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وزير امور اقتصادي و دارايي:

روحاني در ستاد هماهنگي اقتصادي:

اجازه ندهيم
نسبتهاي ناروا
وكذب بيپاسخ بماند

نيـازاقتـصادايـران

صفحه    2

تجارت خارجي
در ماه مياني بهار
هفت ميليارد دالر اعالم شد

رشد
صادرات غيرنفتي
در ارديبهشت

فرصت طاليي
براي نجات بورس
را از ما گرفتند

صفحه2

ورود و خروج نقدينگي از بورس به ثبات نسبي رسيد

سردرگمي  تاالر  شيشهاي

يادداشت1 -

مذاكرات
و وزنكشيهاي داخلي

صفحه    4

تجارتخارجيغيرنفتيكشوردردوماههامسال
به۱۲.۸ميليارددالررسيدهكههفتميلياردو83
ميليون دالر آن مربوط به ارديبهش��ت ماه است.
تحليل دادههاي گمرك نش��ان ميدهد ،در ماه
ارديبهش��ت ،ميزان صادرات كاالهاي ايراني سه
ميليارد و352ميلي��ون دالر و ميزان واردات كاال
سه ميليارد و731ميليون دالر بوده است .آمارها
گويايايناستكه ...صفحه 7رابخوانيد

برخي از معاملهگران بيتكوين
روي قيمت  ۲۰۰هزار دالر تا
پايان سال  ۲۰۲۱شرط بستهاند

فرشاد مومني از تقليل حكمراني به مسائل روزمره ميگويد

بيتكوين
دركمين صعود

«توسعه» قرباني
مناظرههاي انتخاباتي

دادههاي ب��ازار نش��ان ميدهد ك��ه قيمت
بيتكوين حمايت  ۳۵ه��زار دالري را حفظ
كرد .پس از اين اتفاق ،قيمت بيتكوين با ثبت
يك جهش ت��ا  ۳۹هزار دالر پيش رفت .كمي
بعد از اين جهش ،شاهد آغاز فاز تثبيت قيمت
بوديم .اين در حالي است كه در تايم فريمهاي
بزرگت��ر ،بيتكوين هنوز ح��ركات قيمتي
تعيينكنندهاي را انجام نداده اس��ت .بهگفته
كارشناسان ،نوسانات ...صفحه 6رابخوانيد

يادداشت2-

دعوت به سراب فريبنده عدالت
اجتماعي در انتخابات۱۴۰۰

در تبليغ��ات و مناظرهه��اي
انتخاباتي ،كانديداها وعدههاي
اقتص��ادي را عنوان كردند كه
نش��اندهنده فري��ب مردم و
نش��ان دادن س��راب به جاي
واقعيت اس��ت .پرداخت ۴۵۰
ه��زار تومان ياران��ه ،پرداخت
محمدحسينشريفزادگان
وامهاي ۴۰تا ۵۰ساله مسكن،
كارمند كردن زنان خانهدار ،پرداخت از صندوق سازمان
تامي��ن اجتماعي ،س��اخت چهار و نيم ميلي��ون واحد
مسكوني و كثيري از وعدههايي كه نه تنها در قالب بودجه
عمومي و كل كشور واختيارات بانكها نميگنجد بلكه
در چارچ��وب اندازه اقتصاد ايران هم نيس��ت .حضرات
يا حس��اب و كتاب و درآمد ـ هزينه بودجه نميدانند يا
خياالت وآرزوهاياقتصاديراابزار جذبمردميكردهاند
كه از قضا فريب اين بازارگرمي سادهلوحانه را نميخورند.
جاي تأسف اس��ت كه با اين انديش��ههاي سادهانگارانه
چگونه ادعاي اداره كشور و اقتصاد دوران تحريم و ركود را
دارند.اينگونهروبروشدنبامطالباتمردمازموضععدالت
ورزي نعل وارونه زدن به مفاهيم و سياستهاي عدالت
و رفاه اجتماعي در ايران است  .به نظر ميرسد اگر فرض
كنيم كه حضرات به خاطر عدم آگاهي چنين بيپروا در
ساحت سياستگذاري اقتصادي واجتماعي ميتازند،
ميتوان آن را در چارچوب زير مورد بررسي قرار داد:
در واقع هدف كانديدها ارايه تصويري از سياست عدالت
اجتماعي و ايجاد رفاه اجتماعي درچهار سال آينده است
بدون آنكه به توليد ثروت در جامعه به همان اندازه توجه
داشته باشند؛گويي در ايران مخازن طال و ثروت در حال
جوش��ش و افزايش ثروت خود به خودي اس��ت و منابع
كشور فراوان است و فقط مانده است كه ايشان طرحهايي
براي بهرهبرداري از اين مخازن بينهايت ارايه كنند .اگر
فرض كنيم كه رشد اقتصادي ناشي از توليد و ايجاد ثروت
اس��ت و عدالت اجتماعي و رفاهي ايجاد شرايطي براي
بهرهمند ش��دن همه مردم از درآمد ،آموزش ،سالمت،
مسكنوتاميناجتماعياستدربينمتفكراناقتصادي
در مورد رابطه بين رش��د اقتص��ادي و عدالت اجتماعي
چالش زيادي مطرح اس��ت و بعض��ا عدالت اجتماعي را
مانعي براي كارايي اقتصادي ميدانند در اين زمينه سه
رويكرد مشخص وجود دارد.
رويكرد اول اينكه نخست بايد عدالت اجتماعي ايجاد
كرد و سپس به رشد اقتصادي پرداخت .اين روش در
كشورهاي سوسياليستي حداقل در طول قرن بيستم
عمل ش��د و كنار گذاشته ش��د .در ايران نيز به خاطر
ش��رايط جنگ و از روي اضطرار اين سياست در زمان
جنگ اجرا شد ولي سياستگذاران و مجريان آن بعداً
به ت��داوم آن معتقد نبودند .رويكرد دوم ايجاد رش��د
اقتصادي و س��پس عدالت اجتماعي است كه عمدتا
در امريكا به كار گرفته ش��د؛ ولي در كشورهاي ديگر
ادامهدرصفحه5
كارآمدي مناسبي نداشت.

تعادل| آنگونه كه دكتر فرش��اد مومن��ي ،اقتصاددان
ميگوي��د ،نامزده��اي انتخاب��ات س��يزدهمين دوره
رياس��تجمهوري اگر چه داراي نيت خير هس��تند ،اما با
مساله توسعه بيگانهاند .آنها در اظهارات خود ،به فرق بين
وعده دادن و برنامه ارايه دادن توجه نميكنند .اينها به نام
برنامهيكسريوعدهميدهنددرحاليكهجزواصولبديهي
اوليهدربرنامهارايهكردنايناستكهاوليكتصويرازوضع
موجود و يك تصوير از وضع مطلوب ارايه كنند ،بعد مباني
و سازوكارهاي برونرفت از وضع موجود به وضع مطلوب
را هم توضيح دهند .به گفته استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبايي،سايهسنگينكوتهنگريوعلمگريزيدربيانات
اين عزيزان مشهود است .بدون اينكه جسارتي كرده باشم
ميگويمازنظرتخصصيهيچصالحيتيدرزمينهتوسعه
وجودنداردوصحبتهاييكهمطرحكردندنشانميدهد
قادر به جذب متخصصان توسعه در نزديك خودشان هم
نبودهاند .فضاي رأي جمع ك��ردن به عنوان انگيزه اصلي
همباعثشدهمطلقاًاعتناءواهتماميبهبايستههايسطح
توسعهكشورنداشتهباشند.
مبناي داوري؛ فهم از توسعه
فرش��اد مومني در گفتوگو با سايت جماران ،در پاسخ به
اين سوال كه بزرگترين چالشهايي كه دولت آينده با آن
مواجه است چيست و نحوه مواجهه نامزدها با آن چالشها
چگونهبودهاست،گفت:طبيعتاًبهواسطهپرشماريوشدت
گرفتاريهاوبحرانهاييكهكشورباآنروبرواستازيكسو
و مجال اندكي كه براي پرداختن به چنين مسائل بنيادي
وجود دارد از س��وي ديگر دادن يك پاسخ دقيق به چنين
پرسشي نيازمند زمان وسيعتر و مطرح كردن طيفهاي

بسيارمتنوعيازبحثهايمقدماتياست.امابراياينكهدر
حد مقدورات گامي به جلوبرداريم به نظرم راه اصولي اين
يواظهارنظرهارامالحظههايسطح
استكهمبنايداور 
توسعه كشور قرار دهيم .مبناي قضاوتها ،ارزشيابيها يا
حتيپيشنهادهابايدفهميباشدكهازمسالهتوسعهداريم.
سالگذشتهمقالهايتحتعنوانپارادوكستوسعهخواهي
در يك اقتصاد سياس��ي رانتي ارايه كردم .در آنجا توضيح
مسالهتوسعهيكمسالهدورمدتاستدرحاليكهاقتضاء
ساخترانتيمحوريتيافتنامورروزمرهوكوتهنگرانهاست.
در آنجا اين بحث را مطرح كردم كه متفكران بزرگ توسعه
ميگوينداگراقداماتجزئيوفوريبامالحظههايسطح
توسعهه مراستانباشندقطعاًكشوررابهبحرانميكشانند.
اكنون آنچه ميتوان در نهايت اجمال گفت سايه سنگين
كوتهنگري و علمگريزي در بيانات اين عزيزان است .بدون
اينكه جسارتي كرده باشم ميگويم از نظر تخصصي هيچ
صالحيتي در زمينه توسعه وجود ندارد و صحبتهايي كه
مطرحكردندنشانميدهدقادربهجذبمتخصصانتوسعه
درنزديكخودشانهمنبودهاند.فضايرأيجمعكردنبه
عنوانانگيزهاصليهمباعثشدهمطلقاًاعتناءواهتماميبه
بايستههايسطحتوسعهكشورنداشتهباشند.
فرق بين وعده دادن و برنامه ارايه كردن؟
مومنيافزود:دردانشتوسعهميگوينددوعنصريكههم
راستايي بين مالحظههاي فوري و كوتاهمدت با بلندمدت
ومنافعشخصيبامنافعمليتضمينميكندايناستكه
دوشاغولعلممحوريوتوليدمحوريداشتهباشيم.زماني
كه از دريچه علم نگاه كنيد اگر رفتارهاي عزيزان را حمل
صحت كنيم متوجه ميش��ويد به فرق بين وعده دادن و
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مصايب اختراع دوباره چرخ
برخي نامزدهاي انتخاباتي اين
روزها مس��ائلي را در خصوص
حل مش��كالت حوزه مسكن
و مطالبات��ي كه م��ردم در اين
زمينه دارن��د ،مطرح ميكنند
كه هيچ نسبتي با رويكردهاي
عباساكبرپور كارشناس��ي و علمي ن��دارد و
بيشتر در مسير همان الگوهاي
عوامانه و مردمفريبانه قبلي است .از سوي ديگر مسووالن
اجراييوزارتراهوشهرسازينيزدرتداومبرنامههايبياثر
قبليتصميماتيرادرحوزهتسهيالتخريدواجارهمسكن
اخذ ميكنند كه نه تنها بخشي از مشكالت خانوادههاي
ايراني را در حوزه مسكن پوشش نميدهد بلكه مشكالت
تازهايبردوشآنهاميافزايدوآنهارابيشتربدهكارميكند.
اص��وال چرخ را دوباره ابداع ك��ردن در حوزههاي مختلف،
دستاوردمحسوبنميشودوكسيهمنبايدبهخاطريك
چنينابداعياحساسخوشحاليوتوفيقكند.وزارتراهو
شهرسازي،بانكمركزيونهادهايماليواعتباريكشور
باتصميماتگلخانهايدررابطهبااعطايوامآنهمبهميزان
چنددهميليونيبههيچوجهنميتوانندگرهيازهزارتوي
مش��كالت مردم در حوزه مس��كن باز كنند .قيمتهاي

برنامهارايهدادنتوجهنميكنند.اينهابهنامبرنامهيكسري
وعدهميدهنددرحاليكهجزواصولبديهياوليهدربرنامه
ارايهكردنايناستكهاوليكتصويرازوضعموجودويك
تصويرازوضعمطلوبارايهكنند.بعدمبانيوسازوكارهاي
برونرفتازوضعموجودبهوضعمطلوبراهمتوضيحدهند.
اينابتداييتريندركيهستكهازمسالهبرنامهريزيوجود
دارد .هرگ��ز اين چيزها را نميبينيد .همه اينها را آدمهاي
محترمي ميدانم ولي صالحيتهاي تخصصي در زمينه
توسعه و بر عهده گرفتن مسووليت خطيري در استاندارد
رياستجمهوريوجودندارد.حرفهاييازاينهاميشنويد
كه حتي در حد ارايه وعده هم شگفتانگيز هست و حتي
در بهكار ب��ردن مفاهيم هم خيلي غي��ر محتاطانه و غير
كارشناس��انه مفاهيمي مطرح ميكنند .اينها غم بزرگي
هستندونشانميدهدقيفشوراينگهبانچقدربهكشور
آسيبميزندازاينكهجامعهايافتخارداردطيسرشماري
 1365تا  1395اندازه جمعيت دانشگاه ديدهاش  72برابر
شدهبدينمعنااستكهمردموحكومتجامعهمنابعانساني
و مادي بزرگي صرف كردهاند تا سطح دانايي در كشور باال
برودوليمطالبيميشنويدكهمتأسفانهحقاينجامعهبا
سرمايهگذاريهاييكهخودشوحكومتدرزمينهسرمايه
انسانيكردهنيست.
مومني با بيان اينكه به قدري مطالب سخيف از نظر اعتبار
علمي در صحبتها ميش��نويد كه فاجعهآميز هستند،
خاطرنشانكرد:بحثعلمورعايتموازينعلمييكچيز
اس��ت ،بحث ادب و اخالق چيز ديگري است .واقعاً شوراي
نگهبانبايددرپيشگاهخداومردمازخودپرسشكنداينها
عصارههاي فضائل اخالقي جامعه هستند كه همه در اداره
حكومتوكارنامهايكهرقمخوردهبهاندازهمراتبخودشان

مسووليتهايي شايد فراتر از صالحيتها داشتند ولي هر
كسي به آن يكي چيزها را نسبت ميدهد و بيادبيها را روا
ميدارد كه خيلي غمانگيز است .آقاي بهشتي ميفرمايد
زيربناييترينعنصرعدالت،عدالتاخالقياست.اگركسي
انحطاط يا ضعفهاي بين اخالقي داشته باشد از عدالت به
دور اس��ت .از دريچه عدل اخالقي ،مناظرهها را نگاه كنيد
و ببينيد چه بر س��ر ما آمده و چه اش��كاالتي قيف شوراي
نگهبان دارد .من نميخواهم درباره نيت كسي ترديد كنم
ولي ميخواهم بگويم اميدوارم خود آنها با مش��اهدههاي
خود بفهمند چگونه پشت به هدف حركت ميكنند .يك
ركن ديگر عدالت ،ركن علم و خالقيت و كارايي و بهرهوري
است.عزيزانمسابقهدرقهقراءميدهند.ازنظرانگيزههاي
س��فلهپرورانه دايماً ركوردشكني ميكنند و هر كسي هر
رقمي پرداخت بيضابطه ميكن��د ،آن يكي ركوردش را
ميشكند در حالي كه اگر واقعاً عدالت مالك بود آنها بايد
رويخالقيت،نوآوري،كاراييوبهرهوريپاداشهاراتعريف
ميكردند .من با يك عبارت گفتم ردي از توسعه انديشي و
توسعهخواهيمشاهدهنميشودازهردريچهايبازميكنيد
ميبينيدچقدراشكالدارد.
مومني افزود :بهطور مثال در عدالت از انديش��ه اس�لامي
و به خصوص در كادري كه آيتاهلل ش��هيد دكتر بهشتي
صورتبندي كرد يك ركن ديگر عدالت مش��اركت مردم
اس��ت .هيچكدام از اينها از اشتغال مولد حرف نميزنند و
مسابقههايآنهاوعدههاينابودكنندهوبسيارپرهزينهاست.
دريكمجالمناسباگرشوراينگهبانياديگرعناصريكه
كشور رابه سمت اين سطح از انتخابهاكشيدند مجال باز
كنندپسازانتخاباتميتواندربارهتكتكاينهاصحبت
ادامهدرصفحه2
كرد.

لطفاوعدهندهيد
اجاره و خريد مس��كن در ايران به صورت افسارگسيخته
باال رفته و امروز اجاره يك واحد مس��كوني براي بسياري
از خانوادههاي ايراني به يك روي��ا و آرزوي دور و دراز بدل
شده اس��ت .اما ساير كشورها چه ميكنند كه يك چنين
بحرانهاييدرحوزهمسكنبرايآنهاايجادنشده؟صحبت
ازكشورهاي توسعهيافتهنيست،حتيكشورهايدرحال
توسعه نيز به يك الگوي نسبي از رشد در اين زمينه دست
پيدا كردهاند .بر اساس عرف جهاني اصوال پرداخت وام به
خريدارانومستاجرانمسكنبراساسظرفيتهايمالي
و اعتباري افراد انجام ميش��ود .يعني بر اس��اس آمارهاي
آخري��ن پرداختهاي مالياتي افراد ،ي��ك پايهاي در نظر
گرفته ميشود ،بعد اين رقم ضربدر 5ميشود تا زيربنايي
براي پرداخت وام مسكن (به عنوان نقطه حداقلي) در نظر
گرفتهشود.مبتنيبراينالگوچنانچهشهروندي 5درصد
قيمتخريدخانهياوديعهمسكنرابهعنوانآوردهنقديدر
اختيارداشتهباشد،مابقيآنازسويساختاربانكيپرداخت
خواهدشد.اينگونهبهيكضريبپرداختيميرسندكهبه
فردكمكميكند مطابقبرنامههايخودبتوانداز مسكن
مناسبنيزبهرهمندشود.ضمناينكهتسهيالتپرداختي
بهخانوادههادرحوزهمسكنمبتنيبرسودهاي1درصدي
ادامهدرصفحه2
است .

اگرخواستهوناخواسته،نقشه برنامهريزي بسيار دقيق است و كاري با وعدهها ندارد.
بازار سرمايه را نگاه كنيد تنها در اولين مناظره ميان كانديداهاي رياستجمهوري،
رنگ قرم��ز را ب��ا هالههايي يكي از كانديداها گفت :بورس يك مس��اله حاد و يك
كوچك از رنگ سبز ميبينيد مساله ساختاري و مزمن دارد كه بخش ساختاري آن
كه اين موضوع نشاندهنده در مجلس در حال اصالح است و بخش حاد آن با سه
زي��ان ادامهدار س��هامداران دستورالعمل در س��ه ،چهار روز اول دولت پيشبيني
بورسي است .از تابستان سال شده كه به سمت بهبود بازار سرمايه برويم .ميتوان در
رقيهندايي
گذش��ته كه ريزش شاخص نگاه اول گفت كه اين نامزد به صورت كام ً
ال كارشناسي
در تاالر شيش��هاي شروع ش��د ،وعدههاي مسووالن به بازار س��رمايه نگاه ميكند اما ب��ا ادامه مناظرهها و
در خصوص ب��ورس نيز قوت گرفت و اكنون ش��اهد صحبتها ميتوان گفت كه تقريباً هيچ يك از نامزدها
وعدههاي كانديداهاي رياستجمهوري در خصوص برنامه جامع و طوالنيمدتي در خصوص بورس ندارند
اين بازار هستيم .س��هامداران زيانده ديگر با وعدهها و اين موضوع اسفناك است.
كاري ندارند و به دنبال راه چاره يا خارج كردن سرمايه به موضوع وعدهها باز ميگرديم ،از تابستان سال گذشته
خود از اين بازار هستند .به عقيده بسياري از اين افراد كه ريزش بورس آغاز شد ،رييس دولت دوازدهم و كابينه
اگر وعده ،كاري از پي��ش ميبرد همين رييس دولت اين دولت تنها وعده ترميم بازار س��رمايه را ميدهند يا
فعلي وضعيت را تغيير ميداد و نيازي به وعده نبود .در ميگويند وضعيت كامال عادي است .حال سوالي مطرح
حالحاضراغلبنامزدهايرياستجمهوريوعدههاي ميش��ود كه ريزش قريب به  70درصدي س��هام عادي
متعددي در خصوص ب��ورس دادند كه مهمترين آن است؟ يا زيان بر روي سرمايه امري طبيعي است؟ دولت
«ترميم س��ه روزه بورس» بود كه با بررسي آمارهاي دوازدهم را ميتوان ،دولت وعدهها دانست چراكه روز اول
موجود ميت��وان دريافت حال بازار به هيچوجه س��ه دعوت مردم به بورس ،وعده سودهاي آنچناني ميدادند
ادامهدرصفحه5
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روزه خوب نميش��ود .ب��ه هرحال اين ب��ازار نيازمند اما امروز و..

بس��ياري از تحليلگ��ران بر
اساس اسناد و شواهدي كه در
خصوص مذاكرات هستهاي
ط��ي روزهاي اخير منتش��ر
ش��ده به دنبال رمزگش��ايي
از داليلي هس��تند كه باعث
محسنجليلوند كندت��ر ش��دن رون��د كلي
مذاكرات هس��تهاي در وين
شده اس��ت .برخي از طرفهاي مذاكره طي روزهاي
اخير به اين نكته اش��اره ميكنند ك��ه هنوز هيچ گام
بلندي در زمينه توافق برداشته نشده و از سوي ديگر
هم به اين نكته اشاره ميكنند كه هيچ تضميني وجود
ندارد كه دور شش��م مذاك��رات دور پايان��ي آن براي
رسيدنبهتوافقباشد؛اظهاراتيبرخالفصحبتهايي
كه طي هفتههاي گذشته در خصوص قرار گرفتن در
آس��تانه توافق مطرح ميشدند .در اين ميان برخي به
اين نكته اش��اره ميكنند كه كشورهاي غربي (شامل
اروپا و امريكا) منتظرند تا تكلي��ف انتخابات در ايران
مش��خص ش��ود تا بعد بتوانند مبتني بر آن دس��ت
به تصميمس��ازي بزنن��د .بهطور كل��ي ،انتخابات در
راهبردهاي مذاكراتي ايران نقش چش��مگيري ندارد
و هم��ان طور كه مقام معظم رهبري ه��م بارها به آن
اشاره كردهاند ،راهبرد كلي نظام ،توسط شوراي عالي
امنيت ملي كشور تعيين ميشود .اما واقع آن است كه
انديشكدههاي امريكايي به نكاتي اشاره ميكنند كه
ميتواند س��نگ بناي برنامهريزيهاي آتي مرتبط با
برجام باشد .انديشكدههاي امريكايي اغلب به اين نكته
اشاره ميكنند كه روز  28خرداد ،نظام سياسي ايران
در صحنه داخلي به روي باس��كول م��يرود و وزن آن
مشخص ميشود .برخالف برخي ارزيابيهاي سياسي
ك��ه برخي افراد و جريانات مط��رح ميكنند ،افزايش
مشاركتدرانتخاباتنهتنهابرايسرنوشتآيندهايران
در نظام بينالملل اهميت دارد بلكه بيشتر از هر زمان
ديگري اين مناسبات دروني حياتي شده است .افزايش
مشاركتهاي عمومي مردم در آوردگاه انتخابات ،اين
پيام را ب��ه طرفهاي مقابل ارس��ال خواهد كرد كه با
يك كشور يكپارچه مواجه هستند كه مردم نسبت به
تحوالت آن حساس��يت دارند ،اما كاهش دامنههاي
مشاركت به هر نحوي ،باعث ترويج اين تصور ميشود
كه بخش قاب��ل توجهي از جمعيت ايرانيان نس��بت
به تحوالت داخلي بيتف��اوت (اگر نگوييم معترض)
شدهاند .بنابراين مشاركت فزاينده مردم در انتخابات در
اين برهه زماني ،بسيار مهم شده است .با اين توضيحات
به پرس��ش ابتدايي بحث ب��از ميگ��ردم؛ اينكه چرا
مذاكرات طي روزهاي اخير به نسبت قبل كندتر دنبال
ميشود؟ يكي از داليل صبر بيشتر طرفهاي مقابل
آن اس��ت كه اثرات اقتصادي و معيشتي تحريمهاي
دامنهدار اقتصادي افزونتر شود تا به زعم آنان ايران با
نگرانيهاي افزونتري در مذاكرات حاضر شود .اما اين
راهبرد ،سكهاي است كه دو رو دارد .در روي دوم سكه،
هر نوع سكوني در روند كلي مذاكرات باعث ميشود تا
ايران روند كلي غنيسازي خود را با شتاب افزونتري
پيگيري كند .ضمن اينكه ايران در صحنه مناس��بات
منطقهاي بعد از تحوالت سرزمينهاي اشغالي ،يمن،
س��وريه (بعد از انتخاب دوباره اس��د) برگهاي برنده
افزونتري را به دست آورده كه در صورت به كارگيري
برنامههاي مذاكراتي معقول ،ميتوان اين ظرفيتهاي
نظام��ي و امنيتي را بدل به ارزش افزوده سياس��ي در
صحنه نظام بينالمللي كرد .بر اساس اين صحنهآرايي
ت��ازه ،هر دو ط��رف در وضعي��ت موازن��ه تهديد قرار
گرفتهاند .از منظر تئوريك در موازنه تهديد ابزارهاي
تهديدآميز هر كدام از طرفها به كار برده ميش��ود و
در نهايت اين ابزارها است كه توافق نهايي را امكانپذير
ميكند .از سوي ديگر ،دليل كندتر شدن مذاكرات به
اين دليل است كه در برهههاي پاياني مذاكرات ،ايران
بايد دامنه وس��يعي از هماهنگيه��ا را از يك طرف با
غرب و از س��وي ديگر با چين و روسيه انجام دهد .هر
چند كه ايران با چين و روسيه مواضع هماهنگي دارد،
اما به هر حال هم چين و هم روسيه منافع استراتژيكي
ب��ا امريكا دارند كه در مواجهه ب��ا موضوع ايران تالش
ميكنند از اين برگههاي برنده استفاده كنند .اما بايد
ديد براي امريكاييها و اروپاييها مهم اس��ت كه چه
دولتي در ايران روي كار باشد؟ هر چند اين كشورها با
دولتهاي ميانهرو بهتر كار ميكنند ،اما در واقع آنها به
خوبي دريافتهاند كه راهبردهاي كلي ايران در خصوص
مذاكرات در نهادهاي باالدستي كشور تعيين ميشود
و آيند و روند دولتها تاثير بنياديني در اين راهبردها
ندارد.معتقدمبرايامريكاتفاوتبنيادينينداردكهچه
ن طور كه پيش از
دولتي در ايران روي كار اس��ت ،هما 
اين هم در زمان اتحاديه جماهير شوروي هم با استالين
گفتوگو ميكردند ،هم با خروش��چف و هم با برژنف
و ...در واقع امريكا راهبردي را در مواجهه با كشورهاي
مختلفتعيينومبتنيبراينراهبردكليگفتوگوهارا
پيشميبرد.تنهاتغييراتيكهممكناستدرخصوص
مذاكرات رخ دهد ،تغيير در تاكتيكهاي به كار گرفته
شدهاست،نهراهبردها.پيشبينيشخصيمنآناست
كهامريكاييهاواروپاييهامنتظرآوردگاه28خردادماه
هستند تا وزن ايران در صحنه داخلي را محاسبه كنند
و بعد گفتوگوها را در اين خصوص تداوم بخشند.

