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يادداشت- 1

برجام زنده است
براي دس��تيابي ب��ه تصويري 
ش��فاف از سرنوش��تي كه در 
ماه ه��اي آينده، پي��ش روي 
برج��ام ق��رار خواه��د گرفت 
در وهله نخس��ت بايد منتظر 
مش��خص ش��دن تركي��ب 
تي��م ديپلماس��ي و ش��مايل 
دول��ت  مذاكره كنن��دگان 
سيزدهم باشيم تا بهتر بتوان در اين خصوص تحليل كرد. 
اما با توجه به اين واقعيت كه سياس��تگذاري هاي كالن 
كشورمان در حوزه امنيت ملي و سياست خارجي توسط 
مقام معظم رهبري تعيين مي شود، مي توان حدس زد كه 
ايران به طور كلي مايل به تداوم برجام در دورنماي آينده 
است. با اين مقدمات مباحث پيش روي برجام را مي توان 

به طور كلي ذيل موارد زير دسته بندي كرد: 
نخست( بايد توجه داش��ت، ايران به دنبال دستيابي به 
تضاميني محكم است كه مبتني بر آن دولت هاي آينده 
امريكا نتوانند شاكله كلي برجام را كنار بگذارند و دوباره 
مانند دوران ترامپ زير ميز بازي بزنند. براي اين خواسته 
منطقي ايران، بايد راه حلي پيدا شود. مقامات امريكايي 
به اين نكته اشاره مي كنند بر اس��اس قانون قادر به ارايه 
تضميني در اين خصوص نيست كه دولت آينده امريكا 
نتواند دس��ت به تغييري در خصوص برج��ام بزند. اين 
در حالي اس��ت كه به هر حال باي��د پيش بيني هايي در 
متن برجام صورت بگيرد تا اگر دولت هايي كه نسبت به 
اجراي برجام متعهد ش��ده اند اگر به هر دليلي نتوانند به 
تكاليف خود ذيل اين سند بين المللي عمل كنند، طرف 
مقابل بتوان��د در اين زمينه پيگيري هاي حقوقي الزم را 
داشته باش��د. يعني حداقل به گونه اي برنامه ريزي شود 
كه طرف هاي مختلف برجامي بدانند كه اگر بدون هيچ 
بهانه منطقي از برجام خارج شوند، طرف مقابل مي تواند 
برخي اقدامات قانوني را پيگيري كند. اين موضوع يكي از 
مهم ترين مسائلي است كه تيم ديپلماسي دولت سيزدهم 

ابعاد و زواياي گوناگون آن را پيگيري مي كنند.
دوم( موضوع بعدي كه دولت جديد تالش مي كند تا زمينه 
تحقق آن را دنبال كند، لغو همه تحريم هاي اقتصادي عليه 
ايران است. البته معتقدم يك چنين خواسته اي در شرايط 
فعلي امكان عملياتي شدن ندارد، چراكه امريكا به هر حال 
سعي مي كند اهرم هاي فشاري براي رويارويي با ايران در 
دست داشته باشد. در اين مرحله بعيد است، اياالت متحده 
همه گزاره هاي فشار خود را از رده خارج كند. براي بي اثر يا 
كم اثر شدن تحريم ها، ايران بايد در داخل برنامه ريزي هايي 
را در حوزه ه��اي اقتصادي و راهبردي داش��ته باش��د تا 
مهم ترين اهرم هاي در دست امريكا اثرگذاري خود را از 
دست بدهند. اصالحات اقتصادي دروني و پايان دادن به 
رانت و انحصار و... در بطن اقتصاد مواردي است كه مي تواند 

اقتصاد ايران را در برابر تكانه هاي بيروني مقاوم سازد.
س��وم( گ��زاره بعدي، مباحثي اس��ت ك��ه در خصوص 
كشيده شدن دامنه گفت وگوها به موضوعات منطقه اي 
مطرح مي ش��ود. به هر حال اينكه دولت س��يزدهم چه 
اف��رادي را با چه س��وابقي به عن��وان مذاكره كنندگان 
برجامي معرفي مي كند، پاسخ بس��ياري از اين ابهامات 
را خواه��د داد. اينكه آي��ا اين افراد قادر هس��تند دامنه 
گفت وگوها را از مسائل هسته اي به موضوعات منطقه اي 
نيز بكشانند در چش��م انداز آينده مشخص مي شود. اما 
به نظر مي رس��د براي حل مش��كالت منطقه اي ايران 
راه حل ه��اي خالقانه تري را پيگيري مي كن��د. ايران در 
حال حاضر در حال گفت وگوهاي دوجانبه با طرف هاي 
منطقه اي ازجمله عربستان سعودي اس��ت. اگر ايران و 
عربس��تان به تفاهمات منطقه اي دست پيدا كنند، الزم 
نيست در برجام براي موضوعات منطقه اي رديفي در نظر 
گرفته شود. اگر ايران و عربستان بتوانند روي چارچوبي به 
توافق برسند، مشكالت ايران با امارات، مشكالت ايران با 
بحرين و ساير كشورهاي منطقه اي نيز حل و فصل خواهد 
شد. به نظرم در شرايط فعلي بيشتر از هر عامل ديگري بايد 
صبر كنيم تا مشخص شود، مذاكرات منطقه اي در قالب 
گفت وگوهاي دوجانبه بين ايران و كشورهاي منطقه چه 
سرانجامي پيدا مي كند. شخصا معتقدم نيازي به طرح اين 

موضوع به عنوان پيوستي در سطح برجام وجود ندارد.
چهارم( اما در خصوص اين پرسش بنيادين كه آيا ايران 
راهبرد تداوم گفت وگوه��اي برجامي را در پيش خواهد 
گرفت يا آن گونه ك��ه برخي افراد و جريان��ات در داخل 
كش��ور از مرگ برجام صحبت مي كنن��د، ايران در حال 
كنار گذاشتن اين سند مهم بين المللي است؟ بايد بگويم 
كه به طور منطقي، برجام در دولت جديد هم در دستور 
كار قرار خواهد گرفت. افراد و جرياناتي كه از مرگ برجام 
سخن مي گويند، همان جرياناتي هستند كه در طول تمام 
سال هاي گذشته نيز از مرگ برجام و تشييع جنازه برجام 
و... صحب��ت مي كردند. اما زماني كه همين افراد متوجه 
شدند، امريكا حتي در شوراي امنيت سازمان ملل نيز قادر 
به پيگيري منويات خود نيست، روشن شد اين سند در 
راستاي منافع ملي كشورمان است. اگر خاطرتان مانده 
باشد، امريكا تالش مي كرد تا 6 قطعنامه فصل هفتمي عليه 
ايران را زنده كند، اما در صحنه عمل تنها كشور دومينكن به 
نفع امريكا راي داد و اياالت متحده دچار انزوايي بي سابقه 
در شوراي امنيت شد؛ انزوايي كه برجام به امريكا تحميل 
كرد، چراكه ايران، اجراي برجام را همچنان در دستور كار 
ق��رار داده بود. با اين توضيحات معتقدم برجام همچنان 
زنده است و همچنان نيز به حيات خود ادامه خواهد داد، 
چراكه در راستاي منافع ملي ايران تدوين شده و مبتني 

بر گزاره هاي علمي در حوزه ديپلماسي است.

حسنبهشتيپور

ماجراي اختالف گمرك وبانك مركزي بر سر تامين ارز كاالهاي اساسي چيست؟

دردسرهاي بي پايان  دالر۴۲۰۰

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

تا ديرنشده كاري بكنيدارزهاي مجازي وجايگاه رمز ارزهاي بانك هاي مركزياقتصاد كالن وضعيت خوبي نداردتامين مالي مسكن
1- در ش��رايطي كه بسياري از 
نمايندگان مجلس منتظرند با 
پايان يافتن دوران فعاليت دولت 
دوازدهم، برخي از دولتمردان 
را پاي ميز محاكمه بكش��انند، 
شنيدن س��خنان برخي از اين 
متهم��ان از زب��ان نمايندگان 
مجلس جالب به نظر مي رسد. 
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي سابق يكي از متهمان 
حوزه مس��كن به شمار مي رود؛ كس��ي كه در عين انجام 
تعهدات دولت در ساخت مسكن مهر، به دليل غير علمي 
و غيركارشناسي دانس��تن ورود دولت به ساخت و ساز از 
تبليغ ساخت مسكن دولتي احتراز كرد. حاال اما محمدباقر 
قاليباف، رييس مجلس، مهم ترين اصل در حوزه مسكن را 
واگذاري آن به مردم دانسته و در حالي كه به تازگي، مجلس 
طرح ساخت ساالنه يك ميليون مسكن را تصويب كرده، 
گفته دولت توان ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
را ندارد و هزينه ساخت مسكن توسط دولت بسيار زياد است. 
دولت نمي تواند 1۰۰ هزار واحد مسكوني در سال بسازد 
و هزينه ساخت مسكن توس��ط دولت گران تر از ساخت 
توسط مردم است، اجازه دهيم كه سرمايه گذاران و جوانان 
وارد ميدان شده و با اصالح قوانين، ساخت مسكن توسط 

مردم صورت گيرد.
2- هم��واره در ط��ول تاريخ، مس��كن به دس��ت مردم 
ساخته ش��ده و هم اينك نيز چنين اس��ت به گونه اي كه 
خصوصي ترين و ايراني ترين كاال در كشور، مسكن است و 
حدود 9۰ درصد ساخت و سازها توسط مردم انجام مي شود. 
حتي به دليل بيماري هلندي و تورم زا بودن اقتصاد ايران 
و وجود رانت پنهان در تخصيص منابع بانكي به س��اخت 
مسكن، طي چند دهه اخير، س��اخت و ساز به شغل دوم 
برخي از گروه هاي ش��غلي افراد جامعه از جمله پزشكان 
تبديل شده است. اين مس��اله به اندازه اي حاد شده است 
كه س��ال هاي اخير، نظام مهندسي ساختمان، نسبت به 
ورود افراد غيرمتخصص در امر خانه سازي اعتراض دارد و 
مي گويد اين مساله باعث بيكاري فارغ التحصيالن مهندسي 

در كشور شده است. 
3- مساله چيس��ت؟ آيا در فرآيند ساخت و ساز مسكن 
مش��كلي وجود دارد كه حاال با معضل مس��كن رو به رو 
هستيم؟ آيا ساخت مس��كن به صورت صنعتي و نيمه 
صنعتي در كشور انجام نمي شود يا تكنولوژي پيچيده اي 
دارد؟ آيا نيروي انس��اني كافي وجود ن��دارد؟ آيا نياز به 
مسكن در كشور اندك اس��ت؟ آيا زمين كافي در كشور 
وج��ود ندارد؟ همان ط��ور كه چندي پي��ش، وزير راه و 
شهرسازي در جلسه مشترك با رييس جمهور منتخب 
به درستي گفته بود، براي ساخت و ساز مسكن در كشور 
آمادگي كامل وجود دارد، اما مردم توان مالي مشاركت در 
پروژه هاي مسكن دولتي را ندارند. به اين گفته وزير راه، بايد 
اين نكته را نيز افزود كه خود دولت از توان مالي به شدت 
اندكي برخوردار است و با تنگناي مالي دست و پنجه نرم 
ادامهدرصفحه5 مي كند.  

اكثر نمادهاي ب��ازار در هفته 
گذشته از محل سود انباشته، 
س��ودهاي خوب��ي را بي��ن 
سهامداران تقس��يم كردند و 
پيش بيني مي شود بازگشايي 
آنها نيز در محدوده هاي مثبت 
انجام ش��ود. بازگشايي مثبت 
اي��ن نمادها، به مثبت ش��دن 
ش��اخص كل كمك مي كن��د. افزايش مج��دد قيمت 
كاموديتي ه��ا، بحث ه��اي مرتبط با حج��م نقدينگي، 
انتظ��ارات تورمي، افزاي��ش مجدد ن��رخ دالر و ابهام در 
آينده مذاكرات برجام؛ عواملي است كه مي تواند مجدداً 
پول هاي پارك شده در صندوق هاي درآمد ثابت را وارد 
بازار كن��د. ورود اين نقدينگي به ب��ورس، عامل ديگري 
است كه مي تواند روند بازار س��رمايه را مثبت نگه دارد. 
پس از رشد شاخص كل از حوالي يك ميليون و ۵۰ واحد تا 
يك ميليون و 3۰۰ هزار واحد، برخي از سهامداران اقدام به 
سيو سود كردند تا با بررسي گزارش هاي سه ماهه، پرتفوي 
خود را مديريت كنند. اين گزارش ها هم مطابق انتظار، 
گزارش هاي خوبي بودند. همه اين عوامل دست به دست 
هم داده و مي توانند رشد جديدي را براي بازار سرمايه رقم 
بزنند. اميدوارم بازار در روزهاي آينده به روند افزايش��ي 
خود ادامه بدهد. البته ديگر افزايش »شارپ« نداريم و اين 
افزايش، آهسته و پيوسته خواهد بود كه مي تواند افزايش 
تقاضا را متوجه همه گروه هاي بازار كند. نگه داشتن پول 
نقد در اين مقطع به صالح نيست و افراد مي توانند اقدام به 
ادامهدرصفحه5 خريد سهام كنند كه ... 

ارزه��اي مجازي گون��ه اي از 
ارزهاي ديجيتالي به ش��مار 
مي آين��د، ام��ا هرگون��ه ارز 
ديجيتالي ارز مجازي به شمار 
نم��ي رود. رمزارزهايي مانند 
بيت كوين نيز گونه اي از ارزهاي 
مجازي هستند، اما همه ارزهاي 
مجازي رمزارز نيستند. ارزهاي 
ديجيتال، ارزهايي هستند كه به صورت الكترونيكي ذخيره 
و منتقل مي شوند. هرگونه پولي كه بر مبناي صفر و يك 
باشد در اين تعريف مي گنجد. به طور مثال دالر هاي موجود 
در حساب بانكي بازنمايي كننده دالر هاي واقعي هستند 
كه جايي نگهداري مي شوند، در تعريف ارز ديجيتالي جاي 
مي گيرند. بيت كوين ها هم چون مبناي صفر و يك دارند 
ارز ديجيتالي هستند. در نتيجه از نظر حقوقي عبارت »ارز 
ديجيتالي« يك عبارت وسيع است.  ارزهاي مجازي در 
واقع پول هاي قراردادي هستند كه پيش تر براي بازي ها و 
سرگرمي ها مورد استفاده قرار مي گيرند؛ كلمه »مجازي« 
به معناي آنچه در واقعيت وجود ندارد و در معناي دقيق تر، 
ارزهاي مجازي، ارزهايي هستند كه قرار نيست در زندگي 
واقعي مورد استفاده قرار بگيرند و مربوط به دنياي ديگري 
)سرگرمي ها( هستند؛ مانند پول هايي كه در بازي هاي 
آنالين مورد استفاده قرار مي گيرند.  طبق تعريف بانك 
مركزي اروپا )2۰12( از ارزهاي مجازي؛ »يك ارز مجازي، 
نوعي از پول ديجيتال، قانونگذاري نشده است كه توسط 
توسعه دهنده هاي خصوصي توسعه داده شده و كنترل 
مي شود. نكته قابل توجه اينكه اين پول تنها در ميان افرادي 

كه عضو اين جامعه خصوصي هستند استفاده و پذيرفته 
مي شود.« از نگاه كارگروه اقدام مالي )FATF( ارز مجازي 
يك نمايش ديجيتال از يك ارزش است كه مي تواند به 
صورت ديجيتال مبادله شود و اين نقش ها را داشته باشد: 
)1( واسطه مبادالت؛ )2( مبناي ارزش گذاري؛ )3( ذخيره 
ارزش. اين در حالي است كه اين نوع ارز )ارزهاي مجازي( 
هيچ  وجهه قانوني ندارد و تنها در يك شبكه خصوصي و 
منطقه خاص قانوني كه توسط اعضاي آن پذيرفته شده 
قابل استفاده است. طبق تعريف بانك تسويه حساب هاي 
بين المللي )2۰1۵( »ارز ديجيتال يك دارايي است كه 
به صورت الكترونيكي ذخيره ش��ده و همان نقش پول 
فيزيكي به عنوان ابزاري براي تسهيل كردن پرداخت ها را 
ايفا مي كند.« هر چند كميته پرداخت ها و زيرساخت هاي 
بازار )CPMI( ديدگاه متفاوت تري نسبت به ارز ديجيتال 
دارد، طبق تعريف اين كميت��ه »ارز ديجيتال به عنوان 
هر شكل الكترونيكي پول، يا وسيله مبادله اي كه داراي 
دفتر توزيع ش��ده و يك سيستم پرداخت غيرمتمركز 
است.« بنابراين، امروز پول ها مي توانند در شكل ديجيتال 
ايجاد و صادر ش��وند و هيچ محدوديتي براي اينكه چه 
كسي آن را صادر كند، وجود ندارد. همانند ارزهاي فيات 
)پول هاي بدون پشتوانه(، ارزهاي ديجيتال نيز مي تواند 
براي انواع كاركردهاي يك پول مفيد و ارزشمند باشد و 
همانند ارزهاي فيات به عنوان ابزاري براي واسطه گري 
پرداخت ها، مبناي ارزش)گذاري( و ش��مارش و نهايتا 
ذخيره ارزش و دارايي مورد اس��تفاده قرار بگيرد. منبع 
اعتماد به اين پول ها مي تواند صادر كننده آن )شخص يا 
موسسه( باشد.  ادامهدرصفحه2

وزي��ر بهداش��ت! هيچ خبر 
داريد كه آمار مرگ و ميرها 
به ب��االي 3۰۰ نف��ر در روز 
رسيده اس��ت. مي داني اين 
3۰۰ فقط يك عدد نيست. 
جان هاي عزيزي اس��ت كه 
در س��ايه بي تدبيري ها  از 
بين مي رود. هيچ خبر داريد 
داروي رمدس��يور در داروخانه ها پيدا نمي ش��ود. 
مي دانيد كه بس��ياري از بيماران كرونايي حتي از 
پ��س هزينه هاي درمان خود ه��م برنمي آيند. من 
داغ ديده ام، مادرم را به خاطر كرونا از دس��ت دادم. 
مي دانيد چند ده ميليون هزينه كرديم تا س��ر آخر 

هم جنازه اش را تحويل بگيريم. 
عزيز از دست نداده ايد تا درد ما عزيز از دست داده ها 
را بفهميد. من عمه ام را به خاطر كرونا از دست دادم. 
به خاطر اينكه هيچ بيمارستاني در كرج تخت خالي 
نداشت تا بستري اش كند، در همان آمبوالنس جان 
باخت.  وزير بهداشت! س��ردار كرونا! چه خبر از آن 
7 واكسني كه رونمايي شد و خواب خوش شبانه را 
از سر ذوق از چشمان شما ربود؟ تا كي قرار است ما 
اسير شعارها و وعده ها باشيم و واقعيت مثل سيلي 
بر صورتمان فرود بيايد؟ اصال مي دانيد عزيز از دست 
دادن يعني چه؟ اصال خبر داريد هر عدد كه شما آن 
را در قالب آمار فوتي هاي كرونا اعالم مي كنيد يعني 

عزادار شدن چند خانواده؟ 
ادامهدرصفحه8

يادداشت روز
پيشرفت بر اساس مزيت هاي استاني

مش��كالتي كه اين روزها در 
حوزه بحث توس��عه اس��تان 
خوزس��تان و كمبوده��اي 
ح��وزه آب و فاض��الب اي��ن 
استان مطرح مي شود، تابعي 
از مشكالتي است كه اقتصاد 
كالن ايران در بحث توس��عه 
با آن دس��ت به گريبان است. 
يكي از ضرورت هايي كه تحليلگران امر توسعه به عنوان 
پيش نياز رش��د و پيش��رفت جوامع مطرح مي كنند، 
بهره مندي از يك الگوي فراگير اقتصادي در امر توسعه 
است؛ الگويي كه مي بايس��ت از رويكردهاي سياسي 
و جناحي و بخشي دور نگه داش��ته شود و آيند و روند 
دولت ها و تغييرات سياس��ي در اج��راي آن تغييري 
ايجاد نكند. در واقع براي رش��د و توسعه پايدار بايد به 
جاي رويكردهاي بخشي نگر ضروري است از الگوهاي 
كالن نگر بهره گرفته شود. اما عليرغم اين ضرورت هاي 
عاج��ل، س��اختارهاي مديريتي كش��ورمان اغلب از 
رويكردهاي بخش��ي نگر بهره مي برن��د. موضوعي كه 

باعث ش��ده، ظرفيت هاي كش��ور به جاي قرار گرفتن 
در مس��ير هماهنِگ توسعه كش��ور در راستاي برخي 
جهت گيري هاي بخشي، استاني و...به كار گرفته شوند. 
يك چنين معضلي، دقيقا ريش��ه مشكالتي است كه 
اخيرا در استان خوزستان منشا بروز مشكالت عديده 
شده است. بايد ديد در حوزه اقتصادي چه تصميماتي 
در كشور اتخاذ شده كه تبعات آن باعث بروز مشكالت 
بي آبي در خوزس��تان )و ساير استان هاي كشور( شده 
اس��ت؟ يك��ي از مهم ترين رويكردهايي ك��ه در بحث 
جانمايي صنايع باي��د مورد توجه ق��رار بگيرد، بحث 
مزيت هاي هر اس��تان براي بهره مندي از و ميزباني از 
صنايع مختلف است. مطابق اين الگو زماني كه قرار است 
در خصوص صنايع و كارخانه هاي آب بر تصميم سازي 
ش��ود بايد مجموعه اِِلمان ها و گزاره هاي مرتبط با آن 
ني��ز مورد ارزيابي ق��رار بگيرد. طبيعي اس��ت احداث 
كارخانه هايي چون توليد فوالد، سيمان و...در مناطقي 
كه با كمبود آب و خشكسالي مواجه هستند، موضوعيت 
عقلي و اقتصادي ن��دارد. اما از آنجا ك��ه روند تصميم 
سازي هاي اقتصادي در كشورمان مبتني بر الگوهاي 

كالن نگر نيست و رويكردهاي بخشي نگر در آن اولويت 
دارد، بيش از 3۰۰ واحد صنعتي كه نياز به بهره مندي از 
آب فراوان دارند به جاي سواحل شمالي و جنوبي كشور 
در استان هايي احداث مي شوند كه اساسا براي تامين 
آب شرب شهروندان خود نيز مشكل دارند. يك تصميم 
اشتباه در حوزه اقتصاد مانند دومينويي است كه باعث 
اتخاذ مجموعه اي از تصميمات اشتباه ديگر مي شود. بعد 
از اين مرحله نوبت به تامين آب اين صنايع از راه مي رسد، 
در مرحله بعد اقدام به انتقال آب از مناطقي چون استان 
خوزستان به مناطق مركزي كشور مي رسد، تصميمي 
كه هم باعث هزينه هاي فراواني بر دوش كشور مي شود 
و هم آس��يب هاي جدي به مناطق پايين دستي آب در 
كشورمان وارد مي شود. اين روند پر اشتباه طي دهه هاي 
متمادي خسارت هخاي فراواني را به استان هاي مختلف 
كشور وارد ساخته است. پيش از اين يك چنين اشتباهاتي 
در مناطق ش��رقي كشور باعث ش��د تا دامنه وسيعي از 
شهروندان مناطق شرقي و در استان هايي مانند خراسان 
شمالي را راهي كالنشهرهاي كشور كرد. مهاجرت هايي 
كه جمعيت حاشيه نشينان كشور را افزايش داد و متعاقب 

آن آسيب هاي اجتماعي فراواني را نيز متوجه كشور كرد. 
همين اشتباهات راهبردي در خصوص استان هايي مانند 
خوزستان و برخي استان هاي غربي كشورمان نيز در حال 
تكرار شدن است. بيش از دو دهه قبل مقام معظم رهبري 
راهبردي را براي حل مش��كالت خوزس��تان پيشنهاد 
كردند. در س��ال 7۵، ضرورت اجراي پروژه درختكاري 
۵۵۰هكتاري در خوزستان براي تسطيح و مدرن سازي 
حوزه كشاورزي در خوزستان مطرح شد كه مي توانست 
بسياري از مشكالت ريشه اي اين استان را در مسير حل 
و فصل ش��دن قرار دهد. با توجه ب��ه ظرفيت هاي قابل 
توجه استان خوزستان در حوزه كشاورزي و حجم وسيع 
محصوالتي كه در اين استان كشت مي شود، اصالح الگوي 
مصرف كشت و مدرن سازي آبياري در استان خوزستان 
مي توانست بخش قابل توجهي از مشكالت اين استان در 
حوزه آب را حل و فصل كند. معتقدم براي حل مشكالت 
ضروري است تا رويكردهاي كالن نگر جايگزين نگاه هاي 
بخشي نگر شود.از اين طريق است كه مي توان زمينه رشد 
و توسعه در اس��تان هاي مختلف را مطابق با مزيت هاي 

آنان فراهم كرد.

احمداشتياقيمجيداعزازي

مجتبييوسفي

مريمشاهسمنديياوردشتباني

 رييسي بر لزوم ساخت مسكن
 با قيد فوريت تاكيد كرد

محسني اژه اي در جلسه  شوراي عالي قضايي 
به نهادهاي نظارتي دستور داد

صنعتي سازي ساختمان در كشور كليد خورد

صفحه ۲      صفحه ۲    

صفحه 7    

قطع دست سوداگران 
مسكن  و دالالن بازار 

سيمان و فوالد

 پيشگيري از نفوذ 
 جريانات فاسد 
در قوه قضاييه

ورود وزارت دفاع به ساخت مسكن

خبر خوش اقتصاد ايران 
براي بازار سرمايه 

گروهبازارس�رمايه|بورس كه از ابتداي س��ال 
1۴۰۰ تاكنون وضعيت مطلوبي نداشته، اما بر اساس 
پيش بيني ها در تيرماه با تغيير، روند قابل قبولي به 
خود گرفت. از عمده ترين داليل اين اتفاق مي توان 
به فصل مجامع، گزارش عملكرد مطلوب شركت ها 
و همچنين تعيين تكليف انتخابات رياست جمهوري 
اش��اره كرد. در كنار همه اين موارد كاهش و اصالح 
طوالني مدت قيمت ها ورود به بازار سرمايه  را براي 
صفحه4رابخوانيد فعاالن حرفه اي و ...  

محسنشمشيري|نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر گفت: بهاي انواع سكه در بازار روز دوشنبه 
نسبت به پايان هفته قبل، به دليل سيگنال داخلي 
و خارجي افزايش يافته است. محمد كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر 
با اشاره به رشد حدود ۸ دالري هر اونس طال و 
رسيدن به رقم 1۸11 دالر به ازاي هر اونس در 
صفحه3رابخوانيد بازار جهاني... 

دالر 24950 و سكه 10 ميليون 
و 870  هزار تومان معامله شد

آينده روشن 
پيش روي بورس

 افزايش قيمت 
سكه و دالر 

درپايان تعطيالت



رييس جمهوري منتخب كه پيش از ظهر دوش��نبه 
در »نشست ويژه بررسي الزامات ساخت مسكن« با 
حضور مديران و كارشناس��ان تراز اول حوزه مسكن 
حاضر شده بود، در بخشي از اين نشست در سخناني 
گفت: »تهيه مس��كن همواره يك��ي از دغدغه هاي 
جدي م��ردم بوده و امروز نه تنها خريد مس��كن كه 
اجاره آن هم در ش��هرهاي بزرگ و حتي ش��هرهاي 
كوچك تر ب��راي مردم ب��ه آرزويي دس��ت نيافتني 
تبديل شده اس��ت.« به گزارش روابط عمومي دفتر 
رييس جمهوري منتخب، ابراهيم رييس��ي با اشاره 
به اينكه گراني مسكن يك مشكل ريشه اي در ايجاد 
آس��يب هاي اجتماعي نظير طالق و حاشيه نشيني 
است، خاطرنشان كرد: »در مقطعي ساخت مسكن 
مهر جريان موثري در عرصه ساخت مسكن و خانه دار 
شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جاي 
اصالح ايرادات طرح مس��كن مهر در دوره اول دولت 
فعلي اين طرح رس��ما تعطيل ش��د. البت��ه در دوره 
بعدي اين نگاه تغيير كرد و تالش شد مسكن مهر با 
رفع نقايص تكميل شود.« رييس جمهوري منتخب 
خاطرنش��ان كرد: »مردم در موضوع ساخت مسكن 
مهر طرف حس��اب خود را دولت مي دانند و هنگام 
قضاوت درباره عملكرد دولت در اين زمينه، تفاوتي 
بين دولت هاي يازدهم، دوازدهم و س��يزدهم قائل 
نيس��تند. لذا دولت بايد به تعهدات پايبند باشد مگر 
آنكه در موارد اس��تثنا زياني فاحش و جدي متوجه 
مناف��ع عمومي باش��د.« او با تاكيد ب��ر اينكه بخش 
خصوص��ي نيز بايد متقابال متعهد ب��ه كار با كيفيت 
باشد، اظهار داش��ت: »دولت بايد از يك سو ميدان را 

براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه مسكن و ديگر 
عرصه ها هموار كند و از سويي با هدايت و حمايت از 
فعاليت هاي بخش خصوصي و اعمال نظارت موثر از 
حقوق مردم نيز دفاع كند.« رييس جمهوري منتخب 
با تاكيد بر اينكه بايد ابعاد موضوع مس��كن ازجمله 
نياز دقيق مناطق مختلف كش��ور و نيز ظرفيت هاي 
موجود براي رفع اين نياز به طور دقيق احصا ش��ود، 
اظهار داش��ت: »اقدامات در حال انجام براي ساخت 
انبوه مسكن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسكن 
در قالب طرح اقدام ملي مس��كن باي��د با قوت ادامه 
يابد. اقدام��ات جديد نيز بايد با بهره گيري از تجارب 

گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شكلي انجام 
ش��ود كه گامي موثر در مس��ير حل مشكالت مردم 
باشد.« رييسي تصريح كرد: »بايد با روحيه جهادي 
تالش كني��م تامين زمي��ن براي س��اخت حداقل 
يك ميليون مس��كن در س��ال در محدوده شهرها و 
روستاها با فوريت و بدون تاخير در اولويت اقدامات 
قرار گيرد. اگر در اين زمين��ه ابهام قانوني هم وجود 
دارد بايد با توجه به انگيزه باالي نمايندگان محترم 
مجلس هر چه سريع تر اين ابهامات را برطرف كرد.« 
رييس جمهوري منتخب با بيان اينكه طرح موضوع 
انت��زاع وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي در مجلس 

شوراي اسالمي به هيچ وجه نبايد باعث متوقف يا كند 
شدن اقدامات جاري بخش هاي تابعه اين وزارتخانه 
شود، خاطرنش��ان كرد: »تجربه نشان داده است كه 
پرداخت تسهيالت مسكن نيز بهتر است در يك بانك 
تخصصي انجام شود كه هم مردم با چارچوب عملكرد 
آن در اين زمينه بيش��تر آشنا هس��تند و هم امكان 
كنترل و نظارت دقيق تر بر پرداخت اين تس��هيالت 
وجود خواهد داش��ت.« او در ادامه با تاكيد بر اينكه 
براي تعديل هزينه ها و تس��هيل و تس��ريع ساخت 
مسكن بايد دست دالالن از بازار مصالح ساختماني 
به خصوص فوالد و س��يمان قطع شود، گفت: »حل 
مشكالت و موانع ساخت انبوه مسكن نيز بدون قطع 
كردن دست سوداگران و كنترل قيمت از دست آنها 
ممكن نيست. اگر فعاليت هاي س��وداگرانه در بازار 
مسكن كنترل نش��ود شيريني ساخت مسكن براي 
مردم از بين مي رود.« رييس جمهوري منتخب ثبات 
مقررات را مس��اله بس��يار مهم ديگر براي تسهيل و 
تسريع ساخت مسكن برشمرد و اضافه كرد: »زندگي 
م��ردم در عرصه هاي مختلف باي��د قابل پيش بيني 
شود و الزمه اين موضوع ثبات مقررات است.« او در 
ادامه بر تقويت نهضت س��اخت مسكن با استفاده از 
همه ظرفيت هاي موجود كشور از بخش خصوصي و 
تعاوني گرفته تا شهرداري ها و قرارگاه هاي سازندگي 
تاكيد كرد. رييس��ي در ابتداي سخنان خود با اشاره 
به درگذش��ت مرحوم عليرضا تاب��ش، از زحمات و 
تالش هاي او در س��اليان طوالني فعاليت در عرصه 
مس��كن روس��تايي و نيز بازسازي مس��كن مناطق 

آسيب ديده از بالياي طبيعي قدرداني كرد.

