، گشايش 

ناچيزي ايجاد كردند.
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آخرين نامه ظريف به سازمان ملل 
متحد درباره  بدعهدي هاي امريكا 
وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در ششمين 
سالگرد تصويب قطعنامه ٢٢٣١ شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد در نامه اي به دبيركل اين سازمان، جمع بندي 
از مجموع بدعهدي هاي طرف هاي  غربي را به عنوان سند 
در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت كرد. »محمدجواد 
ظريف« در اين نامه به »آنتونيو گوترش« افزود: ۶ سال 
پيش در همين روز شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه 
)۲۰۱۵( ۲۲۳۱ را تصوي��ب ك��رد به رغم مخالفت هاي 
جدي و مشروع ما نسبت به بد رفتاري تاريخي شوراي 
امني��ت در قبال ايران - به ويژه در طول هش��ت س��ال 
تجاوز صدام و همچنين در جريان يك بحران هسته اي 
غيرضروري- ايران با ش��ركت در مذاكرات، حسن نيت 
خود را براي رسيدن به يك راه حل ديپلماتيك براي مساله 
هسته اي نشان داد. او اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ پس 
از ۱۳ سال مذاكرات پيچيده ايران و پنج عضو دايمي اين 
شورا به عالوه آلمان برنامه جامع اقدام مشترك را منعقد 
كردند كه توسط قطعنامه ۲۲۳۱ تاييد و به آن قطعنامه 
ضميمه شد. ظريف تاكيد كرد: شوراي امنيت در قطعنامه 
۲۲۳۱ خود تاييد كرده كه انعقاد برجام نشان دهنده يك 
تغيير بنيادين در بررس��ي اين موضوع توس��ط شوراي 
امنيت است، هدف غايي ادعايي تمام قطعنامه هاي لغو 
شده شوراي امنيت ملل متحد در مورد مساله هسته اي 
ايران دستيابي به يك راه حل ديپلماتيك، است. وزير امور 
خارجه ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ ش��وراي امنيت ملل 
متحد همچنين تاكيد مي كند كه برجام موجب تقويت و 
تسهيل توسعه همكاري و تعامالت اقتصادي و تجاري با 
ايران مي شود و اينكه كشورهاي عضو بايد توجه مقتضي 
به لغو تحريم ها داش��ته باشند. شركت كنندگان برجام 
تاكيد كردند كه لغو تحريم ها از جمله منفعت اقتصادي 
ناشي از آن، بخشي اساسي از برجام است. ظريف افزود: با 
اين حال امريكا با كمك و تشويق همدستان اروپايي خود، 
هرگز اينها و بسياري از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را با 
حسن نيت اجرا نكرد، مشاركت كنندگان غربي برجام 
همچنان به استفاده از فشار اقتصادي براي دستيابي به 
اهداف سياسي نامش��روعي كه طي مذكرات طوالني و 
خسته كننده برجام نتوانس��ته بودند به آن دست يابند 
ادامه مي دهند. او خاطرنشان كرد: ايران مواضع خود را 
در جلسه شوراي امنيت در ۲۰ جوالي ۲۰۱۵ و بالفاصله 
پس از تصويب قطعنامه به وضوح بيان كرد با اين حال تمام 
تعهدات خود ذيل برجام را با حسن نيت انجام داد كه توسط 
گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتمي - حتي 
۱۵ ماه پس از خروج غيرقانوني امريكا- تاييد شده است. 
وزير امور خارجه تاكيد كرد: امريكا و سه كشور اروپايي، 
بارها س��وءنيت خود را براي وادار كردن ايران به مذاكره 
مجدد درباره آن مفاد از طريق فشار اقتصادي و باج خواهي 
اعالم كرده اند، چنين مقاصدي -كه به خودي خود نقض 
فاحش بندهاي ۲۸ و ۲۹ برجام است-  به صورت خصوصي 
و حتي عموم��ي، پس از روز اجرايي ش��دن برجام بيان 
شده اند و توسط رييس جمهوري پيشين امريكا ترامپ -و 
متاسفانه سه كشور اروپايي- از سال ۲۰۱۷ تكرار شده اند. 
ظريف تصريح كرد: دولت بايدن دوباره با كمك و همدستي 
سه كشور اروپايي از زمان آغاز به كار خود در ژانويه ۲۰۲۱ 
تروريسم اقتصادي ترامپ عليه ايرانيان را به عنوان اهرم 

فشار خيالي براي دستيابي به همان اهداف، داده است.

افزايش ۲،۵ برابري قيمت 
سيمان از كارخانه تا بازار

ابراهيم غالم زاده، توليد كننده سيمان با اعالم اينكه در 
شرايط فعلي قيمت كارخانه از سيمان تا بازار دو و نيم برابر 
شده است، گفت: مگر مي شود سيمان از كارخانه ۳۵ تا 
۴۰ هزار تومان خارج اما به دست مصرف كننده به بيش 
از ۱۰۰ هزار تومان برسد. اين توليدكننده سيمان گفت: 
قطعي  برق عاملي شد تا توليد كاهش قابل توجهي پيدا 
كند و حجم عرضه به بازار كاهش پيدا كند. قطعي برق 
تالطم بين تقاضا و عرضه سيمان را در بازار به وجود آورد 
اما نكته اينجاست آقايون به جاي حل مشكل مي گويند 
خريداران سيمان كمتر از ۲۰ نفر هستند در حالي كه 
بنده به عنوان يك واحد توليدي با خريداران بس��ياري 
روبرو هستم. به صورت كلي خريداران در بازار سيمان 
باالي ۵۰ هزار نفر هستند و صورت هاي مالي كارخانجات 

گواه اين مطلب است.

شوك به قيمت گوشي و تبلت 
بعد از تصويب طرح ضد اينترنتي

بر اساس طرح ضد اينترنتي مجلس، اگر گوگل شرايط 
ايران را نپذيرفته و فيلتر شود و آنگاه يك گوشي موبايل 
وارداتي، به طور پيش فرض گ��وگل را روي خود نصب 
كرده باشد، عوارض ورودي آن ۳۵درصد افزايش مي يابد. 
اين موضوع درمورد ديگر نرم افزارهاي شبيه گوگل كه 
شرايط ايران را نپذيرند هم صادق است. اين طرح، صرفا 
به گوش��ي موبايل محدود نيست و همه ابزارهاي ديگر 
مانند لپ تاپ و تبلت را هم دربرمي گيرد و همه اينها در 
ليست سياه طراحي شده توسط اين طرح نمايندگان 
قرار مي گيرند. پس بايد منتظر افزايش چشمگير قيمت 

گوشي، لپ تاپ و تبلت باشيم.

قيمت نان از نرخ مصوب لغو شده 
هم بيشتر شد!

تسنيم گزارش داده كه قيمت نان پس از مصوبه اخير 
ش��وراي اصناف بار ديگر رشد كرده است. به نوشته 
اين خبرگزاري، بيشترين قيمت نان ها در مصوبه لغو 
ش��ده براي بربري و سنگك ساده به ترتيب ۲۵۰۰ 
تومان و ۳۰۰۰ تومان اس��ت اما نرخ هاي موجود در 
بازار حتي باالتر اس��ت. هر عدد نان س��نگك ساده 
)آزاد يا يارانه نوع دوم( ۳۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان 
و بربري س��اده )آزاد يا يارانه نوع دوم( ۲۵۰۰ تومان 
تا ۴۰۰۰ تومان به فروش مي رس��د. ه��ر عدد نان 
س��نگك كنجدي نيز ۴۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ هزار 
تومان به فروش مي رس��د و نظارت مشخصي روي 
اعمال قيمت ها نيست، درحالي كه اين نان ها با آرد 

يارانه اي پخته شده است.

رييس كل بيمه مركزي در آيين مجمع 
عمومي عادي ساالنه بيمه مركزي: 

تنوع بخشي محصوالت و توسعه پوشش هاي جديد 
بيمه اي از برنامه هاي مهمي به شمار مي رود كه در 
يك سال اخير با جديت و حساسيت بسياري دنبال 

شده است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل 
بيمه مركزي، دكتر غالمرضا سليماني كه در حضور 
دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و 
ديگر اعضاي مجمع بيمه مركزي سخن مي گفت، 
با اعالم اين مطلب افزود: حق بيمه توليدي صنعت 
بيمه در سال گذشته رقم قابل قبول ۸۲ هزار ميليارد 
توماني را نش��ان مي دهد و پيش بيني كرده ايم كه 
در س��ال جاري به باالي ۱۱۰ هزار ميليارد تومان 

افزايش يابد.
رييس كل بيمه مركزي با تبريك عيد بزرگ غدير 
و ابراز خرس��ندي از حضور وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي، معاون��ان وزارتخانه هاي ذي ربط و اعضاي 
ديگر مجمع به تشريح دستاوردهاي يك ساله نهاد 
ناظر صنعت بيمه پرداخت و خاطرنشان كرد: تقويت 
نظام شايسته  ساالري در بيمه مركزي و مجموعه 
صنعت بيمه در صدر برنامه ها قرار دارد كه همين 
امر به افزايش سطح بهره وري و ايجاد رضايتمندي 

عمومي، منتهي شده است.
دكتر سليماني، ارتقاي س��طح حق بيمه توليدي 
را در ش��رايط تورمي حاضر، ارزشمند و درخشان 
توصيف كرد و افزود: اگر حق بيمه ها متناس��ب با 
تورم موجود و در رشته شخص ثالث با افزايش نرخ 
ديه، همسان سازي مي شد ميزان حق بيمه توليدي، 

رشد چشمگيرتري را تجربه مي كرد.
او بر ايفاي مس��ووليت اجتماعي در كنار تعهدات 
حرفه اي تاكيد كرد و اظهار داش��ت: صنعت بيمه 
در اي��ام همه گيري وي��روس كرون��ا، ظرفيت ها و 
قابليت هاي خود را بيش از پيش به نمايش گذاشت 
كه طراحي بيمه نامه هاي تخصصي كرونا، بيمه نامه 
تامين مالي ناش��ي از توقف كس��ب و كار، تعميم 
بيمه نام��ه تكميلي درم��ان به خدم��ات بيماران 
كرونايي و نظاير آن بخش��ي از خدمات يادشده به 

شمار مي رود.
ريي��س ش��وراي عالي بيم��ه به پوش��ش تمامي 
ريسك هاي بزرگ در زمان تحريم اشاره كرد و گفت: 
آمادگي صنعت بيمه در بخش بيمه اتكايي، ستودني 
است و برنامه ريزي هاي دقيقي در اين حوزه صورت 

گرفته و همچنان ادامه دارد.
او در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
ضرورت اس��تقرار دولت يكپارچ��ه الكترونيك به 
دستاوردهاي صنعت بيمه در اين حوزه اشاره كرد 
و افزود: حذف بيمه نامه كاغذي يكي از برنامه هاي 
راهب��ردي بيمه مركزي اس��ت ك��ه هم اكنون فاز 
نخست آن با موفقيت كامل به مرحله اجرا درآمده و 
اميدواريم پس از دستاورد حذف بيمه نامه كاغذي 

در دو رشته، اين روند همچنان ادامه يابد.
دكتر سليماني از گسترش با ارتباط صنعت بيمه و 
بازار سرمايه در سال گذشته خبر داد و از اين رويكرد 
به عنوان سند همراهي صنعت بيمه، سهامداران و 
دولت ي��اد كرد. رييس كل بيمه مركزي در مجمع 
عمومي عادي ساالنه بيمه مركزي به مواردي نظير: 
تاس��يس صندوق بيمه حوادث طبيعي، افزايش 
چشمگير سرمايه شركت هاي بيمه، افزايش ضريب 
رضايتمندي مردم، تالش براي كاهش سهم شركت 
دولتي بيمه ايران در بازار صنعت بيمه، ارتقاي سطح 
اداره كل مديريت ريسك به مركز و همچنين توسعه 
مركز فاوا و كسب عنوان نخست دولت الكترونيك در 
بين تمامي دستگاه هاي اجرايي نيز اشاره و نسبت به 

ادامه اين روند تاكيد كرد.
ش��ايان ذكر اس��ت در اين نشس��ت، دكتر فرهاد 
دژپسند با ابراز خرس��ندي از عملكرد مثبت بيمه 
مركزي از تالش هاي بي ش��ائبه دكت��ر غالمرضا 
س��ليماني و همكاران او قدرداني ك��رد. وزير امور 
اقتصادي و دارايي در اين مجمع با اعالم رضايت از 
عملكرد نهاد ناظر صنعت بيمه در ايفاي مسووليت ها 
و تعهدات حرف��ه اي خود، اظهار داش��ت: تمامي 
نمودارها از رش��د منطقي و در عين حال متفاوت 
صنعت بيمه حكايت دارد و خوشبختانه گام هاي 
بلندي در زمينه همگاني س��ازي محصوالت اين 
صنعت برداش��ته ش��ده اس��ت. دكتر دژپسند با 
تاكيد بر اين نكته كه صنعت بيمه بايد متناسب با 
چشم انداز دولت هوشمند حركت كند، خاطرنشان 
كرد: بي ترديد صنعت بيمه براي رشد اقتصاد ايران 
يك صنعت مهم، تعيين كننده و ش��تاب دهنده به 

شمار مي رود.
او با ابراز خرسندي از سرمايه گذاري صنعت بيمه 
در بخش هاي گوناگون اقتص��ادي، تحقق اين امر 
را نشانه هوشمندي مسووالن آن دانست و تصريح 
كرد: با وجود تفاوت عملكردي بيمه هاي اجتماعي 
و بازرگاني اعتقاد دارم كه صنعت بيمه مي تواند در 
كنار فعاليت هاي بازرگاني بخشي از اهداف اجتماعي 

كشور را هم محقق سازد.
او از فعاالن صنعت بيمه به عنوان مبارزان راستين 
جن��گ تحميلي اقتص��ادي ياد ك��رد و گفت: اگر 
نقش آفريني صنعت بيمه در اقتصاد كالن كش��ور 
تقويت ش��ود موفقيت هاي بيش��تري را در آينده 
نزديك ش��اهد خواهيم بود. او در پايان به اهميت 
موضوع اطالع رس��اني و آگاهي بخشي در صنعت 
بيمه تاكيد كرد و گفت: تبليغات هدفمند بيمه اي 
و اطالع رس��اني ش��فاف و آگاه��ي مح��ور نوعي 
سرمايه گذاري اس��ت و بايد نگاه هزينه اي را از آن 
حذف كنيم. شايان ذكر است در پايان اين مجمع 
گزارش حسابرس مستقل در رابطه با صورت هاي 

مالي قرائت و مورد تصويب قرار گرفت.

رهبر انقالب در ديدار با رييس جمهوري و اعضاي دولت دوازدهم: 

معلومشداعتمادبهغربجوابنميدهد

نامه كارشناسان اقتصادي به مسووالن: اقتصاد و معيشت مردم را قرباني اقشار خاص نكنيد
۵۱ كارش��ناس اقتص��ادي در نامه اي به مس��ووالن 
اقتصادي كشور خواستار طي مسير تحول اقتصادي 
مانند بس��ياري از كش��ورهايي كه تجربه موفقي در 

اصالحات اقتصادي داشته اند، شدند.
به گزارش فارس، ۵۱ كارشناس اقتصادي در نامه اي 
به مسووالن كش��ور خواستار آن ش��دند تا اقتصاد و 
معيشت مردم در ش��رايط فعلي قرباني اقشار خاص 

نشود- مشروح اين نامه را در ادامه مي خوانيد: 
در آس��تانه آغاز دولت س��يزدهم، اميده��ا به اصالح 
اقتصاد كشور و توجه به معيشت مردم احيا شده است، 
ليكن بايد به خوبي به اين نكته توجه نمود كه اصالح 
وضعيت با تداوم ش��يوه هاي شكست خورده پيشين 
و روش هاي مسبوق به س��ابقه ممكن نيست- يكي 
از مهم تري��ن داليل ناكارآمدي وضعيت موجود، بقا و 
تشديد تورم است كه بخش��ي از آن ريشه در كسري 
شديد بودجه و تحقق نيافتن منابع درآمدي پايدار براي 
دولت، و به عكس، توسعه مخارج پايدار و جاري دولت 
دارد- تالش هاي دلسوزانه كارشناسان براي متقاعد 
كردن دولت و مجلس به كاه��ش هزينه هاي دولت 
در بودجه ۱۴۰۰ به جايي نرس��يد و گويا رقابتي براي 
توسعه هزينه ها ميان دولتي كه آخرين سالش را سپري 
مي كرد و مجلسي كه سال نخستش را تجربه مي نمود 
وجود داش��ت كه نتيجه آن تصويب بودجه عمومي 
۱۴۰۰ با كسري تراز عملياتي حدود يك سومي بود- 
ميراث دولت دوازدهم براي دولت نوپا، تنها عدم امكان 
استفاده از درآمدهاي نفتي نبوده بلكه حجم سنگيني 
از بدهي ها كه بايد طي سه سال بازپرداخت شود، زمين 
سوخته بازار سرمايه اي كه هرگونه بهره برداري دولت 
براي فروش دارايي منجر به اختالل مجددش خواهد 
ش��د، نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخلي كه بر 
اساس برنامه ششم بايد به رقم ده درصدي مي رسيد، 
اما به دليل سياست هاي غلط دولت دوازدهم در پايان 
سال ۱۳۹۹ به كمتر از شش درصد رسيده نيز از جمله 

مواردي است كه دولت دوازدهم به يادگار مي گذارد.
در چنين وضعيتي مثل روز روشن است كه »هر گونه 
سياستي كه به افزايش هزينه هاي جاري پايدار دولت 

دامن بزند، مولد و تشديدكننده تورم پايدار است«.
بر ه��ر تحليلگر اقتصادي دلس��وز و آگاهي اين نكته 
روشن تر از روز اس��ت كه تالش هاي دولت و مجلس 
براي كسب رضايت اقشار مختلف مردم و كارمندان و 
بازنشستگان از طريق راه حل هاي تسكيني مستقيم، 
به طور عميقي به تشديد تورم، به صورت غيرمستقيم 
دامن مي زند- اگرچه جبران توان خريد كاركنان دولت 
را ب��ا جبران اثر تورم توجيه مي كنن��د اما جبران اين 
كاهش توان خريد از طرقي كه خود منجر به تشديد 
تورم شود به هيچ وجه عقالني و پذيرفتني نيست- در 
واقع اين قبيل اقدامات، منافع عموم و به خصوص قشر 
ضعيف را قرباني رضايت طبقه اي خ��اص كرده و در 

نهايت امر نيز نارضايتي عمومي را تشديد مي كنند.
نتيج��ه عدم اهتمام دولت ها و مجال��س در دوره هاي 
مختلف به اصالح س��اختار بودجه، تامين درآمدهاي 

پايدار، كنترل هزينه هاي دولت و اصالح نظام بانكي، 
چيزي جز بروز و ظهور تورمي كمرشكن و توقف توليد 
و كاهش چشمگير سرمايه گذاري نبوده است- وقتي 
دولت اهتمام كافي به ايجاد رش��د اقتصادي، و كسب 
درآمد پايدار بيشتر به منظور كسب توان پرداخت به 
كاركنانش نداشت، و نياز به انعطاف پذيري پرداخت ها 
در مشاغل مختلف دولتي و بخش عمومي در چارچوب 
شوراي حقوق و دستمزد و در درون قالب هاي قانوني 
پيش بيني ش��ده در قانون مديريت خدمات كشوري 
صورت نگرفت، دستگاه هاي اجرايي و اقشار مختلف 
كارمندي در رقابت براي خروج از شمول قوانين فراگير 
و يكپارچه از يكديگر پيشي گرفتند و هر قشري بنا بر 
قدرت چانه زني سياسي خود سهم بيشتري از مخارج 
دولتي را طلب نمود و هزينه ه��اي دولت اندك اندك 
از كنترل خارج ش��د- رقابت دومينووار براي طراحي، 
قانوني سازي و استفاده از درآمدهاي اختصاصي براي 
هر دستگاه، اخذ بخشي از هزينه هاي وزارتخانه هاي 
زيربنايي از شركت هاي زيرمجموعه، تالش براي هيات 
امنايي شدن و خروج از شمول قوانين نظارتي، و دست 
آخر رقابت بر س��ر برخورداري بيشتر از مزاياي فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كشوري و فوق العاده هاي 
ويژه، همگي موجب كاهش يكپارچگي و افزايش رقابت 
دروني اليه هاي مختلف بدنه دولت و حتي ساير قوا براي 
افزايش حقوق ها ش��د- در چنين فضايي، تقاضا براي 
هم سان سازي حقوق براي دستگاه هاي اجرايي داراي 
منابع كمتر، نظير بازنشستگان و معلمان نيز فشار را 
بر مخارج دولت بيشتر و بيشتر نموده و مجدداً تقاضا 
براي افزايش در دستگاه هاي داراي منابع درآمدي را نيز 
تشديد مي كند و اين دور باطل را ديگر پاياني نخواهد 
بود- دومينوي افزايش هزينه هاي جاري اگرچه در هر 
مرحله و هر اليه، ذي نفعاني دارد، اما تكرار و استمرار آن 
به نفع هيچ كس نيست- از سويي، مداخالت مستمر و 
مكرر مجالس در الگوي جبران خدمت دولت، لبه مقابل 
قيچي ناكارآمدي دولت در تنظيم و كاهش ش��كاف 
پرداخت به كاركنان بوده است و اين دو لبه قيچي، هر 

روز بيش از گذشته از يكپارچگي و انضباط پذيري نظام 
جبران خدمت دولت كه بخش عمده هزينه هاي جاري 
دولت را شكل مي دهد كاسته است- مساله ديگر، رقابت 
اليه هاي مختلف كارمندي براي تبديل وضعيت است- 
در حالي ك��ه اندازه دولت در همي��ن وضع حاضر نيز 
تناسبي با توان پرداخت دولت ندارد، رقابت دومينووار 
اقشار براي تبديل وضعيت در اليه هاي مختلف اعم از 
معلمان حق التدريس، پرستاران، ايثارگران و نظاير آن 
در جريان است- در كنار اين رقابت قشري، تالشي براي 
تبديل وضعيت تمامي كارمندان شركتي و قراردادي 
نيز در جريان است كه نتيجه آن افزايش چسبندگي 
ساختار و نيروي انساني دولت و دشوارتر شدن اصالح 
آن در آينده اس��ت- ضمن آنكه وقتي مس��ير جذب 
پيماني و رسمي از طريق حق التدريس شدن يا شركتي 
شدن باز باشد، وجود آزمون هاي استخدامي فراگير كه 
به منظور عدالت استخدامي ايجاد شده بودند از فايده 
خواهد افتاد و كيفيت نيروي انساني دولت تا سي سال 
آينده تحت تاثير تصميماتي نظير فرستادن نيروهاي 
خدماتي تبديل وضعيت ش��ده آم��وزش و پرورش به 
مدارس ابتدايي به عنوان آموزگار قرار خواهد گرفت- 
چنين تصميماتي كه هر بار با هدف جلب رضايت يك 
قشر در مجلس و دولت تصويب مي شوند نتيجه اي جر 
رسوب ناكارآمدي و بي عدالتي در جذب و به كارگيري 

نيروي انساني دولت نخواهند داشت.
بر خود الزم مي دانيم از سران محترم قوا، از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي، و از دولت سيزدهم مصرانه 
بخواهيم مس��ير تحول اقتصادي را مانند بسياري از 
كشورهايي كه تجربه موفقي در اصالحات اقتصادي 
داشته اند، به گونه اي آغاز و طي كنند كه در بردارنده 
اصالح نظام اداري، و ش��امل نگاه كارشناس��ي به آن 
و به دور از سياس��ت زدگي در تصميم��ات مرتبط با 
آن حوزه بوده و اص��الح رويه هاي حكمراني در آن به 
نحوي طراحي شود كه آثار بلندمدت و غيرمستقيم 
تصميم��ات را بر آثار عاجل و مس��تقيم و جنبه هاي 

نمايشي و سياست زده تصميمات مرحج بدارد.

مقصود از اي��ن مرقومه صرفًا توقف رقابت اقش��ار در 
افزايش حقوق نيس��ت؛ بلكه توقف رشد حقوق صرفًا 
فرصتي موقت براي اصالحات اساسي تر فراهم مي كند- 
در اين ميان اقداماتي نظير كاهش حقوق هاي بسيار 
باال و كاهش ش��كاف پرداخت دولت، شفاف س��ازي 
جبران خدمات كاركنان و مدي��ران و مقامات دولت 
و س��اير قوا، اصالح نظام اداري خصوصًا اصالح نظام 
مديريت عملك��رد دولت به منظ��ور ارزيابي كيفيت 
خدمات دولت بر اساس پايش مستمر رضايت مردم، 
و اتصال جبران خدمت به عملكرد افراد، س��اماندهي 
صندوق هاي بازنشس��تگي و اصالح��ات پارامتريك 
نظام بازنشستگي و لغو كليه طرح هاي منجر به افزايش 
قش��ري حقوق يا تبديل وضعيت در مجلس، و ملغي 
كردن مصوبات هزينه زاي اخير هيات دولت مي توانند 
راهگش��اي اصالح امور باشند-الزم است بر اين نكته 
تاكيد شود كه هر گونه افزايش دستمزد كاركنان بايد 
در نظامي يكپارچه و براي كليه كاركنان دولت، و البته 
در محدوده توان پرداخت واقع��ي دولت بدون ايجاد 
تورم اجرا ش��ود و ايجاد رقابت درون دستگاه ها براي 
افزايش حقوق يا تبديل وضعيت بايد س��ريعًا متوقف 
شود- هرگونه افزايش هزينه جديد بايد مابه ازايي در 
كاهش هزينه هاي ديگر داشته باشد يا درآمد واقعي 
پايداري برايش مشخص شده باشد- بديهي است بدون 
اين تغيير رويكرد، مسير دولت سيزدهم نيز تكراري بر 
مسير دولت هاي پيشين خواهد بود و گام دوم انقالب 
اسالمي به اهداف طراحي ش��ده توسط مقام معظم 
رهبري نخواهد رس��يد و تورم افسارگسيخته فعلي 
كنترل نخواهد ش��د و ميراث ناكارآمدي ايجاد شده 
توسط تصميمات عاجل الاقل تا س��ي سال بر گرده 
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گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري |
 از روز سه ش��نبه حركت دالر براي پس گرفتن سنگر 
۲۵ هزار تومان��ي قوت گرفت و ت��ا روز جمعه حدود 
1000 توم��ان افزايش داش��ت و ب��ه ۲۵970 تومان 
رس��يد. تغيير رويه اي كه برخي تحليلگ��ران بازار ارز 
علت آن را به گزارش روز دوشنبه وال استريت ژورنال 
مرتبط مي دانند كه طي آن از شرط و شروط هاي جديد 
مي��ان ايران و امريكا براي احياي برجام س��خن رفته 
بود. همچنين هشدار سازمان بين المللي انرژي اتمي 
درباره تعويق مذاكرات وي��ن عامل ديگري بود كه به 
اعتقاد معامله گران بازار، سيگنال هاي منفي به فعاالن 
اقتصادي منتقل كرده اس��ت. با اين وجود همچنان 
بسياري از كارشناسان بر اثر ضعيف اين اخبار تاكيد 
داشتند و معتقد بودند كه تمايل جدي براي خريد يا 
فروش در بازار ارز ش��كل نگرفته است. اما از صبح روز 
چهارشنبه مسير بازار ارز تغيير محسوسي كرد و شيب 
نمودار تغيير قيمت ها به سمت افزايشي تشديد شد، تا 
جايي كه در تداوم افزايش قيمت ها در روز چهارشنبه، 
در معامالت غيررسمي روز پنج شنبه كه مصادف با عيد 
غدير بود، قيمت دالر وارد كانال ۲۶ هزار تومان و يورو 
نيز وارد كانال ۳0 هزار تومان شد. نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران ضمن اشاره به اينكه بازار سكه و طال 
باوجود ثبات تقريبي، از روز )پنجشنبه( افزايش قيمت 
را تجربه كرده است، وضعيت اين بخش اقتصادي در 
هفته پيش رو را پيش بيني كرد و احتمال ثبت ركورد 
جديد براي آن درنظر گرفت. محمد كش��تي آراي در 
گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه براي بازار سكه و طال 
داخلي در اين هفته دو تحليل وجود دارد، اظهار كرد: تا 
روز چهارشنبه كه پايان فعاليت رسمي بازار بوده است، 
روند بازار به يك صورت بود اما از روز )پنجش��نبه( كه 
بازار رسمي تعطيلي بود، قيمت ها به يك باره افزايش 
قابل توجهي پيدا كرد. از ابتداي هفته تا روز چهارشنبه، 
تغييرات اونس جهاني بسيار مختصر بود و حتي پنج 
دالر كاهش قيمت داشتيم. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران ادامه داد: برخالف اونس جهاني طال، 
نرخ ارز حدود 1000 تومان افزايش داشت و در آخرين 
معامالت روز چهارشنبه تا ۲۵ هزار و ۶00 تومان هم 
باال رفت. از همين روي تحت تاثي��ر افزايش نرخ ارز، 
قيمت سكه تا 11 ميليون و 1۵0 هزار تومان افزايش 
يافت و ساير قطعات سكه هم به همين صورت مشمول 
افزايش شدند و هر مثقال طال هم با حدود 1۸۵ هزار 
تومان به چهار ميليون و ۶۸0 هزار تومان و هر گرم طال 
1۸ عيار هم به يك ميلي��ون و 9۳ هزار و ۵00 تومان 
مي رس��د كه افزايش حدودا ۴0 هزار توماني براي هر 
گرم طال 1۸ عيار بوده اس��ت. وي اعالم كرد: اما از روز 
گذشته قيمت جهاني طال يك باره افزايش پيدا كرد و 
تا هر اونس 1۸۳۲ دالر پيش  رفت كه به نس��بت روز 
شنبه حدود افزايش ۲۶ دالري داشته است. از سوي 
ديگر در معامالتي كه روز گذشته شكل گرفته، قيمت 
ارز نيز از كانال ۲۵ هزار تومان به كانال ۲۶ هزار تومان 
افزايش پيدا ك��رد. در آخرين معامالت رس��مي روز 
چهارش��نبه، هر دالر تا ۲۵ هزار و ۶00 تومان رسيده 
بود اما روز گذش��ته يك باره نرخ ارز به ۲۶ هزار تومان 
افزايش يافت و اي��ن در حالي بود كه بانك ها و بازارها 
تعطيل بودند.  اين مقام صنفي تصريح كرد: بنابراين 
افزايش نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اونس جهاني، 
يك سير صعودي را براي قيمت سكه و طال ايجاد كرد. 
براين اساس روز گذشته )پنجشنبه(، قيمت سكه تا 
11 ميليون و ۴۳0 هزار تومان افزايش پيدا كرد و اين 
در حالي است كه در آخرين معامالت روز چهارشنبه 