اخبار
پرداخت  ۹۲۱ميليون يارانه با
 ۳۵هزار ميليارد تومان در سال ۹۹
دولت در سال گذشته براي بيش از  ۹۲۱ميليون
نفر يارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰توماني پرداخت كرده كه
هزينه آن  35هزار ميليارد تومان است و اين رقم از
بودجه عمراني واقعي و تخصيص يافته كشور نيز
فراتر رفته است.
به گزارش ايسنا ،بيش از  ۱۰سال است كه قانون
هدفمندي يارانهها به مرحله اجرا در آمده و در اين
سالها همواره مبلغي تحت عنوان يارانه نقدي در
هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود
در  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان ثابت بوده است.
با اينكه مبلغ پرداخت يارانه نقدي در گذر زمان و
با توجه به شرايط تورمي و اقتصادي ناچيز به نظر
ميرسد ،اما ساالنه و در مجموع مبلغ زيادي را به
خود اختصاص داده اس��ت؛ بهطوري كه طي اين
سالها حدود  ۴۰۰هزار ميليارد تومان بابت همين
يارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰توماني هزينه شده است.
 ۲۴ميليون خانوار در ليست قرار دارند و تازهترين
آمار دريافتي از س��ازمان هدفمن��دي يارانهها در
رابطه با جريان پرداخت يارانه نقدي تا پايان سال
گذشته نشان ميدهد كه ماهانه حدود  ۲۴ميليون
و  ۸۲۷هزار و  ۱۲۷خانوار دريافت يارانه نقدي ۴۵
هزار و  ۵۰۰توماني داشتهاند.
 ۷۷ميليون و  ۱۴۶هزار و  ۵۰۷نفر يارانه نقدي ۴۵
هزار و  ۵۰۰توماني دريافت ميكنند كه در مجموع
در  ۱۲ماه سال گذشته دولت براي  ۹۲۱ميليون
و  ۳۴۰هزار و  ۲۵۰نفر پرداخت يارانه نقدي انجام
داده است.
تع��داد يارانه بگيران در ماههاي مختلف نوس��ان
داش��ته و افزايش نيز يافته است؛ بهطوري كه در
فروردي��ن ماه حدود  ۷۶.۴ميليون ،ارديبهش��ت
 ۷۶.۵ميلي��ون ،خرداد ۷۶.۵ميلي��ون ،تير ۷۶.۶
ميلي��ون ،م��رداد  ۷۶.۶ميليون ،ش��هريور ۷۶.۷
ميليون ،مهر  ،۷۶.۸آبان ۷۶.۷ميليون ،آذر ۷۶.۹
ي ۷۷ميليون ،بهمن ۷ ۷ميليون واسفند
ميليون ،د 
 ۷۷.۱ميليون نفر دريافتي يارانه داش��تند كه در
مجموع به بيش از  ۹۲۱ميليون نفر ميرسد.
در رابطه با پرداخت هزين��ه يارانه نقدي  ۴۵هزار
و  ۵۰۰توماني نيز در مجموع در سال گذشته ۳۵
هزار و  ۳۰۰ميليارد تومان پرداخت صورت گرفته
اس��ت ،آنچه به عنوان پرداخت��ي يارانه نقدي در
بودجه نيز ثبت شده ۴۲هزار ميليارد تومان در سال
اس��ت اما باتوجه به پرداختي كه در سال گذشته
بابت وام يك ميليون توماني انجام ش��د و اقساط
آن ماهانه از حس��اب يارانه بگير كسر ميشود كه
موجب شده مبلغ پرداختي كمتر از روال گذشته
ثبت شود.
اين در حالي است كه در سه ماه ابتدايي سال قبل
حدود  ۳.۴هزار ميليارد تومان در هر ماه پرداخت
صورت گرفت��ه ولي در ماههاي بعد ب��ه  ۲.۷هزار
ميليارد كاهش داشته است.
پرداخت يارانههاي نقدي در سال گذشته با منابع
 ۴۲هزار ميليارد توماني در بودجه و در حس��اب
هدفمندي يارانهها بوده است كه حدود يك پنجم
از مجموع كل منابع و مصارف  ۲۵۰هزار ميليارد
توماني هدفمندي يارانهها است.
افراد جديد ميآيند اما كس��ي كم نميش��ود .در
جريان بودجه سال جاري ،دولت به روال چند بار
قبل در بودج��ه مكلف به ثبت نام از جاماندگان يا
حتي انصرافدهندگان از يارانه نقدي و معيشتي
ش��ده اس��ت كه در همين رابطه اخيرا ايين نامه
مربوطه در دولت مصوب و در دستور كار سازمان
هدفمندي يارانهها و وزارت رفاه قرار دارد.
آنطور كه مديرعامل سازمان هدفمندي يارانهها
گفته در صورت آماده ش��دن بستر براي ثبت نام
اين احتمال وج��ود دارد كه از تير ماه افراد جديد
بعد از انجام بررسيهاي الزم به جمع يارانه بگيران
اضافه شوند.
اين افزايش تعداد در حال��ي صورت ميگيرد كه
در قانون بودجه س��ال جاري تكليفي براي حذف
دهكهاي باال وج��ود ندارد و عم�لا آنچه اتفاق
ميافتد افزايش تعداد يارانه بگيران است و اصالحي
در روند گذش��ته صورت نميگي��رد ،هر چند كه
دولت در سالهايي كه مكلف به حذف بود نيز در
نهايت اعالم كرد ك��ه هزينه و تبعات حذف بيش
از پرداخت اس��ت و آن را عمال در س��ال گذشته
متوقف كرد.

آغاز ثبتنام جاماندگان
يارانه نقدي در آينده
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها فرآيند ثبت
نام جاماندگان يا درخواستكنندگان جديد براي
دريافت يارانهها را تشريح كرد.
اميدحاجتي،رييسسازمانهدفمندسازييارانهها
در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه ضمن تشريح
جزيياتثبتنامجاماندگانازيارانهبيانكرد:امسال
منابع ما براي پرداخت يارانه  35درصد رشد كرده
است .سال گذشته منابع ما250هزار ميليارد تومان
بود كه امس��ال به  300هزار ميليارد تومان رسيده
است.يك هفتهاي است كه آيين نامه ثبت نام يارانه
بگيران جديد توسط دولت ابالغ شده است.
حاجت گفت :منابع امسال سازمان هدفمندسازي
يارانهها مانند س��ال گذشته اس��ت و ما بايد براي
پرداخت يارانه ب��ه يارانه بگيران جديد با مصلحت
سنجي و همچنين اولويتبندي اقدام كنيم.
رييس س��ازمان هدفمندس��ازي يارانهها گفت:
وظيفه ما در ثبت نامه��اي جديد تحويل گرفتن
ليست نهايي از وزارت رفاه است و بعد از طي شدن
مراحلي نظير آزمون وس��ع و صحت س��نجيها
مل��زوم به پرداخت يارانه به فراد جديد هس��تيم.
نزديكترين زم��ان براي ثبت ن��ام يارانه بگيران
جديد يك يا دو ماه آينده است.
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رويداد

ايـران

ي با عرضه مسكن در بورس
وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرد :رشد توليد و كاهش دالل 

فرصت اجرايمصوبات طاليي براي نجات بورسرا از ما گرفتند

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :عرضه مسكن در بورس
كاال ميتواند زمينه رشد توليد ،بهبود معامالت ،شفافيت
قيمتهاوكاهشدالليهارافراهمكند«.فرهاددژپسند»
در گفتوگو با ايرنا به مزاياي عرضه مسكن در بورس كاال
اشاره كرد و اظهار داشت :البته اين اثرات بهمرور و دستكم
يك سال پس از عرضه مستمر كاالها در بورس كاال نمايان
ميشود.ويبابياناينكهنبايدازهيچتالشوتصميمگيري
برايرونقتوليدبخشمسكندريغكرد،گفت:جهتگيري
درست در بخش مسكن بايد هدايت منابع به بخش توليد
مسكنباشدكهابزارهايماليبازارسرمايهازجملهسازوكار
بورس كاال ميتواند در اين زمينه اثرگذار باش��د .دژپسند
با بيان اينكه براي بررس��ي دقيق نتيجه عرضه مسكن در
بورس كاال بايد حدود يك س��ال از عرضههاي مس��تمر
بگذرد ،تاكيدكرد :عملكرد و فعاليتهايبورسكاال كامال
مثبت ارزيابي ميش��ود و از اين رو شاهد عرضه گسترده
محصوالت مختلف و پذيرشهاي جدي��د در اين بورس
هستيم .براساس اين گزارش ،وزير امور اقتصادي و دارايي
پيش از اين درباره قيمتگذاريهاي دستوري گفته بود:
قيمتگذاري دستوري كاالها تبعات زيادي براي اقتصاد و
شركتهاداردكهبايدتوجهشود،بورسوبازارسرمايهجاي
تعيينقيمتنيستبلكهمكانيبرايكشفبهينهقيمتها
براساس سازوكار عرضه و تقاضاست؛ اين رويه تاكنون در
بورس كاال براي مبادالت كااليي دنبال ش��ده و اين بستر
توانستهبهمصرفكنندگانوتوليدكنندگانكاالييكشور
كمك بسياري كند .موضوع عرضه مسكن در بورس كاال با
هدف تامين پايدار بخش مس��كن از مدتها پيش مطرح
بوده تا اينكه در  ۲۹مرداد  ۹۹اين عرضه در تابلوي امالك
و مستغالت بورس كاالي ايران آغاز شد .نخستين عرضه،
متعلق به شركت عمران ش��هر جديد پرديس بود كه اين

شركت ،يك باب واحد تجاري را با قيمت پايه  ۱۰ميليارد
و  ۶۳۹ميليون ريال به فروش رساند تا پروندهاي جديد در
معامالتبازارسرمايهكشوربازشود.چنديپيش«محمود
محمودزاده»،معاونوزيرراهوشهرسازيدربارهبرنامهوزارت
راهبرايتوسعهمعامالتمسكناشخاصحقيقيوحقوقي
دربورسكاالاظهارداشت:چيزيكهتاكنوندربورسكاال
مدنظربوده و موردبحث قرارگرفته است ،معامالت امالك
اشخاص حقوقي و وابس��ته به نهادهاي دولتي بوده كه در
دست اجراست .وي افزود :ساختاري در بورس كاال فراهم
شده اس��ت كه امالك نهادهاي مختلف به جاي فروش از
طريق مزايده در بورس كاال عرضه ش��ود ت��ا از اين طريق
قدرت رقابت باالتري ايجاد و ش��فافيت در معامالت آنها

فراهم شود .محمودزادهبهوروداشخاصحقيقيدربورس
كاال اشاره كرد و گفت :منعي براي ورود معامالت امالك از
سوياشخاصحقيقيهمدربورسكاالوجودنداردكهدر
اينحوزهنيزبايدمقياسوساختاريبرايمعامالتپرحجم
مسكناشخاصحقيقيدربورسايجادشود.كارشناسان
معتقد هستند كه عرضه مس��كن در بورس كاال ،نيازمند
عرضهپايدارومستمراست تاازاينطريق،بورسبهمرجع
قيمتگذاري بخش مسكن در كشور تبديل شود .از سوي
ديگر،وزيراقتصادبابياناينكه،ازابتدايفروردينسال۹۹
تاپاياناسفندماهسال ۹۹ميزانرشدشاخصحدود۱۵۵
درصدبود،گفت:فرصتاجرايمصوباتطالييبراينجات
بورس را از ما گرفتند .فرهاد دژپسند با بيان اينكه بسياري

از اتفاقاتي كه در حوزه اقتصاد افتاد را نميتوانم بازگو كنم،
تاكيد كرد :پس از گذشت مدتزماني ،آنچه كه نميتوانم
امروز بگويم را در كتاب خاطراتم منتشر خواهم كرد .وزير
اقتصادگفت :همانطور كه پيش از اين اعالم كردم يكي از
داليلريزشبازارسرمايه،افزايشنرخبهرهبينبانكيبودكه
بندهباآنبهشدتمخالفبودماماعدهايتصميمگرفتندنرخ
بهرهبينبانكيافزايشيابد.دژپسندادامهداد:برايبازگشت
بازار سرمايه و شاخص ،مصوبات طاليي گرفتم اما فرصت
اجرايآنراندادندودرحاليكهپسازريزشهايمستمر،
شاخص به  1.5ميليون واحد رسيد بازهم جوسازيهايي
صورت گرفت كه منجر به ريزش شاخص شد .وي گفت:
بانك مركزي مقاومت سختي براي اجراي مصوبه قانوني
تزريقيكدرصدازمنابعصندوقتوسعهمليبهبازارسهام
داشت .انتقال درصدي از منابع ورودي از صندوق توسعه
مليبهصندوقتثبيتبازارسرمايه،قانونمندرآوردينبود
بلكه قانون مصوب س��ال 94بود و از زمان تصويب تاكنون
طبقاينقانونبايد 510ميليوندالرازصندوقتوسعهملي
بهصندوقتثبيتبازارسرمايهواريزميشدكهمقاومتهاي
بانك مركزي باعث تاخير در اجراي آن شد .دژپسند ادامه
داد ،در كنار تمام اظهارنظرها همواره بيان كردهام كه بازار
سرمايه نوسان دارد و افراد بايد ريسك پذير باشند و جمله
معروف من براي توصيه به سهامداران ،مشاوره ،مطالعه و
بعدمعاملهبودهاست.اينمقاممسوولبابياناينكههجوم
تقاضابهبازارسرمايهناشيازانفجارنقدينگيبودهگفت:يكي
از عوامل اصالح بازار سرمايه اخالل در نرخ بهره بين بانكي
بوده و افزايش نرخ بهره به ساير بازارها عالمت ميداد و در
تمامدنيانرخبهرهيكعالمتاقتصاديمحسوبميشود.
افزايش نرخ بهره نه تنها به بازار سرمايه بلكه به بازار بدهي
هم آسيب وارد آورد.

ادامهازصفحهاول

«توسعه» قرباني مناظرههاي انتخاباتي

مضمونصحبتپرسشيهستكهكرديد.مسائلحياتي
كشور چيست؟ اينها چه كاري انجام ميدهند؟ حتي اگر
بر اساس تبليغات رسمي ،از باالترين سطح تا پايينترين
سطوح نگاه كنيم وجه ادعاي اينها عدالتخواهي است.
اينهاميخواهندباايندركومنشوعمليكهتوانستند
روكنندعدالتبرقراركنند؟يكركنديگراينكهمهمترين
خصلت انقالب استكبارستيزي است بنابراين آدم انتظار
داشتاگراينهاصادقوعالمباشند-ميتوانندصادقباشند
وعالمنباشند-هيچجسارتيبهكسينميكنم،درماجراي
استكبارستيزيبديهيترينكاريكهبايدانجامدهيماينكه
برنامهايبرايكاهشوابستگيهايذلتآوربهدنيايخارج
داشته باشيم .در شرايطي كه كشور در سطح منطقهاي و
بينالمللي با تنش و بحران روبرو است اينكه بتوانيم روي
پايخودمانبايستيمخيليمسالهحياتياست.

ماجراي رشد  8درصدي اقتصاد ايران
برآيند محاس��بههاي كارشناسي س��ازمان برنامه و
دس��تگاههاي مس��وول اين بود كه براي تحقق رشد
 8درصدي در س��ال  1384كه كش��ور تحويل آقاي
احمدينژاد و طيف خاصي از س��اختار قدرت شد با
س��الي  16.5ميليارد دالر تخصي��ص ارزي قرار بود
رش��د  8درصدي اتفاق بيفتد .در سال  1396زماني
كه سياستهاي كلي برنامه شش��م انتشار پيدا كرد
با كمال ش��گفتي در آن س��ند گفته ش��ده بود جزو
سياس��تهاي كلي كشور رش��د  8درصدي متوسط
طي سالهاي برنامه ششم است .ما ميتوانيم از نظر
كارشناسي مناقشه كنيم هدفگذاري كمي درباره نرخ
رشد اقتصادي سياست كلي است يا نيست! كه از نظرم
قطعاً نيست .وليكن آن سياس��ت منشأ خير بزرگي
ش��د اگر نهادهاي نظارتي با كيفيت داشتيم .رييس
سازمان برنامه كه در آن زمان سخنگوي دولت بود به
محض اينكه سياس��تهاي كلي منتشر شد و مساله
رش��د  8درصد مطرح شد مصاحبه كرد و گفت از اين
هدفگذاري استقبال ميكنيم ولي الزمه تحقق رشد
 8درصد تزريق ساالنه  200ميليارد دالر ارز است .در
فاصله  1384تا  1396براي تحقق رش��د  8درصدي
وابستگي ارزي اين رش��د از سالي  16.5ميليارد دالر
به سالي  200ميليارد دالر رسيده است .بعد از مساله
عدالت اجتماعي اين حياتيترين مساله كشور بود .از
آن روزي كه رييس س��ازمان برنامه اين حرف را زد ما
حتي يك مقاله نداريم كه بگويد در اين فاصلهعليرغم
شعارها با خودمان چه كاري انجام دادهايم كه شدت
عمقبخشي به وابستگيهاي ذلتآور به دنياي خارج
دراينابعادتحميلكردهاست.دريكعبارتميگويم
اينها به مسائل توس��عه و مسائل مبتالبه كشور اعتنا
ندارند ولي زماني كه وارد جزييات ميشويم ميبينيد
چه دريايي از مسائل حياتي وجود دارد كه عزيزان اص ً
ال
اعتنايي ندارند.
وي اف��زود :پس ميتوانم نتيجه بگيرم راهي كه ميرويم
و باني خير آن ش��وراي نگهبان هست نسبتي با مصالح
توسعه ملي ندارد .يك ركن ديگر مساله غليظتر از آنچه
در عدالت مطرح ميشود در توسعه هم مطرح ميشود،
مساله مشاركت اس��ت .اگر از مردم مشاركتزدايي شود
يقينا در دامن اين قدرت خارجي ي��ا آن قدرت خارجي
ق��رار خواهيم گرفت و تجربههاي تاريخي بس��يار تلخ و
غمانگيزي در آستانه قرن بيستم در تاريخ ايران ثبت شد.
اگرنهادهاينظارتيباكيفيتيداشتيمقبلازاينكهشوراي
نگهبان كيفيت قيف را برمال كند فهرستي از 10مورد از
حياتيترينمسائلكشوررامطرحميكردند.متأسفانهدر
ايران به جاي اينكه وجه توسعهاي همهچيز مطرح باشد
وجهبدليمطرحاست.مافياهادرمعرفيمولفههايبدلي
تخصصپيداكردهاند.خيليازكسانيبهنحويانديشهاي

يامنفعتيبامافياهاپيونددارندنقدينگيراعمدهميكنند
وغولنقدينگيراميگويند.
نقدينگي در ايران علت مشكالت نيست!
مومنيافزود:درحاليكهدراقتصادسياسيتوسعهكسي
كه الفبا ميفهمد ميداند ماجراي نقدينگي در ايران علت
مشكالت نيست معلول يك سلس��له خطاهاي فاحش
سياس��ي اس��ت كه به نفع مافياها و عليه مناف��ع مردم و
توليدكنندههاطيسهدههگذشتهجريانداشتهاست.زود
آدرسهايبدليبعديككسياسمآنراچالشميگذاردو
ديگرياسمآنراابرچالشميگذاردنهمبناييوجوددارد،
نه نسبتي با توسعه دارد ،نه منطق گزينش مولفهها وجود
دارد .عموما چيزهايي كه طيف مافياهاي رسانهاي تحت
عنوانچالشوابرچالشمطرحكردندمعلولسياستهاي
افراطي بازارگرايي مبتذل در ايران بوده است .در حالي كه
اگر بخواهيد بنيادي و از موضع توسعه نگاه كنيد سومين
مولفه مساله مشاركت است .مشاركت در انديشه توسعه
تعريف عملياتي دارد و با ظاهرسازي و ادا درآوردن نيست.
درتوسعهمعنايمشاركتاينكهدرفرآيندتصميمگيريدر
جرياناجراونفعبريازعايداتسهمعادالنهداشتهباشيد.
وگرنهمردمرابهخطكنيدوبگوييدزندهباديامردهباداسم
آن مشاركت نيست فرآيند سه مولفهاي تعريف عملياتي
مشاركت از ديدگاه توسعه است كه من در كتاب مرزهاي
دانشتوسعههمشرحكردمكهلوازمآنچيست.
اين استاد دانش��گاه افزود :از دريچه مشاركت نگاه كنيد
مانند همه عرصههاي ديگر حيات جمعي مشاركت در
جنبه اقتصادياش عريانتر ،شفافتر ،قابل رصد كردن
و قابل كنترلتر اس��ت .از اين زاويه كل سرشماريهايي
كه در جمهوري اسالمي انجام شده نگاه ميكنيد زماني
كه ميگويم اين مناسبات رانتي و پشت به توسعه است
اگريكبينشتوسعهايدورنگرانهوجودداشتنهادهاي
نظارتيبايداينهارامطالبهميكردندوميگفتندهركسي
ميخواهد كانديدا شود بهترين برنامهها را در اين موارد
مطرح كند .سرش��ماري جمهوري اس�لامي از سال65
شروع شد و تا  95ادامه داشت .زماني كه سرشماريها را
نگاه ميكنيد به اين عبارت دقت كنيد و ببينيد در غياب
انديشهتوسعهومحوريتپيداكردنرانتوسفلهپروريو
صدق هدادنبهمردمچهبرسرخودمانميآوريم.زمانيكه
از مردم مشاركت را دريغ ميكنيد عزت نفس و احساس
تعلق به جامعه آنها را هدف قرار دادهايد و از س��هم آنها در
اعتالبخشيجامعهدريغكردهايد.
دوسوم جمعيت نقشي در توليد ندارند!
مومني اظهار كرد :از س��ال 65تا 95سرشماريها نشان
ميدهد كه بهطور متوسط نزديك به دوسوم جمعيت در

سنين فعاليت در ايران بر اساس دادههاي سرشماريها
هيچ نقش��ي در توليد ملي ندارند .جامعهاي كه اين گونه
هست به اس��م كانديداتوري رياستجمهوري مسابقه
سفلهپروريوتوزيعرانتميدهيد!اوافزود:خطرناكترين
وضدعادالنهترينكارولواينكهبانيتتوسعهخواهيباشد
اينكه بگويي ميخواهم پرداخت نقدي كنم .چرا؟ براي
اينكه كانون اصلي بحران در كشورهاي در حال توسعه،
بحران توليد فناورانه است .اينها جامعه را به مصرفهاي
مدرن ع��ادت دادهاند در حالي كه توليد فناورانه مدرن را
دريغ كردهاند .شما نميتوانيد در چارچوب ساخت توليد
معيشتيبهمصرفهايمدرنپاسخبايستهدهيدبنابراين
مشروعيتخودتانرابهچالشميكشيد.اينكهميگويم
نهادهاينظارتيكيفيتبايستهندارنديكركنايناست
كه در جاي خود بايد باز كرد و بسط داد.
مسابقه پرداخت نقدي رانتي ميكنند
وي خاطرنشان كرد :دوسوم جمعيت در سنين فعاليت
هيچ نقشي در توليد ملي ندارند اين يك ماجرا است كه
يك مشاركتزدايي وحشتناك در امر اقتصادي مشاهده
ميكنيمورانتراجايگزينمشاركتكردهايممعلوماست
كه از داخل آن توسعه درنميآيد .بدتر از آن اينكه زماني
كه ميخواهيد وعده معيشتي دهيد به جاي اينكه توليد
را تقويت كنيد تا بر اساس اشتغال شرافتمندانه از عهده
زندگي بربيايند مسابقه پرداخت نقدي رانتي ميكنند.
در مس��ابقه پرداخت نقدي رانتي قسمت تقاضاي كل را
در اقتصاد متورم ميكنيد .در غياب برنامهاي براي توليد،
دادنوعدههايمصرفيبهاينمعناستكهبهقاعدهآنچه
درسهدههگذشتهتجربهشدبهازايهريكواحدپرداخت
سه واحد از جيب مردم دزديده ميشود و از چشم و گوش
و دماغ و دهان شان چرك و تعفن حاد شدن بحران فقر و
نابرابريبيرونميزند.اينهاچيزهاييهستندكه 70سال
ذخيره دانايي توس��عه به زبان فارسي دربارهاش مطلب
دارد .اگر كسي صادق باش��د در گفتن اينكه ميخواهم
يارانه نقدي دهم اول بايد برنامه پشتيبانيكننده توليد از
خلق تقاضا ارائه كند .در بحثهايي كه كانديدها تا امروز
كردهاندمطلقابحثيازاينكهسرنوشتتوليدوروندقهقرايي
وحشتناكيكهطيكردهمطرحنيست.بههمينسياقيكه
عرض كردم ميتوان اين فهرست را ادامه داد بهطور مثال
بعد از مساله مشاركت ،مساله نابرابريهاي ناموجه است.
دريايي بحث در اين زمينهها وجود دارد كه حياتيترين
مسائلماچهچيزهاييهستندوعزيزاندربارهچهچيزي
صحبتميكنند!
مومني افزود :از روزي كه دولت آقاي روحاني بر س��ر كار
آمد ما در نهايت شفقت و دلسوزي ولي غيرچاپلوسانه و
صادقانه گفتيم به دليل اينكه تعداد بحرانها در اقتصاد

ايران زياد ش��ده و بين بحرانها تعامل و در هم تنيدگي
شديد اتفاق افتاده ،برخورد جزيرهاي و جداگانه و انتزاعي
برايحلوفصلمشكالتايرانمحكومبهشكستاست.
بهمعنايدقيقكلمهمابهيكبرنامهباكيفيتتوسعهنياز
داريم.اكنونمكررميگويندبهنظرشمانرخارزونرخبهره
و قيمت حاملها چه باش��د خوب هست؟ از نظر انديشه
توسعه هر كسي درباره اينها عدد و رقم دهد اظهارنظرش
ازاعتبارودقتكافيازمنظرتوسعهبرخوردارنيست.شما
بايد بر اساس مس��ائل بنيادي هدفگذاري كنيد و يك
برنامهتوسعهطراحيكنيدبعدببينيدالزمهتعادلبخشي
اعتالدهنده براي اينكه مردم قادر باش��ند با يك شيفت
كار شرافتمندانه يك زندگي شرافتمندانه شكل دهند و
بنگاههايتوليديكشورهمانگيزهزادورشدداشتهباشند،
چيست؟شرحوبسطيالزمهستكهدركوتاهومختصر
نميگنجدولياجماالبراساسآنمعلومميشودمابايدبر
اساسهردورهزمانيمعينباچهنرخبهره،قيمتحاملها،
قيمتارزيكاركنيم.اگربحرانحادسرمايهگذاريداريد
كه اكنون سومين سالي هست كه كل سرمايهگذاريها
قادر به جبران اس��تهالكات نيست بايد خيلي در تعيين
قيمتهاي كليدي دقت داشته باش��يد .اكنون عزيزان
قيمتهاي كليدي را بر اس��اس مصالح و منافع مافياها
معرفيميكنند.دربرنامهبهاصطالحنجاتايرانكهسريع
بدلي هر چيزي در ايران شكل ميگيرد اسم برنامه نجات
هست ولي موثرترين سياستها براي حركت به سمت
فروپاشيراتوصيهكردهاند.بهطورمثالميگويندنرخبهره
رابهاندازهنرختورمكنيمدرچنيناقتصاديبااينوضعيت
توليديوبااينانگيزههايسرمايهگذاريتوليديو...بعد
ميگويند قيمت حاملهاي انرژي و قيمت ارز را چندين
برابر كنيم .اگر ميخواهيد كش��ور را به تيول خارجيها
دهيد بايد اين كار را انجام دهيد وگرنه اگر اقتصاد بخواهد
شرافتمندانهباتوليدمليومشاركتمردمادارهشودبااين
شيوههانميتوانادارهكرد .اوافزود:بههمسوييكانديداها
بهبرنامهرانگاهكنيد؛اسمآنهمبرنامهنجاتايرانهست
يك كلمه آسيبشناسي از وضعيت توليد فناورانه وجود
ندارد .اينها ميخواهند از طريق وابسته كردن ايران تا مرز
جنونآميز به دنياي خ��ارج ايران را نجات دهند .اين چه
انديشهاياست؟!منبهنيتهيچكسجسارتنميكنم
انشاءاهللكهبانيتخيراينكارراكردهاندوليمنميگويم
بهتجربهسهدههگذشتهبهشيوهبرنامهنجات،كارمافياها
راتسهيلميكنيد.دراينبرنامههيچرديازابتداييترين
اركان يكبرنامه توسعه را مشاهدهنميكنيد .آنهم يك
سريوعدههاييكهبهنظرمبهغايتپوچوبياعتبارهستند
به نام برنامه جا ميزنند .يك وجه اهميت ماجرا اينكه راه
نجات ايران از يك برنامه با كيفيت توسعه عبور ميكند و
سال 1400همسالتدوينبرنامههفتماست.
درخواست از اهالي پژوهش و رسانه
بنابراي��ن من ميخواه��م از هم��ه اهل عل��م و تجربه،
موسسههاي پژوهشي ،رسانهها ،موسسههاي پژوهشي
كهدرخدمتنهادينظارتيكشورهستند،استمدادكنم
تابهاندازهاهميتيكهيكبرنامهباكيفيتبرايبرونرفت
از بحرانها دارد روي كيفيت و لوازم برنامه متمركز شوند.
سه ماه از سال گذشته يك كلمه از برنامهريزي توسعه و
آمادگيهاييكهدرسازمانبرنامهودستگاههاياقتصادي
ديگر و ساير وزارتخانهها هست ،نميشنويد .من ميدانم
كساني دلسوزانه زحمتهاي ارزشمندي ميكشند ولي
صداي آنها تا اين لحظه شنيدهنشدهو اين يكنيازعاجل
ملي اس��ت كه به معناي دقيق كلمه باي��د يك فراخوان
اضطراري داد و از همه خواست تا مسووالنه در اين زمينه
كمك كنن��د ايران از دورهاي باطل ناش��ي از بازارگرايي
مبتذل و برنامه تعديل س��اختاري عبور كند و در مسير
توسعهقراربگيرد.