تاريخ شفاهيدريچه

ادامه از صفحه اول
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پيشنهاد صدور كارت لبنيات 
براي اقشار كم درآمد

فرهاد اكب��ري، رييس هيات مدي��ره اتحاديه مركزي 
دامداران ايران از پيش��نهاد صدور كارت لبنيات براي 
اقشار كم درآمد خبر داد و گفت: مصوبه افزايش قيمت 
خريد شيرخام شوراي تعيين قيمت كان لم يكن اعالم 
شده است.  وي درباره آخرين تصميمات درباره افزايش 
نرخ مصوب خريد شيرخام از دامداران اظهار كرد: در نيمه 
تيرماه سال جاري وزير جهاد كشاورزي در نامه اي اعالم 
كرد كه شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك، 
قيمت خريد هر كيلوگرم ش��يرخام از دام��داران را از 
4۵۰۰ تومان ب��ه 64۰۰ تومان افزايش داده و تصويب 
كرده است. وي ادامه داد: اما اين مصوبه هنوز ابالغ نشده 
و حتي استانداران به ما اطالع داده اند كه مصوبه مذكور 
كان لم يكن اعالم ش��ده اس��ت. اكبري با بيان اينكه ما 
نگراني دولت از نتايج افزايش قيمت شيرخام را درك 
مي كنيم، گفت: به همين دليل چند پيشنهاد به دولت 
براي كاهش فشار بر مردم با افزايش نرخ خريد مصوب 
شيرخام داده ايم كه مهم ترين آنها صدور كارت لبنيات 

براي اقشار كم درآمد است. 

آب مشتركان پرمصرف پايتخت 
قطع مي شود

محمدرضا بختياري مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اس��تان تهران گفت: از ابتداي تيرماه ب��راي ۲۰۰ هزار 
مشترك بدمصرف و پرمصرف تهراني يعني مشتركاني 
كه بيش از دو برابر الگ��و )۳۰مترمكعب(، آب مصرف 
مي كنند اخطار پيامكي و مكتوب صادر شده و چنانچه 
ميزان مصرف خود را در اين مدت كنترل نكرده باشند، در 
روزهاي آينده روزانه بين ۲ تا ۵ ساعت آب اين مشتركان 
قطع خواهد شد. وي با بيان اينكه رشد مصرف در استان 
تهران امس��ال منطقي و در حد يك درصد بوده، اما در 
مقايسه با قبل از كرونا بين ۱۰ تا ۱۵ درصد بيشتر شده 
اس��ت، گفت: پيك لحظه اي مصرف آب در تهران 4۵ 
ميليون ليتر در ثانيه است، مديريت فشار شبكه توزيع 
و كاهش فش��ار خروجي فشارشكن ها در شب، يكي از 
اقدامات فني اين شركت در چارچوب مديريت تنش 

آبي در تهران بوده است.

گاوميش هاي تلف شده از 
خشكسالي جايگزين مي شوند

كريم حسيني، نماينده مردم خوزستان در مجلس 
شوراي اس��المي از جايگزيني گاوميش هاي تلف 
شده از خشكسالي خبر داد.  وي با اشاره به خسارات 
خشكس��الي و نبود آب در استان خوزستان اظهار 
كرد: يكي از بخش هايي كه خشكسالي و نبود آب 
در خوزستان تاثير زيادي بر آن داشته، دامپروري 
استان است. وي ادامه داد: خشكسالي در خوزستان 
مانند ساير استان ها، دامپروران را با خشكي مراتع و 
كمبود خوراك دام مواجه كرده است، اما دامپروري 
در اين استان يك تفاوت قابل توجه به ساير استان ها 
دارد.وي يادآور ش��د: گاوميش ها در اقتصاد مردم 
خوزستان اهميت زيادي دارد و حفظ اين دام براي 

اقتصاد و اشتغال استان بسيار مهم است.

موج  جديد خاموشي ها 
در راه است

سخنگوي صنعت برق گفت: روزهاي بسيار گرمي را 
تا پايان هفته پيش رو داريم، با توجه به گرماي پيش 
رو، احتمال اينكه اين ميزان مصرف دوباره ركورد 
بشكند، وجود دارد و اين موضوع صنعت برق را در 

تنگناي بسيار سختي قرار داده است.
به گزارش ايسنا، مصطفي رجبي مشهدي در جمع 
خبرن��گاران با تقدير از مش��تركان عمده و صنايع 
بزرگ و كوچكي كه در اين شرايط با برق همكاري 
مي كنند، خاطرنش��ان كرد: صنعت برق براساس 
مجوزهاي اخذ ش��ده در ماه هاي غيرگرم، نهايت 

همكاري را با اين صنايع خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون شاهد فاصله ۱۱ هزار 
مگاواتي توليد و مصرف برق هستيم كه اين ميزان 
فاصله توليد و مصرف را بايد با فعاليت ها و برنامه هاي 

جابه جايي بار صنايع و مشتركان عمده پر كنيم.
رجبي مشهدي با اشاره به اينكه در صورت افزايش 
نياز مصرف احتمال به كار افتادن راه هاي فركانسي 
وج��ود دارد اظهار كرد: به منظ��ور حفظ پايداري 
شبكه، رله هاي فركانسي به  كار گرفته شده است و 
هنگامي كه تراز توليد و مصرف از حد استاندارد فراتر 
رود و امكان كنترل مصرف وجود نداشته باشد، اين 
رله ها به صورت خودكار به  كار افتاده و برق تعدادي 

از مشتركان را قطع مي كنند .
وي مهم تري��ن عامل افزايش نياز مص��رف برق را 
افزايش دماي هوا دانس��ت و گفت: امسال افزايش 
دماي هوا و خشكسالي بيشترين تاثير در ناترازي 
توليد و مص��رف داش��ته اند. رجبي مش��هدي از 
مهم تري��ن داليل اي��ن ميزان افزاي��ش مصرف را 
ناهنجاري دمايي توصيف كرد و افزود: در اين شرايط 
ش��اهد افزايش يك باره و ش��ديد دما درهمه نقاط 
كشور هستيم كه باعث افزايش استفاده از وسايل 
سرمايشي در كنار اس��تفاده از ساير وسايل برقي 
مي شود. سخنگوي صنعت برق تاثير راهكارهاي 
مديريت مصرف را در جلوگيري از بروز خاموش��ي 
بسيار مهم و آني عنوان كرد و افزود: در صورتي كه 
مشتركان از سايه بان براي كولرهاي آبي استفاده و 
از دور كند اين نوع كولرها بهره بگيرند، شاهد كاهش 

۲۰۰۰ مگاواتي مصرف برق خواهيم بود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: اگر دماي كولرهاي 
گازي در كشور به جاي ۱۸ روي ۲۵ درجه تنظيم 
شود، ش��اهد كاهش ۵ هزار مگاواتي مصرف برق 
خواهيم بود. سخنگوي صنعت برق گفت: با هر يك 
درجه افزايش درجه ترموستات كولرگازي، ۳ درصد 

از مصرف برق اين نوع كولرها كم مي شود.

رييسيبرلزومساختمسكنباقيدفوريتتاكيدكرد

عليالريجانيدريادداشتيمطرحكرددستورمحسنياژهايدرجلسهشورايعاليقضايي

قطع دست سوداگران مسكن  و دالالن بازار سيمان و فوالد

مشكلمردمخوزستانفقطآبنيستپيشگيريازنفوذجرياناتفاسددرقوهقضاييه

رييس دستگاه قضا به نهادهاي نظارتي قوه قضاييه همچون 
مركز حفاظت و اطالعات و دادسراي انتظامي دستور داد 
برنامه روشن و دقيق و هماهنگي را براي پيشگيري از نفوذ 

جريانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوين كنند.
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضاييه با تبريك پيروزي ورزش��كاران ايراني در 
مس��ابقات المپيك ۲۰۲۰ توكيو به ويژه كسب مدال طال 
توسط جواد فروغي در رشته تيراندازي، براي ورزشكاران 
ايران اسالمي در مسير خدمت به مردم و كشور و نظام آرزوي 
موفقيت كرد. رييس قوه قضاييه با اشاره به پايان مهلت دو 
هفته اي معاونان و مسووالن عالي دستگاه قضا براي اجراي 
دس��تورات ده گانه اي كه در نخستين جلسه شوراي عالي 
قضايي ارايه كرده بود، بر لزوم تسريع در انجام اين دستورات 
تاكيد كرد و در عين حال زمان ارايه گزارش مس��ووالن را 
به دليل تعطيالت 6 روزه اخي��ر، تا هفته آتي تمديد كرد. 
محس��ني اژه اي با تقدير از همكاران دستگاه قضا در همه 
رده ها و س��طوح در سراسر كشور، از مديران خواست كه با 
نظارت بيشتر و ارايه آموزش هاي الزم و استفاده حداكثري 
از آموزه هاي ديني و اخالقي، نسبت به صيانت از مجموعه 
قوه قضاييه اهتمام بيشتري داشته باشند. رييس دستگاه 
قضا به نهادهاي نظارتي قوه قضاييه همچون مركز حفاظت 
و اطالعات و دادسراي انتظامي دستور داد برنامه روشن و 
دقيق و هماهنگي را براي پيشگيري از نفوذ جريانات فاسد 
در مجموعه دس��تگاه قضا تدوين كنند. محس��ني اژه اي 
گفت: جريانات فاس��د تالش مي كنند هم��ه جا از جمله 
عدليه رخنه ايجاد كنند و نهادهاي نظارتي و مديران ما بايد 
مراقبت كنند تا به واسطه رخنه اين افراد و لغزش معدودي 
از همكاران دس��تگاه عدليه در پيشگاه مردم بدنام نشوند. 
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته براي حمايت از توليد در دو سال 
اخير، تصريح كرد: گام هاي خوبي براي حمايت دس��تگاه 
قضايي از بخش توليد برداش��ته شده، اما الزم است برنامه 
مدون و مشخصي داشته باشيم تا بدانيم چه ظرفيت هايي 
در قوه قضاييه ب��راي حمايت از توليد وج��ود دارد و كدام 
حوزه هاي توليدي داراي اولويت هستند و كدام اصناف و 
بخش هاي توليدي نياز به حمايت بيشتر دارند. محسني 
اژه اي بر همين اس��اس به معاون اول قوه قضاييه به عنوان 
رييس س��تاد اقتصاد مقاومتي دس��تگاه قضا و دادستان 
كل كشور به عنوان دبير اين ستاد ماموريت داد كه برنامه 
روش��ن و جامعي براي تداوم حمايت هاي قضايي از نظام 
توليد را تدوين كنند. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از 
سخنانش با اشاره به گراني هاي اخير، به وزير دادگستري و 
سازمان تعزيرات متذكر شد كه اقدامات الزم را براي كنترل 
بازار و مقابله با گرانفروشي ها و افراد سودجو پيگيري كنند. 
محسني اژه اي افزود: گاهي اوقات شاهد اختالف فاحش 
قيمت يك كاالي مشابه در دو فروشگاه در يك خيابان يا 

محله هستيم كه اين مساله براي مردم تعجب آور و غيرقابل 
قبول است. رييس دستگاه قضا به دادستان ها نيز تاكيد كرد 
كه با دولت و سازمان تعزيرات همكاري هاي الزم را داشته 
باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده گر، مردم را بيش از 
اين تحت فشار قرار دهند. محسني اژه اي در ادامه سخنانش 
رباخواري را گناه كبيره و جنگ با خدا خواند و گفت: ميزان 
رباخواري در كشور زياد نيست، اما همين ميزاني كه وجود 
دارد حقيقتا برخي خانواده ها را به خاك سياه نشانده و گرفتار 
كرده است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هم ربا دادن و 
هم ربا گرفتن گناه است، به دادسراها و دادگاه ها تاكيد كرد 
كه اجازه ندهند رباخواران با ترفندهاي خاص در محاكم، 
حاكم ش��وند و گناه كبيره رباخواري در كشور ادامه يابد. 
محسني اژه اي همچنين با اشاره به تفاوت نرخ سود بانك ها 
گفت: قراردادهاي بانكي يكسان نيستند و بانك ها يكسان 
عمل نمي كنند و هر جا تخلف مي كنند بايد برخورد شود، 
اما در صورت لزوم بايد قوانين و مقررات هم اصالح ش��وند. 
رييس دستگاه قضا با اشاره به تصميمات و اقدامات دادستاني 
كل كشور و ديوان عالي كشور در برخورد با تخلف بانك ها 
در دريافت س��ود، بر لزوم تداوم جدي اين روند با همكاري 

شوراي فقهي بانك مركزي تاكيد كرد.
محس��ني اژه اي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
تداوم مبارزه دستگاه قضا با فس��اد در دوره تحول و تعالي 
گفت: تاكنون عمدتا با افراد مفسد و مجرم برخورد كرده ايم 
كه اين مسير ادامه خواهد داشت، اما مادامي كه ريشه فساد 
خشكانده نشود و بسترهاي فساد وجود داشته باشند، فساد 
برچيده نمي شود. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بسترها 
و گلوگاه هاي فساد مشخص هستند، ابراز اميدواري كرد 
مجموعه دستگاه قضا به ويژه سازمان بازرسي و دادستاني كل 
كشور با همكاري دولت جديد و مجلس ريشه ها و بسترهاي 
فساد را حذف كنند. محسني اژه اي با اش��اره به ديدار روز 
گذشته همسر يكي از متهمان اقتصادي كه پرونده وي به 
دليل تردد بين ُشعب ديوان عالي كشور دچار اطاله دادرسي 
شده، اين موضوع را كه فردي از سال ۹6 در بازداشت باشد 
و دو س��ال فقط پرونده اش درگير حل اختالف باشد، غير 
قابل قبول و دردناك دانست. رييس قوه قضاييه با اشاره به 
مسووليت اخالقي همكاران قضايي در برابر خسارت هاي 
مادي و معنوي وارده به افراد در صورت كوتاهي در حسن 
انجام وظيفه، تاكيد كرد: اينكه يك پرونده در تجديدنظر 
نقض شود يا ماده 4۷۷ آن پذيرفته شود كافي نيست و اگر 
در يك پرونده حق كسي تضييع شود، نمي توانيم نزد خدا و 
مردم پاسخگو باشيم. محسني اژه اي به مسووالن حفاظت 
و اطالعات قوه قضاييه و دادسراي انتظامي قضات تاكيد كرد 
به صورت موردي به سراغ قضاتي بروند كه با وجود روشن 
بودن پرونده، حكم خالف ش��رع و قانون صادر كرده اند و از 
آنها توضيح بخواهند تا معلوم شود خداي ناكرده تصميم و 

رأي آنها ناشي از غفلت يا سوءنيت بوده است.

الريجان��ي بيان كرد كه هيچ ي��ك از دولت ها طرح 
آمايش سرزميني را اجرا نكردند.

به گزارش ايس��نا، علي الريجاني با طرح اين سوال 
كه »آيا مش��كالت خوزس��تان با غمگس��اري حل 

مي شود؟« پيرامون مساله  خوزستان نوشت؟
باسمه تعالي

اواًل مش��كل مردم عزيز خوزستان فقط كمبود آب 
نيست )و فقط( يكي از مشكالت آنان اين امر است. 
توسعه خوزستان يك امر همه جانبه است، اما از يك 
برنامه روشن برخوردار نيست، لذا مردم نمي توانند 
زندگي امروز و ف��رداي خ��ود را پيش بيني كنند. 
استان هاي ديگر هم از چنين فقدان نظام توسعه اي 

رنج مي برند. 
دولت ها علي رغم مصوبات متعدد مجلس ش��وراي 
اس��المي در برنامه هاي ۵ س��اله كه موظف بودند 
طرح آمايش س��رزمين را مدون و به اجرا درآورند، 
هيچ يك )با تأكيد بر هيچ يك( از دولت ها اين كار را 
انجام نداده اند. نتيجه اين سهل انگاري همه دولت ها 
عدم اس��تفاده بهينه از ظرفيت هاي اس��تاني و گاه 
كج روي از توسعه استان ها شده است. هر چه در اين 
امر خطير تأخير شود به ضرر كليت نظام توسعه اي 
كشور اس��ت. اميدواريم دولت جديد همتي در اين 

راه داشته باشد.
ثانيًا مس��اله كمب��ود آب ب��ه يك معض��ل بزرگ 
جهان��ي مرب��وط اس��ت. آن موضوع تغيي��ر اقليم 
است. سال هاست اين موضوع در سطح بين المللي 
ب��ه عنوان بحران آت��ي دنيا مطرح اس��ت. اول بايد 
مسووالن كش��ور و مردم اين معضل را باور كنند تا 
راهكار آن فراهم ش��ود. ما هنوز در گام نخست آن 

گير داريم. 
يعني مس��ووالن كشور به يك فهم مشترك در اين 
بحران آب وهوا و تأثيرات آن در كش��ور نرسيده اند 
و مردم هم به تب��ع عدم تصميم مس��ووالن و عدم 
اهتمام رس��انه ها توجه كافي به اين امر نمي كنند، 
اما باكمال تأس��ف بايد گفت اين يك واقعيت است. 
روند بارش در ۲۰ س��ال اخير هم نشان مي دهد كه 
پيش بيني هاي علمي درست بوده است. براي فرار 
از اين امر علمي نبايد با مربوط نمودن همه امور به 
اراده الهي، سهل انديش��ي نمود. اراده تامه الهي در 
جاي خود درست است اما خداوند عقل به بشر داده 
است كه با تفكر عقلي و علمي زندگي خود را سامان 
دهد و در عالم هم نظام علي و معلولي حاكم است. 
اگر اي��ن كار صورت گرفت خداون��د نيز به بندگان 

عنايت خواهد نمود.
وقتي همگان هم رأي شدند كه جهان در يك تغيير 
اقليم مهم قرار دارد بايد ديد وضع ما چه مي ش��ود. 

متأسفانه در كل، كشور ما در متن كمبود نزوالت و 
خشكي قرار دارد، يعني برخي استان ها به خصوص 
استان هاي مركزي ما دچار خشكي ممتد خواهند 

شد. 
پس به جاي اصرار به روش هاي گذشته كشاورزي 
در اين استان ها، بايد نوع زيست مردم به سوي امور 
غير كشاورزي يا كشاورزي مدرن سوق پيدا كند و 
البته وظيفه دولت است كه زمينه اين تحول و تغيير 

سبك زندگي را فراهم كند.
البته اس��تان خوزس��تان در بخش هايي با ساختار 
كش��اورزي، مي تواند ادامه حيات بدهد به شرطي 
كه نوع كش��ت و نحوه آبي��اري و نحوه دامداري آن 

به كلي تغيير كند. 
مي توان موقتًا خروجي آب س��دها را افزايش داد و 
مش��كل فعلي را حل كرد ولي استان خوزستان به 
دليل كشت چهار فصل آن در پاييز و زمستان مشكل 
آبياري پيدا مي كند، يعني حجم آب در طول سال 
در دامنه مشخصي قرار دارد، اگر در بخشي از سال 
به هر دليلي از آن بيشتر استفاده شد در ماه هاي بعد 

بايد كمتر از آن بهره گيرند. 
پس اين نحوه عالج مشكل، صرفًا به تأخير انداختن 
معضل است نه حل آن. البته در سال هاي گذشته تا 
آنجا كه به خاطر دارم در س��ال ۹۷ يا ۹۸ در بودجه 
مصوب كش��ور، مجل��س با عناي��ت رهبري معظم 
رديفي در حدود ۵۰ ميليون يورو از صندوق توسعه 
ملي را براي حل مش��كل تنش آبي شهرها در نظر 
گرفت و نمي دانم بعد، اين ام��ر ادامه يافت يا خير. 
البته اگر آن برنامه به طور كامل اجراشده بود امروز 
مشكل آب شرب در اين استان ها وجود نداشت، ولي 
در موردبحث آب كشاورزي و حق آبه محيط زيست 
كش��ور نياز به برنامه مدون و اجراي��ي بلندمدت و 

همراهي مردم دارد.
براي بحث كشاورزي راهكار اصولي تغيير نوع كشت 
و سيس��تم هاي آبياري نوين اس��ت كه در بودجه 
ساالنه هم مبالغي به اين امر اختصاص يافت و بايد 
هر دو موضوع در كنار توسعه توليد آب شيرين از دريا 

را جدي تر دنبال كرد. 
البته رويكرد صنعتي شدن استان خوزستان يكي از 
مولفه هاي اصلي آتي توس��عه اين استان بايد باشد. 
باز تكرار مي كنم اصل مساله ايجاد تمركز ذهني و 
يك باور عمومي در تغييرات اقليم و تأثير آن در ايران 
است. بايد اول درد را پذيرفت تا درمان صورت گيرد. 
البته كمبود آب ش��رب موضوع حياتي است كه در 
همه شرايط بايد تأمين آن اولويت كار دولت باشد 
آن طور كه رسانه ها منعكس كردند توجه بيشتر به 

اين امر شده است.

نگاهیبهزندگیوآثارحبيبالجوردی،
مديرپروژهتاريخشفاهیايران

حبي��ب الج��وردي، بنيانگ��ذار و مدي��ر پ��روژه 
تاريخ ش��فاهي ايران در دانش��گاه هاروارد، س��وم 
مردادماه ۱4۰۰ درگذشت. او از نسل سوم خاندان 
»الجوردي« ها ب��ود كه بخش بزرگي از انديش��ه 
كارآفرين��ي در عص��ر طاليي اقتصاد اي��ران يعني 
ميانه هاي دهه ۵۰ خورشيدي را به عهده داشتند. 
اين خانواده اصالتا كاش��اني، با حاج س��يد محمد 
نيل فروش متولد ۱۲4۷ خورشيدي در كاشان آغار 
مي شود و به حاج محمود و اكبر الجوردي، فرزندان او 
مي رسد. نسل سوم خاندان الجوردي ها، با سه فرزند 
ذكور حاج محمود به نام هاي احمد، قاسم و حبيب 
در دوره اوج خود قرار مي گي��رد. اكبر الجوردي از 
موسسان شركت صنعتي بهشهر و »بانك بين المللي 
ايران و ژاپن« اس��ت كه به همراه قاسم ديگر برادر 
خود، يكي از بزرگ ترين هلدينگ هاي توليدكننده 
مواد شوينده و بهداش��تي را پايه ريزي كردند. اكبر 
الجوردي، مديريت كارخانه هاي »محمل كاشان«، 
»راوند كاشان« و »پلي اكريل« را نيز برعهده داشت. 
احمد، پس��ر بزرگ تر حاج محمود، در كنار عموي 
خود راه و رسم كسب وكار را آموخت. هرچند فرجام 
وي چندان خوشايند نبود و در سال ۱۳۵۹ ترور شد.  
فرزند سوم، حبيب الجوردي، در امريكا و انگلستان 
درس خوانده بود. از دانشگاه آكسفورد درجه  دكتراي 
اقتصاد داشت. دانش آموخته دانشگاه »ييل« امريكا 
بود و بعدها در رش��ته اقتصاد در دانشگاه آكسفورد 
دكتراي خود را گرفت. او پس از پايان تحصيالتش، 
به ايران بازگش��ت و در سال ۱۳4۲ به كار در پيشه 
خانوادگي خود يعني گروه صنعتي بهش��هر ملحق 
شد. اما ديري نپاييد كه فعاليت در حوزه كسب وكار 
را رها كرد و بار ديگر به محيط آكادميك بازگشت. 
او مركز مطالعات مديريت را در تهران تاسيس كرد 
و خودش تا زمان پي��روزي انقالب، در اين مركز به 
تدريس درس سياست گذاري عمومي مي پرداخت. 
پس از انقالب، موضوع »مصادره اموال و دارايي هاي 
شركت بهش��هر« به نفع بنياد مستضعفان موجب 
ش��د تا اين ش��ركت نيز به همراه ديگر كارخانه ها 
و ش��ركت هاي خاندان الجوردي مصادره ش��ود. 
اكبر الجوردي، عم��وي حبيب درب��اره آن روزها 
مي نويس��د: »سرزميني را پشت س��ر مي گذاشتم 
كه ذرات وجودم با آب و گل آن سرش��ته و پرورش 
پيدا كرده بود. پيكرهاي درگذش��تگانم كه پدرانم، 
مادرانم در زنجيره نسل هاي طوالني، همه در خاك 
اين سرزمين خفته اند. دل كندن از آن همه خاطره 
و از تاريخ و يادگارهاي خانواده ام بسيار دشوار بود. 
به اين علت با حسرت به افق هاي دور و تاريك ايران 

نگاه مي كردم.«
حبيب الجوردي پس از خروج از ايران، دست به كار 
بزرگي زد و پروژه تاريخ ش��فاهي ايران در دانشگاه 
هاروارد را آغاز كرد. اين پروژه در ش��هريور ۱۳6۰ 
در مركز مطالعات خاورميانه اين دانش��گاه حالت 
اجرايي به خود گرفت. پروژه تاريخ ش��فاهي ايران 
يك��ي از منابع مهم تاريخ معاصر ايران به حس��اب 
مي آيد كه كامال براساس صحبت با افراد و چهره ها 
انجام شده و با نثر س��اده و خودماني به روي كاغذ 
آمده اس��ت. اين پروژه مصاحبه با ده ها شخصيت 
تاريخي ايران را دربرمي گيرد كه در قرن چهاردهم 
هجري شمس��ي ت��ا س��ال ۱۳6۰ در رويدادهاي 
سياس��ي ايران نقش ايفا كردند، از جمله اين افراد 
مي توان به شاپور بختيار، علي اميني و جعفر شريف 
امامي، مظفر بقايي، كريم سنجابي و ناصر قشقايي 
اشاره داشت. از چهره هاي اقتصادي كه الجوردي در 
پروژه تاريخ شفاهي به سراغ شان رفت نيز مي توان 
به محمد يگانه، رييس كل اس��بق بانك مركزي يا 
عبدالمجيد مجيدي، رييس سازمان برنامه و بودجه 
در دهه ۱۳۵۰ اش��اره كرد. او و همكارانش با بيش 
از ۱۳۰ نفر مصاحبه كردند، با كس��اني كه در ايران 
مسووليت هايي داش��تند يا در كوران حوادث قرار 

گرفته بودند.

درگذشت آخرين بازمانده از 
نسل سوم الجوردی ها

اما نكته قابل توجه اين اس��ت كه اين ارزها، نسبت به 
ارزهاي فيات، دو منبع بيشتر براي ايجاد اعتماد دارند 

كه اين منبع ها براي ارزهاي فيات وجود ندارد. 
منبع اول- تكيه و اعتماد به تكنولوژي است كه از ارزهاي 
ديجيتال پشتيباني مي كند و آنها را منتشر مي كند. در 
واقع با اس��تفاده از اين تكنولوژي ها اطمينان حاصل 
مي شود كه خلق پول صورت نمي گيرد و يك پول بيش 

از يك بار مورد استفاده قرار نمي گيرد.
منبع دوم- امكان تبديل آسان اين گونه ارزها به ساير 

ارزهاي فيات است.
اما در فضاي كنوني كه به  شدت بحث رمزارزهاي بانك 
مركزي موسوم به CBDC  ها مطرح است، وجوه افتراق 
و اش��تراك آن با رمز ارز ها و ارزهاي مجازي و ديجيتال 
بسيار اهميت دارد. براي درك هر چه بهتر نقش رمزارز 
بان��ك مركزي، س��راغ »گل پ��ول)۱(« مي رويم. اين 
شكل، بر اس��اس 4 معيار ارزها را دسته بندي مي كند؛ 
اين معيارها شامل اينكه چه كسي صادركننده آن است 
)بانك مركزي يا ديگران(، نوع و شكل آن )الكترونيكي 
يا فيزيكي(، ميزان دسترسي پذيري )جهان شمول يا 
محدود به افراد و موسسات خاص(، مكانيزم انتقال و ثبت 
تراكنش ها و اطالعات )سيستم متمركز مركزي يا دفتر 
كل توزيع شده و غيرمتمركز( بوده كه جايگاه CBDC ها 

در اين ساختار )گل پول( كامال مشخص است.
Flower Money -۱

ارزهاي مجازي وجايگاه 
رمز ارزهاي بانك هاي مركزي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: بهاي انواع سكه 
در بازار روز دوشنبه نسبت به پايان هفته قبل، به دليل 

سيگنال داخلي و خارجي افزايش يافته است.
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه فروشندگان 
طال و جواهر با اش��اره به رش��د حدود ۸ دالري هر 
اونس طال و رس��يدن به رقم ۱۸۱۱ دالر به ازاي هر 
اونس در بازار جهاني، اظهار داشت: روز دوشنبه در 
اولين روز كاري بازار پس از شش روز تعطيلي، شاهد 
رشد نس��بي قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم. 
روندي كه به دليل افزايش بهاي ارز به ويژه دالر در 
بازار تهران به نرخ ۲۴۹۵۰ تومان و همچنين گراني 

قيمت جهاني طال رقم خورده است.
كش��تي آراي در ادامه ب��ه آخرين نرخ هاي ب��ازار روز 
دوش��نبه )دوش��نبه چهارم مردادماه ۱۴۰۰( اشاره 
داشت و افزود: هر قطعه سكه تمام طرح قديم به رقم ۱۰ 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رسيده است. اين در حالي 
است كه بهاي هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )س��كه امامي( نيز روز دوشنبه با افزايش ۳۶۵ 
هزار توماني نسبت به هفته قبل، به نرخ ۱۰ ميليون و 
۸۷۰ هزار تومان معامله مي شود.هر نيم سكه نيز روز 
دوشنبه به رقم ۵ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان و هر ربع 
سكه به رقم ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رسيده است. 
همچنين هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز بدون 
تغيير، دو ميليون و ۲۵۰ تومان قيمت گذاري ش��ده 
اس��ت. هر مثقال طالي آب شده در بازار روز دوشنبه 
با افزايش به رقم ۴ ميليون و ۶۴۷ هزار تومان رسيده 
است و يك گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و ۷۲ 
هزار و ۸۰۰ تومان قيمت گذاري ش��ده است.حباب 
سكه امامي در بازار روز دوشنبه، ۳۲۰ هزار تومان است.

    افزايش نرخ دالر 
پس از تعطيالت ۶ روزه پايتخت

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، ۴ مردادماه( 
پس از تعطيالت ۶ روزه پايتخت با ۴۰۲ تومان افزايش 
در مقايسه با روز كاري گذشته )۲۸ تيرماه( به ۲۴ هزار 
و ۴۶۱ تومان رس��يد.قيمت فروش يورو در مقايسه با 
روز كاري گذشته )۲۸ تيرماه( با ۱۰۰ تومان كاهش 
قيمت به ۲۸ هزار و ۷۳۵ تومان رسيد. قيمت خريد هر 
دالر ۲۳ هزار و ۹۷۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ 
هزار و ۲۶۴ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۳ هزار و ۷۴۶ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۳ هزار و ۹۶۲ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در 
اين بازار ۲۷ هزار و ۹۵۷ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ 

هزار و ۲۱۱ تومان اعالم شد.
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه )۲۸ 
تيرماه(، حواله يورو به قيم��ت ۲۶ هزار و ۳۳۴ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و ۳۶۸ تومان 
معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار 
توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان 
خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار 
توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد 
كانال ۲۴ هزار تومان ش��د. در ادامه رشد آرام قيمتي 
دالر ادامه يافت و به كانال ۲۵ هزار توماني نيز وارد شد 

اما دوباره به قيمت ۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد.