كه بازار بسته شد، قيمت سكه زير 11 ميليون تومان 
بوده است. همچنين هر گرم طالي 1۸ عيار نيز بعد از 
مدت ها از يك ميليون و 100 هزار تومان فراتر رفت و 
به يك ميليون و 1۸۵ هزار تومان به ازاي هر گرم رسيد.  
كشتي آراي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد با توجه به 
تحوالت سياسي و تحوالت بازارهاي جهاني كه منجر به 
افزايش قيمت اونس طال شده است، همراه با افزايش 
نرخ ارز، از روز ش��نبه قيمت هاي جديدي را خواهيم 
داشت و پس از پنج - ش��ش ماه يك ركورد جديدي 
قيمتي رقم خواهد خ��ورد. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر ته��ران درباره آخرين قيمت ها نيز گفت: هر 
قطعه س��كه تمام طرح قديم 11 ميليون تومان و هر 
قطعه سكه تمام بهار طرح جديد 11 ميليون و ۴۳0 
هزار تومان قيمت دارد. همچنين هر قطعه نيم سكه 
به پنج ميليون و 9۵0 هزار تومان و ربع س��كه به سه 
ميليون و 7۵0 هزار تومان رس��يده اند. سكه هاي يك 
گرم��ي دو ميليون و ۳۵0 هزار توم��ان نيز در آخرين 
معامالت روز گذش��ته قيمت دارند. به همين ترتيب 
هر مثقال طالي 17 عيار به چهار ميليون و ۸۶0 هزار 
تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 1۲۲ 

هزار تومان رسيده است. 
وي افزود: اين در حالي اس��ت كه در آخرين معامالت 
روز چهارشنبه، هر قطعه س��كه تمام طرح قديم 10 
ميليون و 700 هزار تومان، سكه تمام بهار طرح جديد 
11 ميليون تومان، نيم سكه پنج ميليون و ۸۵0 هزار 
تومان، ربع س��كه س��ه ميليون و ۶۵0 هزار تومان و 
س��كه هاي يك گرمي دو ميليون و ۲۵0 هزار تومان 
قيمت داشته اند. همچنين هر مثقال طالي 17 عيار 
چهار ميلي��ون و ۶9۵ هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ 

عيار يك ميليون و ۸۴ هزار و ۵00 تومان بوده اند. 
اين مقام صنفي در رابطه با وضعيت حباب س��كه نيز 
اظهار كرد: افزايش قيمت سكه، حباب سكه را بزرگ تر 
كرده و در حال حاضرحباب سكه تا ۵00 هزار تومان 
افزايش داشته است. به س��بب نوسانات بسياري كه 
سكه در روز چهارشنبه داش��ت، حباب سكه از ۳۸0 
هزار تومان تا ۴۵0 هزار تومان در نوس��ان بود كه از در 
روز پنجشنبه با افزايش قيمت سكه، حباب سكه نيز 

به حدود ۵00 هزار تومان رسيد. 
نوس��ان دالر و يورو در 10 روز اخير پس از ش��ش روز 
تعطيل��ي صرافي هاي بانكي و مجاز، هفته گذش��ته 
فعاليت اين صرافي ها دوباره آغاز ش��د. بازگشايي كه 
با افزايش ش��اخص ارزي همراه بود. ب��ازار ارز پيش از 
تعطيلي ياد شده، در روزهاي پاياني تيرماه، روند نسبتا 

كاهش��ي را دنبال مي كرد، اما پس از ش��روع فعاليت 
اين بازار در روز دوش��نبه چه��ارم مردادماه، فعاالن 
بازار ارز نظاره گر تغيير مسير ش��اخص ارزي به روند 
صعودي بودند.  به گونه اي كه هر اسكناس دالر امريكا 
در معامالت روز دوش��نبه هفته گذشته )۴ مردادماه 
1۴00( توسط صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور، 
با رشد حدود ۵00 توماني نسبت به دوشنبه قبل تر )۲۸ 
تيرماه 1۴00( ب��ه قيمت ۲۴۵۶۲ تومان به متقاضي 
دريافت دالر فروخته ش��د.  فعاالن بازار معتقد بودند، 
رفتار بازارساز در جهت ممانعت از ورود تقاضاي كاذب 
در مقابل صرافي هاي بانكي همچون ملي، بوده است. 
به گونه اي كه دومين روز كاري هفته )س��ه ش��نبه ۵ 
مردادماه 1۴00(، با توجه به افت نسبي نرخ دالر در بازار 
آزاد، بهاي اين اسكناس امريكايي در صرافي هاي بانكي 
و مجاز نيز با كاهش نسبت به روز قبل، به نرخ ۲۴۴00 
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته شد. در نهايت 
در آخرين روز كاري هفته يعني چهارش��نبه شش��م 
مردادماه 1۴00، شاخص ارزي اندكي افزايش داشت 
و به رقم ۲۴۴99 تومان رضايت داد كه اين نرخ نسبت 
به روز سه شنبه، 99 تومان گران تر شده است. مروري 
بر روند شاخص ارزي در ده روز گذشته نشان مي دهد 
در اين مدت، نرخ ف��روش دالر امريكا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كشور تقريبا در ميانه كانال بيست 
و چهار هزار تومان در نوسان بوده است. هرچند در اين 
مدت ده روز، كمترين نرخ دالر پيش از آغاز تعطيالت 
شش روزه رقم خورده بود. در حقيقت همانطور كه در 
نمودار زير مشاهده مي شود، قيمت فروش دالر امريكا 
در معامالت روز دوشنبه ۲۸ تيرماه 1۴00 به كمترين 

سطح روز به قيمت ۲۴0۵9 تومان رسيده بود.

   از يورو چه خبر؟
ديگ��ر ارز پرطرفدار بازار ارز يعني يورو در هفته اي كه 
گذش��ت، تقريبا روند با ثباتي را در سه روز كاري خود 
تجربه كرد. به گونه اي كه در روز دوشنبه )۴ مردادماه 
1۴00( با رش��د اندك نس��بت به پيش از تعطيالت 
شش روزه، به قيمت ۲۸797 به متقاضي دريافت يورو 
فروخته شد. اين نرخ در دومين روز هفته دستخوش 
تغيير ش��د و با افت 11۳ توماني ب��ه قيمت ۲۸۶۸۴ 
تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته شد. در نهايت 
در سومين و آخرين روز كاري هفته گذشته نيز، بهاي 
فروش يورو در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور 
به رقم ۲۸۸۳۵ تومان رس��يد كه نس��بت به روز سه 
شنبه، 1۵1 تومان گران تر شد. در 10 روز گذشته، بر 

خالف دالر، مسير نسبتا كاهش��ي براي يورو به ثبت 
رسيده است. به گونه اي كه در اين مدت، بيشترين نرخ 
يورو در تاريخ دوشنبه بيست و يكم تيرماه بود و پس از 
آن، جريان قيمت گذاري يورو، به طور نسبي كاهشي 

بوده است.

  درخشش هفتگي قيمت طالي جهاني
قيمت ط��ال در معامالت روز جمعه ثاب��ت بود اما در 
مسير ثبت بزرگ ترين رشد هفتگي در بيش از دو ماه 

اخير قرار گرفت.
بهاي هر اونس ط��ال براي تحويل فوري ثابت بود و در 
1۸۲7 دالر و ۲0 سنت ايستاد. بهاي معامالت اين بازار 
روز پنج شنبه به 1۸۳۲ دالر و ۴0 سنت رسيده بود و 
از ابتداي هفته جاري تاكنون 1.۴ درصد رشد داشته 
كه بزرگ ترين رشد هفتگي از هفته منتهي به ۲1 مه 
خواهد بود. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 
با 0.۲ درصد كاهش، به 1۸۳1 دالر و ۸0 سنت رسيد. 
ايليا اسپيواك، استراتژيست ديلي فاركس گفت: عوامل 
رشد كوتاه مدتي براي طال وجود دارند اما روند اين فلز 
ارزشمند تغييري نكرده است حداقل تا زماني كه موفق 
شود به محدوده معامالتي 1۸70 تا 1۸۸0 دالر وارد 
شود. پيام بانك مركزي امريكا اين بود كه ما سياست 
انبساطي را به تدريج تعديل مي كنيم و روندي را براي 

اين منظور تدوين مي كنيم.

  بيت كوين و مقاومت ۴۱ هزار دالري
بررس��ي آمارهاي درون ش��بكه اي حاك��ي از بهبود 
تدريجي ضريب سختي اس��تخراج به عنوان يكي از 
عوامل كليدي تعيين قيمت بيت كوين است. ضريب 
سختي اس��تخراج بيت كوين كه زماني قله تاريخي 
1۸0 اگزا هش بر ثانيه را ثبت كرد، پس از ممنوعيت 
اس��تخراج توس��ط دولت چين تنها طي سه هفته به 
۸۴ اگزا هش بر ثانيه سقوط كرد اما پس از نقل مكان 
ماينرهاي چيني به ديگر نقاط، شاهد افزايش پيوسته 

ضريب سختي در روزهاي اخير بوده ايم. 
صورت دارايي منتشرشده شركت تسال در سه ماهه 
دوم نش��ان مي دهد كه با وجود كاهش يك ميليارد 
دالري ارزش بيت كوين هاي در اختيار اين ش��ركت، 
تغييري در تعداد آنها به نس��بت س��ه ماهه نخست 
امسال اتفاق نيفتاده و تسال كماكان بيت كوين هاي 
خود را نگه داش��ته اس��ت. اين كاهش ارزش دارايي 
به دليل افت قيمتي بي��ت كوين بوده و در صورت باال 
رفتن قيمت بيت كوين اين زيان قابل جبران است.  در 
ادامه فشارهاي چين روي فعاالن ارزهاي ديجيتالي، 
صرافي هيوبي- بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي 
چين- اعالم كرد دفتر خود را در چين تعطيل خواهد 
كرد. پيش از اين دولت چين هرگونه استخراج، خريد 
و فروش ارزهاي ديجيتالي و خريد و فروش تجهيزات 
استخراج ارزهاي ديجيتالي را ممنوع اعالم كرده بود. 
پس از اعالم اين تصميم ارزش سهام صرافي هيوبي در 
بورس هنگ كنگ به شدت ريزش كرد كه اين ريزش 

روي عملكرد شاخص كل بورس هم موثر بود. 
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاض��ر 1۵۵0 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل 0.7۵ درصد كمتر شده است. 
در حال حاضر ۵1 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختي��ار بيت كوين و 1۸ درص��د در اختيار اتريوم 
است. بيت  كوين 1۲ سال پيش توسط گروه گمنامي 
از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 

۲009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

خبرپول
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گروه بانك و بيمه |
با توجه به تورم مزمن در كش��ور كنت��رل نقدينگي از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بررس��ي آمارها نشان 
مي دهد نقدينگي از رقم ۲۴7۲ هزار ميليارد تومان در 
اسفندماه 1۳9۸، به بيش از ۳۲10 هزار ميليارد تومان 
در دي  ماه 1۳99 رس��يد و تا انتهاي س��ال 1۳99 اين 
رقم به حدود ۳۳۸0 هزار ميليارد تومان رسيده است.

نقدينگي در سال 1۳99 نسبت به سال 1۳9۸، رشدي 
معادل ۳7 درصد و افزايشي بيش از 900 هزار ميليارد 
توم��ان را تجربه كرده اس��ت و در صورتي كه مديريت 
فعلي در حوزه نقدينگي برقرار باشد، مقدار نقدينگي در 
انتهاي سال 1۴00 به حدود ۴۶00 هزار ميليارد تومان 
خواهد رسيد. حس��ين ميرزايي پژوهشگر اقتصادي 
در مورد ت��ورم ده��ه 90 گفت: ده��ه 90 دهه خاص 
 در اقتص��اد ايران بود. جهش پي در پي ن��رخ ارز و تورم 
افسار گسيخته و رشد شتابان نقدنيگي كه در نهايت در 
معيشت تضعيف شده مردم قابل لمس و مشاهده بود از 
جمله مشكالت اين دهه است. يكي از مهم ترين معضالت 
كشور نقدينگي بود كه به طور مكرر مورد تاكيد مقامات 
عالي كشور بوده است. بانك هاي خصوصي طي سال 
9۸ و 99 هيچ كمكي به دولت نكردند اما به ترتيب ۸7 
و ۴7 هزار ميليارد تومان در اين دو سال از بانك مركزي 
اس��تقراض كردند و نقش��ي بزرگ در رشد نقدينگي 
داشتند. روند نقدينگي طي دهه 90 از رقم ۳۵0 هزار 
ميليارد تومان در سال 90 به بالغ بر ۳۴7۵ هزار ميليارد 
تومان در سال 99 رسيده و پيش بيني مي شود كه در 
انتهاي سال 1۴00 با همين وضعيت موجود و همين 
مديريتي كه در سيستم بانكي كشور جاري است به رقم 
۴۶00 هزار ميليارد تومان هم برس��د. وقتي كه به اين 
متغير نگاه مي كنيم مي بينيم طي دهه 90 ده برابر شده 
است. روند روزانه نقدينگي افسارگسيخته بوده است. در 
سال 1۳90 روزانه 1۶1 ميليارد تومان به حجم نقدينگي 
اضافه مي شد اما در سال 1۳99 به طور متوسط اين رقم 
۲7۴0 ميليارد تومان در روز رسيده است. در سالي كه 
فعاليت ها متوقف شده بود به طور مداوم نقدينگي در 
اقتصاد پمپاژ مي ش��د. پيش بيني مي شود كه در سال 
1۴00 رشد روزانه نقدينگي به طور متوسط به ۳۴00 
ميليارد تومان در روز برسد. نكته حائز اهميت در مورد 
سال 99 اين است كه در اسفند ماه خلق روزانه نقدينگي 
به رقمي بالغ بر ۵۵0 ميليارد تومان در روز رسيده است. 
براي اينكه اين رقم به خوبي درك شود بايد دقت داشت 
كه وقتي اين رقم را ساعتي مي كنيم مي بينيم در اسفند 
ماه سال 99 ساعتي 1۶0 ميليارد تومان نقدينگي خلق 
مي شده است. اين ميزان برابر خلق روزانه نقدينگي در 
س��ال 90 است، يعني ما در س��ال 99 در هر ساعت به 
اندازه كل سال 90 نقدينگي خلق مي كرديم. نقدينگي 
متشكل از دو مولفه است. اول اينكه پول پرقدرت است 
و در واقع پولي است كه از طرف بانك مركزي در جامعه 
تزريق مي شود. بخش ديگر كه بخش مهمي است، خلق 
نقدينگي توسط بانك ها است. پول پرقدرتي كه توسط 
بانك مركزي تزريق مي شود، توسط بانك ها با مكانيسمي 
كه فرآيند بانكداري است، چندين برابر مي شود و پس از 
آن به دست عوامل اقتصادي مي رسد. حدودا ۸7 درصد 
از كل نقدينگي كشور توسط بانك ها و تنها 1۳ درصد 
توسط بانك مركزي ايجاد مي ش��ود. اين سوال وجود 
دارد كه اين 1۳ درصد را چه كس��ي ايجاد مي كند؟ در 
مورد آن ۸7 درصد تقريبا همه كارشناسان متفق القول 
هستند كه بانك ها آن را خلق مي كنند اما بر روي پول 
پرقدرت اختالف نظر وجود دارد. برخي دولت، برخي 
بانك مركزي و برخي ديگر كسري بودجه را عامل آن 
مي دانند. در ادامه نشان مي دهيم كه اتفاقا ركن غالب 
و نقش پررن��گ در خلق پول قدرت را خود بانك ها ايفا 
كردند و بي انضباطي بانك ها و رفتارهاي سوداگرانه كه 
در اقتصاد جلو مي بردند باعث شد، پول پرقدرت ايجاد 
شود. در طول دهه 90، به طور متوسط ۵0 درصد پايه 
پولي كش��ور را بدهي بانك ها ايجاد كرده است كه اين 
رقم در واقع متوسط دهه است. وقتي بررسي مي كنيم، 
متوجه مي شويم در برخي سال ها تا ۶۶ درصد از پايه پولي 
كشور را همين بدهي بانك ها ايجاد كرده است. اين ما 

به ازاي چه بوده؟

  سهم 50 درصدي بانك ها 
در خلق پول پرقدرت

وي افزود: ش��بكه بانكي ما ۴ دس��ته كلي است؛ يك 
س��ري بانك ها مثل بانك ملي و سپه دولتي و تجاري 
هستند. يك سري بانك هاي دولتي تخصصي هستند 
كه پروژه هاي عمراني و بلندمدت را پشتيباني مي كنند. 
يك سري از بانك ها طبق اصل ۴۴ واگذار شدند و االن 
جزو بانك هاي خصوصي هس��تند و يك سري هم از 
روزي كه خلق شدند خصوصي بودند براي افراد بودند. 
اگر پول پرقدرت را به ص��ورت كيك در نظر بگيريم، 
مي بينيم كه سه درصد آن را دولت با استقراض از بانك 
مركزي ايجاد كرده اس��ت. بخش ديگر بانك مركزي 
است كه خود ذخايري مانند طال دارد. وقتي اين ذخاير 
را جم��ع مي كند بايد به ازاي آن پول پخش كند. همه 
اينه��ا روي هم حدود ۴7 درصد مي ش��ود. بانك ها به 
تنهايي ۵0 درصد از اين كيك را به خودشان اختصاص 
دادند و اين رقم را به ازاي فعاليت هايي كه انجام دادند 
به خودش��ان اختصاص دادند و آمدند پول پرقدرت را 
در كش��ور ايجاد كردند. اگر ۵0 درصد سهم بانك ها را 
تفكيك كنيم، مي بينيم، سهم بانك هاي خصوصي طي 
10 سال گذشته افزايش پيدا كرده است، يعني عمده 
پول پرقدرتي كه در جامعه ايجاد مي شود و مثل سيل 
به س��مت بازارهاي مختلف مي رود، توسط بانك هاي 
خصوصي ايجاد ش��ده است. وقتي س��هم بانك هاي 
خصوصي را با بانك هاي وگذار ش��ده جمع مي كنيم، 
مي بينيم حدودا بين ۵۵ درصد يا در بعضي از سال ها 
۶0 درصد سهم بانك ها در خلق پول پرقدرت توسط 

بانك هاي غير دولتي به بازارها تزريق شده است. 

هشدار پوتين نسبت به چاپ 
بي حساب و كتاب دالر

به عقيده رييس جمهور روسيه، دولت امريكا همواره 
كس��ري بودجه خود را از طريق چاپ بي حس��اب و 
كتاب دالر جبران كرده كه اين مساله خطرناك است. 
به گزارش ايسنا به نقل از ديلي صباح، رييس جمهور 
امريكا با هش��دار نس��بت به چاپ بيش از اندازه دالر 
گفت چنين كاري نه تنها منجر به بروز مش��كالتي 
براي اقتصاد امريكا از طريق افزايش كس��ري بودجه 
مي شود بلكه تمام اقتصاد جهان را تحت الشعاع قرار 
خواهد داد.  والدمير پوتين كه در جمع كارشناسان 
اقتصادي روسيه حاضر ش��ده بود در ادامه با اشاره به 
عبور نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي 
امريكا از 1۵ درصد براي دومين س��ال متوالي، افزود: 
دولت امريكا همواره كس��ري بودجه خود را از طريق 
چاپ بي حساب و كتاب دالر جبران كرده و اين مساله 
خطرناك است چرا كه دالر بيشترين سهم را از ذخاير 
ارزي جهان دارد و تضعيف آن داراي پيامدهايي براي 
همه خواهد بود.  در ادامه پوتين به وضعيت اقتصادي 
روسيه پرداخت و گفت اقتصاد كشورش به طور كامل 
به سطوح پيش از آغاز همه گيري بازگشته اما تورم در 
س��طحي باالتر از انتظارات قرار دارد. پوتين خواهان 
همكاري بيش��تر دولت و بانك مركزي روسيه براي 
مقابله با ريسك هاي موجود شد و افزود كه در شرايط 
كنوني انجام اقدامات تعادل بخش اهميت بسيار زيادي 
خواهد داشت. الزم به ذكر است كه والديمير پوتين 
به عنوان يكي از طرفداران كاهش وابستگي به دالر، 
در جريان سخنراني خود در همايش اقتصادي شهر 
سنت پترزبورگ روسيه با اشاره به اينكه نقش دالر به 
عنوان ذخيره ارزي، با توجه به تبديل شدن آن به ابزار 
سياسي پيشبرد اهداف واشنگتن بايد مورد بازبيني 
قرار گيرد، گفته بود، س��ازمان هاي مالي جهاني نياز 
به تغييرات عميقي دارند. بايد در نقش دالر بازبيني 
ش��ود، چراكه دالر از يك ذخيره ارزي جهاني به ابزار 
فشار يك كشور بر ضد بقيه جهان تبديل شده است. 
جهان از سال ۲019 درگير مقابله با ويروس كرونا شد 
و در نتيجه اعمال قرنطينه و محدوديت براي كسب و 

كارها، اقتصاد جهاني دچار زيان بسيار سنگيني شد.

سرنوشت قوانين غيرمعقول
يك زم��ان جماعتي وجود داش��تند ك��ه راديو را 
پديده اي شيطاني و فس��ادآور ارزيابي مي كردند و 
راي به حرام بودن آن دادند. سال ها بعد در خصوص 
ويدئو هم يك چنين رويكردهايي مطرح شد. مورد 
بعدي ماهواره بود و در نهايت هم بحث نگاه سلبي 
ب��ه فضاي مج��ازي و اينترنت ش��كل گرفت. بايد 
ديد آيا اين افراد و جريانات توانس��تند در برابر اين 
پديده هاي نوين مقابله كنند؟ همين امروز كه من 
با ش��ما صحبت مي كنم، خبر رسيده كه اينترنت 
ماهواره اي در اتمس��فر منطقه غرب آسيا در حال 
تثبيت است. طبيعي است كه در برابر پديده هاي 
نوين نمي توان با رويكردهاي سلبي برخورد كرد. 
فضاي مجازي مهارشدني نيس��ت. همان طور كه 
يك روز هم قانون ممنوعيت ماهواره تصويب ش��د 
اما عمال قابليت اجرايي پيدا نكرد، تالش نمايندگان 
براي محدودسازي فضاي مجازي نيز راه به جايي 
نمي برد. ابعاد حقوقي( به نظر مي رسد، بعد حقوقي 
موضوع، مهم ترين بخش از مس��اله باشد. در قانون 
اساسي بر آزادي انتخاب شغل، آزادي اطالع رساني، 
آزادي آموزشي و آزادي هاي اجتماعي تاكيد شده 
است. برابر اصل 9 قانون اساسي، هيچ مقامي حتي 
با قانونگذاري نمي تواند آزادي هاي مشروع مردم را 
س��لب يا محدود كند. در واقع در پاسخ به پرسش 
ابتدايي مقاله كه اشاره شد آيا در بطن قانون اساسي 
كش��ورمان براي يك چنين رفتارهاي افراطي كه 
تالش مي كنند در برابر آزادي هاي مش��روع مردم 
بايس��تند، پيش بيني قانوني شده است يا نه؟ بايد 
گفت كه بله اين پيش بيني ها صورت گرفته است. اما 
به هر حال مانند هر پديده قانوني ديگري نيز تفاسير 
از قانون مشكل ساز هستند. اما اينكه آيا مي شود از 
افرادي كه تالش مي كنند آزادي هاي مش��روع را 
مسدود كنند، شكايت كرد؟ سعدي شيرين سخن 
مي گويد: از دشمنان برند شكايت به دوستان/ چون 
دوست دشمن است ش��كايت كجا بريم؟ در واقع 
وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون به 
عهده ش��وراي نگهبان است. اما متاسفانه مرجعي 
براي شكايت هاي قانون اساسي در كشورمان وجود 
ندارد. بسياري از كشورها دادگاه هاي قانون اساسي 
دارند. در اين كشورها حتي مردم عادي مي توانند، 
از دادگاه قانون اساسي دادخواهي كنند و خواستار 
صيانت از آزادي هاي مش��روع و قانوني ش��وند. اما 
يك چنين ساختارهاي قانوني در كشورمان تعبيه 
نشده اس��ت. حتي زماني كه شوراي نگهبان افراد 
متخصص و مردمي را براي انتخابات ردصالحيت 
مي كند، هيچ  كس امكان پيگيري قانوني ندارد. در 
واقع اين ابزار در قانوني اساسي گنجانده نشده است. 
اصل ۸۶ نيز اشاره مي كند كه هيچ نهادي نمي تواند 
از نمايندگان مجلس به خاطر راي و سخنان ش��ان 
شكايت كند. اما معني اينكه از نظر حقوقي امكان 
شكايت از نمايندگان وجود ندارد اين نيست كه از 
منظر عملي هر طرحي را مي ت��وان به خورد ملت 
داد. از منظر عملي اين طرح هم مانند بس��ياري از 
طرح هاي ديگر مانند طرح ممنوعيت نوار كاست، 
ويدئو، ماهواره و... راه به جايي نخواهد برد. در سال 
7۳ قانوني براي منع استفاده از تجهيزات ماهواره 
مصوب شده اس��ت. همين امروز از نظر قانوني هر 
فردي كه از برنامه هاي ماهواره اي اس��تفاده كند، 
مجرم اس��ت، اما از نظر عملي امكان اجراي قانوني 
كه بر اس��اس واقعيات جامعه تنظيم نشده باشد، 

وجود ندارد.

پيش بيني افزايش نرخ دالر ، طال و سكه در بازار هفته آينده

دالر به كانال 26 هزار توماني وارد شد 

فضاي مجازي؛ بسترساز توسعه اقتصاد ديجيتال
پس در وهله نخست بايد اشاره كرد كه در طرح صيانت به 
جاي توانمندسازي شيوه هاي مصون سازي و محدود سازي 

مورد توجه نمايندگان قرار گرفته است.
دوم( اين طرح تاثير جدي در اشتغال كشور دارد. اين يك 
عبارت كليدي اس��ت و مي توان ساعت ها در خصوص آن 
صحبت كرد. بعد از فضاي كرونازده اقتصادي كشور، بسياري 
از كسب و كارهاي خانگي و خرد از دستفروشي فيزيكي در 
خيابان يا مغازه داري به سمت حضور در فضاي مجازي و 

استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد ديجيتال حركت كردند.
 اقتصاد اي��ران بايد از اي��ن تحوالت فناوران��ه در تجارت 
الكترونيك به عنوان يك فرصت در مس��ير بهبود فضاي 
كسب و كار و تاب آوري استفاده كند. نبايد فراموش كرد در 
سطح جهاني، حدود ۲0درصد حجم اقتصاد، سهم اقتصاد 
ديجيتال است، اما اين آمار در اقتصاد ايران حدود ۶درصد 
اس��ت. معني اين اعداد و ارقام اين است كه ظرفيت هاي 
فراواني در اقتصاد ديجيتال ايران هنوز دست نخورده باقي 
مانده است كه مي توان از آن براي بهبود وضعيت معيشت 
مردم و ايجاد اشتغال در بخش خدمات استفاده كرد. ايران 
مي تواند بخش قابل توجهي از اقتصاد س��نتي خود را به 
اتمسفر فضاي مجازي منتقل كند و از آن براي توسعه افزونتر 

و با سرمايه گذاري كمتر در زيرساخت ها بهره برد.
اين ظرفيت ه��اي نوآورانه و فناوران��ه در فضاي مجازي 
مي توانند براي شكوفايي اقتصاد كالن كشور به كار گرفته 
شوند و درآمد سرانه در كشور را ارتقا و به مردم براي مقابله 
با فقر، آموزش و افزايش بهداشت كمك كنند. با كند كردن 
فضاي مجازي، با محدودسازي اين فضا و با ترساندن مردم 
از اين فضا، اقتصاد ايران از رشد و توسعه كسب و كار كوچك 
مقياس خود باز مي ماند. فراموش نكنيد امروز، مش��اغل 
خانگي و اجتماعي بسياري چون فروش محصوالت خانگي و 
صنايع دستي حتي جذب گردشگران بوم گردي و... بر بستر 
فضاهاي مجازي و فروشگاه هاي اينترنتي دنبال مي شوند. 

رويكردهاي محدودكننده در خصوص فضاي مجازي، نهايتا 
منتج به كاهش جدي اشتغالزايي در شرايط تحريم و كرونا 
مي شود. برآوردها حاكي از آن است كه بيش از ۲ ميليون 
شغل مستقيم و بيش از  10 ميليون شغل غيرمستقيم، امروز 

در بستر فضاي مجازي جريان دارند.
سوم( موضوع مهم تر در حوزه اشتغالزايي، فرار نخبگان از 
كشور است. امروز كشورهاي منطقه براي جذب نيروهاي 
نخبه و مغزهاي متفكر در حوزه فناوري كشورمان برنامه هاي 
دامن��ه داري ت��دارك ديده اند. حاكمان ام��ارات متحده 
عربي، برنامه جهاني رونمايي كرده ان��د كه از يك  طرف، 
تالش مي كنند از هزار شركت بزرگ اينترنتي جهاني در 
اينترنت سيتي امارات ميزباني كنند و از سوي ديگر به اين 
شركت هاي اينترنتي وعده داده اند كه بيش از 100 هزار 
برنامه نويس نخبه را در اختيار آنها قرار خواهند داد. شما فكر 
مي كنيد، شيخ زايد، اين حجم از برنامه نويسان حرفه اي و 
كاربلد را قرار است از كجا تامين كند؟ اين حجم از نيروي 
انساني نخبه قرار است از كشورهايي چون ايران، پاكستان، 
عراق و... كه هنوز متوجه اهميت مقوله اقتصاد ديجيتال 
نيستند، تامين شود. بدون ترديد، مهاجرت اين حجم از 
نخبگان كشور در كوتاه مدت و حتي ميان مدت هم جبران 
شدني نيست. اين مهاجرت ها نه تنها رشد فضاي مجازي را 
كند مي كند، بلكه به اقتصاد كشور آسيب مي رساند و رشد 

و توسعه پايدار كشور را به تاخير مي اندازد.
چهارم( مح��ور بعدي كه ب��ه  طور جدي باع��ث نگراني 
اقتصاددانان و تحليلگران اقتصادي شده آن است كه برخي 
نمايندگان مجلس و موافقان محدود سازي و مسدودسازي 
فضاي اينترنتي كشور موضوعات را تك بعدي و يك طرفه 

مي بينند. 
مقام معظم رهبري مفهومي را با عنوان »نهضت نرم افزاري« 
در طول ۲ دهه گذش��ته تكرار و بر آن به درس��تي تاكيد 
مي كنند. »جنبش نرم افزاري« يعني »تكاپوي مغزافزاري«. 