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت:

اجازه ندهيم نسبتهاي ناروا و
كذب به دولت بيپاسخ بماند

دويستوسي و دومين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي
دولتروزيكشنبهبهرياسترييسجمهوربرگزارشد.
بهگزارشايسنا،حجتاالسال موالمسلمينحسنروحاني
در آغاز اين جلس��ه با اشاره به مطالب غير واقعي و كذب
مطرحشدهدرمباحثومناظراتانتخاباتي،تصريحكرد:
انكاردستاوردهايآشكاردولتدرنبردباتحريماقتصاديو
كرونا،راهبردمخالفانايراناستوايننهتنهاظلمبهكليت
نظاموكشوربلكهظلمبهمردمورايقاطعاكثريتجامعه
است.رييسجمهورافزود:درزمانيكههمهرابهمشاركت
در انتخابات دعوت ميكنيم ،نبايد به راي و دستاورد راي
مردم توهين كرد .اين وظيفه ملي همه مسووالن است
كه با بيان دستاوردهاي بزرگ در دوران فشار حداكثري
دشمنان و تحميل جنگ اقتصادي ،از كارنامه مقاومت
افتخارآميزخوددفاعكنند.روحانيتاكيدكرد:دولتتدبير
واميدهمدربيانافتخاراتودستاوردهاونتايجفعاليتها
و پاس��خگويي و هم در عذرخواهي از نواقصاش لكنت
زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوي عملكرد خود خواهد
بود .رييسجمهور با بيان اين نكته كه همه مسووالن در
دولتدرسطوحمختلفموظفبهپاسخگوييدرخصوص
ابهاماتواتهاماتيهستندكهبهعملكرددولتايرادشده
است،گفت:دولتباتكيهبرروشنگريوشفافيتبهعنوان
يكاصلپذيرفتهشدهدرحكمرانيموفقبيپردهوصريح،
شفافوصادقانهبامردمسخنگفتهوخواهدگفتونبايد
اجازهدهيمنسبتهاينارواوكذببيپاسخبماند.دراين
جلسه ،وزير جهاد كشاورزي گزارشي از وضعيت توليد و
عرضهگوشتومرغدر ۶ماهنخستسال ۱۴۰۰ارايهكرد
وگفت:بهرغممشكالتموجودميزانتوليدگوشتقرمز
و مرغ در كشور در شرايط مطلوبي قرار دارد و محدوديتي
از نظر تامين نياز بازار وجود ندارد و با تمهيدات انديشيده
شده مش��كلي در تامين نهادههاي دامي در سال جاري
نخواهيم داش��ت .وزير جهاد كشاورزي افزود :با اقدامات
دولت عليرغم تحريم حداكثري در سالهاي  ۹۸و ۹۹
اتكاي كش��ور به توليد داخلي در مراحل پيشين فرآيند
به حد خودكفايي نزديك ش��ده است .رييسجمهور در
اين زمينه تاكيد كرد :برنامهريزي ب��راي اتصال و ايجاد
ارتباط پايدار بين حلقههاي مختلف زنجيره گوش��ت و
مرغازابتدايزنجيرهتاانتهايزنجيرهوواحدهايعرضه،
جهتكنترلوكاهشقيمتوتنظيمبازاربايددردستور
كار قرار گرفته و با جديت پيگيري شود .روحاني تصريح
كرد :گرچه تحريمهاي ظالمانه عليه كشور ،دسترسي
م��ا به ارز و نهادههاي توليد را س��ختتر كرده اس��ت اما
بانك مركزي با تالش ف��راوان ارز مورد نياز را تهيه كرده
و در اختيار واردكنندگان نهادههاي دامي قرار ميدهد.
رييسجمهور افزود :در سال جاري ،يكي از سياستهاي
دولت اين اس��ت كه زنجيرههاي ب��زرگ توليدكننده و
تشكلهادروارداتنهادهمتعهدهستندتانهادهموردنظر
خودراباكيفيتمناسبتهيهوآنرابازمانبنديموردنياز
توزيع كنند .با اين اقدام شاهد ثبات پايدار در بازار گوشت
ومرغخواهيمبود.دراينجلسههمچنينموضوعتامين
اعتبار پيشخريد واكسنهاي داخلي كرونا مورد بحث و
بررسيقرارگرفت.روحانيبااشارهبهموفقيتهايخوب
در مسير توليد واكسن داخلي و اميدواري به فراهم شدن
زمينه ورود دو نوع واكس��ن داخلي به بازار طي روزهاي
آينده اظهار داشت :تدابير و حمايتهاي دولت از واكسن
داخلي،برنامهريزيواقعبينانهوهماهنگيبينبخشيدر
مسير درستي قرار داشته و مسير تامين و توليد واكسن و
واكسيناسيونريلگذاريشدهاستودراينراستاتأمين
اعتبارپيشخريدواكسنهايداخليبيماريكروناتوسط
دولتپيگيريواقداماتالزمدرحالانجاماست.

ادامهازصفحهاول
مصايب اختراع دوباره چرخ

اينگونه نيس��ت كه وامها بر اس��اس بهرههاي چند ده
درصدي محاسبه شوند.از سوي ديگر آنچه را كه فرد در
قالبسودتسهيالتبهساختاربانكيپرداختميكند،
به صورت ساالنه از مالياتي كه به دولت باز ميگرداند .بر
ايناساسهرخانوادهايمتناسببادرآمدوظرفيتمالي
كه دارد ميتواند اقدام به خريد يا اجاره مسكن كند .اما
در ايران مسكن به يك كاالي سرمايهاي با رشد قيمتي
فزايندهبدلشدهكهتنهابرخيازاقشاروگروههايخاص
امكاناستفادهازآنرادارند.امروزخانوادههادرشرايطي
گرفتارشدهاندكهحتينميتوانندنسبتبهبرخورداري
ازيكخانهاجارهايحداقلينيزاطمينانالزمرااحساس
كنند .اين در حالي است كه امروز مشكل مسكن حتي
در جوامع در حال توسعه نيز حل شده است .كافي است
فردي نقدينگي الزم به اندازه 5درصد قيمت يك واحد
مسكونيراپساندازكندتابهسرعتتسهيالتالزمبراي
خريدواحدمسكونيمناسبدراختيارويقراردادهشود.
بنابراينبرخيوعدههايبدونپشتوانهازسوينامزدهاي
انتخاباتي از يك طرف و تصميمسازيهايي كه از سوي
نهادهاي اجرايي در خصوص مسكن مطرح ميشود ،از
آنجا كه فاقد رويكردهاي كارشناس��ي است ،نميتواند
كمكيبهحلمشكلخريديااجازهمسكندركشورمان
كند.بهجاييكچنينحركتهايمخربي،شايدوقت
آنرسيدهباشدكهبااستفادهازرويكردهايكارشناسي
ببينيم كه ساير كشورها در اين زمينه چه كردهاند كه
مشكل مسكن در آنها از ميان رفته است .همانطور كه
گفتم ،قبال چرخ اختراع شده است و ضرورتي ندارد كه
مسووالن و تصميمسازان ايراني تالش كنند تا چرخ را
دوبارهاختراعكنند.بايدازدانشرسوبكردهاساتيدفن
بهره گرفته شود تا آرامش و اطمينان الزم در خصوص
مسكنمناسببهخانوادههايايرانيبازگردد.خانوادهاي
كه نسبت به موضوع مسكن اطمينان نداشته باشد ،در
واقع امكان رشد و پويايي و مشاركت در توسعه جامعه
را نخواهد داشت .نطفه هر تحول و رشدي قبل از جامعه
در خانه و خانواده شكل ميگيرد .ولي متاسفانه گوش
شنواييبرايدركاينواقعياتمبرهنوجودندارد.

اخبار
بانك مركزي مصوبات بانكي
ستاد كرونا را ابالغ كرد
بانك مركزي در بخش��نامهاي مصوبات س��تاد ملي
كرونا در حوزه بانكي در مورد امهال بازپرداخت اقساط
تس��هيالت كرونايي كسب و كارهاي آس��يب ديده و
ممنوعيتمحدوديتارايهخدماتبهچكهايوصول
نشده را ابالغ كرد .س��تاد ملي مديريت بيماري كرونا
هش��تم خردادماه مصوبات خود را اعالم كرد .بندهاي
يك تا سه بخش (ب) اين مصوبات مربوط به مصوبات
بانكي است كه بانك مركزي آن را ابالغ كرد .براساس
اين مصوبه صاحبان مشاغل وكسب وكارهاي بهشدت
آسيبديدهازكرونا(بهغيرازتسهيالتقرضالحسنه)،
بازپرداختاقساطتسهيالتدريافتيكهموعدپرداخت
آنهادرچهارماههاولسال ۱۴۰۰بودهودراينبازهزماني
پرداخت نشده است ،منوط به آنكه بدهي آنها به شبكه
بانكي تا يكم اسفندماه  ۹۹درطبقه جاري قرارداشته
باش��د ،به انتهاي دوره تقسيط منتقل ميشود تا طي
چهارقسطپساز آخرين قسطوصول شود .تسهيالت
پرداخت��ي از محل صندوق كارآفرين��ي اميد كه براي
كسب و كارهاي بهشدت آس��يب ديده پرداخت شده
استنيزمشمولامهالاينبندميشود.همچنينموعد
پرداختتسهيالتبابازپرداختبرايمشموالناينبند
كهسررسيدبازپرداختآندرسهماههاولسال۱۴۰۰
باشد ،به پايان تيرماه س��ال جاري منتقل ميشود .در
اين مصوبه آمده است كه مهلت پيشبيني شده براي
مش��موالن اين بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخير
تاديهدينوكارمزداضافيمستثنيهستند .مشموالن
اين بند تا موعد مقرر براي بازپرداخت اقس��اط داراي
سررس��يد طي چهار ماهه اول س��ال ،۱۴۰۰مشمول
محدوديتها و ممنوعيتهاي بانكي ناظر بر اشخاص
داراي بدهي غيرجاري نميشوند .در ادامه اين مصوبه
تاكيد شده ممنوعيتها و محدوديتهاي مقرر قانون
چك(صرفاًبراياخذتسهيالت)برايچكهايصادره
توسط صاحبان مشاغل و كس��ب و كارهاي بهشدت
آس��يبديده از كرونا ك��ه تاريخ من��درج در چك در
سه ماههاول سال ۱۴۰۰بودهو منجربهبرگشتچكو
صدورگواهينامهعدمپرداختحداكثر تاپايان تير ماه
 ۱۴۰۰شود،درصورتتسليمتقاضاازسويصادركننده
چك به بانك يا موسسه اعتباري محال عليه ،طي يك
ماهپسازتاريخبرگشت،اعمالنخواهندشد.همچنين
درمصوبهجديداصالحاتيانجامشدهبهاينصورتكه
درصورتعدمموجوديكافياشخاصبرايچكهاي
صادرهباسررسيداولتابيستمارديبهشتسال،۱۴۰۰
بانكهاوموسساتاعتباريبايدازصدورگواهينامهعدم
پرداخت و برگشت چك ،در صورتي كه حداكثر تا ۲۰
خردادماهسالجاريبهبانكارايهشوند،اجتنابكنند.
محاكم و ضابطين قضاي��ي نيز از صدور اجراييه در اين
موارد در بازه زماني ياد شده خودداري كنند .همچنين
چكهاييكهسررسيدآنهااولتابيستمارديبهشتماه
سال ۱۴۰۰بودهوبهدليلعدمموجوديكافيمنجربه
صدورگواهينامهعدمپرداختشدهاند،تا ۲۰خردادماه
سالجاريمشمولممنوعيتهاومحدوديتهايمقرر
درقانونصدورچكنخواهندشد«.محمدنهاونديان»
معاون اقتصادي رييسجمهوري هفته گذشته اعالم
كرد  ۷۷ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت به خانوارها
و مش��اغل آس��يب ديده از كرونا پرداخت شده است و
براساس آخرين تصميمات مهلت ثبتنام و پرداخت
تس��هيالت به متقاضيان مشاغل و كس��ب و كارهاي
آسيبديدهازكروناتاپايانشهريورماهتمديدشد.

بانكهاي كوبا ديگر
دالر امريكا را قبول نميكنند
بانكمركزيكوبااعالمكردگردشگرانوروديبهكشور
بايد ارزي غير از دالر امريكا همراه داش��ته باشند چون
دالر ديگر مورد قبول بانكهاي كوبا نيست .به گزارش
راشا تودي ،دولت كوبا از گردشگراني كه به اين كشور
وارد ميشوند خواس��ته دالرهاي خود را به اين جزيره
دريايكاراييبنياورند،چونارزامريكاديگرموردقبول
اين كشور نيست .فرانسيسكا مايوبره لنس ،معاون اول
رييس بانك مركزي كوبا گفت« :افرادي كه وارد كشور
ميش��وند بايد ارزي غير از دالر امريكا همراه داش��ته
باشند» .گردشگراناجازهخواهندداشتبرايپرداخت
ازكارتهاياعتبارياستفادهكنندودرصورتلزومارز
ساير كشورها را به صورت نقدي برداشت كنند .دولت
كوبادراوايلهمينهفتهاعالمكردبانكهاياينكشور
موقتاًقبولوجهنقدبهدالررامتوقفميكنند.دليلاين
اقدامكوباتحريمهايشديدامريكابودهكهمانعاستفاده
اينكشورازدالردرمعامالتبينالملليشدهاست.بانك
مركزيكوبااعالمكرداينتصميمهاازبيستويكمژوئن
اجرايي ميشوند و مدت زمان اجراي هركدام بستگي
به برداشته ش��دن تحريمهاي امريكا دارد .بيش از20
بانكاززمانگسترشتحريمهاعليهكوباتوسطدونالد
ترامپ،نقل و انتقالهايي راكه اينكشور در آنها حضور
داشتهمتوقفكردهاند.

مقابله با استخراج غيرمجاز
بيتكوين در چين
وزارت انرژي استان يون نان چين اطالعيهاي منتشر
كرده كه طبق آن سوءاس��تفاده و استفاده غيرمجاز از
برق توسطاستخراجكنندگانبيتكوين موردبررسي
قرار ميگيرد و مجازات خواهند شد .به گزارش رويترز،
سختگيريچيندرموردارزهايمجازيبهجنوبغرب
اينكشورهمراهيافتهوكمپينيعليهسوءاستفادهازبرق
توسطمعدنكارانبيتكويندراستان«يوننان»شكل
گرفتهاست.دولتمركزيچينعالوهبرنگرانيدرمورد
مقدار باالي انرژي مورد نياز جهت اس��تخراج ارزهاي
مجازي ،نگران سرمايهگذاريهاي مخاطره آميز پس
از افزايش قيمت بيتكوين هم هس��ت .بيش از نيمي
از توليد بيتكوين جهان در چين صورت ميگيرد ولي
برخياستخراجكنندگانبهدنبالاطالعيهمجلسچين
مبنيبرمحدودكردناستخراجوتجارتبيتكويندر
ماهگذشته،بهفكرتغييرمكانهستند.

بانك و بيمه
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دالر  24هزار تومان و سكه  10.7ميليون تومان شد

اعالم جزييات پرداخت ماليات خريدارانسكه بانك مركزي

 31خرداد  1400آخرين مهلت پرداخت ماليات سكه است
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
مع��اون درآمدهاي مالياتي س��ازمان ام��ور مالياتي
كش��ور ،ش��رايط و جزييات پرداخت ماليات مقطوع
دريافتكنندگان سكه در س��ال  ۱۳۹۹را اعالم كرد
كه بر اس��اس آن تا  ۵قطعه س��كه مش��مول ماليات
نميشود«.محمد مسيحي» با اشاره به دستورالعمل
ابالغي تبصره ماده ( )۱۰۰قانون مالياتهاي مستقيم
گفت :همه اش��خاص حقيقي خريدار س��كه از بانك
مركزي ايران كه در س��ال  ۱۳۹۹نس��بت به دريافت
حداكث��ر  ۱۵۵قطعه س��كه اقدام كردهان��د ،تا پايان
خردادماه ج��اري مهلت دارند از تس��هيالت ماليات
مقطوع برخوردار شوند.
وي اين گروه خريداران س��كه را از نگهداري اسناد و
مدارك موضوع قانون مزبور و نيز تس��ليم اظهارنامه
ماليات��ي معاف دانس��ت و افزود :با اس��تناد به بخش
اخير تبصره ماده ( )۱۰۰قانون مالياتهاي مستقيم
اصالحي مصوب  ،۱۳۹۴ماليات اشخاص موضوع اين
گروه از موديان كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد
مقرر ارايه كنند ،براساس رسيدگي به اسناد و مدارك
ارايه شده تعيين خواهد شد.
به گفته مسيحي ،براساس دستورالعملهاي ابالغي،
خريداران سكه مكلفند با مراجعه به سامانه عمليات
الكترونيك موديان مالياتي س��ازمان امور مالياتي به
نشاني  my.tax.gov.irنسبت به پرداخت ماليات
متعلق به شرح بند ( )۲اين دستورالعمل اقدام كنند
تا مشمول جريمه ديركرد موضوع ماده ( )۱۹۰قانون
مالياتهاي مستقيم اصالحي مصوب ۱۳۹۴نشوند.
مع��اون درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي به
ميزان ماليات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقيقي
دريافتكننده سكه بر اساس تعداد سكه تحويلي طي
س��ال ۱۳۹۹نيز اش��اره كرد و گفت :تا  ۵قطعه سكه
مشمول ماليات نميشود ،نس��بت به مازاد  ۵سكه تا
ميزان ۱۵سكه به ازاي هر قطعه سكه ۹ميليون و۶۰۰
هزارريالمالياتمقطوع،نسبتبهمازاد ۱۵تا ۲۵سكه
به ازاي هر قطعه س��كه ۱۲ ،ميليون و  ۸۰۰هزار ريال
ماليات مقطوع و در نهايت نسبت به مازاد  ۲۵تا ۱۵۵
سكه به ازاي هر قطعه ۱۶ميليون ريال ،ماليات مقطوع
تعلقميگيرد.
وي در خصوص موديان��ي كه امكان پرداخت ماليات
مقطوعرابهصورتكاملتاپايانخردادماهسال۱۴۰۰
ندارند نيز گفت :ماليات مقطوع تعيين شده حداكثر تا
چهار ماه به صورت مساوي تقسيط ميشود.
مسيحييادآورشد:افراديكهدرسال ۱۳۹۹نسبتبه
دريافت بيش از  ۱۵۵قطعه سكه از بانك مركزي اقدام
و همچنين مشاغلي كه حسب سوابق پرونده با مجوز
صادره از سوي مراجع ذي ربط به شغل خريد و فروش
سكه اشتغال دارند ،مشمول اين دستورالعمل نبوده و
مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات
متعلق در موعد مقرر (پايان خردادماه )۱۴۰۰هستند.
ازآنجاكهمطابقحكمتبصرهماده()۱۰۰قانونمذكور،
مالياتمقطوعتعيينشدهطبقبند()۲دستورالعمل،
در صورت عدم تس��ليم اظهارنام��ه مالياتي در موعد
مقرر قطعي و وفق مقررات قابل وصول است بنابراين
اوراق قطعي همه مش��موالن موضوع بن��د ( )۱اين
دستورالعمل ،يك ماه پس از سررسيد پرداخت ماليات
صادر و به موديان ذيربط ابالغ خواهد شد.
معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
گفت :آن دس��ته از مشموالن اين دستورالعمل كه به
ماليات قطعي شده اعتراض داشته باشند ،اعتراض آنها
برابر مق��ررات در هيات حل اختالف مالياتي موضوع
تبصره ( )۱م��اده  ۲۱۶قانون مالياتهاي مس��تقيم
اصالحي مصوب ۱۳۹۴قابل رسيدگي خواهد بود.
مس��يحي آخرين مهلت پرداخت مالي��ات مقطوع
عملكرد س��ال  ۱۳۹۹دريافتكنندگان سكه از بانك
مركزي را روز دوشنبه ( ۳۱خردادماه جاري) اعالم كرد
و افزود :در صورت عدم پرداخت ماليات يا حسب مورد
عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر ،مشمول
جرايم خواهند شد.

در اين پروژه درگير خواهند بود .سيلوي گوالرد -قائم
مقامبانكمليفرانسه-گفتاينمسالهبيانگرافزايش
مقبوليتارزهاي ديجيتالي و روشهاي نوين پرداخت
در نظام بانكي اروپا است.
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال
حاضر  ۱۵۲۰ميليارد دالر برآورد ميشود كه اين رقم
نس��بت به روز قبل  ۲.۴۴درصد كمتر شده است .در
حال حاض��ر  ۵۱درصد كل ب��ازار ارزهاي ديجيتالي
در اختي��ار بيت كوين و  ۱۷درص��د در اختيار اتريوم
ت كوين  ۱۲سال پيش توسط گروه گمنامي
است .بي 
از معاملهگران بر بستر بالكچين ايجاد شد و از سال
 ۲۰۰۹معامالت اوليه آن شكل گرفت.

دالر بازهم  ۲۴هزاري شد
در بازار ارز آزاد ،قيمت دالر 24هزار تومان ،قيمت يورو
 28هزار و  900تومان و درهم ام��ارات  6هزار و 580
تومان اعالم شده است.قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم
يك ميليون و  ۷۷هزار تومان ،قيمت س��كه تمامبهار
آزادي طرح جديد  ۱۰ميلي��ون و  ۷۱۰هزار تومان و
قيمت دالر ۲۴هزار تومان است.قيمت سكه تمام بهار
آزادي طرح قديم ني��ز  10ميليون و  600هزار تومان
است.نيمسكه بهار آزادي 5ميليون و 850هزار تومان،
ربعسكه بهار آزادي 3ميليون و 750هزار تومان و سكه
يك گرمي 2ميليون و 300هزار تومان وهر مثقال طال
 4ميليون و  667هزار تومان ارزشگذاري شده است.
ت دالر و يورو نسبت به روز
در صرافيهاي بانكي قيم 
كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس ،قيمت
فروش دالر  23هزار و  514تومان و قيمت خريد دالر
از مردم  23هزار و  49تومان تعيين شده است .قيمت
فروش يورو نيز معادل  28هزار و  342تومان و قيمت
خريد يورو نيز  27هزار و  781تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات
بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير ميكند.
عالوه ب��ر اين ،نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي
 ۲۳ه��زار و  ۳۵۷توم��ان و نرخ ف��روش آن  ۲۳هزار و
 ۵۹۰تومان اعالم شد .نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸
هزار و  ۵۵۰تومان و نرخ فروش آن نيز  ۲۸هزار و ۸۳۵
تومان اعالم شد.
همچنين در س��امانه نيما در معامالت ،حواله يورو به
قيمت  ۲۴هزار و  ۷۰۵تومان فروخته و حواله دالر به
قيمت ۲۰هزار و ۴۱۸تومان معامله شد.دالر از هشتم
خردادماه وارد كانال  ۲۳هزار توماني شد و تاكنون در
اين محدوده نوسان داشته است.
 ۱۰۳ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد :شنبه ( ۲۲خرداد) در سامانه
نيما  ۱۰۳ميليون دالر و با ميانگين موزون نرخ دالري
معامالت ۲۰هزار و ۴۶۷تومان معامله شد.سامانه نيما
شاهد عرضه حدود  ۱۷۲ميليون دالر به صورت حواله
ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.
اين امر حاكي از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در واردات
كش��ور نرخ فوق الذكر بوده است.سامانه نيما از نيمه
نخستسال ۹۷پسازتعديلسياستهايارزيدولت
به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حوالههاي
ارزي تعيين شد.
نظ��ام يكپارچ�� ه معام�لات ارزي (س��امانه نيما) با
هدف تس��هيل تامين ارز راهاندازي شده و با استفاده
از آن ،خري��داران (واردكنن��دگان) و فروش��ندگان
(صادركنندگان) ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت
به انج��ام عمليات ارزي در محي��ط الكترونيك اقدام
ميكنند.
سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل

تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان اس��ت و
حجم و قيمت معامالت انجام ش��ده در آن در فرايند
تعيين نرخ ارز ،نقشي تعيينكننده دارد.
نوس��ان قيمت در ب��ازار ارز درحال��ي رخ داده كه در
تعطيالت نوروز ،با تالش س��فته بازان ،قيمت دالر به
مرز  26هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي
مربوطبهمذاكراتهستهايو...باعثعقبنشينيدالر
از اين سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در ب��ازار ارز وجود دارد
كه موجب نوس��انات قيمتي ميشود،نخست اينكه
با مذاكره و بازگش��ت به برجام و  ...قيمت ارز كاهش
چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره
هم نميتواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود
وامكانكاهشچشمگيرقيمتارزوجودنداردونهايتا
دالر در كانال  22-23هزار تومان جا خوش ميكند.
بيتكوين دوباره ريخت
بيتكوين با كاه��ش  ۵.۷۱درصدي به  ۳۵۲۱۰دالر
رسيد.بيت كوين در ساعت  ۰۰ :۰۶به وقت گرينويچ
روز ش��نبه ب��ا  ۵.۷۱درصد كاهش ب��ه  ۳۵۲۱۰دالر
رس��يد .بيت كوين ،بزرگترين و شناخته شدهترين
ارز رمزنگاري ش��ده در جهان ،با  ۴۵.۷درصد كاهش
نسبتبهباالترينقيمتخوددر ۱۴آوريلسال۲۰۲۱
يعني  ۶۴۸۹۵.۲۲دالر ،كاهش يافته است .روز شنبه
اتر ۲.۵۴ ،درصد افت كرد و به  ۲۲۹۳.۲۶دالر رسيد.
روزهاي بد ارزهاي ديجيتالي ادامه دارد
بيش��تر ارزهاي ديجيتالي مجددا قرمزپوش شدند.
دولت تايلند با ه��دف مقابله با تخلفات مالي ،معامله
ميمكوينه��ا و توكنهاي غيرقابل تعويض (يا همان
 )NFTرا در اين كشور ممنوع اعالم كرد .ميمكوينها
به ارزهاي ديجيتالي اطالق ميشود كه بيش از آنكه
داراي پشتوانه فني باشند ،به پشتوانه طرفداران خود
و بيشتر با هدف سرگرمي عرضه ميشوند .دوج كوين
و شيبا از معروفترين ميم كوينهاي حال حاضر بازار
محسوبميشوند.
اختالف ديدگاه بين كشورها بر سر ارزهاي ديجيتالي
باعث اتخاذ رويكردهاي كام�لا متفاوتي در برابر آنها
شده است .در هلند يكي از مقامات ارشد مالياتي اين
كشورخواستارممنوعيتكاملهرگونهفعاليتمرتبط
با ارزهاي ديجيتالي ش��ده اس��ت .در امريكا ،اليزابت
وارن -سناتور دموكرات -بيتكوين را يك ابزار تخلف
براي پولشويي و ساير ارزهاي مجرمانه دانسته است.
درهندامابرخيمنابعخبرازبازبينياحتماليدولتدر
ممنوعيت مبادالت ارزهاي ديجيتالي دادهاند.
قراراستنخستينتراكنشرسميبااستفادهازارزهاي
ديجيتاليبيندوبانكاروپاييانجامشود.اينعمليات
به صورت اس��تقراض و بين بانكهاي ملي فرانسه و
سوييس خواهد بود و برخي از ديگر بانكهاي بزرگ
دوكشورنظيريوبياس،كرديتسوييسوناتيكسيس