     رشد قيمت سكه همزمان 
با افزايش نرخ جهاني طال

قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)دوش��نبه، ۴ مردادماه( در بازار تهران با افزايش ۲۶۰ 
هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )۲۹ تيرماه( 
به رقم ۱۰ ميليون و ۸۱۰ هزار تومان رسيد. ارزش هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش ۲۶۰ 
هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )۲۹ تيرماه( به 
رقم ۱۰ ميليون و ۸۱۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون 
و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۴۵۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 

قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۷۲ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميلي��ون و ۶۴۸ هزار 
تومان شد. همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار 
و ۸۰۹ دالر و ۵۴ س��نت قيمت خورد. قيمت سكه در 
آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه به تدريج روند 
نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد. از 
نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، 
بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت همواره در 

كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان بوده است.
مهم ترين رويداد درخصوص بازار س��كه و طال حذف 
ابالغ قان��ون جديد مالي��ات بر ارزش افزوده اس��ت. 
براساس اين قانون از اين پس ماليات بر ارزش افزوده 
از س��ود و اجرت طال اخذ مي شود و ديگر از اصل طال 
كسر نمي شود. اين قانون قرار است از ۶ ماه آينده اجرا 
شود.پيش بيني مي شود با اجراي قانون حذف ماليات 
برارزش افزوده صنعت طال مجدد در كشور رونق يابد.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال روز دوشنبه با ۰.۳ درصد افزايش 
به ۱۸۰۶ دالر و ۳۲ س��نت رس��يد.به دنبال كاهش 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا و نگراني ها از افزايش 
موارد ابتال به ويروس كرونا و در حالي كه سرمايه گذاران 
منتظر نشست اين هفته كميته بازار آزاد فدرال رزرو 
هستند، قيمت طال روز دوشنبه شاهد افزايش بود.بر 
اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال روز دوشنبه 
با ۰.۳ درصد افزايش به ۱۸۰۶ دالر و ۳۲ سنت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي روز دوشنبه هم با ۰.۳ 

درصد رشد به ۱۸۰۶ دالر و ۳۰ سنت رسيد.
قيمت طال به طور هفتگي ۰.۵۴ درصد كاهش يافته، 
اما توانسته است باالتر از سطح ۱۸۰۰ دالر باقي بماند. 
قيمت اين فلز گرانبها همچنان تحت فشار قرار گرفته 
و نگراني از اينكه نوع دلتا با سرعت زياد در حال ضربه 
زدن به اقتصاد است مي تواند موجب شود تا قيمت طال 

مجددا به ۱۸۵۰ دالر افزايش يابد.
قيمت طال همچنان با قيمت باالي ۱۸۰۰ دالر معامله 
مي شود، هنوز نبرد با ويروس كرونا پايان نيافته است 
و بهبود جهاني با سويه دلتا ويروس كرونا كه مي تواند 
قرنطينه جديد ايجاد كند تحت تاثير قرار گيرد. طال 
يك دارايي امن محسوب مي شود و در صورت وخيم تر 
شدن وضعيت همه گيري يعني وقتي سرمايه گذاران 
به دنبال مكان هاي امن تري براي سرمايه گذاري پول 

خود هستند، قيمت طال افزايش مييابد.
اكنون دلتا نوع غالب اس��ت و بيش از ۵۰ درصد موارد 

مثبت كوويد-۱۹ را در بس��ياري از كشورها تشكيل 
مي دهد و سازمان بهداشت جهاني نيز گزارش كرده 
اس��ت، تا زماني كه ويروس گسترش يابد، ظهور انواع 
جديد ادامه خواهد يافت. بر اس��اس تجزيه وتحليل  
داده ها در صورت بدتر شدن وضعيت بيماري همه گير 

قيمت طال افزايش خواهد يافت.
با وجود اي��ن، بازار س��هام اياالت متحده همچنان به 
ركوردهاي جديد بهتر نسبت به پيش بيني درآمد سه 
ماهه دوم و عالئم احياي اقتصادي با افزايش ريس��ك 
سرمايه گذاران دامن زده است. اقتصاد اياالت متحده 
همچنان عملكرد خوبي دارد، اما جروم پاول، رييس 
فدرال رزرو اياالت متحده گفت: فدرال رزرو قبل از تغيير 

سياست پولي هنوز در انتظار بهبودي است.
پاول هرگونه انتظار در مورد اينكه فدرال رزرو زودتر از 
سياست نرخ بهره صفر خود در واكنش به افزايش شديد 

نرخ تورم خارج شود را بعيد مي داند.
كارس��تن فريت��ش، تحليلگ��ر كومرتس بان��ك 
)Commerzbank( گفت: پاول اظهار كرده است 
كه پيشرفت قابل توجه در جهت دستيابي به اهداف 
بانك فدرال هنوز دور از دستيابي است بنابراين براي 
بازپس گيري خريد اوراق قرضه آن خيلي زود است. اين 
مورد مطمئنا براي سرمايه گذاران مثبت است زيرا روي 
دارايي هاي ريسك پذيرتر تمركز دارند و سرمايه گذاران 
همچنان به دنبال توضيحات بانك براي يافتن هرگونه 

سرنخ هستند.
قيمت طال توانس��ت هفته را باالي سطح ۱۸۰۰ دالر 
حفظ كند.قيمت طال هفتگي كاهش يافته است اما 
اگر وضعيت بيماري همه گير بدتر ش��ود، سناريوي 
قيمت طال بهت��ر خواهد بود. اف��رادي كه عالقه آنان 
سرمايه گذاري در كاالهايي مانند طال است بايد در نظر 
بگيرند كه اگر بانك فدرال همچنان سياست پولي را 
بدون تغيير حفظ كند و نرخ بهره را زودتر افزايش ندهد، 

طال همچنان سودآور خواهد بود.
سطح پشتيباني فعلي، ۱۷۵۰ دالر و ۱۷۰۰ دالر است. 
۱۸۳۰، ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ دالر س��طح مقاومت را نشان 
مي دهند. اگر قيمت به زير ۱۷۵۰۰ دالر برسد، نشانه اي 
از فروش است و مسيري براي معامله با قيمت ۱۷۰۰ 
دالر خواه��د بود. از طرف ديگر، اگ��ر قيمت به باالي 
۱۸۳۰ دالر برسد نشانه اي براي معامالت طال خواهد 

بود و مسيري به ۱۸۵۰ دالر است.
احتمال ريسك پذيري در آگوست ۲۰۲۱ حاكم خواهد 
بود و اگر قيم��ت به باالي ۱۸۳۰ دالر برس��د، هدف 
بعدي مي تواند مقاومت در حدود ۱۸۵۰ دالر باش��د. 
قيمت طال در اين هفته باالتر از سطح ۱۸۰۰ دالر باقي 

ماند البته با وجود نگراني از ضربه اقتصادي احتمالي 
س��ويه دلتا ويروس كرونا، طال مي تواند به پيشرفت 

باالتر دست يابد.

    اعالم آمازون و تسال 
قيمت ارزهاي رمزنگاري شده از جمله بيت كوين روز 
دوشنبه به بيشترين س��طح خود در هفته هاي اخير 
رس��يد. قيمت ارزهاي رمزنگاري ش��ده روز دوشنبه 
در حالي كه فروشندگان استقراضي در پي يك هفته 
ق��وي اين بازار را ره��ا كردند و معامله گ��ران اميدوار 
شدند تا نظرات مثبت سرمايه گذاران با نفوذ احتمااًل 
نش��ان دهنده چرخش تمايل بازار شكننده باشد، به 
بيش��ترين س��طح خود در هفته هاي اخير رسيد. بر 
اساس اين گزارش، قيمت بيت كوين تا ۱۲.۵ درصد 
افزاي��ش يافت و به ۳۹۸۵۰ دالر رس��يد كه باالترين 
قيمت از اواس��ط ماه ژوئن در طول جلسه معامالتي 
آسيا محسوب مي شود. آمازون بيت كوين را به عنوان 
يك شيوه پرداخت قبول مي كند.شركت بزرگ تجارت 
الكترونيك آمازون عالوه بر قبول پرداخت با بيت كوين، 
به دنبال ايجاد ارز مجازي مخصوص به خود اس��ت و 
احتمااًل آن را در اوايل ۲۰۲۲ راه اندازي مي كند.طبق 
گفته برخي منابع در آمازون، اين شركت بزرگ تجارت 
الكترونيك قص��د دارد تا پايان ۲۰۲۱ بيت كوين را به 
عنوان يك ش��يوه پرداخت بپذيرد و احتمااًل زمينه را 
براي قبول نقل و انتقال هاي وسيعتر با ارزهاي مجازي 

آماده كند.

     جهش ۱۲ درصدي بيت كوين
قيمت بيت كوين ۱۲ درصد جهش كرد، اتر با ۵ درصد 
افزايش، باالترين ركورد ۳ هفته اخير را زد.روز دوشنبه 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده در باالي طيف هاي قيمتي 
اخير قرار گرفتن��د. بيت كوين تا ۱۲.۵ درصد افزايش 
يافت و به ۳۹۸۵۰ دالر رسيد، باالترين ميزان از اواسط 
ماه ژوئن، در حالي كه اتر به باالترين قيمت ۳ هفته اي 
۲.۳۴۴ دالر رسيد. هفته گذشته، ايالن ماسك گفت كه 
اين خودروسازي، احتمااًل پذيرش بيت كوين را از سر 
مي گيرد. اين شركت در ماه مي چنين پرداخت هايي را 
به حالت تعليق درآورد و به فروش باالي ارز رمزنگاري 
شده كمك كرد. جك دورسي، رييس توييتر نيز هفته 
گذش��ته گفت كه ارز ديجيتال بخش بزرگي از آينده 
اين شركت رسانه جمعي است و روز يكشنبه گزارش 
شده كه آمازون به دنبال پذيرش پرداخت بيت كوين تا 
پايان سال است. جمع بندي اين اظهارات كافي بود تا 

سرانجام بازار از كف حمايتي بلند شود.

ديدگاهاخبار

تحليل
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دولت بايد مردم را از فقر گسترده 
نجات دهد

وزير اس��بق صمت تاكيد كرد: ممكن است دولتي هم 
مانند دولت س��يزدهم به رياست جناب آقاي رييسي 
وضعيت بس��يار نابه هنجار و بي س��امان و به اصطالح 
يك زمين سوخته را بخواهد تحويل بگيرد كه با حجم 
بسياري از بدهي و اعداد و ارقام بسيار نجومي از نقدينگي 
و انبوهي از مردم كه دچار فقر گسترده هستند روبروست؛ 
بنابراين چنين دولتي ممكن اس��ت بگويد در ۶ ماهه 
ابتدايي نمي توانم رشد اقتصادي را رقم بزنم و درآمد سرانه 
را ايجاد كنم، بلكه ابتدا بايد ناهمواري ها را هموار كنيم. 
در اين شرايط بايد يارانه ها را سر و سامان دهند و مردمي 
كه در اين ۸ سال دچار فقر گسترده شدند را نجات دهد. 
ريل گذاري و سرمايه گذاري و ايجاد زيرساخت هايي كه 
در ۸ سال گذش��ته انجام نشده، ۶ ماه ديگر هم محقق 
نمي شود. به گفته وي، دولت جديد در ۶ ماه نخست بايد 
با آرامش و طمانينه با مردم گفت وگو و نيازهاي اوليه آنها 
را رفع كند و چرخ هاي زنگ زده و قفل ش��ده توليد را تا 
حدودي باز كند تا روان شود. اما در آينده بايد به سمت 
نرخ رشد و بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي كه داراي 
زيرمجموعه هاي بسياري اس��ت برود. به عنوان نمونه 
ش��اخص كالن توليد ناخالص داخلي كه شامل توليد 
صنعتي، كشاورزي، نفتي و پتروشيمي و تجارت و ... است 
و بايد همه اين مولفه ها بهبود پيدا كند تا شاخص اصلي 
رش��د يابد. تيم اقتصادي دولت جديد بايد نقشه مورد 
توافق از رشد اقتصادي در همه حوزه ها تدوين كند و با كار 
گروهي و منسجم كمك كنند تا شاخص هاي اقتصادي 
رشد و بهبود پيدا كند. ما يك اقتصاد حقيقي داريم كه 
شامل صنعت و معدن و بازرگاني و كشاورزي و ... است و 
يك اقتصاد اعداد و آمار داريم كه حساب و كتاب اقتصاد 
تلقي مي شود و با عنوان اقتصاد كالن از آن ياد مي شود. 
دولت جديد بايد با مردم روراست باشد و كم كاري خود 
را مانند دولت قبلي با روش هاي نادرست، توجيه نكند 
وزير اسبق صمت معتقد است دولت جديد بايد نقشه 
مورد توافق از رشد اقتصادي در همه حوزه ها را تدوين 
كند.وزير اس��بق صنعت، معدن و تجارت مي گويد: 
دولت ها بايد شاخص هاي اقتصاد كالن مانند توليد 
ناخالص داخلي، درآمد سرانه و ضريب جيني، حجم 
تجارت خارجي با تراز مثبت و ... را به معناي واقعي و 
جدي بهبود دهند و دولت جديد نيز بايد در اين مسير 
گام بردارد. مهدي غضنفري در گفت وگو با ايِبنا تصريح 
كرد: اينكه هر دولتي كه بگويد چنين شاخص هايي 
بيهوده است و مي خواهد سياست گذاري مختص به 
خود را داشته باشد و ريل گذاري متفاوتي داشته باشد، 
نوعي قصه پردازي اس��ت و هيچ كدام نتيجه بخش 
نخواهد بود، چرا كه مي خواهد از واقعيت هاي اقتصادي 
فرار كند.شاخص هاي اقتصادي مانند عملكرد تب در 
بدن يك بيمار است كه اگر كنترل نشود ممكن است 
تشنج ايجاد ش��ود؛ بنابراين اگر شاخص ها وضعيت 
خوبي نداشته باشند و در مسير رشد كنترل نشوند، 

مردم دچار ناآرامي و آسيب خواهند شد.

پرداخت تسهيالت كرونايي
 به كسب وكارهاي آسيب ديده 

با پيشنهاد و پيگيري  اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي »پرداخت تسهيالت بنگاه 
محور به تاالرهاي پذيرايي آسيب ديده از كرونا« در 
كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا مطرح و 
در چهل و هشتمين جلسه از اين كارگروه در تاريخ 
۲۱ تير ۱۴۰۰ مورد تصوي��ب قرار گرفت. در نهايت 
دستورالعمل پرداخت اين تسهيالت از سوي معاون 
اقتصادي رييس جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانك مركزي ابالغ شد.  مبلغ تسهيالت استحقاقي 
دارندگان تاالرهاي پذيرايي به شرح ذيل است: گروه 
يك: سقف مبلغ تسهيالت۱۵۰ ميليون توماني براي 
مساحت تا ۲۰۰ متر مربع )فضاي سالن( / مساحت 
براي تا ۴۰۰ متر مربع )باغ تاالر( گروه دو: سقف مبلغ 
۳۰۰ ميلي��ون توماني براي مس��احت ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
متر مربع )فضاي سالن( / مس��احت براي بازه ۴۰۰ 
تا ۱۰۰۰ متر مربع )باغ تاالر( گروه س��ه: سقف مبلغ 
۴۵۰ ميليون توماني براي مساحت ۵۰۰ متر مربع و 
بيشتر )فضاي سالن( / مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع 
و بيشتر )باغ تاالر(   در خصوص فضاي سالن يا باغ تاالر 
صرفًا يكي از اين دو مالك محاس��به قرار مي گيرد.  
تسهيالت اين دس��تورالعمل طي عقد مرابحه عام 
به صورت يك مرحله اي با نرخ ۱۲ درصد و اقس��اط 
۲۰ ماهه پرداخت مي ش��ود. مدت سه ماه نيز براي 
بازپرداخت قسط اول اين تسهيالت پس از اخذ آن، 
تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد كه مجموعًا دوره 
اقس��اط ۲۲ ماه خواهد بود. در اين راستا، متقاضيان 
اخذ تسهيالت بانكي بايد تا پايان شهريور ۱۴۰۰ با 
 مراجعه به سامانه كارا )وزارت كار(، به نشاني اينترنتي
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اطالعات الزم را بر اس��اس فرم هاي مربوطه تكميل 
كنند.  مرجع بررسي، تاييد تقاضا و اطالعات متقاضيان 
در ابتدا اتحاديه صنفي هر ش��هر و بعد اتاق اصناف 
شهرستان و نهايتًا تأييد س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان و اس��تان مربوطه است. اتحاديه 
شهرس��تان مربوطه موظف است نس��بت به بازديد 
مجدد از تاالر متقاضي اقدام و مساحت سالن و فضاي 
باز مفيد و غيرمفيد را بررس��ي و طي صورتجلس��ه 
گ��زارش بازرس��ي را تكميل و در پرون��ده متقاضي 
نگهداري كرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش 
بازرسي تأييد يا اصالح كند. بر اساس دستورالعمل 
ابالغي، پرداخت اين تس��هيالت از محدوديت هاي 
متعارف در تسهيالت بانكي از جمله بدهي غيرجاري 
متقاضي و ذينفعان و چك هاي برگشتي متقاضيان 
و ذينفعان، مستثني است و مشمول محدوديت هاي 
مق��رر در ماده )۵( مكرر قانون صدور چك نبوده و به 
عنوان مستثنيات دين تلقي مي شود. طلبكاران دولتي 
يا خصوصي و دستگاه هاي اجرايي نيز اجازه برداشت و 

توقيف اين تسهيالت را نخواهند داشت. 

شرط كاهش قيمت ها
در ماه هاي آينده

يك كارشناس اقتصادي سه موضوع ناترازي در بودجه، 
نظام بانكي و تجارت خارجي را از عوامل كليدي تورم  
دانست و گفت: زماني كه اين سه ناترازي در اقتصاد ايران 
اصالح نشود، همچنان روند تورم افزايشي خواهد بود. 

وحيد شقاقي در گفت وگو با ايسنا درباره ثبت تورم ۴۴ 
درصدي در تير سال جاري، اظهار كرد: مساله مهم در 
اين زمينه اين است كه اقتصاد ايران در مدار تورمي قرار 
گرفته و هيچ كدام از عوامل تورم زا مهار نش��ده است. 
عالوه براين، طبق برآوردها اميد و انتظاراتي از اصالح 
عوامل تورم زا ديده نمي شود؛ بنابراين در اقتصاد ايران 
در حال حاضر نه عوامل تورم زا كنترل شده و نه انتظارات 
تورمي مهار شده است.  وي با بيان اينكه با مهار نشدن 
تورم، سرعت رشد قيمت ها نيز صعودي مي شود، افزود: 
اصالح ناترازي بودجه، نات��رازي نظام بانكي و تجارت 
خارجي س��ه عامل كليدي براي مهار تورم هس��تند 
كه با اصالح و بهبود اين ناترازي ها مي توان نس��بت به 
كاهش��ي ش��دن روند تورم اميدوار بود. در اين راستا، 
شواهد نشان مي دهد كه روند افزايش كسري بودجه 
دولت دارد و عزمي نيز براي كاهش آن ديده نمي شود 
كه همچنان بي انضباطي هاي مالي در اداره اقتصاد و 
دولت حاكم است.  اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: 
همچنين، شواهد حكايت از تدوام ناترازي نظام بانكي 
دارد و اصالحي براي اين نظام بانكي صورت نگرفته كه 
خلق نقدينگي و دارايي هاي غيرشفاف بانك ها در حال 
افزايش است. از س��وي ديگر، همچنان دست دولت 
در جيب بانك هاس��ت و از منابع آنها ارتزاق مي كند 
و ت��ا زماني كه اين موضوع پابرجاس��ت، نظام بانكي 
تشديد كننده ناترازي اس��ت و رشد افسارگسيخته 
نقدينگي نيز در پي اين امر، به تورم بيشتر دامن مي زند. 
ش��قاقي بيان كرد: ناترازي تجارت خارجي سومين 
عامل تورم زاست كه همچنان واردات بي رويه به ويژه 
كاالهاي لوكس و قاچاق كاال وجود دارد و با مشكالت 
صادرات غيرنفتي، س��هل انگاري و سهولت واردات 
رسمي يا غيررس��مي همچنان كسري هاي تجاري 
غيرنفتي پابرجاست كه كسري هاي تجاري به نرخ ارز 
فشار وارد مي كند تا روند افزايشي داشته باشد كه در پي 
اين امر، قيمت كاالها و خدمات نيز افزايشي مي شود. 
اين تحليلگر اقتصادي گفت: فعال افق روشني براي 
اصالح س��ه ناترازي ذكر شده در اقتصاد كشور وجود 
ندارد و تا زماني كه اين عوامل تورم زا اصالح نشوند، روند 
پيش رو حكايت از افزايش تورم و انتظارت تورمي دارد. 
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افزايش قيمت  سكه و دالر درپايان تعطيالت

روندمنفيبهرهوريدراقتصادايرانتورمباالي40درصد؛چالشدولتسيزدهم
گروه بانك و بيمه|

 مركز آمار ايران، آماري را از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۴۰۰ 
منتش��ر كرده كه در آن كمترين نرخ تورم ساالنه دوازده 
ماهه مربوط به خرداد ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۲ و بيشترين نرخ 
تورم ساالنه دوازده ماهه متعلق به خرداد ۱۴۰۰ با ثبت نرخ 
۴۳ درصد بوده، ولي تيرماه ۱۴۰۰ با ثبت نرخ تورم ۴۴.۲ 
درصدي ركورد بيشترين نرخ ساالنه تورم در سال هاي 
اخير را زده كه تاثير تحريم ها، شيوع بيماري كرونا و نقش 
اقتصادي آن بسيار آشكار است.  همچنين روند صعودي 
نرخ تورم ساالنه كشور را نيز در آمار به انتشار درآمده شاهد 
هستيم، به گونه اي كه در آبان ماه سال ۹۹ اين شاخص 
۲۹ درصد بود، اما اين رقم در تيرماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۲ درصد 
رسيده و در واقع نرخ تورم در اين مدت نه چندان طوالني 
افزايشي نزديك به ۱۵ درصدي را تجربه كرد. نرخ تورم 
نقطه اي كل كشور نيز در بازه زماني خرداد ۱۳۹۶ تا پايان 
تيرماه سال جاري، بيانگر روند صعودي از نرخ تك رقمي 
به محدوده ۵۰ درصد است. به گونه اي كه كمترين نرخ 
تورم نقطه اي كل كشور )كه بيانگر درصد تغيير نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است( در نخستين ماه سال ۱۳۹۷ با 
ثبت نرخ ۷ درصد )زماني كه هنوز خبري از كرونا نبود و 
برجام وارد فاز اجرايي شده بود( و بيشترين نرخ نيز مربوط 
به ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است. 
بنابراين يكي از مهم ترين چالش هاي دولت سيزدهم پيدا 

كردن راهكار عملي براي توقف روند افزايش نرخ تورم و 
افت ارزش ريال بايد باشد. اما چه كارهايي مورد توجه قرار 
گيرد تا كمي از مشكالت مردم كاسته شود؟ اولين بحثي 
كه به نظر مي رس��د نبايد دور از نظر باشد، تغيير شكل 
بودجه ريزي از سنتي به عملياتي است تا هم ناترازي آن 
برطرف شود و هم جايي براي چانه زني هنگام بررسي باقي 
نماند.  مساله ديگر ناترازي بانك ها است كه بخش مهم آن 
به عدم استقالل بانك مركزي بر مي گردد. بانك مركزي 
ايران يك نهاد تحت نفوذ دولت به حساب مي آيد، البته 
شرايط كشور نرمال نيست و گاهي بايد براساس نياز پيش 
رفت، اما حداقل كاري كه در اين ميان مي توان مورد توجه 
قرار داد، تقويت نظارت بانك مركزي بر ساير بانك ها است 
تا حداقل از خلق پول و رشد نقدينگي ممانعت به عمل  
آيد.  روشن است كه رشد نقدينگي بر تورم تاثير بسيار 
زيادي دارد، به طوري كه در صورت كنترل آن تورم هم 
به كنترل در خواهد آمد و برعكس. با اين حال چنانچه 
در كنار اين موارد از توليد ملي هم حمايت به عمل آيد 
و اشتغال شكوفا شود، به اين معنا نخواهد بود كه تورم 
نخواهيم داشت، بلكه از ميزان آن كاسته مي شود و اين 
همان انتظاري است كه مردم از دولت آينده دارند.  در 
واقع مردم از دولت جديد توقعاتي در حوزه ها مختلف 
در سر دارند كه قطعا تحقق آنها به برنامه دقيق و منظم و 
صد البته انتخاب افراد متعهد و متخصص بستگي دارد. 

بررس��ي روند بهره وري در ايران بر اساس آنچه در 
برنامه هاي پنج ساله توسعه پيش بيني شده و آنچه 
عمال اتفاق افتاده، نشان دهنده عدم تحقق و اغلب 

رشد هاي منفي است.
به گزارش ايسنا، جزييات بهره وري در گزارش هاي 
سازمان ملي بهره وري نش��ان مي دهد كه تا پايان 
سال سوم اجراي برنامه ششم توسعه حد فاصل سال 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، رش��د بهره وري كل عوامل توليد 
منفي ۳.۹ درصد اعالم شده است در حالي كه اين 
ميزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸ درصد پيش بيني 
شده بود و فاصله اي حدود هفت درصدي با يكديگر 
دارد.  ميزان بهره وري عوامل توليد در برنامه پنجم 
توس��عه منفي ۰.۶ درصد، برنامه چه��ارم۰.۵ و در 

برنامه سوم ۱.۱۰ درصد بوده است. 
در رابطه با ش��اخص بهره وري كل عوامل توليد در 
سال ۱۳۹۸ نيز آمار نشان مي دهد كه اين شاخص 
بر اساس ارزش افزوده فعاليت اقتصادي در اين سال 
با احتس��اب نفت منفي ۶.۱ و بدون نفت منفي ۲.۸ 

درصد بوده است. 
بر اساس اين شاخص، گروه نفت و گاز با منفي ۱۴.۳، 
صنعت منفي ۸.۷، س��اختمان منف��ي ۸.۷ درصد 
پايين تري��ن به��ره وري را در بخش هاي اقتصادي 

داشتند.

همچنين ارتباطات با ۱۶.۲ و معدن با ۴.۱ باالترين 
بهره وري را به خود اختصاص داده اند. 

رشد بهره وري نيروي كار نيز منفي ۸.۳ با احتساب 
نفت و منفي ۱ بدون احتساب نفت بوده است. 

رش��د ش��اخص بهره وري س��رمايه نيز در مجموع 
بخش هاي اقتصادي منف��ي ۶.۱ و بدون نفت ۱.۳ 

درصد گزارش شده است. 
رشد ش��اخص بهره وري كل عوامل توليد بر اساس 
ستانده فعاليت اقتصادي در همين سال با احتساب 
بخش نفت به منفي ۴.۳ و بدون احتساب نفت ۰.۳ 

رسيده است. 
همچنين رش��د ش��اخص بهره وري كار نيز منفي 
۶.۴ با احتساب نفت و منفي يك بدون نفت است. 

شاخص رش��د بهره وري س��رمايه نيز در مجموع 
منفي ۱.۶ با نفت و مثب��ت ۱.۳ بدون نفت گزارش 

شده است.
اما جريان س��اير ش��اخص ها در برنامه هاي توسعه 
حاكي از آن است كه رشد نيروي كار در برنامه سوم 
توسعه ۴.۴، برنامه چهارم ۰.۳، برنامه پنجم ۰.۶ و در 
برنامه ششم در سه ساله اول يك درصد بوده است. 
در رابط��ه با رش��د س��رمايه ني��ز در برنامه س��وم 
۴.۴درصد، برنامه چهارم، سه درصد، برنامه پنجم 

۱.۵ و برنامه ششم ۰.۲ درصد بوده است.

دالر 4۲00 كارايي ندارد
ب��ه دليل نبود زيرس��اخت، 
شبكه توزيع و نظارت دقيق 
و همه جانب��ه، سياس��ت 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 
ب��راي واردات كاال و نهاده با 
شكست مواجه شده است.
بايد از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ 
تا بازار ارز، كارت معيش��تي 
براي افراد كم درآمد جامعه شارژ شود تا اين اقشار بتوانند 
كاالهاي اساسي خود را خريداري كنند.تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني براي واردات كاالهاي اساسي در سه سال 
گذشته، از جمله سياست هاي ارزي دولت دوازدهم بوده 
كه با هدف ثبات نرخ كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم 
شكل گرفت، اما به داليلي نتوانست به اين هدف برسد. در 
اين ميان، براي سال جاري نيز آنگونه كه در مصوبه قانون 
بودجه ذكر ش��ده، قرار بر تداوم تخصيص ارز ترجيحي 
به ن��رخ ۴۲۰۰ توم��ان براي هر دالر اس��ت. موضوعي 
كه با توجه به ش��روع به كار دولت جديد در هفته هاي 
آتي، از نگاه كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي، مورد نقد 
قرار گرفته است. متاس��فانه با ادغام وزارت بازرگاني در 
وزارت صمت، همه زيرساخت ها و ابزار وزارت بازرگاني 
از جمله انبارها، سيس��تم هاي توزيعي و سيستم هاي 
لجستيكي از بين رفته است. بنابراين هر چقدر هم كه ارز 
ترجيحي اختصاص دهيم، به دليل آنكه سيستم بازرگاني 
داخلي قابل قبولي نداريم و كنترل بر حمل و نقل آن و 
مراكز توزيع كاال در اختيارمان نيست و اينها در اختيار 
واردكننده ها قرار گرفته و در مجموع نظارت و كنترل بر 
اينها وجود ندارد، به نظر مي آيد كه تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني هيچ مشكلي از مشكالت اقتصادي كشور را حل 
نمي كند و بهتر است كه باالخره يك جراحي اقتصادي 
صورت بگيرد. ۸ ميليارد دالر در سال جاري به عنوان ارز 
يارانه اي تخصيص داده مي شود در اين ميان بحث دارو به 
دليل اينكه تا حدودي قابل كنترل است، از موضوع كاالي 
اساسي جدا و متفاوت است. بنابراين بقيه اين ارز، يعني 
حدود ۵ ميليارد دالر را بايستي با نرخ ارز نيمايي تخصيص 
داده شود و تفاوت دالر ۴۲۰۰ توماني تا ۲۴ هزار تومان 
به عنوان يك كمك نقدي به اقشار آسيب پذير جامعه 
اختصاص يابد. اي��ن روش مي تواند كارايي قابل قبولي 
را براي اقتصاد داش��ته باشد. به بيان ديگر در اين روش، 
از محل آن منابع، كارت معيش��تي حداقل براي چهار 
دهك خانوار صادر ش��ود و از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا 
بازار ارز، شارژ شود تا اقشار مورد نظر و كم درآمد جامعه 
بتوانند كاالهاي اساس��ي خود را خريداري كنند و در 
نهايت ارز دو نرخي و ارز يارانه اي از اقتصاد كشور برچيده 
شود. البته نمي خواهم بگويم كه سياست ارز ۴۲۰۰ 
توماني به طور كامل اش��تباه بوده، زيرا تا زماني كه 
سيستمي لجستيك الزم و سيستم نظارت و كنترل 
قوي را نداريم، اين سياس��ت ارزي جواب نمي دهد 
وگرنه اگر مي توانستيم به اصطالح ارز را در بستري 
مناسب تخصيص دهيم تا كاال به صورت كاالبرگ يا 
به وسيله ديگري به طور مطلوب توزيع مي شد، قطعًا 
اين سياست ارزي دالر ۴۲۰۰ مي توانست به عنوان 
يك سياست قابل قبول باشد، ولي عملكرد دو سال 
گذشته نشان مي دهد كه سياست ارز ۴۲۰۰ توماني 

كارايي ندارد و نيازمند جراحي اقتصادي هستيم.

حميد حسيني
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افت معامالت اوراق
تسهيالت مسكن فرابورس

نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در چهار ماه گذشته 
نش��ان مي دهد ط��ي 79 روز معامالتي تع��داد 121 
ميليارد و 544 ميليون ورقه بهادار در 7482 ميليون 
و 934 هزار نوبت به ارزش 7482 هزار و 934 ميليارد 
ريال در بازارهاي فرابورس خريدوفروش ش��ده است 
كه ب��ه ترتيب از افت 53 درص��دي حجم، كاهش 64 
درصدي نوبت هاي معامالت و رشد 66 درصدي ارزش 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال 99 حكايت دارد. 
همچنين بازار اول فرابورس از ابتداي امسال تا پايان تير 
تغيير مالكيت 37 ميليارد و 932 ميليون ورقه بهادار به 
ارزش 233 هزار و 876 ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 
38 ميليارد و 264 ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش 332 
هزار و 490 ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام 
به ترتيب بيانگر افزايش 42 درصدي حجم و كاهش 55 
درصدي ارزش معامالت در بازار اول و افت 67 درصدي 
حجم و كاهش 84 درصدي ارزش معامالت بازار دوم 
در مقايس��ه با چهار ماه نخست ماه سال 99 است. اين 
گزارش مي افزايد: در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد 6937 
ميليون اوراق بدهي به ارزش 6428 هزار و 658 ميليارد 
ريال معامله شده است كه از افزايش 794 درصدي حجم 
و 819 درص��دي ارزش معامالت اين بازار در چهار ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 99 حكايت 
مي كند. افزون بر اين، بالغ بر 16 ميليارد و 117 ميليون 
واحد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله به ارزش 
288 هزار و 245 ميليارد ريال و 9 ميليون ورقه گواهي 
تسهيالت مسكن )تسه( به ارزش 5162 ميليارد ريال 
در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرارگرفته است كه 
نشان از افزايش 41 درصدي حجم و رشد 28 درصدي 
ارزش معام��الت صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 
معامله و همچنين افت 25 درصدي حجم و كاهش 
34 درصدي ارزش معامالت اوراق گواهي تسهيالت 

مسكن در مقايسه با چهار ماه نخست پارسال دارد.