يعني در شرايطي كه ايران، سرمايه اقتصادي اندكي در براي 
توسعه زيرساخت هايش دارد، از طريق سرمايه گذاري هاي 
كوچك نوآورانه در اقتصاد ديجيتال مي توان كمبودهاي 
كشور را در حوزه توليد ثروت، اشتغالزايي، افزايش درآمد 

سرانه، رشد و... جبران كند.
جنبش نرم افزاري يعني اينكه ايران بتواند از فرهنگ غني 
ايراني و اسالمي در آن  سوي مرزها صيانت كند. برخي افراد 
و جريانات مدام نگران آسيب هايي هستند كه شبكه هاي 
اجتماعي در مختصات مبدا يعني ايران ايجاد مي كنند. اين 
در حالي است كه فرهنگ ها از گفت وگو و مبادله دوطرفه 
در مجاري ارتباطي و مجامع چندسويه گسترش يافته و 

قوي و اثرگذار مي شوند. 
به عنوان مثال اثرگذاري يك پيام در توييتر توسط دفتر نشر 
آثار مقام معظم رهبري در سطح جهاني بسيار راهگشاست 
و اثرگذار تر از انتش��ار همان پيام در آثار مكتوب است زيرا 
زمينه ساز گفت وگوي بي واس��طه با مخاطب جهاني در 
كمترين زمان و هزينه است. حتي حضور بسياري از همين 
نمايندگان مجلس كه حاميان اصلي طرح صيانت هستند 
نيز در اينترنت براي رس��اندن و ابالغ انديشه هاي آنان به 
مخاطبان شان است. اين يعني همان عزيزان هم به دنبال 

اثرگذاري در فرهنگ هاي مقصد هستند.
 امروز ۲00 ميليون گوينده زبان فارسي، مهم ترين دارايي و 
عامل اصلي قدرت نرم ايران در سطح منطقه و جهان هستند. 
قدرت نرم يعني اثرگذاري فرهنگي، مبتني بر سرمايه هاي 

غني فرهنگ ايران و اسالمي.
وقتي اين ظرفيت ها مسدود يا كند شوند، درست است كه 
مردم ما نيز برخي مطالب سخيف را نمي بينند و ارتباطي با 
آنها ندارند، اما فراموش نبايد كرد كه طرف هاي مقابل نيز 
كه مخاطبان محتواي فرهنگي ايراني هستند از مشاهده 

دستاوردهاي كشورمان محروم مي شوند. 
پنجم( امروز بحث تحريم و خودتحريمي در فضاي عمومي و 

تخصصي كشورمان يك مقوله جدي است. در شرايط فعلي 
به واسطه افزايش نرخ دالر، حضور در نمايشگاه هاي خارجي 
به دليل كرونا و تحريم ها دشوار شده است. صادرات و واردات 
كاال حتي از مبادي رسمي كشورهاي همسايه دشوار شده 
است. منبع يابي در فضاي واردات و صادرات سحت شده 
و از همه مهم تر نقل و انتقاالت ارزي نيز با دش��واري هاي 
فراواني روبه رو شده است. در اين شرايط كه فعاالن اقتصادي 
كشورمان با مصايب دامنه داري روبه رو هستند، نمايندگان 
تصميم گرفته اند دشواري ديگري به نام مسدودسازي يا كند 
شدن و محدود شدن اينترنت نيز بيفزايند. طبيعي است كه 
با اين مجموعه از مشكالت و محدوديت ها، فعال اقتصادي 
ايراني قادر به رقابت با حريفان منطقه اي و جهاني نخواهد 
بود. در نهايت اينكه ايران بيش از ۳ هزار سال است در شاهراه 
جاده ابريش��م فيزيكي حضور داشته است، بنا بر آخرين 
گزارش س��ازمان ملل متحد، زبان فارسي پنجمين زبان 
فارسي توليد كننده محتوا در اينترنت محسوب مي شود. با 
كاهش اثرگذاري در فضاي مجازي، ايران خودش را از توليد 
و خلق ثروت با محتوا و صادرات خدمات فني و مهندسي 
در بازارهاي بين المللي عقب مي اندازد. در شاهراه ها، عرض 
مسير افزوده مي شود تا همه سريع تر  عبور كنند، هر چند 
ممكن است مانع گذاري و مسدود سازي در شاهراه ها باعث 
كاهش تصادفات و آسيب ها يا حتي ايمن سازي مبادالت 
ش��ود، اما عمال سهولت و ترجيحات مصرف كنندگان در 
مسير دسترس��ي را نيز از ميان مي برد. كاهش سرعت و 
محدود شدن دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي يعني 
محروم شدن از خلق ثروت ملي. اين موضوع مهم ترين عامل 
نگراني است كه تحليلگران، فعاالن اقتصادي و عموم مردم 
در بحث صيانت از فضاي مجازي نسبت به ابعاد گوناگون 
آن نگران هستند. نگراني هايي كه عدم توجه به آنها مي تواند 
اقتصاد و معيشت ايراني را با مشكالت افزون تري مواجه كند 

و بر حجم نارضايتي ها بيفزايد.

 رشد نقدينگي به ساعتي
 160 ميليارد تومان رسيد

سهم 50 درصدي بانك هاي 
خصوصي در خلق پول پرقدرت

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
عليرضا احمدي، روزنامه نگار و پژوهشگر اقتصادي با 
مخالفت باعرضه سيمان در بورس كاال مي گويد: تجربه 
نشان مي دهد عرضه هر كااليي در بورس كاال به دليل 
سفته بازي، سفته بازان و نوسان گيران با رشد نجومي 
قيمت مواجه ش��ده است و نمونه بارز اين موضوع نيز 
معامالت سكه طي سال 1397 در بورس كاالست كه 
به علت سفته بازي، سفته بازان و نوسان گيران قيمت 

سكه به صورت واهي افزايش يافت.
وي ادامه مي دهد: از س��ويي ديگر افزايش نرخ سكه 
در بورس كاال، به ب��ازار ارز خصوصا دالر آالرم مي داد 
و پس از نوسان قيمت س��كه در بورس كاال، نرخ دالر 
افزايش پيدا مي كرد. درنهايت ش��اهد سقوط ارزش 
پولي ملي، رشد شديد ارزش معامالت دالر به واسطه 
معامالت سكه در بورس كاال بوديم. به گفته اين فعال 
اقتصادي عرضه س��يمان در بورس كاال زمينه براي 
افزايش قيمت اي��ن محصول اس��تراتژيك را فراهم 
مي كند و به صنعت س��اختمان، پروژه هاي عمراني و 
مصرف كننده زيان وارد؛ به نفع س��هامداران عمده و 
مالكان كارخانه هاي س��يمان خواهد بود. پژوهشگر 
اقتصادي توضي��ح مي دهد: نباي��د فراموش كرد كه 
س��هامداران عمده صنعت سيمان در ايران مجموعه 
تأمين اجتماعي و شس��تا، بنياد مس��تضعفان، بانك 
ملي، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح )هلدينگ 

سيمان غدير( هستند.

      سهامدار جزيي در صنعت سيمان
وجود ندارد

احمدي تأكيد مي دهد: برخي ادعا مي كنند كه عرضه 
س��يمان در بورس كاال به نفع س��هامدار جز است اما 
ازنظر بنده س��هامدار جزيي در سيمان وجود ندارد و 
اكثر معامالت سيمان به واسطه كساني رخ مي دهد كه 
اميد به نوسان گيري كوتاه مدت دارند و تعداد اين افراد 
بيش از چند هزار نفر نيس��ت، صنعت سيمان به طور 

متعلق در انحصار نهادهاي دولتي و شبه دولتي است.
اين روزنامه نگار با اش��اره به اينكه در صنعت سيمان 
مشكالتي داريم، مي گويد: صنعت سيمان مشكالت 
س��اختاري زيادي دارد كه مهم ترين آن مش��كالت 
حقوقي و قضايي اس��ت. يكي از كارخانجات سيماني 
وابسته به شس��تا درگير پرونده مالي بزرگ با كشور 
ارمنس��تان بوده اس��ت. البت��ه دراين بي��ن برخي از 
شركت هاي سيماني ناكارآمد سيماني به فكر جيب 
خود هستند. وي در خصوص وضعيت كارخانه هاي 
سيماني توضيح مي دهد: صنعت سيمان از رانت برق، 
گاز، انرژي، كارگر و مواد اوليه بسيار ارزان و ماليات بر 
سود پايين در ايران استفاده مي كند و بازهم به دنبال 
سود چند صد برابري و افزايش قيمت سيمان است. 
تقريبًا سه سال گذشته قيمت يك كيسه 50 كيلويي 
س��يمان زير 10 هزارتومان بود اما با نوساناتي كه در 
ب��ورس كاال رخ داد، قيمت اين محصول طي روزهاي 
اخير در بازار س��ياه به بهانه قطعي برق كارخانه ها به 
پاكتي بيش از 110 هزارتومان رس��يد. حاال س��وال 
اساسي اينجاست آيا حقوق كارگر اين كارخانه 10 برابر 
شده و آيا قيمت برق، گاز و انرژي افزايشي داشته است؟ 
احمدي با تأكيد بر حماي��ت از حقوق مصرف كننده 
مي گوي��د: افزاي��ش قيمت س��يمان بح��ث طمع و 
سودجويي برخي از مديران است، اين مديران ناكارآمد 
كه رانت سياسي و ارتباطات خاص مدير كارخانجات 
سيمان شده اند براي پوشش ضعف مديريتي خود به 
دنبال افزايش قيمت از جيب مصرف كننده هستند تا 
براي خود يك رزومه قوي بسازند. اين فعال اقتصادي 
توضيح مي دهد: كارخانه هاي سيمان باقيمت پاكتي 

25 هزارتومان با تكيه بر برق، گاز، انرژي، مواد اوليه و 
كارگر ارزان س��ود خالص معقولي به دست مي آورند 
حال برخي از كارخانه ها به س��يمان دنبال سود 100 
ت��ا 150 درصدي از جيب مصرف كننده هس��تند، با 
فروش سيمان كيسه اي 25 هزار و سود معقول راضي 
نمي شوند. وي ادامه مي دهد: س��يمان بايد به روش 
سنتي توزيع شود. آقاي اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
دولت دوازدهم نيز به درستي طي روزهاي اخير به اين 
موضوع اشاره كردند و گفتند كه كانال توزيع سنتي 
سيمان خيلي بهتر از بورس كاالست و اين كانال طي 
سال هاي اخير اجازه نوسان قيمتي سيمان را نداده و 
تعالي خوبي داشته اما به محض اينكه وارد بورس كاال 
شد افسار پاره كرد و قيمت آن چند برابر شد. البته ما اين 
تجربه تلخ را در ميلگرد، فوالد و سكه طي ساليان اخير 
تجربه كرديم. به گفته اين روزنامه نگار بهترين روش 
عرضه س��يمان به صورت سنتي است و بايد در مقابل 
س��ود هنگفت برخي كارخانجات ايجادشده ايستاد، 
وي مخالف عرضه س��يمان در بورس كاال و خواهان 

ممنوعيت دايمي عرضه سيمان در بورس كاال است.
احمدي تأكيد ك��رد: بهترين روش عرضه س��يمان 
به صورت سنتي است، اين صنعت از برق، گاز، انرژي، 
كارگر و مواد اولي��ه بس��يار ارزان در مقياس جهاني 
استفاده مي كند و سازمان تعزيرات، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و سازمان بازرسي كل كشور به صورت 
مستمر، پيوس��ته و روزآمد بر توليد، عرضه، توزيع و 
همچنين قيمت آن نظارت دقيق و روزانه داشته باشد 

تا جلوي ضرر به 85 ميليون ايراني گرفته شود.

     سنگ اندازي در مسير خانه سازي
اين فع��ال اقتصادي ب��ا حمايت از دولت س��يزدهم 
مي گويد: آقاي رييسي وعده ساخت ساالنه يك ميليون 
واحد مسكوني را داده كه اين افزايش نرخ سيمان در 
آستانه تشكيل دولت جديد مي تواند نوعي سنگ اندازي 
بر اين آرمان راهبري آيت اهلل رييسي بر ذهن متبادر 
كند. عليرضا احمدي، پژوهش��گر اقتصادي توضيح 
مي دهد: به عقيده بنده دولت آينده مي تواند تأثير بسيار 
مثبتي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور بگذارد، 

كارهايي مثل افزايش 10 تا 12 برابري قيمت سيمان 
را مي توان س��نگ اندازي درراه دولت آيت اهلل رييسي 
دانس��ت و انتظار مي رود كه هرچه س��ري با اين افراد 
برخورد شود. احمدي با تأكيد بر اينكه برخي به دنبال 
كارشكني براي دولت سيزدهم هستند مي گويد: من 
از دولت آقاي رييسي خواهش مي كنم كه گول صنايع 
س��يمان را نخورند چراكه بامطالعه ترازنامه هاي اين 
شركت ها در بورس مي توان از سود چند صد ميليارد 
توماني س��االنه و چند هزار ميليارد توماني برخي از 
شركت ها در س��ال مالي 1399 به درستي آگاه شد. 
البته اين سودهاي هنگفت متعلق به سال مالي 1399 
اس��ت كه قيمت هر پاكت سيمان زير 20 هزارتومان 
بود و سال 1400 با تغيير اندك قيمت انرژي، سوخت، 
حقوق كارگر و امثال آن روبه شديم و قيمت سيمان نيز 
طي هفته هاي اخير به بيش از 110 هزارتومان رسيد 
و اين افزايش قيمت مي تواند به آينده دولت، كشور و 

مردم ضربه سنگيني وارد كند.

      ارزاني توليد در صنايع سيمان ايراني
اين پژوهشگر اقتصادي با بررس��ي توليد سيمان در 
خارج از ايران مي گويد: 27 درصد قيمت تمام ش��ده 
صنعت سيمان را برق تشكيل مي دهد، كارخانه هاي 
ايران��ي از نعمت برق، گاز، ان��رژي، كارگر و مواد اوليه 
ارزان بهره مند هستند. تنها با واقعي سازي برق مصرفي 
كارخانجات س��يمان و افزايش چن��د برابري حقوق 
كارگران اين كارخانجات و افزايش ماليات بر سود به 
ميزان 60 درصد مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته 

مي توان در آن صورت قيمت سيمان را آزاد كرد.
وي ادامه مي دهد: در حال حاضر شركت هاي سيماني 
25 درصد از س��ود خود و شركت هاي فعال در بورس 

22.5 درصد از سود ساالنه خود را ماليات مي دهند.
به گفته عليرضا احمدي عرضه سيمان در بورس كاال 
برآيندي چون س��فته بازي، نوسان گيري، معامالت 
س��فته بازان، تزريق نقدينگي و هدايت نقدينگي به 
معامالت كاغذي دارد و مي تواند وضعيت فاجعه باري 
براي اين صنعت به وج��ود آورد. اين فعال اقتصادي 
تأكيد مي كند: س��يمان تيپ2 باقيم��ت پاكتي 25 

هزارتوم��ان ب��راي كارخانه ها س��ودآور خواهد بود، 
مصرف كنن��ده و بازار نيز متزلزل نمي ش��وند چراكه 
ترازنامه سود و زيان ش��ركت هاي سيماني در بورس 
از وضعيت بس��يار مطلوب آنها در ماه هاي اخير خبر 
مي دهد و اكثر كارخانه هاي اين صنعت سود خالص 

چند صد ميليارد توماني در سال به دست مي آورند.
اين روزنامه نگار مي گويد: طي روزهاي گفته ش��د كه 
صنعت سيمان را 15 تا 20 دالل اداره مي كنند كه اين 
موضوع خبر از ناآگاهي مديران مي دهد. اگر به ادعاي 
برخي از مديران سيماني برخي از دالالن انحصار دارند 
چرا مديران اين صنعت اجازه فروش به اين دالالن را 
مي دهند و از طريق نمايندگي هاي سنتي سيمان را 
توزيع نمي كنند؟ وي ادامه مي دهد: درگذر زمان ورود 
محصول به بورس كاال مي توان��د افزايش قيمت ها را 
همراه داشته باشد و اين موضوع به زيان مصرف كننده 
است. نمونه بارز آن ورود سكه در سال 1397 به بورس 
كاال كه با سفته بازي و نوسان گيري ارزش پول ملي نابود 
و نرخ ارز صعودي شد اما؛ پس از تعطيلي معامالت سكه 

در بورس كاال آرامش به بازار ارز بازگشت.
فعال اقتصادي ب��ا تأكيد بر مازاد توليد كارخانه هاي 
س��يماني مي گويد: بايد نظارت ها به توزيع سيمان 
تشديد شود. عرضه و تقاضاي سيمان به نحوي است 
كه ظرفيت توليد ما بيش از ظرفيت موجود اس��ت و 
توليد متوسط س��يمان مابين 70 تا 80 ميليون تن 
اس��ت و مصرف داخلي نيز ح��دود 50 ميليون تن 
بوده و حدود 10 الي 15 ميليون تن صادرات داريم، 
درنهايت ظرفيت خالي 10 ميليون تني داريم كه اين 
افزايش قيمت نش��ان دهنده سوءنيت برخي از افراد 
در دامن زدن به ت��ورم و گراني و توقف فعاليت هاي 
ساخت وس��از در كش��ور اس��ت. عليرضا احمدي، 
روزنامه نگار پيشكسوت درنهايت مي گويد: من از آقاي 
رييسي درخواست دارم كه گول اين افراد را نخورند 
و اجاره سنگ اندازي در مس��ير ساخت وساز دولت 
سيزدهم را به اين افراد ندهند. بر اين باورم كه دولت 
سيزدهم و آيت اهلل رييسي كارآمد پرتالش ضد فساد، 
واليت م��دار، انقالبي، طرفدار تقوي��ت ارزش پولي، 
هوشمند و عقالنيت گرا در سايت خارجي خواهد بود.
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راه اندازي تلويزيون اينترنتي 
فرابورس ايران

بني اسدي، مدير ارتباطات فرابورس ايران با بيان اينكه 
پيش بيني و آينده پژوهي درخصوص شكل رسانه ها در 
سال هاي آتي نش��ان مي دهد گزاره »آينده تلويزيون، 
اينترنت است و آينده اينترنت، تلويزيون« در حال محقق 
شدن است، از راه اندازي رسمي VOD تخصصي بازار 
س��رمايه و اقتصاد خبر داد. بني اسدي با توضيح اينكه 
87 درصد از متخصصان ارتباطات در جهان معتقدند، 
وظايفي كه آنها بر عهده دارند تا سه سال آينده با عبارت 
»روابط عمومي« توصيف ش��دني نيس��ت، گفت: اين 
پيش بيني به خاطر تغيير ش��كل لحظه اي رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي و همچنين ذائقه مخاطبان است 
كه بر همين اس��اس دغدغه اوليه راه اندازي تلويزيون 
اينترنتي در فرابورس ايران به وجود آمد و اوايل س��ال 
گذشته به صورت آزمايشي محتواهاي ويدئويي متعددي 
در حوزه بازار س��رمايه و اقتصاد توليد و منتشر شد. او 
عنوان كرد: طي يك س��ال گذشته، اتفاقات مهمي در 
حوزه فعاليت هاي رسانه اي فرابورس ايران رقم خورد، 
در اين مدت توانستيم مجوز تلويزيون اينترنتي واچار را 
از سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( 
اخذ كنيم و اين اتفاق نقطه عطفي براي مهاجرت حرفه اي 
به حوزه ويدئو ژورناليسم و ويدئو گرافيك بود كه پيش تر 
بازخوردهاي خوبي از توليد محتوا را در اين قالب گرفته 
بوديم. بني اس��دي با تأكيد بر اينكه ارتقاي سواد مالي 
در بازار س��رمايه مهم ترين هدف مجموعه فرابورس و 
همچنين مسووليت اجتماعي اين شركت براي راه اندازي 
»واچارتي وي« است، گفت: از سال گذشته شاهد افزايش 
ضريب نفوذ بازار سرمايه در بين عامه مردم بوديم و به 
صورت جدي موضوع ارتقاي سواد مالي جامعه اهميت 
مضاعفي يافت، از اي��ن رو فرابورس نيز تالش كرد تا با 
چهره اي جديد در عرصه فرهنگ سازي و ارتقاي سواد 
مالي در كنار ساير رسانه هاي فعال اين عرصه قرار گيرد؛ 
زيرا هرچه محتوا در اين بخش توليد شود همچنان نياز 
براي آن وج��ود دارد. مدير ارتباطات فرابورس ايران در 
ادام��ه از پايان پخش برنامه زن��ده تلويزيوني »به وقت 
تحليل« خبر داد و افزود: بيش از 125 قسمت از برنامه 
به وقت تحليل به صورت روزانه با حضور فعاالن باسابقه 
و برجسته بازار سرمايه از شبكه ايران كاال به مدت هفت 
ماه توسط فرابورس تهيه شد كه ضمن تقدير از تمامي 
دست اندركاران اين برنامه و تمامي كارشناساني كه بار 
علمي اين برنامه را ارتقا دادند، بايد اشاره كرد كه به زودي 
برنامه ديگري با چه��ره اي متفاوت و درگاهي جديد از 
واچارتي روي آنتن خواهد رفت. به گفته بني اس��دي، 
نمونه ه��اي برنامه به وقت تحليل كه از يك اس��توديو 
تخصصي بورسي به صورت زنده پخش شود، پيش ازاين 
در بورس هاي مطرح دنيا مثل ب��ورس نزدك و بورس 
نيويورك انجام ش��ده بود و براي بازار سرمايه كشور ما 
تجربه اي جديد و البته جذاب بود كه توسط فرابورس 
رقم خورد. اين برنامه ما را بيش��تر به اين باور رساند كه 
مديريت ارتباطات فرابورس به صورت مستقل مي تواند 
روزانه به تهيه برنامه هاي تخصصي زنده و ضبطي براي 
بازار س��رمايه و اهالي اين بازار بپردازد. او رسالت واچار 
را برگرفته از معنا و ماهيت آن نگاه عميق به رويدادها 
و روندهاي اقتصادي همگام به پيشرفت هاي پرشتاب 
دنياي امروزي دانست و افزود: آنچه امروز به عنوان بازار 
شناخته مي شود در فارسي باستان به صورت »واچار« 
به كاربرده مي شد؛ عبارتي كه بر اساس ساختار و نحوه 
تلفظ  اش به كلمه اي جهاني تبديل شده است. عبارت 
واچار در كنار معادل هايش عالوه بر ايران در خاورميانه، 
آفريقا و اروپا نيز رواج دارد. مدير ارتباطات فرابورس ايران 
در پايان خاطرنشان كرد: تلويزيون اينترنتي فرابورس 
ايران تحت عنوان »واچار« آماده رونمايي عمومي شده 
و پلتفرمVOD آن به نشاني wachartv.com در 
دسترس است و اميدواريم فرابورس ايران هم همچون 
بورس هاي مطرح بين المللي در اين عرصه توليدات قابل 

دفاعي به مخاطبان فهيم بازار سرمايه كشور ارايه كند.

بورس فرصت مناسب
براي سرمايه گذاران حوزه مسكن

سنا| صديف بدري، نماينده مردم اردبيل و نمين با 
بيان اينكه از ظرفيت بورس بايد براي جذب سرمايه 
در بخش مس��كن اس��تفاده كرد، گفت: بازار سرمايه 
يك فرصت خوب براي س��رمايه هاي خرد و متوسط 
مردم است كه مي توان به كمك اين بازار و با مديريت 
و برنامه ري��زي بلندمدت گام ه��اي خوبي در جهت 
رونق بازار مسكن برداشت. او در ادامه با تاكيد بر اينكه 
جذب سرمايه هاي ُخرد مردم در حوزه مسكن نيازمند 
كار كارشناس��ي و فراهم كردن پيش نيازهاي اوليه 
است، افزود: تا زماني كه خروجي هاي الزم براي ورود 
سازمان بورس و اوراق بهادار و اركان آن به بازار مسكن 
تعريف نشود و شركت هاي سرمايه گذاري ذي صالح 
در اين زمينه تشكيل نش��ود، به طور حتم نمي توان 
كاري از پيش برد. نماينده م��ردم اردبيل و نمين در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: فرصت براي مديريت 
سرمايه در حوزه مسكن را نبايد به راحتي از دست داد 
بنابراين ورود شركت هاي ذي صالح سرمايه گذاري 
در اين حوزه كه داراي شناس��نامه مطمئن و س��ابقه 
خوب هستند، مي تواند سرمايه هاي قابل توجهي را به 
س��وي بازار سرمايه جذب و هدايت كند. نايب رييس 
كميسيون عمران آشنايي تمامي نمايندگان مجلس را 
با الزامات اوليه سازمان بورس و بازار سرمايه يك اصل و 
ضرورت عنوان كرد و افزود: اطالع رساني خوب و دقيق 
از مسائل مختلف بورس در همه حوزه هاي مجلس به 
خصوص حوزه نظارت و هماهنگ سازي بسيار موثر 
است چرا كه آنان مي توانند از فرصت هاي پيش آمده 
استفاده كرد و راهكارهاي مناسبي ارايه دهند. بدري 
تاكيد كرد: مسووالن سازمان بورس ضمن استفاده 
از فرصت هاي پيش آمده مي توانند جهت آموزش 
نمايندگان و ارايه بس��ته هاي آموزشي به آنان در 
جهت آگاهي و ش��ناخت كافي با مباحث بورس و 
بازار سرمايه قدم برداشته و نيازهاي اصلي خود را 

در بخش هاي مختلف از نمايندگان مطالبه كنند.

فروش سهام متوفي قبل 
از انحصار وراثت جرم است

ايسنا|حميد اسدي، حقوقدان بازارسرمايه با تاكيد 
بر اينكه يكي از چالش هاي مهم در بازار سرمايه انتقال 
و انحصار وراثت بين ورثه متوفي است، اظهار كرد: بعد از 
فوت سهامدار و صدور گواهي فوت و اتمام مراحل دفن 
ايشان، ورثه متوفي )منظور از ورثه، فرزند اعم از دختر و 
پسر، همسر اعم از زن و شوهر، والدين اعم از پدر و مادر 
است. اگر اين افراد نباشند نوبت به ورثه ديگر شامل خواهر 
و برادر يا خاله، عمه، عمو  و دايي هم مي رسد( مي توانند 
دادخواس��ت انحصار وراثت را به شوراي حل اختالف 
آخرين اقامتگاه متوفي يعني آخرين شهر و محله اي كه 
سهامدار متوفي در آن سكونت داشته است، ارايه كنند.

وي ادامه داد: گاهي برخي سهام داران متوفي به محل 
اخذ كد سهامداري مراجعه مي كنند كه كار اشتباهي 
است. كارگزاري كه كد سهامداري را به سهامدار متوفي 
داده است هيچ تاثيري در اين فرآيند ندارد. البته درحال 
حاضر دادخواست به صورت الكترونيك در دفتر خدمات 
قضايي الكترونيك ثبت مي شود و ورثه مي توانند از اين 
طريق درخواست انحصار وراثت كنند. بعد از اينكه گواهي 
انحصار وراثت صادر شد درصورتي كه وراث باهم تفاهم 
داشته باشند مي توانند به شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار مراجعه كنند و در آنجا به نسبت سهم االرث 
از سهام متوفي ارث مي برند. اين حقوقدان بازار سرمايه 
در ادامه با بيان اينكه برخي فكر مي كنند سهام شخص 
متوفي حتما بايد فروخته شود، توضيح داد: درحالي كه 
اينطور نيست. در شركت سپرده گذاري امكان انتقال 
قهري )انتقال غي��رارادي( وجود دارد. درواقع س��هام 
شخصي كه فوت شده است تفكيك مي شود و تناسب به 
هركدام از ورثه اگر كد سهامداري داشته باشند، منتقل 
مي شود. درواقع س��هام مال مشاء نيست و كامال قابل 
تفكيك است. در اين مرحله يك نفر از وراث هم مي تواند 
به وكالت از بقيه وراث به شركت سپرده گذاري مراجعه 
كند. به گفته اس��دي، اگر وراث باهم اختالف داش��ته 
باشند دادخواست انحصار وراثت را بايد قبل از شركت 
سپرده گذاري به دادگاه ارايه دهند. وي در ادامه با بيان 
اينكه بعد از فرايند انحصار وراثت كد شخص متوفي از 
بين مي رود، اظهار كرد: گاهي شخصي كه فوت مي كند 
يوزرنيم و پسوورد خود را قبل فوت به يكي از وراث داده 
است. بعد از اينكه فرد فوت مي كند برخي از اشخاص 
براي اينكه درگير پروسه مذكور اقدام به فروش سهام فرد 
متوفي مي كنند، زيرا به محض اينكه فرد فوت مي كند 
كد بورسي ملغي نمي شود. بايد سيستم آنالين گواهي 
فوت به سيستم آنالين سپرده گذاري مركزي متصل 
شود كه پس از فوت كد بورسي مسدود شود. اما درحال 
حاضر اين امكان وجود ندارد. فارغ از اينكه اقدام فردي 
كه سهام متوفي را مي فروش��د حسن نيت است يا 
سوءنيت، اين اقدام شخص ورثه در فروش سهام بعد از 
فوت متوفي مصداق جرم فروش مال غير است و ساير 
وراث مي توانند عليه فرد شكايت كيفري داشته باشند.