تغيير تدريجيكاركرد چك و در راه بودن پول خصوصي

عليسعدوندي| كارشناساقتصادي|
با تغيير قوانين چك و ايجاد امكان ثبت چكها ،در واقع
دارنده ت��وان خلق پول خواهد داش��ت و مفهوم «پول
خصوصي» عينيت خواهد يافت و چكها ميتوانند به
عنوان پول شناخته ش��وند .پول يك سري ويژگيها و
كاركرده��ا در اقتصاد دارد ،اظهار داش��ت :مثال ذخيره
ارزش و ابزار مبادله در واقع از كاركردهاي پول در جامعه
است .حال هر ابزار و كااليي و هر چيزي كه اين كاركردها
را داشته باشد ،ميتوانيم به عنوان پول در نظر بگيريم .در
اينكاركردهانيامدهاستكهانتشاردهندهپولآيادولت
باش��د يا بخش خصوصي؟ در ابتداي كار هم كه پول به
وجودآمدهدولتنبوده،بلكهاينافرادبودندكهبايكديگر
مبادله داشتند و از يك كااليي به عنوان واسط استفاده
ميكردند .مثال يك زماني از نمك يا طال به عنوان ابزار
واسطومبادلهاستفادهكردندوبهتدريجنقشهايديگر
مثلذخيرهارزشوابزارسنجشهمبهكاركردهاياوليه
پول اضافه شده اس��ت .در اين ميان به مرور با توجه به
اينكه ممكن بود اعتبار پول زير سوال برود ،نياز به ورود
حاكميت احساس شد و در حدود چند هزار سال پيش
دولتهابهضربسكهاقدامكردند،كهسعيشدتاقدرت
حاكميت در پشت سر آن س��كه قرار بگيرد .در دنياي
مدرن متوجه شدند كه ارزش پشت سكه را ميتوانند به

ارزشپشت يكورقكاغذ منتقلكنندوبعدهابه ارزش
يك سيستم كامپيوتري كه يك سري اعداد در آن جا
نوشتهشدهمنتقلشد.وليچونحاكميتآنراتضمين
ميكن��د ،كاركردهاي پول را ايف��ا ميكند .از وقتي كه
كريپتوكارنسيها آمدند شرايط به گونهاي تغيير كرده
است .هرچند بايد به اين نكته توجه داشت كه رمزارزها
ياكريپتوكارنسيهاازنظركاركردهايپول،هنوزچندان
قوي نيس��تند .يعني به عنوان ابزار فني و مبادله خيلي
استفاده نميشوند .بلكه بيشتر ذخيره ارزش هستند كه
آن هم با ريسك قيمتي خيلي باال همراه است .وي تاكيد
كرد :اما برداشت بنده اين است كه به تدريج اين قضيه
حل خواهد شد و پول را يك فرد ميتواند به وجود بياورد.
حالبعدازاينجابهمفهوميميرسيمكهازگذشتهوجود
داشته و آن را ما تحت عنوان پول نميشناختيم و االن
ميتوانيمبهآنبرگرديموآن،مفهومچكاست.بهگفته
اين كارشناس بانكداري و اقتصاد ،وقتي كه فردي يك
چكرامينويسد،درواقعايجاداعتبارميكند.درنتيجه
اين برگه چك ميتواند به عنوان ابزار مبادله و ابزار حفظ
ارزش مورد استفاده قرار بگيرد .منتهي به شرط اينكه
فرد اعتبار الزم را نزد پذيرندگان داشته باشد .اگر اين ابزار
تقويت شود و اطالعات الزم در اختيار بازار قرار بگيرد،
به تدريج خواهيد ديد ك��ه چك به يك پول خصوصي

تبديل ميش��ود .هر زماني كه نياز به اعتبار هست ،بر
اساساينكهفردچهميزاناعتبارنزدجامعهدارد،اينفرد
ميتواند چك صادر كند و در جامعه گردش داشته باشد
و در نهايت در روز سررسيد اين چك پرداخت ميشود و
اين خلق پول با يك محو پول مواجه ميشود و از صحنه
حذف ميش��ود .به اين ترتيب اتفاقا تورم هم به خوبي
كنترل ميشود .بنابراين اينكه الزمه پول را فقط دولت
بدانيم ،چنين چيزي نيست .پول ميتواند توسط بخش
خصوصي به وجود بيايد ،انواع و اقسام پولها را ميتوانيم
داشته باشيم .هر كسي كه دسته چكي در اختيار دارد،
ميتواند به عنوان خالق پول ش��ناخته شود ،منتهي به
شرط سيستمهايي كه نظارت عمومي و نظارت دولتي
داشته باشند .االن به نظر ميرسد كه قانون چك ما در
حركت به آن سمت است .اگر امكان ثبت چكها وجود
داش��ته باش��د و چك حامل خيلي راحت مبادله شود
و فقط كافي باش��د كه مثال توسط يك اپليكيشن يك
عدد ارسال شود تا مشخص شود مالك جديد آن چك
چه كسي اس��ت يا اينكه پيامكي ارسال ش��ود ،از نظر
من خيلي راحت مفهوم پ��ول خصوصي در اقتصاد جا
ميافتد و منافع خيلي زيادي هم خواهد داش��ت .يكي
از اين منافع اين اس��ت كه در مبح��ث بانك ،اگر بانكي
ورشكس��ت ش��ود ،معموال دولت يا يك نهاد عمومي،

افزايش فروش الماس در آلروساي روسيه
باافزايشتقاضايهند،فروشالماسشركتآلروساي
روسيه افزايش ده برابري داشت.به گزارش راشاتودي،
در ماه مي ،آلروسا ،جواهري برتر روسيه ،افزايش ساالنه
بيش از  ۹برابر در فروش الماس نتراش��يده را تجربه
كرد .ب��ه گفته اين توليدكننده ،ف��روش الماسهاي
صيقلي تقريباً  ۵برابر افزايش يافته است .از نظر پولي،
اين شركت پيشروي استخراج الماس در جهان۳۴۶ ،
ميليون دالر الماس نتراشيده و ۱۹ميليون دالر صيقل
دادهشدهفروختهاست.ميزانفروشكليدرماهميكه
بالغ بر ۳۶۵ميليون دالر بود ۹،درصد كاهش نسبت به
ماه قبل را نشان ميدهد.
گزارش ش��ده كه اين ش��ركت در پنج ماه اول س��ال
جاري به ارزش  ۱۹۲۶ميليون دالر الماس نتراشيده و
صيقلي در مقايسه با درآمد  ۹۶۰ميليون دالري ثبت
شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۰فروخته است .معاون
مديرعامل اين ش��ركت گفت :نتايج فروش ماه مي،
تقاضاي زيادي را از هند نشان ميدهد .وي افزود كه
برشدهندهها و صيقلدهندههاي آنها كام ً
ال سازگار
بوده و قادر ب��ه فرآوري تمام الماسهاي نتراش��يده
موجود با وجود اين شرايط اپيدمي هستند.
در چهار ماه اول سال جاري ،فروش جواهرات در اياالت
متحده  ۳۰درصد و در چين  ۱۰درصد از سطح قبل از
 Covid ۱۹فراتر رفت .آلروسا جزو سه شركت الماس
برتر جهان است ،در حالي كه سهم آن در توليد جهاني
الماس حدود ۲۵درصد است .شركت آنگواليي كاتوكا
كه ۴۱درصد آن متعلق به آلروسا است ۶،درصد توليد
جهان را استخراج ميكند .سرمايه اين بازار تقريباً۹.۵
ميليارددالراستوياكوتيا ۳۳درصدسهاماينشركت
را در اختيار دارد.
دالر عقب رفت
دالر نتوانس��ت به رون��د صعودي خ��ود ادامه دهد.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از
ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت با ۰.۱
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح۹۰.۵۰۵
واحد بسته شد.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با
 ۰.۱۱درصد افزايش نس��بت به روز قب��ل خود و به
ازاي  ۱.۴۱دالر مبادله ش��د .ي��ورو  ۰.۰۹درصد باال
رفت و ب��ا ورود به كانال  ۱.۲۱به  ۱.۲۱دالر رس��يد.
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با ۰.۱۱
درصد كاهش به  ۱۰۹.۶۷۸ين رسيد .در برابر همتاي
استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي  ۱.۲۹۷دالر مبادله
ش��د .همچنين نرخ برابري دالر معادل  ۶.۳۹۸يوان
چين اعالم شد.
با وجود گذش��ت بيش از سه س��ال از راي شهروندان
انگليس��ي به خروج از اتحاديه اروپ��ا و حصول توافق
بين لندن و بروكسل بر سر چگونگي روابط در آينده،
اختالف نظر بين دو طرف به ويژه در خصوص ايرلند
به ميزان قابل توجهي باقي ماندهاند .ايرلند ش��مالي
جزو خاك انگليس و ايرلند جنوبي جزو اتحاديه اروپا
هستند اما هنوز اجراي توافقات گمركي و تجاري در
مرز اين دو ناحيه محقق نشده است .با توجه به احتمال
كشيده ش��دن درگيري طرفين به روابط بانكي ،اين
مسالهميتواندفشاررويارزهاياروپاييرابيشتركند.

س��پردهها را تضمي��ن ميكند .بنابراين س��پردههاي
ُخ��رد پرداخت ميش��ود ،ام��ا از كج��ا؟ از جيب همه
مردم به نوعي پرداخت ميش��ود .پس اين روند تورم زا
خواهد ب��ود .اما در چك خصوصي يا پول خصوصي اگر
اعتبار آن از بين برود ،آن فرد مس��وول است و اينگونه
نيس��ت كه از كل سيس��تم اين اعتبار پرداخت شود.
بنابراين خيلي بهتر ميتوان تورم را كنترل كرد و خيلي
كاراتر تخصيص منابع صورت ميگيرد .ما در دنيا چك
الكترونيك داريم ،ولي اينكه افراد اقدام به انتشار چك
همچون كريپتوكارنس��ي كه در حال انجام اس��ت و به
صورت گسترده پلتفرمي را به وجود بياورند كه امكان
انتشار چكهاي مختلف را داشته باشد ،بايد گفت كه
هنوزاينمسالهاتفاقنيفتادهاست.هرچندخيليراحت
ميتواند اين مساله تبيين و شكل بگيرد .مفهوم رمزارز
نشان داد كه پول ميتواند مستقل از دولت ،حاكميت
و بانكها شكل بگيرد و اين نكته مهمي است ،منتهي
بايد نهادي بر افشاي اطالعات در اين زمينه يا بر ريسك
سيستميك نظارت داشته باشد .همچنين بر مجموع
كل اعتباراتي كه در اقتصاد ايجاد ميشود نظارت داشته
باشد ،ولي نبايد به صورت جزئي وارد شود و بگويد شما
چك صادر نكنيد ،بلكه بازار تش��خيص ميدهد كه آن
چك را بپذيرد يا خير.

رويداد
سهم  3.6درصدي تراكنشهاي
موبايلي در خريدهاي بانكي
بيش از  ۹.۶ميليون كارتخوان فروش��گاهي۱.۴ ،
ميليون ابزار موبايلي و  ۱.۶ميلي��ون ابزار پذيرش
اينترنتيدرارديبهشتماهفعالبودهومورداستفاده
قرار گرفت و حدود  ۹۰درصد تراكنشها از طريق
كارتخوانها انجام شد .بررسي جديدترين گزارش
شاپركازسهمابزارهايپذيرشازتعدادتراكنشها
در ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰نشان ميدهد ،كارتخوان
فروشگاهيبا ۸۹.۸۹درصدبيشترينسهمراداشته
و پس از آن ابزار پذيرش اينترنتي با  ۶.۴۹درصد و
در نهايت ابزار پذي��رش موبايلي با  ۳.۶۳درصد ،در
رتبههاي بعدي قرار دارند .همچنين مقايسه سهم
تعدادي هريك از ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي
ازكلابزارهايبازاردرارديبهشتماهامسال،بيانگر
جايگاه نخست كارتخوان فروشگاهي با تعداد بيش
از  ۹ميليون و  ۶۶۶هزار ابزار فعال سيستمي معادل
 ۷۵.۸۶درصد از س��هم بازار اس��ت .ه��ر چند اين
درصد در فروردين ماه  ۷۶.۰۵درصد بوده است .از
سويي مجموع تعداد ابزارهاي فعال سيستمي در
ارديبهشت ماه سال جاري به رقم ۱۲ميليون و۷۴۲
هزار ابزار رسيده كه نسبت به فروردين ماه ،بيشتر
شده اس��ت .بر اس��اس اين گزارش ،بررسي سرانه
استاني كارتخوانهاي فروشگاهي فعال سيستمي
بهازايافرادباالي ۱۸سال،نشانازافزايشياكاهش
تعداد س��رانه اين ابزار فروش��گاهي در استانهاي
كشور در دو ماه ابتدايي سال جاري دارد .به عنوان
نمونه ،تعداد سرانه ابزار كارتخوان فروشگاهي فعال
سيستمي استان يزد در ارديبهش��ت ماه امسال،
 ۰.۱۹۴و براي استان تهران ۰.۱۸۲ ،بوده است.

تامين مالي ۲۷هزار بنگاه
كوچك ومتوسط درسال ۹۹
بانك مركزي اعالمكرد :پارس��ال  ۲۷ه��زار و ۸۴
بنگاه كوچك و متوسط تامين مالي و دستورالعمل
اج��راي طرح تامين مالي بنگاهه��اي مذكور براي
امسال نيز ابالغ شد .با توجه به نامگذاري امسال به
«توليد ،پشتيبانيها ،مانعزداييها» از سوي رهبر
ب و همچنين پيرو ابالغ دستورالعمل
معظم انقال 
تامين مالي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط
در پنج س��ال گذش��ته و اتخاذ رويكرد مساعدت
مقرراتي ،زمينه مناس��بتري ب همنظ��ور تأمين
مالي واحدهاي ياد ش��ده فراهم ش��د .طبق اعالم
بانك مركزي براساس اطالعات دريافتي از سامانه
ثبتنام واحدهاي توليدي ،سال گذشته  ۲۷هزار
و  ۸۴بنگاه كوچك و متوس��ط با تخصيص مبلغي
معادل  ۸۵۶هزار و  ۴۸۲ميليارد ريال توسط شبكه
بانكي تامين مالي ش��د .امسال نيز بانك مركزي با
توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريمهاي
ظالمانه عليه كشور ،براي هموارسازي مسير توليد
ملي و حمايت از بنگاههاي اقتصادي در راس��تاي
تحقق ش��عار توليد ،پش��تيبانيها ،مانعزداييها،
هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخشهاي مولد و
تامين مالي توليدكنندگان داخلي و تامين سرمايه
در گردش بنگاههاي اقتصادي را هدفگذاري كرده
است .دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي اقتصادي
كوچك و متوسط  ۱۵ماده و هفت تبصره دارد كه
نهم خردادماه در جلسه كميسيون اعتباري بانك
مركزي تصويب ش��د .به گزارش ايرنا ،براس��اس
دستورالعمل ابالغي بنگاههاي اقتصادي ميتوانند
از اين تسهيالت برخوردار شوند كه از سوي كارگروه
استاني معرفي شوند ،محصوالت آنها بازار فروش
قابل قبولي داش��ته باش��د ،بنگاهه��اي اقتصادي
متوقف يا در حال فعاليت كمتر از ظرفيت اس��مي
كه علت تعطيلي آن از سوي موسسه توجيه باشد.
همچنين بنگاههايي كه به دليل وصول مطالبات از
دستگاههاي دولتي نتوانس��تهاند تعهدات خود به
شبكه بانكي را ايفا كنند و بنگاههاي اقتصادي كه
از ميزان اشتغال پايدار برخوردار باشند ميتوانند از
اين تسهيالتبهرهمندشوند

صدور كارت بانكي بريل
براي نابينايان
ريي��س دبيرخان��ه س��تاد پيگي��ري و هماهنگي
مناسبسازي كشور گفت :از اين پس نابينايان قادر
خواهند بود اطالعاتي مانند نام ،نام خانوادگي و تاريخ
انقضا را روي كارتهاي خ��ود با خط بريل بخوانند.
به گزارش ايرنا ،ابراهيم كاظمي مومنسرايي افزود:
اقدامات بهينهسازي خدمات بانكي از سال گذشته
آغاز ش��ده و سال گذش��ته مكاتبات زيادي با بانك
مركزي داشتيم و در دو موضوع مناسبسازي فضاي
فيزيكي بانكه��ا و همچنين مناسبس��ازي ارايه
خدمات به نابينايان ورود كرديم و بانك مركزي از اين
مساله خيلي استقبال كرد .وي اضافه كرد :با مكاتبات
انجا م ش��ده با مديران عامل بانكها موافقت ش��د تا
خدمات براي نابينايان بهينه شود .اكنون دستورات
الزم ابالغ شده و مقرر شد تا در هشت بانك ،باجهاي
براي ارايه خدمت به معل��والن ،جانبازان و نابينايان
بدوننوبتاختصاصيابد.مومنسرايياظهارداشت:
صدوركارتبانكيبهصورتبرجستهبادرخواستفرد
نابينا انجام ميشود و به بانكها اعالم شده كه اگر اين
درخواستدرهمهشعببهصورتآنيممكننباشد،
خود بانكها درخواست را به بانك مركزي بفرستند.
امكان بهرهمندي نابينايان از چك
بدون داشتن فرد امين
ريي��س دبيرخانه س��تاد پيگي��ري و هماهنگي
مناسبسازيكشورازخدمتديگريبراينابينايان
در بانكهاي كش��ور خبر داد و گفت :مقرر شده تا
امكان اخذ تعهدنامه براي نابينايان داوطلب براي
استفاده از چك بدون داشتن فرد امين ،ايجاد شود.

بازارسرمايه
سازمان بورس
بودجهاي از دولت نميگيرد
مصطفي بهشتيسرشت ،عضو هياتمديره و معاون
اجرايي سازمان بورس درباره صورت مالي اين سازمان
و بحثهاي حاش��يهاي در اين باره گفت :پيام جدي
در صورت مالي س��ازمان وجود داشت كه به آن توجه
نشدهاست۲.هزارميلياردتوماندرآمدشناساييشده
از محل كارمزد معامالت عمده درآمد سازمان بود كه
اين نكته بس��يار مهم و اساسي است .بهشتي سرشت
در ادامه بابيان اينكه سازمان سودمحور نيست ،گفت:
اضافه درآمد س��ال  ۹۹را براي س��ازمان مبلغ ۱۷۷۵
ميليارد تومان شناسايي كرديم كه از اين مبل غ توسعه
زيرساختها ،آموزش ،فرهنگس��ازي و ازايندست
موارد كه كمك كنيم كه توسعه بازار به نفع همه است.
درسال ۹۹موفقنشديمدرتوسعهماليچندانفعاليت
كنيم دليل آن اين بود كه سازمان توجه به بازار كنترل
ريسكوراستايكمكبهسهامدارانخردمبلغ۱۸۳۶
ميلياردتومانرادرصندوقتثبيتواريزكرد.يعنيتمام
درآمدمازادخودوبخشيازدرآمدمازاددرسال ۹۸رادر
صندوقتثبيتواريزكرد.معاوناجراييسازمانبورس
در ادامه گفت :دهنوي رييس سازمان بورس در انتشار
صورتماليبسيارموثربودهاست.تصميماتيكهدراين
مقاطع بوده چندين سال قرار بود انجام شود كه اجراي
آن نياز به يك ش��جاعت و درايت داشت .رويكرد آقاي
دهقاندهنويدراينقضيهاجراياينبرنامهمعوقبودو
همهاعضايهياتمديرهسازمانبورسباانتشارصورت
مالي سازمان موافق بودند .مصطفي بهشتي سرشت
درباره عدد  ۳۰۱ميليارد تومان حقوق و ميانگين ۲۰
ميليون تومان براي هر نيروي س��ازمان بورس گفت:
ارقاميكهمطرحشدهدرمورددستمزدناخالصاستو
بعدازكسوراتعددينزديك ۱۳ميليونتا ۱۴ميليون
تومان ميشود ۳۱۳.نفري كه حقوق و مزاياي بهتري
دريافت ميكنند همگي از كارشناسان ارشد و ردهباال
هس��تند ،آنچه از اعداد و ارقام هست بدنه كارشناس
سازماناستكهعمدتاًازفارغالتحصيالندانشگاههاي
معتبرهستند.بهشتيسرشتدرادامهگفت:متوسط
پرداختي س��ازمان بورس از بانك مركزي كمتر بوده
درحاليكهبانكمركزيدولتيومكلفبهرعايتسقف
است درحالي كه س��ازمان بورس غيردولتي و مكلف
به پرداخت سقف نيست .ما يك ريال از بودجه دولت
مصرفنميكنيمو شاهدپديدهخروجنيرويخوباز
سازمان هستيم چراكه مزايا و حقوقي كه شركتهاي
سبد گردان و كارگزاريها به مديران ميدهند بسيار
بيشتر از مبالغ پرداختي سازمان بورس است .در ادامه
جلسهبهزادخاكيمعاونامورماليسازمانبورسگفت:
سازمان بورس يك موسسه عمومي غيردولتي است و
س��همي از بودجه دولت ندارد .محل درآمد سازمان از
كارمزد معام�لات و درآمد حاصل از خدمات به اركان
مختلفوسودسپردهبانكياست.

4

دوشنبه  24خرداد  3 1400ذيالقعده  1442سال هشتم شماره Mon. June 14. 2021 1961

رويداد

بازارسرمايه

ورود و خروج نقدينگي از بورس به ثبات نسبي رسيد

سردرگمي تاالر شيشهاي
گروه بازار سرمايه|
بازار سهام اين روزها نوسان عمدهاي را تجربه ميكند و
در برخي ساعات افزايش شاخص و در برخي ديگر كاهش
ش��اخص را تجربه ميكند اما مش��كل اصلي اينجاست
ك��ه فرقي نميكند ش��اخص صعودي يا نزولي باش��د،
صفهاي فروش همچنان در بازار سهام ادامه دارد و اين
موضوع نشاندهنده اين است كه ديگر سود و زيان براي
سهامداران فرقي ندارد و آنها به فكر خروج سرمايه خود
از تاالر شيشهاي هستند .تنها چند روزبه تغيير سرنوشت
كشور مانده و بازار سرمايه نيز بايد همانند ديگر بازارهاي
مالي نسبت به انتخابات رياستجمهوري واكنش دهد.
ولي با اوضاع پيشآمده بازار به اغلب اخبار موجود واكنش
منفي نش��ان ميدهد و تنها برخي از روزها با ورود پول
كمي فاز مثبت ميگيرد .به عقيده بسياري از كارشناسان
بورسي ذات بازار سرمايه منفي است البته اين ذات طي
ماههاي اخير و با توجه به عملكرد مسووالن منفي شده
و ورود نقدينگي عظيم ،افزايش اعتمادس��ازي ميتواند
وضعيت را تغيير دهد.
يكي از مهمترين داليلي كه باعث شد سال گذشته بازار
سهام باقدرت صعود كند تزريق نقدينگي بيحدواندازه
بود و پس ازخروج نقدينگي شاهد سقوط مضاعف بورس
بوديم.حالورودنقدينگيدرحدبسياركمدربازارصورت
ميگيرد و اين حجم از نقدينگ��ي نميتواند وضعيت را
تغيير ده��د ،البته نبايد فراموش ك��رد كه بياعتمادي
عظيمي در تاالر شيشهاي وجود دارد و دو عامل در كنار
ديگر عوامل اجازه صعود به شاخص را نميدهد .در حال
حاضر نقدينگي در بازار به ثبات رسيده و در يك محدوده
مشخص نقدينگي وارد و درنهايت خارج ميشود ،مشكل
اصلياينجاستكهايننقدينگينبايدازبورسخارجشود
چراكه؛ اين روند خروج در بلندمدت افت شديد سهام را
در پي خواهد داش��ت ،با توجه ب��ه اين موضوع كه بيش
از نيمي از س��همهاي موجود در تاالر شيشهاي در كف
قيمتيخودمعاملهميشوند.ميتوانوضعيتنامطلوبي
با خروج نقدينگي براي بازار سرمايه متصور بود .تا زماني
كهيكنقدينگيباحجمعظيموارداينبازارنشودوحجم
معامالتنيزافزايشنيابد،نبايدانتظاررشدداشتودولت
آتينيزبدونبرنامهريزيتغييررويكرددربورسنميتواند
وضعي��ت را تغيير دهد .حال تنها چن��د روزبه انتخابات
رياستجمهوري مانده و رييس دولت سيزدهم بايد پس
از انتخاب شدن يك برنامه اساسي براي بازار سهام داشته
باشد چراكه؛ بيش از نيمي از مردم بهواسطه سهام عدالت
و سرمايهگذاري در اين بازار هستند .نظرسنجيها نشان

ميدهد كه بخشي از سهامداران بورسي در انتظار دولت
سيزدهم براي تعيين تكليف وضعيت سرمايهگذاري در
كشور هستند .به عقيده اين افراد سرمايهگذاري درگرو
برنامهريزي دولت است ،اين بدان معناست كه اگر دولت
بانكرادررأسخودقراردهدبانكبهترينسرمايهگذاري
ميش��ود و بدينترتيب هر بازار سرمايهگذاري ميتواند
در رأس كار دول��ت قرار گيرد .بههرحال تنها چند روز تا
انتخاب رييس دولت جديد باقيمانده و پس آن تنها بايد
منتظر جايگيري و برنامهري��زي دولت ماند اما ميتوان
گفت كه روزهاي خوب و خوش��ي در انتظ��ار اقتصاد و
كشور است.
ثبات نقدينگي در بورس
مريم خوارزمي ،كارشناس بازار سرمايه در خصوص زمان
ورود و وضعيت بازار ميگويد :در حقيقت نميتوان زمان
مش��خصي را براي ورود به بازار س��رمايه مشخص كرد،
بازار سرمايه از صنايع گوناگوني تشكيلشده كه هركدام
س��ازوكار مختص به خود رادارند و بر اساس فاكتورهاي
مشخصي واكنش نش��ان ميدهند .براي مثال ،ممكن
است تورم براي صنعت خاصي موجب افزايش سودآوري
شود ،ولي بر روي صنعتي ديگر اثرگذار نباشد .بر همين
اساس الزم است شاخصهاي بنيادي موثر در هر صنعت
بررس��ي شود و بر اساس اين ش��اخصها تصميمگيري
صورت گيرد .ش��اخصهاي كالن اقتصادي مانند ،نرخ
بهره ثابت ،نقدينگي و تغييرات ن��رخ دالر نيز بهصورت
كلي بر تمام بس��ترهاي اقتصادي تأثيرگذار هستند .در
حال حاضر اكثر سهام ش��ركتهاي كاال محور به دليل

وضعيت مناسب در شاخصهاي بنيادي وضعيت خوبي
براي ورود دارند .جريان ورود و خروج پول به بازار سرمايه
به يكروند باثبات رسيده اس��ت و طي هفته نوساناتي
وجود دارد ،اما در مقايسه با اوج شاخص در ابتداي سال
گذشته در حال حاضر شاهد ورود پول قدرتمندي به بازار
نيستيم .وي اضافه ميكند :فعاالن حقوقي بازار سرمايه،
ش��غل و حرف ه خود را معامله و سرمايهگذاري در بورس
انتخاب كردهاند؛ حالآنكه حقوقيها در بعضي از سهام
فروشندههستند،امااقدامبهخريدسهامديگريميكنند.
تصميمهاي سرمايهگذاري بر اساس فاكتورهايي تعيين
ميشود كه مرتب در حال تغيير هستند ،بر همين اساس
ممكن است ،در حال حاضر بر اساس يك سري فاكتورها
س��هام خود را خريد يا نگهداري كنند ،اما در بازه زماني
كوتاهمدت با تغيير اين فاكتورها تصميم به خروج از بازار
سرمايه ميگيرند .جذابيت مجامع در سالهاي گذشته
اكثراًبه دليل ايجاد ،ارتباط بين افراد با مديران شركتها
و بخش پرس��ش و پاسخ مجامع بوده است .اكثر افراد در
مجامع سواالتي را كه طي تحليل يك شركت با آن روبرو
بودند ،در جلس��ات مجامع مطرح ميكردند تا بر اساس
اطالعات دقيقتري تصميمگيري كنند .اين كارشناس
بازار س��هام توضيح ميدهد :در ح��ال حاضر با توجه به
فاكتورهاي بنيادي ،شاخص بيشتر از حدي كه در آن قرار
داردكاهشنمييابد،چراكه،قيمتجهانيمحصوالتدر
سطوح قابل قبولي قرار دارد و چشماندازهاي اقتصادي
نيز از ادامهدار بودن وضعيت موجود در قيمتهاي جهاني
پشتيبانيميكند.بحثنرخدالرنيزبهعنوانفاكتورمهم
بعدي در سطح  ۲۰تا  ۲۲هزار تومان تثبيتشده است و

باتجرب ه ريزش قيمتها طي ش��ش ماه گذشته ،كاهش
بيشتر قيمت س��هام دور از انتظار است .بحث تغييرات
سياسي بهواسط ه عوض ش��دن دولت ،يكي از ابهامات
موجوداستكهترسازاتخاذسياستهايمحدودكننده
توسط دولتمردان وجود دارد .بر اساس تجرب ه شكست
پيدرپي اي��ن سياس��تها ،در صورت اتخ��اذ اينگونه
تصميمات ،اجرايي شدن آنها طوالنيمدت نخواهد بود.
وجود چشمانداز كنترل دستوري شاخصهاي اقتصادي
ميتواند باعث كاهش اقبال نسبت به بازار سرمايه شود،
اما بر اساس تجربه ،هرچه اين فشار بيشتر صورت گيرد
در مرحل ه بعدي ش��تاب رش��دي باالتر خواهد داشت.
درمجموع به دليل كسري بودجه قابلتوجهي كه امسال
با آن روبرو هستيم و شرايط حال حاضر بازار سرمايه ،افت
بيشتر شاخص كل دور از انتظار است .بحث رفع تحريمها
چشماندازديگراقتصادكشوراستكهآنهمدربلندمدت
قطعاً به نفع توليد خواهد بود.
افت سه هزار واحدي شاخص كل
بورس تهران
شاخصكلدربازاربورسدردومينروزكاريهفتهيعني
يكشنبه ۲۳،خردادماهسههزارو ۶۶۳واحدافتداشتكه
درنهايتاينشاخصبهرقميكميليونو ۱۴۱هزارواحد
رسيد .بر پايه معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و۱۰۶
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۲۹هزار و
 ۷۳۷ميليارد ريال دادوستد شد .همچنين شاخص كل
(هموزن) با يك ه��زار و ۲۲۰واحد كاهش به ۳۷۷هزار و
 ۲۳۳واحد و شاخص قيمت (هموزن) با ۷۸۵واحد افت به
 ۲۴۲هزار و ۷۰۹واحد رسيد .شاخص بازار اول ۴۸۴واحد
و شاخص بازار دوم ۱۴هزار و ۹۳۶واحد كاهش داشتند.
حقوقيها در اولي��ن روز كاري هفته حدود ۲۹۰ميليارد
تومان وارد بازار سهام كردند .ارزش كل معامالت خرد دو
هزارو ۴۹۰ميلياردتومانبود،اشخاصحقوقي ۲۸درصد
يعني ۷۰۰ميلياردتومانسهامخريدندومازادخريدشان
 ۱۲درصدازكلمعامالتشد.بيشترينتزريقپولحقوقي
به بورس و فرابورس در س��ه گروه «بانكها و موسس��ات
اعتباري»«،فلزاتاساسي»و«محصوالتشيميايي»رقم
خورددرحاليكهبرآيندمعامالتگروههاي«ماشينآالت
و دس��تگاههاي برقي» و «خدمات فني و مهندس��ي» به
نفع حقيقيها تمام شد .س��ه نماد «وپاسار»« ،سمگا» و
«وتجارت»لقببيشترينافزايشسهامحقوقيرابهخود
اختصاص دادند ،توجه حقيقيها نيز بيش��تر به «ودي»،
«خپارس»و«غفارس»معطوفبود.