گروكشي سود سهامداران عدالت 
از سوي دو شركت سرمايه پذير

اكب��ر حي��دري، س��خنگوي كان��ون ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در مورد واريز سود 
س��هام عدالت مربوط به عملكرد سال 98 گفت: سهام 
عدال��ت در حال حاضر دچار ي��ك بالتكليفي خاصي 
ش��ده، حال خوبي ندارد و نيازمن��د اصالحات فوري 
در اداره سهام عدالت اس��ت. به گفته وي، طبق قانون 
تجارت قرار بود سود سهام عدالت براي كساني كه روش 
مديريت غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، بايد به حساب 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني واريز مي شد، اما 
مس��ووالن دولتي چون مي خواستند سريعًا كار انجام 
شود، سود س��ال 98 را از طريق شركت سپرده گذاري 
مركزي به حساب سهامداران عدالت درروش مستقيم 
و غيرمس��تقيم واريز كردند. وي افزود: بر اساس گفته 
دژپس��ند وزير اقتصاد، قرار بود براي كساني كه سهام 
عدالت باارزش اسمي يك ميليون توماني دارند بابت سود 
عملكرد سال 98 مبلغ 400 هزار تومان واريز كنند، اما 
اعالم شد براي كساني كه سهام عدالت 532 هزارتوماني 
دارند مبلغ 200 هزار تومان واريز مي ش��ود كه معلوم 
نشد سود بابت 32 هزار تومان اضافي آن چه شده است. 
به گفته سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت، قبل از اسفندماه 99 قرار بود 50 
درصد از سود عملكرد سال 98 سهام عدالت واريز شود 
كه به جاي 200 هزار تومان مبلغ 195 هزار تومان واريز 
شد، اما بعد از عيد كه قرار بود 50 درصد دوم از سود واريز 
شود بازهم گروكشي شد و 40 درصد از سود باقيمانده 
س��ال 98 را واريز كردند و گفتند بقيه س��ود را با سهام 
جاي��زه و حق تقدم جبران مي كنن��د. حيدري عنوان 
كرد: دو شركت مپنا و مخابرات ايران كه از شركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت هستند، اعالم كردند به دليل 
داش��تن مطالبات از دولت، پولي براي واريز سود سهام 
عدالت س��هامداران ندارند بنابراين نه سودي دادند و 
نه وعده دادند كه س��هام جايزه يا حق تقدم اختصاص 
دهند. وي افزود: قباًل سود سهام عدالت از طريق سازمان 
خصوصي سازي و به صورت رايگان بين سهامداران توزيع 
مي شد، اما بعد از عيد اعالم شد شركت مپنا و مخابرات 
سود عملكرد 98 سهامداران را نداده اند، در حالي كه اين 
دو شركت مانند هر شركت ديگري حق دخل و تصرف 
در سود 49 ميليون سهامدار را ندارند. سخنگوي كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت اظهار 
داشت: درواقع مپنا و مخابرات به بهانه داشتن طلب از 
دولت سود سهام عدالت مردم را نزد خود گرو گرفته اند 
و ادعا مي كنند پولي براي پرداخت سود به سهامداران 
ندارن��د، درحالي كه وقتي س��ودي در مجمع تصويب 
مي ش��ود، منابع آن وجود دارد. به گفته حيدري، از 36 
شركت سرمايه پذير سهام عدالت فقط پنج شركت سود 
عملكرد سال 98 شناسايي نكرده اند، يعني 31 شركت 
سودآور بوده اند كه از اين تعداد دو شركت گفته اند سود 
نمي دهيم و دو شركت ديگر نيز گفته اند به جاي سود 
نقدي سهام جايزه و حق تقدم به سهامداران مي دهيم. 
وي گفت: پيشنهاد ما اين است كه ترازنامه شركت هاي 
سرمايه پذير عدالت منتشر شود كه سودهاي مجامع 
چه شده است و با اموال مردم در اين مدت چه كرده اند. 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت در مورد پرداخت 50 درصد دوم سود سهام 
عدالت كه در 14 تيرماه امس��ال واريز شد، عنوان كرد: 
براي دارندگان سهام عدالت 532 هزارتوماني حدود 76 
هزار تومان سود واريز كرده اند و به نظر من بايد ترازنامه 
صورت مالي اين شركت ها منتشر شود تا سهامداران 
عدالت بدانند چه هزينه اي بابت تقس��يم سود از آنها 
كسر شده است. به گفته حيدري، برخي از شركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت به هيات مديره نمايندگان 
س��هام عدالت كه منصوب دولت بوده اند، متأسفانه 
به صورت غيرقانوني پاداش هيات مديره دادند، درحالي 
كه اگر پاداش��ي تعلق مي گيرد، بايد ابتدا به حساب 
شركت سرمايه گذاري استان واريز شود و هيات مديره 
شركت بعد از بررسي آن را به حساب افراد واريز كنند.

تسهيل روند اعطاي مجوزها
در بازار سرمايه

ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
ب��ورس در خصوص حوزه عملك��رد مديريت نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان 
كرد: نظارت بر نهادهاي مالي همچون )شركت هاي( 
سبدگردان ، مشاور س��رمايه گذاري ، تأمين سرمايه، 
پ��ردازش اطالع��ات و رتبه بندي اعتب��اري در زمره 
فعاليت هاي اين اداره اس��ت. اين حوزه نظارت شامل 
صدور موافقت اصولي تأسيس، صدور تأييديه تأسيس 
نهادهاي مالي، صدور انواع مجوزهاي فعاليت نهادهاي 
مالي، تاييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي، 
تاييد صورت جلسات، افزايش سرمايه نهادهاي مالي 
و بازنگري در قوانين و مقررات اس��ت. هم اكنون 10 
شركت تأمين سرمايه، پنج شركت پردازش اطالعات 
مالي، 20 شركت مشاور سرمايه گذاري، سه شركت 
رتبه بندي اعتباري و 45 شركت سبدگردان در بازار 
سرمايه مجوز تأس��يس و فعاليت داش��ته و در حال 
فعاليت هس��تند. وي در ادامه عنوان كرد: با تصويب 
قان��ون ب��ازار اوراق بهادار در س��ال 1384 و س��پس 
تصويب قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
در سال 1388، نهادهاي مالي جديد شكل گرفتند. 
با توجه به گذش��ت حدود 12 س��ال از زمان تصويب 
قوانين و مقررات مذكور و تغيي��رات نوين در فضاي 
مالي و پيش��رفت هاي تكنولوژيكي و ح��وزه آي تي 
)فناوري اطالعات(، برخي قوانين نياز به بازبيني دارد. 
به عنوان مثال، يك��ي از خروجي هاي اين بازنگري ها 
كه مبتني بر نياز روز و تغيي��رات تكنولوژيكي بوده، 
دستورالعمل تأس��يس و فعاليت شركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري نوع دوم در اين راس��تا تدوين شده و 
مورد تصويب قرارگرفته است. مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي در ادامه اين گفت وگو اعالم كرد: دس��تورالعمل 
يادشده در راس��تاي مديريت و نظارت بر كانال هاي 
تلگرامي يا فعاليت هاي مش��ابه در فض��اي مجازي 
تصويب شده است. تسهيل صدور مجوز شركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم از طريق كاهش مبلغ 
سرمايه، كاهش بوروكراسي اداري و يكي كردن مجوز 
تأسيس و فعاليت مدنظر قرارگرفته است. همچنين 
موضوع ارايه خدمات توسط دارندگان مجوز فعاليت 
سبدگرداني در قالب »سبد مشاع« در دست بررسي 
جهت طرح در هيات مديره محترم سازمان بورس 
و اوراق بهادار است. ازجمله فعاليت هاي اين اداره، 
تاييد صالحيت حرفه اي مدي��ران نهادهاي مالي 
اس��ت كه باوجود حجم باالي درخواس��ت تاييد 
صالحيت در اين زمينه، اين مجموعه همواره سعي 
داشته حداكثر ظرف دو هفته، صالحيت حرفه اي 
متقاضيان را بررسي كند. تعداد افراد در صف تاييد 
صالحيت ها هم اكنون نزديك به صفر رسيده است.

وي عنوان كرد: در بخش امور مربوط به تاييد صالحيت 
حرفه اي مدي��ران نهادهاي مالي، مدارك تحصيلي و 
س��وابق تجربي و صالحيت علمي اشخاص داوطلب 
موردبررس��ي ق��رار مي گيرد. با بررس��ي م��دارك و 
مستندات داوطلبان و محاس��به امتيازات مربوط به 
سوابق تجربي و تحصيلي و با توجه به جداول موجود 
در دس��تورالعمل تاييد صالحيت حرف��ه اي مديران 
نهاده��اي مالي، در صورت كس��ب امتي��ازات الزم، 
اشخاص يا بدون نياز به مصاحبه علمي تاييد صالحيت 
مي شوند يا در صورت نياز دعوت به مصاحبه مي شوند. 
در پايان اين فرآيند پس از بررسي صالحيت حرفه اي 
توسط كميته بررسي صالحيت حرفه اي مديران و در 
صورت احراز صالحيت عمومي نتايج به ايشان اعالم 
مي ش��ود. ميثم فدايي در ادامه اين گفت وگو به بحث 
مهم اين روزها يعني انتقادات از روند اعطاي مجوزها 
پرداخت و گف��ت: هم اكنون بيش از 220 ش��ركت، 
درخواست موافقت اصولي تأس��يس نهادهاي مالي 
شامل شركت  س��بدگردان، تأمين س��رمايه، مشاور 
سرمايه گذاري و پردازش اطالعات مالي را به سازمان 
بورس و اوراق بهادار ارايه كرده اند كه همگي در جريان 
بررسي است، اما اغلب اين درخواست ها با نقص مدارك 
ازجمله نقص مدارك و مستندات هر يك از موسسان 
يا عدم تاييد طرح تجاري )Business Plan( روبرو 
بوده اند. درخواست هاي واصل شده تا ابتداي تيرماه، 
عمدتًا موردبررسي قرارگرفته و نواقص درخواست به 

نماينده موسسان اطالع داده شده است.
مدير نظ��ارت ب��ر نهاده��اي مالي س��ازمان بورس 
توضي��ح داد: بع��د از تكمي��ل مدارك و مس��تندات 
الزم درخواس��ت هاي مذكور، استعالماتي از نهادها، 
مديريت ها وادارات ذي ربط انجام مي شود كه در بيشتر 
مواقع، روند بررسي پرونده ها با توجه به زمان بر بودن 
تهيه پاسخ اين اس��تعالمات و با عنايت به حساسيت 
موضوع فعالي��ت نهادهاي مالي طوالني  مي ش��ود. 
درنهاي��ت مرجع تصميم گي��ري در خصوص صدور 
موافقت اصولي تأس��يس نهادهاي مالي هيات مديره 
محترم سازمان است. فدايي در ادامه گفت: در ماه هاي 
اخي��ر مجوز موافقت اصولي تأس��يس يك ش��ركت 
تأمين سرمايه، يك ش��ركت پردازش اطالعات، يك 
شركت مشاور سرمايه گذاري و 10 شركت سبدگردان 
توسط هيات مديره محترم سازمان مصوب شده است. 
همچنين از ابتداي سال جاري پنج مجوز تأسيس 
به منظور ثبت شركت نزد مرجع ثبت شركت ها و 12 
مجوز فعاليت به شركت هاي سبدگردان و 2 مجوز 
فعاليت مشاور سرمايه گذاري اعطاشده است. وي 
افزود: اين در حالي است كه از سال 1389 تا اواخر 
سال گذشته، 35 شركت سبدگردان مجوز تأسيس 
و فعاليت گرفتند، ول��ي هم اكنون با اعطاي مجوز 
موافقت اصولي تأسيس و مجوز تأسيس در ماه هاي 
اخير 27 شركت س��بدگرداني ديگر در شرف اخذ 
مجوز فعاليت سبدگرداني هستند كه به فهرست 

شركت هاي داراي مجوز فعاليت  اضافه مي شوند.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار به برنامه هاي پيش روي اين اداره اش��اره كرد و 
گفت: تسهيل و تسريع فرآيندها و امور يكي از مهم ترين 
برنامه هاي پيش روي اين اداره است و تالش داريم تا 
پايان امسال تمامي درخواست ها تعيين تكليف شود.

ورود پول در اولين روز معامالتي هفته
ش��اخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته 
پس از تعطيالت يعني دوشنبه، 4 مردادماه 12 هزار و 
113 واحد رشد داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم 
يك ميليون و ٣23 هزار واحد رسيد. برپايه معامالت 
اين روز بيش از 6 ميليارد و 604 ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 55 هزار و 578 ميليارد 
ريال دادوستد شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با 
يك هزار و س��ه واحد افزايش به ٤٠4 هزار و 77 واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با 636 واحد رشد به 256 
هزار و 276 واحد رس��يد. شاخص بازار اول 17 هزار و 
198 واحد افزايش و شاخص بازار دوم يك هزار و 940 

واحد كاهش داشت.
طي معامالت روز گذشته حقيقي ها حدود 250ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
چهار ه��زار و 920ميليارد تومان ب��ود، افراد حقيقي 
83درصد يعني چهار هزار و 100ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان پنج درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »محصوالت شيميايي«، »زراعت و خدمات 
وابسته« و »استخراج كانه هاي فلزي« رقم خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »سيمان، آهك و 
گچ« و »سرمايه گذاري هاي استاني«به نفع حقوقي ها 
تمام شد. سه نماد »سپيد«، »تيپيكو« و »فسرب« لقب 
بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »بركت«، »كاما« 

و »كاوه« معطوف بود.
ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت معدني و 
صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با دو هزار و 160 واحد، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با دو هزار و 158 
واحد، معدني و صنعت��ي چادرملو با نماد »كچاد« با 
يك هزار و 580 واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد با نماد »واميد« با يك هزار و 214 واحد، توسعه 
معادن و فلزات ب��ا نماد »ومعادن« با يك هزار و 175 
واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 873 
واحد، فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با 834 واحد، 
مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 589 واحد گسترش 

نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با 338 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داش��تند. در مقابل شركت 
سرمايه گذاري س��هام عدالت استان خراسان رضوي 
با نماد »وس��رضوي« با 257 واحد، س��رمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 244 واحد، نفت و 
گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 240 واحد، 
فوالد كاوه جنوب كيش با نماد »كاوه« با 224 واحد، 
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش با نماد »افق« با 
209 واحد، خدمات انفورماتيك با نماد »رانفور« با 192 
واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 149 واحد و 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با 149 واحد تاثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، اولين روز كاري هفته شركت سپيد 
ماكيان با نماد »س��پيد«، ليزين��گ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، گروه 
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري 
با نماد »ومدير«، باما با نماد »كاما« و فرآوري معدني 
اپال كاني پارس با نماد »اپال« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه ش��يميايي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 

260 ميليون و 25 هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار 
و 705 ميليارد ريال دادوستد شد. در اين روز افزايش 
سهام حقيقي ها در 71نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در 100نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دس��ته اول 580ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دس��ته دوم 320ميليارد تومان بود. 
آخرين قيمت 117نماد حداقل سه درصد نسبت به 
قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 215نماد با كاهش 

بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

     فرابورس افزايشي شد
روز دوشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از218 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و 267 واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين ب��ازار دو ميليارد و 18 
ميليون برگه سهم به ارزش 147 هزار و 470 ميليارد 

ريال دادوستد شد.
در اولين روز كاري هفته شركت بيمه پاسارگاد با نماد 
»بپاس«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، سنگ 
آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، پتروشيمي مارون با 
نماد »مارون«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، سهامي ذوب آهن 

اصفهان با نماد »ذوب«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، 
بهمن ديزل با نماد »خديزل« و بيمه دي با نماد »ودي« 

تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچني��ن صنعتي مينو با نماد »غصينو«، ش��ركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال با نماد »قچار«، بيمه كوثر با 
نماد »كوثر«، توليدات پتروش��يمي قائد بصير با نماد 
»شبصير«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
توسعه و عمران استان كرمان با نماد »كرمان«، ذوب 
روي اصفهان با نماد »فروي« و س��يمان ساوه با نماد 
»ساوه« تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     انعقاد ۲۸۵ هزار قرارداد آتي در بورس كاال
در جريان معامالت چهارمين ماه امسال معامله گران 
در بازار مش��تقه بورس كاالي ايران 284 هزار و 963 
قرارداد آتي را به ارزشي بيش از 4778 ميليارد و 582 
ميليون ريال منعق��د كردند. در اين مدت تعداد 206 
هزار و 618 قرارداد آتي زعفران نگين به ارزشي بيش 
از 2948 ميليارد و 384 ميلي��ون ريال براي تحويل 
در سه سررسيد تير، ش��هريور و آبان ماه منعقد شد. 
همچنين معامله گران با انعق��اد 2029 قرارداد آتي 
زعفران پوشال ارزش 22 ميليارد و 177 ميليون ريالي 
را براي دو سررس��يد ش��هريور و آبان ماه امسال ثبت 
كردند. ارزش انعقاد 302 قرارداد آتي پس��ته تحويل 
مردادماه 1400 نيز به رقمي بيش از 53 ميليارد ريال 
بالغ شد. در تنها سررسيد فعال قرارداد آتي زيره سبز 
با دوره تحويل مهرماه امسال 317 قرارداد منعقد شد 
تا ارزش بيش از 23 ميليارد و 113 ميليون ريالي براي 
اين دارايي پايه به ثبت برسد. شايان ذكر است 73 هزار 
و 710 قرارداد آتي نقره نيز براي سررسيدهاي مهر 
و مردادماه امس��ال در حالي منعقد ش��د كه ارزش 
1574 ميليارد و 72 ميليون ريالي براي اين دارايي 
پايه رقم خ��ورد. انعقاد 1987 قرارداد آتي صندوق 
طال با دوره تحويل مهر و مردادماه نيز ارزش بيش از 
157 ميليارد ريالي را در اولين ماه تابستان معامالتي 

براي اين دارايي پايه به ثبت رساند.

گروه بازار سرمايه|
بورس كه از ابتداي سال 1400 تاكنون وضعيت مطلوبي 
نداشته، اما بر اس��اس پيش بيني ها در تيرماه با تغيير، 
روند قابل قبولي به خود گرف��ت. از عمده ترين داليل 
اين اتفاق مي توان به فص��ل مجامع، گزارش عملكرد 
مطلوب شركت ها و همچنين تعيين تكليف انتخابات 
رياست جمهوري اش��اره كرد. در كنار همه اين موارد 
كاهش و اصالح طوالني مدت قيمت ه��ا ورود به بازار 
سرمايه  را براي فعاالن حرفه اي و شركت هاي حقوقي 
جذاب كرده بود به طوري كه شاخص كل در پايان تيرماه 
مجدداً وارد كانال يك ميليون و سيصد هزار واحد شد و 
در اين بين بسياري از كارشناسان يك اصالح قابل تامل 

را براي بورس پيش بيني مي كنند.
با اين وجود پيش بيني مي ش��ود ب��ورس همچنان در 
بلندمدت وضعيت خوبي داشته باشد. شرايط كنوني 
مذاكرات احياي برجام و ابهامات آن در كنار در دسترس 
نبودن توافق، ش��رايط اقتصادي ايران را س��خت تر از 
گذشته مي كند. بر همين اساس احتمااًل در نيمه دوم 
سال كسري بودجه بيش از گذش��ته اثرات خود را در 
اقتصاد كشور نمايان كند به معناي ديگر بايد در انتظار 
يك تورم افسارگسيخته بود. طبق تجربه هاي گذشته 

تورم مي تواند تاثير مثبتي بر روي بورس بگذارد.
همان گونه كه در گزارش ها و مصاحبه هاي گذشته به 
اين موضوع اشاره ش��د روايت هاي مختلف از كسري 
بودجه كش��ور اعدادي بين 300 تا 500هزار ميليارد 
تومان را شامل مي شود كه اين رقم سهم بااليي از كل 
بودجه بيش از 1300هزارميليارد توماني دارد. دقيقًا 
به همين دليل اس��ت كه با طوالني ش��دن مذاكرات 
احياي برجام بسياري بر اين باور هستند كه عدم ورود 
پول به اقتصاد كشور مي تواند تورم را افسارگسيخته تر 
از گذشته كند.طي ساليان اخير بسياري از شركت ها با 
مشكل لحاظ نشدن تورم در صورت مالي خود مواجه 
هس��تند و اين امر مي تواند در بلندمدت و با افزايش 
س��رمايه ها از محل تجديد ارزيابي بازار اين مساله را 

برجسته از گذشته كند.
 در ح��ال حاضر بعد از گذش��ت چند ده��ه از تكرار 
چرخه هاي تورمي تغيير قيمت در بازار س��هام بيراه 
نيس��ت، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تاريخ مجدداً 
تك��رار خواهد ش��د و افزايش حجم پول ه��ر آنچه را 
ك��ه در بازاره��اي دارايي وجود دارد ب��ا تغيير قيمت 
مواجه خواهد كرد. البته بايد صبر كرد و ديد كه بخش 
اقتصادي كابينه رييس جمهور بعدي راه را براي انجام 
اصالحات اقتصادي هموار خواه��د كرد يا قصد دارد 
بار كج حكمراني اقتصادي را مانند اسالف خود به هر 
قيمتي كه هست با ضرب وزور قيمت گذاري دستوري 
و كوبيدن بر طبل سياست گذاري متمركز اقتصادي 

به بيراهه رهنمون كند.
نرخ دالر نيز بر روال گذشته تاثير مثبتي بر روي بورس 
و بازار س��هام دارد. احتمال ثبات نرخ دالر در كانال 24 
هزارتوماني و رشد نكردن آن در روزهاي آينده موجبات 
تورم و كاهش س��ود ريالي را پديد مي سازد.تحقق اين 
تصور در كوتاه مدت به س��بب آنكه قيمت هاي جهاني 
نيز در حال حاضر عمومًا مس��ير كاهشي يا اصالحي را 
پي مي گيرند، امري به نس��بت محتمل است. البته در 
بررسي شرايط موجود و افق پيش روي بازار به خصوص 
در مردادم��اه بايد به اين نكته ني��ز توجه كرد كه خود 

بازگشايي نمادها عاملي است كه قيمت سهام را رقيق 
خواهد كرد و به تناسب آن P/ E سهام نيز تعديل مي شود 
بنابراين بعيد نيست كه بخشي از فعاالن بازار با توجه به 
انتظارات تورمي درصدد سرمايه گذاري در قيمت هاي 
موج��ود برآيند. احتم��ال ديگري هم ك��ه بايد براي 
كوتاه مدت به خصوص مردادماه در نظر داشت، اين است 
كه در شرايط كنوني و پس از تحليف رييس جمهور اين 
احتمال وجود دارد كه تا مدتي شاهد سردر گمي بازارها 
باشيم و ازاين جهت نه خبر مثبتي بر بازار اثر بگذارد و نه 
اخبار منفي چندان اثرگذار باشد. بدين ترتيب مي توان به 
آينده بورس اميدوار بود چراكه؛ پيش از تورم تاثير مثبت 
در معامالت داش��ته، وضعيت برجام مشخص نيست 

درنهايت دالر به ثبات قيمتي رسيده است.

     روند مثبت بورس
اميرعلي امير باقري، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعي��ت بازار س��رمايه گفت: در بازار هفته گذش��ته 
ش��اهد روندي عادي و معقول از معامالت بازار بوديم و 
تعداد زيادي از نمادها به مرحله اي از تعادل در عرضه و 
تقاضا رسيدند، اما در اين ميان نمادهايي كه پيشروي 
شديد قيمتي داشتند با سطوح مقاومتي روبرو شدند و 
درنهايت در مس��ير اصالح قيمتي قرار گرفتند. ايجاد 
چنين روندي براي بازار طبيعي است و از مدت ها قبل، 
اصالح درون كانالي ش��اخص بورس ب��راي بازه زماني 

كوتاه مدت در بازار پيش بيني شده بود.
امي��ر باقري به تعطيالت پيش آمده در كش��ور و تاثير 
آن ب��ر معام��الت بورس اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 
مساله اي كه در هفته گذش��ته بازار با آن روبرو شد و تا 
هفته ج��اري ادامه پيدا كرد تعطي��الت كرونايي بود، 
فعاالن بازار به مرور اين اتف��اق و پارامترهاي جديد را 
به عنوان ريسك هاي مدنظر در محاسبات خود در نظر 

مي گيرند كه اين موضوع مي تواند اهرم ريسك را براي 
سرمايه گذاري بازار سرمايه و ديگر بازارها افزايش دهد.

اين كارشناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: از طرف 
ديگر بحث بحران انرژي در حوزه آب و برق كه اخيراً در 
كشور موردتوجه قرارگرفته است مي تواند با تغييراتي در 
فعاليت كارخانه ها همراه شود و زمينه افزايش قيمت 
محصوالت را فراهم كند كه نمونه بارز اين اتفاق در بازار 

محصوالتي مانند ميلگرد و سيمان رخ داد.
وي با بيان اينكه با توجه به وجود برخي از ناكارايي ها در 
ساير بازارها اين افزايش قيمت مستقيما بر مصرف كننده 
تحميل خواهد ش��د، گفت: اين موضوع به عنوان يكي 
از مقوالت قيمت گذاري دس��توري به بهانه حمايت از 
مصرف كننده است كه بارها نظرات مختلفي در خصوص 
تبعات استفاده از آن در كش��ور اعالم شده است. هيچ 
اقتصاد مترقي و پيش��رفته اي در دني��ا وجود ندارد كه 
وارد مرحله اقتصاد آزاد نش��ده باشد، در ايران هم وقت 
آن رسيده تا به مرور قيمت گذاري به بازار سپرده شود و 
از قيمت گذاري دستوري در اقتصاد كشور دوري شود.

وي با بيان اينكه بحث قابل توجه در كشور مقوله تورم 
و چش��م انداز تورم اس��ت كه طبيعتا تاثيرگذار بر بازار 
سهام خواهد بود، گفت: بازار سرمايه با افزايش قيمت 
محصوالت، زمينه تعادل در مقدار فروش محصوالت را 
فراهم مي كند، ممكن است تاثير اين اتفاق چندان بر 
سود شركت ها ديده نشود اما امكان تهديد در سودآوري 

برخي از شركت ها وجود دارد.
امير باقري ب��ه ابهامات معامالت بورس اش��اره و بيان 
كرد: در بعد داخلي و خارجي همچنان برخي ابهامات 
به قوت خود باقي هستند، در بعد داخلي تيم اقتصادي 
كابينه دولت س��يزدهم و در بعد خارجي هم مذاكرات 
وين و توقف آن تا زمان تشكيل تيم جديد ديپلماسي 
كشور به عنوان ابهامات معامالت بورس تلقي مي شوند.

اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: از طرف ديگر 
ثب��ات ش��اخص دالر در بازاره��اي جهان��ي و حفظ 
قيمت هاي جهان��ي در رقم هاي قبلي مي تواند منجر 
به حفظ ثبات در كاموديتي ها )مواد پايه و معدني( و 
سودآوري براي س��هام كاموديتي محور بازار سرمايه 
شود كه در ميان مدت و بلندمدت سودآوري معقولي 

را از اين شركت ها در بازار شاهد خواهيم بود.
امير باقري با بيان اينكه معامالت بورس در تيرماه روندي 
مخالف با روند چند ماه گذشته را در پيش گرفت، گفت: 
بعد از صعود س��ال ٩٩ و سقوط در همان سال، درنهايت 
در ابتداي س��ال جاري حركت پر رونقي را در بازار شاهد 
نبوديم اما در تير ماه روند معامالت بازار تغيير كرد و به مدار 
صعودي بازگشت، اين موضوع نشان دهنده آن است كه 
قيمت ها براي مدتي كوتاه به تعادل نسبي در عرضه و تقاضا 
رسيدند. كليت بازارها و اقتصاد كشور با ريسك هايي مواجه 
هستند كه بايد مرتفع شوند، در غير اين صورت اتمسفر 
و فضاي س��رمايه گذاري در كش��ور تا حدودي متزلزل 
خواهد ش��د. وي با بيان اينكه مسائل قانوني، تعرفه اي و 
قيمت گذاري از جمله مواردي هستند كه توليد را تحت 
فشار قرار مي دهند، افزود: تا زماني كه توليد تحت فشار 
باشد بخش مالي نمي تواند در اقتصاد به كارايي خود ادامه 
دهد؛ بنابراين وقت آن رسيده تا تصميماتي براي بهبود 
وضعيت اقتصادي كشور صورت گيرد تا بتوان شاهد تاثير 

مثبت آن در سهام شركت هاي حاضر در بورس باشيم.
امير باقري در پايان روند معامالت بورس در هفته جاري 
را مورد پيش بيني قرار داد و افزود: انتظار داريم كليت 
بازار سرمايه در هفته پيش رو با روندي معقول به مسير 
خود ادامه دهد و اميدواريم در مرداد ماه شرايط و كليت 
اقتصاد به گونه اي مهيا شود كه چشم اندازها تا حدودي 
روشن شوند و بازار سرمايه به تبعيت از آن روند معقولي 

را مطابق با واقعيت هاي اقتصادي در پيش بگيرد.

خبرخوشاقتصادايرانبرايبازارسرمايه

آيندهروشنپيشرويبورس



گروهراهوشهرسازي|
ش��هرك اكباتان نمونه اي مش��هور از صنعتي سازي 
ساختمان در كش��ور اس��ت. نمونه اي كه حدود 50 
س��ال پيش در غرب تهران ساخته ش��د. نمونه هاي 
انگشت شمار صنعتي سازي ساختمان نيز در گوشه 
و كنار كش��ور و پايتخت وجود دارن��د. اما آنگونه كه 
كارشناسان مي گويند، صنعتي سازي ساختمان صرفا 
به معني مونتاژ كردن قطعات پيش ساخته ساختماني 
نيست، بلكه صنعتي س��ازي وابسته به دو عامل مهم 
توليد انبوه و تداوم در خط توليد سازه است و بهره گيري 
از يك روش، متد و مصالح خاص نمي تواند به معناي 
صنعتي سازي باشد و بايد ساخت وساز در حجم انبوه 
بوده و خط توليد سازه ها همواره برقرار باشد. مساله اي 
كه در ايران تاكنون وجود نداشته است. ديروز اما پروژه 
ملي طرح صنعتي س��ازي س��اختمان توسط وزارت 
دفاع آغاز به كار كرد و فعاليت يك كارخانه توليد تازه 
در جنوب ته��ران كليد خ��ورد. كارخانه اي كه گفته 
مي شود، فاز اول آن، ظرفيت س��اخت ساالنه 6 هزار 
واحد مس��كوني را دارد و به اين اعتب��ار مي توان يك 
ساختمان 12 طبقه 70 واحدي را به جاي سه سال در 
6 ماه ساخت و تكميل كرد. با اين حال، به نظر مي رسد، 
تيراژ توليد اين كارخانه نسبت به حجم انبوه تقاضاي 
مسكن در كشور يا حتي در مقايسه با برخي كشورها 
همچون چين بسيار پايين است. در اين حال، اينگونه 
از ساخت و ساز نيز همانند ساير فعاليت هاي اقتصادي 
و توليد كاال وابسته به مكانيسم عرضه و تقاضا است و در 
اين مكانيسم، قيمت محصول )هزينه نهايي توليد( از 
اهميت بااليي برخوردار است. بديهي است كه با افزايش 
تيراژ، هزينه نهايي هم كمتر شده و محصول به قيمت 

پايين تري به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش ايس��نا، طرح صنعتي س��ازي ساختمان 
به عن��وان يك طرح اس��تراتژيك ب��راي تغيير ريل 
ساختمان سازي كش��ور در وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح كه با حمايت س��تاد كل نيروهاي 
مسلح از مهرماه سال ۹۸ آغاز شده و طي آن كشور به 
دانش طراحي ساخت و نصب ساختمان هاي مدوالر 
كه تاكنون در انحصار دو يا س��ه كش��ور بوده است، 

دست يافته است.
در اين طرح، چرخه احداث يك ساختمان 12طبقه با 
زير بناي حدود 11 هزار متر مربع با ظرفيت تقريبي 70 
واحد آپارتمان از ۳ سال به حدود 6 ماه كاهش مي يابد.

اين طرح مطابق با آيين نامه هاي روز دنيا طراحي و از 
نظر كاهش مصرف انرژي، عايق بندي صوتي و حرارتي، 
زلزله و آتش سوزي بسيار مناسب است و قيمت تمام 
شده آن نيز مناسب تر از ساير روش هاي مرسوم است.

در اين نوع س��اختمان ها پرت انرژي به شدت كاهش 
يافته و نسبت به سيستم سنتي اسكلت فلزي متداول 
در كشور قيمت تمام ش��ده آن ارزان تر خواهد بود.در 

معماري اين س��اختمان ها آرامش، آسايش، سبك و 
الگوي جديِد مطابق با فرهنگ اصيل ايراني اسالمي 
رعايت شده است .با ايجاد حجم هاي هندسي مناسب 
در پالن، نماي ساختمان از مطلوبيت بصري برخوردار 
ش��ده و قابليت تطابق با بافت و اقليم مناطق مختلف 

كشور نيز مدنظر قرار گرفته شده است.
توليد و ثبات دانش فني، طراحي فرآيند توليد، طراحي 
ماشين آالت خطوط توليد و مونتاژ كارخانه در زميني 
به مساحت ۳00 هزار متر مربع و 70 هزار متر زير بنا با 
ايجاد زير ساخت بسيار مناسب از جمله انتقال آب غير 
شرب و انشعابات گاز و برق و 2۳0 هزار متر مربع احداث 
خيابان هاي ارتباطي، فضاي سبز، شبكه روشنايي و 
محوطه س��ازي، همگي توسط متخصصين متعهد و 
نخبه داخلي در كوتاه ترين زمان ممكن محقق شد و 
در تابستان امسال شاهد ساخت اولين بلوك 12 طبقه 

با اين روش خواهيم بود.

     نگاه بومي و فناورانه به مسكن 
س��رتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و نيروهاي مس��لح 
نيز در آيين افتتاح طرح توليد صنعتي مسكن گفت: 
نيروهاي مسلح همانطور كه در حوزه دفاع، با استفاده 
از فناوري هاي روز، از آرامش مردم دفاع كرده، در حوزه 
مس��كن نيز تالش دارد با استفاده از دانش بومي، نياز 

كشور به مسكن را تأمين كند.
س��رتيپ حاتمي اظهار كرد: توقع است همانطور كه 
وزارت دفاع با حركت در لبه فناوري و تجهيز نيروهاي 
مس��لح مبتني بر آخرين فن��اوري روز و با تلفيق اين 
تجهيزات با ت��وان نيروهاي مس��لح، از آرامش ملت 
ايران دفاع و آن را حفظ كرده، در حوزه مس��كن نيز با 
رويكرد فناورانه وارد ش��ود.وي افزود: در حوزه تأمين 

مسكن، سرعت، قيمت تمام شده و كيفيت در حجم 
انبوه از اهميت ويژه اي برخوردار است و با اين رويكرد 
و با مطالعه طرح هاي اجرا ش��ده در دنيا و بومي سازي 
اين صنعت، وزارت دفاع كار توليد مسكن را به صورت 
انبوه آغاز كرده است.وزير دفاع گفت: اجراي اين طرح 
از شهريور ماه سال گذشته آغاز شده و تمامي مراحل 
آن بومي سازي شده و با در اختيار داشتن گواهينامه 
تأسيس، هرجاي كشور كه نياز به اين فناوري باشد، 

قابل اجرا با سرمايه گذاري نه چندان زياد است.
وي افزود: در اج��راي اين طرح، از فناوري هاي روز و 
نيازهاي كشور استفاده شده و تمامي مواد اوليه مورد 
نياز در كشور تأمين مي ش��ود تا اين صنعت تحريم 
ناپذير ش��ود.وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
گفت: فاز اول اين طرح س��االنه قادر به توليد 6 هزار 
واحد است و به محض اعالم نياز بخش هاي مختلف 
كشور، متناس��ب با نياز نيروهاي مسلح و ديگر افراد 

جامعه، اين ظرفيت افزايش پيدا مي كند.