تاثير منفي قيمت گذاري 
دستوري بر بورس

ماشاهلل عظيمي عضو سابق شوراي عالي بورس ماه هاي 
اخير همزمان با جابه جايي ساير اعضاي شوراي عالي از 
اين مجموعه كنارگيري كرد گفت: در سال 98 دولت 
حدود 200 هزار ميليارد تومان از بازار س��رمايه تامين 
مالي كرد كه اين عدد در سال 99 به 400 هزار ميليارد 
تومان در سال رس��يد يعني حدود 107 درصد تامين 
مالي از بازار سرمايه رشد پيدا كرد، اين ميزان تغيير در 
تامين مالي نشان مي دهد كه بار تامين مالي براي دولت 
از روي دوش بانك ها به روي دوش بازار س��رمايه رفته 
است. عظيمي با دادن اين آمار كه 30 درصد از بار تامين 
مالي دولت به روي دوش بازار سرمايه است، گفت: بورس 
آنقدر رشد پيدا كرده و به بلوغ رسيده كه به عنوان يك 
مساله در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در بين سران 
سه قوه مطرح مي شود. تا االن كارگزاران نظام، اقتصاد 
را در سياس��ت هاي پولي مي ديدند اما با توجه به رشد 
بازار و استقبال مردم از آن، خود بازار سرمايه به عنوان 
يك عامل اصلي در كنار سياست هاي بانكي محسوب 
مي ش��ود. اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه بازار 
سرمايه نسبت به اخبار و ساير متغييرها بسيار حساس 
است و به سرعت واكنش نشان مي دهد، آيا چنين بازار 
مي تواند به عنوان يك متغير كالن اقتصادي باش��د؟ 
گفت: برخي از اتفاقات مثل تاثير انتخابات امريكا بيشتر 
يك فضا سازي بود كه بازار سرمايه نبايد آنقدر به صورت 
افراطي تحت تاثير چني��ن رويدادهاي قرار مي گرفت 
البته در حال حاضر سهامداران به صورت هوشمندانه تر 
عمل مي كنند و چندان فضاي هيجاني در بازار احساس 
نمي شود، اما به هر حال با بزرگي و تاثيرگذاري اين بازار، 
مي توان آن را به عنوان يك عامل در نظر گرفت. عظيمي 
مي گويد: دولت با قيمت گذاري دستوري محصوالت 
ش��ركت هاي بزرگ كه عمدتا نمادهاي شاخص ساز 
هستند، ارزش س��هام اين ش��ركت ها را به زير ارزش 
واقعي آن مي كشاند و با توجه به تاثيرگذاري نمادهاي 
شاخص س��از بر س��اير گروه هاي بازار، اين مساله روي 
كل بورس تاثير مي گذارد، بنابراين اميدوارم در دولت 
جديد كه به نظر مي رس��د با قيمت گذاري دستوري 
مخالف است، اين موضوع ديده نشود. او قيمت گذاري 
دستوري فوالد را مثالي از تاثيرگذاري اين مساله بر كل 
بازار سرمايه عنوان كرد و با اشاره به منفي شدن بازار در 
زماني كه موضوع قيمت گذاري دستوري بر فوالد مطرح 
شد گفت: قيمت گذاري دستوري عالوه بر اينكه سبب 
شكل گيري خلق پول در نظام اقتصاد مي شود، چندين 
هزار دالر در جيب دالالن اين صنعت مي كند. اين سوال 
را كه به گفته برخي از مس��ووالن دولت، دخالت هاي 
ساير قوا سبب ريزش بازار سرمايه در سال گذشته شد، 
عظيمي اينگونه پاسخ داد: شايد به صورت قطعي بتوان 
گفت كه منظم ترين رفتار در قبال بازار س��رمايه را قوه 
قضاييه داشت. آقاي رييسي در آن زمان وزير اقتصاد، 
رييس بورس و ساير افراد مرتبط را دعوت كردند و از آنها 
خواست تا مشكالت شان را بيان كند و اعالم كرد كه هر 

كمكي از دست قوه قضاييه بر مي آيد انجام مي دهد. 

حباب مشكوك قيمت سيمان، سنگ اندازي براي تحقق اهداف دولت سيزدهم

سيمان  نبايد  در بورس  كاال  عرضه شود

رشد معامالت بورس تهران
بررس��ي معامالت بازار سهام در هفته گذشته حاكي 
از آن اس��ت كه ارزش كل معامالت اين بازار در هفته 
مذكور بازار نس��بت به هفته گذش��ته با 4.92 درصد 
كاه��ش، از 176 هزار و 3 ميليارد ري��ال به 167 هزار 
و 340 ميلي��ارد ريال رس��يد. همچني��ن حجم كل 
معامالت اي��ن بازار از 22 هزار و 225 ميليون س��هم 
در هفته گذش��ته به 18 هزار و 259 ميليون سهم در 
هفته اخير رسيده است كه كاهشي 17.85 درصدي را 
نشان مي دهد. بر اين اساس، بازار بدهي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در اين هفته بر خالف بازار 
اول سهام، بازار دوم سهام و بازار مشتقه روندي صعودي 
داشتند. به طوريكه ارزش معامالت در بازار اول سهام، 
كاهشي 1.38 درصدي را در هفته گذشته نسبت به 
هفته قبل تجربه كرد و از 64 هزار و 103 ميليارد ريال 
به 63 هزار و 221 ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت 
اين بازار نيز كه هفته قبل 8237 ميليون سهم بود به 
6585 ميليون س��هم در هفته اخير رسيد و كاهشي 
20.05 درصدي را تجربه كرد. روند حركت بازار دوم 
س��هام نيز مانند بازار اول سهام نزولي بود. به طوريكه 
ارزش معامالت اين بازار در هفته گذش��ته نسبت به 
هفته قب��ل 19.89 درصد كاهش يافت و از 74 هزار و 
982 ميليارد ريال به 60 هزار و 68 ميليارد ريال رسيد. 
حجم معامالت اين بازار نيز با 25.30 درصد كاهش، 
از 12 هزار و 201 ميليون سهم به 9114 ميليون سهم 
رسيد. اين درحالي است كه بازار بدهي هفته اي سبز را 
پشت سر گذاشت و ارزش معامالت اين بازار در هفته 
گذشته با رشدي 45 درصدي از 6105 ميليارد ريال 
در هفته قبل به 8869 ميليارد ريال در هفته گذشته 
رسيد. حجم معامالت بازار بدهي هم از 6 ميليون برگه 
به 8.88 ميليون برگه رس��يد كه رشدي 44 درصدي 

را نشان مي دهد. طبق بررس��ي هاي انجام شده، بازار 
مشتقه در هفته اي كه گذشت چراغ قرمز حركت كرد. 
به طوريكه ارزش معامالت اين بازار در هفته قبل 111 
ميليارد ريال بود كه در هفته گذش��ته به 57 ميليارد 
ريال رسيد و كاهشي 48.79 درصدي را تجربه كرد. 
حجم معامالت در اين بازار نيز با 31.28 درصد كاهش، 
از 25 ميليون قرارداد در هفته قبل به 17.1 ميليون قرار 
داد در هفته گذشته رسيد. در اين ميان صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در هفته گذشته در مقايسه 
با هفته قبل روندي صعودي داشتند و ارزش معامالت 
اين بازار از 30 هزار و 702 ميليارد ريال در هفته قبل 
به 35 هزار و 126 ميليارد ريال در هفته گذشته رسيد 
و رشدي 14.41 درصدي را تجربه كرد. حجم معامالت 

در اين بازار نيز با رشدي 44.29 درصدي در هفته اخير 
نسبت به هفته قبل از 1756 ميليون يونيت به 2534 
ميليون يونيت رسيد. بر اساس اين گزارش، شاخص 
كل بورس در هفته اخير نسبت به هفته قبل رشدي 
0.40 درصدي را تجرب��ه كرد و از يك ميليون و 311 
هزار واحد تا ي��ك ميليون و 316 ه��زار واحد صعود 
كرد كه رش��دي 5210 واحدي را نشان مي دهد. اين 
درحالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن در هفته 
گذشته نسبت به دهفته قبل روندي نزولي داشت و با 
1.57 درصد كاه��ش از 403 هزار و 74 واحد به 396 
هزار و 745 واحد رس��يد و 6329 واحد كاهش يافت. 
صندوق هاي معامله پذير »سهامي« و »مختلط« در 
هفته اي كه گذش��ت به طور متوسط 0.8درصد رشد 

قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها 
0.1درصد افزايش يافت، اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس توانست رشد 0.4درصدي را به ثبت رساند. 
بيشترين بازدهي هفتگي مربوط به صندوق شاخصي 
بازار آشنا »وبازار« با ثبت چهار درصد رشد قيمت بود 
در حالي كه NAV اين صن��دوق 0.2درصد كاهش 
ياف��ت. بهترين عملكرد هفتگي مرب��وط به صندوق 
 NAV هس��تي بخش آگاه »آگاس« بود به طوري كه
آن 1.2درصد ارتقا يافت. بيش��ترين س��قوط قيمت 
صندوق ه��اي قابل معامله در اي��ن هفته به صندوق 
واس��طه گري مالي يكم اختصاص داش��ت؛ صندوق 
»دارا يكم« با افت 3.8درصدي قيمت مواجه ش��د و 
به حباب منفي 33.7درصدي رس��يد. بدون در نظر 
گرفتن دارا يكم، صندوق مديريت ثروت بازنشستگي 
»مدير« را مي توان ارزان ترين صندوق در شروع هفته 
بعد نام برد زيرا قيم��ت آن روي تابلو 15.4درصد زير 
NAV ابطال قرار دارد. صن��دوق فراز داريك »فراز« 
نيز به عنوان گران ترين صندوق با انحراف 4.2درصدي 
قيمت به استقبال هفته بعد رفت. در طول هفته اخير 
صندوق هاي كااليي مبتني بر سكه طال به طور ميانگين 
بازده هفت درصدي براي سرمايه گذاران خود به ارمغان 
آوردند، به موازات آن گواهي س��پرده يك روزه سكه 
طالي بانك رفاه هفت درصد رش��د قيمت داش��ت و 
0.9درصد باالي قيمت س��كه ب��ازار آزاد به معامالت 
اين هفته خود پايان داد. صندوق ETF پشتوانه طالي 
زرافشان »زر« بيشترين بازدهي معادل با 7.3درصد 
گروه صندوق ه��اي مبتني بر طال را به دس��ت آورد، 
صندوق پش��توانه طالي مفيد »عي��ار« نيز كه هفته 
گذشته را بدون حباب به پايان برد، در پايان معامالت 

اين هفته به حباب منفي 1.2درصدي رسيد.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه در جلسه علني سه شنبه هفته گذشته 
مجلس، طرح قانون انتزاع بخش ساختماني و شهرسازي 
از وزارت راه و شهرسازي و تشكيل وزارت حمل و نقل و 
وزارت ساختمان، شهرس��ازي و آمايش سرزمين اعالم 
وصول شد، جمعي از فعاالن حمل و نقل ريلي در نامه اي 
به ابراهيم رييسي، رييس جمهور منتخب، با اشاره به اينكه 
ترابري ريلي در ايران در بطن اقتصاد كشور قرار ندارد و چاه 
نفِت فراموش شده است، خواستار تشكيل وزارت حمل و 
نقل يا انتصاب قائم مقام براي وزير راه و شهرسازي شدند.

به گزارش »تعادل«، طي يك س��ال گذش��ته، اعضاي 
كميسيون عمران مجلس بارها با اشاره به معضل تامين 
س��رپناه و مسكن، از ضرورت تش��كيل وزارت مسكن با 
هدف تمركز بيش��تر دولت روي حوزه مسكن سخن به 
ميان آوردند. از همين رو، در نهايت هفته گذشته طرحي 
با هدف انتزاع »راه« از »مسكن« در مجلس اعالم وصول 
شد. اس��فند ماه سال گذش��ته، رضايي كوچي، رييس 
كميس��يون عمران در صفحه ش��خصي خود در توئيتر 
نوشته بود: »انتظار تحول و جبران عقب ماندگي گذشته 
حوزه توليد مسكن با معاونت در  وزارت  راه و شهرسازي 
ميسر نخواهد شد. بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري، 
مقاوم سازي مساكن روستايي و توليد يك ميليون واحد 
مسكوني در سال، وزارتخانه مستقل مي طلبد.  كميسيون  
عمران با همراهي  مجلس  انقالبي احياي  وزارت  مسكن 
را دنب��ال خواهد كرد.« البته اين نخس��تين بار نبود كه 
كوچي از احياي وزارت مسكن سخن گفته بود. او در 21 
مرداد سال 99 نيز با بيان اينكه با وجود 1۵ معاون وزير و 
مديرعامل در وزارت راه و شهرسازي، مديريت تمام اين 
بخش ها توسط وزير امكان پذير نيس��ت، گفته بود: در 
شرايط كنوني ش��هرداري ها و دهياري ها زيرنظر وزارت 
كشور هستند حال پيشنهاد ما اين است كه اين دو بخش 
به همراه حوزه مسكن، وزارت مسكن را تشكيل دهند و از 
سوي ديگر وزارت راه نيز تشكيل شود. اواخر مهر ماه سال 
99 نيز كمال عليپور خنكداري، نايب رييس كميسيون 
عمران با اش��اره به پيشنهاد كانون سراسري انبوه سازان 
براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي براي مديريت درست 
بازار مسكن، گفته بود: به نظر من تفكيك وزارتخانه مذكور 
و تشكيل دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي 
مي تواند به مديريت صحيح تر و تقويت اين دو حوزه كمك 
شاياني كند، زيرا در چند س��ال اخير به خاطر ادغام دو 
وزارتخانه مذكور، برخي مسووليت ها مانند توليد مسكن 
پيگيري كامل نشد. به گزارش »تعادل«، بحث تفكيك 
»مسكن« از »راه« اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم 
دارد. در پي روي كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه 1392  
كارگروهي براي بررس��ي كارشناس��ي موضوع تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما 

تا تيرماه سال 1396 خبري از اين كارگروه بيرون نيامد. 
در س��ال 96 اما اليحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه 
و شهرس��ازي به وزارتخانه »راه و ترابري« و »مس��كن و 
شهرسازي« تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال مواجه 
نش��د و در گام اول به اليحه اي يك فوريتي تنزل يافت و 

در گام بعدي نيز كال تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.

  نامه فعاالن حمل و نقل به رييسي
در چنين ش��رايطي است كه جمعي از استادان دانشگاه 
و فع��االن حمل و نق��ل، در نامه اي به آيت اهلل رييس��ي ، 
رييس جمهور منتخب دولت سيزدهم جمهوري اسالمي 
ايران، خواس��تار توجه ويژه به حمل و نقل ريلي شدند. 
به گزارش فارس، در ابتداي اين نامه آمده اس��ت:  جناب 
آيت اهلل رييسي، ضمن عرض تبريك پيروزي در انتخابات 
و آرزوي موفقيت در ادامه راه، ما به عنوان جمعي از اساتيد، 
دانش��جويان و دغدغه مندان صنع��ت حمل ونقل ريلي 
كشور، وظيفه خود دانس��تيم تا نكاتي را در اين حوزه به 
استحضار جنابعالي برسانيم؛ در شرايط كنوني حمل ونقل 
ريلي به عنوان شاهرگ بدنه اقتصاد ملي، در وضعيت قابل 
قبولي قرار ندارد، با وجود اينكه  راه آهن پيشران اقتصاد 
اغلب كشورهاي توسعه يافته است، ترابري ريلي در ايران 
در بطن اقتصاد كشور قرار نداشته و بنابر عوامل بسياري 

به حاشيه رانده شده است.

  چاه نفتي فراموش شده 
در ادامه اين نامه دانش��جويان واستادان صنعت حمل و 
نقل ريلي آمده اس��ت: با نگاه به روزهاي آغازين انقالب 
صنعتي در كش��ورهاي پيش��رو، نقش صنعت ريلي را 
پررنگ و كليدي مي يابيم اما ش��اهد آن هستيم كه اين 

صنعت باوجود ظرفيت هاي بسيار باال، به طور شايسته 
در كش��ور  مورد بهره برداري ق��رار نمي گيرد  طوري  كه 
بس��ياري از كارشناسان آن را به چاه نفتي فراموش شده 
تشبيه مي كنند؛ كشور ايران داراي منابع و معادن سرشار 
و همچنين كارخانه ها و صنايع بزرگ بس��ياري اس��ت 
كه حمل بار بيش از 90 درصد آنها توس��ط جاده صورت 
مي گيرد، اين شيوه از حمل ونقل هزينه بسياري را براي 
صاحبان صنايع و همچنين هزينه هاي بلندمدت بسيار 
بيشتري را براي كشور رقم مي زند درحالي كه با اقداماتي 
همچون افزايش بهره وري، توسعه زيرساخت هاي الزم و 
ملزم ساختن صاحبان بار بزرگ به استفاده از حمل ونقل 
ريلي مي توان اين صنعت را به جايگزين بسيار مناسبي 

براي ديگر روش هاي حمل ونقل تبديل كرد.

  حمل بار هاي ريل پسند هنوز با جاده 
 در بخش ديگري از اين نامه آمده اس��ت: ش��اخص هاي 
ارزيابي تخصص��ي راه آهن تصوي��ر اميدواركننده اي از 
شرايط فعلي صنعت ريلي ايران ارايه نمي كنند  به طوري 
كه برخي از ش��اخص ها همانند بهره وري يك س��ومي 
راه آهن ايران در مقايسه با ميانگين جهاني، نشان دهنده 
عقب ماندگي حمل ونقل ريلي كشور در سطح بين المللي 
 است، همچنين سرعت بازرگاني به شدت پايين و نبود 
خطوط فرعي الزم موجب شده  است كه بسياري از بارهاي 
ريل پسند توسط جاده حمل شوند. در ادامه اين نامه به 
رييسي آمده است: از ديگر مشكالتي كه رشد اين صنعت 
مهم كشور را با كندي مواجه كرده، عدم تناسب حقوق و 
مزاياي كاركنان و كارمندان راه آهن در ازاي فعاليت آنها 
است، اين شيوه از پرداخت حقوق و مزايا كه ثابت بوده و 
مبتني بر عملكرد نيست، در مواردي موجب عدم انگيزه 

و عدم تالش كافي براي پيش��رفت مجموعه و در گاهي 
اوقات موجب بروز فسادهاي مالي مي شود كه اميد است 

با تصحيح برخي ساختارهاي موجود مرتفع شود .

  دور خوردن مسيرهاي ترانزيتي ريلي 
در بخش ديگري از اي��ن نامه فعاالن حمل و نقل ريلي 
آمده اس��ت: در روزهاي س��خت تحريم هاي ظالمانه 
كه طبق نظر دولتمردان ط��ي آن درآمدهاي نفتي به 
كمترين ميزان خود در ساليان گذشته رسيده است، با 
تكميل و توسعه زيرساخت ها و فعال سازي مسيرهاي 
ترانزيتي و همچنين برداش��تن موان��ع پيش روي آن، 
درآم��د حاصل از ترانزي��ت مي تواند نق��ش بزرگي در 
كاهش وابس��تگي به درآمدهاي نفت��ي ايجاد كند؛ در 
مدت زماني كه استفاده از اين ظرفيت ها تحقق نيافته 
است كشورهاي منطقه با سرمايه گذاري در اين حوزه 
در حال پيشي گرفتن از كشورمان هستند، دور خوردن 
مسيرهاي ترانزيتي ما توسط برخي از كشورهاي منطقه 
ظرفي��ت ترانزيتي اي��ران را در معرض خط��ر و تهديد 
قرار داده و در اين ش��رايط هر لحظه غفلت برابر است با 
سال ها افسوس در آينده؛ عوامل گفته شده و مشكالت 
س��اختاري در تنظيم روابط حكمراني اين صنعت طي 
س��ال ها اس��تفاده بهينه از خطوط و ناوگان ريلي را در 
ظاهر به رويايي دست نيافتني تبديل كرده است و اين 
در حالي است كه راه حل همه مشكالت نام  برده، موجود 
و قابل ارايه اس��ت و با اس��تفاده از ظرفيت هاي علمي و 
دانشگاهي و همچنين مديران آگاه و با تجربه قابل تحقق 
است. در ادامه اين نامه آورده شده است: تأكيد ويژه   مقام 
معظم رهبري به مقوله   حمل و نقل به ويژه حمل ونقل 
ريلي، مويد اين نكته اس��ت كه ضرورت دارد وزير راه و 
شهرسازي در كنار توجه الزم به ساخت مسكن، اهتمام 
ويژه اي در موض��وع حمل و نقل ريلي و انتصاب مديران 
مسلط و با تجربه در اين حوزه داشته باشند، با اطمينان 
خاطر مي گوييم كه اعتماد به جوانان و افراد متخصص 
و متعهد همواره نتايج درخشاني را به همراه داشته، كه 
خودكفايي در بخ��ش قابل توجهي از صنعت لكوموتيو 
و ريل ملي به دس��ت جوانان نخبه همي��ن مرزوبوم از 

جمله آنها است.
در پاي��ان اين نامه فعاالن حمل و نقل ريلي به رييس��ي 
آمده است: از ش��ما خواستاريم تا در س��كان داري امور 
اجرايي كشور، راه آهن را همانند ساير بخش ها به عنوان 
پيش��ران اقتصاد، توليد و ارزآوري موردتوجه قرار داده و 
باتوج��ه  به اينكه تحقق اين ام��ور را در گرو ايجاد وزارت 
حمل ونقل مي دانيم، در صورت امكان براي تشكيل آن 
اقدام  فرماييد، در غير اين صورت، قائم مقامي براي وزير 
راه در نظر بگيريد تا در سال هاي آينده شاهد جهش ايران 

در اين حوزه باشيم.

در شهر

ادامه از صفحه اول

ايرانشهر 5   شنبه 9 مرداد 1400    20 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره   Sat. July31. 2021  1998  راهوشهرسازي

تحميل نظام طبقاتي 
بر زيست مجازي

اين در حالي اس��ت كه كش��ور ما به دليل عدم پذيرش 
FATF و كنوانسيون هاي پالرمو،  اساسا امكان تعامالت 
بين المللي را از بين برده و حتي با رفع تحريم ها همچنين 
مناسباتي را از پيش مسدود كرده است. در عين حال، اين 
قانون براي بزرگ ترين سرويس هاي اينترنتي دنيا شروط 
محالي گذاشته كه ضوابط مذكور را رعايت كنند، چرا كه 
در غير اين صورت مس��دود خواهند شد. پس مي توان 
فرض كرد با اجراي اين قانون تمام سرويس هاي مذكور 
فيلتر خواهند شد. تصدي گري دولت در توليد خدماتي 
نظير پيام رس��ان، جويش گر، شبكه اجتماعي از محل 
اعتبارات دولتي، يعني تداوم نابودي سرمايه در پروژه هاي 
شكست خورده قبلي؛ كه اين بار در قالب تكليفي قانوني و با 
بودجه و اعتباري بيش از پيش، و همگي به تشخيص مركز 
ملي فضاي مجازي و بدون ضوابط مشخص نحوه انتخاب 
خدمات، تعيين بودجه، شاخص هاي انجام كار صورت 
مي گيرد. در اين راستا، كميس��يون عالي، صندوقي از 
محل حق امتيازهاي پرداختي بخش خصوصي به دولت 
)يعني افزايش حداقل 20 درصد تعرفه هاي مذكور( براي 
هزينه كرد در پروژه هايي مانند پيام رسان بومي، جويشگر 
بومي و غيره خواهد داشت كه براي توليد محصوالت بومي 
توس��ط دولت يا حمايت از ساير سرويس ها و آموزش و 
فرهنگ سازي هزينه مي شود. يك رانت بزرگ و فساد 
ديگر، كاهش 3۵ درصدي ع��وارض ورودي تجهيزات 
هوشمند به شرط پيش نصب خدمات پايه داخلي است. 
اين بند به خودي خود، تنها يك ولخرجي بي حساب براي 
سرويس هاي داخلي )ولو بي كيفيت و بي فايده( محسوب 
مي شود. در اين طرح همچنين اساسا توليت و مديريت 
تامين امنيت تبادل اطالعات، به جاي تمهيد ضوابط و 
شرايط و مسائل پدافندي كه مي تواند توسط نيروهاي 
نظامي ويژه اين حوزه ايجاد شود به نيروهاي مسلح واگذار 
شده است. اين بند مانند اين است كه مديريت پروازها 
و فرودگاه ها از س��ازمان هواپيمايي كشوري و شركت 
فرودگاه ها و ايرالين ها، به بهانه لزوم تامين امنيت توسط 
س��پاه، به نيروهاي نظامي واگذار شود. البته امور فني و 
اجرايي را به وزارت ارتباطاتي واگذار كرده اند كه تقريبا 
هيچ اختياري هم در اين حوزه نخواهد داش��ت و حتي 
كارگزار واجد اختيار كميسيون هم نخواهد بود. به عبارت 
ديگر، موضوعي كه بايد همين االن هم در اختيار بخش 
خصوصي باشد )به فرض اعمال نظارت ها و سياست هاي 
حاكميتي(، همچنان به وزارتخانه واگذار ش��ده است. 
تعيين دستوري سهم ترافيك داخلي به خارجي تنها 
يك معني دارد: محدودسازي سرويس هاي بين المللي. 
در اينجا نيز همان كميسيون عالي، وظيفه تعيين سقف 
ترافيك مردم از سرويس هاي خارجي را عهده دار شده 
است. اين يعني مداخله آش��كار در حق شهروندان در 
بهره مندي از خدماتي كه به فرض اين قانون مجوز هم 
گرفته باشند. با اجراي اين طرح، دسترسي شهروندان به 
اينترنت و خدمات آن طبق طبقه بندي و اراده كميسيون 
تعيين خواهد شد. حق حذف شناسه كاربري به عنوان 
يكي از حقوق ديجيتالي بشر، در اين نظام برساخته از 
حاكميت طبقاتي در فضاي مجازي از بين خواهد رفت. 
امكان دسترس��ي ايرانيان خارج از كشور به بسياري از 
خدمات پاي��ه از بين مي رود و محدوديت هاي بس��يار 
ديگري كه همگي توسط كميسيون مذكور حاال با خلع 
يد وزارتخانه تخصصي اين حوزه انجام مي شود، بدون نياز 
به پاسخگويي اعمال خواهد شد. بديهي است كه موارد 
اخير، عمال يك نظام طبقاتي بر زيست مجازي ايرانيان 
تحميل خواهد كرد.  اينها بخش��ي از جنبه هاي آشكار 
قانون پيشنهادي است؛ پس از تصويب آن ما مي مانيم 
و يك كميسيون عاليرتبه زيرنظر شوراي عالي فضاي 
مجازي كه تصميم مي گيرد مردم چه سرويسي را به چه 
ميزان و چگونه استفاده كنند؟ يا چه محتوايي توسط 
مردم در ش��بكه هاي اجتماعي قابل انتشار خواهد بود. 
البته اگر خدمت و محتواي قابل استفاده اي در اينترنت 

در دسترس شهروندان باقي مانده باشد.

تعديل قيمتي در بازار سرمايه
اگر وضعيت پااليش��گاه ها را با در نظر گرفتن برگشت 
ذخاير در نظر بگيريم، متوجه مي شويم كه شركت ها سود 
كمتري حاصل كرده اند به عنوان نمونه شپنا از تعديل 
مثب��ت ۵1 درصدي خود به 2۵ درصد، ش��تران از 40 
درصد به 2۵ درصد، شاوان از  123 درصد به 91 درصد، 
شراز از ۵۵ درصد به 2 درصد و شبندر نيز از 6۵ درصد 
به 19.۵ درصد تعديل مثبت مي رسند. يعني در واقع 
اين پااليشگاه ها هيچ تعديل مثبتي از خوراك و عمليات 
اصلي خود نداشته اند. همچنين اگر تعديلي هم كه در 
اثر برگشت ذخاير ايجاد شده را از سودهاي اعالم شده 
حذف كنند عدد درست و قابل اتكايي به دست مي آيد.

پيش بيني 100 هزار ُدز واكسن  
براي ترابري پايتخت

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره 
به اينكه پيش بيني صد هزار ُدز واكس��ن براي خانواده 
بزرگ حمل و نقل شده است، گفت: مركز واكسيناسيون 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه يكي از بهترين 

مراكز واكسيناسيون در معاونت حمل و نقل است.
به گزارش ايلنا، مناف هاش��مي با اشاره به بازديد خود 
از مراكز واكسيناسيون ش��ركت اتوبوسراني، شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، سازمان تاكسيراني و 
بوستان واليت گفت: زحمات زيادي بر دوش همكاران 
در ش��ركت بهره ب��رداري متروي تهران ب��ود و انتظار 
داشتيم خيلي زودتر واكسيناسيون آنها انجام مي شد؛ 
اما با توجه به محدوديت هايي كه در خصوص واكسن 
در كشور جود دارد از وزارت بهداشت و درمان آموزش 
پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي كه اين تصميم را گرفتند؛ تشكر 

و قدرداني مي كنم. 