مراحل نهايي سامانه
معامالت بومي بازار سرمايه
باش�گاه خبرنگاران| روحاهلل دهق��ان ،مديرعامل
ش��ركت مديريت فناوري بورس و اوراق بهادار تهران
در خصوص اش��اره رييس س��ازمان بورس به تكميل
زيرساختسامانهمعامالتبومي،اظهاركرد:حدودسه
ساليميشودكهيكتيمفنيروياينسامانهبوميدر
حالكاركردنهستند؛همچنيندراينراستابهمنظور
بهبودوتسريعبخشيدنبهروندعملياتتاسيسسامانه
شركتمشتركيرابادانشگاهتهرانراهاندازيكردهايم.
اوافزود:اكنوننيزاينسامانهقابليتبهرهبرداريداردبه
گونهايكهحتيميتوانازآناستفادهكردوبهمعامالت
پرداخت ،اما از آنجايي كه همانند هر س��امانه ديگري
بايد يكسري فرآيندهايي را مانند استقرار و راهاندازي
از س��ر بگذراند به همين خاطر كمي بهكارگيري از آن
به طول انجاميده اس��ت .مديرعامل شركت مديريت
فناوريبورسواوراقبهادارتهرانگفت:پسازاستقرار
و راهاندازي بهطور قطع ما يكي از بازار هايمان را به اين
سامانه جديد منتقل و متصل خواهيم كرد ،همچنين
عدهاي ميگويند كه آيا قرار است اين سامانه معامالتي
در ابتدا به صورت آزمايش��ي مورد استفاده قرار گيرد؟
كه در جواب اين دس��ته از اف��راد بايد گفت خير ،چون
ما چنين مفهومي را در س��امانههاي معامالتي نداريم
و هر نوع بهكارگيري اين دست از سامانهها در راستاي
عملياتيخواهدبود .دهقانگفت:اكنونبرايراهاندازي
اين سامانه يكسري هماهنگيهايي با بورسها و ساير
نهادهاي مربوط نياز است ،به نظر ميرسد تا يك يا دو
ماهآيندهازاينسامانهبوميبهرهبرداريشود،همچنين
براس��اس پيش بينيهاي صورت گرفته اين س��امانه
قابليت و امكان پاسخگويي به معامالت  ۱۰۰ميليون
سهامدار را نيز دارد .او تصريح كرد :استفاده از ابزارهاي
ماليمانندفروشاستقراضيخيليمربوطبهبحثهاي
فني نميشود ،زيرا استفاده از چنين ابزارهاي مالي به
بحث ميزان دانش اش��خاصي باز ميگردد كه چگونه
از اين نوع ابزار اس��تفاده ميكنند .مديرعامل شركت
مديريت فناوري بورس و اوراق بهادار تهران تاكيد كرد:
بيشترين بحث اس��تفاده از اين نوع ابزارهاي مالي در
خصوصنحوهبهكارگيريازآنهاستبهسببآنكهمادر
حال حاضر نيز ابزارهايي را مانند فروش استقراضي در
بازار داريم ،اما چندان مورد استقبال قرار نگرفته است،
همچنينبايدگفتسامانهمعامالتيجديدنيزبيشتر
محدودهمعامالتنقدراپوششميدهدوواردابزارهاي
مالي مشتقه نخواهد شد .دهقان در پايان درباره علت
به تعوي��ق افتادن برخي از عرضههاي اوليه به س��بب
س��امانههاي معامالتي ،گفت :هر چند وقت يكبار ما
زيرساختهايمانرابهروزرسانيميكنيمتابتوانيمبراي
ظرفيتهاي باالتر آماده شويم بهطوري كه اگر در يك
زمان بازار با رونق بيشتري مواجه شد سامانه معامالتي
آمادگيالزمرابرايارايهخدماتداشتهباشد.

درشهر
برج  50ساله آزادي نيازمند توجه

احمد مسجدجامعي ،عضو شوراي شهر تهران در
تذكري درباره برج آزادي درخواس��ت كرد تا در
آستانه پنجاهمين سال احداث آن رديف اعتباري
خاصي براي اين نماد ش��هري اختصاص يابد .او
همچنين گفت :مقدم��ات خواهرخواندگي برج
آزادي با برجهاي ب��زرگ و معروف دنيا از جمله
برج ايفل فراهم ش��ده است ولي بايد اعتبار الزم
براي حفظ اين برج فراهم باش��د .مسجدجامعي
در جريان س��يصد و يكمين جلسه شوراي شهر
تهران در تذكري گفت :برج آزادي جزو  ۵جاذبه
گردشگري تهران است و در سال  ۱۳۵۰افتتاح
ش��د .به رغم دقتهاي زيادي كه در بخشهاي
مختلف در آن لحاظ شده ،اما در اين بيش از ۵۰
س��ال نه تنها اتفاق ويژهاي براي آن نيفتاده بلكه
نگران كاستيهاي آن نيز هستيم .او با درخواست
از هاش��مي براي بررس��ي نكاتي درباره اين برج
گف��ت :اعتبار الزم ب��راي اين مس��اله در تهران
 ۱۴۰۰پيش بيني نشده است .البته يك مشكل
مديريتي براي ب��رج آزادي را بايد در نظر گرفت
چرا كه س��ه دستگاه ش��هرداري ،وزارت ارشاد و
ميراث فرهنگي در آن ش��ريك هستند كه البته
در س��الهاي اخير با همديگر هماهنگ شدند.
مسجدجامعي ادامه داد :پيشنهاد ميكنم رديف
اعتباري براي اين نماد ش��هري اختصاص دهيم
كه مهمترين اتفاقات شهري ما در اين مكان رخ
ميداده و اكنون نيز اتفاق ميافتد .اگرچه مقداري
هم به آن بيدقتي ش��ده است اما فضاي عمومي
ميطلبد كه در پنجاهمين سالگرد تاسيس به آن
توجه ويژهاي شود.

ادامهازصفحهاول
دعوت به سراب فريبنده عدالت
اجتماعي در انتخابات ۱۴۰۰
در ايران ني��ز در دوران س��ازندگي الگوي ناقص و
ابتداي��ي از آن به اجرا درآمد كه به خاطر بروز تورم
باال و ناسازگاري با سياستهاي عمومي كشور كنار
گذاشته شد.
رويكرد س��وم رش��د اقتص��ادي همراه ب��ا عدالت
اجتماعي است كه به كار و تالش در جامعه و توليد
ثروت و رش��د اقتصادي تاكي��د دارد و همراه با آن
و متناس��ب با آن ،عدالت اجتماع��ي و رفاهي نيز
اجرا ميشود اين سياس��ت در كشورهاي اروپايي،
ژاپن و مالزي به كار گرفته ميش��ود .كشوري كه
از رشد اقتصادي مناسب برخوردار نباشد و قادر به
توليد ثروت نباشد نميتواند سياستهاي عدالت
اجتماعي خود را به سياس��تهاي رفاهي ،آموزش
مناس��ب و عادالنه ،س�لامت جامعه ،دسترسي به
شغل و درآمد مناس��ب ،مسكن مناسب و متعارف
خدمات تامين اجتماعي و رضايتمندي اجتماعي
برساند.
گاه��ي تص��ور ميش��ود ك��ه حداق��ل  ۷درصد
رش��د اقتصادي ،الزمه رس��يدن به اجراي موفق
سياستهاي رفاهي است .هرگز يك كشور فقير يا
دچار تحريم و ركود اقتصادي به خاطر محدوديت
در رشد اقتصادي نميتواند سياست رفاهي موفقي
را به اجرا درآورد.
به همين دليل اس��ت كه براي ي��ك جامعه با رفاه
اجتماع��ي و رضايتمندي مردمي ،محتاج رش��د
اقتصادي هستيم و براي ايران نيز به نظر ميرسد كه
«سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي»
كارساز باشد .بنابراين اگر ميخواهيم عدالت و رفاه
اجتماعي در ايران برقرار ش��ود بايد در حكمروايي
اقتصاد سياسي ايران تجديدنظر كنيم .بهبود فضاي
كسب و كار و جلوگيري از انحصارات و اقتصاد دولتي
و اجراي سياس��تهاي اجتماعي و رفاهي بهطور
همزمان و متناسب با حجم و ظرفيتهاي اقتصادي
كشور و عوامل درونزا و اس��تفاده از ظرفيتهاي
اقتصاد بينالملل توس��ط سياست خارجي به نفع
توسعه اقتصاد كش��ور و كاهش تنش در مناسبات
بينالملل��ي و بهخصوص با همس��ايگان به عنوان
عوامل ب��رونزا ميتواند منظومه اقتصاد سياس��ي
ايران را به س��متي هدايت كند كه زمينههاي رشد
اقتصادي و ايجاد ثروت فراهم گردد و متناظرا اجراي
سياس��تهاي رفاهي در ايران ممك��ن ميگردد.
كس��اني كه فقط بر طبل خال��ي عدالت اجتماعي
ميكوبند از توجه به رش��د اقتصادي و توليد ثروت
غافلند در حالي كه بايد رش��د اقتص��ادي همراه با
عدالت اجتماعي سياست ما باشد  .حال تصور كنيد
كس��اني كه بدون توجه به اين مالحظات سياستي
اقتصاد ومنابع ومصارف آن و اقتصاد سياسي ،بيپروا
وعدههاي توخالي ميدهند ،و به جاي نشان دادن
چالشهاي اصلي موانع رشد و توسعه ايران بر طبل
خالي عدالت اجتماعي ميكوبند و مردم را به سراب
فزاينده دع��وت ميكنند آدرس غل��ط ميدهند،
فريبكار نيستند؟

لطفًا وعده ندهيد

پس از گذش��ت تقريباً  18ماه از وعدهها ،خبري از
سود نيست و تنها زيان بر روي سرمايه را ميبينيم
كه اي��ن موضوع باعث ش��ده ،س��رمايهگذاران به
هرطريقي نقدينگي خ��ود را از بورس خارج و وارد
بازاره��اي موازي كنند كه باتوج��ه به وعدهها اين
موضوع يعني خ��روج نقدينگي و ورود به بازارهاي
موازي ميتواند توازن بسياري از بازار را برهم بزند.
به هرح��ال عمر دولت دوازدهم رو به پايان اس��ت
و زماني تا آغاز دولت س��يزدهم باقي نمانده ،تنها
انتظار از دولت آتي اين اس��ت كه به مردم زيانده
وعده ندهد و صرف��اً به دنبال راهكاري براي ترميم
وضعيتباشد.

راهوشهرسازي
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ميرلوحي :براي اجراي اصل  ۱۱۳قانون اساسي اقدام كنيد

تذكر به روحاني در پارلمان شهري پايتخت

گروه راه و شهرسازي|
كمتر از شش روز مانده به برگزاري انتخابات شوراهاي
ش��هر و روس��تا ،همچنان انتقاد از نحوه رسيدگي به
صالحيت نامزدهاي اين انتخابات در تهران به گوش
ميرسد.ديروزنيزاعضاي شوراي شهر تهران مناعالم
اينكه تالشها براي تايي��د صالحيت اعضاي كنوني
اين شورا به نتيجه نرس��يده است ،به حسن روحاني،
رييسجمهور در اين رابطه تذكر دادند.
در همين رابطه ،سيد محمود ميرلوحي ،عضو شوراي
شهر تهران در جريان سيصد و يكمين جلسه شوراي
ش��هر تهران در تذكري به رييسجمه��ور گفت :در
موضوع بدعت جديدي ك��ه در بحث صالحيتها در
شوراها در اين دوره باب شد و حضرات هيات نظارت،
پا جاي پاي ش��وراي نگهبان گذاشتند و كساني كه
در هيات اجرايي تاييد ش��ده بودند را رد كردند ،باب
جديدي در اين بخش گشوده شد .او ادامه داد :به رغم
آنكه ميگويند تنها  ۵درصد رد صالحيت داشتيم اما
نشاندارهاي كشور به ويژه در مراكز استانها را به تيغ
ناصواب نظارت اس��تصوابي دچار كردند .ميرلوحي
افزود :استحضار داريد كه قانون انتخابات و تشكيالت
شوراهايشهروروستابخشمحدوديازفصلهفتمو
اصول متعدد قانون اساسي در موضوع و جايگاه شوراها
را به مرحله اجرا و تحقق رسانده و پنج دوره افتخارآميز
ش��وراها باخدمات گس��ترده به مردم وكشور درحال
سپري شدن و در آس��تانه برگزاري دوره ششم هنوز
مديريتيكپارچهشهريومنابعپايداربهقانونتبديل
نشده و حمايت الزم از اين ركن قانون اساسي صورت
جدي بخود نگرفته است.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد :اما در انتخابات دوره
ششم بدعتي آشكار و رويهاي آغاز شد كه كيان شوراها
و روح قانون اساس��ي و قانون ش��وراها را مورد تعرض
قرار داده و بهترين چهرههاي خدوم پاكدست و مورد
اعتماد و فاقد هرگونه مانع در استعالمهاي چهارگانه
را با وج��ود تاييد صالحيت در هياته��اي اجرايي و
عمومي در مراكز اس��تانها و شهرهاي بزرگ به تيغ
ب عدم صالحيت دچ��ار و از گردونه انتخابات
ناص��وا 
حذف نمودهاند و با كمال تاس��ف با تمكين بيچون و
چرا به اين رفتار و بدعت هياتهاي نظارت و سكوت و
بيعملي وزارت كشور همراه شده و حداقل انتظار كه
تذكر قانون اساسي و پافشاري بر تحقق روح قانون بوده
نيزمورداقداموعملقرارنگرفتهاست.ميرلوحيافزود:
خدمتگزاران مردم در ش��وراي شهرتهران و بسياري
ديگر از چهرههاي خدوم در ش��وراهاي سراسركشور
منتظر بذل توجه و اقدام جنابعالي در اجراي اصل۱۱۳
قانون اساسي هستند.
وزارت كشور توضيح دهد
زهرا نژادبهرام ،عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران
نيز در جريان س��يصد و يكمين جلسه شوراي شهر
تهران در تذكري به وزارت كشور گفت :وزارت كشور
در پي ردصالحيتهاي گسترده هيات نظارت شوراها
در سطح شهرستان ،استان و كشور و كمتوجهي اين
وزارتخانه به سوابق و فعاليت افراد رد صالحيت شده
نسبتبهانتشاراساميليستهاكوتاهيجديصورت

گرفتهاست.درآخرينلحظاتكهليستهياتنظارت
به فرمانداري تهران رسيده است ،اسامي اينجانب زهرا
نژاد بهرام و آقاي بشير نظري در ليست وجود داشته
و به اذعان كساني كه ليست هيات نظارت را مشاهده
كردند ،به فاصله غروب و تا صبح روز انتشار اسامي نامي
از اين دو اسامي نيس��ت.او از وزارت كشور درخواست
كرد كه نسبت به اين مهم بررسي الزم را انجام دهد و
در پاسخ جدي نس��بت به اتفاقات رخ داده در اين بازه
زماني توضيحات الزم را بدهند.
تالش بينتيجه
براي احراز صالحيت اعضاي كنوني
محسن هاش��مي ،رييس شوراي ش��هر تهران نيز در
ابتداي سيصد و يكمين جلسه شوراي شهر تهران در
نطق پيش از دستور خود گفت :در آستانه دو انتخابات
مهم رياس��تجمهوري و شوراي ش��هر قرار داريم ،با
برگ��زاري مناظرهها و پخش برنامهه��اي كانديداها،
هنوز فضاي جدي مش��اركت و رقابت در جامعه مثل
دورههاي گذشته ايجاد نشده و با آن فاصله داريم ،كه
اميدواريم در اين چند روز آينده اتفاقات مثبتي ايجاد
ش��ود كه بخش قابل توجهي از جامعه را از نااميدي و
قهر با صندوق راي خارج كند.او ادامه داد :در انتخابات
شوراهاي شهر نيز متاس��فانه نيمي از اعضاي شوراي
فعل��ي تهران ك��ه در انتخابات ثبت نام ك��رده بودند،
ردصالحيت ش��دند و تالش براي تاييد آنها به نتيجه
نرسيد ،با اين وجود جبهه اصالحات فهرست  ۲۱نفره
خود براي ش��هر تهران را منتش��ر كرد و از شهروندان
تهراني ميخواهيم كه با مشاركت در انتخابات ،بستر
تقوي��ت و رش��د مديريت ش��هري در دوره شش��م را

فراهم بياورند.رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه
ب��ا وجود همه تخريبها و بيمهريهاي رس��انه ملي و
جناحهايسياسي،دستاوردهايشورايپنجمبهوعده
كانديداهاي رياستجمهوري تبديل شده است گفت:
هرهفت كانديدا وعده شفافيت ،جايگزيني شايسته
ساالري بهجاي فاميل س��االري ،كاهش هزينههاي
تشريفاتي از بودجه عمومي و تحقق منويات رهبري
را ميدهند.هاشمي ابراز اميدواري كرد تا با وجود همه
جفاها و نااميدي بخش قابل توجهي از جامعه نسبت به
صندوقهاي راي ،انگيزه تعيين سرنوشت توسط خود
مردم،موجبتغييرفضايانتخاباتومشاركتباالشود.
تصويب يك فوريت  4طرح شهري
ديروز اما در صحن علني شوراي شهر «يك فوريت»4
طرحشهريبهتصويبرسيد.ديروزودرجريانسيصد
و يكمين جلسه شوراي شهر تهران بررسي يك فوريت
طرح«الزامشهرداريتهرانجهتاحداثبناييادمان
و بازسازي مزار مطهر شهداي قبل از پيروزي انقالب
اسالمي واقع در بهشت زهرا (س) در دستور كار اعضاي
شوراي شهر تهران قرار گرفت و تصويب شد.
همچني��ن ديروز بررس��ي يك فوريت ط��رح «الزام
شهرداري تهران به جلوگيري از ايجاد و توسعه مراكز
نگهداري از گونههاي حيات وحش در ش��هر تهران»
در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت،
سيد آرش حس��يني ميالني ،رييس كميته محيط
زيست شوراي شهر تهران با قرائت گزارش اين طرح
بيان كرد :متاس��فانه نگهداري حيوانات وحش��ي در
بخش خصوصي باب روز ش��ده و ما شاهد هستيم كه
برخي مناطق شهرداري هم بدون رعايت مجوزهاي

الزم به صورت موضعي و زيرپوستي مراكزي را ايجاد
كرده كه اين حيوانات وحشي را نگه ميدارند.ميالني
افزود :بنابراين ،خطر اينكه اين موضوع به شبك ه تكثير
و قاچاق حيوانات وحش��ي كمك كن��د ،وجود دارد و
در برخي از شهرها ش��اهد بوديم كه سازمان محيط
زيس��ت برخورد جدي با اين موضوع ك��رده ،بهطور
جدي ايجاد باغ وحش به معناي كالسيك كمتر مورد
توجه سازمان محيط زيست است.وي ادامه داد :البته
شهرداري به هيچ عنوان وظيفهاي در ايجاد باغ وحش
ندارد و اگر تاسيسات و تشكيالتي را ايجاد كرده است،
درهمين سطحفعليبراي شهرتهرانكفايتميكند.
ميالني گفت :هدف ما از اين طرح اين است كه با توجه
به پيگيري كه حاميان حقوق حيوانات دارند و اليحه
حماي��ت از حقوق حيوانات ك��ه در دولت به تصويب
رسيده و به زودي به مجلس ارسال ميشود ،به حفظ
تنوع زيستي كمك كنيم.وي ادامه داد :مسلما نظارت
بيشتر ش��هرداري بر مجموعههاي ذيربط خودش به
خصوص مجموعههايي مثل بوستانهاي بزرگ كه
شايد خيلي زير چشم كسي نباشد ،ميتواند در بحث
حفظ تنوع زيستي كل كشور كمك كند و از دوستان
خواهش ميكنم تا به الزامات آن راي دهند .بر اساس
اين گزارش ،اين طرح ي��ك فوريتي با  ۱۳راي موافق
تصويب شد .ديروز همچنين يك فوريت طرح «الزام
ش��هرداري تهران به تعيين «روز پاركب��ان» و «روز
باغبان» در تقويم شهري تهران» به تصويب اعضاي
شوراي شهر تهران رسيد.اعضاي شوراي شهر تهران
يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران به حفاظت از
ميراث طبيعي در بخشي از اراضي حريم جنوبي رشته
كوه توچال را نيز به تصويب رساندند.

در نشست خبري چالشها و چشماندازهاي ساخت وساز بررسي شد

چالش طرح ساخت يك ميليون مسكن از ديدگاه مهندسان

رييس تشكلهاي مهندسي ساختمان استان تهران
با اشاره به مشكالت موجود در حوزه مهندسي گفت:
متاس��فانه در حال حاض��ر با سياس��تگذاريهاي
غلط فقط  40درصد از مهندس��ان فارغالتحصيل در
تخصصهاي مرتبط با س��اختمان وارد كار ش��دند و
 60درصد مابقي يا بيكار هس��تند يا وارد رشتههاي
ديگري ش��دند .به گزارش ايلنا ،رض��ا حيدريون در
نشست خبري ديروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به
مطالبهگريتشكلهايمهندسيساختماندرعرضه
مسكن و ارايه راهكارها براي رفع دغدغهها و مشكالت
صنعت س��اختمان اظهار داش��ت :ام��روز در بخش
مسكن و ساختمان با 10مشكل اصلي مواجه هستيم
كه مهمترين آن سياستگذاريهاي نادرست دولت،
شوراي شهر و ساير نهادهاي مربوط در حوزه مسكن
اس��ت كه اين ناهماهنگيها و سياس��تگذاريهاي
غلط امروز خود را در افزايش قيمت لجامگس��يخته
مسكن نشان داده اس��ت.وي ادامه داد :اين حق تمام
مردم است كه مس��كن ايمن و مقاوم در برابر زلزله و
سوانح طبيعي داشته باشند و امروز شاهد ناتواني در

توليد مسكن ارزانقيمت با هدف خانهدار شدن بيش
از  12ميليون نفر از جوانان مس��تعد ازدواج هستيم.
رييستشكلهايمهندسيساختماناستانتهرانبا
بيان اينكه احياي بافت فرسوده ،تعهد دولت به مردم
اس��ت و طبق قانون ،بايد س��االنه  10درصد از بافت
فرسوده احيا ميشد اما اين برنامه دولت و شهرداري
و شوراي شهر محقق نشده است.حيدريون افزود :از
ديگر مشكالت بخش صنعت س��اختمان و مسكن،
ناكارآمدي ارگانهاي مربوطه در جلوگيري از احداث
ساختمانهايبلندمرتبهرويگسلهايفعالتهرانو
مناطقخطرناكاست.وييادآورشد:همچنينازديگر
مشكالت اين بخش اين است كه شاهد فساد گسترده
ناشي از تطويل پروسه اخذ پروانههاي ساختماني در
شهرداريهستيم.
رييس تشكلهاي مهندسي ساختمان استان تهران
با اشاره به مشكالت موجود در حوزه مهندسي گفت:
متاس��فانه در حال حاض��ر با سياس��تگذاريهاي
غلط فقط  40درصد از مهندس��ان فارقالتحصيل در
تخصصهاي مرتبط با ساختمان وارد كار شدند و 60

درصد مابقي يا بيكار هستند يا وارد رشتههاي ديگري
ش��دند.حيدريون اظهار داش��ت :متاس��فانه از ديگر
مشكالت در حوزه ساختمان اين است كه 65درصد
پروژههاي س��اختماني توس��ط افراد فاقد صالحيت
ساخته شده كه موجب كاهش كيفيت ساخت و ساز و
كاهش طول عمر ساختمانها ميشود.وي ادامه داد:
اين مش��كالت را ميتوانيم در حوزه ساخت ببينيم
چنانچه امروز با ضعف اساس��ي حداق��ل  34درصد
س��اختمانهاي ش��هر تهران در مقابل زلزله به ويژه
در بافت فرسوده مواجه هس��تيم و اين ساختمانها
متاسفانه فاقد اسكلت فلزي و بتني هستند .حيدريون
متذكرشد:توليديكميليونواحدمسكنبحثكالمي
بسيارجذابياستوالبتهبايدتاكيدكنمكهتوانفنيو
مهندسي براي ساخت و توليد يك ميليون واحد وجود
دارد ام��ا نكته حائز اهميت بحث تامين مالي و تامين
اراضي است .بايد بخش خصوصي را در اين حوزه فعال
كنيم و ش��ركتهاي عمومي و خصوصي را بر سر كار
بياوريم.وي ادامه داد :بايد به اين موضوع توجه داشته
باشيم كه ديگر امكان سنتيسازي وجود ندارد و بايد

ساالنه  500هزار واحد مسكوني بدون مشاركت دولت ساخته ميشود

سهم بخش خصوصي از ساخت وساز

محمود محمودزاده ،معاون مسكن و امور ساختمان
وزير راه و شهرسازي با اشاره به وام كمك وديعه و اجازه
اظهار داشت :به زودي جزييات اين وام و افزايش سقف
آن اعالم ميشود و افرادي كه سال گذشته وام اجازه
دريافت كردند امسال هم ميتوانند متقاضي دريافت
اين وام باش��ند.محمودزاده در گفتوگو با ايلنا درباره
نياز توليد ساالنه مسكن گفت :ساالنه  350هزار واحد
مسكوني توس��ط بخش خصوصي ساخته ميشود،
همچنين حدود  200هزار واحد مسكن روستايي به
احداث ميرس��د .بنابراين ساالنه چيزي حدود 500
تا  550هزار واحد در كش��ور توليد ميشود .وي ادامه
داد :دولت بايد براي ساخت  500هزار واحد ديگر از نياز
س��االنه برنامه داشته باشد .همانطور كه گفتم در طرح

مسكن ملي امروز شاهد فعال شدن ساخت و ساز 530
هزار واحد مسكن در سراسر كشور هستيم كه تعدادي
از اين واحدها در فاز اول تحويل شده است.محمودزاده
تاكيد ك��رد :موضوع مهم بحث فاصله قيمت مس��كن
و درآمد خانوار است و بايد مس��كن متناسب با درآمد
خانوار به ويژه توان خري��د دهكهاي كمدرآمد توليد
كرد.معاون مسكن و امور ساختمان با اشاره به وام كمك
وديعه و اجازه اظهار داشت :به زودي جزييات اين وام و
افزايشسقفآناعالم ميشودوافراديكه سالگذشته
وام اجازه دريافت كردند امسال هم ميتوانند متقاضي
دريافت اين وام باشند.محمودزاده درباره سختگيري
برخي از بانكها در ارايه مستندات و ضامن اظهار داشت:
س��ال گذش��ته در اين باره با بانك مركزي تفاهماتي

داشتيم و قرار بر اين بود كه با حداقل بوروكراسي اداري
و با س��هلگيري مقررات بانكي روند دريافت وام انجام
شود و مستاجراين كه كد رهگيري نداشتند با همكاري
اصناف و پرداخت مبلغ جزي��ي ،كد رهگيري دريافت
كردند.وي تاكيد كرد :برخي از مقررات مانند ضامن ،يك
مقرري يكسان و يكپارچه براي تمام بانكها نيست و هر
بانكي در اين باره مقررات سليقهاي دارد اما تاكيد ما اين
است كه نهايت همكاري با مستاجران براي دريافت اين
وام ش��ود.محمودزاده همچنين درباره ميزان پرداخت
تسهيالت به بخش مسكن در سال گذشته گفت :طبق
گزارشهاي رس��مي در  11ماهه سال گذشته بيش از
 90هزار ميليارد تومان به بخش مس��كن و ساختمان
تسهيالت پرداخت شده است.