     قاليباف: ساخت مسكن بايد به مردم
واگذار شود

محمدباقر قاليباف، رييس مجلس نيز در اين مراسم 
گف��ت: مهم ترين اصل در حوزه مس��كن، واگذاري 
آن به مردم است چرا كه دولت توان ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني را ندارد و هزينه ساخت 

مسكن توسط دولت بسيار زياد است.
قاليباف اظهار كرد: مجلس ش��وراي اسالمي، حوزه 
مسكن را موضوعي مهم و پيشران مورد توجه قرارداد 
و با نهايي كردن قانون احداث مس��كن، ساالنه يك 
ميليون واحد مسكوني را تصويب و ابالغ كرده تا در 
برنامه هفتم توسعه كشور در دستور كار قرار گيرد.

قاليباف با اش��اره به اينكه حوزه مس��كن از اهميت 
ويژه اي در كش��ور برخوردار اس��ت، افزود: ايران در 
منطقه اي زلزل��ه خيز قرار دارد ك��ه هنوز از تبعات 
يك زلزله خارج نشده، در نقطه اي ديگر، دچار زلزله 
يا سيل مي ش��ود و از اين نظر، ايران جزو 10 كشور 
زلزله خيز جهان است و اين امر لزوم توجه به كيفيت 
ساختمان س��ازي، قدرت انتقال و اقتصادي كردن 
آن بر اساس تكنولوژي هاي روز جهان را مي رساند.

وي با تقدير از وزارت دفاع در ورود به عرصه احداث 
مس��كن گفت: ورود وزارت دفاع به احداث مسكن 
با اس��تفاده از ت��وان و ظرفيت جوان��ان، از اهميت 
ويژه اي برخوردار است ولي تا زماني كه اين صنعت 

مردمي سازي نشود، در نطفه خفه خواهد شد.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي اف��زود: اگر اين 
كارخانه ظرفيت توليد ساالنه 6 هزار واحد مسكوني 
را دارد، بايد بر اس��اس جغرافي��اي مناطق مختلف 
كشور و نياز ژئوتكنولوژي و آيين نامه هاي موجود، 
مردمي سازي شود و شرايط براي ورود صنعتگران 
و س��رمايه گذاران بخش خصوصي فراهم شود. وي 
تأكيد كرد: بنا نيست كه دولت ساالنه يك ميليون 
واحد مس��كوني بس��ازد چرا دولت نمي تواند 100 
هزار واحد مسكوني در سال بسازد و هزينه ساخت 
مسكن توسط دولت گران تر از ساخت توسط مردم 
است، اجازه دهيم كه سرمايه گذاران و جوانان وارد 
ميدان شده و با اصالح قوانين، ساخت مسكن توسط 

مردم صورت گيرد.
قاليباف با اشاره به اينكه ۴5 تا 55 درصد هزينه خانوار 
مربوط به مسكن اس��ت، افزود: در قانون پيش بيني 
شده كه دولت بتواند بار اين هزينه را جبران كند و با 
صنعتي شدن احداث مسكن، كاهش زمان ساخت 
و هزينه هاي بعدي، توليد مس��كن اقتصادي شود.

وي اظهار كرد: در ش��رايط اقتصادي كنوني كشور، 
مسكن فقط يك س��رپناه نيس��ت بلكه عامل براي 
آرامش، امنيت رواني و اجتماعي افراد نيز محسوب 
مي شود، در شرايط امروز هم مالك و هم مستأجر با 
مشكالتي مواجهند و از يك سو مالك به دليل تورم 
ناگزير از افزايش كرايه است و از سوي ديگر، مستأجر 
توان پرداخت اين كرايه را ندارد. رييس مجلس افزود: 
با شرايط تورمي امروز، كساني كه فاقد خانه هستند، 
ديگر نمي توانند صاحب خانه شوند و اين امر زمينه 
را براي كاهش ميزان ازدواج، افزايش طالق و رش��د 
منفي جمعيت فراهم مي كند.وي گفت: مردمي سازي 
ساخت مسكن، به مراتب سخت تر از بومي سازي آن 
است، اين كارخانه ظرف مدت يكسال راه اندازي شده 
ولي براي مردمي كردن آن بايد توان و وقت بيشتري 
را صرف كرد كه قطعا مجلس شوراي اسالمي و دولت 
س��يزدهم در قالب برنامه هفتم توسعه از اين امر به 

عنوان پيشران توسعه كشور حمايت مي كند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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تامين مالي نوسازي تاكسي
در بن بست

مديرعامل سازمان تاكسيراني ش��هر تهران با اشاره به 
افزايش قيمت تاكسي پژو و سمند ضمن گاليه از عدم 
همكاري وزارت صمت و ايران خ��ودرو گفت: افزايش 
قيمت بسيار زياد اس��ت و رانندگان قدرت خريد آنها را 
حتي با تسهيالت ۹0 ميليوني ندارند. محمد روشني، 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران در گفت وگو 
با ايلنا، در پاسخ به سوال ديگري درباره سن فرسودگي 
تاكسي هاي تهران و تعويض تاكسي هاي فرسوده اظهار 
كرد: امسال نوس��ازي 20 هزار تاكسي را در دستور كار 
قرار داديم و تا پايان ش��هريور ماه قرار است بين ۸ تا 10 
هزار تاكسي نوسازي شوند. در نوسازي مشكلي نداريم 
و از طري��ق ماده 12 و تبص��ره 1۸، بانك مهر و صندوق 
كارآفريني اين كار را انجام مي دهيم.  روشني در واكنش 
به اينكه شهرداري سال گذشته نيز موفق به تحقق وعده 
نوسازي تاكسي ها در سقف معين نشده و تنها ۴ هزار و 
۳00 تاكسي را نوسازي كرد، چگونه مي خواهد از تحقق 
اين اعداد در سال جاري برآيد اظهار كرد: مساله وام در 
نوسازي تاكسي ها مطرح نيست، بلكه افزايش قيمت 
خودرو مطرح است. امسال قرار بود قيمت تاكسي افزايش 
نداشته باشد اما پژو از 10۸ ميليون تومان به 12۳ ميليون 
و س��مند از 11۸ ميليون به 1۳6 ميليون تومان رسيد 
كه افزايش قيمت بسيار زيادي است و رانندگان قدرت 
خريد اين ماشين را حتي با تسهيالت ۹0 ميليوني ندارند.  
مديرعامل سازمان تاكسيراني ادامه داد: به اين داليل است 
كه در نوسازي تاكسي ها به سقف تعيين شده نرسيديم. 
در اين راه ايران خودرو و وزارت صمت هيچ همكاري با ما 
نكردند و قول هايي كه به ما دادند محقق نشد. شهرداري 
در نهايت از محل تبصره 1۸ توانست تسهيالت وام ۹0 
ميليوني را فراهم كند. در س��ال جاري دو هزار تاكسي 
نوسازي شده است و قرار است تا شهريور ماه 5 تا 7 هزار 
تاكسي ديگر نوسازي شوند. او در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به رنج سني رانندگان تاكسي تاكنون چه تعداد 
واكسن را دريافت كردند؟ گفت: راننده هاي تاكسي 60 
سال به باال كه مشمول واكسيناسيون عمومي براساس 
سند ملي مي ش��وند، در مجموع ۳0 هزار نفر را شامل 
مي شود كه به طور خودكار واكسيناسيون آنها انجام شده 
يا در حال انجام است.  او ادامه داد: باقي رانندگان حدود ۴0 
تا ۴5 هزار نفر هستند كه در حدود 25 هزار نفر از آنها در 
سن 50 تا 60 سال هستند. در بخش اول واكسيناسيون 
رانندگان رده سني 50 تا 60 سال از روز دوشنبه آغاز و 
طي چند روز ادامه خواهد داشت و به ترتيب پس از آن ۴0 
تا 50 ساله ها و سپس ۳0 تا ۴0ساله ها واكسينه خواهند 
شد.  روشني با بيان اينكه واكسيناسيون رانندگان از روز 
دوشنبه در مركز واكسيناسيون خودرويي بوستان واليت 
آغاز شد، گفت: از روز سه شنبه در سه مركز ديگر از جمله 
منطقه 15، توقفگاه اتوبوسراني در منطقه 5 و در منطقه 
20 در شركت بهره برداري مترو شهر ري واكسيناسيون 

ادامه پيدا مي كند.  

اقتصاد كالن وضعيت خوبي ندارد
همين موضوع هم افزايش تقاضا و كاهش فشار فروش 
را در پي خواهد داشت. به نظر من، بازار كِف يك ميليون 
و ۳00 هزار واحد را از دست نخواهد داد و همانند تيرماه، 
در مردادماه نيز يك رشد تدريجي را رقم مي زند. در حال 
حاضر همه منتظر معرفي كابينه آقاي رييسي هستند تا 
نوع نگاه وزراي مرتبط با بورس را بدانند. نوع نگرش وزراي 
وزارتخانه هاي مرتبط با بورس، مي تواند براي سهامداران 
كمك كننده باشد. اقتصاد كالِن ايران متأسفانه وضعيت 
خوبي ندارد. انتظارات تورمي باالست و كاهش نرخ دالر 
به كمتر از 22 هزار تومان، بعيد به نظر مي رسد. همچنين 
نرخ سود بانكي نيز بر اساس نظر آقاي رييسي، افزايشي 
نخواهد بود. سود تقسيمي ها سال ۹۹ مناسب بود و از 
طرفي گزارش هاي سه ماهه اي كه منتشرشده نيز بسيار 
خوب بود كه نشان مي دهد وضعيت سوددهي شركت ها 
نسبت به سال ۹۹ افزايشي بوده است.  اگر براي كسري 
بودجه راهكاري در نظر گرفته نشود ممكن است موجب 
افزايش نقدينگي شود درنتيجه انتظار تورمي بيشتر 
مي شود و بر اين اساس افرادي كه نقدينگي خود را در 
صندوق هاي ثابت قرار داده بودند به اين نتيجه رسيدند 
كه در شرايط فعلي به بازار ورود و خريد كنند. تا زماني 
كه P/E بازار در 1۴00 زير عدد 6 در حال معامله شدن 
است قيمت ها ارزنده است البته به تدريج اين عدد بايد 
تا ۸ نيز افزايش يابد. چشم انداز سرمايه گذاري يك ساله 
در بورس با رشد ۴0 درصدي همراه است كه نسبت به 
بازار هاي موازي جذاب تر است بنابراين نبايد براي بازار 

انتظار رشد شارپي داشت.

تامين مالي مسكن
از اين رو، حتي اگر قايل به ساخت مسكن از محل منابع 
كامال دولتي نيز باش��يم، دولت آتي توان ساخت يك 

ميليون مسكن در سال را ندارد.
۴- به اعتبار اينكه مسكن خصوصي ترين كاال است و 
هر خانواري بايد به حدي از توان مالي برسد كه بتواند 
خانه مورد نظر خود را بس��ازد يا بخرد، نقش مشاركت 
مالي مردم در تامين پروژه هاي س��اختماني دولتي يا 
متعلق به بخش خصوصي، نيازمند افزايش توان مالي 
آنها است. البته اين مساله به اين معني نيست كه در يك 
مسابقه بي پايان، حقوق كاركنان بازنشستگان دولتي 
به قيمت ايجاد كسري بودجه و تحميل تورم به اقشار 
آس��يب پذير، افزايش چند برابري داشته باشد و البته 
در نهايت از تورم هم شكست بخورد. بلكه به معناي اين 
است كه دولت بتواند با چشم پوشي از خريد محبوبيت از 
مردم به واسطه پول پاشي و ايجاد رانت، سمت هزينه هاي 
ترازنامه بودجه كشور را سبك كند و از استقراض از بانك 
مركزي چشم بپوش��د تا تورم مهار شود. بي گمان، در 
شرايط ثبات اقتصادي است كه خانوار ايراني مي تواند 
با پس انداز بخشي از درآمد خود، منزل مورد نظر خود 

را خريداري كند.

سرايت مشكل كاميونداران
به سوخت رسان ها

احمد كريمي، دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران 
اعالم كرد: اگر مشكالت و برنامه ريزي از سوي وزارت نفت 
حل نشود، در جابه جايي و حمل و نقل بنزين به مشكل 
برخورد خواهيم كرد. كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در زمينه كاميون هاي حامل سوخت هم مشكالتي 
متوجه كاميون داران شده است و در اين زمينه تعدادي از 
كاميون داران از اين حوزه بيرون آمده اند و در بخش هاي 
ديگر فعاليت مي كنند. وي افزود: وزارت نفت كه متولي 
اين حوزه اس��ت، به اين مشكل يعني بي برنامه بودن و 
تعيين كرايه هاي نامناسب توجهي نمي كند و همين 
مس��اله س��بب بروز نارضايتي در ميان كاميون داران 
در اين حوزه ش��ده اس��ت. دبير كان��ون انجمن هاي 
صنفي كاميون داران ادامه داد: تعيين نرخ كرايه براي 
كاميون داران حامل سوخت در انحصار وزارت نفت است 
و از سوي ديگر برنامه ريزي را هم خودش انجام مي دهد. 
كريمي گفت: در شرايط كنوني در زمينه سوخت رساني 
مشكلي از نظر ناوگان و نسبت تعداد كاميون هاي فعال 
در اين بخش به سوخت مورد نياز جايگاه هاي كشور 
نداريم و حتي تعداد كاميون ها بيشتر است اما از نظر 
ساختاري و برنامه ريزي با مشكالتي مواجه هستيم كه 
وزارت نفت به عنوان متولي بايد به اين مساله توجه كند. 
وي اظهار كرد: در زمينه ناوگان باري مشكل خاصي 
براي جابه جايي انواع كاال و سوخت نداريم و مديركل 
حم��ل و نقل كاال به صورت هفتگي و حضوري بر اين 
فرآيند نظارت مي كند اما هر قصوري پيش مي آيد تنها 
كاميون داران و سازمان راهداري را مقصر مي دانند و 
ديگر دستگاه ها و مشكالتي كه آنها مي توانند براي اين 

بخش به وجود بياورند، فراموش مي شود.

 قيمت بليت قطار افزايش مي يابد
سعيد رسولي، مديرعامل شركت راه آهن از ارايه تقاضاي 
شركت هاي ريلي مسافري مبني بر افزايش قيمت بليت 
از سوي شركت راه آهن به شوراي عالي ترابري خبر داد. 
رسولي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: شركت هاي ريلي 
به كميسيون فرعي ش��وراي عالي ترابري درخواست 
افزايش قيمت بليت قطار را ارايه داده اند؛ پيشنهادهاي 
واصله در اين كميسيون بررسي و در صورت تصويب، به 
صحن شوراي عالي ترابري ارسال مي شود. اما تاكنون 
كميسيون فرعي شوراي عالي ترابري، مصوبه اي در اين 
خصوص نداشته اس��ت. وي خاطرنشان كرد: تقاضاي 
افزايش قيمت بليت كه از سوي شركت هاي ريلي به راه 
آهن ارسال شده، به شوراي عالي ترابري ارايه كرده ايم و 
بايد مراحل قانوني خود را طي كند؛ ضمن اينكه ما عدد 
و رقمي به شوراي عالي ترابري نداده ايم و گفته ايم كه در 
كميس��يون فرعي و صحن علني شوراي عالي ترابري 
درباره آن بحث و سپس تصميم نهايي اتخاذ شود.معاون 
وزير راه با اشاره به افزايش بسيار زياد هزينه هاي شركت ها 
و همچنين مزيد بر علت ش��دن رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي كرونا، گف��ت: افزايش قيم��ت بليت قطار 
مسافري كه از س��ال ۹7 تا به امروز رخ داده در مقايسه 
 با رشد هزينه هاي شركت هاي ريلي مسافري، توانايي 
پوشش دهي اين هزينه ها را نداش��ته است؛ سال ۹7 
يك مصوبه افزايش قيمت داشتيم در حالي كه از ۹۴ تا 
آخرين مصوبه افزايش قيمت بليت در ۹7، هيچ گونه 
افزايش ن��رخ بليتي رخ نداده بود؛ يعن��ي پايه افزايش 
قيمت بليت در سال ۹7، نرخ هاي سال ۹۴ بوده است.

وي بيان كرد: در س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ دو سري افزايش 
قيم��ت بليت رخ داد كه به ترتي��ب 22 و 20 درصد در 
تير ماه همان سال ها اتفاق افتاد كه به اين معناست كه 
سفرهاي نوروزي آن دو سال را شامل نشده بود؛ از سوي 
ديگر در هنگام اعمال مصوبه افزايش قيمت بليت، براي 
رعايت حال مردم، در مس��يرهاي پر تردد و پر تقاضا، 
افزايش كمتري در نرخ ها ش��اهد بوديم.رسولي اظهار 
داشت: با توجه به تقاضاي كم سفر در اكثر روزهاي سال، 
شركت هاي ريلي حتي در نرخ هاي مصوب هم نمي توانند 
بليت بفروشند و آن را با تخفيف عرضه مي كنند و تنها در 
ايام پيك تقاضاي سفر است كه امكان فروش بليت در 
نرخ هاي مصوب وجود دارد.وي متذكر شد: ما در شركت 
راه آهن عالقه منديم كه افزايش نرخ بليت، براي مسافران 
سنگين نباشد. ما با افزايش قيمت موافق نيستيم؛  اي 
كاش س��طح هزينه ها به گونه اي بود كه اصاًل افزايش 
قيمتي اتفاق نمي افتاد؛ در حال حاضر هم اگر كمك هاي 
شركت راه آهن به شركت هاي ريلي نباشد، شركت ها به 

هيچ عنوان نمي توانند به فعاليت ادامه دهند.

صنعتيسازيساختماندركشوركليدخورد

ورود وزارت دفاع به ساخت مسكن

معاونوزيرراههشدارداد

احتمال تكرار تجربه كالهبرداري هاي پيش فروش مسكن
گروهراهوشهرسازي|

هنوز تجربه كالهبرداري هاي عم��ده اي كه در قالب 
پروژه هاي بزرگ در ش��هر تهران اتفاق افتاد و هزاران 
خانواده درگير آن هس��تند، فراموش نشده است. اگر 
وزارت راه و شهرس��ازي هم به موضوع »مسكن ملي 
اقس��اطي« ورود كرده به اين دليل است كه از جايگاه 
دولت به مردم بايد هش��دار دهد وگرنه هيچ مس��اله 
ش��خصي با اعضاي اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر 
تهران ندارد.اين جمالت، تازه ترين اظهارات محمود 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي درباره طرح 
مسكن ملي اقساطي است كه به تازگي از آن رونمايي 
و واكنش مس��ووالن دولتي را برانگيخته اس��ت.چند 
روز گذش��ته مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني 
ش��هر تهران اعالم كرد ك��ه درباره اظه��ارات معاون 
وزير راه و شهرسازي نس��بت به عملكرد اين اتحاديه 
شكايت كرده اس��ت. طبق گفته مديرعامل اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران يكي از ايرادات وزارت 
راه و شهرسازي به اين اتحاديه استفاده از عنوان مسكن 
ملي براي پروژه هايش در حال��ي كه عنوان اين پروژه 
طرح ملي مسكن اقساطي است و با نام پروژه طرح اقدام 
ملي مسكن كامال متفاوت است.حال آنكه معاون وزير 
راه و شهرسازي مي گويد؛ عملكرد اين مجموعه براي ما 
روشن نيست و از آنجايي كه اين تشكيالت براي فعاليت 
خود مجوزي دريافت نكردند و از نام مسكن ملي استفاده 
شده، وزارت راه و شهرسازي نسبت به برخورد حقوقي 
با آن اقدام كرده است. محمود محمودزاده، معاون وزير 
راه در گفت وگو با ايلنا درباره بحث ش��كايت اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران از وزارت راه و شهرسازي 
اظهار ك��رد: تاكنون اين مجموعه هي��چ مجوزي را از 
وزارت راه و شهرسازي دريافت نكرده است. هر تعاوني 
كه تشكيل مي ش��ود براي تش��كيالت خود از وزارت 
تعاون مجوز مي گيرد كه اين مجوز براي تش��كيالت 
اس��ت و نه براي نوع كاري كه انجام مي دهد. نوع كار، 
مجوزهاي خاص خود را دارد و هيچ فرد غيرذيصالحي 
حق ندارد در حوزه مس��كن مش��غول به كار شود.وي 
ادامه داد: هيچ مجموعه اي نبايد از عنوان مسكن ملي 
براي پروژه هاي خود استفاده كند. تعاوني عمراني شهر 
تهران نام پروژه هاي خود را طرح ملي مسكن اقساطي 
اعالم كرده در حالي كه كلمه ملي به پروژه هاي دولتي 
تعلق مي گيرد و نبايد از عنواني كه دولت پروژه خود را 
نزديك به دو سال است با همين عنوان به مردم معرفي 
كرده، استفاده شود.معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد 

بر اينكه نوع فعاليت اين اتحاديه كامال مرتبط با وزارت 
راه و شهرسازي اس��ت و بايد مجوزهاي مورد نياز را از 
وزارت راه و شهرس��ازي دريافت كند، گفت: هر كسي 
كه در حوزه مس��كن فعاليت مي كند بايد از وزارت راه 
و شهرس��ازي مجوز دريافت كند. شايد اين اتحاديه از 
وزارت تعاون مجوز داشته باشد اما همانطور كه گفتم 
اين مجوز براي فعاليت هايش نيس��ت بلكه فقط براي 
تش��كيالت مجوز دريافت كرده اس��ت.محمودزاده 
تاكيد كرد: هنوز تجربه كالهبرداري هاي عمده اي كه 
در قالب پروژه هاي بزرگ در ش��هر تهران اتفاق افتاد و 
هزاران خانواده درگير آن هستند، فراموش نشده است. 
اگر وزارت راه و شهرس��ازي هم به اي��ن موضوع ورود 
كرده به اين دليل است كه از جايگاه دولت به مردم بايد 
هشدار دهد وگرنه هيچ مساله شخصي با اعضاي اين 
اتحاديه ندارد.وي ادامه داد: فعاليت اين اتحاديه براي 
وزارت راه و شهرسازي كه متولي اصلي حوزه مسكن 
محسوب مي شود، هنوز روشن نيست بنابراين بايد براي 

جلوگيري از اتفاقات تلخ گذشته هشدار دهد.
او افزود: در گذش��ته هم با همين س��از و كار چندين 
پروژه بزرگ در ش��هر تهران كليد خورد كه متاسفانه 
تا به امروز متقاضيان و دستگاه قضايي را درگير كرده 
بنابراين ما وظيفه داريم نسبت به تمام اين موضوعات 
به مردم هشدار بدهيم.محمودزاده با اشاره به ضرورت 
رعايت قان��ون پيش فروش گفت: هر كس��ي كه وارد 
اين حوزه مي شود بايد پروانه تخصصي از وزارت راه و 
شهرسازي داشته باشد و تمام اين قوانين براي رعايت 
منافع عمومي مردم در نظر گرفته شده تا يك نهادي 
اهليت اين تش��كيالت را بررسي كند. اساسا بايد ديد 
اين تش��كيالت تاكنون 10 واحد مسكن را به احداث 

رسانده كه امروز ادعاي ساخت هزاران واحد را دارد؟
وي با تاكيد بر اينكه برخورد قانوني و اقدامات حقوقي 
با اتحاديه تعاوني عمراني شهر تهران صورت گرفته 
اس��ت، گفت: وظيفه دولت اين است كه شهروندان 
را نسبت به عملكرد اين اتحاديه و مجموعه ها مطلع 
كند و تذكرات الزم را بدهد و بايد اعالم كنيم كه اين 
تش��كيالت براي وزارت راه و شهرسازي كه ساختار 

تخصصي در اين حوزه دارد، ناشناخته است.

     قيمت ميلياردي مسكن ملي
شايعه دالالن است

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي در همين حال گفت: 
اينكه بعضا عنوان مي شود به دليل رشد قيمت مصالح 

س��اختماني، هزينه تمام ش��ده واحدهاي اقدام ملي 
مسكن ميلياردي شده شانتاژهاي برخي دالالن است 

كه مي خواهند امتياز واحدها را ارزان از مردم بخرند.
محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: اعداد 
و ارقامي ك��ه بعضي اف��راد غالبا در فض��اي مجازي 
درخصوص واحدهاي اقدام ملي مسكن مطرح و عنوان 
مي كنند هزينه تمام شده اين واحدها ميلياردي شده، 
در واقع شانتاژ و ش��ايعه برخي دالالن است كه با اين 
تدابير و شوك هاي بي منطق مي خواهند امتياز واحدها 

را با قيمت هاي پايين از متقاضيان خريداري كنند.
وي افزود: قراردادهاي واحدهاي اقدام ملي مسكن بر 
اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فني اجرايي كشور 
منعقد شده كه مربوط به س��ه ماهه دوم سال 1۳۹۹ 
است. اين قراردادها با قيمت متري حدودا 2.۸ ميليون 
تومان براي ساختمان هاي چهار طبقه به امضا رسيده 
كه اگر طبقات اضافه شود اين مبلغ مقداري افزايش 
پيدا مي كند.معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: 
دولت زمين و تسهيالت را تامين مي كند ولي خودش 
مجري نيست. اين سازندگان بخش خصوصي هستند 
كه مصالح س��اختماني مثل س��يمان، فوالد، كاشي، 
س��راميك و غيره را مي خرند، دس��تمزد مي دهند و 
مي سازند. بنابراين نمي توان انتظار داشت زير قيمت 
تمام شده واحدها را به متقاضيان تحويل دهند. طبيعي 

است كه سود خود را در نظر مي گيرند.
محم��ودزاده با بيان اينك��ه همواره اع��الم كرده ايم 
واحدهاي اقدام ملي بر اساس قيمت تمام شده واگذار 
مي شود گفت: از روز اول كه پروژه ها شروع شد قيمتي 
براي آنها در نظر نگرفتيم و هميش��ه اعالم كرديم بر 
اساس قيمت تمام شده است. طبق شاخص هاي سه 
ماهه دوم س��ال 1۳۹۹ قرارادادها را منعقد كرديم كه 
به روزرساني مي شود. تاكنون مبناي ما همان متري 
2.۸ ميليون تومان است و قيمت هاي متري 5 ميليون 

يا بيشتر كه بعضا عنوان مي شود غيرواقعي است.
وي با اشاره به افتتاح 2۸ هزار واحد اقدام ملي مسكن 
در هفته هاي گذش��ته تاكيد كرد: يكي از پروژه هاي 
اخير كه به بهره برداري رس��يد در ش��هر جديد پرند 
بود. اجراي اين پروژه 1۴ ماه طول كش��يد كه قيمت 
ساخت آن متري ۴ ميليون تومان و قيمت زمين هم 
متري 700 هزار تومان تمام شد و به متقاضيان تحويل 
داديم. علت اين بود كه متقاضيان در اين طرح همكاري 
داش��تند و آورده خود را به موقع واريز كردند. از مردم 
تقاضا داريم براي جلوگيري از تطويل پروژه ها در واريز 

به موقع آورده اهتمام الزم را داشته باشند.معاون وزير 
راه و شهرسازي يادآور شد: هر فردي اعم از سازندگان 
حرفه اي و غيرحرفه اي كه بخواهد واحدي را ذيل طرح 
اقدام ملي مسكن احداث كند مشمول دريافت وام 250 
ميلي��ون توماني مي ش��ود و محدوديت خاصي براي 
دريافت آن ندارد. از اين جهت مي توانيم حتي طرح هاي 
غيرحمايتي را نيز پوشش دهيم. به گفته محمودزاده، 
از طرف ديگر ممكن است سازندگان بخش خصوصي 
در همه استان ها تمايل داشته باشند ذيل پروژه اقدام 
ملي قرار بگيرند كه از اين جه��ت مانعي وجود ندارد 
و تس��هيالت به آنها پرداخت مي شود. اگر صرفا از وام 
استفاده كنند مي توانند واحدها را به صورت آزاد در بازار 
به فروش برسانند اما اگر بخواهند كه سقف حمايتهاي 
صورت گرفته ش��امل آنها شود بايد واحدها را به افراد 

واجد شرايطي كه ما معرفي مي كنيم واگذار كنند.
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طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي كه در هفته هاي اخير حواشي 
گوناگوني داش��ت، قرار بود روز گذشته )۴ مرداد( در 
مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسي مورد بررسي 
قرار بگيرد كه حاال مشخص شده بررسي اين طرح به 
صورت موقت، از دستور كار مجلس خارج شده است 
و به گفته برخي از نمايندگان، اين طرح از دستور كار 
مجلس خارج نش��ده، بلكه در نوبت دس��تور كار قرار 
دارد و تنها روز گذش��ته نوبت به بررس��ي آن نرسيده 
است، موضوعي كه كاربران و كسب وكارهاي ايراني را 

همچنان در نگراني نگاه داشته است.
در چند هفته گذشته بسياري از كاربران و كسب وكارهاي 
مجازي نسبت به بررسي و تصويب طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي«، واكنش 
انتقادي نش��ان  داده اند و با بررسي بندهاي مختلف اين 
طرح اعالم كرده اند كه اين طرح به جاي يك طرح فني كه 
هدفش صيانت از كاربران در فضاي مجازي است، اهداف 
امنيتي و سياس��ي را دنبال مي كند كه در نهايت باعث 
محدودسازي استفاده كاربران از فضاي مجازي و استفاده 
از خدم��ات در اين فضا مي ش��ود. در همين زمينه وزير 
ارتباطات در دو نامه به رييس مجلس و رييس جمهوري 
آينده هش��دار داده كه اجراي طرح صيانت از كاربران در 
فضايي مجازي ضمن محدودسازي كاربران در دسترسي 
آزاد ب��ه اطالعات، باعث كمرنگ ش��دن نقش دولت در 
تصميم گيري هاي فضاي مجازي مي شود و از سوي ديگر 
حذف و بي اثر كردن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
را به دنبال دارد. در ادامه اين نامه نگاري ها سوم مرداد نيز 
انجمن تجارت الكترونيكي در نامه اي به رييس مجلس 
اعالم كردند كه طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي 
باعث بي اعتمادي كاربران به خدمات دهندگان داخلي 
مي شود. از سوي ديگر نيز ۴۷ ش��ركت استارت آپي در 
بياني��ه اي اعتراضي تاكيد كردند ك��ه اين طرح به جاي 

كمك به كسب وكارهاي اينترنتي به آنها صدمه مي زند.

    مخدوش شدن
فضاي كسب وكارهاي مجازي

همچنين اعضاي هيات مديره س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي ته��ران در نامه اي به ريي��س مجلس اعالم 
كرده اند كه اين طرح به جاي صيانت از كاربران باعث 
مخدوش كردن فضاي كسب وكارهاي مجازي مي شود. 
در اين نامه آمده است: روي ديگر اين طرح، نه صيانت 
از كاربران در فضا مجازي كه مخدوش كردن فضا براي 
كاربران و كس��ب وكارهاي فضاي مج��ازي بوده و در 
خوش بينانه  ترين حالت مي توان اظهار داشت كه عدم 
درك درس��ت مختصات فني و اقتصادي زيست  بوم 
ديجيتال و فضاي مج��ازي موجب تهيه چنين طرح 
فاجعه  باري شده است. چرا در طليعه دولت سيزدهم 
چنين طرح بحث برانگيز و آسيب زننده اي بدون در نظر 
گرفتن مالحظات جدي دلسوزان و صاحب نظران بايد 
تصويب شود؟ چرا دولت جديد مي بايد در ايام تحويل 
قوه مجريه با تصويب قانوني درخصوص فضاي مجازي 
كه به  تعبير مقام معظم رهبري »يك بخش حقيقي از 

زندگي مردم شده« مواجه شود كه فاقد پشتوانه اجرايي 
و ظرفيت هاي مناسب جاري سازي و نگاه واقع بينانه، 
عزت مندانه و مقتدرانه در بهره گيري از فرصت هاي اين 
عرصه و فائق آمدن بر چالش هاي مترتب بر آن باشد؟ 
در اين نامه همچنين تاكيد شده: كارهاي انجام نشده 
در زمينه ش��بكه ملي اطالعات و به س��امان رساندن 
فضاي مجازي بسيار بيشتر از اقدامات انجام شده است، 
لكن تحقق اهداف كالن صيان��ت كاربران در فضاي 
مجازي و تحقق حكمراني س��ايبري در تراز گام دوم 
انقالب اس��المي، با اصرار بر تصويب اين طرح بدون 
در نظر گرفتن انتقادات ج��دي همه صاحبنظران و 
دغدغه مندان امري محال مي نمايد. مگر مي  شود حتي 
تخصصي ترين امور فني مترتب بر فضاي مجازي را به 
كميس��يوني عريض و طويل، به بزرگي كابينه دولت 
و ش��وراي  عالي فضاي مجازي س��پرد و از آن انتظار 
چابكي و كارآمدي داشت؟ گويا تدوين كنندگان اين 
طرح گمان كرده  اند ازدحام دستگاه ها و نهادها در يك 
كميسيون و آن هم در عالي ترين سطوح مديريتي رافع 
نيازها و چالش هاي پيچيده و پرتغيير فضاي مجازي 
است. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: ناديده 
گرفتن حدود ۳۰۰ هزار كسب وكار كوچك و متوسط 
و مشاغل خانگي فعال در شبكه هاي اجتماعي كه بر 
اس��اس الزامات اين قانون همگي در معرض ريسك 
تعطيلي قرار خواهند گرفت، يا من��وط كردن تداوم 
فعاليت خدمات بين المللي به پذيرش شرايطي كه از 
اساس به دليل شرايط خاص كشور )ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه( امكان تحقق ندارند، به نواختن س��رنا از سر 

گش��ادش مي  ماند و همه اينها تنها بخش كوچكي از 
آسيب بزرگ اين طرح بر پيكره تضعيف شده اقتصاد 
اس��ت. تصويب اين طرح با محت��واي فعلي، كاربران 
حقيق��ي و حقوقي را در برزخي ب��زرگ و حاكميت و 

دولت را نيز با چالشي بزرگ تر گرفتار خواهد كرد. 