خلق ۵۴ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي در مسكن مهر

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
پرونده مسكن مهر به زودي بسته مي شود، گفت: 
عمده واحدهاي مس��كن مهر در دول��ت تدبير و 
اميد احداث ش��د. به گزارش »تع��ادل« در حالي 
كه بنا به گفته مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي، 
قرار بود تا پيش از استقرار دولت سيزدهم، پروژه 
مس��كن مهر پايان ياب��د، اما تازه تري��ن اظهارات 
وزير راه وشهرسازي نشان مي دهد كه اين پروژه 
به طور كامل در دولت دوازدهم پايان نمي يابد. چه 
آنكه كمتر از يك هفته ديگر، دوره فعاليت دولت 

دوازدهم به پايان مي رسد.
به گزارش مهر، اس��المي در مراسم آغاز عمليات 
اجراي��ي اح��داث 1000 واحد مس��كوني براي 
كارمندان صدا و س��يما، با ابراز امي��دواري براي 
اينكه اين پروژه در زمانبندي مقرر به ثمر برس��د، 
به تشريح اقدامات انجام شده براي توليد مسكن 
در كش��ور پرداخت و گفت: مس��كن مهر يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي توليد مسكن در كشور بود، 

اما مشكالت فراواني داشت.
وي اف��زود: تأمين نقدينگي اين طرح كه از طريق 
خط اعتب��اري از بانك مركزي باعث خلق بيش از 
۵4 هزار ميليارد تومان شده بود، از جمله مشكالت 
اين طرح بود. بسياري از واحدهاي مسكن مهر در 
مكان هايي احداث شده بودند كه از هيچ زيرساخت 
و امكانات زيربنايي برخوردار نبودند و گهگاه ايجاد 
زيرساخت براي شهرك هاي احداث شده از ساخت 
كل شهرك پر هزينه تر بود. در كل اين پروژه هزينه 
هنگفتي را صرف خود كرد و منابع دولت نيز اجازه 
تأمين مالي آن را نمي داد. اما با لطف الهي و تالش 
همه هم��كاران اين پروژه به اتمام رس��يد. تالش 
گسترده اي شد كه هم كاستي ها برطرف شود هم 

واحدهاي نيمه تمام به مردم تحويل شود.
اسالمي با اشاره به مش��كالت حقوقي واحدهاي 
مس��كن مهر ادامه داد: اي��ن پروژه ممل��و بود از 
قرارداده��اي متع��ددي ك��ه دچ��ار تناقضات و 
مشكالت قراردادي بودند. عدم كيفيت و رعايت 
مش��خصات فني از ديگر مش��كالت مسكن مهر 
بود. مجموعه اي از مسائل حقوقي قراردادي مالي 
اجرايي، فني، تأسيسات زيربنايي در اين واحدها 
وجود داشت. از س��وي ديگر بايد سرانه هاي الزم 
مانند مدرس��ه، بازارچه، خانه بهداش��ت، پارك، 
سراي محله، مس��جد و س��اير مراكزي كه براي 
زندگي مردم جزو ضروريات است، در اين شهرك ها 
ايجاد مي شد. اين اقدامات با صدها ميليارد تومان 

هزينه انجام شد.
وي افزود: كساني بودند كه از آنها پول دريافت شده 
بود اما پروژه براي آنها تعريف نشده بود. بخش باقي 
مانده مس��كن مهر تازه در پرديس شروع شده و 
ان شااهلل به سرعت پيش مي رود. با همه اين وجود، 
در همين ماه ها پرونده مسكن مهر در كشور بسته 
مي شود. 2 ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در 
پروژه مسكن مهر تعريف شده بود كه يك ميليون 
و 400 هزار واحد در اين دوره دولت تكميل شده 

و به مردم واگذار شده است.
وزير راه و شهرس��ازي گفت: در امتداد اين طرح و 
با برنامه ريزي دقيق و با ايجاد سازوكار مشخص، 
طرح مسكن ملي را آغاز كرديم كه در سطح كشور 
و در ۵ مرحله م��ردم در اين طرح ثبت نام كردند. 
اكنون در 10 هزار نقطه ۵34 هزار واحد مسكوني 
طرح اقدام ملي مسكن در دس��ت اجرا قرار دارد. 
پروژه اي كه امروز عمليات اجرايي احداث آن آغاز 

شد، به اين عدد افزوده مي شود.
وي ادام��ه داد: اين 10 ه��زار نقطه-پروژه براي 
مردم اميد ايجاد كرده اس��ت. اميدوار هس��تيم 
كه لط��ف الهي همچنان مس��تدام باش��د و اين 
هم��ت همكاران ما و مش��اركت خ��ود مردم در 
تأمين به موقع آورده ها باعث تكميل پروژه ها در 

زمان بندي خود شود.
اس��المي گف��ت: اميدواري��م اين چرخ��ه فعال 
سازمان يافته و منسجم توليد و عرضه مسكن كه 
يك خط توليد را تعريف كرده پايدار باقي بماند و 
مردم همواره بتوانند از طريق اين سازوكار و با اين 
شيوه از خانه دار شدن در يك زمان بندي مشخص 

مطمئن باشند.

فعاالن حمل  و  نقل ريلي به رييس جمهور منتخب نامه نوشتند

ترابري ريلي؛ چاه نفِت فراموش شده 

گالت قهرماني زير باران
دوره اي كه پرسپوليس بعد از دوره اي ناكاني هاي پي در 
پي حدفاصل سال هاي 87 تا 94 تالش كرد تا زمينه اي 
را براي موفقيت مهيا كند. مبتني بر اين نقشه راه بود كه 
در سال 93 مذاكرات براي بهره مندي از دانش تخصصي 
برانكو ايوانكويچ در دستور كار قرار گرفت تا فوندانسيون 

الزم براي موفقيت هاي سال هاي آينده پي ريزي شود.
دوم( هرچند انتخاب تكنس��يني مانند برانكو به خودي 
خود واجد اهميت بود، اما گزاره اي كه باعث ش��د، پروژه 
موفقيت هاي پرسپوليس محقق شود، حمايت هايي بود 
كه حتي رغم شكس��ت هاي ابتدايي برانكو از او صورت 
گرفت. برانكو در فصل 93 و 94 كه از ميانه هاي آن سكان 
هدايت اين تيم را به دست گرفته بود، رتبه نازل هشتمي 
ليگ را به دست آورد. در هفته هاي ابتدايي فصل 94-9۵ 
نيز پرسپوليس در ۵بازي ابتدايي، 3باخت و تنها 4امتياز 
كس��ب كرده بود. اما با وجود اين نتايج طرفداران تيم از 
برانكو حمايت كردند و اجازه ندادند س��اختار مديريتي 
تيم دست به تغييرات بيهوده بزند. نتيجه اين ثبات و اين 
حمايت ها اين شد كه پرسپوليس در نيم فصل دوم يكي 
از درخش��ان ترين بازي هاي هم��ه ادوار خود را نمايش 
دهد و ضم��ن پيروزي 4بر 2بر اس��تقالل در نهايت هم 
امتياز با استقالل خوزستان رتبه نايب قهرماني ليگ را 
به دس��ت بياورد. صحنه تشويق هاي بي امان طرفداران 
اين تيم بعد از ناكامي در قهرماني فصل 9۵-94 يكي از به 
يادماندني ترين صحنه هاي فوتبال باشگاهي كشورمان 
را خلق كرد. بسياري از تحليلگران اين صحنه را سرآغاز 
پيروزي هاي مستمر پرسپوليس در ليگ برتر كشور و در 

صحنه آسيا ارزيابي مي كنند.
س��وم( در واق��ع اركان مختلف اثرگ��ذار در تيم فوتبال 
پرسپوليس )طرفداران، مديريت، پيشكسوتان و...( ابتدا 
بر روي يك الگوي مطلوب براي پيشرفت پايدار به توافق 
رس��يدند. الگويي كه آينده و روندهاي مديران و مربيان 
مختلف نتوانست آن را خدشه دار كند. در مرحله بعد يك 
تكنسين كاربلد را براي اجراي اين پروسه انتخاب كردند. 
برانكو ايوانكويچ به عنوان پروفسور فوتبال و شخصيتي كه 
دانش رسوب كرده اين ورزش را در سطح بين المللي طي 
سال ها كسب كرده بود، انتخاب مناسبي بود كه توانست 
بستر موفقيت هاي پرسپوليس را ايجاد كند. پرسپوليس 
همراه با برانكو در سه فصل مستمر قهرماني ليگ برتر با 
شكستن تمام ركوردهاي ممكن كسب كرد. دوراني كه در 
آن جداي از عناوين تيمي، عناويني فردي نيز مانند آقاي 
گل هاي ليگ )مهدي طارمي، علي عليپور(، آقاي پاس 
گل هاي ليگ برتر )محس��ن مسلمان، سروش رفيعي(، 
بهترين بازيكن ليگ )مهدي طارمي، سيد جالل حسيني 
ومهدي ترابي( نيز به تيم پرس��پوليس رس��يد.در كنار 
اين موفقيت هاي داخلي، تيم فوتبال پرسپوليس براي 

نخستين بار در طول حياتش در سال 2018 توانست با 
شكست رقباي قدرتمندي چون الجزيره امارات، الدحيل 
و السد قطر راهي فينال قهرماني باشگاه هاي آسيا شود. 

چه��ارم( باپايان گرفت��ن دوران حضور برانك��و در تيم 
پرسپوليس بسياري تصور كردند، دوران موفقيت هاي 
سرخپوش��ان نيز به س��كانس پاياني خود رسيده است. 
اما تجربه توسعه ثابت كرده كه ايجاد يك بستر مناسب 
مي تواند دوره اي از توفيق هاي مستمر را شكل دهدو منوط 
بر اينكه الگوي توسعه به درستي پياده سازي شود و ثبات 
و اتحاد الزم همچنان در دستور كار قرار داشته باشد. بعد 
از پايان دوران برانكو براي نيم فصل كالدرون آرژانتيني 
سكان هدايت تيم را به عهده گرفت و پس از آن به دليل 
تحريم ها، كالدرون از ايران خارج شد و يحيي گل محمدي 
وظيفه اجراي پروسه تيم را عهده دار شد. علي رغم تمام 
اين تحوالت و در حاليكه پرسپوليس تغيير 4مدير عامل 
را تجربه مي كرد، همچنان قهرماني هاي پرسپوليس و 
شكس��تن ركوردهاي تازه تداوم داشت. در سال 2020، 
اين تيم با هدايت يحيي گل محمدي ب��راي بار دوم در 

طول 3سال به فينال ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كرد. 
پنجم( آخرين پرده نمايش داده ش��ده از قهرماني هاي 
پرسپوليس، ربودن گالت قهرماني توسط پرسپوليس 
در فصل جاري و در بيستمين دوره رقابت هاي ليگ برتر 
)99-1400( است. توفيقي كه يك بار ديگر نشان داد كه 
تا چه اندازه بهره مندي از يك الگو براي پيشرفت و اصرار 
و پافشاري بر روي آن مي تواند باعث پيروزي و موفقيت 
شود. در اين بازه زماني پرسپوليس بسياري از ستاره هاي 
مهم خ��ود را از دس��ت داد. از مهدي طارم��ي و رامين 
رضاييان و محسن مسلمان گرفته تا شجاع خليل زاده و 
علي عليپور و عليرضا بيرانوند و...كه بنا به داليل گوناگون 
راهي تيم هاي ديگر شدنداما تغييري در روند موفقيت هاي 
پرسپوليس، ايجاد نشد. تكرار ركورد بيشترين امتياز در 
همه ادوار ليگ برت��ر )67 امتياز(، تكرار كمترين ميزان 
گل خ��ورده )14گل خورده(، بهترين تفاضل گل ليگ، 
دومين خط حمله برتر ليگ و...بخش��ي از توفيق هايي 
است كه پرسپوليس در بيستمين دوره ليگ برتر فوتبال 

كشورمان ثبت كرد. 
ششم( مدتهاس��ت، اس��اتيد اقتصادي و تحليلگران از 
ضرورت تدوي��ن يك الگوي پايدار براي اقتصاد كش��ور 
سخن مي گويند. الگويي كه بايد تدوين و عملياتي شود 
تا اقتصاد ايران بتوان��د در افق پيش رو به اهداف از پيش 
تعيين شده اش براي رشد و توسعه دست پيدا كند. جداي 
از الگوي اقتصادي، اركان تصميم ساز كشور در قواي سه 
گانه، گروه هاي جناحي و سياسي و ساير نهادهاي مسوول 
مي بايست بر روي اين الگو توسعه توافق داشته باشند تا 
آينده و روند دولت ها تغييري در مسير توسعه ايجاد نكند. 

نهايتا افكار عمومي و مردم نيز بايد به گونه هاي اقناع شوند 
كه از الگوي تدارك ديده شده، حمايت هاي الزم را صورت 
دهند. بدون حمايت هاي عموم مردم و مشاركت مجموعه 
گروه ها حتي با وجود داشتن الگو نيز نمي توان به توسعه 
دست پيدا كرد. از منظر هرمنوتيك قهرماني پرسپوليس 

)واساسا هر توفيق پايدار ديگري( نمايانگر شاخص هايي 
است كه توسعه پايدار به آن نيازمند است. الگويي كه در 
صورت تكرار د ر اقتصاد نيز مي توان منتظر پيش��رفتي 
پايدار و همه جانبه را داش��ت. اگر همه اين ضرورت ها را 

درك كنند. 

آقای محمدرضا ماهیچی با ارائه دوبرگ استشهاديه المثنی که در دفتر خانه اسناد رسمی 48 بابل تصديق 
امضا شده وطی در خواست ش�ماره 140021710004012882 مورخ 4/21/.1400 از طرف تقاضای صدور 
المثنی شش�دانگ تحت پالک باقیمانده 3119 اصلی بخش دو غ�رب بابل ذيل ثبت 3191 صفحه 525 
دفتر 35 به نام محمد رضا ماهیچی صادر وتسلیم گرديد در اثر جابه جايی مفقود شده رانموده است در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئیین نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاص مدعی انجام 
معامله يا وجود سند مالکیت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه ورسید دريافت نمايند چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگرديد ويا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند معامله ارائه نشود 

اين اداره مطابق مقررات اقذام به صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد . نمود.م الف 1170430
تاريخ انتشار : 1400/5/9 

آگهی فقدان سند مالکيت 

حسینی -  رئیس ثبت اسنادوامالک بابل

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه ي عمومي يك مرحله اي از میان تولید كنندگان داخلي تأمین نمايد.

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

 نوبت اول

شناسه :1168726

لذا كلیه شركتهايي كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به استخراج و تكمیل
 » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و ارسال اصل آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كیفي )براي معامالت كمتر از 

بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.  
WWW.NISOC.IR        فرم پرسش نامه ارزيابي  مديريت تداركات و اموركاال  مزايده و مناقصه  كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كیفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/ سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه -/000ر000ر530ر1 ريال مي باشد.

 آدرس پس�تي: اهواز- كوي فدائیان اسالم)نیوس�ايد-  خیابان ش�هريور- مجتمع تداركات و امور كاال- س�اختمان 102- اداره تداركات خريد كاالي داخلي - واحد  خريدهاي عمومي  اتاق  5  كد پس�تي
 54579-61138تلفن: 24673- 061-341

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فني و مقادير كاال :
WWW.SHANA.IR  /WWW.NISOC.IR  /WWW.IETS.MPORG.IR

آدرس اينترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارك مناقصه، آخرين مهلت تحويل پاكات به كمیسیون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاريخ گشايش پاكات فني، متعاقبًا به مناقصه 
گراني كه صالحیت دريافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گرديد.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

0030079-21-400008 كیسهسديم بي كربنات1

0008210030079DT1 شماره

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

ادامه از صفحه اول



در حالي روز ۶ مرداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با اصل ۸۵ شدن طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي  
مجازي موافقت كردند كه با باور فعاالن  كس��ب وكارهاي 
آنالين اجراي اين طرح در كوتاه مدت موجب از دست رفتن 
حقوق كاربران، در ميان مدت از بين رفتن  كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط و در بلندمدت باعث اثراتي بر كل اقتصاد 
جامعه و  كسب وكارهاي بزرگ خواهد شد؛ چرا كه وقتي 
گردش مالي نباش��د و اقتصاد كوچك ش��ود، بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي نيز آسيب خواهند ديد و با اين روند نابودي 
دومينووار رخ خواهد داد. در ماده ۱۱ طرح صيانت، بر صدور 
مجوز بر فعاليت خدمات اثرگذار پايه كاربردي بومي، داخلي 
و خارجي تاكيد شده و در تبصره ۱ آن آمده است: »عرضه 
و فعاليت خدمات پايه كاربردي خارجي اثرگذار مستلزم 
معرفي نماينده قانوني و پذيرش تعهدات ابالغي كميسيون 
است. اما به گفته فعاالن فضاي مجازي، شركت هاي خارجي 
چندمليتي با كش��وري مانند ايران با وجود تحريم هاي 
مالي و حقوق بشري همكاري نمي كنند و از طرف ديگر، 
پيام رسان ها و موتورهاي جست وجوي بومي نشان داده كه 
ما تجربه موفقي براي فراهم كردن زيرساخت هاي الزم را 
در اين حوزه نداريم. ۱۲۱ نماينده مجلس شوراي اسالمي 
در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اصل ۸۵ شدن طرح 
»صيانت از حقوق كاربران در فضاي  مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي« موافقت و ۷۴ نفر مخالفت كردند 
و ۹ نفر نيز ب��ه آن راي ممتنع دادند. طبق اصل ۸۵ قانون 
اساسي، طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي در 
كميسيون تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بعد 
از تاييد شوراي نگهبان، به صورت آزمايشي اجرا مي شود. اما 
فعاالن اين عرصه معتقدند با اجراي اين طرح در مرحله اول 
كاربران به طور مستقيم از حقوق خودشان در فضاي مجازي 
خلع خواهند شد و در مرحله بعد  كسب وكارها هر چند كه 
به طور مستقيم آسيب نمي بينند، بلكه يك   كسب وكار براي 
آنكه سايتي داشته باشد و از خدمات خارجي هم استفاده 
مي كند، اين خدمات بين المللي براي اين  كسب وكار قطع 
مي شود و از اين طريق به كسب وكارها لطمه وارد مي شود. 
اين در حالي است كه اينترنت انقالبي در فضاي  كسب وكار 
ايجاد كرد و اجازه داد  كس��ب وكارهاي كوچك و متوسط 
خانگي و رسمي مستقيما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و 
بتوانند بازار خود را بيايند، ولي كارشناسان بر اين نكته تاكيد 
دارند كه در يك روند دومينو وار اجراي اين قانون لطمات 
جبران ناپذيري به كشور و  كسب وكارها وارد خواهد كرد.«

     قاليباف از تصميم مجلس دفاع كرد
رييس مجلس كه در روز راي گيري براي هش��تادوپنجي 
شدن طرح »صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي« 
در مجل��س حضور نداش��ت، در صفحه اينس��تاگرامي از 
تصميم مجل��س و مفاد اي��ن طرح دفاع كرد و س��خنان 
مخالفان را »مطابق واقع« ندانس��ت و در عين حال تاكيد 
كرد تصميم گيري نهايي درب��اره اين پلتفرم ها مبتني بر 
منطقي عقالني به صورت مس��تقيم توسط شوراي عالي 
فضاي مجازي صورت گيرد. پس از تصميم مجلس، برخي 
از كاربران شبكه هاي اجتماعي از محمدباقر قاليباف، رييس 
مجلس بابت غيبت در اين جلسه مهم انتقاد كردند و برخي 
ديگر نيز عنوان كردند قاليباف مخالف اين طرح يا بررسي 
آن براساس اصل ۸۵ بوده است؛ اما قاليباف با انتشار پستي 
در صفحه اينستاگرام خود، عمده ادعاهاي مطرح شده درباره 
طرح را خالف واقع دانست و بيان كرد كه اين ادعاها در طرح 
وجود ندارد لذا كارشناسان و فعاالن دلسوز در نظر داشته 
باشند كه تحت تاثير فضاس��ازي ها و مطالب خالف واقع، 
پيش از بررسي دقيق موضع گيري نكنند. او همچنين به 
مسدودسازي پلتفرم هاي خارجي كه مورد بحث كارشناسان 
است هم اش��اره و اعالم كرد: مسدودس��ازي پلتفرم هاي 
پركاربرد مانند اينستاگرام و واتس آپ، برنامه مجلس نيست 
و آنگونه كه برخي مطرح مي كنند، در طرح مذكور وجود 
ندارد، در عين حال به نظر مي رسد ابهامات و اشكاالتي كه 
در اين زمينه وجود داشته باشد، ضروري است حين بررسي 
اين طرح، اين موضوع بررسي و اصالح شود. او در ادامه آورده 
است كه تصميم گيري درباره اين پلتفرم ها مانند اينستاگرام 
و واتس آپ كه ده ها ميليون نفر از آنها اس��تفاده مي كنند 
و هزاران كس��ب وكار در آنها جريان دارد از اهميت زيادي 
برخورد است و پيچيدگي هاي فراواني دارد و بايد در خصوص 
آنها متغيرهاي زيادي را مدنظر قرار داد. از منظر قاليباف طرح 
بايد به گونه اي اصالح شود كه تصميم گيري نهايي درباره 
اين پلتفرم ها مبتني بر منطقي عقالني به صورت مستقيم 
توسط شوراي عالي فضاي مجازي صورت گيرد. قاليباف 
تاكيد كرد كه بعد از كسب نظر هيات رييسه مجلس، اين 
طرح در كميسيوني مخصوص با حضور نمايندگان منتخب 
از كميسيون هاي مجلس بررسي و تصويب خواهد شد و 
نمايندگان دولت جديد نيز در جلسات آن حضور خواهند 
داشت. قاليباف ادامه داد كه به دليل اهميت اين مساله براي 
آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر كارشناس��ي، مذاكرات اين 
كميسيون به صورت علني و شفاف خواهد بود. اين واكنش 
قاليباف در حالي است كه پيش��تر زماني كه اين طرح در 
دستور كار بود و كارشناسان و مردم نسبت به آن نقد بسيار 
داشتند، محمدصالح مفتاح، از نزديكان قاليباف در صفحه 
شخصي خود در توييتر نوشت كه قاليباف در جمع روساي 
كميسيون هاي مجلس گفت فقط موضوعات اضطراري و 
ضروري بايد در دستور كار مجلس باشد و  طرح ساماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي موسوم به صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي از دستور مجلس خارج شد؛ اما دوباره اين 
طرح در دستور كار قرار گرفت و باالخره تصويب شد. با اينكه 
قاليباف در آن زمان موضع گيري صريحي در اين مورد نشان 
نداده بود، علي خضريان، نماينده تهران و از موافقان اين طرح 
در توييتي اعالم كرد: »از جناب محمدباقر قاليباف كه در 
فراكسيون نيروهاي انقالب با اعالم صريح موافقت با اعمال 

اصل ۸۵، موجب انسجام بيشتر نمايندگان شدند، جناب علي 
نيكزاد كه ضمن اداره منطقي صحن زمينه بيان ديدگاه هاي 
مختلف را فراهم كردند و جناب عليرضا زاكاني براي تبيين 
موضوع در مجلس تشكر مي كنم.« خضريان همچنين در 
توييت خود پيش��نهاد داد تا جهت ايجاد شفافيت هيات 
رييسه مجلس زمينه پوشش خبري زنده اين جلسات را 

مانند كميسيون ويژه برجام فراهم كند.

     طرح صيانت، فيلترينگ را افزايش مي دهد
حاشيه هاي بررسي طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي 
طبق اصل ۸۵ قانون اساسي آنهم در كميسيون ويژه تمامي 
ندارد. به دنبال س��وال ها و انتقاده��اي كاربران مختلف در 
شبكه هاي اجتماعي به وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
او در كانال تلگرامي خود به برخي سوال ها پاسخ داده است. 
آنطور كه جهرمي گفته اس��ت، اگر اين طرح اجرا شود در 
كوتاه مدت چندماهه شبكه هاي اجتماعي فيلتر نمي شوند؛ 
اما احتمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام رسان ها 
و حتي اعمال فيلتر به شدت افزايش مي يابد. محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پست 
تلگرامي خود با تاكيد بر حكمراني سايبري كه مي تواند باعث 
رشد اقتصاد ديجيتال و بهبود رضايت عمومي   شود، اعالم 
كرده آخرين پيش نويس منتشر شده طرح صيانت، نه تنها 
نظامي را براي حكمراني سايبري كشور ايجاد نمي كند، بلكه 
نظام حكمراني فضاي حقيقي كشور را هم تضعيف خواهد 
كرد. به گفته جهرمي كه پيش از اين هم در نامه اي به رييس 
مجلس و رييس جمهوري آينده يادآور شده بود، با اين طرح 
اختيارات دولت و شخص رييس جمهوري به كميسيوني 
فراقوه اي واگذار شده كه قدرت باالتري از دولت دارد و رياست 
آن با رييس جمهور هم نيست. جهرمي تاكيد كرده كه حتي 
امكان نظارت نمايندگان مجلس بر عملكردها در اين حوزه 
هم ضايع شده است. او در اين زمينه نوشته است: »نهادهاي 
بسيار مهم سياست گذار كشور مثل شوراي عالي امنيت ملي، 
همواره با رياست رييس جمهوري شكل گرفته است. پس در 
صورت تصويب اين پيش نويس، حتما با بي نظمي بيشتري 
در حكمراني كشور مواجه خواهيم بود.« او در ادامه با اشاره 
به آسيبي كه كسب وكارها از اين طرح مي بينند گفته است: 
»بسياري از صاحبان  كسب وكارها و حتي پيام رسان هاي 
بومي، مخالفت خود با اين پيش نويس را اعالم كرده اند. پس 
به طور مشخص حمايت موثري از  كسب وكارها هم در ميان 
نيس��ت. البته با توجه به تحريم هاي گسترده اعمال شده 
بر كاربران ايراني از سمت شركتهاي امريكايي، حمايت از 
خدمات بومي از سوي حاكميت هم يك ضرورت است اما 
مگر مي شود حمايتي تعريف كنيم كه حمايت شونده هم 
آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم، اكثر مردم در اين مدت 
نظرشان را شفاف بيان كرده اند.« او در ادامه تاكيد كرده كه به 
نظر نمي رسد در كوتاه مدت چند ماهه شبكه هاي اجتماعي 
فيلتر شوند؛ اما مكانيزم پيش بيني شده در اين پيش نويس 
و تركيب كميس��يون ها و كارگروه هاي تعريف شده در آن 
احتمال اعمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام رسان ها 
و حتي اعمال فيلتر را به شدت افزايش داده است. به گفته او 
باال رفتن هزينه اينترنت هم از خروجي هاي ديگر اين طرح 
است. هرچند كه او با بيان اين مطلب تاكيد كرده نبايد افزايش 
تمايل كاربران ايراني به س��مت اينترنت هاي ماهواره اي را 
هم ناديده گرفت. او براي پايان گرفتن اين جنجال ها و ابزار 
نگراني كسب وكارها و كاربران نوشته است كه بايد صبر كرد 
تا دولت سيزدهم مستقر شود. به باور او در گذر كوتاه تغيير 
دولت ، تصويب چنين مصوبه مهمي به ثواب نزديك نيست. او 
خواسته اجازه دهند در فضاي كارشناسي و با توجه »واقعي« 
به حقوق مردم، اليحه يا طرح در صحن علني مجلس مطرح و 

قانوني قابل اجرا براي فضاي مجازي تصويب شود.

     طرح صيانت، سرمايه اجتماعي را
نابود مي كند

امير ناظمي، معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، 
در توييتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز كرده اس��ت. 
او در توييتي نوشته است:  كسب وكارها بهتر از هر كسي 
مي دانند ك��ه محدوديت ه��اي غيرواقع گرايان��ه براي 
پلتفرم هاي خارجي، به سود آنها نيست و شانس رشدشان 
را كم مي كند،  ولي كساني هستند كه فكر مي كنند بهتر 
از كسب وكارها صالح شان را مي دانند و بهتر از آنها حافظ 
منافع آنانند. او همچنين در توييت ديگري عنوان مي كند: 
طرحي كه اكوسيستم استارت آپي كشور، فعاالن فضاي 
مجازي با هر گرايش سياسي، صاحبان كسب وكارهاي 
مجازي و فروشگاه هاي اينترنتي خانگي و عموم مردم با 
آن به صراحت مخالف هستند، سرمايه اجتماعي را نابود 
مي كند و در نهايت هم به اهداف نادرس��ت و نسنجيده 
خود نخواهد رسيد. پيش از اين، بسياري از كارشناسان 
فضاي مجازي و فعاالن حوزه فناوري اطالعات نسبت به 
اين طرح انتقاد كرده بودند. از جمله هيات مديره سازمان 
نظام صنفي رايان��ه اي تهران كه طرح »حمايت از حقوق 
كارب��ران و خدمات پايه كاربردي فض��اي مجازي« را نه 
صيانت از كاربران، بلكه مخدوش كردن فضا براي كاربران 
و كس��ب وكارهاي فضاي مجازي دانس��تند كه نتيجه 
عدم درك درست مختصات فني و اقتصادي زيست  بوم 

ديجيتال بوده است.

     ابهامات بي شمار در يك قانون مرتبط با 
كسب وكارهاي كشور

عادل طالبي، استراتژيست  كسب وكارهاي آنالين، بازاريابي 
ديجيتال، طرح و برنامه بازاريابي ديجيتال و كارشناس ارشد 
مديريت  كسب وكارهاي الكترونيك درباره اين طرح گفت: 
در طرح »صيانت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« كميسيوني به نام »كميسيون عالي تنظيم 
مقررات« تشكيل شده تا از طريق اين كميسيون امكان رخ 

دادن هر اتفاقي در فضاي اينترنت فراهم باشد. در واقع اين 
طرح با يكسري از بندهاي مبهم و غيرشفاف، كميسيوني 
با قدرت اجرايي، باالتر از حتي قواي سه گانه تشكيل داده 
است و اين كميسيون حتي موجوديت فراقانوني نيز يافته 
است. وي با بيان اينكه در بندهاي مختلف طرح »صيانت«، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نيز بازوي اجرايي اين 
كميسيون تلقي شده است، اظهار كرد: ما در زمينه »كميته 
تعيين مصاديق پايگاه هاي اطالع رساني رايانه  اي غيرمجاز« 
نيز با چنين مش��كل قانوني مواجه هس��تيم؛ چرا كه در 
فرايندهاي قضايي با دادگاه، شاكي، قاضي و اليحه دفاعيه و 
وكيل سروكار داريم و از اين طريق راي صادر مي شود و ۲۰ 
روز مي توان فرجام خواهي كرد، ولي اين كميته، رأسا يك 
سايت را فيلتر مي كند، بدون آنكه شكايتي عليه آن صادر 
شود يا فرد خاطي حق دفاع يا اعتراض داشته باشد. در اين 
طرح نيز كميسيوني تشكيل خواهد شد كه خيلي فراتر از 
كميته تعيين مصاديق عمل كند و قادر است هر تصميمي 

براي هر سايتي بگيرد.