به سمت صنعتيسازي برويم.حيدريون تاكيد كرد:
اگر كانديداها برنامه مشخصي و شفافي نداشته باشند
امكانتحققاينوعدههاوجودندارد.رييستشكلهاي
مهندسي استان تهران با بيان اينكه راه نجات تهران
احياي بافت فرسوده و نوسازي اين بافت است ،ادامه
داد :تهران ديگر ظرفيت ساخت مسكن مهر را ندارد
و امروز شاهد آن هستيم كه مسكن مهر هم مشتري
ندارد .از سوي ديگر ،زميني هم در داخل شهر وجود
ندارد و گس��ترده كردن شهر تهران بيش از اين ما را با
مباحث اجتماعي و امنيتي مواجه ميكند.

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

ايرانشهر
هشدار درباره احتمال حذف
ايران از ترانزيت منطقه قفقاز

مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي نسبت به تالش
مثلثجمهوريآذربايجان،تركيهورژيمصهيونيستي
براي حذف ايران از ترانزيت منطقه قفقاز هش��دار داد.
به گزارش مهر ،مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي
درباره آثار جنگ ارمنستان و آذربايجان (جنگ قرهباغ)
بر ايران اع�لام كرد« :افزايش بازيگ��ري تركيه ،رقيب
منطقهاي ايران و رژيم صهيونيستي ،مهمترين دشمن
جمهورياسالميايراندرمنطقهقفقازجنوبي،آثارسوء
آشكاريبرمنافعوامنيتمليكشوردارد.امادركناراين
دوعامل،بايدبهتوافق۹بنديتوجهكردكهروسيهطراح
آن بوده و دو طرف را وادار به قبول آن كرد.گزارش مركز
پژوهشهايمجلسميافزايد:دراينتوافقبرخينكات
گنجانده شده است كه ميتواند آثاري فراتر از روابط دو
كش��ور جمهوري آذربايجان و ارمنستان براي منطقه
داشتهباشد.يكيازاينموارد،آخرينبندتوافقواشارهاي
مبهم به بازگش��ايي خطوط مواصالتي بين جمهوري
آذربايجان،ارمنستانومنطقهنخجواناست.اينگزارش
درب��اره يكي از بندهاي توافق آذربايجان و ارمنس��تان
ميگويد« :طرف آذربايجاني برداش��تي حداكثري از
بند ۹توافقنامهانتهايجنگباارمنستانداشتهو قصد
دارد تا كريدوري از س��رزمين اصلي آذربايجان با گذر از
خاكارمنستانبهسمتنخجوانايجادكند.بهاحتمال
بسيار زياد تركيه در پشت اين خواسته قرار دارد و شايد
در حقيقت ،خواس��ته تركيه باشد كه از زبان مقامهاي
جمهوري آذربايجان بيان ش��ده است؛ چون عملياتي
شدناينمسيركمكشايانيبههدفمنطقهايتركها
درايجادتركستانبزرگخواهدبود».درگزارشمذكور
آمده«:درصورتيكهكريدورموردنظرتركيهازسرزمين
جمهوري آذربايجان به نخجوان ايجاد شود ،بيترديد
تركيهاينمسيررابهشاهراهاصليانتقالوترانزيتكاالو
انرژي تبديل خواهد كرد و موفق خواهد شد تا مرز ايران
با ارمنستان را در عمل به منطقهاي بيخاصيت تبديل
كند.اين مس��ير گام مهمي در ايجاد روياي تركستان
بزرگ و اتصال زميني تركيه به كش��ورهاي ترك زبان
آسيايمركزيخواهدشدكهيكيازپيامدهايآنكنار
گذاشته ش��دن ايران از معادالت انتقال و ترانزيت كاال،
انرژيودادهمنطقهآسيايمركزيوقفقازاست».بازوي
پژوهشيمجلسبهنمايندگانخانهملتپيشنهادداده
تا اقدامهاي زير در دستور كار قرار گيرد و از بخشهاي
اجرايينيزعملياتيشدنآنهاراپيگيريكند:
 .۱تكميل هرچه س��ريعتر مس��ير ترانزيتي (كريدور)
شمال-جنوب كه مدتهاست باقي مانده و همچنين
مسير(كريدور)شرقبهغرب
 .۲افزايش مسيرهاي مواصالتي و ترانزيتي با جمهوري
آذربايج��ان ،به وي��ژه در مناطق تازه آزاد ش��ده مانند
خداآفرين تا بخشهايي از نيازهاي آذربايجان پوشش
داده شود
 .۳تس��هيل در مبادالت بي��ن دو بخش از س��رزمين
جمه��وري آذربايجان با نخجوان از مس��ير جمهوري
اسالميايرانباتسهيلدرمقرراتمربوط
 .۴تكميل و تعمي��ر جاده مرزي بي��ن جمهوري
اس�لامي ايران و ارمنستان كه بخش اندكي از اين
مسير در داخل ايران باقي مانده و ميتوان با كمك
به راهاندازي آن در ارمنستان ،هم به اقتصاد خارجي
كش��ور ياري رس��اند و هم بهطور طبيعي ،انتظار
افزايش مداخله ايران در درگيريهاي آذربايجان و
ارمنستان را در اين منطقه داشت.

هواي شرقكشور خنك و
مناطق غربي گرم ميشود

كبري رفيعي ،كارشناس سازمان هواشناسي گفت :از
روز سهشنبه مناطق ش��رقي و جنوب شرقي كشور با
كاهش دما مواجه ميشوند ،اما در شمال غرب ،غرب و
جنوب غرب دما ۶درجه گرم خواهد شد.رفيعي درباره
وضعيت جوي اكنون كشور به ايرنا اظهار كرد :تا پايان
هفته آسماني صاف ،آفتابي و آرام در اغلب نقاط كشور
حاكماستودراينمدتوزشبادشديدوبارانپراكنده
رادرمناطقيازسيستانوبلوچستانوارتفاعاتجنوب
كرمانوشرقهرمزگانپيشبينيميكنيم.ويافزود:
درمناطقيازشرقكشورازجملهزابل،خوزستان،ايالمو
بوشهر،وزشبادشديدپيشبينيميشودكهباعثگرد
و خاك و غبار آلود شدن هوا ميشود .فردا در شرق خزر
انتظاربارشپراكندهخواهيمداشت.همچنينآبهاي
خليجفارسودريايعمانتاپايانهفتهمواجاست.
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رويداد
رشد بازار ترانزيت ديتا
كاهش يافت
بررس��ي روند بينالمللي تامين ظرفي��ت ارتباطي از
كاهش حجم ترافيكهاي مصرفي اينترنت و كاهش
رشد بازار ترانزيت ديتا حكايت دارد كه باعث كاهش
درآمد ش��ركتها از فروش ظرفيت پهناي باند شده
اس��ت .به گزارش پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوري
اطالعات ،پروژه مش��اوره پژوهش��ي با عنوان «ارايه
مدل مفهومي پژوهش��ي كس��ب وكار با چند راهكار
جهت تأسيس ش��ركت ترانزيت بينالملل» با هدف
توسعه سهم بازار توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري
اطالعات اجرا و تكميل ش��د .عليرض��ا ياري رييس
پژوهشكده فناوري اطالعات در اين باره گفت :در اين
حوزه تقريباً تمام كشورهاي دنيا فعاليت دارند و اگر
براي عبور داده ،متقاضي داشته باشند ،سعي ميكنند
ظرفيتهاياضافيخودرادراختيارسايراپراتورهاقرار
دهند .ايران نيز به جهت داشتن منابع بسيار مناسب
و شبكه با كيفيت سراسري در سطح كشور ،به راحتي
ميتواند س��رويس ترانزيت ترافيك داده از كش��ور را
هدايت كند .وي با اشاره به مزيت موقعيت جغرافيايي
كشور در تأمين ظرفيت ارتباطي ميان كشورها گفت:
امروزهاتصالبهاينترنتوتأمينظرفيتارتباطيميان
كش��ورها از اهميت بااليي برخوردار بوده و به همين
دليلسرمايهگذاريزياديهمبهشكلمنطقهايوهم
بينالملليدرمسيرهايخشكيودرياييدراينحوزه
صورت گرفته است .ايران نيز به جهت دارا بودن شرايط
جغرافيايي ،ميتواند مسير جذابي براي اتصال شبكه
ارتباطيشرقبهغربوهمچنينشمالبهجنوبباشد
كهاينموضوعموردتوجهكشورهايهمسايهقراردارد.
ويبابياناينكهدرپروژه«ارايهمدلمفهوميپژوهشي
كس��ب وكار با چند راهكار جهت تأس��يس شركت
ترانزيت بينالملل» ،پتانسيل بازار و نحوه حضور در
آن با هدف توسعه سهم بازار مورد تحليل و بررسي قرار
گرفته و مدل مناسبي براي ايجاد يك شركت مستقل
در حوزه ترانزيت داده ارايه ش��ده اس��ت ،افزود :اين
پژوهش ضمن بررسي روند بينالمللي و منطقهاي در
حوزه تأمين ظرفيت ارتباطي ،به بررسي پتانسيل رقبا
ومشتريانمنطقهنيزپرداختهاست.اينبررسينشان
از تسلط دارندگان پهناي باند در منطقه دارد و حضور
محتواي بومي در داخل كشورها باعث شده تا ميزان
رش��د حجم ترافيكهاي مصرفي اينترنت به تدريج
رو به كاهش رود .به گفته رييس پژوهشكده فناوري
اطالعات پژوهشگاه ،ICTروند رشد بازار ترانزيت ديتا
در تمامي مسيرها كاهشي است و عالوه بر آن ،قيمت
خدمات ترانزيت در دنيا و تقريباً در همه مسيرها نيز
رو به كاهش اس��ت .از اين رو روند رشد ميزان درآمد
شركتهاي ترانزيت نيز از فروش ظرفيت پهناي باند
رو به كاهش رفته و سرمايهگذاري يا ايجاد مزيتهاي
رقابتي در اين كسب و كار را بسيار دشوار كرده است.
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دانش و فن

برخي از معاملهگران بيتكوين روي قيمت  ۲۰۰هزار دالر تا پايان سال  ۲۰۲۱شرط بستهاند

بيتكوين در كمين صعود

دادههايبازارنشانميدهدكهقيمتبيتكوينحمايت۳۵
هزار دالري را حفظ كرد .پس از اين اتفاق ،قيمت بيتكوين
با ثبت ي��ك جهش تا ۳۹هزار دالر پي��ش رفت .كمي بعد
از اين جهش ،ش��اهد آغاز فاز تثبيت قيمت بوديم .اين در
حالي است كه در تايم فريمهاي بزرگتر ،بيتكوين هنوز
حركاتقيمتيتعيينكنندهايراانجامندادهاست.بهگفته
كارشناسان،نوساناتآيندهقيمتبيتكوينميتواندنقشي
تعيينكنندهدرپيشبينيروندداشتهباشد.درحالحاضر
 ۳۸ه��زار و ۵۰۰دالر به عنوان يك مقاومت عمل ميكند و
تحليلگرانعبورازاينناحيهرابرايبازگشتروندصعودي
يدانند.ركتكپيتال،تحليلگرمطرحبازار،معتقد
ضروريم 
استكهبيتكوينبايد ۳۸هزاردالررابهيكناحيهحمايتي
تبدي��ل كند .او با تاكيد به اهميت ۳۸ه��زار دالر در چرخه
تثبيت قيمت فعلي ،گفت« :ناحيه ۳۸,۰۰۰دالري ،همان
ناحيهاياستكهبايدزيرنظرگرفت».دربازارآلتكوينها،
شاهدكاهشنوساناتهستيموليهمچناناينسوالبدون
پاسخ مانده است كه آيا ش��اهد يك سقوط گسترده ديگر
خواهيم بود يا نه .كريپتو اد ،معاملهگر ارزهاي ديجيتال ،از
جملهافرادياستكهپيشبينيميكندقيمتبيتكوين
به نزديك��ي ۳۰هزار دالر خواهد آم��د؛ پيشبينياي كه با
توجه به نوس��انات روز جمعه دور از ذهن به نظر ميرسد .او
در اين باره نوشت« :چندين كف و سقف در نمودار تشكيل
شده است و اين موضوع باعث ميشود كه كمكم فكر كنم
اين موج به سطوح پايينتر كشيده نميشود ».او در توييت
خود يك نمودار را هم منتش��ر كرده بود .كريپتو در بخشي
ديگر از توييت خود نوشت« :بعد از شكستن و تست دوباره
خطافقيزردرنگميتوانتأييدكرد».بانگاهيبهوضعيت
موقعيتهايخريدوفروشدربايننس،بزرگترينصرافي
ارزهايديجيتالدنيا،ميتوانتأييدكردكهدر ۳۸هزارو۵۰۰
و ۴۰هزاردالر شاهد مقاومتهستيم.ايندرحالياستكه
در باالي  ۳۰ه��زار دالر ،حمايت چندان قدرتمندي وجود
ندارد .وضعيت بازار آلتكوينها تا حد زيادي دلسردكننده
بودهاست.معاملهگرانبازارآلتكوينهاروزجمعهمتحمل
ضرر تقريبي  ۴درصدي ش��دند .در اين بين ،توكن AMP
موفق شد تا  ۱۷درصد رشد كند .در حال حاضر بيتكوين
س��لطهاي  ۴۴درصدي بر بازار دارد .سلطه پادشاه ارزهاي
ديجيتال هفته گذشته در محدوده  ۴۲درصد قرار داشت.
برخي از معاملهگران ب��ازار اختيار پيشبيني ميكنند كه
قيمت بيتكوين تا پايان س��ال ۲۰۲۱شش رقمي خواهد
شد .اين در حالي است كه بيتكوين ماه گذشته ۳۵درصد
از ارزش خود را از دس��ت داد و در حال حاضر هم جاي پاي
چندانمحكميندارد.دادههايالويتاس،نشانميدهدكه

روزپنجشنبه ۴۲۵،بيتكويناختيارخريدباقيمتتوافقي
 ۲۰۰هزاردالروتاريخسررسيد ۳۱دسامبر(روزپايانيسال
 ،)۲۰۲۱در صرافي دريبيت معامله شده است .شايان ذكر
اس��ت كه قيمت توافقي اين قراردادها  ۵برابر قيمت فعلي
بيتكويناست.اختيارخريد،يكقراردادمشتقهاستكهبه
خريدارحقيبرايخريديكدارايي(داراييپشتوانهقرارداد)
درتاريخيمشخصباقيمتيمشخصميدهد.نكتهايكه
بايد مدنظر قرار داد اين اس��ت كه اين ق��رارداد الزامي براي
خريد براي خريدار به همراه ن��دارد .روي كاغذ ،وقتي يك
خريدار ،اختيار خريدي با قيمت توافق��ي  ۲۰۰هزار دالر و
تاريخ سررسيد ۳۱دسامبر ميخرد ،در واقع انتظار دارد كه
قيمتبيتكوينتاپايانسالبهاينناحيهبرسد.البته،حجم
معامالت اين قبيل قراردادها نس��بت به حجم قراردادهاي
مشابه كه در گذشته شاهد بوديم كمتر است .يكي از داليل
چنين پيشبينيهايي ،اميدواري به روند بلندمدت قيمت
بيتكويناست.ازآنجاييكهتاپايانسال ۲۰۲۱حدودشش
ماهزمانباقياست،اينمعاملهگراناميدوارندبيتكوينرشد
قابلتوجهيداشتهباشد.ازسويديگر،درحالحاضرقيمت
توافقي قراردادهاي اختيار معامله اختالف بسيار زيادي با
قيمتبيتكويندرصرافيهايآنيدارد؛اينيعنيميتوانيد
اختيار خريد بيتكوين را با  ۰.۰۱۸بيتكوين ( ۶۹۸دالر)
دردريبيتبخريد.اينموضوعقراردادهاياختياراينچنيني
رامانندبليتهايالتاريميكند.بهعبارتديگر،اگرقيمت
بيتكوينبهاينناحيهنرسد،خريداربهازايهرقراردادتنها
 ۶۹۸دالرازدست ميدهد.ايندرحالياستكهرويكاغذ،
احتمالافزايشارزشقراردادهاياختياردرصورتبازگشت

شهرداریتبریز
سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهیمناقصه

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان
بهشماره  3152/12مورخه 1400/2/29در نظر دارد نسبت به خرید نهاده های فضای سبز
(درخت و درختچه ) مناطق از طریق مناقصه اقدام نماید .لذا داوطلبین می توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه و مشخصات نهاده ها و تعداد آنها و کسب اطالعات بیشتر به واحد
امورقراردادهایسازمانسیما،منظروفضایسبزواقعدرپارکتاریخیائلگلیمراجعهو
پیشنهادهایخود راتا روزدوشنبهمورخه 1400/4/7رأسساعت 13:30تحویلدبیرخانه
سازمان نموده و پاکت های مناقصه روز دوشنبه مورخه  1400/4/7رأس ساعت 15مفتوح
خواهد شد و سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده که در این صورت سپرده ها
مسترد خواهد شد و هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
تعداددرختچه

مبلغپایه(ریال)

میزانسپرده
(ریال)

1

بسته1

15000

6/000/000/000

300/000/000

2

بسته2

20000

7/000/000/000

350/000/000

3

بسته3

12000

6/000/000/000

300/000/000

4

بسته4

20000

7/000/000/000

350/000/000

5

بسته5

20000

6/000/000/000

300/000/000

6

بسته6

15000

6/000/000/000

300/000/000

7

بسته7

20000

7/000/000/000

350/000/000

8

بسته8

30000

6/000/000/000

300/000/000

ردیف نامبسته

دنيايفناوري

مدیرعامل  -داریوش نوین

احساسات مثبت به بازار ،باال اس��ت .از اين شرايط ميتوان
به عنوان فرصتهايي كمريس��ك ياد كرد كه در روندهاي
صعودي ديده ميش��ود .مثال ،در ماه مارس (اس��فند،)۹۹
معاملهگران به شكلي گسترده به خريد قراردادهاي اختيار
خريد با قيمت توافقي ۸۰هزار دالر روي آوردند .در آن زمان
قيمتبيتكوينجهشخوبيراتجربهكردهبودوباالي۵۰
هزاردالرنوسانميكرد.قيمتبيتكويندوماهپيشبهاوج
خوددر ۶۵هزاردالررسيد.ازآنزمانتابهحالحاضرشاهد
تثبيت قيمت زير ۴۰هزار دالر بوديم .دادههاي تازه نش��ان
ميدهد قراردادهاي خريد باز بي��ن  ۳۰۰هزار تا  ۴۰۰هزار
دالرهمرفتهرفتهدرحالافزايشاست.بهطوركلي،وضعيت
فعلي بازار معامالت اختيار ارزهاي ديجيتال نزولي است كه
نشاندهنده ترس از س��قوط بيشتر است .چولگي نسبت
اختياربهخريديكتاسهماههوششماههدرحالبازگشت
بهسطوحمثبتاست.اينموضوعبيانگرآناستكهاختيار
فروش(رويكردنزولي)ارزشبيشترينسبتبهاختيارخريد
(رويكرد صعودي) دارد .همزمان با تشديد مباحث پيرامون
آثارزيستمحيطيبيتكوين،شوراياستخراجبيتكوين
با راهاندازي وبسايت خود رسماًآغاز بهكار كرد .اين شورا در
وبسايترسمياشخودراباعنوان«انجمنداوطلبانهوآزاد
استخراجكنندگانبيتكوينمتعهدبهشبكهواصولاساسي
آن» توصي��ف كرده و وظيفهاش را ترويج ش��فافيت ،تأييد
اقدماتخوبوتقويتآموزشعنوانميكند.مايكلسيلور،
مديرعاملشركتمايكرواستراتژيكهيكيازاعضايموسس
اينشورااست،روزپنجشنبهيكفراخوانرابرايپيوستنبه
اينشورادرصفحهتوييترخودمنتشركرد :شوراياستخراج
بيتكوين يك انجمن داوطلبانه و آزاد استخراجكنندگان
بيتكوين است كه به اين شبكه و اصول اساسي آن متعهد
هستند.مابهدنبالارتقايشفافيت،اشتراكاقداماتبرترو
آموزشمزايايبيتكوينواستخراجآنبهعمومهستيم.به
ما بپيونديد ».اين سازمان متشكل از گروهي از شركتهاي
استخراج بيتكوين در امريكاي شمالي است كه به مسائل
انرژي آگاههستند .تشكيلچنين شوراييبراي اولينباردر
اواخرماهمهتوسطايالنماسكدريكتوييتپيشنهادشد،
اما او بعدها توضيح داد كه هيچ نقشي در اين شورا نخواهد

شرکتخدماتدریاییهدایتکشتی
خلیجفارس(سهامیخاص)

داشت .وبسايت رسمي شورا تالش كرده تا اينگونه بر اين
موضوع تأكيد كند« :ايالن ماس��ك هيچ نقشي در شوراي
استخراجبيتكوينندارد .مشاركت او فقط در حد پيوستن
به يك كنفرانس آموزشي با گروهي از شركتهاي امريكاي
ش��مالي براي بحث درباره استخراج بيتكوين بود ».عالوه
بر مايكرواستراتژي ،ديگر اعضاي موسس اين شورا شامل
شركت مديريت سرمايهگذاري گلكسي ديجيتال ،شركت
اس��تخراج بالكچين آرگو ،ش��ركت فناوري بالك چين
هايو و شركت استخراج بيتكوين رايوت هستند .اعضاي
موسسهمههزينههاياداريراتأمينخواهندكردوازهمه
استخراجكنندگانبيتكوينازسراسرجهاندعوتكردهاند
كه به اين شورا ملحق ش��وند .در وبسايت رسمي شرايط
استخراجكنندگانبرايپيوستنبهاينشورااينگونهتشريح
شدهاست«:باورداشتهباشدكهشفافيتپيراموناستفادهاز
انرژي براي استخراج مهم است و موافقت كند كه بهصورت
داوطلبانه تركيب ان��رژي و نرخ هش خ��ود را براي اهداف
تحقيقاتي و آموزشي به اشتراك بگذارد ».شوراي استخراج
بيتكوين بهمنظور تحليل روندهاي استخراج ،همكاري با
پژوهشگراناينصنعت،جمعآوريدادهبراياهدافآموزشي
وتقويترشدصنعتاستخراجبيتكويندرامريكايشمالي،
نشستهاييرابهصورتفصليبرگزارخواهدكرد.اينگروه
تأكيد كرده كه كام ً
ال مس��تقل از شبكه بيتكوين است و
بههيچوجه قصد برهم زدن غيرمتمركز ب��ودن آن را ندارد:
«ما به دنبال تغيير ماهيت غيرمتمركز بيتكوين يا اصول
اساسيآننيستيم،بلكهدرتالشهستيمكهآگاهيپيرامون
بيتكوينواستخراجآنراافزايشدهيم».وبسايترسمي
شورا اضافه كرد كه اين شورا معتقد است كه مصرف انرژي
بيتكوينيكاشكالنيست،بلكهيكقابليتاستكهامنيت
فوقالعادهاي را براي ش��بكه فراهم ميكند .بهتازگي پس
از اظهارات ايالن ماس��ك در مورد تأثيرات زيستمحيطي
اس��تخراج ارزهاي ديجيتال ،مصرف جهان��ي انرژي براي
عمليات اس��تخراج موردتوجه قرار گرفته اس��ت .شاخص
مصرف برق بيتكوين كمبريج ( )CBECIتخمين ميزند
كه مصرف برق ساالنه بيتكوين در حال حاضر چيزي بين
مصرف برق دو كش��ور هلند و امارات متحده عربي اس��ت.
سلطه چين بر اس��تخراج بيتكوين به دليل سختگيري
اخير دولت اين كش��ور عليه استخراج ارزهاي ديجيتال در
حالكاهشاست.ايندرحالياستكهباامكانبهرهمندي
شركتهاي استخراج در امريكا از انرژي تجديدپذير ارزان
در اياالتي مانند تگزاس ،سلطه اياالت متحده بر استخراج
بيتكوين در حال افزايش است .تعداد شركتهايي كه به
خاطروفوراينانرژيتجديدپذيرعملياتاستخراجخودرادر
امريكاراهاندازيميكننددرحالرشداست.شركتنرمافزار
استخراجلوكسوروشركتخدماتماليوفناوريسازماني
بيتكوين نيويورك ديجيتال انوستمنت گروپ ،بهتازگي
شراكتيرابرايتقويترشداينصنعتآغازكردهاند.درميانه
اين مباحث،كشورهمسايهچين ،يعني قزاقستان،بهدليل
ش��رايط خاص جغرافيايي يكي از بزرگترين برندگان اين
تحوالتشدهاست؛زيرابسياريازاستخراجكنندگانبزرگ
پسازاعمالممنوعيتهاياخيردرچيناقدامبهمهاجرت
بهقزاقستانكردهاند.

ايتاليا آژانس امنيت سايبري
تاسيسميكند

طبق گزارش��ي جديد ،ايتاليا تصميم دارد با راهاندازي
ي��ك آژانس جديد با حمالت س��ايبري مقابله كند .به
گزارش مهر به نق��ل از رويترز ،پيشنويس يك مصوبه
جديد نش��ان ميدهد ايتاليا تصمي��م دارد يك آژانس
ملي براي مقابله با حمالت سايبري راهاندازي كند .در
اين پيشنويس به طرحهايي براي ايجاد يك زيربناي
ابررايانشي يكپارچه اشاره شده تا امنيت ذخيرهسازي
اطالعاتعموميبيشترشود.ايتاليانيزمانندبسيارياز
كشورهاياروپاييخواهانافزايشتالشهابرايمقابله
با خطرات سايبري است زيرا اين موارد را تهديدي براي
امنيتوقدرترقابتخوددرجهانميداند.اينمصوبه
تحتاختياراتنخستوزيربسياريازجنبههايامنيت
ديجيتالرايكپارچهميكندكههماكنونميانچندوزير
وارگانهايدولتيپراكندهاست.طبقاينپيشنويس
مديركلومعاوناينآژانسبرايدورهاي ۴سالهانتخاب
ميشوند .آژانس مذكور شامل  ۶بخش و  ۳۰۰كارمند
خواهد بود .البته تعداد كارمندان آن افزايش مييابد و تا
 ۲۰۲۷ميالديبه ۸۰۰نفرميرسد.پيشبينيميشود
كابينهدولتايتاليادرهفتهجارياينمصوبهراتأييدكند.