     هم نظري كسب وكارها
 براي توقف اجراي يك طرح

از طرف ديگر در هفته هاي گذشته كارزاري تشكيل 
ش��ده اس��ت كه با خطاب قرار دادن رييس مجلس، 
امضاكنندگان مخالفت خود با طرح هاي محدود كننده 
اينترنت بين المللي و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 
اع��الم كرده اند. در ادامه اي��ن مخالفت ها در روزهاي 
گذش��ته، مدي��ران ش��ركت هاي اس��تارت آپي در 
توئيت هايي جداگانه به مخالفت با اين طرح پرداخته اند. 
ميالد منشي پور، مديرعامل يكي از پلتفرم هاي فعال 
در حمل و نقل هوشمند در توييتر خود ضمن مخالفت 
روش��ن با طرح صيانت از كارب��ران در فضاي مجازي 
نوشته اس��ت كه اين طرح نه تنها مي تواند دسترسي 
مردم به سرويس هاي جهاني مانند گوگل و اينستاگرام 
را محدود كند، بلك��ه مي تواند به ايج��اد مجوز هاي 
نامش��خص جديد، قوانين زائد و گرفتن حق مالكيت 
داده، صنعت ديجيتال را روبه نابودي بكشاند. رامين 
ربيعي، از ديگر فعاالن حوزه فضاي مجازي هم در توييتر 
خود نوشته است كه با هر گونه طرحي كه براي استفاده 
ايرانيان از اينترنت، و به طور كلي استفاده ايرانيان از هر 
نو فناوري محدوديت ايجاد كند مخالف است. او بانيان 

ايجاد اي��ن محدوديت را باع��ث عقب ماندگي و در 
تضاد با منافع و مصالح ملي ايران مي داند.

 
     نظر نمايندگان مخالف طرح در مجلس

مخالفان با طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي، محدود 
به كسب وكارهاي فضاي مجازي و مديران شان نمي شوند؛ 
چرا كه برخي نمايندگان نيز در توييتر خود مخالفت شان 
با اجراي اين طرح را اعالم كرده اند. مجتبي توانگر، نماينده 
مجلس اعالم كرد كه اگر قرعه به نام او براي اظهارنظر در 
مورد اجراي اين طرح بيفتد خواه��د گفت كه اين طرح 
هيچ ارتباطي به فرمايش��ات رهبري مبني بر ساماندهي 
فضاي مجازي ندارد و هيچ فوريت��ي هم اجراي آن ندارد. 
او همچنين تاكيد كرده كه احتماال شوراي نگهبان نيز با 
اين طرح مخالفت خواهد ك��رد. او در پايان توييت خود از 
همكارانش هم خواسته با اين طرح مخالفت كنند و در دامي 
كه در مقابل دولت آينده طراحي شده نيفتند. ولي اسماعيلي 
ديگر نماينده مجلس هم در توييتي نوشته است: »ضمن 
تاكيد بر مديريت و صيانت فضاي بهم ريخته مجازي كشور، 
پيش��نهادم براي طرح مهم »صيانت از فضاي مجازي« 
تشكيل كميسيون مشترك اجتماعي، فرهنگي و قضايي 
است. اجراي اصل ۸۵ طرحي به اين مهمي و پيچيدگي 
درست نيست و مخالف اين اتفاقم.« طبق اصل ۸۵ قانون 
اساس��ي، مجلس شوراي اس��المي مي تواند در مواقع 
ضروري اختيار بررسي برخي طرح ها را به كميسيون هاي 
تخصصي بسپارد و در صورتي كه اين طرح به تصويب 
اعضاي كميسيون رسيد، با صالحديد مجلس مي تواند 

به مدت چندين سال به صورت آزمايشي اجرا شود.
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روز سبز ارزهاي ديجيتال
كام بك بيت كوين

نوسانات اخير قيمت بيت كوين به گونه اي بود كه 
شاهد شكل گيري يك حمايت در باالي ۳۲,۰۰۰ 
دالر بودي��م. بيت كوين با تكي��ه بر همين حمايت 
موفق شد تا از مقاومت ۳۵,۰۰۰ دالري عبور كند 
و تا م��رز ۴۰,۰۰۰ دالر اوج بگيرد. عالوه بر قيمت 
بيت كوين، آلت كوين هاي شاخص بازار هم با جهش 
قابل توجهي همراه شدند. از جمله آنها مي توان به 
اتريوم و رس��يدن آن ب��ه ۲,۲۵۰ دالر و جهش ۱۰ 
درصدي قيمت ريپل اش��اره كرد. انتشار شايعات 
مبني بر پذيرش بيت كوين توسط آمازون تا پايان 
س��ال يكي از عمده داليل افزايش شتاب صعودي 
بازار عنوان شده اس��ت. طبق گزارش ها، عالوه بر 
بيت كوين، آم��ازون قص��د دارد ارزهاي ديجيتال 
ديگري نظير اتريوم، كاردانو و بيت كوين كش را هم 
بپذيرد. پيش تر هم اين شركت به دنبال استخدام 
مدي��ر بخش ارزهاي ديجيت��ال و بالك چين بود. 
سخنگوي آمازون چندي پيش در ارتباط با استخدام 
نيروهاي جديد گفته بود: »از نوآوري هاي ايجادشده 
در فضاي ارزهاي ديجيتال الهام گرفته ايم و به دنبال 
كاوش در اين حوزه هس��تيم و مي خواهيم ببينيم 
استفاده از آنها در آمازون به چه نحوي خواهد بود. 
فكر مي كنيم كه آينده بر بستر فناوري هاي تازه اي 
شكل مي گيرد كه امكان پرداخت هاي ارزان، سريع 
و مدرن را فراهم مي كنند. اميدواريم در سريع ترين 
زمان ممكن اين آينده را به آمازون وارد كنيم.« بعد 
از تثبيت قيمت در باالي ۳۲هزار دالر، بيت كوين 
روند صعودي اصلي خود را آغاز كرد و موفق شد از 
س��طوح مقاومتي ۳۵,۰۰۰ و ۳۶,۵۰۰ دالر عبور 
كند. اين ارز ديجيت��ال در بازه اي حتي تا ۳۹,۸۰۰ 
دالر ه��م پيش رفت اما كمي بع��د با اصالح همراه 
ش��د. ۳۷,۸۰۰ دالر اولين حمايت پيش روي اين 
ارز ديجيتال اس��ت. ۳۶,۵۰۰ دالر ه��م به عنوان 
حمايت اصل��ي قيمت بيت كوي��ن عمل مي كند. 
۴۰هزار دالر هم اولين مقاومتي است كه بيت كوين 
در روند صعودي خود ب��ه آن برخورد خواهد كرد. 
مايك مك گلون، استراتژيست ارشد بلومبرگ، با 
اشاره به رفتار تاريخي بيت كوين در احياهاي خود، 
مي نويس��د: »به احتمال زياد بيت كوين به سمت 
مقاومت ۶۰,۰۰۰ دالري حركت مي كند.« به عقيده 
مك گلون، احتمال حركت به س��مت ۶۰هزار دالر 

بيشتر از رسيدن به ۲۰هزار دالر است.

   وضعيت آلت كوين ها
قيمت اتريوم روند صعودي قدرتمندي را آغاز كرده 
است. اين ارز ديجيتال موفق شد از مقاومت هاي 
۲,۲۰۰ و ۲,۲۵۰ دالر عبور كند و در باالي ۲,۳۰۰ 
دالر تثبيت شود. در حال حاضر هر واحد اتريوم در 
محدوده ۲,۳۳۰ دالر معامله مي شود. اين احتمال 
وجود دارد كه در آينده نزديك ش��اهد اوج گيري 
بيشتر اتريوم باشيم. در صورتي كه اتريوم با اصالح 
همراه شود، ۲,۲۵۰ دالر به عنوان اولين حمايت 
عمل خواهد كرد. ۲,۲۰۰ دالر هم حمايت اصلي 
پيش روي اين ارز ديجيتال است. كاردانو در ۲۴ 
ساعت گذشته با جهشي موفق شد از سد مقاومت 
۱.۲۵ دالري عبور كند و حت��ي به ۱.۳ دالر هم 
برس��د. ۱.۴ دالر مقاومت بع��دي قيمت كاردانو 
است. در حال حاضر هر واحد كاردانو در محدوده 
۱.۳۴ دالر معامله مي ش��ود. دوج كوين هم پس 
از توييت ايالن ماسك موفق شد ۱۵ درصد رشد 

كند و به باالي ۰.۲ دالر برسد. 

   كدام يك موجب صعود بيت كوين شد؟ 
آمازون يا تسال؟ 

. بس��ياري از معامله گران از خبر پذيرش بيت كوين 
توسط آمازون و اظهارنظرهاي مثبت ايالن ماسك 
در روزهاي اخير، به عنوان داليل اصلي رشد قيمت 
ياد مي كنند، با اين حال يكي از تحليل گران مطرح 
ب��ازار ارز ديجيتال مورد مهم ديگ��ري را هم به اين 
فهرس��ت اضافه كرده است. اكنون پس از پشت سر 
گذاشتن چند ماه نزولي، اگر بيت كوين موفق شود 
دس��تاوردهاي اخير خود را حفظ كن��د، مي تواند 
سرانجام به اين روند نزولي پايان دهد. الكس كروگر، 
از تحليلگران مطرح بازار ارز ديجيتال، گفته اس��ت 
بيت كوين يك فشار كوتاه مدت فوق العاده را تجربه 
كرده است. منظور از فشار كوتاه مدت شرايطي است 
كه همزمان با افزايش تع��داد موقعيت هاي نزولي، 
قيمت يك دارايي به سرعت افزايش يابد. در چنين 
شرايطي فروشندگان و معامله گراني كه رويكرد نزولي 
در بازار اتخاذ كرده اند، چاره اي ندارند جز اينكه براي 
پوش��ش زيان معامالت خود مجدداً اقدام به خريد 
كنند و اين موضوع مي تواند قيمت را بيش از پيش 
افزايش دهد. از اخبار مربوط به پذيرش بيت كوين 
توسط آمازون، به عنوان يكي از محرك هاي اصلي 
جهش اخير قيمت ياد مي ش��ود. نشريه بريتانيايي 
س��يتي اي ام روز يكشنبه در گزارشي اعالم كرد كه 
يك منبع ناش��ناس گفته است آمازون قصد دارد تا 
پايان س��ال جاري پذيرش بيت كوين به عنوان يك 
روش پرداخت��ي را آغاز كند. بزرگ ترين ش��ركت 
س��هامي امريكا هفته گذشته هم يك آگهي شغلي 
براي اس��تخدام كارش��ناس بالك چين و ارزهاي 
ديجيتال منتشر كرد كه منجر به شكل گيري حدس و 
گمان هاي فراواني شد. در حالي كه پذيرش بيت كوين 
از سوي آمازون هنوز به طور رسمي تأييد نشده است، 
به نظر مي رسد كه بازار روي احتمال واقعي بودن اين 
خبر حساب باز كرده است. به دنبال اظهارنظرهاي 
دوپهلوي ايالن ماسك در چند ماه اخير، بسياري از 
معامله گران نگران بودند كه در گزارش درآمدي ۳ 
ماهه دوم سال ۲۰۲۱ تسال، ردي از فروش بيت كوين 
ديده ش��ود. با اين ح��ال ايالن ماس��ك در جريان 
كنفرانس مجازي بي ورد ضمن تأكيد بر حمايت از 
بزرگ ترين ارز ديجيتال جهان، اعالم كرد كه تسال 

قصد ندارد بيت كوين هاي خود را بفروشد. 

هر اپليكيشن اندرويدي
 ۳۹ آسيب پذيري امنيتي دارد

طبق يافته هاي يك تحقيقات جدي��د، بيش از ۶۰ 
درصد اپليكيشن هاي اندرويدي آسيب پذيري هاي 
امنيت��ي دارند كه ميانگين آنه��ا در هر برنامه به ۳۹ 
مورد مي رسد. به گزارش ايس��نا، اين آمار بر مبناي 
اطالعات ارايه شده از سوي شركت اطلس وي پي ان 
و گزارش شركت CyRCh است كه امنيت ۳۳۳۵ 
اپليكيشن رايگان و پولي در فروشگاه گوگل پلي را تا 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ مورد تحليل و بررسي 
قرار دادند. اين گزارش بس��يار نگران كننده اس��ت 
زيرا مش��كالت عظيمي را بارز مي كن��د كه كاربران 
گوش��ي هاي اندرويدي در خص��وص امنيت تلفن 
هوشمندشان با آنها روبرو هستند. اين مشكل تنها 
مربوط به اپليكيشن هاي رايگان و بازي نيست بلكه در 
همه برنامه ها به چشم مي خورد و در اپليكيشن هاي 
بانكي و پرداخت پول هم ديده مي ش��ود. بررس��ي 
بخش هاي مختلف نش��ان مي دهد كه بدترين آمار 
آس��يب پذيري هاي امنيت��ي با ۹۶ درص��د مربوط 
ب��ه بازي هاي راي��گان پرطرفدار اس��ت و پس از آن 
بازي هاي پولي پرطرفدار قرار مي گيرند و نكته قابل 
توجه اين اس��ت كه بعضي از اين حفره هاي امنيتي 
قديمي هس��تند. در اين گزارش آمده است: در همه 
اپليكيشن ها ۳۱۳۷ آسيب پذيري در سه ماهه اول 
سال ۲۰۲۱ شناسايي شد كه بيش از ۸۲ هزار بار در 
همه اپليكيشن هاي اندرويدي ديده شد. مجموعا ۷۳ 
از اين آسيب پذيري ها براي نخستين بار دو سال پيش 
گزارش شده بودند و در سه ماهه نخست سال ميالدي 
جاري همچنان در اپليكيشن هاي اندرويدي وجود 
داشتند. اگرچه راحت است صرفا به بازي ها متمركز 
شويم اما اپليكيشن هاي آموزشي، بانكي و بهره وري 
هم آسيب پذيري هاي فراواني دارند كه قابل ترميم 
هستند البته به شرطي كه طراحان اهميت دهند. بر 
اساس گزارش زدنت، شركت اطلس وي پي ان هشدار 
داد با توجه به اينكه برنامه هاي موجود در گوگل پلي 
ميليون ها بار دانلود مي ش��وند، ريسك امنيتي قابل 

توجهي براي كاربران اندرويد ايجاد مي كنند.

اپليكيشن يوتيوب در پلي استور 
به ۱۰ ميليارد دانلود رسيد

اپليكيش��ن يوتيوب اندرويد به رك��ورد خيره كننده 
۱۰ ميليارد دانلود در گوگل پلي اس��تور رس��يد تا به 
دومين برنامه اي تبديل شود كه اين عنوان را از آن خود 
مي كند. پلتفرم محبوب اش��تراك گذاري و استريم 
ويديوي گوگل در طول يك دهه اخير به لطف پيشرفت 
سرعت اينترنت جهاني، فراگيري ۴G و افزايش شمار 
تلفن هاي هوشمند طرفداران بسيار زيادي پيدا كرده 
و حاال عمال با بيش از ۱۰ ميليارد دانلود در گوگل پلي 
به بزرگ ترين و پرطرفدارترين سرويس اشتراك گذاري 
 Google Play ويديو تبديل شده است. پيش تر فقط
Services توانسته بود در سال ۲۰۲۰ به اين ركورد 
دست پيدا كند، ولي از آن جايي كه اين برنامه به صورت 
پيش فرض روي بس��ياري از دستگاه هاي اندرويدي 
نصب است، ش��ايد نتوانيم آن را رقيب درستي براي 
يوتيوب در نظر بگيريم. البت��ه يوتيوب هم به صورت 
پيش فرض روي بس��ياري از گوش��ي هاي اندرويدي 
ارايه مي شود، اما جامعه مخاطب تخصصي تري دارد 
و افراد بيشتري آن را به صورت دستي نصب مي كنند. 
از سوي ديگر، در حال حاضر حدود ۳ ميليارد دستگاه 
فعال اندرويدي در جهان وجود دارد كه بخشي از آنها 
 Google Play در چين استفاده مي ش��وند و فاقد
Services هس��تند. از اين رو، دانلود ۱۰ ميليارد بار 
اين اپليكيشن به نوبه خود همچنان نشان دهنده سهم 
باالي »خدمات گوگل پلي« اس��ت. با تغيير س��ليقه 
كارب��ران از محتواهاي متني به محتواهاي ويديويي، 
ش��ايد چندان دور از ذهن نبود كه يوتيوب بزودي از 
مرز ۱۰ ميليارد دانلود عبور كند. اين اپليكيش��ن با 
ميزباني از دامنه گسترده اي از ويديوهاي گوناگون 
سليقه طيف وسيعي از كاربران را پوشش مي دهد و 
مقصد اصلي بسياري از كاربران براي وقت گذراني يا 
حتي آموزش و يادگيري است. گوگل هم با اشراف 
بر همين پتانس��يل هاي بزرگ تمركز خ��ود را بر 
توسعه قابليت هاي پلتفرم يوتيوب گذاشته است. 
اين ش��ركت چندي پيش عرضه جهاني سرويس 
يوتيوب Shorts را آغاز كرد و همين هفته گذشته 
از قابليتي به نام Super Thanks براي حمايت 

مالي از توليدكنندگان محتوا پرده برداشت.

 قابليت شارژ سريع ۲۵ واتي
 در آيفون۱۳ ارايه مي شود

طبق گزارش جديد س��ري آيف��ون ۱۳ احتماال با 
قابليت پش��تيباني از شارژ س��ريع ۲۵ واتي عرضه 
مي ش��ود. همچين حافظه ذخيره يك ترابايتي در 
يكي از دستگاه هاي اين سري عرضه خواهد شد. به 
گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، طي چند سال 
اخير موبايل هاي پرچمدار اندرويد با تمركز روي 
فناوري شارژ سريع توسعه يافته اند. از سوي ديگر 
اين فناوري اكنون چنان پيشرفته شده كه بسياري 
از برندها تصميم دارند قابليت پشتيباني از شارژ 
سريع ۱۰۰ واتي را در موبايل هاي رده باالي خود 
ارايه كنند. اكنون به نظر مي رسد اپل نيز تصميم 
دارد تا س��رعت ش��ارژ آيفون هاي جديد خود را 
 MyDrivers افزايش دهد. طبق گزارش نشريه
احتمااًل س��ري آيفون ۱۳ از فناوري شارژ سريع 
۲۵ واتي بهره مي برد. قابليت شارژ سريع ۲۵ واتي 
در مقايس��ه با پشتيباني از ش��ارژ سريع ۶۵ واتي 
برخي موبايل هاي اندرويد، چندان نوآورانه به نظر 
نمي رسد اما بسيار بهتر از شارژ ۲۰ واتي است كه 
در س��ري فعلي آيفون ۱۲ وجود دارد. همچنين 
پيش بيني مي شود اين بار آيفوني با حافظه ذخيره 
يك ترابايت نيز ارايه شود كه دو برابر فضاي حافظه 

آيفون هاي رده باالي فعلي است. 

طرحصيانتازكاربراندرفضايمجازيموقتاازدستوركارمجلسخارجشد
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اتحاد عليه خاموشي اينترنت

احتمالرفعفيلترتلگراموتوئيتروجودداردبهدنبالساماندهيهستيمنهفيلترينگ
طرح »صيانت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي« 
با نقدهاي بس��ياري از س��وي كاربران و كارشناسان 
روبرو ش��ده اس��ت. يكي از مواد مورد بحث اين طرح 
»مسدودس��ازي پلتفرم هاي خارجي در صورت عدم 
ثبت در درگاه پيام رس��ان ها و ع��دم دريافت مجوز از 
كشور« اس��ت. در اين مورد س��خنگوي كميسيون 
فرهنگي مجلس اعالم كرد كه براس��اس پيش نويس 
جديد طرح بايد اين پلتفرم ها ش��رايط ما را بپذيرند؛ 
اما اگر هم نپذيرند راه حل هايي در نظر گرفته ش��ده 
است. طبق گفته مجيد نصيرايي، براساس اين طرح 
پلتفرم هاي��ي كه بي��ش از يك درص��د كل كاربران 
كش��ور در آن فعاليت داشته باشند؛ اما شرايط كشور 
را نپذيرند، فيلتر نخواهند شد تا زماني كه جايگزين 
مناسبي براي آنها چه از بين پلتفرم هاي داخلي و چه 
پلتفرم هاي خارجي ايجاد شود. او تاكيد كرد تا زماني 
كه اپليكيشني مشابه برنامه هايي نظير اينستاگرام يا 
تلگرام براي جايگزيني در دسترس مردم قرار نگيرد، 
اجازه فيلتر داده نمي شود. اين گفته نصيرايي در حالي 
است كه تلگرام از سال ۹۷ فيلتر است. مجيد نصيرايي، 
با بي��ان اينكه يكي از بح��ث برانگيزترين بخش هاي 
اين طرح فيلترينگ پلتفرم ه��اي خارجي در صورت 
همكاري نكردن با دولت ايران اس��ت گفت: س��والي 
ايجاد مي شود كه اگر پلتفرم هاي خارجي شرايط ايران 
را نپذيرفتند تكليف آنها چه خواهد شد؟ ما در آخرين 
نسخه پيش نويس طرح به صراحت اعالم كرديم كه 
اگر سكوي خارجي در داخل كشور فعاليت مي كند و 
بيش از يك درصد از كاربران كل فضاي مجازي در اين 
سكو فعال باشند؛ اگر شرايط ما را نپذيرد تا زماني كه 
مشابه داخلي يا مشابه خارجي آن در داخل در دسترس 
نباش��د كس��ي اجازه فيلتر كردن آن پلتفرم را ندارد. 
طبق گفته او در صورتي كه اين شبكه ها شرايط ايران 
را نپذيرند، وزارت ارتباطات وظيفه دارد پلتفرم داخلي 
يا خارجي مشابه اين پلتفرم ها را تا ۸ ماه تعيين كند. 
همچنين نصيرايي ادامه داد در صورتي كه اين مورد 
هم محقق نشد به مركز ملي فضاي مجازي كار سپرده 
مي ش��ود. طبق اظهارات نصيرايي اگر كه مركز ملي 
فضاي مجازي و دولت هم در اين زمينه اقدامي انجام 
ندهند، پلتفرم هاي كنوني به كار خود ادامه مي دهند. 

نصيرايي تاكيد مي كند كه تمرك��ز اين طرح خالف 
آن چيزي كه در فضاي مجازي ش��ايعه شده؛ تمركز 
روي فيلترينگ نيس��ت؛ بلكه تمركز اين طرح روي 
حمايت از پلتفرمهاي داخلي و نخبگان ايراني است. 
نصيرايي تاكيد كرد كه اين طرح حتما در دستور كار و 
از اولويت هاي مجلس است و حتما ساماندهي فضاي 
مجازي دنبال مي شود و آنها تحت تاثير جوسازي هاي 
ص��ورت گرفته در فض��اي مجازي ق��رار نمي گيرند. 
نصيرايي با بيان اينكه ساليان بسياري است كه مساله 
فضاي مجازي دغدغه بس��ياري از دلسوزان كشور و 
خانواده هاي ايراني بود بيان كرد: موضوع فضاي مجازي 
مساله اي اس��ت كه مانند همه جاي دنيا همه انتظار 
دارند كه چارچوب و قان��ون و ضابطه براي آن در نظر 
گرفته شود و اين فضا را بتوان به صورت خيلي مطلوب 
و مناسب مديريت كرد. براساس اظهارات او دولت هاي 
مختلف و همچنين مجالس گذش��ته نسبت به اين 
موضوع دغدغه هايي داش��تند و در اين مورد طرح ها 
وصبحت هايي هم ايجاد و دنبال شده؛ اما به نتيجه اي 
نرسيده است. آن طور كه نصيرايي مي گويد بسياري 
از كش��ورها مانند امريكا ۲۷۰ قان��ون براي مديريت 
فضاي مجازي دارد و هيچ جاي دنيا مانند ايران فضاي 
مجازي به اين صورت رها نيس��ت. او معتقد است كه 
دولت بايد از پيام رسان ها حمايت كند و اين در حالي 
است كه در اين سال ها نه تنها حمايت و پشتيباني از 
اين پيام رسان هاي بومي نشده؛ بلكه ۷۰ درصد پهناي 
باند داخلي به پلتفرم هاي خارجي اختصاص پيدا كرده 
است. او به طرح هاي موفق بومي اشاره كرد و ادامه داد: 
تا ما اعتراض به نداشتن س��رويس هاي پايه اي بومي 
مي كنيم؛ مي گويند نمي توان حمايت كرد. در صورتي 
كه به عنوان مثال حوزه مسيرياب ها ما سرويس هاي 
قابل قبولي مانند نشان و بلد را در مقابل ويز داريم. به باور 
او اگر حمايت درست باشد مردم از پلتفرم هاي داخلي 
استفاده مي كنند. نصيرايي با اشاره به اينكه در مورد 
استفاده از فيلتر ش��كن در اين طرح و مجرم شناخته 
شدن استفاده كننده بسيار س��روصدا شده گفت: در 
فضاي مجازي اين صحبت منتشر شده كه هركس از 
فيلترشكن استفاده كند، مجرم شناخته مي شود در 

صورتي كه اين حرف دروغ محض است.

معاون مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس با 
بيان اينكه در طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي به دنبال كاهش نقش دولت در فضاي مجازي 
نيستند، تاكيد كرد كه در بحث پلتفرم هاي خارجي 
بحث فيلترينگ مطرح نيست؛ بلكه آنها در ابتدا بايد 
ضوابط داخلي كشور را بپذيرند و اگر اين ضوابط را قبول 
كنند؛ چه بسا شاهد رفع فيلتر تلگرام يا توييتر باشيم. 
مسعود فياضي، در خصوص طرح صيانت از كاربران 
در فضاي مجازي درب��اره اينكه با در نظر گرفتن يك 
كارگروه در حوزه مرزباني ديجيتال در طرح صيانت، 
كه اعضاي مختلفي از بخش هاي امنيتي كشور عضو آن 
هستند آيا قصد دارند نقش دولت را در فضاي مجازي 
كاهش دهند؛ گف��ت: ما به دنبال كاهش نقش دولت 
در فضاي مجازي نيستيم. مانند اينكه حفظ امنيت 
كشور به عهده شوراي عالي امنيت ملي است و دولت 
و نهادهاي امنيتي هم در آن عضو هس��تند؛ در بحث 
حفظ امنيت در فضاي مجازي هم مركز ملي براساس 
ش��رح وظايفي كه تصويب و ابالغ شده؛ مسوول اين 
بخش است. كارگروهي كه در اين طرح براي مرزباني 
ديجيتال در نظر گرفتيم؛ رييس آن مركز ملي فضاي 
مجازي است. در اين كارگروه در كنار وزارت اطالعات 
و نهادهاي امنيتي، وزارت ارتباطات هم حضور دارند. 
او در ادامه با بيان اينكه منطق و رويكرد اصلي در طرح 
حمايت از كارب��ران در فضاي مج��ازي تنظيم گري 
فضاي مجازي بوده و بحث فيلترينگ مطرح نيست؛ 
گفت: منطق اين طرح مبتني بر تجربه هاي كشورهاي 
مختلف است و براي تهيه آن كار كارشناسي صورت 
گرفته اس��ت. اين طرح ابتدا با عنوان طرح صيانت از 
فضاي مجازي اعالم وصول ش��د؛ اما از آبان  ماه سال 
 گذش��ته دچار تغييراتي ش��د. دو هفته گذشته نيز 
پيش نويس سوم اين طرح تهيه شد. اتفاقا در بررسي 
اين ط��رح از نظرات كارشناس��ان و متخصصان بهره 
برديم. دليل اينكه مجلس به اين موضوع ورود كرده 
و طرحي تهيه كرده اين است كه دولت در اين زمينه 
اليحه اي تهيه نكرده است. او ادامه داد: آخرين قانوني 
كه در بحث فضاي مجازي تهيه شده، مربوط به سال 
۸۸ است و اين بي قانوني منجر شده تا خأل هايي در اين 
حوزه به وجودآيد. نبود قان��ون در اين حوزه منجر به 

مخاطره امنيت شغلي در اين فضا و همچنين تهديد 
حقوق كاربران ش��ده است. به گفته فياضي اگر امروز 
پلتفرهاي خارجي تصميم بگيرند كه خدمات خود را 
قطع كنند هيچ كاري از دست ما بر نمي آيد. او تاكيد 
كرد كه در حكمراني فضاي مجازي دو رويكرد وجود 
دارد؛ اول بحث اليه زيرس��اختي است كه فيلترينگ 
به آن باز مي گردد و ديگري اليه خدمات ابزاري است 
كه تنظيم گري به آن باز مي گ��ردد. او در توضيح اين 
موضوع گفت: »كشورهاي مختلف از بحث فيلترينگ 
عبور كردند و به تنظيم  گري رسيده اند. هدف و رويكرد 
ما در اين طرح نيز تنظيم گري است. ما بر فيلترينگ 
تمركزي نداريم. ما ضوابطي را براي فعاليت پلتفرم ها 
چ��ه در داخل و چ��ه در خارج پيش بين��ي كرديم تا 
پلتفرم هايي كه بخواهند فعاليت خود را آغاز كنند، در 
چارچوب اين ضواب��ط حركت كنند. او درمورد اينكه 
اگر پلتفرم هاي خارجي ش��رايط كشور را نپذيرفتند 
تكليف آنها چيس��ت؛ بيان كرد: در بحث پلتفرم هاي 
پرطرفدار نظير تلگرام يا اينستاگرام كه اكنون كاربران 
زيادي وجود دارد در ابتدا مشخص كرديم تا ضوابط ما 
را بپذيرند و چه بسا اگر اين ضوابط را پذيرفتند شاهد 
رفع فيلتر تلگرام يا توييتر باشيم؛ اما اگر نپذيرفتند نيز 
تا زماني كه يك پلتفرم جايگزين براي آن تعيين نشود، 
مسدود نخواهند شد. سپس دولت يك سال فرصت 
دارد تا اپليكيشن جايگزين را تهيه كند و اگر در طول 
اين يكسال نيز اقدامي صورت نگيرد با دولت برخورد 
مي شود؛ اما باز بحث محدودسازي حتي بعد از يكسال 
نيز مطرح نيست. ما به دنبال تامين حقوق كاربران و 
حفظ حريم خصوصي آنان هستيم. براساس گفته هاي 
معاون مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس 
همچنين در هي��چ كجاي اين طرح ب��راي كاربران 
جرم انگاري نشده است و تنها در يك جاي اين قانون 
براي افراد حقيقي يا حقوقي كه اطالعات ش��خصي 
مردم را منتشر كنند جرم انگاري شده است. به اعتقاد 
فياضي طراحان در اين طرح به دنبال ايجاد فرصت 
رقابت بين پلتفرم هاي داخلي يا خارجي هس��تند و 
دراين حوزه پلتفرم هاي داخلي بايد كيفيت خود را 
باال برده و بتوانند در بازار رقابت كنند و در عين حال از 

پلتفرم هاي داخلي نيز حمايت خواهد شد. 