     همه تصميمات 
كميسيون تنظيم عالي مقررات جاري مي شود

اين استراتژيست  كسب وكارهاي آنالين، با تاكيد بر اينكه 
ابهامات قانون صيانت، از بند اول كه شامل تعاريف است، 
شروع مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: طبق اين قانون، هر 
تصميمي كه در اين كميسيون گرفته شود، اثرگذار است؛ 
ضمن آنك��ه در ماده اول بخش »خدم��ات پايه كاربردي 
اثرگذار« اين قانون آمده اس��ت: »خدمات پايه كاربردي 
خارجي كه متوسط داده مصرفي يا پهناي باند يك ماهه 
آن بي��ش از ۵ درصد حداقل حجم پهن��اي باند مصرفي 
بين المللي باش��د. - خدم��ات پايه كارب��ردي داخلي كه 
متوس��ط داده مصرفي يا پهناي باند ي��ك ماهه آن بيش 
از ۵ درص��د از حداقل حجم پهن��اي باند مصرفي داخلي 
باشد. - خدمات پايه كاربردي با نصب بيش از يك درصد از 
جمعيت كاربران داخل كشور.« اينها پيش فرض اين طرح 
است، ولي در بخش ديگر آن آمده است كه هر تصميمي كه 
اين كميسيون بگيرد، جاري و ساري مي شود. به گفته وي، 
طبق ماده ۱۲ اين قانون، رسما اعالم شده كه اين كميسيون 
تصميم خواهد گرفت كه هر خدمتي چه ميزان پهناي باند 
را مي تواند مصرف كند. طالبي اضافه كرد: براي توجيه اين 
طرح اعالم شده كه ما نمي خواهيم پلتفرم ها را فيلتر كنيم، 
بلكه مي خواهيم شركت هايي چون اينستاگرام در ايران دفتر 
تاسيس كنند، ولي در ماده ۱۷ رسما اعالم شده است كه اين 
كميسيون تعيين خواهد كرد كه پهناي باند هر خدمت به 
چه ميزان باشد و وزارت ارتباطات نيز موظف است هر چه 
كه اين كميسيون تصويب كرد، اجرايي كند و خطر در اينجا 
مشخص است. اين كارشناس ارشد مديريت  كسب وكارهاي 
الكترونيك، تاكيد ك��رد: با اجراي اين طرح در مرحله اول 
كاربران به طور مستقيم از حقوق خودشان در فضاي مجازي 
خلع خواهند شد و در مرحله بعد  كسب وكارها هر چند كه 
به طور مستقيم آسيب نمي بينند، بلكه يك   كسب وكار براي 
آنكه سايتي داشته باشد و از خدمات خارجي هم استفاده 
مي كند، اي��ن خدمات بين المللي براي اين  كس��ب وكار 
قطع مي ش��ود و از اين طريق به كسب وكارها لطمه وارد 
مي شود. طالبي ادامه داد: عالوه بر آن بر اساس اين قانون 
عمال »گيت وي« به نيروهاي مسلح واگذار مي شود و عمال 
ارتباطات قطع مي شود و در نهايت همه دسترسي ها قطع 
خواهد شد و شوكي كه از اين طريق به جامعه وارد مي شود، 
كاربران از فضاي اينترن��ت فاصله خواهند گرفت، ضمن 
آنكه كليه  كسب وكارهايي كه بر بستر اينترنت با مخاطبان 
و مشتريان خود ارتباط برقرار كردند، متضرر خواهند شد. 
وي تاكي��د كرد: همچنين فراموش نكنيم كه انقالبي كه 
اينترنت در فضاي  كسب وكار ايجاد كرد، اين بود كه اجازه داد 
 كسب وكارهاي كوچك و متوسط خانگي و رسمي مستقيما 

با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار پيدا كنند.

     تهديد كسب وكارهاي كوچك
به اعتقاد اين فعال  كسب وكارهاي اينترنتي،  كسب وكارهاي 
بزرگ مي توانند از طريق راديو و تلويزيون، رسانه هاي رسمي 
و روزنامه ها و بنر و بيلبردهايي به مشتريان خود دست يابند 
و انقالب اينترنت اين بود كه دارندگان  كس��ب وكارهاي 
كوچك، كه توان دسترس��ي به ابزارهاي ارتباطي ندارند، 
با ابزار ارزان قيمت كه در اختيار عامه اس��ت، با مخاطبان 
خ��ود ارتباط برقرار كنن��د و با اين قان��ون تهديدي براي 
 كسب وكارهاي كوچك ايجاد خواهد شد. وي يادآور شد: بر 
اين اساس اجراي اين طرح در كوتاه مدت موجب از دست 
رفتن حقوق كاربران، در ميان مدت  كسب وكارهاي كوچك 
و متوسط از بين خواهند رفت و در بلندمدت اثراتي بر كل 
اقتصاد جامعه نمود پيدا مي كند و در نهايت  كسب وكارهاي 
بزرگ نيز متضرر خواهند شد؛ چرا كه وقتي گردش مالي 
نباشد و اقتصاد كوچك شود، بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 
نيز آسيب خواهند ديد، ولي اين روند دومينووار رخ خواهد 
داد. عالوه بر همه اينها خطر بزرگ تر تشكيل كميسيوني 
است كه نه به جايي پاس��خگو است و نه به جايي گزارش 
مي دهد و تنها در يكي از بندها آورده شده كه اين كميسيون 
گزارش هاي م��وردي و دوره اي به مجلس ارايه دهد، ولي 

اعالم نشده كه در چه دوره هايي.

     تكرار تجارب تلخ حضور شركت هاي خارجي
استراتژيست  كسب وكارهاي آنالين با تاكيد بر اينكه تعداد 
ابهامات اين قانون به ش��دت زياد است، به تاكيد قانون به 
حضور شركت هاي خدماتي خارجي در ايران اشاره كرد 
و توضيح داد: طبق اين قانون شركت هاي خارجي كه به 
ايران مي آيند، ملزم هستند يكسري تعهدات اعالم نشده 
در قانون را بپذيرند كه اين تعهدات از س��وي كميسيون 
تعيين خواهد ش��د، در حالي كه الزم است از همين االن 

اعالم شود كه به عنوان مثال اينس��تاگرام قرار است چه 
تعهداتي را بپذيرد. اين تعهدات در اين قانون اعالم نشده 
و گفته ش��ده كه اين تعهدات بعدها از سوي كميسيون 
تعيين خواهد شد. طالبي، ذخيره سازي داده ها در ايران را 
از ديگر نكات قابل توجه در اين قانون عنوان كرد و افزود: 
اين گفته حرف درستي است و كشورهايي مانند آلمان، 
فرانسه، هند و روسيه هم همين تاكيد را دارند، ولي مشكل 
اينجاست كه اين كشورها زير ساخت و سرورهاي الزم را 
دارند و تحريم  هم نيستند؛ از اين رو داده ها در كشورهاي 
خودشان ذخيره سازي مي شود. ايران هم تحريم است و 
هم س��روري ندارد و زيرساخت هاي الزم اين حوزه را نيز 
در اختي��ار نداريم، چگونه توقع داريم كه داده هاي ايراني 
در داخل ذخيره سازي شوند. اين عمال نقض غرض است و 
سعي شده با يكسري از بندها اين امر را توجيه كنند و يكي 
از خطرات اين طرح نيز توجيه كردن اقدامات است، به اين 
معنا كه يكسري از بندها آورده شده كه ساير مسائل توجيه 
شوند. اين كارشناس ارشد حوزه  كسب وكارهاي اينترنتي 
با بيان اينكه چنين روندي در اين طرح عامدانه است، اظهار 
كرد: اينها خطرات اين طرح به شمار مي رود و بايد جلوي آن 
گرفته شود. وي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط تحريم 
چگونه توقع براي حضور شركت هاي خارجي در ايران وجود 
دارد، با اشاره به تجربه كشور به حضور شركت هاي تلگرام 
در ايران، گفت: آنقدر مطالبات از اين شركت زياد شد كه 
اين شركت اعالم كرد اين مطالبات نقض حقوق شهروندي 
است. حال نيز اگر اين شركت ها به ايران بيايند، اين قانون 

چنين فرآيندي را تهيه كرده است.

     وارد آمدن ضربه نهايي به جامعه  ايراني
طالبي با تاكيد بر اينكه با اجراي اين طرح ضربه نهايي به 
كل جامعه وارد خواهد شد، گفت: مجلسي كه ما داريم، يك 
مجلس خاص است، يكسري از قوانين را كه منطبق با شرايط 
روز جامعه و فضاي  كس��ب وكار نيست، وضع مي كند كه 
جامعه به بن بست مي رسد و االن ما در يك بن بست عجيب 
و غريبي قرار داريم. به گفته وي، با اصل ۸۵ ش��دن طرح 
»صيانت از حقوق كاربران در فضاي  مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي«، اين قانون در پشت درهاي بسته 
به تصويب مي رسد و به شوراي نگهبان براي تاييد نهايي 
ارسال مي شود و در صورتي كه شوراي نگهبان اين قانون را 
مغاير با قانون اساسي نداند، عمال قانون محسوب مي شود و تا 
۵ سال آزمايشي اجرايي مي شود، اينترنت قطع خواهد شد، 
دسترسي هاي اينترنتي قطع خواهد شد و صدمات غير قابل 

جبران و جبران ناپذيري به  كسب وكارها وارد خواهد شد.

     تكليف مردمي كه از اينستاگرام
امرار معاش مي كنند چيست

سخنگوي اتحاديه  كسب وكارهاي مجازي با تاكيد بر اينكه 
براي حكمراني در فضاي مجازي بايد از پلتفرم هاي داخلي 
حمايت شود، اما در نهايت انتخاب بين سرويس هاي داخلي 
و خارجي به مردم واگذار ش��ود، اين سوال را از مسووالن 
مطرح كرد كه در صورت بسته شدن شبكه هاي اجتماعي، 
تكليف مردمي كه در اين شرايط اقتصادي براي امرار معاش 
به اينستاگرام پناه آورده اند، چيست؟ رضا الفت نسب، ابراز 
اميدواري كرد كه صداي معترضان به گوش مسووالن به 
ويژه شوراي نگهبان برسد و طرح صيانت از حقوق كاربران 
اينترنت به شكلي كه اكنون طراحي شده، اجرا نشود. به گفته 
وي اگر طرح صيانت از حقوق كاربران اينترنت به همين 
شكل اجرا ش��ود، در قدم اول براي  كسب وكار  هاي خرد از 
جمله  كسب وكارهاي اينستاگرامي مشكل ايجاد خواهد 
ش��د. وي در ادامه گفت: طراحان طرح در كالب هاوس و 
توييتر مدعي ش��ده اند كه قرار نيست اينستاگرام بسته 
شود، چون مش��ابه داخلي ندارد؛ اما برخالف ادعاي آنها 
س��رويس هايي كه بتوان گفت مش��ابه اينستاگرام است 
در حال حاضر فعال هس��تند و بر همين اساس مي توانند 
طبق طرح، از اينستاگرام بخواهند با ايران قرارداد ببندد 
و در صورت پذيرفته نشدن درخواست، كميسيون اختيار 
دستور فيلتر شدن اينس��تاگرام يا محدود كردن پهناي 
باند آن را دارد كه اگر بدتر از فيلتر نباشد، مشابه آن است. 
الفت نسب با بيان اينكه در صورت پيش رفتن روند يادشده، 
صاحبان  كسب وكار  ها آواره مي شوند، تصريح كرد: بايد در 
اين باره صحبت شود كه چرا مردم از سرويس هاي مشابه 
پلتفرم هاي خارجي استفاده نمي كنند؟ اول اينكه در تجربه 
قطعي اينترنت در سال ۱۳۹۸، پلتفرم ها نتوانستند ترافيك 
را تحمل كنند و بعضا از دسترس خارج مي شدند. ضمن 
اينكه مردم، برخي از پلتفرم هاي ايراني را به بعضي از نهادها 
منتسب مي دانند، اما مثال از تاكسي هاي اينترنتي استفاده 

مي كنند، چرا كه سرويس هاي خوبي ارايه مي دهند.

     خدمات خوب باشد، مردم استقبال مي كنند 
وي افزود: از طرف ديگر مسووالن مي خواهند ظرف هشت 
ماه پلتفرم ايراني مشابه اينستاگرام را فعال و رايج كنند كه 
امكان آن نيست و قطعا كيفيت خوبي نخواهد داشت. اين 
در حالي است كه ممكن است با گذشت زمان اگر پلتفرمي 
خدمات خوبي اراي��ه دهد، مردم از آن اس��تقبال كنند؛ 
همانطور ك��ه در حال حاضر از برخي از اپليكيش��ن هاي 
مسيريابي داخلي استقبال شده است. سخنگوي اتحاديه 
 كسب وكارهاي مجازي با اشاره به وجود بيش از ۴۰ ميليون 

كاربر اينستاگرام در ايران اظهار كرد: تكليف مردمي كه در 
اين شرايط اقتصادي به اينستاگرام پناه آورده اند چيست؟ 
بسياري از مردم در حال حاضر راه ديگري براي معاش ندارد 
و مسووالن بايد پاسخ دهند كه مي خواهند براي اين افراد 
چه كنند و اين افراد بعد از قطع شدن اينستاگرام بايد به كجا 
بروند؟ البته به گفته وي در قدم بعدي وب سايت ها نيز به 
مشكل برمي خورند، چراكه خيلي از ورودي ها از شبكه هاي 
اجتماعي و اينستاگرام اس��ت كه اگر اينها محدود شود، 
ترافيك كم و سرمايه گذاري سال هاي گذشته از بين خواهد 
رفت. الفت نس��ب با بيان اينكه ما سينه چاك خارجي ها 
نيستيم، تصريح كرد: در اين شرايط اقتصادي اين طرح، 
بدترين طرح است؛ مخصوصاً با توجه به اينكه دولت در حال 
تغيير است. همين حاال بخش خصوصي مي گويد كه با اين 
طرح مشكل دارد و بعد از تصويب طرح با دولت جديد سر 
و كار دارد. البته تبليغات رييس جمهور بعدي نشان مي داد 
ايشان با محدوديت مخالف است. وي افزود: طرح حكمراني 
بر فضاي مجازي خوب است، اما اين طرح بايد اصالح شود. 
بخش خصوصي بايد در آن مشاركت كند و نماينده داشته 
باشد؛ نه اينكه فقط نظر سازمان نظام صنفي كه رييس آن از 

سوي رييس جمهور انتخاب مي شود پرسيده شود.

     مردم خودشان بايد انتخاب كنند 
اين مقام صنفي تاكيد ك��رد كه براي حكمراني بر فضاي 
مجازي ب��دون ايجاد محدوديت براي مردم و اينكه با روح 
و روان آنها بازي ش��ود، بايد در يك بازه زماني مناس��ب از 
پلتفرم هاي داخلي حمايت كنند. براي مثال مي خواهند 
به جاي گوگل، موتور جست وجوي داخلي را قرار دهند كه 
تجربه نشان مي دهد جوابگوي ترافيك باال نيست؛ بنابراين 
در اين شرايط بايد گوگل فعال باشد و در كنار آن از موتورهاي 
جست وجوي داخلي حمايت شود. البته اين حمايت نبايد 
فقط مالي باشد، بلكه بايد زيرساخت ها فراهم و فرهنگسازي 
ش��ود و در نهايت اجازه دهيم مردم انتخ��اب كنند. وي 
همچنين در پاسخ به سوالي درباره تعداد  كسب وكارهاي 
فعال در اينستاگرام، اظهار كرد: آمار دقيقي در اين رابطه 
وجود ندارد، اما تخمين ها مي گويد قبل از شيوع ويروس 
كرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروش��نده در اينس��تاگرام فعال 
بودند، اما بع��د از كرونا اين رقم به بي��ش از ۳۰۰ هزار نفر 
رسيده و حتي رقم يك ميليون نفر هم مطرح شده است، 
اما اين رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقي تر مي رسد. بايد به 
اين نكته توجه ش��ود كه اين صفحات معمواًل چند نفري 
فعاليت مي كنند و خانواده ه��م دارند؛ بنابراين جمعيت 
قابل توجهي هستند. الفت نسب با بيان اينكه فعاليت ها در 
اينستاگرام محدود به فروش نيست بلكه بازاريابي و ارايه 
خدمات نيز مطرح است، گفت: افسوس مي خوريم كه قبل 
از ورود فيس بوك به ايران، كلوپ در كشور راه اندازي شده 
بود، اما حاال تعطيل شده است؛ بنابراين بايد فكر كنيم كه 
چرا اين  كسب وكارها تعطيل مي شوند و چه حمايت هايي 
انجام شده است؟ به گفته وي اگر مجلس دغدغه تجارت 
الكترونيك دارد بايد به اين نكته توجه كند كه حجم خرده 
فروشي آنالين در ايران در حال حاضر ۳.۲ درصد از حجم 
كل خرده فروشي در كش��ور است. اين در حالي است كه 
اين رقم در تركيه ۸ درصد و در چين ۴۴ درصد اس��ت. بر 
اين اساس مي توان از بخش خصوصي مشورت گرفت كه 
چه اقدامات و قوانيني الزم است تا حداقل به وضعيت تركيه 
برسيم. همچنين سال ها اين موضوع مطرح شده كه قانون 
تجارت الكترونيك در كشور مربوط به سال ۱۳۸۲ است كه 
حتي گوشي هوشمند در كشور وجود نداشته و بايد اصالح 

شود اما تاكنون اقدامي براي آن انجام نشده است.

     حت�ي در عراق نمي توانيم حس�اب بانكي 
باز كنيم

سخنگوي اتحاديه  كس��ب وكارهاي مجازي با بيان اينكه 
مس��ووالن مدام چين، تركيه، هند و كشورهاي مشابه را 
مثال مي زنند، تصريح كرد: بايد به اين نكته توجه شود كه 
اين كشورها با ساير كشورهاي جهان مراوده دارند، اما ما حتي 
نمي توانيم در كشور عراق كه كشور دوست و همسايه است 
و برخي جوانان ايراني در آنجا شهيد مدافع حرم شده اند، 
براي توسعه  كسب وكار خود حساب بانكي باز كنيم. وي با 
بيان اينكه از طرف ديگر توليدكنندگان با برخي تحريم هاي 
داخلي و مشكالت مالياتي مواجه هستند، گفت: حاال زماني 
كه كشور با مشكالت اقتصادي مواجه و دولت در حال تغيير 
است، نمايندگان مجلس دست روي چنين طرحي گذاشتند 
و بدتر اينكه آن را اصل ۸۵ كردند. اين مقام صنفي همچنين از 
تصويب اين طرح در زماني كه رييس مجلس به سوريه سفر 
كرده بود و برخي ديگر از نمايندگان مخالف اين طرح نيز در 
مجلس حضور نداشتند، از تصويب آن ابراز تاسف كرد و گفت: 
نمايندگاني كه به اين طرح راي دادند بايد در برابر وجدان 
خود پاسخگو باشند؛ چرا كه هم بين نمايندگان و هم بين 
اقشار مختلف مردم به اجراي اين طرح به شكلي كه نوشته 
شده نقد وجود دارد. نمايندگان ادعا مي كنند ۲۰۰۰ ساعت 
براي طراحي اين طرح وقت گذاش��ته شده، اما مشخص 
نيست چرا بخش خصوصي از آن مطلع نشده است. وي در 
پايان ابراز اميدواري كرد كه در اجراي اين طرح تجديد نظر 
شود و گفت: بخش خصوصي و هركس ديگري كه مي تواند، 
بايد در مطالبه رد و نقد اين طرح اقدام كند. اميدواريم شوراي 

نگهبان صداي بخش خصوصي و مردم را بشنود.
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 بيت كوين در كانال
 ۴۰ هزار دالر دوام نياورد

فشار فروش مانع از حركت بيت كوين به مقاومت 
۴۱ هزار دالري شد. بررسي آمارهاي درون شبكه اي 
حاكي از بهبود تدريجي ضريب سختي استخراج به 
عنوان يكي از عوامل كليدي تعيين قيمت بيت كوين 
است. ضريب سختي استخراج بيت كوين كه زماني 
قله تاريخي ۱۸۰ اگزاهش بر ثانيه را ثبت كرد، پس از 
ممنوعيت استخراج توسط دولت چين تنها طي سه 
هفته به ۸۴ اگزاهش برثانيه سقوط كرد اما پس از نقل 
مكان ماينرهاي چيني به ديگر نقاط، شاهد افزايش 
پيوسته ضريب س��ختي در روزهاي اخير بوده ايم. 
صورت دارايي منتشرشده شركت تسال در سه ماهه 
دوم نشان مي دهد كه با وجود كاهش يك ميليارد 
دالري ارزش بيت كوين هاي در اختيار اين شركت، 
تغييري در تعداد آنها به نس��بت سه ماهه نخست 
امسال اتفاق نيفتاده و تسال كماكان بيت كوين هاي 

خود را نگه داشته است.
 اين كاه��ش ارزش دارايي به دلي��ل افت قيمتي 
بيت كوين ب��وده و در ص��ورت ب��اال رفتن قيمت 
بيت كوين اي��ن زيان قابل جبران اس��ت. در ادامه 
فش��ارهاي چين روي فعاالن ارزهاي ديجيتالي، 
صراف��ي هيوب��ي- بزرگ تري��ن صراف��ي ارزهاي 
ديجيتالي چين- اعالم ك��رد دفتر خود را در چين 
تعطيل خواهد كرد. پيش از اين دولت چين هرگونه 
استخراج، خريد و فروش ارزهاي ديجيتالي و خريد 
و فروش تجهيزات اس��تخراج ارزهاي ديجيتالي را 
ممنوع اعالم كرده بود. پ��س از اعالم اين تصميم 
ارزش س��هام صرافي هيوبي در بورس هنگ كنگ 
به ش��دت ريزش كرد كه اين ريزش روي عملكرد 
ش��اخص كل بورس هم موثر ب��ود. مجموع ارزش 
بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱۵۵۰ 

ميليارد دالر برآورد مي شود.

    بايننس سقف برداشت روزانه را
 براي كاربران احراز هويت نشده كاهش داد

بايننس، بزرگ ترين صراف��ي ارز ديجيتال جهان 
از نظر حجم معامالت، س��قف برداش��ت روزانه را 
براي كاربران احراز نش��ده خود ۹۷ درصد كاهش 
داد، س��قف برداش��ت روزانه براي كارب��ران احراز 
هويت نشده اكنون از ۲ بيت كوين به ۰.۰۶ بيت كوين 
كاهش يافته است. اين كاهش ۹۷ درصدي سقف 
برداشت به دنبال افزايش فشار نهادهاي نظارتي بر 
اين صرافي است. بايننس گفته است كاربراني كه 
در اين صرافي حساب س��اخته اند و مراحل احراز 
هويت آن را پشت سر نگذاشته اند، از اين پس تنها 
مي توانند تا سقف ۰.۰۶ بيت كوين در روز برداشت 
كنند. بايننس اعالم كرد حساب هايي كه تنها مراحل 
تأييد هويت اساس��ي )تأييد آدرس ايميل، شماره 
تلفن و…( را در اين صرافي پشت سر گذاشته اند، 
از اين پس تنها مي توانند روزانه تا سقف ۰.۰۶ بيت 
كوين، مع��ادل ۲,۲۰۰ دالر با قيمت هاي فعلي، از 

حساب خود ارز ديجيتال برداشت كنند.
 تا پي��ش از اين س��قف برداش��ت از بايننس براي 
حساب هاي احراز هويت نشده ۲ بيت كوين در نظر 
گرفته شده بود كه به كاربران امكان مي داد تا معادل 
۷۵,۰۰۰ دالر در روز بيت كوي��ن برداش��ت كنند. 
بايننس با انتشار پس��تي در وب سايت خود اعالم 
كرد: »سقف برداشت روزانه براي كاربراني كه تنها 
مراحل اوليه تأييد حساب را پشت سر گذاشته اند 
]و فقط ايميل يا شماره تلفن خود را تأييد كرده اند[ 
از اين پس به ۰.۰۶ بيت كوين كاهش خواهد يافت.« 
اين تغييرات اكنون براي كاربران جديدالورود اعمال 
شده و قرار اس��ت بين ۴ تا ۲۳ اوت )۱۳ مرداد تا ۱ 
شهريور( ۲۰۲۱ براي ديگر كاربران اين صرافي هم 
اجرايي شود. در مراحل اوليه تأييد هويت، بايننس 
از كارب��ران خود مي خواهد تا ن��ام، آدرس و ايميل 
شخصي خود را تأييد كنند. با اين حال، اين جزييات 
با هيچ يك از مدارك هويتي يا اسنادي كه رسمًا از 
جانب دولت صادر شده است، مقايسه نمي شوند تا 
درستي آنها بررس��ي شود. اعمال محدوديت براي 
برداشت هاي روزانه اقدامي رايج ميان صرافي هاي ارز 
ديجيتال است تا با اين كار از فعاليت هاي غيرقانوني 

نظير پولشويي جلوگيري كنند. 
كاربراني كه حس��اب خود را به ط��ور كامل احراز 
هويت كرده  باش��ند، مي توانند در هر ۲۴ س��اعت 
۱۰۰ بيت كوين )معادل ۳.۷ ميليون دالر( برداشت 
كنند. گفتني است كه سقف برداشت براي كاربران 
»احراز هويت كرده« تغييري نكرده است. كاهش 
سقف برداش��ت كاربران احراز هويت نشده، نشان 
مي دهد كه بايننس در حال سخت تر كردن امكان 
سوءاستفاده از سقف برداشت روزانه ۲ بيت كويني 
قبلي خود اس��ت و مي خواهد از اي��ن طريق موارد 
احتمالي فعاليت هاي غيرقانون��ي را كاهش دهد. 
عالوه بر اي��ن، اين قانون انج��ام معامالت ارزهاي 
ديجيتال را بدون پشت سر گذاشتن فرايند احراز 
هويت مش��تري )KYC(، ب��راي كاربران بايننس 

دشوارتر مي كند.
اين حركت در حالي صورت گرفته است كه مقامات 
نظارتي كش��ورهاي سراسر جهان به خاطر نبودن 
قانون تهيه گزارش هاي مالي و احراز هويت مشتري، 
به بايننس هشدار داده اند. گزارش هاي قبلي حاكي 
از آن بوده اند كه نهادهاي نظارتي در حال تحقيقاتي 
درباره بايننس به خاطر منطبق نبودن فعاليت هايش 

با قوانين ضدپولشويي سراسر جهان هستند.
چانگ پنگ ژائو، مديرعامل بايننس، اخيراً با تأييد 
اينكه اين صرافي قصد دارد رعايت مقررات را در اين 
صرافي تشديد كند و مي خواهد ذهنيت خود را از 
يك »استارتاپ به يك ارايه دهنده خدمات مالي« 
تغيير ده��د، به موش��كافي هاي نهادهاي نظارتي 
واكنش نشان داد. بايننس اوايل اين ماه هم معامالت 
سهام هاي توكني شده را متوقف كرد و ادعا كرد كه 
اين حركت در جهت »اختصاص تمركز تجاري اش 

به ارايه محصوالت ديگر« صورت گرفته است.

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اصل ۸۵ شدن 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي  مجازي موافقت كردند

تهديد   اقتصاد   با طعم »  صيانت«



تعادل |گروه تجارت |
تجارت خارجي با ش��روع فصل تابس��تان رش��د كرد. 
براساس آمار اعالمي از س��وي گمرك، تا پايان تيرماه 
۱۴۰۰ برابر با ۲۹ ميليارد دالر بين ايران و كش��ورهاي 
مختلف مبادله شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۹ 
از نظر ارزشي رشد ۴۷ درصدي را نشان مي دهد. سهم 
صادرات كاالهاي غيرنفتي از مجموع تجارت خارجي 
۱۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر عنوان شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ازنظر ارزشي ۶۵ درصد رشد 
داش��ته اس��ت. در مقابل بنابر آمارهاي منتشر شده، تا 
پايان تيرماه سال جاري ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر 
وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از حيث ارزش ۳۲ درصد رشد را نشان مي دهد. آمارها 
نشان ازفاصله اندك صادرات و واردات دارد؛ به طوري كه 
تراز تجاري در اين بازه زماني ۲۰۰ ميليون دالر به نفع 
واردات منفي بوده است. مقاصد صادراتي ايران در مدت 
ياد شده به ترتيب »چين، عراق، امارات متحده عربي، 
تركيه و افغانستان« بوده اس��ت. در مقابل كشورهاي 
طرف معامله واردات »امارات متحده عربي، چين، تركيه، 

آلمان و سوييس« عنوان شده است. 

  وضعيت صادرات تا پايان تيرماه 
مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك وضعيت تجارت 
خارجي را تا پايان چهارمين ماه از س��ال جاري تشريح 
كرد.براس��اس آمار اعالمي، جزيي��ات كارنامه تجارت 
خارجي كشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حاكي 
از بهبود وضعيت اين بخش و رشد آمارهاي صادرات و 

واردات است. 
در اين مدت ۵۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۲۹ 
ميليارد دالر بين ايران و كشورهاي مختلف مبادله شد 
كه مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد 
۲۱ درصدي در وزن و ۴۷ درصدي در ارزش كاالهاست. 
همچنين سهم صادرات كاالهاي غيرنفتي از مجموع 
تجارت خارجي ۳۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ 
ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر بود كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزن ۲۷ درصد و از حيث ارزش ۶۵ 

درصد رشد داشته است.
مطابق آمار اعالمي، عمده كاالهاي صادر ش��ده در اين 
 مدت ش��امل »گاز مايع ش��ده، پلي اتيلن، محصوالت 
نيمه تمام از آهن، متانول، بنزين، شمش آهن و فوالد و 
صنايع فوالدي، ميله هاي آهني، پروپان مايع، قير و كاتد 

از مس « عنوان شده است. 
كش��ورهاي مقصد كاالهاي صادراتي ايران به ترتيب 

»چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان« 
ذكر مي ش��ود. جزييات صادرات به اين كشورها نشان 
مي دهد، تا پايان تيرماه ۱۴۰۰ چين با حدود ۱۰ ميليون 
تن به ارزش چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر همچنان 
اولين شريك صادراتي ايران به شمار مي رود. عراق نيز 
با ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش دو ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون دالر در جايگاه دوم ص��ادرات ايران قرار داد. اما 
سومين مقصد صادراتي ايران امارات متحده عربي عنوان 
ش��ده كه چهار ميليون و ۳۰۰ هزار ت��ن به ارزش يك 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر كاال از ايران خريداري كرده 
است. تركيه با يك ميليون تن به ارزش ۹۲۳ ميليون دالر 
و افغانستان با يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۷۲۸ 
ميليون دالر نيز از ديگر مقاصد صادراتي ايران در اين بازه 

زماني به شمار مي روند. 

  وضعيت واردات تا پايان تيرماه 
همچنين براساس آمار اعالمي رييس كل گمرك ايران 
تا پايان تيرماه س��ال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تن كاال ب��ه ارزش ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر 
وارد كش��ور شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از حيث وزن پنج درصد و از نظر ارزش ۳۲ درصد رش��د 

را نشان مي دهد. 
نكته قاب��ل توجه در آماره��اي وارداتي اين اس��ت كه 
۹.۴ميليون تن از كاالهاي وارد شده كاالي اساسي است 
كه ۸.۴ ميليون تن آن شش قلم كااليي است كه شامل ارز 
ترجيحي است و با وجود بيش از ۴.۶ ميليون تن كاالي 

اساسي موجود در اماكن بندري، حدود ۴۰۰ هزار تن در 
حال تخليه در لنگرگاه ها و بيش از يك ميليون تن كاالي 
اساسي در شناورهايي كه منتظر تخليه هستند نزديك 
به ۱۵ و نيم ميليون تن ذخاير كاالهاي اساس��ي است 
كه نسبت به گذشته ميزان مناسبي براي كشور است. 