تعادل| فرشته فريادرس |
اختالف گمرك و بانك مركزي بر سر تامين ارز كاالهاي 
اساسي باال گرفت. بنابرآمار اعالمي بانك مركزي، تا پانزدهم 
تيرماه ۴.۶ ميليارد دالر براي كاالهاي اساس��ي تامين ارز 
انجام شده است، اما گمرك اين آمار را قبول ندارد و مدعي 
است كه در اين مدت تنها ۳.۲ ميليارد دالر كاالي اساسي 
ترخيص شده و ۳.۵ ميليارد دالر نيز موجودي اقالم اساسي 
در گمركات است؛ يعني يك اختالف ۲.۱ميليارد دالري. 
از طرفي با استناد به آماري كه گمرك منتشر كرده، ۱.۴ 
ميليارد دالر ارز از سوي بانك مركزي براي واردات كاالهاي 
اساسي تامين ش��ده، اما اين در حالي است كه كااليي از 
گمرك خارج نشده، كه اين موضوع به ابهامات ارز واردات 
بيشتر دامن مي زند. بنابراين با توجه به ابهاماتي كه درنحوه 
تامين ارز واردات وجود دارد، بانك مركزي را مي توان متهم 
رديف اول كسري ارز واردات كاالهاي اساسي نام برد، كه 
بايد ضمن شفاف سازي درباره ليست دريافت كنندگان دالر 
۴۲۰۰ و جزييات تامين ارز پاسخگوي اين ابهامات نيز باشد. 
البته پيش تر معاون فني گمرك از بانك مركزي خواسته 
بود تا ليست شركت هايي كه به صورت اعتباري در سال 
99 به آنها ارز داده شده را با ميزان ارزي كه به آنها اختصاص 
پيدا كرده و چه مدت زمان بعد از ترخيص كاال داده شده را 
منتشر كند، كه تا اين لحظه بانك مركزي به اين درخواست 

واكنشي نشان نداده و سكوت اختيار كرده است. 

    دردسرهاي ادامه دار دالر ۴۲۰۰ 
تامين ارز واردات كاالهاي اساسي از سال ۱۳9۷ به بعد 
وارد فاز جديدي ش��د. چراكه با اعمال محدوديت هاي 
ارزي، دالر ۴۲۰۰ توم��ان وارد چرخه اقتصاد وتجارت 
كشور شد و چالش هايي را براي بخش واردات رقم زد؛ اما 
هربار سياست گذار پولي ودولتمردان تصميم گرفتند كه 
دامنه تخصيص دالر ترجيحي را محدود كنند؛ به طوري 
كه به تدريج و درنهايت دالر ۴۲۰۰ توماني تنها به واردات 
شش قلم كاالي اساسي )عمدتا مرتبط با نهاده هاي توليد 
هس��تند( به همراه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
محدود شد. با اين حال، تامين ارز همين چند قلم كاال 
در همين دو سال اخير، با چالش جدي مواجه شده است؛ 
چراكه واردكنندگان وتوليدكنندگان نمي توانند بدون 
تخصيص وتامين ارز كاالهايش��ان را از گمركات خارج 
كنند، كه همواره از عوامل اصلي انباشت و رسوب كاال 

در گمرك و بنادر به شمار مي رود.
 اين در حالي است كه در همين بازه زماني يكي دو ساله، 
دستورالعمل هاي متفاوتي براي رفع موانع ارزي واردات 
صادر شده است؛ از جمله ترخيص 9۰ درصدي كاالهاي 
اساسي كه طي آن صاحب كاال مي تواند بدون دريافت كد 
رهگيري بانك تا 9۰ درصد كاال را ترخيص كند يا تامين 
ارز به صورت اعتباري كه متقاضيان با تاييد وزارت صمت 
يا وزارت جهاد كش��اورزي با مراجع��ه به بانك مركزي 
اعالميه تامين ارز اعتباري را دريافت و بانك موظف است 
تا ۳ ماه بعد، ارز مورد نظر را تامين كند، اما آنچه مي گذرد 
بازهم نشان از موانع ارزي دارد؛ به گونه اي كه طي مدت 
اخير با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره 
كاالهاي اساسي و به ويژه نهاده هاي دامي و پيش رفتن 
بخشي از آن تا پاي فس��اد، بحث تامين ارز مورد توجه 
بوده است. اما نهادهاي مرتبط با موضوع از جمله بانك 
مركزي مسووليت اين كم كاري را بر عهده نمي گيرد. 
حال اما درتازه ترين مورد، بررسي وضعيت تامين ارز در 
آمار بانك مركزي مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفته 
كه نشان از اختالف و كس��ري ارز واردات در مقايسه با 

داده هاي گمرك دارد. 

    ماجراي تامين وكسري ارز واردات 
چيست؟ 

اما ماجراي تامين ارز واردات كاالهاي اساسي چيست و ابهام 
كجاست؟ براساس گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده، 
بر اساس مصوبه ستاد اقتصادي دولت، بايد در نيمه ابتدايي 
امسال ۶ ميليارد دالر ارز ترجيحي براي واردات تامين ارز 
كند كه ۴.۵ ميليارد دالر آن براي اقالم زيرنظر وزارت صمت 
و كشاورزي و ۱.۵ ميليارد دالر ديگر براي دارو، تجهيزات 
و ملزومات پزشكي زيرنظر وزارت بهداشت و درمان است. 

براساس آمارها واظهارات خود مسووالن بانك مركزي، تا 
پانزدهم تيرماه سال جاري برابر با ۴.۶ ميليارد دالر كاالي 
اساس��ي تامين ارز شده اس��ت. اين در شرايطي است كه 
گمرك اعتق��اد دارد در اين م��دت ۳.۲ ميليارد كاالهاي 
اساسي مشمول ارز ترجيحي يا همان دولتي شامل »جو، 
دانه هاي روغني، ذرت، كنجاله سويا، روغن خام، گندم و 
ساير« مي شود. بنابر آمارهاي ارايه شده، ۱.۲ ميليارد دالر 
براي ذرت، يك ميليارد دالر روغن خام، و دانه هاي روغني 
۸۸۳ ميلي��ون دالر، روغن خام يك ميليارد دالر، كنجاله 
سويا ۴۸۳ ميليون دالر، گندم ۲۲۵ ميليون دالر و ساير ۱۳۰ 
ميليون دالر ارز از سوي بانك مركزي تامين شد. بيشترين 
كاالي اساسي ترخيص شده از گمرك هم مربوط به »ذرت، 
روغن خام و دانه هاي روغني« است. تا اين جاي كار براساس 
آنچه خود متوليان بانك مركزي اعالم كرده اند، ۴.۶ ميليارد 
دالر ارز براي كاالهاي اساسي تا پانزدهم تيرماه تامين كرده 
اس��ت كه مربوط به ۶ قلم كاالي اساسي است و يك قلم 
ساير كاالها نيز ۱۳۰ميليون دالر ارز تامين شده كه البته 
مشخص نيست شامل چه كاالهايي مي شود، كه مسووالن 

بانك مركزي بايد در اين زمينه شفاف سازي كنند.  حال با 
نگاهي به روند ترخيص گمرك در مورد ۶ قلم كاالي اساسي 
مي بينيم كه آمارها نشان از اين دارد كه تا ۱۵ تيرماه سال 
جاري، ۳۰۲ ميليون دالر جو، ۵۳۷ ميليون دالر دانه هاي 
روغني، ۸۸9 ميليون دالر ذرت، روغن خام ۸۷۵ ميليون 
دالر، كنجاله سويا ۳۲۷ ميليون دالر، گندم ۳۰۱ ميليون 
دالر ترخيص شده اند. به عبارتي ديگر، مجموع ترخيصي 

اين اقالم تا ۱۵ تيرماه برابر با ۳.۲ ميليارد دالر بوده است. 
بنابراين مقايس��ه آمارها، نش��ان از يك اختالف ۲.۱ 
ميليارد دالري تامين ارز كاالي اساسي ميان گمرك و 
بانك مركزي دارد. از طرفي ۱.۴ ميليارد دالر ارز تامين 
شده اما كااليي از گمرك خارج نشده است. همچنين 
اطالعات دريافتي از مهرداد جمال ارونقي، حاكي از اين 
است كه نزديك به ۲.۱ ميليارد دالر كاال و نهاده هاي 
دام و طيور تامين ارز نشده و ۳.۵ ميليارد دالر كاالي 
اساسي نيز در بنادر و گمركات موجود است.  در همين 
حال، معاون فني گمرك نيز در اظهاراتي با اش��اره به 
اينكه در حال حاضر ۶.۵ ميليون تن كاالي اساسي در 
بنادر و گمركات موجود است، عنوان كرده كه حداقل 
يك ميليارد دالر از تامين ارزي كه بانك مركزي مطرح 
كرده مربوط به ترخيص اعتباري كاالي اساس��ي در 
س��ال گذشته اس��ت كه بعد از ۳ ماه ارز آن را در سال 
جاري تامين كرده و جزو آمار س��ال جاري محاسبه 
كرده اس��ت. البته پيش تر معاون فني گمرك در يك 
برنامه تلويزيوني از حس��ين تاجيك نژاد كارشناس 
ارشد حوزه ارزي بانك مركزي درخواست كرد تا ليست 
شركت هايي كه به صورت اعتباري در سال 99 به آنها 

ارز داده شده را با ميزان ارزي كه به آنها اختصاص پيدا 
كرده و چه مدت زمان بعد از ترخيص كاال داده ش��ده 
را منتش��ر كند، كه تا اين لحظه بانك مركزي دراين 

خصوص سكوت كرده است. 

     داليل عمده رسوب نهاده ها در گمرك 
با اين همه آنچه حائز اهميت است اينكه به دليل مشكالت 
ارزي، صدها هزار تن نهاده دامي در گمركات دپو شده اند، 
كه به صورت مستقيم اثر آن را مي توان در قيمت كاالهاي 
اساسي مثل »گوشت، مرغ، تخم مرغ، صنايع لبني و...« 
مشاهده كرد. بنابراين به گفته معاون فني گمرك، صاحبان 
كاال به روندهاي دولتي اطمينان ندارند و مطمئن نيستند 
كه پس از ترخيص كاال بتوانن��د ارز ۴۲۰۰ توماني خود را 
تحويل بگيرند؛ به همين دليل كاالي خ��ود را از گمرك 
ترخيص نمي كنند. مهرداد جم��ال ارونقي در تازه ترين 
اظهارات خود در مورد چرايي رس��وب نهاده ها در گمرك 
در يك گفت وگوي زنده تلويزيوني گفته است: مشكالت 
كاالهاي اساس��ي به يك مورد خالصه نمي شود، چراكه 
براي كاالهاي اساسي بايد صاحبان كاال مجوزهاي قانوني 
را به گمرك ارايه دهند. از طرفي در خصوص تأمين ارز به 
دليل اينكه ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني در اختيار آنها قرار 
مي گيرد مالحظاتي وجود دارد. بحث حمل اين كاالها و 
مواردي ديگري كه وجود دارد، بايد انجام ش��ود تا بتوانيم 
كاال را تأمين كنيم. ارونقي توضيح مي دهد كه براي نمونه 
در گذشته بحث ترخيص درصدي را مطرح كرده بوديم به 
دليل اينكه مشكالت فراواني براي ترخيص كامل اين كاالها 
وجود دارد. زماني كه ۲ ماه ترخيص درصدي متوقف شد، در 
حال حاضر نتايج آن را مي بينيم و همچنان تبعات آن ادامه 
دارد. همچنين بنابه توضيح او، ترخيص درصدي نيز به اين 
معنا است كه زماني كه يك كاال كد رهگيري بانك را ندارد 
نمي تواند از گمرك ترخيص شود. اما براي كاالهاي اساسي 
به دليل فسادپذير بودن آنها اجازه داده شده بود كه گمرك 
9۰ درصد اين كاالها را بدون كد رهگيري بانك ترخيص 
كند. ارونقي همچنين يادآور مي شود كه اواخر سال 99 اين 
تسهيل برداشته شد و اكنون هنوز نتوانسته اند تبعات آن را 
جبران كنند. از ۱ خرداد يعني پس از نزديك به ۳ ماه، اين 
موضوع بررسي و مجدداً اين امكان برقرار شد ولي همچنان 
تبعات لغو اي��ن قابليت ادامه دارد. مع��اون فني گمرك، 
همچنين در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما 
با بيان اينكه هيچ كاال يا نهاده اي بدون مجوز بازارگاه،   وارد 
كشور نش��ده، در اظهاراتي عنوان كرده كه گمرك براي 
ترخيص همه نهاده ها، مجوز وزارت جهاد كش��اورزي را 
از جهت قرنطينه كاال و مجوز بازارگاه اخذ مي كند. جمال 
ارونقي افزود:   اسنادي كه به گمرك ارايه مي شود از زمان 
اظهار تا زمان صدور مجوز ب��ازارگاه، بيش از ۴۵ روز طول 
مي كش��د. در همين حال، معاون توسعه بازرگاني وزارت 
جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه مقدار ارز در بودجه سال 
۱۴۰۰ براي تأمين نهاده ها معين شده است، در اظهاراتي 
عنوان كرده كه امسال تاكنون ۳ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دالر 
ارز در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است براي 
اينكه نهاده ها را با آن وارد كنيم. او با بيان اينكه اين ارز كمتر 
از چيزي اس��ت كه در يك سال معمولي به آن نياز داريم، 
گفت: واردات نهاده ها را تحت كنترل داريم. گيالن پور اين 
را هم بيان كرد كه نهاده هاي مربوط به ۴ ماهه ابتداي سال 
از طريق بازارگاه، توزيع شده و اكنون در بنادر هم كاال وجود 
دارد، اما اين كاال ها براي فروش در بازار آزاد نيست بلكه بايد 
مديريت شود و در زمان بندي خود، متناسب با ميزان توليد 
و س��هميه ماهانه در اختيار دامداران قرار گيرد و تاكنون 

مقدار نهاده مورد نياز در سامانه بازارگاه تأمين شده است.
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پرش مرغ
به سكوي ۴۰ هزارتومان! 

ايسنا | مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه 
قيمت هر كيلو مرغ در خرده فروش��ي ها به ۳۷ تا 
۴۰ هزار تومان رسيده است. بر اساس مشاهدات 
ميداني از خرده فروش��ي هاي سطح شهر تهران و 
گزارش هاي رسيده از برخي مناطق قيمت هر كيلو 
مرغ گرم آماده طبخ ۳۷ تا ۴۰ هزارتومان اس��ت و 
عرضه مرغ تنظيم بازاري محدود به ميادين ميوه 
و تره بار و برخي از خرده فروشي ها شده است. اين 
در حالي است كه كمتر از دو هفته پيش در مناطق 
مختلف تهران مرغ با قيمت هاي هر كيلو ۳۳ تا ۳۷ 
هزارتومان به بازار عرضه مي شد و به نظر مي رسد 
در اين مدت م��رغ مجددا دچ��ار جهش قيمت 
شده است. گفتني است فروردين ماه سال جاري 
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور، قيمت مصوب هر 
كيلو مرغ گرم را براي مصرف كننده ۲۴ هزار و9۰۰ 
تومان تعيين كرد، ولي اين قيمت بيش��تر از يك 
ماه دوام نداش��ت و مرغ از اواخر ارديبهشت ماه و 
اوايل خرداد در يك مرحله به ۳۰ هزار تومان و در 
مرحله دوم يعني ابتداي تيرماه به ۳۷ هزار تومان 

و در مرداد ماه نيز به ۴۰ هزارتومان رسيد.

جزييات ارايه تسهيالت كرونايي 
به تاالرهاي پذيرايي

دستورالعمل پرداخت تس��هيالت بنگاه محور به 
تاالرهاي پذيرايي آس��يب دي��ده از بيماري كرونا 
ابالغ شد. با پيشنهاد و پيگيري  اتاق اصناف ايران و 
تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي »پرداخت 
تسهيالت بنگاه محور به تاالرهاي پذيرايي آسيب 
ديده از كرون��ا« در كارگروه مقابله ب��ا پيامدهاي 
اقتصادي كرونا مطرح و در چهل و هشتمين جلسه 
از اين كارگ��روه مورخ ۲۱ تير ۱۴۰۰ مورد تصويب 
قرار گرفت. در نهايت دس��تورالعمل پرداخت اين 
تسهيالت از سوي معاون اقتصادي رييس جمهور 
جهت اجرا به وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و بانك مركزي 

ابالغ شد.
مبلغ تس��هيالت اس��تحقاقي دارندگان تاالرهاي 
پذيرايي به شرح ذيل است: گروه يك: سقف مبلغ 
تس��هيالت۱۵۰ ميليون توماني براي مساحت تا 
۲۰۰ متر مربع )فضاي س��الن( / مس��احت براي تا 
۴۰۰ مت��ر مربع )باغ تاالر( . گروه دو: س��قف مبلغ 
۳۰۰ ميليون توماني براي مس��احت ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
متر مربع )فضاي سالن( / مساحت براي بازه ۴۰۰ تا 
۱۰۰۰ متر مربع )باغ تاالر( . گروه سه: سقف مبلغ 
۴۵۰ ميليون توماني براي مساحت ۵۰۰ متر مربع 
و بيشتر )فضاي س��الن( / مساحت بازه ۱۰۰۰ متر 
مربع و بيش��تر )باغ تاالر( در خصوص فضاي سالن 
يا باغ تاالر صرفًا يكي از اين دو مالك محاسبه قرار 
مي گيرد. تس��هيالت اين دس��تورالعمل طي عقد 
مرابحه عام به صورت يك مرحله اي با نرخ ۱۲ درصد 
و اقس��اط ۲۰ ماهه پرداخت مي شود. مدت سه ماه 
نيز براي بازپرداخت قسط اول اين تسهيالت پس 
از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد كه 
مجموعًا دوره اقس��اط ۲۲ ماه خواه��د بود. در اين 
راستا، متقاضيان اخذ تسهيالت بانكي بايد تا پايان 
شهريور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه كارا )وزارت كار(، 
 https://kara.mcls.gov.ir به نشاني اينترنتي
ضمن ثبت نام، اطالعات الزم را بر اساس فرم هاي 

مربوطه تكميل كنند.
مرجع بررس��ي، تاييد تقاضا و اطالعات متقاضيان 
در ابتدا اتحاديه صنفي هر ش��هر و بعد اتاق اصناف 
شهرستان و نهايتًا تأييد سازمان صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحاديه 
شهرس��تان مربوطه موظف است نسبت به بازديد 
مج��دد از تاالر متقاضي اقدام و مس��احت س��الن 
و فضاي ب��از مفي��د و غيرمفيد را بررس��ي و طي 
صورتجلسه گزارش بازرسي را تكميل و در پرونده 
متقاضي نگهداري كرده و در س��امانه، مساحت را 

مطابق گزارش بازرسي تأييد يا اصالح كند.
بر اس��اس دس��تورالعمل ابالغ��ي، پرداخت اين 
تسهيالت از محدوديت هاي متعارف در تسهيالت 
بانكي از جمله بدهي غيرجاري متقاضي و ذينفعان 
و چك هاي برگشتي متقاضيان و ذينفعان، مستثني 
اس��ت و مش��مول محدوديت هاي مق��رر در ماده 
)۵( مك��رر قانون ص��دور چك نب��وده و به عنوان 
مستثنيات دين تلقي مي شود. طلبكاران دولتي يا 
خصوصي و دستگاه هاي اجرايي نيز اجازه برداشت 
و توقيف اين تس��هيالت را نخواهند داشت. مهلت 
پرداخت تسهيالت موضوع اين دستورالعمل توسط 
بانك هاي عام��ل تا پايان آبان م��اه ۱۴۰۰ و محل 
تأمين منابع مالي مورد نياز اين دس��تورالعمل نيز 
منابع مصوب ستاد ملي مديريت كرونا براي اعطاي 
تسهيالت به كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده 
از كرونا اس��ت. اتاق اصناف ايران ضمن انتشار اين 
اطالعيه تاكيد دارد تاالره��اي پذيرايي به موجب 
موج هاي ش��يوع كرونا در كشور، در بيشتر ايام ۱۷ 
ماه گذش��ته تعطيل بوده و دچار خسارات شديد و 
بلكه تعطيلي كامل شده اند. اين تسهيالت هرچند 
با تاخير زيادي مصوب شده است اما به شرط تسهيل 
شرايط بازپرداخت، مي تواند بخشي از خسارت ها را 
جبران كند. الزم به تاكيد است كه اين تسهيالت، 
در قالب وام ارايه ش��ده و كمك بالعوض دولت به 
تاالرداران آس��يب ديده از كرون��ا و تعطيلي هاي 
اجباري ستاد ملي مبارزه با كرونا نيست. لذا دولت 
بايد در نظر داشته باشد، بازپرداخت اين وام، مستلزم 
ادامه فعاليت و كس��ب در آمد اس��ت و مادامي كه 
تاالرهاي پذيرايي در سيبل تعطيلي هاي ناشي از 
ش��رايط قرمز كرونايي قرار گيرند بازپرداخت اين 
تس��هيالت مش��كل و معضل بعدي خواهد بود. از 
اين رو، اتاق اصناف ايران بابت استمهال بيشتر اين 

تسهيالت، همچنان پيگير و مصر خواهد بود.

كاالي ايراني پرطرفدار
در بازار روسيه  

ايس�نا | اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش 
خود به بررس��ي وضعيت تجارت كش��ور در سه ماهه 
نخست سال جاري با اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
پرداخته است. اين اتحاديه كه عضويت ايران را از آبان 
۱۳9۸ به رسميت شناخته، در ماه هاي اخير بخشي از 
شركاي تجاري جديد كشور را معرفي كرده، هر چند 
تحت تاثير تحريم، كرونا و برخي محدوديت در ارتباط 
دو جانبه كش��ورها هنوز آمار صادرات و واردات ايران و 
اوراسيا بس��يار محدود است. برآوردهاي اتاق بازرگاني 
تهران نشان مي دهد كه در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰، 
ايران ۲۵۸ ميليون دالر كاال به اوراسيا صادر كرده و در 
مقابل ۳۴۷ ميليون دالر كاال نيز از اين كش��ورها وارد 
كرده است تا همچنان تراز تجاري كشور در اين زمينه 
منفي باقي بماند. صادرات ايران به اورسيا تنها سهم ۲.۴ 
درصدي از كل صادرات كشور را داشته و همچنين ايران 
۳.۳ درصد از كل واردات خود را از اين كش��ورها انجام 
داده است. در ميان شركاي اصلي در اوراسيا، همچنان 
روسيه باالترين سهم را دارد. ايران ۱۳۵ ميليون دالر 
از كل صادرات خود به اوراسيا را به روسيه انجام داده و 
پس از آن ارمنستان با ۶۰، قزاقستان با ۳۸، قرقيزستان 
با ۱۸ و بالروس با پنج ميليون دالر قرار دارند. در ميان 
صادركنندگان اصلي كاال به ايران اما روسيه به تنهايي 
تقريبا تمامي آمار را به خود اختص��اص داده و در اين 
مدت ۳۲۱ ميليون دالر كاال به ايران داده است. ميزان 
واردات ايران از ديگر كشورهاي اوراسيا در مجموع حتي 
به ۳۰ ميليون دالر نيز نمي رسد. بررسي اقالم صادراتي 
ايران به روسيه و ساير كشورهاي اوراسيا نشان مي دهد 
كه ميوه هاي خوراكي با 9۵ ميليون دالر بيش��ترين 
سهم را داش��ته اند و در اين بين پسته ايراني با پوست 
تازه پرطرفدارترين كاال بوده است. مواد پالستيكي، 
سبزيجات، چدن، آهن و فوالد نيز ديگر اقالم صادراتي 
ايران به اوراسيا را تشكيل مي دهند. در مقابل اما چربي ها 
و روغن هاي حيواني ي��ا نباتي باالترين ميزان واردات 
ايران را تش��كيل داده اند و پ��س از آن غالت، چوب، 
سبزيجات و محصوالت شيميايي معدني اصلي ترين 

كاالهاي وارداتي ايران از اوراسيا را شامل مي شود.

رشد ۷ درصدي توليد فوالد
مهر | توليد محصوالت فوالدي و ش��مش فوالد در 
كشور طي ۳ ماهه نخست امسال به ترتيب ۷ و ۶ درصد 
افزايش يافت. از ابتداي فروردين تا پايان خرداد ۱۴۰۰ 
بيش از ۸ ميليون و ۷۴ هزار تن ش��مش )بيلت، بلوم 
و اسلب( در كشور توليد شد. اين رقم در مدت مشابه 
سال گذشته ۷ ميليون و ۵۸۷ هزار تن بود. همچنين 
ميزان توليد محص��والت فوالدي )تيرآهن، ميلگرد، 
ناوداني، نبش��ي، انواع ورق و غيره( در كشور طي اين 
مدت ح��دود ۵ ميليون و ۳9۶ هزار ت��ن بود. ميزان 
توليد اين محصوالت طي مدت مشابه سال گذشته 
۵ ميليون و ۴۲ هزار تن بوده است. ميزان توليد آهن 
اسفنجي نيز با رش��د حدود ۸ درصدي طي ۳ ماهه 
نخست ۱۴۰۰ نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
)۸ ميليون و ۱۳۳ هزار تن( به ۸ ميليون و ۷۵۸ هزار 
تن رس��يد. از ابتداي فروردين تا پايان خرداد امسال، 
ميزان صادرات شمش »يك ميليون و ۶۱۸ هزار تن«، 
محصوالت فوالدي »۸۷۳ هزار تن« و آهن اسفنجي 
»۳۲۱ هزار تن« بود كه در مقايسه با رقم توليد مدت 
مشابه سال گذشته )يك ميليون و ۴۱ هزار تن شمش، 
۳۸۸ هزار تن انواع محصوالت فوالدي و ۲۰ هزار تن 
آهن اس��فنجي( به ترتيب ۵۵، ۱۲۵ و ۱۵۰۵ درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچنين در ۳ ماهه نخست 
امس��ال همچون مدت مشابه سال گذشته، ميزان 
واردات شمش هزار تن و محصوالت فوالدي ۱9۴ 

هزار تن بود. واردات آهن اسفنجي نيز نداشتيم.

ماجراياختالفگمركوبانكمركزيبرسرتامينارزكاالهاياساسيچيست؟

درديدارسفيركرهجنوبيورييساتاقبازرگانيتهرانتشريحشد

دردسرهاي بي پايان  دالر۴۲۰۰

روش آزادسازي مطالبات ايران در كره 
تعادل|

 سفير جديد كره جنوبي در تهران كه هفته پيش استوارنامه 
خود را تقديم رييس جمهور ك��رد، در ديدار با رييس اتاق 
بازرگاني تهران، عنوان كرد كه تنها ش��ركت هاي كره اي 
صادركننده كاال به اي��ران مجاز به درياف��ت پول خود از 
منابع مسدود شده ايران هستند و اين حق برداشت شامل 
مبادالت جديد نمي شود، مگر تجارت اقالم بشردوستانه 
و دارو. مس��عود خوانس��اري رييس اتاق تهران هم با اشاه 
به مسدود ماندن ۷ ميليارد دالر پول فروش نفت ايران در 
كره جنوبي، آزادسازي اين حجم از منابع مالي را جدي ترين 
مطالبه فعاالن اقتصادي و مردم ايران از كره جنوبي عنوان 
كرد. وي با اش��اره به مذاكرات چند ماه اخير ميان دولت  و 
كشورهاي غربي براي حل و فصل تحريم ها و احياي برجام، 
گفت: بخش خصوصي اي��ران انتظار دارد پس از به نتيجه 
رسيدن اين مذاكرات و رفع تحريم ها، سرمايه گذاري هاي 
مشترك ميان ايران و كره در بخش هاي مختلف اقتصادي 
و صنعتي صورت گيرد و گشايش ها صرفا محدود به تامين 
مالي و تجارت نشود. خوانس��اري با بيان اينكه تا پيش از 
اعمال تحريم هاي جديد از سوي دولت ترامپ عليه ايران، 
حجم مناسبات اقتصادي ايران و كره جنوبي به بيش از ۱۷ 
ميليارد دالر رسيد اما با خروج دولت وقت امريكا از برجام، 
اين سطح از مناس��بات به كمتر از ۲ ميليارد دالر كاهش 
يافت، افزود: در مواجهه با تحريم هاي ناعادالنه امريكا عليه 
ايران، شركت ها و صنايع كره جنوبي نيز دچار ضرر و زيان 
شدند و اين در حالي اس��ت كه در ايران سعي شد صنايع 
كشور بر توان داخل متمركز شوند. وي در همين رابطه به 
برخي توانمندي ها در صنايع پزشكي ايران اشاره كرد كه در 
دوره شيوع ويروس كرونا نمود پيدا كرد و شركت هاي ايراني 
با توليد دستگاه هاي حياتي مانند ونتيالتور عالوه بر تامين 
نياز داخل به اين تجهيزات و عدم وابستگي به واردات، به 
صادرات اين توليدات نيز روي آوردند. رييس اتاق بازرگاني 
تهران سپس با تاكيد بر اينكه بخش  خصوصي ايران آماده 

توسعه همكاري هاي اقتصادي با شركت هاي كره اي است، 
برگزاري وبينارهاي تجاري ميان بنگاه هاي دو كشور براي 
آش��نايي با ظرفيت ها و توانمندي هاي يكديگر را يكي از 
اقدامات اتاق تهران در راستاي شروع دوباره تجارت ايران 
و كره عنوان كرد كه به گفته وي با همكاري س��فارت اين 
كشور در تهران، مي تواند در دستوركار مشترك قرار گيرد.

     شركت هاي بزرگ كره اي منتظر توافق 
س��فير كره جنوبي در اين مالقات، با بيان اينكه صنايع 
نفت و پتروشيمي اين كشور، بيشترين آسيب را از اعمال 
تحريم ها عليه ايران متحمل شده اند، گفت: خوشبختانه 
برآوردها حاكي از توافق دولت ها در ميز مذاكرات است 
و در صورت رفع تحريم ها، كره جنوبي سرمايه گذاري در 
ايران را به طور گسترده به ويژه در حوزه هاي زيرساخت 
مانند راه آهن يا تجهيز ش��بكه اينترنت ايران به فناوري 

5G آغاز خواهد ك��رد. »يون كانگ هيان« با بيان اينكه 
پس از رفع تحريم ها، ميزان سرمايه گذاري كره جنوبي در 
ايران به اندازه اي خواهد بود كه منابع بلوكه شده ايران در 
بانك هاي اين كشور، در برابر آن بسيار ناچيز به شمار آيد، 
افزود: كشور كره جنوبي خود را متعهد به كمك به مردم 
ايران مي داند و طي سال گذشته و به دنبال صدور مجوز 
تجارت بشردوستانه از سوي دولت اياالت متحده امريكا، 
حجم زيادي دارو و تجهيزات پزشكي از كره به ايران صادر 
شد. وي سپس به پرداخت حق عضويت ايران در سازمان 
ملل از محل پول بلوكه شده فروش نفت ايران در دو بانك 
كره اي اش��اره كرد و افزود: گشايش هاي دست كم يك 
سال اخير نش��ان مي دهد كه تحريم هاي ايران در حال 
برداشته شدن است و پس از توافق نهايي كه اميدواريم به 
زودي امضا ش��ود، شركت هاي بزرگ كره اي راهي ايران 

خواهند شد.

     سرنوشت ۷ ميليارد دالر پول بلوكه ايران 
در كره

سفير كره جنوبي در تهران سپس با تاكيد بر اينكه، دولت 
اين كشور از اياالت متحده امريكا دستور نمي گيرد، افزود: 
تخطي از تحريم ه��اي امريكا، براي ش��ركت هاي طرف 
همكاري تجاري با ايران خطرناك و هزينه زاست به طوري 
كه يكي از بانك هاي كره  كه در حال حاضر، بخشي از پول 
خريد نفت از ايران در حس��اب اين بانك مسدود است، به 
واسطه مراوداتي كه طي چند سال گذشته با ايران داشت، 
از س��وي اياالت متحده امريكا با جريمه سنگيني مواجه 
شد. او افزود: سطح تجارت بسياري از شركت هاي كره اي 
با امريكا بس��يار فراتر از همكاري با بازار ايران است، از اين 
رو شركت هاي كره اي از بيم آنكه مشمول تحريم و جرايم 
سنگين از سوي امريكا شوند، در شرايط كنوني امكان تعامل 
با بازار ايران را ندارند. يون كانگ هيان سپس به پول بلوكه 
شده ايران در كره جنوبي و خبرهاي اخير مبني بر صدور 
مجوز دولت امريكا براي آزادسازي اين منابع، اشاره كرد و 
گفت: اين خبر واقعيت دارد، اما مجوز برداشت و پرداخت از 
اين منابع صرفا به شركت هاي كره اي كه قبال محصوالتي به 
ايران صادر كرده و موفق به دريافت پول خود نشده اند، داده 
شده و براي تجارت هاي جديد اجازه اي داده نشده است. به 
گفته سفير كره در تهران، اين نحوه برداشت از محل منابع 
بلوكه ش��ده پول ايران در ژاپن نيز برقرار است. وي با اين 
حال تصريح كرد كه شركت هاي كره اي مي توانند در زمينه 
تبادل اقالم بشردوستانه شامل دارو و تجهيزات پزشكي با 
ايران و قراردادهاي جديد با شركت هاي ايراني، مي توانند 
از محل منابع بلوكه شده در دو بانك كره اي استفاده كنند. 
سفير كره جنوبي همچنين در پاسخ به پرسش رييس اتاق 
بازرگاني تهران در رابطه با امكان صدور واكسن كرونا به ايران، 
گفت: در حال حاضر در كره جنوبي چند نوع واكسن كرونا 
از جمله آسترازنكا توليد مي شود كه فعاًل اجازه صادرات و 

فروش آن به ديگر كشورها وجود ندارد.

تكذيب ورود محصوالت
دو برند خارجي لوازم خانگي 

شاتا | معاون امور صنايع وزير صمت با رد شايعه مجوز 
ورود محصوالت لوازم خانگي خارجي به كشور گفت: 
وزارت صمت هيچ تصميمي براي ورود محصوالت لوازم 
خانگي خارجي به كشور ندارد. مهدي صادقي نياركي در 
جريان سفر يك روزه به استان اصفهان، ضمن بازديد از 
تعدادي از زيرساخت هاي صنعتي واحدهاي توليدي اين 
استان با رد شايعه مجوز ورود محصوالت لوازم خانگي 
خارجي به كش��ور اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن 
وتجارت هيچ تصميمي ب��راي ورود محصوالت لوازم 
خانگي خارجي به كش��ور ندارد و بر اساس تصميمات 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي س��ران ق��وا، ورود 
محصوالت نهايي لوازم خانگي خارجي به كشور كماكان 
ممنوع است. وي سياست دولت را افزايش توانمندي ها 
و خوداتكاي��ي در صناي��ع داخلي برش��مرد و گفت: با 
سرمايه گذاري هاي كه در صنعت لوازم خانگي صورت 
گرفت، خوشبختانه در سال گذشته توليد محصوالت 
داخلي در مقايسه با سال 9۸ با رشد ۷۸ درصدي همراه 
بود و اين روند در سال جاري نيز ادامه داشته و توليد در 
اين صنعت بيش از ۲۶ درصد در س��ال جاري افزايش 
يافته است و توليدكنندگان در اين بخش، توانستند رشد 
۳۰ درصدي در توليد يخچال و فريزر و ۴۲ درصدي در 
توليد لباسشويي، ۲۰ درصدي در توليد تلويزيون محقق 
كنند فلذا مي بايس��ت از ظرفيت هاي ايجاد ش��ده در 
كشور صيانت شود. صادقي نياركي با رد شايعه اعطاي 
مجوز ورود محصوالت لوازم خانگي خارجي به كشور 
تاكيد كرد: سياست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه 
به توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي، توسعه عمق 
ساخت داخل وخوداتكايي صنعتي است و متقاضياني 
كه تمايل به حضور در بازار ايران را دارند بايد در رشته 
فعاليت هايي كه در كشور فعاًل ظرفيت داخلي وجود 
ندارد سرمايه گذاري مش��ترك انجام بدهند. ما در 
صنايعي ك��ه داراي توانمندي داخلي هس��تيم و از 
ظرفيت متخصصان و صنعتگران داخلي بهره مند 

هستيم نيازي به برندهاي خارجي نداريم.

كاالي اساسي مشمول رديف
ارز ترجيحي

تامين ارز بانك مركزي 
تا 15 تيرماه 1400

ترخيص از گمرك 
تا 15 تيرماه 1400

موجود  در گمركات 
در حال حاضر

350 ميليون دالر302 ميليون دالر580 ميليون دالرجو1

550 ميليون دالر537 ميليون دالر883 ميليون دالردانه هاي روغني2

850 ميليون دالر889 ميليون دالر1/2 ميليارد دالرذرت3

750 ميليون دالر875 ميليون دالر1 ميليارد دالرروغن خام4

700ميليون دالر327 ميليون دالر483 ميليون دالركنجاله سويا5

145 ميليون دالر301 ميليون دالر235 ميليون دالرگندم6

--130 ميليون دالرساير7

3/5 ميليارد دالر3/2 ميليارد دالر4/6 ميليارد دالرجمع اقالم
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خبرروز

۳۲۲ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي۳۲۲ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند. به اين ترتيب شمار جانباختگان 

اين بيماري به ۸۹ هزار و ۱۲۲ نفر رسيد.
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۱ هزار و ۸۱۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار 
و ۵۶۶ نفر از آنها بستري شدند. اين در حالي است كه مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۷۲۳ هزار و ۲۴۶ رسيد. 
چهار هزار و ۹۸۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 

حاضر ۲۳۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعيت نارنجي و ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 تا ديرنشده 
كاري بكنيد

س��ردار كرونا! وعد هايتان كي عملي خواهد 
شد؟ مردم تا كي بايد شاهد مرگ عزيزانشان 
باشند تا ش��ما تصميم بگيريد واكسيناسيون 
سراسري را شروع كنيد. حاال كرونا تنها جان 
آدم بزرگ ه��ا را نمي گيرد. حاال طعمه تازه اي 
پيدا كرده، حاال جان ش��يرين ك��ودكان هم 
به خطر افتاده و ش��ما هنوز داريد س��خنراني 

مي كنيد، آن هم با چه ادبيات قابل توجهي.
وزير بهداش��ت! اي��ن روزها ح��ال هيچ كس 
خوب نيس��ت، نه م��ردم، ن��ه كادر درمان، نه 
آنها ك��ه تمام اي��ن مدت ش��اهد بي برنامگي 
و بي تدبي��ري ها بودند. راس��تي خب��ر داريد 
چند نفر از پرس��تاران در كدام بيمارستان ها 
ماه هاست كه حقوق و معوقات خود را دريافت 
نكرده اند. هيچ مي دانيد، آنها بر خالف ش��ما 
جان عزيزشان را كف دست گرفته اند و از مردم 
بيمار سرزمينشان مراقبت مي كنند؟ تا به حال 

سر زده به كدام بيمارستان ها رفته ايد؟ 
سردار كرونا! چه شد كه س��تاد ملي مقابله با 
كرون��ا را منحل كردي؟ چه ش��د كه حتي از 
يك عذرخواهي س��اده در برابر مردم به خاطر 
رفتارها و حرف هاي بي ادبانه همكارانتان شانه 
خالي كرديد و در سيس��تان و بلوچستان شما 

هم همان ادبيات را در پيش گرفتيد؟
اين روزها هم مي گذرد. شما خوب مي دانيد كه 
ما تاب آوري مان بيش ازآن است كه تصورتان 
بگنجد. ش��ما خوب مي دانيد ك��ه اين مردم 
نجيب تر از آن هستند كه بخواهند شما را وادار 
به پاسخگويي كنند. شما خوب مي دانيد كرونا 
و اين اقتصاد بحران زده چطور مردم را سر در 
گريبان كرده و ب��ه هر چه پيش آيد خوش آيد 

راضي اند؟ 
اما ش��ما در برابر تمام اين نجابت و تاب آوري 
چه كرده ايد؟ هر روز ي��ك وعده تازه، هر روز 
يك دستور جديد كه البته هيچ ضمانت اجرايي 
ندارد. يادتان باش��د، اين مردم نجيب جز حق 
حيات هيچ چيز ديگري نمي خواهند وسياست 
هاي  شما در اين يك س��ال و اندي ثابت كرد 
كه با ندانم كاري چ��ه راحت اين حق را هم از 
مردم گرفتيد. حاال باز ما بايد با پيك تازه كرونا 
دس��ت و پنجه نرم كنيم. ما بايد جانمان را به 
حراج بي عملي ها بگذاريم. حاال ديگر خيلي از 
ما داغ ديده هس��تيم. چه چيزي مي تواند اين 
درد را تس��كين دهد. چه چي��زي مي تواند به 
خانواده هاي افراد از دست رفته آرامش دهد. 
هيچ! ج��ان به لب ش��ده ايم از اين هم مرگ و 
نيستي. سرگردانيم ميان اين همه غم و فقدان. 
ديگر حتي خنديدن هم برايمان سخت است. 

تا دير نشده كاري بكنيد جناب سردار كرونا!

پیامعابدي |
 زماني كه مي بينيم ميلياردها تومان چوب 
بدون استفاده در جنگل رها شده اند و يك 
ع��ده دالل و قاچاقچي كه قوه قضاييه بايد دندان طمع 
 آنها را بكشد، درختان كهنس��ال زنده جنگل را قطع و 
تكه تكه و بار ماش��ين هاي شاسي بلند و وانت نيسان از 
جنگل خارج مي كنند، خش��مگين مي شويم؛ به ويژه 
اينكه اينها با اسلحه و قمه جنگلبان ها را تهديد به قتل 
مي كنند. اين قاچاقچيان كارگران را به روز سياه نشاندند.

صنعت كاغذ ايران از جمله صنايعي اس��ت كه در گل و 
الي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات دست و پا 
مي زند؛ آنهم در شرايطي كه كارخانه هاي نامدار بازار خود 
را از دست داده اند. از طرفي با وجود اينكه كارخانه هاي 
توليد كاغذ نيازمند به روزرساني خطوط توليد و افزايش 
ظرفيت خود با استفاده از واردات مواد و قطعات مورد نياز 
هس��تند اما به جاي اينكه ارز به دست كارخانه ها برسد 
سهم واردكنندگاني مي شود كه با شركت هاي پوششي و 

يك شبه، سر از كاغذ بيرون آورده ظاهر شده اند.
براي نمونه از ابتداي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني از سال 
۹۷، تنها در دو مورد ۲۲.۸ ميليون يورو را به دو واردكننده 
داده اند كه مشخص نيس��ت آيا كاغذي وارد كرده اند يا 
نه، تخصيص داده اند. اين در ش��رايطي است كه يكي از 
وسيعترين شركت هاي چوب و كاغذ به لحاظ ظرفيت 
توليد، يعني »صنايع چوب و كاغذ مازندران« از چند سال 
پيش درخواست دريافت ۱۰ ميليون يورو ارز را كرده بود؛ 
حتي »اسحاق جهانگيري« معاون اول رييس جمهوري، 
در تاريخ ۳۰ تير س��ال ۹۸ خبر از پرداخت آن داد اما به 
گفته »مصطفي سعيدي«، مديرعامل سابق اين شركت، 
كه از پايان س��ال گذش��ته، جاي خود را به مديرعامل 
جديد داده، »از ۱۰ ميليون يورو ارزي كه بايد تخصيص 
مي يافت و وعده آن داده شده بود، چيزي پرداخت نشده 
است«. در همين حال »علي اكبر صفريان نودهي«، 
مديرعامل جديد اين ش��ركت با كنايه زدن به دولت 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني را به واردكنندگان داده، گفت: 
به نظر مي رسد براي برون رفت از اين مشكل ضروري 
اس��ت تا دولت اين دالر را در اختيار من توليدكننده 
قرار بدهد، من با آن دالر مواد اوليه وارد كنم و خيلي 

ارزان تر از كاالي خارجي توليد كنم.

    توقف خط توليد چاپ و تحرير چوب
و كاغذ مازندران

اين صحبت ها نش��ان مي دهد كه ب��ا وجود اينكه 
وزير اقتصاد مدعي شده كه در سال ۱۴۰۰ جهت 
واردات كاغذ ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص نمي يابد؛ 
اما حداقل به صنايع محتاج ارز هم رقمي اختصاص 
داده نشده است؛ به ويژه اينكه صنايع شمالي كاغذ 
به دليل مش��اركت در قانون تنفس جنگل، كه بر 
مبناي آن هيچ بهره برداري اجازه قطع درختان را 
ندارد، از لحاظ اقتصادي زيرفشار هستند و آرام آرام 
توان بازيابي خود را از دست مي دهند. مديرعامل 
چوب و كاغذ هم با اشاره به توقف خط توليد كاغذ 
چاپ و تحرير اين كارخانه گفته كه يكي از داليل 
توقف اين خط توليد، زودتر از موعد اجرايي شدن 
قانون تنفس جنگل و عدم اجرايي شدن طرح هاي 
جايگزين براي دسترس��ي اي��ن كارخانه به چوب 
يعن��ي م��اده اوليه تولي��د كاغذ اس��ت. در چنين 
شرايطي، اسفند س��ال گذشته »ابراهيم رييسي« 
رييس سابق قوه قضاييه، به مازندران سفر و از خط 
توليد متوقف ش��ده، بازديد كرد. وي ضمن تاكيد 
بر راه اندازي خط توليد ۹۰ هزار تني اين ش��ركت 
در اين زمينه دس��توري را هم صادر كرد. رييسي 
معتقد اس��ت كه امكان تامين مواد اوليه كارخانه 
چوب و كاغذ مازندران بدون كوچك ترين تخريب 
و لطمه به جنگل، كامال در داخل كشور وجود دارد. 
وي در اي��ن مورد گفته كه »اين م��واد اوليه هم با 
كمك س��ازمان جنگل ها و هم از طريق استفاده از 
چوب هاي شكسته، كامال قابل تامين شدن است.« 

      مشكالت كارخانه همچنان پابرجاست
با اين حال با وجود گذش��ت چند ماه از آن بازديد 
چوب و كاغذ مازندران در پي آزادسازي چوب هاي 
مناسب خط توليد خود از گيالن است و مشكالت 
خط توليد پابرجاس��ت؛ حتي درياف��ت مطالبات 
ايجاد شده از محل اجراي قانون تنفس جنگل هم 
به كندي و ب��ا زحمت زياد صورت مي گيرد؛ عالوه 
بر اينكه به گفته مديرعامل اين شركت، مشكالت 

مالياتي هم پابرجاست. 

     دردسرهاي قانوني براي جنگلبان ها
و صنايع

در كنار مشكالت مختص صنايع چوب و كاغذ مازندران، 
بيشتر ش��ركت هايي كه در حوزه كاغذسازي در شمال 
كشور مستقر ش��ده اند با مشكالتي از اين دست مواجه 
هس��تند؛ به طوري كه همگ��ي آنها با كس��ري چوب 
درخ��ت به عنوان مهم ترين وس��يله راه اندازي خطوط 
توليد خود مواجه هس��تند. توجه به اين نكته ضروري 
است كه اواخر سال ۹۵ كه قانون تنفس جنگل به اجرا 
گذاشته شد، تا سه سال پس از آنكه هرگونه بهره برداري 
تجاري و صنعتي از چوب جنگل هاي كشور ممنوع شد، 
شركت هاي چوب و كاغذ شمال كشور )مازندران، گيالن 
و گلستان( با مشكالت كارگري و تامين مواد اوليه مواجه 
شدند.  در همين حال حدود ۲ هزار نفر، كه پيش از اين 
در قالب كارگران ۲۱ شركت بهره برداري )پيمانكار( از 
جنگل ها با دولت طرف حساب بودند، از اواخر سال ۹۵ 
به عنوان حافظ جنگل به استخدام درآمدند. دستمزد 
اين جنگلبان ها از محل بودجه اي تامين مي ش��ود كه 
»سازمان برنامه و بودجه« در اختيار »سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري« قرار مي دهد؛ البته عده محدودي 
از آنها همچنان از شركت هاي مشاركت كننده در قانون 
تنفس جنگل دستمزد دريافت مي كنند. عمده مشكالت 
كارگري كه از اين ناحيه ايجاد شده، به همين محافظان 
برمي گردد كه هم��واره معوقاتي دارند. براي نمونه آبان 

سال ۹۸ گزارش شد كه ۱۴ ماه دستمزد معوق دارند. 

     شركت ها در شرف ورشكستگي
و تعديل نيرو

سيدعلي اكبر علوي نژاد )نماينده كارگران حافظ جنگل 
و رييس مجمع نمايندگان كارگري اس��تان مازندران( 
با اشاره به مش��كالت شركت هاي مجري قانون نفس و 
جنگلبان ها، به ايلنا، گفت: ش��ركت هاي چوب و كاغذ 
مازندران، آذررود، كار سنگرود، انارستان، البيك، ولوپي، 
كوال، القدير، خليل مله، صنايع چوب فريم، نكاچوب و 
اشباع تراورس نمونه شركت هايي هستند كه در ارتباط 
با اجراي قانون تنفس جنگل در مازندران، دچار مشكل 
ش��ده اند. درحالي كه اين قانون بايد از سال ۹۹ اجرايي 
مي شد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ملزم به 

تهيه طرح جامع براي حمايت از منابع جايگزين براي 
شركت ها مي شد، چند سال زودتر به اجرا گذاشته شد؛ به 
نحوي كه امروز شركت ها در شرف ورشكستگي، تعطيلي 
و تعديل نيرو هستند.  او با اشاره به بازديد رييس سابق 
قوه قضاييه از خط توليد شركت چوب و كاغذ مازندران، 
گفت: آقاي رييسي از نزديك در جريان موضوعات مطرح 
ش��ده قرار گرفتند اما مش��كالت پابرجاست و شركت 
بزرگي مانند چوب و كاغذ مازندران با مشكل تهيه چوب 
مطلوب خود براي توليد كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير در 
خط ۹۰ هزار تني مواجه است. ساير شركت ها هم اوضاع 
مطلوبي ندارند اما آقاي رييسي به موضوع راه اندازي خط 
توليد ۹۰ هزار تني اشاره كردند. حل اين مشكل نيازمد 
همكاري چند دستگاه از جمله سازمان جنگل ها است. 
رييس س��ابق قوه قضاييه كه به زودي در مسند رييس 
دولت قرار مي گيرد، دس��توري در مورد راه اندازي اين 
خط صادر كرده اند اما دستگاه هايي كه بايد به موضوع 

رسيدگي كنند، خيلي واضح كارشكني مي كنند. 
علوي نژاد با بيان اينكه اگر دولت بتواند مش��كل كاغذ 
روزنام��ه و كاغذ تحري��ر را از طري��ق تامين كنندگان 
داخلي حل كند، نياز به پخش ارز ۴۲۰۰ توماني ميان 
واردكنندگان طم��اع چوب )چوب جك��وزي، چوب 

بس��تني و...(، الوار و تنه درخت و حت��ي كاغذ، ندارد، 
گفت: »منابع ارزي كش��ور در قالب ارز ۴۲۰۰ توماني 
براي واردات كاغذ هدر رفتند و هيچ حاصلي هم براي 
ناشران و مطبوعات نداش��ته اند؛ درحالي كه متوسط 
افزايش قيمت جهاني كاغذ ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما در 
ايران به گفته مسووالن »اتحاديه صادركنندگان صنعت 
چاپ« افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدي داش��ته است. دولت 
مي توانست با ارز ۴۲۰۰ توماني به جاي حمايت از دالالن 
كاغذ انباركن، مواد اوليه توليدكنندگان را تامين كند يا 
حداقل به شركت ها اجازه مي داد مصرف خط توليد خود 

را از درختان رها شده در جنگل تامين كنند.« 

     تهديد و تطميع جنگلبان ها
رييس مجمع نمايندگان كارگري مازندران، افزود: ۴ ماه 
از سال گذشت؛ نه شركت ها و نه جنگلبان ها هيچ برنامه 
مشخص براي آينده خود ندارند و همه چيز بي در و پيكر به 
نظر مي رسد. دولت هم هيچ برنامه اي براي صدور دستور 
استفاده از چوب درختان سرمازده و رها شده كه منجر 
به مسدود شدن مسير جنگل ها شده اند، ندارد. متاسفانه 
از زمان اس��تقرار دولت سيزدهم هم حداقل ۳ ماه زمان 
مي برد تا كارها به جريان بيفتند ك��ه اين عمال تا اوايل 

زمستان اين موضوعات را در هاله اي از ابهام فرو مي برد. 
زماني كه مي بينيم ميلياردها تومان چوب بدون استفاده 
در جنگل رها شده اند، و يك عده دالل و قاچاقچي كه قوه 
قضاييه بايد دندان طمع آنها را بكشد، درختان كهنسال 
زنده جنگل را قطع و تكه تكه و بار ماش��ين هاي شاسي 
بلند و وانت نيسان از جنگل خارج مي كنند، خشمگين 
مي شويم؛ به ويژه اينكه اينها با اسلحه و قمه جنگلبان ها را 
تهديد به قتل مي كنند. اين قاچاقچيان كارگران را به روز 
سياه نشاندند. نماينده كارگران حافظ جنگل با بيان اينكه 
كارگري كه ۳ ماه حقوق نگرفته نمي تواند با دست خالي 
جلوي قاچاقچيان ايس��تادگي كند، گفت: قاچاقچيان 
حتي پيشنهاد همكاري هم مي دهند و از بابت هر وانت 
نيساني كه از جنگل خارج شود، تا ۳ ميليون تومان هم 
پول پرداخت مي كنند. آيا در شرايطي كه جنگل ها به خانه 
امن قاچاقچيان تبديل شده اند، بستن دست شركت ها 
ب��راي اس��تفاده از چوب هاي بدون اس��تفاده، منطقي 
است؟ جاده هاي جنگلي مازندران به دليل انباشته شدن 
ميلياردها تومان چوب درختان سرمازده و خشك شده 
خسارت ديده اند، آن وقت قاچاقچياني كه درختان زنده را 
انبار مي كنند، به راحتي، بار خود را برمي دارند؛ حتي زماني 
كه آنها را معرفي مي كنيم هم شاهد ادامه كار آنها هستيم. 

گزارش

يكقدمتاورشكستگيصنايعچوبوكاغذباقيماندهاست

روزگار سياه كارگران در سايه حضور قاچاقچيان

رويخطخبر

كاهش۴تا۱۲درجهايدمايهوايكشور
مديركل  پيش بيني و هش��دار سريع 
س��ازمان هواشناس��ي ضمن اشاره به 
بارش  پراكنده در برخي اس��تان هاي 
كشور، از كاهش دماي هواي كشور از 
چهارشنبه )۶ مرداد( خبر داد. صادق 
ضياييان با بيان اينكه چهارش��نبه )۶ 
مرداد( س��امانه بارشي جديد از شمال 
غرب وارد كشور مي شود، گفت: روزهاي 

چهارشنبه،  پنج شنبه و جمعه )۶، ۷ و ۸ مرداد( براي 
شمال غرب، اس��تان هاي واقع در سواحل درياي 
خزر، دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و شمال شرق 
كشور بارش باران، گاهي وقوع رگبار و رعد و برق و 
وزش باد شديد موقتي  پيش بيني مي شود و شدت 
بارش طي اين مدت در استان هاي واقع در سواحل 
درياي خزر و ارتفاعات البرز مركزي خواهد بود. به 
گفته مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان 

هواشناسي، از چهارشنبه )۶ مرداد( تا 
آخر هفته جاري با نفوذ جريانات خنك 
شمالي، مناطق ش��مال غرب، شمال 
و ش��مال شرق كش��ور ۸ تا ۱۲ درجه 
سانتيگراد كاهش دما خواهند داشت 
و در ساير مناطق كش��ور ۴ تا ۶ درجه 
سانتيگراد از گرماي هوا كاسته خواهد 
شد. مديركل  پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناس��ي درباره وضعيت جوي تهران 
طي دو روز آينده اظهاركرد: آسمان تهران سه شنبه 
)۵ مرداد( صاف و گاهي همراه با وزش باد با حداقل 
دماي ۲۷ و حداكثر دماي ۳۷ درجه سانتيگراد و طي 
روز  چهارشنبه )۶ مرداد( صاف، گاهي همراه با وزش 
باد و در بعدازظهر نيمه ابري و گاهي همراه با وزش باد 
شديد با حداقل دماي ۲۷ و حداكثر دماي ۳۷ درجه 

سانتيگراد پيش بيني مي شود.

فرسايشبادي۷۴هزارهكتارازبيابانهايتهران
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
اس��تان تهران با بيان اينكه مساحت 
بيابان هاي استان تهران كم و حدود 
۱۰۵ هزار هكتار اس��ت، از ش��رايط 
بحراني فرس��ايش بادي در ۷۴ هزار 
هكتار از اين اراضي خبر داد. علينقي 
حيدريان افزود: بيابان هاي اس��تان 
ته��ران در جن��وب و جن��وب غربي 

استان و در محدوده ش��هرهاي مالرد، ورامين، 
ري، پاكدشت و پيشوا قرار دارند. 

او با بي��ان اينكه بيابان ها به دو قس��مت تعريف 
مي ش��وند، اظهار ك��رد: قس��مت هايي از بيابان 
تحت تاثير فرس��ايش بادي و قس��مت هايي در 
ش��رايط بحراني فرس��ايش بادي قرار دارند كه 
رس��يدگي به وضعيت بيابان هاي داراي شرايط 
بحران��ي جزو اولويت اول ماس��ت چراكه در اين 

بيابان ها خاك بر اثر وزش باد قابليت 
جابه جايي در مس��افت هاي طوالني 
را دارد. مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخي��زداري اس��تان ته��ران افزود: 
اقدامات بيابان زدايي مانند كاش��ت 
نهال، بذركاري و بذرپاشي را در اين 
مناطق انجام مي دهيم تا فضاي سبز 
بوته اي ايجاد شود و جلوي فرسايش 

بادي را بگيرد. 
در اي��ن جه��ت درختچه هاي��ي مانن��د ت��اغ، 
آتريپلكس، قره داغ و اس��كنبيل را كاشته ايم كه 
البته سهم »تاغ« بيشتر بوده است. حيدريان در 
پايان گفت: تاكنون در بيش از ۲۰ هزار هكتار از 
بيابان هاي داراي شرايط بحراني فرسايش بادي 
عمليات بيابان زدايي انجام ش��ده و سال جاري 

قرار است در ۵۰ هكتار اين اقدامات انجام شود.

۱تا۵سال؛»طولمدتازدواج«
طبق آمار منتش��ره مركز آمار ايران، 
۱۱ ه��زار و ۷۱۵ طالق با طول مدت 
ازدواج كمتر از يك س��ال طي سال 
گذشته به ثبت رسيده اين در حالي 
اس��ت كه طول مدت ازدواج بيشتر 
طالق هاي ثبت شده در سال گذشته 
تنها بين يك تا پنج سال بوده است. 
همچنين مطابق با »گزارش وضعيت 

اجتماع��ي و فرهنگي ايران پاييز ۹۹« مركز آمار 
ايران، گرچه تعداد رويداده��اي ازدواج از ۵۳۳ 
ه��زار و ۱۷۴ رويداد در س��ال ۹۸ و ب��ا افزايش 
۴.۴ درص��دي به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در س��ال ۹۹ 

رسيده اس��ت اما در عين حال تعداد 
رويدادهاي طالق ثبت شده در سال 
گذش��ته نيز با ۳.۶ درص��د افزايش 
نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ 
به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رويداد طالق در 
سال ۹۹ رسيده اس��ت. در سال ۹۹ 
طول م��دت ازدواج ۱۱ هزار و ۷۱۵ 
طالق ثبت ش��ده كمتر از يك سال و 
طول مدت ازدواج ۵۱ هزار و ۲۷۰ رويداد طالق 
ثبت شده بين يك تا پنج سال بوده است. از سوي 
ديگر ۷۸۰۹ رويداد طالق نيز با طول مدت ازدواج 
بالغ بر ۲۹ سال در سال ۹۹ به ثبت رسيده است.

رويداد

آمار مرگ و مير و ابتال به كرونا هر روز بيشتر مي شود. 
اين در حالي است كه تعطيلي هاي چند روزه هم در 
تهران و البرز نتوانس��ت مانع از افزايش آمارها شود. 
حاال دوباره نمودار كرونا در كش��ور سير صعودي به 
خود گرفته و وضعيت هر روز وخيم تر مي شود. بعد 
از كرونا دلتا حاال نوبت جهش تازه اي از اين بيماري 
است كه هم قدرت سرايت بيشتري دارد و هم درمان 
آن سخت تر است. گونه »المبدا« از آفريقا آمده و به 
ايران هم رس��يده. اين روزها مرگ از رگ گردن هم 
به ما نزديك تر ش��ده و در اين بين واكسيناس��يون 
همچنان با سرعت پايين در حال انجام است و هنوز 
تعداد آن به مرز ۱۰ ميليون دوز هم نرس��يده و اين 
در حالي اس��ت كه تمام متخصصان بر اين باورند تا 
زماني كه واكسيناسيون سراس��ري با سرعت آغاز 
نشود نمي توانيم اميدي به مهار كرونا داشته باشيم. 
رسيدن شهرهاي قرمز كشور از ۶ شهر به ۲۳۲ شهر 
خود نشان از اتفاق تلخي دارد كه اين روزها در حال 
وقوع اس��ت. اما چطور است كه بسياري از كشورها 
توانس��ته اند در مهار اين بيماري موفق عمل كنند 
و تنها چند كش��ور از جمله ايران است كه به چنين 
توفيقي دست پيدا نكرده است. شرايط كرونا در كشور 
اصال خوب نيست و آمارهاي منتشر شده از مرگ و 
مير و ابتال خود نشان دهنده اين حقيقت تلخ است. 
حقيقتي كه هر روز تعداد بيش��تري از خانواده ها را 

عزادار مي كند و جان هاي بيشتري را مي گيرد. 

     ميزان انتقال ويروس افزايش پيدا كرده
دكتر سيدعليرضا ناجي درباره جهش جديد ويروس 
كرونا تحت عنوان »المبدا«، گفت: اين جهش ابتدا 
در كش��ور پرو شناس��ايي ش��د و اكنون در بيش از 
۳۰ كشور شناسايي شده اس��ت. اين جهش داراي 

موتاسيون هاي متعددي است كه خصوصيات زيادي 
دارد. به نظر مي رسد ميزان انتقال ويروس افزايش 
پيدا كرده اس��ت. كشور پرو سيس��تم بهداشتي- 
درماني مناسبي ندارد و واكسيناسيون خاصي هم 
انجام نداده است و بيشترين ميزان كشته شدگان را 
در هر يك ميليون نفر جمعيتش دارد كه باالترين 
اس��ت و در اين زمينه ضعيف عمل كرده اس��ت. او 
افزود: اين واريانت در كش��ور پرو به وجود آمد البته 
هنوز سازمان جهاني بهداش��ت جهش المبدا را به 
عنوان واريانت مورد نگراني طبقه بندي نكرده است 
ولي اين جه��ش جزو واريانت هايي اس��ت كه بايد 
مورد توجه زياد قرار گيرد. ناجي درباره خصوصيات 
جهش المبدا، تصريح كرد: به نظر مي رس��د انتقال 
بيم��اري افزايش يافته و همچنين مي��زان گريز از 
سيستم ايمني در اين جهش افزايش يافته است. از 
طرفي حذف هاي متع��ددي كه در ژنوم آن رخ داده 
است، ما را در شناسايي ويروس با روش هاي متداول 
نگران كرده است؛ به طوري كه در ابتدا در كشور پرو 
هم نمي توانس��تند آن را به خوبي شناسايي كنند. 
البته بايد منتظر باشيم تا اطالعات بيشتري از اين 
جهش به دست آيد كه ببينيم آيا به اندازه سويه دلتا 
مي تواند خطر آفرين باش��د يا خير. با خصوصياتي 
كه فعال از آن مي دانيم به نظر مي رسد بتوان آن را 
كانديداي واريانت مورد خطر قرار داد. ناجي گفت: 
براي تصويرس��ازي درباره عالئ��م اين جهش بايد 
صبر كنيم اما در هر صورت همه واريانت ها عالئمي 

بيشتر از چيزي كه تاكنون شنيديم، ندارند.

     گزارش رسمي از اين واريانت 
در ايران نيست

درباره اينكه آيا جهش المبدا به ايران رسيده يا خير؟ 

تاكيد كرد: بر اس��اس صحبت يكي از مسووالن در 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن شبهه اي به وجود آمده 
بود، اما ما گزارش رس��مي از وجود اين واريانت در 
ايران نداريم البته بعيد هم نيست به ايران هم برسد 
چون بعد از پرو در بيش از ۳۰ كشور ديگر شناسايي 
شده است. مهم اين است كه ما راه مبارزه استاندارد با 
ويروس را فارغ از نوع جهش دنبال كنيم. اين ويروس 
شناس همچنين در ادامه صحبت هايش درباره پيش 
بيني ش��رايط ويروس در كش��ور در روزهاي آتي، 
بيان ك��رد: در روزهاي آتي با توجه به چيزهايي كه 
مي بينيم و با توجه به اينكه رعايت ها خوب نيست، 
احتماال افزايش��ي در تعداد كشته شدگان خواهيم 
داش��ت و فكر مي كنم تا مدت ها درگير موج پنجم 
هستيم؛ چون سويه دلتا بسيار انتقال پذير است و 
ما هم در قبال آن تصميمات چندان قوي و مناسبي 
نمي گيريم. رنگ بندي ش��هرهاي قرم��ز را اعالم 
كرديم ولي هيچ ظاهري از قرمز بودن شهرها وجود 
ندارد و اين يعني ما نقض غرض مي كنيم و رفت و 
آمدهاي مردم ادامه مي ياب��د. فكر نمي كنم با اين 
رفتارها و مس��افرت هايي كه اين چند روز ديديم، 
آينده مناسبي داشته باشيم. او افزود: فكر مي كنم 
هنوز به قله پيك پنجم نرسيديم و شايد در نزديكي 
آن باش��يم؛ به هر صورت همه اينها بستگي به اين 
دارد كه اطالعات دقيق در دسترس داشته باشيم 
و اين در حالي اس��ت كه رفتارهاي ما هم مي تواند 
در شرايط موثر باشد. ناجي گفت: تقاضا دارم وقتي 
شرايط قرمز اعالم مي شود نظارت بر اين شرايط هم 
كامل انجام شود. در شرايط قرمز كرونايي چرا بايد 
مراكز خريد و رستوران ها باز باشند؟ با عدم نظارت 
خالصي مناس��بي از پيك نخواهيم داشت و فشار 

فراواني به كادر درمان وارد مي شود.

جزيياتجهش»المبدا«كرونا
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