»تلفن هم��راه، ذرت دامي، روغ��ن آفتابگردان، جو، 
كنجاله، گندم، دانه سويا، ش��كر و برنج« عمده ترين 
كاالهاي وارداتي به كش��ور بود كه به جز تلفن همراه 
ساير اقالم وارداتي در زمره كاالهاي اساسي و ضروري 
ق��رار دارد و پ��س از مصوب��ات ترخي��ص درصدي و 
اعتباري سرعت ترخيص كاالهاي اساسي نيز افزايش 
چشم گيري داشته اس��ت؛ به گونه اي كه از متوسط 
روزي ۴۷ هزار تن در بندر امام )ره( در س��ه ماهه اول 
سال به روزي ۶۲ هزار تن در روز در تير ماه رسيديم كه 
افزايش ۳۲ درصدي ترخيص كاالهاي اساس��ي را در 

تيرماه نشان مي دهد. 
مهم ترين كشورهاي طرف معامله واردات در چهار ماهه 
ابتدي امسال نيز »امارات متحده عربي، چين، تركيه، 
آلمان و سوييس« بوده است. نكته جالب توجه ديگر در 
آمارهاي وارداتي اين اس��ت كه امارات متحده عربي با 
صادرات ۴ميليون تن كاال به ارزش چهار ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون دالر به ايران در جايگاه نخست مبادي وارداتي 
ايران و چين با يك ميليون تن كاال به ارزش سه ميليارد 
و ۱۰۰ ميلي��ون دالر در جايگاه دوم قرار گرفته اس��ت. 
همچنين بنابرآمارها، تركيه با يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن به ارزش يك ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون دالر، آلمان با 

۳۵۱ هزار تن به ارزش ۵۶۳ ميليون دالر و س��وييس با 
۶۷۲ هزار تن به ارزش ۵۳۹ ميلي��ون دالر در رده هاي 

بعدي قرار دارند.
رييس كل گم��رك ايران همچنين با اش��اره به بهبود 
وضعيت ترانزيت كاال از قلمرو كش��ورمان اظهار كرد: 
در چهار ماهه ابتداي امسال سه ميليون و ۷۵۳ هزار تن 
كاال از مرزهاي زميني جمهوري اسالمي ايران وارد شد 
و كانتينرهاي حامل كاال پس از انجام تشريفات گمركي 
وطي مسيرهاي گوناگون، مرزهاي خروجي را به طرف 
كشورهاي مقصد ترانزيت ترك كردند. بنابه اظهارات او، 
مقايسه ميزان ترانزيت كاال در چهار ماهه نخست امسال 
با مدت مشابه سال گذشته حاكي از رشد ۹۵ درصدي 
است و به نظر مي رسد در صورت ايجاد زيرساخت هاي 
مناس��ب و رفع برخي از مش��كالت اين حوزه مي توان 

افزايش بيشتري را در اين زمينه انتظار داشت.

  جزيياتي از واردات دارو و تجهيزات پزشكي
در همين حال و براساس آمار اعالمي »ايسنا« در حدود 
چهار ماهه ابتدايي سال جاري بيش از ۵۲۸ ميليون دالر 
دارو، تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي وارد كشور 
شده است. در كنار شش قلم كاالي اساسي كه همچنان 
ارز ترجيحي دريافت مي كنند دارو، تجهيزات و ملزومات 
ضروري پزش��كي نيز در ليس��ت دريافت كنندگان ارز 
۴۲۰۰ توماني قرار دارد و با وجود اينكه در قانون بودجه 
سال جاري مقرر شد محاس��به حقوق ورودي تمامي 
اقالم با ارز ۴۲۰۰ حذف و با نرخي نزديك به بازار محاسبه 
شود، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي به همراه شش 
قلم كاالي اساسي از اين تغيير نيز مستثني ماند. طبق 
آخرين گزارش مربوط به واردات كاالهاي اساسي در آمار 
گمرك ايران، از ابتداي سال تا نيمه تيرماه ۳.۹ هزار تن 
دارو، تجهيزات و ملزومات پزش��كي وارد ايران شده كه 
ارزش آن به ۵۲۸.۳ ميليون دالر مي رسد. اين در حالي 
اس��ت كه در مدت مشابه سال قبل ۴.۵ هزار تن دارو به 
ارزش بالغ بر ۴۴۳.۴ ميليون دالر وارد ش��ده بود. بر اين 
اساس ميزان واردات دارو از لحاظ وزني نسبت به پارسال 
۱۵ درصد كاهش داشته ولي ارزش آن ۱۹ درصد رشد 
دارد. با اين حال چندي پيش بانك مركزي اعالم كرده 
بود كه براي دوره ابتداي سال تا نيمه تيرماه، ۵.۵ ميليارد 
دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي تامين كرده كه ۴.۶ 
ميليارد دالر آن مربوط به شش قلم و ما بقي كه بيش از 
۹۰۰ ميليون دالر بود به واردات حوزه بهداشت و درمان 
اختصاص داش��ت كه هنوز دليل اي��ن اختالف آماري 

گمرك و بانك مركزي مشخص نشده است.

اخبار مهم رويداد
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افزايش ۲،۵ برابري قيمت 
سيمان از كارخانه تا بازار

تسنيم| يك توليد كننده سيمان با اعالم اينكه در 
شرايط فعلي قيمت سيمان از كارخانه تا بازار دو و نيم 
برابر شده است، گفت: مگر مي شود سيمان از كارخانه 
۳۵ تا ۴۰ هزار تومان خارج اما به دست مصرف كننده 
به بيش از ۱۰۰ هزار تومان برس��د. ابراهيم غالم زاده 
با اش��اره به اينكه در دي ماه و بهمن ماه سال گذشته 
صنعت سيمان با قطعي گاز روبرو ش��ده بود، اظهار 
داشت: در آن مقطع مش��كالت براي كارخانجات به 
دليل عدم ذخيره سازي مازوت حجم زيادي پيدا كرد 
به نحوي كه برخي مجبور شدند تعميرات واحدهاي 
تولي��دي را انجام يا ظرفيت ه��ا را كاهش دهند. وي 
با بيان اينكه مش��كالت واحدهاي توليدي در بخش 
س��يمان باعث شد تا در بهمن ماه س��ال گذشته در 
جلسه اي با حضور وزير افزايش ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدي 
هزينه هاي توليد عنوان شود، گفت: در آن جلسه وزير 
با مشاهده مس��تندات توليدكنندگان اعالم كرد كه 
نگران كاهش ظرفيت توليد واحدهاست و بايد تدبير 
مناسبي در اين رابطه اتخاذ شود به همين منظور گفت 
من مخالف قيمت هاي دستوري هستم و بايد قيمت 
سيمان متناسب با حجم هزينه هاي تمام شده باشد. 
اين  توليدكننده س��يمان اضافه كرد: در آن مقطع با 
توجه به صحبت هاي وزير يك انتظار افزايش قيمت ها 
در بازار سيمان به وجود آمد چراكه وزير قول داده بود 
با توجه به هزينه هاي توليد تجديد نظر هاي الزم را در 
مورد قيمت مصوب كارخانجات انجام دهد. وي تصريح 
كرد: همين انتظار بازار از افزايش قيمت سيمان عاملي 
شد تا بخش��ي از مشتريان به خريد هيجاني سيمان 
اقدام كرده و نس��بت به ذخيره سازي آن اقدام كنند. 
در آن مقطع رفتارهاي هيجاني خريداران باعث شد 
تا تناسب بين تقاضا و عرضه س��يمان در بازار از بين 
برود چراكه از يك طرف عرضه كارخانجات محدود 
اما تقاضا در بازار رش��د قابل توجه��ي پيدا كرده بود. 
غالمزاده با بيان اينكه وعده وزير در افزايش قيمت ها 
به اواخر فروردين ماه موكول شد، گفت: دولت در سال 
جديد افزايش ۲ تا ۳ برابري قيمت گاز را تصويب كرد 
و همين موضوع عاملي ش��د تا تقاضاي كارخانجات 
س��يمان براي افزايش قيمت ها مجددا تكرار ش��ود . 
نكته قابل توجه اينجاس��ت از اواي��ل فروردين ماه تا 
پانزدهم فروردين ماه توليدي در كارخانجات صورت 
نگرفت و همي��ن امر خلع بازار را افزايش بيش��تري 
داد. اين توليد كننده سيمان تصريح كرد: اوايل سال 
جاري سيمان با قيمت بااليي به دست مصرف كننده 
مي رسيد به نحوي كه هر تن سيمان با محاسبه هزينه 
حمل ۲۲۰ هزار تومان از كارخانه بيرون اما در نهايت 
به دست مش��تري با قيمت ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان 
مي رسيد وي افزود: مشكالت واحدهاي توليدي در 
نهايت عاملي شد تا اواخر فروردين ماه افزايش قيمت ها 
براي كارخانجات اعمال شود و همين موضوع باعث 
شد تا در ارديبهشت و خرداد ماه بازار سيمان به ثبات 
برس��د اما بعد از خردادماه راهكار عرضه س��يمان در 
بورس به دليل فروش منطقي قيمت و حذف واسطه ها 
عنوان شد و بسياري از واحدهاي توليدي براي عرضه 
محصوالت خود در بورس اقدام كردند اما متاسفانه در 
شرايطي كه واحدهاي توليدي در تالش براي عرضه 
محصوالت خود در بورس كاال بودند مشكل اساسي 
توليدكنندگان كه همان قطعي برق است به وجود آمد.

كاهش ۷۰ درصدي بدهي 
خودرويي سايپا به مشتريان

مهر | با وجود آنكه گزارش هاي مالي منتشر شده از 
عملكرد سايپا در سال ۹۹ حاكي از زيان انباشته ۱۲ 
هزار ميليارد توماني است، اما بررسي ها نشان مي دهد، 
دست ِكم در دوسال گذشته روندي رو به رشد داشته 
است. با وجود آنكه گزارش هاي مالي منتشر شده از 
عملكرد سايپا در سال ۹۹ حاكي از زيان انباشته ۱۲ 
هزار ميليارد توماني است، اما بررسي كارشناسانه و 
تخصصي تر عملكرِد اين گروه خودروس��ازي نشان 
مي دهد، دس��ت ِكم در دو سال گذش��ته روندي رو 
به رش��د و بهبود داش��ته و در بخش هايي كه حوزه 
اختيارات مديريت س��ايپا بوده، نتايج مثبت و حتي 
ارزش��مندي را ثبت كرده اس��ت؛ چرا كه زيان درج 
شده در كارنامه سال ۹۹ سايپا به طور كامل ناشي از 
قيمت گذاري دستوري محصوالت است كه به جرأت 
مي توان گفت اگر اقدامات مديريتي سايپا در جهت 
انضباط مالي، توس��عه محصوالت و افزايش توليد و 
عرضه نبود، زياِن بسيار بيشتري ثبت مي شد. عملكرد 
خساپا در كل سال ۹۹ متأثر از قيمت گذاري دستوري 
محصوالت در حالي با زيان همراه بوده كه اين شركت 
در بهار همين سال سود عملياتي ۲۹ ميليارد توماني 
را به جاي گذاشت و پس از سال ها از زيان خارج شده 
بود، با اين وصف افزاي��ش ۲۴۸ درصدي نهاده هاي 
توليد و ۸۰ درصدي نرخ ارز، قيمت تمام شده توليد 
را چندين برابر كرد اما سياست اشتباه و تأمل برانگيز 
قيمت گذاري دستوري، توليد خودرو را با زيان مواجه 
س��اخت تا همزمان با زيان ۱۲ هزار ميليارد توماني 
س��ايپا، هزاران ميليارد تومان درآمد ناشي از تفاوت 
قيمت كارخانه و بازار آزاد به جيب دالالن و واسطه ها 
سرازير شود. جدا از اين، عملكرد گروه خودروسازي 
سايپا در بخش هاي ديگر نيز قابل دفاع بوده است؛ از 
جمله اينكه تعداد خودروهايي كه س��ايپا به صورت 
معوق يا غير معوق به مش��تريان خود بدهكار بود در 
انتهاي سال ۹۷ به بيش از ۵۲۰ هزار دستگاه مي رسيد 
اما اين عدد در ابتداي تابستان ۱۴۰۰ با كاهش نزديك 
به ۷۰ درصدي، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسيده كه 
در مقايس��ه با شرايط سال هاي اخير سايپا و صنعت 
خودرو ايران، عددي ناچيز و معقول اس��ت. از ميان 
اين تعداد خودرو، زمان تحويل حدود ۳ هزار دستگاه 
گذش��ته اس��ت كه اگر اين عدد را با تعهدات معوق 
انتهاي س��ال ۹۷ به تعداد بيش از ۳۰۰ هزار خودرو 
مقايسه كنيم، مي توان كارنامه سياست گذاري فروش 

سايپا را نيز درخشان توصيف كرد.

دومين محموله واكسن از ژاپن 
وارد كشور شد

دومين محموله از واكسن آسترازنكا اهدايي از طرف 
كشور ژاپن به ايران ساعت ۴ بامداد روز جمعه وارد 
كش��ور ش��د. معاون فني گمرك ايران اعالم كرد: 
دومين محموله از محموله واكس��ن آس��ترازنكا 
اهدايي از طرف كشور ژاپن به ايران، ساعت ۴ صبح 
روز ۸ مرداد ۱۴۰۰ وارد كشور شد. بنابه توضيحات 
مهرداد جمال ارونقي، محموله جديد واكسن شامل 
بيش از يك ميليون دوز )۱,۰۹۸,۳۰۰( بوده كه با 
هماهنگي وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه وارد 
فرودگاه امام خميني )ره( شده و تشريفات گمركي 
آن توسط گمرك، در حداقل زمان ممكن و در پاي 
پرواز انجام و تحويل نمايندگان وزارت بهداش��ت 
گرديد. براساس آخرين آمارهاي اعالمي گمرك، 
پيش از اين بيش ۱۳ ميليون دوز واكس��ن ديگر از 
كشورهاي مختلف وارد و از طريق گمرك فرودگاه 

امام خميني ترخيص شده بود.

مشكالت ادامه دار واگذاري 
كوتاژهاي صادراتي

رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان اينكه 
عليرغم روند رو به رش��د ن��رخ ارز، صادركنندگان 
صنايع كوچك و متوسط با مشكل رفع تعهد ارزي و 
واگذاري كوتاژهاي صادراتي مواجه هستند، گفت: 
كميته پايش مقررات را در حوزه صادرات و بازنگري 
در اسرع وقت تشكيل دهد. محمد الهوتي گفت: با 
گذشت حدود ۵ ماه از سال و مصوبات كميته ماده 
دو كه بارقه اميد را براي صادركنندگان به وجود آورد 
كه مشكل رفع تعهد ارزي برطرف شده، اما متاسفانه 
كماكان صادركنندگان ش��اهد اين هستند كه در 
حوزه رفع تعه��د ارزي و در بخش واردات در مقابل 
صادرات و واگذاري كوتاژهاي صادراتي مشكالت 
كماكان پابرجا بوده و روند تاييد پرونده هاي مربوطه 
بس��يار كند پيش مي رود. رييس كنفدراس��يون 
صادرات اي��ران افزود: در اين ميان، موضوع واردات 
براي كارت هاي غيرتوليدي نيز، مشكالت خاص 
خ��ود را دارد؛ لذا با توجه به اينك��ه روزهاي پاياني 
دولت دوازدهم سپري مي شود، انتظار نمي رود كه 
اصالحات مورد نياز صورت گي��رد؛ اما انتظارات از 
دولت س��يزدهم در حوزه صادرات غيرنفتي وجود 
دارد، در دو بخش داخلي و خارجي از اهميت ويژه اي 
برخوردار اس��ت؛ به اين معنا كه در بخش خارجي 
موضوع تحريم ها و تعيين تكليف FATF از جمله 
مسائل مهم و اثرگذار بر روي حوزه تجارت خارجي 
به ش��مار مي روند كه اين موضوع در شرايط فعلي 
قابل حل و فصل نيست، چراكه خارج از اختيار دولت 

جديد هست و بستگي به بسياري از شرايط دارد. 

كاهش واردات پوشاك قاچاق
فارس | ابوالقاسم شيرازي در مورد آخرين وضعيت 
توليد پوشاك گفت: مشكالت توليد همچنان باقي 
اس��ت و عدم دسترس��ي به مواد اوليه توليد پوشاك 
در كنار موانع مالياتي، حق بيمه ها، محدوديت هاي 
كرونايي مش��كالت زيادي را ب��راي توليد كنندگان 
ايحاد كرده اس��ت. رييس اتحاديه توليد كنندگان و 
فروشندگان پوشاك تهران افزود: با توجه به مشكالت 
ناشي از كرونا توليد كنندگان و اصناف شاغل در بخش 
عرضه پوشاك هيچ بسته حمايتي به عنوان پشتيباني 
و مانع زدايي دريافت نكردند و از صنعتگران اين بخش 
هيچ حمايتي نشده اس��ت. وي بيان داشت: عليرغم 
تمامي مشكالت افق آينده ما بسيار عالي است، زيرا 
عليرغم تمام مشكالت و محدوديت ها، توليد پوشاك 
به لحاظ كمي و كيفي ارتقا يافته است. شيرازي با اشاره 
به افزايش صادرات پوشاك در سال ۹۹ نسبت به سال 
۹۸ عليرغم تمامي موانع توليد گفت: كشورهاي هدف 
صادراتي پوشاك ايراني س��وريه، عراق و افغانستان 
هستند ضمن اينكه بخشي از كاالهاي صادراتي اين 

بخش به كشور روسيه نيز صادر مي شود. 

ميلگرد ۵۰ به سبد محصوالت صنعتي
ذوب آهن اصفهان اضافه شد

تالش��گران ذوب آهن اصفهان براي نخس��تين بار در 
كارگاه ن��ورد ۵۰۰ موفق به توليد ميلگ��رد ۵۰ مارك 
۷۰CR۲ شدند كه عالوه بر ايجاد ارزش افزوده باالتر، 
نياز كشور به اين محصول را نيز تامين مي كند . محمد 
امين يوسف زاده مدير مهندسي نورد ذوب آهن اصفهان 
در خص��وص محصول صنعتي جديدي كه به س��بد 
محصوالت ذوب آهن اضافه شد گفت: در چند سال اخير، 
تحريم ها و كند شدن روند واردات باعث شد، انگيزه ها 
براي توليد محصوالت صنعتي جدي��د افزايش يابد و 
ذوب آهن نيز در راستاي تامين نيازهاي بازار به سمت 
توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر رفت تا ضمن تامين 
نياز داخل، روند سودآوري شركت حفظ شود . وي افزود: 
طراحي توليد ميلگرد ۵۰ در يك ماه انجام شد و توليد آن 
خوشبختانه در تست اول به توليد انبوه رسيد و حدود ۴ 
هزار تن براساس نياز بازار توليد شد . يوسف زاده با بيان 
اينكه در تالش هستيم در نورد ۳۰۰ به زودي ميلگرد ۳۰ 
مارك ۷۰CR۲ نيز توليد كنيم، اظهار داشت: مصرف اين 
ميلگردها در توليد گلوله هاي آسياب براي خردكن هاي 
معادن است . هرچند ما اولين توليد كننده اين محصول 
نيستيم و در گذشته نيز اين محصول توليد شده، اما بازار 
خوب و گس��ترده اي دارد و نياز زيادي به اين محصول 
وجود دارد . لطيفي سرپرست كارگاه نورد ۵۰۰ نيز در 
مورد اين محصول جديد گفت: ميلگرد ۵۰ يك محصول 
آلياژي است كه پروسه نورد آن پيچيده تر از ميلگردهاي 
ساده است و درصد كروم باالي آن نشان دهنده خاص 

بودن اين آلياژ است كه سختي زيادي دارد .

صادرات ۶۵ درصد و واردات ۳۲ درصد رشد را نشان مي دهد

در پاسكاري صمت و جهاد كشاورزي۳۰۰۰تن موز در حال فاسد شدن است!

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد

حال خوب تجارت در تابستان 

بالتكليفي محموله بزرگ موز وارداتي!

بسته حمايت از صادرات ۱۴۰۰ نهايي شد

تع�ادل | در روزهاي اخير تعيين تكليف يك محموله 
بزرگ موز ميان پاسكاري وزارت صمت و جهاد كشاورزي 
گير كرده اس��ت. گمرك ايران چندي پيش اعالم كرد 
كه ح��دود ۳۰۰۰ تن م��وز در گمرك دپو ش��ده يا در 
حال حمل و رس��يدن به كشور اس��ت و از وزارت جهاد 
كشاورزي خواست تا فوري تعيين تكليف كند. دليل اين 
اتفاق مربوط به مصوبه س��ال گذشته ستاد تنظيم بازار 
است كه بر اس��اس آن در ازاي صادرات سيب به ميزان 
يك سوم بايد مجوز ثبت سفارش براي واردات موز صادر 
شود. همچنين تصميم يك شبه دولت براي ممنوعيت 
صادرات سيب در ماه پاياني سال در اين اتفاق موثر بوده 
است. اين داليل موجب شده در حال حاضر با وجود ثبت 
سفارش و تعيين منشأ ارز، صادراتي به ازاي سيب انجام 
نشود و موزها در گمرك انباشت و در حال فساد باشند. 
اما پس از آنكه وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با تعيين 
تكليف واردات موز و ترخيص چند هزار تني كه در گمرك 
مانده، پاسخ شفافي ارايه نكرد، گمرك ايران در واكنش 
به آن اعالم كرده، در صورتي كه وزارت جهاد كشاورزي 
پاسخ ش��فاف و صريحي ارايه نكند و تكليف را مشخص 
نكند، براي جلوگيري از فساد اين كاال، آنچه را در گمرك 
موجود است ترخيص خواهد كرد. چندي پيش معاون 
فني گمرك گفته بود: »چون اين كاالها ثبت س��فارش 
ش��ده و منش��أ ارز آن تاييد و از تخفيف استفاده نكرده، 
گمرك مي تواند نسبت به ترخيص كاال به جهت ممانعت 
از فس��ادپذيري آن اقدام كند.« برهمين اساس، معاون 
فني گم��رك مي گويد: يا مصوبه را اص��الح كنيد يا اگر 
صاحبان كاال آمدند ثبت سفارش گرفتند و همين طور كد 
رهگيري بانك گرفتند و از خود وزارت جهاد كشاورزي 
مجوز قرنطينه گرفتند، گمرك مجاز باش��د كه اينها را 
ترخيص كند؛ اما وزارت صمت موضوع را به وزارت جهاد 

كشاورزي پاس مي دهد كه از آنجا بايد كسب نظر بگيريد 
و وزارت جهاد كشاورزي هم اعالم مي كند چون مصوبه 
ستاد تنظيم بازار است آنجا بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
در پاسكاري هاي اين دو وزارتخانه، آنچه ديده مي شود 
۳ هزارتن موز مانده در گمرك است كه مشخص نيست 
آيا عمرشان به اصالح يا تغيير مصوبه قد مي دهد يا خير. 

  نامه نگاري ها بي اثر براي ترخيص موزها
چن��دي پيش خبري گمرك در خب��ري اعالم كرد كه 
حجم زيادي از موزهاي وارداتي زماني به گمرك اظهار 
و درخواس��ت ترخيص دارند كه براي آنها ثبت سفارش 
از س��وي وزارت صم��ت و همچنين تاييد منش��أ ارز از 
سوي بانك مركزي انجام شده ولي شرط مصوبه يعني 
صادرات سيب را ندارد. بر اين اساس، با توجه به اختالفي 
كه وجود داش��ت گمرك ايران طي مكاتبه اي با وزارت 
صمت خواست تا تكليف واردات موز را مشخص كرده يا 
اينكه در اين رابطه اصالحي در مصوبه صورت دهد. ولي 
اعالم قبادي -معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت- در 
پاس��خ به درخواست ارونقي معاون فني گمرك ايران از 
اين حكايت داشت كه وزارت صمت مخالف واردات موز 
بدون شرط صادرات سيب نيست و اشاره شد كه مصوبه 
مربوطه در زماني بوده كه مي خواستند هم صادرات سيب 
افزايش پيدا كند و هم بازار موز متعادل شود ولي اكنون 
زمان صادرات سيب نيست و از نظر وزارت صمت امكان 
واردات موز بر اساس مقررات صادرات و واردات بالمانع 
است. با اين وجود قبادي خواسته بود كه گمرك از وزارت 

كشاورزي نيز كسب تكليف كند. 
در ادامه نامه نگاري ها، معاون فني گمرك از گيالن پور 
خواس��ته بود تا تكليف واردات موز به ويژه آن دسته كه 
بدون صادرات سيب انجام مي شود را مشخص كند. با اين 

حال در مكاتبه چهارم، اعالم نظر معاون وزارت جهاد به 
رييس سازمان توسعه تجارت است كه طي آن دو مورد 
را مد نظر قرار داده كه در نهايت مشخص كننده تكليف 
موزه��اي وارداتي موجود در گمرك نيس��ت؛ به طوري 
كه در بخش��ي از اين مكاتبه اعالم شده كه »به منظور 
امكان مديريت واردات موز و همچنين توسعه صادرات 
سيب يك بند در دستور كار كميسيون ماده ۱ آيين نامه 
اجرايي قانون مربوطه قرار گيرد كه طي آن بنا ش��ده به 
ازاي صادرات ۱.۵ كيلوگرم سيب درختي درجه ۱ و ۲ يا 
صادرات يك كيلوگرم كشمش يا صادرات يك كيلوگرم 
پرتقال، حق��وق ورودي يك كيلوگ��رم موز پنج درصد 
ارزش تعيين شود.« در همين حال، معاون وزارت جهاد 
كش��اورزي اعالم كرده بود: »در خصوص تمديد مهلت 
استفاده از اظهارنامه هاي صادرات سيب درختي جهت 
واردات موز و با توجه به غير فعال ش��دن ثبت سفارش 
واردات موز در سامانه جامع تجارت و ايجاد حق مكتسبه 
براي صادر كنندگان سيب درختي »كليه اظهارنامه هايي 
ك��ه از تاريخ اول بهمن ۱۳۹۸ و بع��د از آن در دوره غير 
فعال بودن ثبت سفارش موز صادر و مهر خروج محموله 
در پش��ت اظهارنامه باشد از امكان واردات موز با شرايط 
مندرج در بند ۵ مندرجات يادداشت فرعي فصل ۸ كتاب 
مقررات صادرات و واردات به مدت شش ماه از زمان فعال 

شدن مجدد ثبت سفارش موز برخوردار شوند.«

  گمرك: تكليف را مشخص كنيد
پس از آنكه وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با تعيين 
تكليف واردات موز و ترخيص چن��د هزار تني كه در 
گمرك مانده، پاسخ شفافي ارايه نكرد، گمرك ايران 
در واكنش به آن و در پنجمين نامه نگاري اعالم كرد: 
در صورتي كه وزارت جهاد كش��اورزي پاسخ شفاف و 

صريحي ارايه نكند و تكليف را مش��خص نكند، براي 
جلوگيري از فساد اين كاال، آنچه را در گمرك موجود 

است ترخيص خواهد كرد.
مهرداد جم��ال ارونقي همچنين در توضيحاتي در يك 
ش��بكه خبري گفته بود: »متاس��فانه در روزهاي اخير 
گمرك ميان پاسكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت و 
جهاد كشاورزي گير كرده است؛ كه ما گفتيم يا مصوبه 
را اصالح كنيد يا اگر صاحبان كاال آمدند ثبت سفارش 
گرفتند و همين طور كد رهگيري بانك گرفتند و از خود 
وزارت جهاد كشاورزي مجوز قرنطينه گرفتند، گمرك 

مجاز باشد كه اينها را ترخيص كند.« 
بنابه اظهارات معاون فني گمرك، وزارت صنعت معدن 
و تجارت مجوز ورود اين كاال را صادر كرده است، وزارت 
جهاد كش��اورزي مجوز قرنطينه را ص��ادر كرده، بانك 
مركزي اجازه داده كد رهگي��ري بانك مورد تاييد قرار 
بگيرد. اما اين مقام گمركي عنوان كرد كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت متاس��فانه موضوع را ب��ه وزارت جهاد 
كشاورزي پاس مي دهد كه از آنجا بايد كسب نظر بگيريد 
و وزارت جهاد كشاورزي هم اعالم مي كند چون مصوبه 
ستاد تنظيم بازار است آنجا بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
او گفت: نزديك سه هزار تن موز االن )در بندر( وارد و هم 
در آستانه ورود است كه باالخره بايد تكليف اين موضوع 
مشخص بش��ود ما دو بار هم نامه زديم و از وزارت جهاد 
كشاورزي خواستيم كه در اسرع وقت تكليف گمرك را 

مشخص كند كه به چه صورت اقدام بكند.
بر اين اس��اس مكاتبات ص��ورت گرفته بين گمرك، 
وزارت صمت و جه��اد صورت گرفته تغيير تازه اي در 
نحوه واردات موز ايجاد نكرده و همچنان مش��خص 
نيس��ت كه گمرك بايد در قبال موزهاي وارداتي كه 

سيبي در قبال آن صادر نشده چگونه عمل كند.

در آخرين روزه��اي باقي مانده از عمر دول��ت دوازدهم، 
س��ازمان توسعه تجارت از نهايي ش��دن بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي كشور در س��ال ۱۴۰۰ خبر داد. بسته 
حمايت از صادرات غير نفتي كه هر س��ال از سوي دولت 
براي كاهش وابستگي به درآمدها نفتي و ميدان دادن به 
كاالهاي غيرنفتي نهايي مي شود، به صادركنندگان فعال 
در اين حوزه تسهيالتي را اعطا مي كند تا آنها شانس حضور 

خود در بازارهاي بين المللي را افزايش دهند.
در سال ۱۳۹۸، بسته حمايت از صادرات در بهمن ماه نهايي 
شد و همين موضوع اجراي ابعاد مختلف آن و نهايي شدن 
تسهيالت در نظر گرفته شده را با دشواري همراه كرد. دولت 
در سال گذشته تالش كرد اين بسته را در ماه هاي ابتدايي 

نهايي كند و در س��ال ۱۴۰۰ نيز به نظر مي رسد پيش از 
رس��يدن به نيمه مرداد، مقدمات اجراي اين بسته فراهم 
شده است. حميد زادبوم رييس سازمان توسعه تجارت با 
اعالم ابالغ بسته حمايت از صادرات ۱۴۰۰ از سوي معاون 
اول رييس جمهور، گفته است: پيش نويس بسته حمايت 
از صادرات غيرنفتي س��ال ۱۴۰۰ پ��س از تدوين و تهيه 
توسط سازمان توسعه تجارت ايران و تاييد سازمان برنامه و 
بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي 
ايران و صندوق توس��عه ملي، ابالغ شده است و در صورت 
تخصيص بودجه مش��وق هاي صادراتي مندرج در بسته 
حمايت از ص��ادرات غيرنفتي، حمايت از صادركنندگان 

در چارچوب درون زايي و برون گرايي اقتصاد و براس��اس 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي انجام شود. وي افزود: 
در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۴۰۰، مبلغ 
۲۰ هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي جهت 
سپرده گذاري در بانك هاي عامل با هدف پرداخت تسهيالت 
سرمايه در گردش صادراتي به صادركنندگان با نرخ هاي 
ترجيحي در نظر گرفته شده است كه همانند سال ۱۳۹۹ 
صادركنندگان مي توانند نسبت به ثبت درخواست هاي 
خود از طريق سامانه هاي سپيدار و بهين ياب جهت دريافت 
تسهيالت ياد شده اقدام كنند. رييس كارگروه مشوق هاي 
صادراتي اضافه كرد: منابع پيش بيني شده در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ كشور، شامل ۷۶۰۰ ميليارد ريال از رديف هاي 

بودجه اي ب��راي پرداخت مش��وق هاي صادراتي در ۱۰ 
سرفصل و ۱۹۰۰ ميليارد ريال از محل درآمدهاي حاصل 
از حقوق ورودي جهت تامين مالي يارانه حمل و نقل هوايي 
صادرات محصوالت كش��اورزي به كشورهاي همسايه و 
اتحاديه اوراسيا است. زادبوم گفت: پرداخت مشوق هاي 
صادراتي در سقف اعتبارات تخصيصي و با توجه به دو اولويت 
برگشت ارز حاصل از صادرات و حمايت از زيرساخت هاي 
صادراتي در سال جاري اس��تمرار خواهد داشت و تالش 
خواهد شد كليه فعاليت هاي صادركنندگان مورد بررسي 
و مداقه قرار گرفته و حمايت در سرفصل هاي مصوب با هدف 
كاهش هزينه هاي صادركنن��دگان در بازارهاي هدف در 

اولويت برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران قرار گيرد.
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خبرروز

۲۸۵ شهر كشور در وضعيت قرمز
بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۲۴ هزار و ۷۱۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد و ۲۷۰ بيمار 

كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند.
بر اين اس��اس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به س��ه ميليون و ۸۵۱ هزار و ۱۶۲ نفر و شمار فوتي ها به ۹۰ هزار و ۳۴۴ نفر 
رس��يد.۵ هزار و ۳۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۲۵ ميليون و ۸۵۷ هزار و ۴۳۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور 

در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

بيش از ني��م قرن پيش جنگل  و دش��ت هاي ايران 
جوالنگاه حي��وان عظيم الجثه اي به ن��ام ببر بود به 
گونه اي كه نيمي از قلمرو قابل زيست در طبيعت، 
زير پنجه هاي اين حيوان قدرتمند و با ش��كوه قرار 
داشت اما افس��وس كه امروز ديگر خبري از شكوه و 
عظمت اين گربه سان نيست. كارشناسان معتقدند 
عواملي مانند توس��عه شهرنشيني، شكار بي رويه و 
غيرقانوني، از بين رفتن زيس��تگاه ها، كمبود غذا و 
تغييرات آب و هوا موجب كوچك ش��دن زيستگاه 
آنها و در نهايت انقراضشان شده است، سرنوشتي كه 
دامن ببر مازندران را در كش��ور ما گرفت و اين گونه 
ارزش��مند را از صفحه روزگار محو كرد، حدود نيم 
قرن است كه ديگر صداي باش��كوه و پر از ابهت ببر 
مازندران در جنگل هاي ش��مال شنيده نمي شود، 
زماني جنگل هاي اين بخش از كشور محل تاخت و 
تاز ببر خزري بود؛ اما سال هاست كه ديگر نه خبري از 
غرش رعدآسا شنيده و نه اثري از شكوه و جالل اين 
حيوان در كشور ديده مي شود كه بايد براي از دست 

رفتن چنين گونه ارزرشمندي مرثيه سر داد.

     آخرين ببر
طبق ش��واهد موجود، آخرين ببر در ايران در س��ال 
۱۳۳۲ در منطقه اي كه اكنون پارك ملي گلس��تان 
ناميده مي شود شكار شد اما گزارش ديگري از مشاهده 
ببر در سال ۱۳۳۸ در همين منطقه خبر مي دهد. در 
اوايل دهه ۵۰ خورش��يدي سازمان حفاظت محيط 
زيست يك تحقيق چند س��اله را براي جست وجوي 
ببر مازندران در جنگل هاي ش��مال اي��ران انجام داد 
اما محققان در اين مدت نتوانس��تند هيچ مدركي در 

مورد وجود ببر پيدا كنند و انقراض قطعي آن را اعالم 
كردند. البته اين وضعيت فقط مختص ايران نيست 
بلكه پنجه هاي انقراض عالوه ب��ر ببر مازندران دامن 
دو زيرگونه ديگر گربه س��ان از جمله ببر »بالي« و ببر 
»جاوه« را نيز گرفته اس��ت، اين گونه ها به ترتيب در 
س��ال هاي ۱۹۳۷، دهه ۶۰ ميالدي و حدود ۱۹۷۹ 
رو به انق��راض رفته اند. ۹ زيرگونه بب��ر در دنيا وجود 
دارد كه از اين تعداد س��ه زيرگونه ذكر شده منقرض 
ش��ده اند. ببر اين گربه سان عظيم الجثه براي زندگي 
به زيس��تگاه هاي وسيع و پيوس��ته نياز دارد و كمتر 
مي تواند در زيستگاه هاي جزيره اي، پراكنده و كوچك 
زندگي كند، در واقع بايد قلمرو فرمانروايي ببر گسترده 
باشد كه متاسفانه در چند سال اخير به دليل توسعه 
شهرنشيني و دخالت بشر در طبيعت، اين قلمرو روز 

به روز كوچك و كوچك تر شده است. 
با س��رعت گرفتن نابودي ببر در دنيا از س��ال ۲۰۱۰ 
روز ۲۹ ج��والي )۷ مرداد( به عن��وان روز جهاني ببر 
نامگذاري ش��د، اي��ن روز به منظ��ور افزايش آگاهي 
عمومي نس��بت به اهميت حفظ اين گربه سان زيبا 
تعيين شده اس��ت تا تالش بيشتري براي حفاظت از 

اين گونه صورت گيرد.

     گسست زنجيره طبيعي
به اعتقاد كارشناس��ان زماني كه گونه اي از طبيعت 
حذف مي شود در واقع رنجيره طبيعي طبيعت گسسته 
مي شود و مي تواند به مرور اثرات نامطلوبي بر محيط 
زيست و حتي زندگي انسان ها بر جاي بگذارد از اين رو 
در سال ۱۳۸۹ بود كه بحث احياي ببر در ايران قوت 
گرفت و كار به جايي رسيد كه براي رسيدن به اين هدف 

دو قالده ببر سيبري وارد ايران شد و در مقابل دو قالده 
پلنگ به روسيه داده شد؛ اين در حالي بود كه حدود 
نيم قرن از انقراض اين گونه در كشور مي گذشت. هر 
چند اين طرح به نتيجه نرسيد چون ببر نر به بيماري 
»مشمشه« مبتال و تلف شد و ببر ماده نيز به اتهام آلوده 
بودن به ويروس اين بيماري مدت پنج سال در قرنطينه 
بود البته با كمك دوستداران حيات وحش و همكاري 
س��ازمان حفاظت محيط زيست و دامپزشكي بعد از 
انجام آزمايش هاي متعدد راي به سالم بودن حيوان 
داده شد و بعد از آن به مكان مناسبي انتقال يافت. اما 
طرح احيا ديگر مسكوت ماند. حال بايد ديد در چنين 
شرايطي امكان احيا وجود دارد؟ البته تجربه موفقي از 
احيا در دنيا مشاهده شده از جمله احياي سياه گوش در 
كشور سوييس كه برنامه آن از سال ۱۹۷۰ آغاز شد و 
همچنان يك تيم حرفه اي اين برنامه را دنبال مي كنند 
و برنامه موفقي بوده اس��ت، بنابراي��ن تيم حرفه اي، 
برنامه ريزي و بودجه در به س��رانجام رسيدن اينگونه 
طرح ها بسيار مهم اس��ت. اما حيواني مانند ببر كه به 
قلمرو وسيع نياز دارد هم مي تواند دوباره در ايران احيا 
شود؟ ايراني كه ديگر دشت و جنگلي مناسب جوالن 
اين حيوان ندارد، به اعتقاد كارشناسان گوشتخواران؛ 
براي احياي يك گونه ابتدا بايد امكان س��نجي احيا 
در زيستگاهي كه قرار اس��ت حيوان مورد نظر در آن 
رها سازي ش��ود مورد بررسي قرار گيرد، بايد مواردي 
همچون تجزيه و تحليل زيس��ت پذيري، ماندگاري 
جمعيت در زيستگاه جديد، پتانسيل تامين طعمه، 
رقابت با ساير شكارچيان هم بوم از جمله پلنگ، عوامل 
تهديد قبلي و كنوني، امكان  كاهش اين عوامل و نگرش 
جوامع محلي درباره معرفي مجدد گونه بررسي شود.

ببر ايراني، ابهتي كه با انقراض شكست 
ديدگاه

تصميم 1۵ نفر براي اكثريت 
۸0 ميليوني

عليخالقي|استادحقوقدانشگاهتهران|
ِسمِت نمايندگي در مجلس قائم به شخص است 
و قانونگذاران نمي توانند آن را به شخص يا گروهي 
واگذار كنند. اين اصلي بديهي و منطبق بر منطق 
حقوقي در قلمرو نمايندگي اس��ت كه با توجه به 
نقض چند باره آن در رژيم گذشته، پس از انقالب 
در اصل ۸۵ قانون اساسي به آن تصريح شد تا مجلس 
مجاز به تفويض نمايندگي خود نباشد. با اين حال، 
تخصصي يا طوالني بودن مت��ن طرح يا اليحه اي 
كه در دستور كار مجلس قرار گرفته، ممكن است 
بررسي دقيق آن را از حوصله مجلسيان خارج كند. 
اين است كه در اصل ۸۵ به گونه اي استثنايي اجازه 
داده ش��ده كه »در موارد ضروري« مجلس بتواند 
اختيار وضع بعضي قوانين را به كميس��يون هاي 
داخلي خود تفويض كند و به اصطالح آن را هشتاد 
و پنجي كند. با اين حال، روز ششم مرداد ۱۴۰۰، 
مجلس شوراي اسالمي در مورد طرحي پر مناقشه 
با عنوان دلرباي »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي« 
تصميم به ارجاع بررسي و تصويب آن به كميسيوني 
خاص گرفت؛ طرح��ي كه به دليل ارتب��اط آن با 
حقوق ميليون ها نفر از م��ردم در فضاي مجازي و 
اس��راف در ايجاد محدوديت و جرم انگاري، بسيار 
مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته بود. اميد است 
كه ش��وراي نگهبان همچون برخي موارد سابقه، 
ضرورت چنين ارجاعي را به زير سوال ببرد. با اين 
حال، هر چند كه به موجب قسمت اخير اصل ۸۵ 
قانون اساسي، قوانيني كه بدين شكل به تصويب 
مي رسند »در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به 
صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها 
با مجلس خواهد بود« و هر چند كه اصواًل هدف از 
اجراي آزمايش��ي يك قانون اين است كه در پايان 
مدت، با روش��ن ش��دن نقاط قوت و ضعف آن در 
عمل، اصالحات الزم در آن قانون به عمل آمده و به 
صورت دايمي به تصويب برسد، اما در عمل تجربه 
نشان داده اس��ت كه اين قوانين تا سال ها با همان 
محتواي مورد تصويب كميس��يون اجرا مي شوند 
و اصالح اساس��ي در آنها ص��ورت نمي گيرد. بدتر 
آنكه، مجلس با اص��الح آيين نامه داخلي خود كه 
با تأييد قابل انتقاد شوراي نگهبان نيز همراه شده، 
اجازه »دايمي سازي قوانين آزمايشي« را هم يافته 
اس��ت؛ يعني در پي تصويب يك طرح يا اليحه در 
كميسيون مجلس، ممكن است پس از اتمام مدت 
اجراي آزمايش��ي آن نيز، هيچ��گاه اين مصوبه در 
جلسه علني مجلس مطرح و بررسي نگردد، بلكه 
نمايندگان با فش��ردن دكمه اي به يك باره رأي به 
دايمي ش��دن اجراي قانوني دهن��د كه با تصميم 
اكثريتي ۱۰ يا ۱۵ نفره بر سرنوشت جمعيتي هشتاد 

ميليوني حاكم شده است.

گليماندگار|
 اين روزها كرونا به اوج خود رسيده و در اين 
بين مسووالن س��عي در عادي جلوه دادن 
شرايط دارند و از سوي ديگر مردم را مقصر رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشتي مي دانند و اين اوج گيري مجدد 
كرون��ا را هم حاصل بي توجهي مردم ب��ه اخطارها اعالم 
مي كنند. البته كه در اين بين وظيفه س��نگيني را كه بر 
دوش خودشان قرار دارد فراموش كرده و سعي مي كنند با 
فرافكني يك بار ديگر از زير بار مسووليت شانه خالي كنند. 
اما كرونا با كسي شوخي ندارد. بي رحم و خطرناك است و 
خيلي راحت هر روز بيشتر از روز قبل پيشروي كرده و تعداد 
بيشتري را مبتال مي كند. آمار مرگ و مير را باال مي برد و در 
اين بين ما فقط به نظاره نشسته ايم. در حال حاضر بيش 
از ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت قرمز به سر مي برند و بنا به 
گفته مسووالن حوزه سالمت در شهرهايي مانند مشهد، 
كرمان و استان هايي مانند گلستان وضعيت بسيار وخيم 
و بحراني است. در تهران ركورد ابتال در يك روز شكسته 

مي شود و هر روزه وضعيت وخيم تر از روز قبل است. 

     تجمع هاي مذهبي در شرايط بحراني
اما مساله اينجاست كساني كه از ماه ها پيش اعالم كرده 
بودند مجالس روضه امام حسين را تعطيل نمي كنند، يا 
همين افرادي كه در روز عيد قربان و غدير كارناوال شادي 
راه انداختند و با پخش ش��ربت وشيريني به افزايش اين 
پاندمي در بين مردم دامن زدند، از سوي كدام نهاد و ارگان 
يا مس��وولي مواخذه خواهند شد؟ اين همه تجمع براي 
مراسم هاي مذهبي به همان ميزان مي تواند در باال رفتن 
آمار مرگ و مير و ابتال به كرونا تاثيرگذار باشد كه رعايت 

نكردن پروتكل ها از سوي مردم.

     واردات و تزريق واكسن همچنان
قطره چكاني است

بر خالف آنچه كه مسووالن در سخنراني هاي حماسي 
خود اعالم مي كنند، واردات و تزريق واكسن همچنان كند 
است. وارد كردن يك ميليون دوز از ژاپن و يك ميليون دوز 

از روسيه دردي را دوا نمي كند. ايران به بيش از ۵۰ ميليون 
دوز واكسن نياز دارد تا شرايط كمي آرام شود. 

     از همان اول كرونا را جدي نگرفتيم
دكتر علي ميرزايي، متخصص بيماري هاي عفوني در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه از همان اول كرونا هم 
توسط مردم و هم توسط مسووالن چندان جدي گرفته 
نشد. اين مساله هم باعث شده كه حاال در چنين شرايطي 
گرفتار شويم. گونه دلتا دوباره كشورهاي زيادي را درگير 
كرده است، اما بسياري از اين كشورها به دليل اينكه حداقل 
يك دوز واكسن را به طور كامل دريافت كرده اند و تعداد 
زيادي از جمعيت ه��م دوز دوم را گرفته اند، آمار مرگ و 
مير در آنها بسيار پايين است. اما در ايران وضعيت اينگونه 
نيست. ما حتي نمي توانيم با اطمينان بگوييم كه ۳ درصد 

جمعيت هر دو دوز واكسن خود را دريافت كرده اند. 

     افزايش آمار مرگ و مير در بين جوانان 
و كودكان

او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: گونه دلتا بسيار 
خطرناك است. اين بار تنها افراد سالمند نيستند كه در 
خطر ابتال و مرگ قرار دارند، اي��ن روزها آمارمرگ و مير 
در بين جوانان و حتي كودكان به دليل ابتال به كرونا دلتا 
رو به افزايش اس��ت. هيچ كس آمار مرگ و مير كودكان 
را به صورت جداگانه اعالم نمي كند، اما متاسفانه تعداد 
كودكاني كه به واسطه ابتال به كرونا جان خود را از دست 
مي دهند، كم نيستند. وضعيت بحراني است اما هيچ كس 

نمي خواهد اين شرايط را باور كند. 

     آمار مرگ و ميرها واقعي نيستند
يكي از پرستاران بيمارستان كودكان مفيد كه نمي خواست 
نامش فاش شود به »تعادل« مي گويد: تنها در يك روز ۷ 
كودك بر اثر ابتال به كرونا در اين بيمارستان جان باختند. 
آمارهايي كه از مرگ و ميرها اعال مي شود متاسفانه واقعي 

نيستند و مردم بايد اين بيماري را خيلي جدي بگيرند. 
او مي افزايد: كرونا دلتا بيشتر ازهمه كودكان را هدف قرار 

داده و خيلي سريع آنها را مبتال كرده و از پا در مي آورد. در 
اين شرايط اميد به اينكه نوبت واكسيناسيون به كودكان 
برسد خيلي باال نيست و در اين بين خانواده ها بايد خيلي 
رعايت كنند. مس��اله اين اس��ت كه بس��ياري از والدين 
مجبورند در بيرون از منزل كار كنند و ممكن است به طور 

ناخواسته اين ويروس را به فرزندشان انتقال دهند. 

     اعالم قرنطينه مهم نيست،  اجراي آن مهم است
اين پرستار در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: اعالم 
قرنطينه مهم نيست، اجراي آن در اين شرايط بسيار مهم 
اس��ت. اگر قرنطينه اعالم شود اما مردم مجبور باشند به 
سر كار بروند و تمام ش��هر باز باشد و تردد مانند روزهاي 
عادي انجام شود، هيچ مانعي بر س��ر راه شيوع بيماري 
نيست. مس��ووالن بايد بتوانند قرنطينه را اجرا كنند كه 
البته اين مساله هم در شرايط كنوني چندان امكان پذير 

به نظر نمي رسد. 

     سويه دلتا در 104 كشور جهان
براساس آخرين آمار منتشر شده، شيوع دلتا كرونا در ۱۰۴ 
كشور جهان از جمله ايران افزايش يافته است و سرعت 
انتقال و درگيري اين نوع ويروس بيشتر از ويروس هاي 
كرونا با سويه هاي ديگر است. برخالف تصور عموم مردم، 
كودكان بيشتر به دلتا كرونا مبتال شده و مي توانند ويروس 
را به ساير افراد منتقل كنند. پيش از اين جهش و شيوع 
كرونا دلتا، كودكان ونوجوانان عمدتا ناقل بي عالمت بوده 
و صرفا بيماري را منتقل مي كردند، اما دلتا كرونا اكنون 
كودكان را نيز مبتال مي سازد كه همراه با بروز عالئم است. 
به باور برخي پزشكان، دلتا كرونا در كودكان شايع تر است 
و اين روزها بخش قابل توجهي از افراد بس��تري شده در 
مراكز درماني را كودكان و نوزادان تشكيل مي دهند چرا 
كه به دليل ش��دت باالي درگيري اين ويروس نسبت به 
پيك هاي قبلي، جامعه هدفي كه سويه دلتا هدف قرار داده، 
گسترده تر شده و بي توجهي به رعايت پروتكل ها عالوه بر 
اينكه خطر ابتالي تمامي سنين را افزايش مي دهد، تاثير 

منفي بر ابتالي كودكان نيز دارد.

     سرعت چشمگير انتقال دلتا كرونا
كودكان بيشتر ممكن اس��ت به ويروس كروناي دلتا 
مبتال شوند و چون اين موج به سرعت واگيردار است 
بيشتر از چهار موج قبلي، درگيري را در كودكان افزايش 
داده و به تبع آن كودكان نيز در زنجيره انتقال كرونا قرار 
گرفته اند.  به طور كلي عالئم ويروس كرونا دلتا بيشتر 
گوارشي بوده و عالئمي مانند حالت سرماخوردگي، 
گلودرد، اسهال، استفراغ، تب، بي اشتهايي و بي حالي 
ممكن است در كودكان مبتال به كروناي دلتا ديده شود. 
البته س��رفه كمتر ديده شده، اما با اين حال اگر عالئم 
شدت پيدا كند، مي تواند ارگان هاي ديگر را هم درگير 
كند و حتي موجب مسائل ريوي و تنگي نفس شود و به 

صورت عوارض التهابي بروز كند.

     جلوگيري از سرايت ويروس
 كار آساني نيست

عبداهلل كريمي متخصص بيماري ه��اي عفوني در اين 
زمينه به تعادل مي گوي��د: اگر در خانه يك��ي از افراد به 
كرونا مبتال شود، جلوگيري از سرايت ويروس كار آساني 
 نيست و در اين ميان رعايت برخي نكات كمك مي كند 
خطر ابتال و انتقال آن به كودكان و سنين كمتر كاهش 
يابد. بنابراين بايد به منظور جلوگيري از انتشار ويروس 

در صورت ابتالي ساير افراد خانواده، كودكان را در همان 
خانه اما در اتاق جداگان��ه و با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي مراقبت كرد. او در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: در سويه هاي آفريقايي، انگليسي و دانماركي 
بيماري، بيشتر يك نوع جهش رخ داده اما در كروناي نوع 
دلتا بيش از سه جهش اتفاق افتاده به صورتي كه ماهيت 
آن با ساير سويه ها متفاوت شده و در كروناي دلتا سرعت 
انتقال بيشتر باعث مي شود در بازه زماني كمتر تعداد افراد 

بيشتري درگير شوند.

     اهميت واكسيناسيون كودكان
اين پزشك تصريح مي كند: انجام به موقع واكسيناسيون 
روتين كودكان در مقابل بيماري هاي واگير بسيار اهميت 
دارد و مي توان��د از ابتال به وي��روس كروناي معمولي نيز 
پيش��گيري كند. اما در كروناي نوع دلتا درصد درگيري 
كودكان نيز افزايش يافته است. عبداهلل كريمي مي گويد: 
در نوع دلتا معموال آبريزش بيني و گلودرد بيشتر مشاهده 
مي ش��ود و حتي در بزرگ ترها نيز نس��بت ب��ه كروناي 
كالسيك حس چشايي و بويايي را كمتر درگير مي كند. 
در ش��رايط فعلي هر كودكي كه با ۲ يا سه نشانه از ميان 
عالئمي مانند گلودرد، آبريزش بيني، سردرد، بدن درد، 
سرفه، اسهال و استفراغ، بي اشتهايي مفرط و تنگي نفس 

مراجعه مي كند حتما بايد به كرونا مشكوك شد هرچند 
ساير ويروس ها نيز ممكن است اين عاليم را ايجاد كنند 
اما در شرايط پاندميك و موج پنجم بيماري حتما بايد به 

فكر كوويد ۱۹ باشيم.

     كرونا تمام ارگان هاي بدن را 
درگير مي كند

او مي افزاي��د: وي��روس كرونا ممكن اس��ت ارگان هاي 
مختلف ب��دن از پوس��ت گرفته تا مغ��ز را درگير كند، 
همچنين عوارضي مانند درگيري مغز و بروز تش��نج و 
كاهش سطح هوش��ياري، تنگي نفس و افت اكسيژن 
خون و درگيري قلب و كليه و كبد و ماهيچه ها را ايجاد 
كن��د. اگر كودكي با عاليم ابتال به تب همراه با درگيري 
دو ارگان و افزايش التهاب مراجعه كند و ساير بيماري ها 
نيز رد ش��وند حتما به عارضه ميسك -سندرم التهابي 
چند سيستمي- مشكوك مي ش��ويم كه درمان هاي 
خاص خود را الزم دارد و كودك براي چندين هفته بايد 
تحت نظر باشند. كريمي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و واكسيناسيون همگاني را راهكار اصلي كنترل بيماري 
مي داند و ادامه مي دهد: بايد با رعايت پروتكل ها زنجيره 
بيماري را قطع كرد تا كودكان و س��اير اقشار جامعه در 

مقابل اين بيماري محافظت شوند.

گزارش

ركورد شكني بي سابقه كرونا در كشور

اعالم قرنطينه مهم نيست، اجراي آن مهم است
هر5دقيقهيكبيمارميميرد

رويخطخبر

اعالم زمان واريز پاداش پايان خدمت بازنشستگان 
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع 
وزارت آم��وزش  و پرورش جزييات و 
نحوه پرداخ��ت پاداش پايان خدمت 
فرهنگيان سال ۹۹ را اعالم كرد. علي 
الهيار تركمن گفت: خوش��بختانه با 
اقدام مساعد دولت و سازمان برنامه و 
بودجه اعتبار مورد نياز براي پرداخت 
پاداش پايان خدمت بازنشس��تگان 

وزارت آم��وزش و پ��رورش در س��ال ۹۹ فراهم 
ش��ده اس��ت. او تاكيد كرد: البته هنوز در اعتبار 
پيش بيني  شده، بودجه مربوط به بازخريد مانده 
مرخصي ديده نشده است اما اصل پاداش پايان 
خدمت به صورت كامل ديده شده و روز دوشنبه 
هفته گذش��ته )۲۸ تيرماه( به خزانه ابالغ شده 
اس��ت. معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 

آم��وزش  و پرورش با بي��ان اينكه به 
استناد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال 
۱۴۰۰، خزان��ه بايد اعتب��ارات را به 
ذينفع نهايي پرداخ��ت كند و ديگر 
كار دس��تگاه ها نيس��ت كه اين پول 
را از خزانه دريافت و خودش��ان براي 
افراد واريز كنند، گفت: ما فهرس��ت 
مربوط را كامل و آم��اده كرديم و در 
اختيار خزانه داري كل كش��ور ق��رار داديم تا بر 
اساس تخصيص صادره از سوي سازمان برنامه و 
فهرستي كه ما ارايه كرده ايم پاداش پايان خدمت 
را براي بازنشستگان سال ۹۹ واريز كنند. او افزود: 
پيش بيني  ما اين اس��ت كه ب��ا توجه به وضعيت 
پيش رو طي كمت��ر از ۱۰ روز آتي پاداش پايان 

خدمت براي ۳۳ هزار بازنشسته پرداخت شود.

مشهد تعطيل شود
جمعي از اس��اتيد علوم پزش��كي و 
پزشكان مشهد خواستار برخوردي 
قاطع تر با جوالن كوويد ۱۹ در مشهد 
ش��دند. در متن اين نامه آمده است: 
مدت هاس��ت كه هش��دار مي دهيم 
ك��ه اگر مش��هد ب��ه ص��ورت كامل 
تعطيل نشود، فاجعه اي در راه است. 
عادي انگاري كاذب در ش��هر كامال 

مشهود اس��ت. برگزاري مجالس شلوغ عروسي 
و عزا، دورهمي هاي خانوادگي، رس��توران هاي 
ش��لوغ، بازار هايي كه تا ديروق��ت پذيراي خيل 
مشتريان هستند، س��فر هاي تابستاني و بدتر از 
همه عدم رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي 
در س��طح جامعه سبب انفجار بيماري كوويد در 
مشهد شده است. چطور بايد بگوييم كه ظرفيت 
تخت هاي بيمارس��تاني مش��هد در ح��ال اتمام 

است و به زودي حتي فضاي بستري 
و بيمارس��تاني كافي ب��راي پذيرش 
س��يل عظي��م بيم��اران را نخواهيم 
داشت. كادر درمان خسته و فرسوده 
شده اند و جاني در رمق نمانده است. 
چ��را هيچكس تصمي��م نمي گيرد؟ 
چرا هيچكس گوش نمي دهد؟! چرا 
همه فك��ر مي كنند كه تنه��ا بايد با 
فشار بر سيس��تم درمان در آخرين حلقه از اين 
زنجيره معي��وب كار را مديريت كرد؟! اگر امروز 
مش��هد را تعطيل نكنيد؛ فردا خيلي دير اس��ت. 
عليرض��ا صداقت ريي��س بخ��ش مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان امام رضا )ع( مش��هد گفت: با 
كمال تاسف ش��مار مبتاليان به كرونا در مشهد 
وخراس��ان رضوي در قالب موج پنجم همچنان 

سير پيش رونده و هشدار دهنده دارد.

ثبت سفارش كتب درسي ابتدايي ها
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي آمار ثبت نام كتب درسي 
دانش آموزان ميان پايه را اعالم كرد. 
حسن ملكي در اين باره اظهار كرد: 
در بازه زماني تعيين شده براي ثبت 
سفارش اينترنتي كتاب درسي ميان 
پايه هاي دوره ابتدايي نظير پايه هاي 
دوم، س��وم، چهارم، پنجم و شش��م 

۹۶.۶۲ درصد دانش آموزان ثبت س��فارش خود 
را انجام داده اند.

 او افزود: آمار ثبت نام ميان پايه هاي متوس��طه 
اول يعني هش��تم و نهم، ۸۸.۳۵ درصد است و 
در ميان پايه متوس��طه دوم اعم از شاخه نظري، 

كاردانش و فني وحرفه اي نيز ۹۳.۳۱ 
درصد دانش آموزان ثبت س��فارش 
اينترنتي كتب درسي شان را انجام 

داده اند.
 به گفت��ه رييس س��ازمان پژوهش 
و برنامه ري��زي آموزش��ي، مهل��ت 
براي تكميل ثبت نام كتب درس��ي 
جاماندگان وجود دارد و مش��كلي از 
اين جهت نيست. به گزارش ايسنا، طبق تقويم 
زماني ثبت س��فارش كت��ب درس��ي، ثبت نام 
كتاب هاي درسي كالس اولي ها، پايه هفتمي ها 
و پايه دهمي ها نيز از روزششم تيرماه آغازشده و 

تا شهريور ماه ادامه دارد.
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