ويژه
پخش ويژهبرنامه باغ آينه
از امشب در روبيكا و آيگپ

ويژهبرنامه باغ آينه به مناس��بت دهه كرامت از امشب
ساعت ۲۲ميزبان تمامي ايرانيان است .به گزارش اداره
كلارتباطات شركتارتباطات سيارايران،بهمناسبت
دهه كرامت ،هم��راه اول در راس��تاي توليد محتواي
غني جهت پخش در فض��اي ديجيتال ،اقدام به توليد
ويژهبرنامه«باغآينه»كردهاست.ايناقدامكهدرراستاي
تكريمدههكرامتوبهمناسبتسالروزوالدتحضرت
معصومه(س) و امام رض��ا(ع) صورت گرفته ،به دنبال
تحققاهدافبلندتحولديجيتالباتمركزبرتوليدمحتوا
بررويپلتفرمهايديجيتالكشوراست.ويژهبرنامه«باغ
آينه»قراراستازامروزيكشنبه ۲۳خردادماهبهمدت۱۲
شبميزبانكاربرانروبيكاوآيگپباشدوساعاتپرباري
را با اجراي مسعود فروتن كارگردان مطرح كشورمان
خلقكند.دراينبرنامهضمنگنجاندهشدنآيتمهاي
معنويوبهتصويركشيدنزوايايحريمدوحرممطهر
در قم و مشهد مقدس ،از چهرههاي سرشناس هنري
كش��ور و همچنين خادمان ويژه و افتخاري حرمهاي
مطهر دعوت به عمل آمده تا به گپ و گفت مستقيم با
مردم بپردازند .ويژه برنامه «باغ آينه» از ساعت  ۲۲در
اپليكيشنهايروبيكاوآيگپپخشميشودوازامشب
براي تمامي ايرانيان قابل دسترسي خواهد بود .همراه
اول به عنوان «لوكوموتيو پرقدرت مسير حركتي ايران
ديجيتال» و داشتن «باالترين ركورد سرعت اينترنت
ايران»،سالهاستكهباسرمايهگذاريبررويتجهيزات
وسرمايههايبومي،زمينهبرقراريارتباطاتدرگستره
ايرانعزيزرافراهمآوردهاستوبااتكابهاينظرفيتها،
بهسمتنقشآفرينيفعالدرحوزهتوليدمحتوارفتهتا
باپرچمداريدراينعرصه،زمينهمشاركتحداكثري
دراينبخشرافراهمآوردوبهغنايهرچهبيشتربستر
ديجيتالكشوربيفزايد.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتخدماتدریایی
هدایتکشتیخلیجفارس(سهامیخاص)
ثبتشدهبهشماره 336034وشناسهملی10103723524

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس (سهامی خاص) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه این شرکت که راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1400/04/05در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهار راه
پارک وی ،خیابان افق ،پالک 6تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به1399/12/30
-2تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30و اتخاذ تصمیم در مورد سود قابل تقسیم.
-3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل وحسابرس شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
-4انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
-5تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت.
کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا
وکالتنامه رسمی (برایسهامدارانحقیقیویاوکالی ایشان)ومعرفینامهبراینمایندگانسهامدارانحقوقی ،درساعاتاداری روزهایسهشنبه و چهارشنبه
مورخیکمودوم تیرماهجاریبهدفترامورسهامشرکتواقعدرتهران،خیابانولیعصر،نرسیدهبهچهارراهپارکوی،کوچهافق،پالک،6طبقه،2مراجعهفرمایند.
هیات مدیره شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیجفارس(سهامی خاص)

شهرداریتبریز
سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

آگهیمناقصه

س�ازمان س�یما  ،منظر و فضای س�بز ش�هرداری تبریز به اس�تناد مجوز هیئت مدیره س�ازمان بهشماره
1982/12مورخه 1400/2/9در نظر دارد نسبت به خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای از طریق
مناقصهاقدامنماید.لذاداوطلبینمیتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهوکسباطالعاتبیشتربهواحدامور
قراردادهای سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز واقع در پارک تاریخی ائل گلی مراجعه و پیشنهادهای خود را
تا روز دوشنبه مورخه 1400/4/7رأس ساعت 13:30تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مناقصه روز
دوشنبه مورخه 1400/4/7رأس ساعت15مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار
بوده کهدراینصورتسپردههامستردخواهدشدوهزینهچاپآگهیبهعهدهبرندگانمناقصهخواهدبود.
ردیف

عنوانمناقصه

برآورد اولیه (ریال)

سپردهشرکتدرمناقصه
(ریال)

1

خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری قطره ای

4/300/000/000/-

215/000/000/-

مدیرعامل  -داریوش نوین

اخبار
صعودنسبيقيمتها
در بازار خودرو

مهر|بررسيبازارخودرونشانميدهداگرچههمچنان
معامالت قابل توجهي در بازار صورت نميگيرد و طبق
تاكيد فعاالن ،بازار خودرو در حالت ركود به سر ميبرد
اما با اين حال قيمتها نسبت به هفتههاي پيش روند
صعودي به خود گرفتهاند .به شكلي كه حتي در برخي
از خودروها شاهد رشد  ۱۰ميليوني قيمت بودهايم .به
عنواننمونهاگرچهقيمتخودرويسمند LXدرسوم
خرداد ماه  ۱۸۳ميليون توم��ان بود اما قيمت كنوني
اين خودرو در بازار به ۱۹۳ميليون تومان رسيده است.
خودروپژو ۲۰۶تيپ ۲نيزسومخردادماه ۱۹۸ميليون
تومانقيمتداشتكههماكنونبه ۲۱۰ميليونتومان
رسيده است .قيمت خودروي دنا معمولي سوم خرداد
ماه ۲۶۷ميليونتومانبودكههماكنونبه ۲۷۵ميليون
تومانرسيدهاست.قيمتخودرويپژوپارسسالنيزاز
 ۲۱۸ميليونتومانبه ۲۳۲ميليونتومانرسيدهاست.
همچنين نرخ خودروي تيبا از  ۱۲۵ميليون تومان در
سوم خرداد ماه به ۱۲۷ميليون تومان در ۲۳خرداد ماه
رسيدهاست.كوييكدندهاينيزاز ۱۵۰ميليونبه۱۵۱
ميليونتومان،سايپا ۱۱۱از ۱۲۸به ۱۳۳ميليونتومان
و تيبا دو از  ۱۳۳ميليون تومان به  ۱۳۷ميليون تومان
رسيدهاست.اينافزايشنسبيقيمتهادرحالياست
كهطيفروردينوارديبهشتماهامسالقيمتخودروها
روندكاهشيداشتواگرچهبهصورتقطرهچكاني،اما
شاهدافتقيمتبوديم.

فروشندگان از عرضه
لوازم خانگي قاچاق منع شدند

خبرگزاريتسنيم|نايبرييساتحاديهلوازمخانگي
گفت:الزاماتيبرايفروشندگاندراتحاديهلوازمخانگي
تدوين شده است كه آنها را از فروش لوازم خانگي فاقد
گارانتي معتبر و قاچاق منع ميكند .محمدحس��ين
اسالميانبابياناينكهفروشلوازمخانگيدارايضمانت
معتبر ،براي فروشندگان نيز حائز اهميت است ،گفت:
الزاماتي براي فروش��ندگان در اتحادي��ه لوازم خانگي
تدوين شده است كه آنها را از فروش لوازم خانگي فاقد
گارانتيمعتبروقاچاقمنعميكند.مصرفكنندگاندر
زمان مراجعه به واحد صنفي و قبل از خريد ،ميتوانند
با شمارهگيري كد دستوري 7777#٭4٭ به راحتي
مشخصات محصول از قبيل گارانتي و مشخصات فني
آن را استعالم نموده و با اطمينان نسبت به كاالي مورد
نظر خود ،اقدام به خريد كنند .در حال حاضر ليس��ت
شركتهاي ارايهدهنده خدمات پس از فروش در اين
سامانه موجود است .همچنين در سايت اتحاديه لوازم
خانگي نيز اسامي شركتهاي معتبر ارايهكننده لوازم
خانگيوخدماتآندرج شدهاست.

دولتبعديموضوع
قيمتگذاريخودروراحلكند

ايلنا |دبير انجمن قطعهسازان ايران در مورد انتظارات
اين صنعت از دولت بعدي اظهار كرد :دو مشكل اساسي
در حوزه قطعهس��ازي وجود دارد كه خواستههاي ما از
دولت بعد حول آن ش��كل ميگيرد .مشكل اول مساله
نقدينگي در صنعت قطعهسازي است كه اين صنعت
بهشدتمتاثرازاينموضوعاست.دليلموضوعايناست
كه خودروساز توانايي پرداخت مطالبات قطعهسازان را
ندارد ،ريشه اين مشكل هم به قيمتگذاري دستوري
برميگردد .خودروس��از زيانده اس��ت و هر ماه بخش
زياديازنقدينگيخودراازدستميدهدوتامينمنابع
ماليبرايپرداختمطالباتقطعهسازانبرخودروسازان
تبديل به معضل شده است .مازيار بيگلو با تاكيد بر لزوم
اصالحقيمتگذاريخودروگفت:قدماولدولتبعدبايد
اينباشدكهيكباربرايهميشهموضوعقيمتگذاري
خودرو حل ش��ود .در صورت حل ش��دن اين مشكل
بسياريازچالشهايقطعهسازينيزحلميشود.بيگلو
در ادامه تصريح كرد :مشكل دوم نيز نابساماني عرضه و
قيمتگذاريمواداوليهتوليدداخلاست.قيمتگذاري
مواداوليهماتابعارزاست.طبققانونيكهمجلسمصوب
كرده اس��ت مواد اوليه توليد داخل مانند فوالد ،مس و
پتروشيميهابراساسنرخجهانيصورتميگيرد.اين
درحالي است كه خودرو براي مردمي توليد ميشود كه
درآمدآنهابراساسريالاستنهدالر.لذاافزايشقيمت
مواداوليهتبديلبهعامليشدهكهافزايشقيمتخودرو
رادرپيدارد.ويخاطرنشانساخت:ازطرفديگرنحوه
عرضهمواداوليهدربورسبهصورتياستكهبسيارياز
قطعهسازانموفقبهخريدنميشوندوناچارميشوندكه
نيازوتقاضايخودرابهسمتبازارآزادببرندكهبازقيمت
بيشتريدارد.خريدازبورسبايدازطريقسايتبهينياب
انجام شود كه ثبت نام در آن الزامات خاص خود را دارد.
بخشزياديازشركتهايكوچكقطعهسازيالزامات
اين سازوكار را ندارند؛ بسياري از آنها با جواز صنفي كار
ميكنند و پروان��ه بهرهبرداري ندارند كه بتوانند در اين
سايتثبتنامكنند.دبيرانجمنقطعهسازانهمچنين
اضاف��ه كرد :از ط��رف ديگر خريد از س��ايت بهينياب
به صورت نقدي اس��ت .در ش��رايطي كه قطعهسازان
نميتوانند مطالبات يوميه خ��ود را دريافت كنند و در
عمل نقدينگي هم ندارند كه بتوانند از بورس كاال مواد
تهيه كنند؛ همه اينها خريد را براي قطعهسازان سخت
ميكند.اگرقيمتكمترباشدهمازتامينمنابعماليو
همشيوهخريدكاربرايقطعهسازانراحتترميشود.
وي افزود :پيشنهاد ما در اين زمينه اين است كه قيمت
مواد اوليه داخلي كه براي توليد كاالي داخلي استفاده
ميشودمانندهمانالگوييمورداستفادهدرچين،كره،
هند يا تركيه استفاده باشد يعني يك يارانه توليدي به
توليدكنندهدادهشود.اينموضوعباعثميشودضمن
اينكه جلوي خامفروشي گرفته شود ،قيمت محصول
نهايي مانند خودرو يا لوازم خانگي كمتر ميش��ود .در
اين صورت با توجه به اينكه منابع بسيار خوب معدني و
نفتيداريمميتوانيمدرصادراتقيمتكمترينسبت
به قيمت جهاني داشته باشيم و در بازارهاي بينالمللي
رقابتپذيرترميشويم.

صنعت،معدنوتجارت
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تجارت خارجي در ماه مياني بهار هفت ميليارد دالر اعالم شد

رشد صادرات غيرنفتيدرارديبهشت

تعادل |
تجارت خارجي غير نفتي كشور در دو ماهه امسال به
۱۲.۸ميليارددالررسيدهكههفتميلياردو 83ميليون
دالرآنمربوطبهارديبهشتماهاست.تحليلدادههاي
گمرك نش��ان ميدهد ،در ماه ارديبهش��ت ،ميزان
صادرات كاالهاي ايراني س��ه ميليارد و 352ميليون
دالر و ميزان واردات كاال س��ه ميليارد و 731ميليون
دالر بوده است .آمارها گوياي اين است كه در دوماهه
امسال ،ميزان صادرات از نظر ارزشي نسبت به مدت
مشابه سال گذش��ته  ۴۸درصد رش��د داشته است.
همچنين در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه با
277هزارتن كاالي بيشتر و 384ميليون دالر فروش
بيشتر ،شاهد رشد وزني و ارزشي در صادرات هستيم.
در مقابل با خريد يك ميلي��ون و 280هزار تن كاال با
ارزشي بيش از  937ميليون دالر نسبت به فروردين
ماه ،واردات قطعي بيشتري داشتيم ،كه نشان از رشد
واردات هم از نظر ارزشي و وزني نسبت به فروردين ماه
دارد .اما مقايسه آمارهاي صادراتي در ارديبهشت ماه
امسال با سال  ۹۹بيانگر اين است كه در پايان  ۳۱روز
ارديبهش��ت ماه 720 ،ميليون دالر كاال بيشتر صادر
شده كه رش��د  ۲۷.۵درصدي را نش��ان ميدهد .در
همين مدت نس��بت به ارديبهشت سال قبل در رويه
واردات595 ،ميليون دالر كاال بيشتر وارد شده كه 19
درصد بيشتر بوده است .مطابق آمارهاي گمرك ،پنج
كشور «چين ،عراق ،امارات ،تركيه و افغانستان»جزو
عمدهترين مقاصد صادراتي ايران در ارديبهشت ماه
بودهاند .در مقابل «امارات ،چين ،تركيه ،س��وييس و
آلمان» نيز پنج مبدا عم��ده واردات ايران در اين بازه
زماني به شمار ميروند.
جزييات تجارت در ميانه بهار
جزييات تجارت خارجي غير نفتي در ارديبهشت ماه
امسال منتشر شد .براساس آمارهاي ارايه شده از سوي
گم��رك ايران ،تجارت خارجي در اي��ن بازه زماني به
22.2ميليون تن كاال و ب��ه ارزش 12.8ميليارد دالر
رس��يد كه 11.9ميليون تن ،به ارزش هفت ميليارد
و  83ميليون دالر آن مربوط به ارديبهشت ماه است.
از اي��ن ميزان تج��ارت خارجي در ماه ارديبهش��ت،
هشت ميليون و 579هزار تن به ارزش سه ميليارد و
352ميليون دالر مربوط به صادرات كاالهاي ايراني
است و مابقي آن به وزن سه ميليون و 321هزار تن ،به
ارزش سه ميليارد و731ميليون دالر مربوط به واردات
كاال به كشور است.
بنابر آماري كه سخنگوي گمرك ايران تشريح كرده
است :با وجود رشد48درصدي صادرات از لحاظ ارزش
در مجموع دو ماه ابتدايي سال نسبت به اين مدت در
سال قبل ،در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه با
277هزارتن كاالي بيشتر و 384ميليون دالر فروش
بيشتر ،رش��د 3.3درصدي در وزن و 13درصدي در
ارزش را ش��اهد بوديم .همچنين در واردات نيز يك
ميليون و 280هزار تن كاال با ارزش��ي بيشتر از 937
ميليون دالر نس��بت به فروردين ماه ،واردات قطعي
بيشتري داشتيم كه اين ميزان ،رشد 62.5درصدي
در وزن و 33.5درصدي در ارزش واردات نس��بت به

فروردين ماه به شمار ميآيد .در  31روز ارديبهشت
امس��ال در رويه صادرات ،نس��بت به سال 720 ،99
ميليون دالر كاال بيشتر صادر شد كه معادل رشدي
 27.5درص��دي اس��ت و در همين مدت نس��بت به
ارديبهشت س��ال قبل در رويه واردات595 ،ميليون
دالر كاال بيش��تر وارد شده كه  19درصد بيشتر بوده
اس��ت .البته در وزن در هر دو رويه كاهش 531هزار
تني و 612هزار تني را شاهد بوديم كه منفي 6درصد
وزن صادرات و منفي 15.5درصد وزن واردات است.
مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي
اما مقاصد صادراتي كاالهاي ايراني در ارديبهشت ماه
 1400كدامند؟ آمارهاي منتشر شده نشان ميدهد،
در دومين ماه س��ال ،چين با دو ميلي��ون و 399هزار
تن به ارزش يك ميليارد و 89ميليون دالر در جايگاه
نخس��ت مقاصد صادراتي ايران قرار دارد .در جايگاه
بعدي ع��راق با يك ميليون و 586ه��زار تن به ارزش
525ميليون دالر قرار دارد .امارات نيز با يك ميليون
و 205ه��زار تن به ارزش 432ميليون دالرس��ومين
مقصد صادراتي صادركنندگان ايراني بوده اس��ت .از
ديگر مقاصد صادراتي ايران ميتوان به تركيه اش��اره
كرد كه در ارديبهشت امسال193 ،هزار تن به ارزش
211ميليون دالر كاال از ايران خريداري كرده اس��ت.
در نهايت افغانس��تان ه��م با 459هزار ت��ن به ارزش
190ميليون دالر ،پنجمين مقصد كاالهاي صادراتي
كشور در ارديبهشت ماه به شمار ميرود.
اما ايران از كدام كش��ورها كاالي بيشتري وارد كرده
اس��ت؛ رصد آمارهاي منتشر شده نش��ان ميدهد،
امارات ب��ا 953هزار تن كاال ب��ه ارزش يك ميليارد و
55ميليون دالر نخس��تين مبدا واردات��ي ايران بوده
است .دومين كشوري كه ايران كاالي بيشتري از آن
وارد كرده است ،چين اس��ت كه واردكنندگان ايران
در ارديبهشت ماه 240هزار تن به ارزش 832ميليون
دالر از اين كش��ور وارد كردهاند .تركيه هم با فروش با
409هزار تن به ارزش 395ميليون دالر كاال به ايران
سومينمبداوارداتيبودهاست.اماجالبتوجهاينكهدو

كشور اروپايي از جمله سوييس و آلمان در اين ماه جزو
كشورهايي بودند كه در ليست مبادي وارداتي ايران
خودنمايي ميكنند .آنگونه كه آمارها نشان ميدهد،
سوييس با 300هزار تن به ارزش 227ميليون دالر و
آلمان با 118.5هزار تن به ارزش 171ميليون تن ،دو
مبادي عمده وارداتي براي تامين كاالهاي مورد نياز
كشور در ارديبهشت ماه بودهاند.
بنابه گفته س��خنگوي گم��رك ترانزيت كش��ور در
ارديبهش��ت ماه مانند فروردين روند خوب��ي دارد و
933هزار تن كيلومت��ر ،ميزان كااله��اي عبوري از
كش��ورمان در اين ماه بوده است .همچنين بر اساس
اعالم گمرك ،در فروردين ماه امسال هشت ميليون
و  ۳۰۲هزار تن كاال به ارزش  ۲ميليارد و  ۹۶۸ميليون
دالر به كش��ورهاي مختلف صادر ش��د كه نسبت به
مدت مشابه سال قبل از نظر وزن  ۵۶درصد و از لحاظ
ارزش  ۸۰درصد رشد داشته اس��ت .اما روند تجارت
در  ۱۲ماهه سال  ۹۹نشان ميدهد ،در مجموع ۱۴۵
ميليون و ۷۰۰هزارتن كاال به ارزش ۷۳ميليارد دالر از
مبادي كشور صادر و وارد شده ،كه سهم صادرات۱۱۲
ميليون تن به ارزش  ۳۴ميليارد و  ۲۵۶ميليون دالر و
سهم واردات  ۳۴ميليون و  ۴۰۰هزار تن به ارزش ۳۸
ميليارد و  ۴۰۰ميليون دالر بوده است.
كدام كاالهاي ايراني در اروپا
مشتري دارند؟
آمارهايي كه از تجارت ايران در س��الهاي گذش��ته
منتشر شده نشان ميدهد ،جز چين ،بخش مهمي از
تجارت ايران به چند كشور همسايه و منطقه ممنوع
شده و در اين ميان ميزان تجارت مشترك با اتحاديه
اروپابهشكليجديكاهشيافتهاست.درآمارهاييكه
از تجارت دو ماهه ايران در سال ۱۴۰۰نيز منتشر شد،
تنها«آلمانوسوييس»بهعنوانصادركنندگانكاالبه
ايران درفهرست ۱۰شريكاصليتجاريقرار داشتند.
اما با توج��ه به اينكه ص��ادرات ما ب��ه اتحاديه اروپا
كاهش يافته ،اماام كاالهاي ايراني در اروپامش��تري
دارند .رييس كنفدراسيون صادرات ايران در اين باره

ميگويد :نميتوان آمارها و عملكرد صادراتي كشور
در سالهاي گذش��ته را بدون توجه به واقعيتهايي
مانند تحريمهاي امريكا ارزيابي كرد .محمد الهوتي
در گفتوگو با ايسنا ،اظهار ميكند :همانطور كه در
بخش��ي از مناظرههاي انتخاباتي مطرح شد ،ميزان
تجارت ما در سالهاي گذشته كاهش يافته و در اين
ميان صادرات ما به اتحاديه اروپا نيز بهش��دت پايين
آمده است .اما براي تحليل اين آمار و پاسخ دادن به
چرايي اي��ن موضوع بايد تمام جنبههاي كار را مورد
توجه ق��رار داد و ناديده گرفتن واقعيتها نميتواند
براي ما راهگشا باشد.
او با اش��اره به عملكرد تجاري اي��ران و اتحاديه اروپا
پيش از تحريمهاي اخي��ر ،توضيح ميدهد :نگاهي
به آمارها نشان ميدهد كه كشورهايي مانند آلمان و
ايتاليا جزو پنج كشور يا  ۱۰كشور اصلي واردكننده
كاال از ايران و حت��ي صادركننده به ايران بودهاند اما
تحت تاثير تحريمها ،اعداد كاهش يافته است .صرف
نظر از اتحاديه اروپا كه به ه��ر حال متحد امريكا به
ش��مار ميرود ،تجارت ما حتي با كشورهايي مانند
چي��ن و هند نيز كاهش يافته كه اين نش��اندهنده
محدوديتهايي است كه تاجران ايراني در سالهاي
گذشته با آن مواجه بودهاند.
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران ب��ا بيان اينكه
كاالهايي كه ايران به كشورهاي همسايه مانند عراق
و افغانستان صادر ميكند از نظر ماهيتي با صادرات به
اتحاديه اروپا متفاوت است ،تشريح كرد :ما امكان آنكه
به برخي كشورهاي همسايه كاالي مصرفي يا كااليي
با ارزش افزوده بيشتر صادر كنيم را خواهيم داشت و
در سالهاي گذشته نيز اين روند را ديدهايم اما امكان
صادرات گسترده محصوالت مصرفي يا توليد شده با
ارزش افزوده بيش��تر به اروپا را نداريم ،البته اين امر به
هيچوجه مطلق نيست اما واقعيتهاي اقتصادي امروز
ارايه تصويري ديگر را دشوار ميكند.
الهوتي ادامه داد :هرچند ما به اتحاديه اروپا محصوالت
غذايي و خش��كبار كه مصرف نهايي ميشوند صادر
ميكنيم اما محصوالت توليدي ما در بازار اروپا شانس
رقابت كمتري دارند .از اين رو محصوالت پتروشيمي
يا برخي مواد اوليه يا واسطهاي توليد كه در ايران توليد
ميشوند ميتوانند بيشترين سهم را از بازار اروپا داشته
باش��ند .در اين ميان قطعات خودرو يا برخي ديگر از
صنايع اينچنيني نيز در صورت دريافت حمايتهاي
الزم شانس حضور در اين بازارها را دارند.
وي با تاكيد بر اينكه كاه��ش آمار تجارت يا محدود
ش��دن بازارهاي صادراتي به معني كم كاري در اين
حوزه نيست ،خاطرنشان كرد :ما از سويي در سالهاي
اخير با تحريمهاي اقتصادي گسترده مواجه بودهايم و
از سوي ديگر براي آنكه جاي پاي خود را در بازارهاي
صادرات��ي محكم كني��م بايد مس��ائل مهمي مانند
افزاي��ش ارزش افزوده ،باال بردن س��طح بهره وري،
بهبود زيرساختها مانند حمل و نقل و كاهش موانع
توليد و صادرات را در دس��تور كار خود قرار دهيم و
نمايان شدن ظرفيت واقعي حضور كاالهاي ايراني در
بازارهاي متنوع مانند اتحاديه اروپا بعد از كنار رفتن
اين موانع خود را نشان ميدهد.

يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پاسخ ميدهد

موانع ساماندهي پديده رمزارزها چيست؟

فرزين فرديس عض��و اتاق بازرگاني تهران ميگويد
در كن��ار لزوم تعيي��ن تكليف قانون��ي رمزارزها در
ايران ،بخش خصوص��ي ميتواند در ح��وزه توليد
برق نيز س��رمايهگذاري كند .او با بيان اينكه اركان
تصميمگي��ري و تصميمس��ازي ب��ا ضع��ف دانش
تخصصي ب��ه ويژه در ح��وزه فناوريه��اي جديد
مواجهند به س��ايت اتاق بازرگاني ته��ران گفته :به
واسطه شتاب تغييرات فناورانه و تكنولوژيك ،افراد
تصميمساز فرصتي براي به روزرساني خود نداشته
و نتيجه آن ميشود كه به دليل عدم تصميمگيري
به موقع ،فرصت و پنجره طاليي اين پديدههاي نوين
از دس��ت رفته و بسته ميش��ود .نكته حائز اهميت
ديگر آنكه ،برخي افراد در اليههاي تصميمسازي و

تصميمگيري ،غرض ورزانه با موضوعات تكنولوژيكي
برخورد كرده و منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح
ميدهن��د .اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران
افزود :مساله اين است كه در اين سالها به هر دليل،
سرمايهگذاري كافي در توليد برق صورت نگرفته و
پروژههاي نيروگاهي يا نيمه كاره مانده يا آغاز نشده
است .نتيجه آنكه با افزايش دما ،شكاف ميان توليد
و مصرف آش��كار ش��ده و وزارت نيرو با توجيه همه
كاستيها ،سستيها و سياس��تگذاريهاي غلط،
مساله استخراج رمز ارزها را ريشه اصلي خاموشيها
عنوان ميكند .اگرچه گفته ميش��ود كه در حدود
ي��ك هزار مگاوات از برق كش��ور به اس��تخراج رمز
ارزها اختصاص مييابد ،اما اگر اجازه داده ميش��د

جهانگيري تاكيد كرد

س��رمايهگذاران ،برق توليد كنند و ب��رق خود را بر
اس��اس ضوابط قانوني مصرف كنند ،بخشي از اين
كمبودها نيز جبران ميش��د .او س��پس به الزامات
ضابطه مند كردن پديده ارزهاي ديجيتال در كشور
پرداخت و گفت :وقتي با پدي��ده جديدي در حوزه
فناوري مواجه ميشويم بايد ببينيم تجربه بشر در
مواجهه با اين فناوريها چه بوده است .سالهاست
كه روش��ي از تنظيمگري در برخ��ي دولتها مورد
پيگيري قرار گرفته و توفيقات��ي براي اين دولتها
حاصل كرده است .يكي از مواردي كه در حوزههاي
مالي و پولي مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد و ما هم
بايد با جديت آن را پياده كنيم ،ايجاد س��ندباكس
( )sandboxاست .سندباكس ابزارهايي هستند كه

كمك ميكنند ،رگوالتوري هوشمندانه و متناسب
با تغييرات س��ريع فناوري صورت گي��رد .البته در
وزارت اقتصاد و فرابورس نيز مطالعاتي در اين زمينه
انجام ش��ده كه مطالعه صرف كافي نيست و بايد هر
چه زودتر اجرايي ش��ود .فرديس با اش��اره به اينكه
«فعاالن بخشخصوصي در استفاده از فناوريهاي
نوين جلوتر از مديران دولتي هستند» گفت :قانون
نيز بستر مش��ورتگيري دولت از بخشخصوصي و
امكان بهرهگيري از اين دانش را هم فراهم كرده است
و استفاده از نظرات بخشخصوصي نيز بايد از طريق
اتاقها ،انجمنها و تش��كلهاي فعال در اين حوزه
صورت گيرد .حال آنكه دريافت اين مشاوره چندان
جدي انگاشته نميشود.

نايبرييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي:

تجارتآزادبااوراسيافرصتمناسببراياقتصادايران جوجه يك روزه در سامانه طيور عرضه نميشود

معاون اول رييسجمهوري ،موافقتنامه تجارت آزاد
مي��ان ايران و اتحادي��ه اقتصادي اوراس��يا را فرصت
مناس��بي براي اقتصاد كش��ور عنوان كرد و از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و ديگر دس��تگاههاي ذيربط
خواس��ت براي نهايي ش��دن اين موافقتنامه ،برنامه
زمانبن��دي تعيين و آن را با جدي��ت دنبال كنند .به
گزارشپايگاهاطالعرسانيمعاوناولرييسجمهوري،
اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي آخرين وضعيت
روابط ايران با اوراس��يا كه به رياست وي برگزار شد ،از
تجارتآزادباكشورهايهمسايهبهعنوانراهپيشرفت
اقتصاد ،صنعت و كشاورزي ايران نام برد و اظهار داشت:
تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا نه
تنها تهديدي براي توليد داخلي محسوب نميشود
بلكه بازار بزرگي در اختيار كاالهاي توليدي كش��ور
ق��رار ميدهد .معاون اول رييسجمه��وري از وزارت
امور خارجه خواست بسترهاي الزم را براي رفع موانع
و نهايي شدن متن موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران
و اتحاديه اقتصادي اوراسيا فراهمكند تاهرچه سريعتر
ش��اهد آماده ش��دن موافقتنامه و تاييد قطعي آن در

اجالس سران باشيم .در اين جلس��ه كه وزراي نيرو،
صنعت ،معدن و تجارت ،س��فير جمهوري اس�لامي
ايران در روسيه و نمايندگان وزارت امور خارجه و بانك
مركزي نيز حضور داش��تند ،رييس سازمان توسعه
تجارت ايران ،گزارش��ي از آخرين وضعيت تجارت و
مذاكرات ايران و اوراسيا ارايه كرد .وي به تاثير مثبت
موافقتنامه اوراس��يا بر تجارت كش��ورمان با اتحاديه
اقتصادي اوراس��يا اش��اره كرد و افزود :حجم تجارت
فيمابين در مدت اجرايي شدن موافقتنامه در مقايسه
با مدت مش��ابه پيش از اج��راي موافقتنامه  ۷درصد
رشد داشته كه شامل رش��د  ۴۴درصدي در صادرات
ايران به اوراسيا و كاهش  ۱۳درصدي واردات ايران از
اوراسيا اس��ت .در اين نشست همچنين در خصوص
برخي موانع و مشكالت پيش روي موافقتنامه تجارت
آزاد مي��ان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا بحث و
تبادل نظر شد و پس از ارايه پيشنهادها و ديدگاههاي
مختلف،تصميماتالزمبرايسرعتبخشيدنبهروند
مذاكراتونهاييشدنتجارتآزادميانايرانواتحاديه
اقتصادي اوراسيا اتخاذ شد.

نايبريي��س كان��ون انجم��ن صنف��ي مرغ��داران
گوش��تي افزايش قيمت م��رغ را ناش��ي از انحرافات
مس��ير كش��تارگاه ت��ا توزي��ع دانس��ت و گف��ت:
فروش م��رغ بي��ش از نرخ مص��وب ۲۴ه��زار و ٩٠٠
توم��ان گرانفروش��ي اس��ت .حبي��ب اس��داهلل نژاد
در گفتوگو با ايس��نا با بيان اينكه مرغ كشور در حال
تامين اس��ت و كمبودي در توليد نداريم ،اظهار كرد:
اگرچه مولفههاي توليد حدود  ۲۰درصد گران ش��ده
اس��ت ولي مرغداران مرغ زن��ده را همچنان با قيمت
مصوب  ۱۷ه��زارو ۱۰۰تومان عرض��ه ميكنند و اگر
همين مرغ با قيمت مصوب  ۲۴ه��زارو ۹۰۰تومان به
دس��ت مصرفكننده نميرس��د ،مقصر توليدكننده
نيس��ت .وي ادامه داد :مش��كل اصلي مرغ ،انحرافات
موجودازكشتارگاهتاواحدهايصنفياست.درحقيقت
ميتوان گفت به همان اندازه كه بر واحدهاي مرغداري
سختگيري ميشود تا مرغ را در سيستم واقعي و با نرخ
مصوب عرضه كنند از كش��تارگاه تا واحدهاي صنفي
رهاشدگي وجود دارد كه در نهايت دود اين انحرافات و
رهاشدگيبه چشم توليدكننده و مصرفكننده ميرود

و س��ود آن نيز به جيب كس��اني خواهد رفت كه هيچ
نقشيدرزنجيرهتوليدندارند.نايبرييسكانونانجمن
صنفيمرغدارانگوشتيدرپاسخبهاينكهگفتهميشود
جوجه يك روزه در سامانه سماصط (سامانه مديريت
اطالعات صنعت طي��ور) با قيمت  ۴۲۰۰تومان خريد
و فروش ميش��ود و جوجه يكروزه باالتر از اين قيمت
بازارگرمي توسط برخي افراد است ،گفت :جوجه يك
روزه در س��امانه سماصط عرضه نميشود و اتفاقا يكي
از مطالبات ما نيز عرضه جوجه در اين سامانه است .از
طرفي اگر كسي ادعا ميكند كه قيمت جوجه يكروزه
بيشاز ۴۲۰۰توماننيستحاضريمباقيمتهزارتومان
بيشتر از نرخ مصوب هم از آنها جوجه خريداري كنيم.
به گفته وي در حال حاضر هيچ سامانهاي براي عرضه
جوجه يك روزه وجود ندارد و قيمت جوجه يك روزه در
بازار در حال حاضر حدود  ۷۰۰۰تومان اس��ت .اسداهلل
نژاد در پايان گفت :فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب يعني
۲۴هزارو ۹۰۰تومانگرانفروشياستواينگرانفروشي
ارتباطي به توليدكنندگان ندارد .دستگاههاي مسوول
بايد پاسخگوي چرايي اين سود جوييها در بازار باشند.

رويداد
آخرين مهلت ثبت
صادرات ريالي در سامانه تجاري

ايرنا | رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت:
 ۳۱خردادماهامسالآخرينمهلتبرايثبتپروانههاي
صادراتي ريالي به عراق و افغانس��تان در سامانه جامع
تجارت اس��ت« .حميد زادبوم» اظهار داش��ت :در پي
فراخوانثبتكوتاژهاي(محمولههايثبتشده)فروش
ريالي به عراق و افغانس��تان در بازه زماني ۲۲فروردين
 ۱۳۹۷تا ۱۶مردادماه ۹۷درسامانهجامعتجارت،بانك
مركزيجمهورياسالميايراننسبتبهبررسيحدود
هشتهزاركوتاژ ثبت شده،راستيآزماييدرخصوص
استفاده نكردن از آن و تاييد موارد اقدام خواهد كرد تا
رفعتعهداتارزيايندستهازصادركنندگانثبتشود.
رييسكلسازمانتوسعهتجارتافزود:صادركنندگاني
كه در اين دوره زماني كاالهاي خود را به صورت ريالي
به عراق و افغانستان صادركردهاند فقط تا ۳۱خردادماه
س��ال جاري فرصت دارند تا نسبت به ثبت پروانههاي
صادراتيخوددرسامانهجامعتجارتاقدامكردهتاپس
ن گروه از صادركنندگان
از تاييد ،رفع تعهدات ارزي اي 
اقدامشود.ويافزود:مهلتتعيينشدهتمديدنخواهد
شد و در صورت عدم ثبت صادركنندگان در اين مدت،
امكان رفع تعه��دات ارزي فروش ريالي وجود نخواهد
داشت.زادبومهمكاريبانكمركزيجمهورياسالمي
ايرانومركزتوسعهتجارتالكترونيكيباسازمانتوسعه
تجارت ايران را در جهت اجراي مصوبات كميته ماده۲
و همچنين كميته اقدام ارزي حائز اهميت دانست و از
تالش و پيگيري ساير اعضاي كميته اقدام ارزي تقدير
كرد .بنابراين گزارش ۲۴ ،ه��زار و  ۷۰۰صادركننده از
سال ۹۷حدود ۷۲ميليارديوروصادراتانجامدادندكه
با تخفيفات اعمال شده  ۶۲ميليارد يورو تعهد ارزي به
كشورثبتشدودراينميان ۴۵ميليارديوروبهچرخه
اقتصاديكشوربازگشتهاست.

نقش مناطق آزاد در واردات دارو

فرينا|مشاوررييسجمهورگفت:مناطقآزادباتوجه
بهاختياراتووظايفيكهدارندميتواننددرزمانتحريم،
منشأ اثر در حوزه دارو و تامين مايحتاج كشور باشند و
اعالم كردهايم هر دارويي را با قيمت و اس��تانداردهاي
تعيين شده در سازمان غذا و دارو ،تامين كرده و تحويل
وزارت بهداش��ت ميدهيم« .حميدرضا مومني» در
مراس��م امضاء تفاهم نامه ميان دبيرخانه شوراي عالي
مناطق آزاد با سازمان غذا و دارو با اشاره به ماموريتها و
حساسيتهاي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در
ارتباط با سالمت مردم گفت :در حوزه غذا و دارو و ساير
بخشهايحوزهسالمت،بهويژهدربخشبيماريكرونا
تماميسازمانهايمناطقآزادپايكارآمدندوتاجايي
كه در توان داشتند در حوزه پشتيباني به كمك وزارت
بهداشتآمدند.بهعنواننمونهدرمنطقهآزادقشمبيش
از  15ميليارد تومان در حوزه كرونا هزينه شده است و
اگرخريداريدستگاهاكسيژنسازدراينمنطقهانجام
نميشدتلفاتومرگوميربسياربيشترازآمارفعليبود.
او با تاكيد بر اينكه تفويض اختيار سازمان غذا و دارو
به مناط��ق آزاد يكي از ضرورتها و نقاط مش��ترك
همكاري ميان اين دو نهاد اس��ت گفت :مناطق آزاد
داري منابع خوبي هستند و ميتوانند كمككننده
س��ازمان غذا و دارو و دس��تگاههاي اجرايي باشند.
مناطق آزاد در حوزه واردات انواع محصوالت ميتوانند
كمك كنند و حفظ استانداردها براي ورود به كشور
اهميت بااليي دارد .دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و
ويژه اقتص��ادي اظهار كرد :بايد ظرفيتهاي مناطق
آزاد در چارچ��وب ماموريتهاي غذا و دارو قرار گيرد
و آزمايشگاههايي با استاندارد باال ايجاد شود و خألها
در حوزه آموزش برطرف و س��مينارها و نشس��تها
ب��راي ارتقاي س��طح آموزش نيروه��اي متخصص
برگزار شود .مومني افزود :مناطق آزاد آمادگي ورود
به ح��وزه محصوالت حالل را دارن��د .معاونت علمي
رياستجمهوري هم آماده است تا سقف  80ميليارد
تومان در اين زمينه هزينه كنن��د و ما با تمام توان و
تجهيزات آماده هستيم تا اين كار به سرانجام برسد.

ويژه
باحضوروزيرراهوشهرسازي

مجموعه پلها و تقاطع چهار
سطحي شهيد سليماني افتتاح شد

عصر امروز با حضور وزير راه و شهرس��ازي ،اس��تاندار
اصفه��ان ،ش��هردار اصفهان ،نماين��دگان مجلس و
اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان نقطه آغازين و
صفر چهارمين رينگ حفاظتي ش��هر اصفهان تحت
عنوان پروژه مجموعه پلها و تقاطع غيرهمس��طح
چهار سطحي شهيد سليماني افتتاح شد و در اختيار
ش��هروندان قرار گرفت .به گ��زارش اداره ارتباطات
رسانهاي ش��هرداري اصفهان ،محمد اسالمي ،وزير
راه در ايي��ن بهرهبرداري از مجموع��ه پلها و تقاطع
چهارسطحي شهيد سردار سليماني اظهار كرد :كشور
ما روزهاي بسيار س��ختي را طي كرده است و برخي
اظهارنظرها به زبان آسان ميآيد اما تا انسان با لوازم و
موانع كار آشنايي نداشته باشد ،انصاف را رعايت نكرده
است .وي ادامه داد :در شرايطي كه در جنگ اقتصادي،
تماممسيرهامسدودوكشورهمتشنهتوسعهروزافزون
اس��ت ،ايجاد پروژههاي��ي كه براي م��ردم رفاه و گره
گش��ايي دارد فقط از باور و اطمينان دست اندركاران
و كارگزاران ،قابل تحقق اس��ت .وزير راه و شهرسازي
افزود :پروژههاي شهرداري مصداق اين باور است كه با
همدليكارهابهايننقطهرسيدهاست.ويبابياناينكه
در شهرسازي براي منزلت اجتماعي و زندگي مطلوب
براي مردم نياز به توجه به مباحث شهرسازي داريم تا
مردم از سرانه مناسب برخوردار باشند ،گفت :بايد در
كنار اين ظرفيت ،امكانات هم عادالنه توزيع شود و در
كنار آن حمل و نقل و جريان ترافيك به صورت مدون
و سيستماتيك دنبال شود.
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سومين و آخرين مناظره سيزدهمين
گزارش انتخابات رياستجمهوري در حالي به
پايان رسيد كه باز هم شاهد وعدههاي
كليشهاي پيرامون مطالبات جامعه زنان بوديم؛ حال
آنكه طرح س��طحي مطالبات بدون اراي��ه راهكار و
برنامه مشخص نهتنها راهگش��ا نيست ،بلكه تصور
نگاه ابزاري به زن��ان را در اذهان تقويت ميكند .اين
مساله هر  4سال يكبار تكرار ميشود ،كانديداهاي
رياستجمهوري با وعده وزير زن و احقاق حقوق زنان
آراي نيمي از جمعيت فعال جامعه را به خود جذب
ميكنند،ام��ا وقتي پاي عمل و اجرا به ميان ميآيد،
با گفتن جملههايي مثل «نشد» و «نگذاشتند» و ...
از زير بار مسووليت ش��انه خالي ميكنند .اين اتفاق
باره��ا و بارها رخ داده و اينب��ار هم مثل تمام دفعات
قبل نامزدهاي رياستجمهوري در سومين و آخرين
مناظره خود از پرداختن به مطالبات زنان البته تنها
در شعار ابايي نداشتند و وعدههايي هم در اين رابطه
به زنان دادند ،وعدههايي كه ديگر براي درصد بااليي
از جامعه زنان مشخص است كه هيچ كدام ضمانت
اجرايي ندارد.
كليشههايي براي جذب آراي زنان
«حضور زنان در ورزش��گاهها»« ،اعطاي گواهينامه
موتور براي زنان»« ،رييسجمهوري زن»« ،انتصاب
وزراي زن» و  ...از جمله مطالباتي كه سالهاست به
كليش��هاي براي جذب آراي زن��ان هنگام انتخابات
تبديل شده اس��ت .نامزدها بيتوجه به اثرات منفي
وعدههاي اينچنيني ،هر چهار سال يكبار سعي در
جلب نظر زن��ان دارند؛ وعدههايي كه به فراموش��ي
سپرده ميش��وند.در مناظرات تقريبا تمام نامزدها
هنگام پاسخ به س��واالت پيرامون مطالبات زنان در
مناطرات،جمله «زناننيميازجامعهايرانراتشكيل
ميدهند» را به زبان آوردند اما هيچگاه به اين مساله
توجه نميشود كه اين «نيمي از جمعيت ايران» اگر
از وعدههاي داده شده دلسرد شوند ،چه اثرات منفي
اجتماعي و سياسي ميتواند داشته باشد.
بازي «نخنما» شده شعار دادن
در حوزه مطالبات زنان
دكترنداحاجيوثوق ،فعالحوزه زنانودانشآموخته
دكتراي علوم سياسي در اين باره ميگويد :در عصر
فعلي با رش��د جامعه اطالعاتي و آگاهي زنان ،سطح
خبر

هر معتاد ساالنه ۵۰ميليون
تومان به اقتصاد ضربه ميزند
اولويت اول رييسجمهور آينده بايد پيشگيري
و كاه��ش آس��يب در زمينه همه آس��يبهاي
اجتماع��ي و به وي��ژه موادمخدر باش��د ،چراكه
براساس برآوردهاي حداقلي هر معتاد در كشور
به صورت سرانه ساالنه حداقل  ۵۰ميليون تومان
فقط به اقتصاد ضربه و خس��ارت ميزند .در اين
چهار دهه نزديك به  ۱۸ميليون نفر با احتس��اب
افرادتكراريدستگيرشدهاند،نزديكبه ۶۸درصد
اين دس��تگيريها مربوط به جرايم مس��تقيم و
غيرمستقيمموادمخدراست.دبيركلاسبقستاد
مبارزه با مواد مخدر با بيان اين مطلب گفت :اگر
يك تومان در مديريت و مهار اعتياد خرج كنيم،
 ۱۰تومان در جاهاي ديگر صرفهجويي ميشود.
حجم كش��فيات مواد مخدر كامال نشاندهنده
تالش��ي اس��ت كه در اين زمينه انجام ميشود.
ما در اي��ن  ۴دهه حدود  ۴هزار ش��هيد دادهايم،
اما رييسجمهور آتي بايد بداند اين س��تاد با اين
تركيب و با اين ش��كل ناكارآمد است و بايد يك
ساختار مسوول متولي متمركز تدبير كند البته
اين موضوع بحث كارشناسي گستردهاي دارد كه
فعال نميخواهم به آن بپردازم.
عل��ي هاش��مي اف��زود :س��تاد در اي��ن زمينه
پژوهشهايي انجام داده اس��ت ،رييسجمهور
آت��ي بايد اولوي��ت را كاهش تقاض��ا با محوريت
پيشگيري داشته باش��د و البته اين به معني اين
نيس��ت كه ما مقابله با عرضه را كن��ار بگذاريم،
بلكه بايد باقي بماند و ب��ا باندهاي اصلي برخورد
ش��ود .در حال حاضر نيز دوستان مقابلهكننده
به سمت شناس��ايي باندهاي اصلي ميروند و با
توجه به اينكه  ۶۵درصد كش��فيات در مرزهاي
شرقي كش��ور بوده ،نش��اندهنده اين است كه
نيروهاي مقابله بر شناسايي باندهاي اصلي تالش
جدي ميكنند .او با بيان اينكه اقتصاد حاصل از
خريد و فروش مواد مخ��در از  ۴اقتصاد اول دنيا
است و چرخش مالي بس��ياري با انواع جنايات و
جرايم سازمان يافته و پولشويي دارد .اين ساختار
ناكارآمد است و بايد يك ساختار مسوول و متولي
پاسخگو داشته باش��يم .اقدامات پيشگيرانه نيز
بايد به اين صورت باشد كه در كشور گفتمانها و
رويكردهاي حكمراني را اصالح كنيم ،اين بحث
بسيارمهمياستبايددرنحوهدينداريباجامعه
و به ويژه جوانان مدارا كني��م .هزاران فرصت در
شبكههاي مجازي وجود دارد و اين ميتواند ابزار
بسيار عالي براي آگاهيبخشي و مهارت آموزي
براي نسل جوان باشد ،همانطور كه در حال حاضر
نيز تا حدودي است .هاشمي در بخش ديگري از
سخنانشگفت:رييسجمهورآيندهبايددرمساله
پيشگيري نگاه سنتي نداشته باشد .پيشگيري
ابعاد وسيعي دارد؛ آگاهي بخشي يكي از آن است.

خبر روز

 ۱۸۷فوتي و  ۸۱۹۵ابتالي جديد كرونا در كشور

بنابراعالمروابطعموميوزارتبهداشتدركشور۸هزارو ۱۹۵بيمارجديدكوويد ۱۹شناساييشدندومتاسفانه ۱۸۷تننيزبهدليلاينبيماري
جان خود را از دس��ت دادند .همچنين تاكنون ۴ميليون و ۳۲۷هزار و ۵۳۳نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۸۲۷هزار و ۱۰۶نفر نيز ُدز دوم را تزريق
كردهاندومجموعواكسنهايتزريقشدهدركشوربه ۵ميليونو ۱۵۴هزاروُ ۶۳۹دزرسيد.مجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربهسهميليونو
 ۲۸هزارو ۷۱۷نفرومجموعجانباختگاناينبيماريبه ۸۲هزارو ۹۸نفررسيد.خوشبختانهتاكنوندوميليونو ۶۵۲هزارو ۷۹۲نفرازبيماران،
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند .سه هزار و ۴۴۵نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها
تحتمراقبتقراردارند.درحالحاضر ۱۳شهركشوردروضعيتقرمز ۲۰۸،شهردروضعيتنارنجيو ۲۲۷شهردروضعيتزردقراردارند.

بازي «نخنما» شد ه شعار دادن در حوزه مطالبات زنان

«عدالتجنسيتي» ؛ انتظاري ازحاكميت

هيچ مجرايي براي بيان نقد خود ندارند و نمايندهاي
از جنس خود نيز ندارند با وعدههايي نظير «پنج وزير
زن» يا «تشكيل كل كابينه از زنان» به سخره گرفته
ميشوند.مردانهيچبرنام هوراهبرديبرايمطالبات
زنان مطرح نميكنند.
او معتقد اس��ت كه حضور كمرنگ زنان در ساختار
قدرت مان��ع از پيگيري مطالب��ات مرتبط با عدالت
جنسيتي ميشود .از سوي ديگر نيز زناني هم كه در
ساختار قدرت وجود دارند متاسفانه چندان همسو و
همراه با مطالبات همجنسان خود نيستند.
به گفت��ه اين مدرس دانش��گاه ،حتي«معاونت امور
زنان» نيز در راستاي رس��يدگي به مطالبات زنان با
كارشكنيهاي فراواني مواجه است.

مطالبهگري آنها نيز باال رفته و اين بازي نخ نما شدهاي
است كه كانديداها شعار دهند و پاسخگوي مطالبات
زنان نباشند .از سوي ديگر زنان به اين بلوغ رسيدهاند
كه در راستاي مطالبات و عدالت جنسيتي ،مجاري
رسميراپيداكنندوجنبشيرادراينراستارقمبزنند
و اثرگذاري خود را آغاز كنند.
دغدغهمندان ايران غافل نمانند
دبير كميته زنان و صلح انجمن علمي مطالعات صلح
ايران ،ادامه ميدهد :در تم��ام دنيا انتخابات كانالي
اس��ت كه بتوان از طريق آن هيجانات جمعي مردم
را در كارزاره��اي انتخاباتي كاناليزه ك��رد تا مردم از
يك مجراي درس��ت يك رفتار جمعي را با يكديگر
تجربه كنند اين در حالي اس��ت كه اگر زنان و ساير
اعضاي جامعه سرخورده شوند و در كارزار انتخاباتي
شركت نكنند يا حضور كمرنگي داشته باشند ،شاهد
هيجاناتجمعيمردمبهاشكالمتعددنظيرتجمعات
و شورشها و  ...خواهيم بود و دغدغه مندان ايران نبايد
از اين مطلب غافل بمانند.
بهرهگيري از مهره زنان با تبريك روز دختر
اين مدرس دانشگاه با اش��اره به مناظره سوم و آخر
نامزدهاي سيزدهمين انتخابات رياستجمهوري،
ميافزايد :حتي در مناظره سوم نيز شاهد بهرهگيري
از مهره زن��ان براي جذب راي اما اينبار در كليش��ه
تبريكروزدختربوديم.بهجايتكراركليشههاانتظار
ميرفت كانديداها ولو به مناسبت روز دختر ،با بيان
برنامههاي خود براي زنان و دختران اعتمادي ايجاد
كنند و حداقل به مناس��بت اين روز فراتر از كليشه
تبريك و جذب زنان براي حضور در پاي صندوقهاي
راي ميرفتند.

قانون مردانه ،جامعه مردساالر
اين فع��ال حوزه زنان ،ب��ا بيان اينك��ه در جامعهاي
مردساالر زندگي ميكنيم كه مردان براي كل جامعه
و جمعيت هميش��ه تصميمگيرنده بودن��د ،اظهار

ميدارد :مردان قانون را نوشتند ،قانون را اجرا كردند
و تصميمگير ب��راي تمام گروههاي جنس��ي درون
جامعههستند.نيميازجمعيتجامعهرازنانتشكيل
ميدهند و پتانسيل راي بااليي دارند و از سوي ديگر
ويژگيهاي زنانه آنها در جهت ترغيب و اثرگذاري بر
سايرافرادجامعهنيزبسيارموثراست،ازاينرونامزدها
با دادن وعدههايي سعي در استفاده از پتانسيل راي
زنان در راستاي راي دهي و مشروعيت بخشي دارند.
حاجيوثوقمعتقداستكهزناندرجامعهماازناحيه
مردساالري ناراحت و معترضاند و همين امر باعث
شده مطالبهگري زنان در دهه اخير افزايش يابد.
به گفته او ،كانديداها همواره به اين «طمع» افتادهاند
كه از اهداف و خواستههاي زنان محملي براي رسيدن
به اه��داف و قدرت خود اس��تفاده كنند و اين همان
«استفاده ابزاري» از زنان است.
ايجاد موج خشم در بين زنان
اين دانشآموخته دكتراي علوم سياس��ي ،تصريح

روي خط خبر

 ۳ميليونواكسنكروناواردكشورميشود

رييس سازمان غذا و دارو از واردات سه ميليون واكسن
كروناازطريقمناطقآزادخبرداد.محمدرضاشانهساز
گفت :اين واردات بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با
كرونا بوده و با توجه ب��ه اينكه محدوديتهايي براي
واردات واكس��ن در ساير بخشها است ،برنامهريزي
ش��ده اين تعداد واكس��ن از طريق مناطق آزاد انجام
شود و اين كار به سرعت در حال انجام است .او تصريح
كرد :در طول اين هفته ني��ز محموله چند ميليوني
واكسنهاي ايراني كرونا وارد بازار ميشود كه با دستور
وزير بهداش��ت مجوزهاي تزريق صادر خواهد شد.
شانهس��از با بيان اينكه روشهاي توليد واكسنهاي

كرونادركشورهايمختلفيكساناست،گفت:افرادي
كهدرمرحلهاولواكسنخارجيتزريقكردهانداگربه
داليلي تامين آن واكسنها امكان پذير نشد در مرحله
دوم از واكسن ايراني استفاده ميشود و اين روش در
اكثر كش��ورهاي با جمعيت باال استفاده شده است.
رييس سازمان غذا و دارو افزود :البته ما از واكسنهاي
وارداتي نيز استفاده ميكنيم تا كمبودي پيش نيايد.
او خاطرنش��ان كرد :همچنين طبق استانداردهاي
سازمان جهاني بهداشت از ظرفيتهاي توليد داخل
نيز استفاده ميكنيم و در تير ماه توليد واكسن عليه
كرونا با همكاري روسيه را آغاز خواهيم كرد.

رييسجمهوربرزيلبهخاطرماسكنزدنجريمهشد

ميكند :نامزدها مطالبات زن��ان را ميدانند و حتي
پيش��ينه برخي از آنها درباره عدم پيگيري مطالبات
زنانمشخصاستامابازهمدرمقطعزمانيانتخابات
مطالبات زن��ان را مطرح ميكنند .حتي در اين دوره
انتخابات استفاده ابزاري از زن به سر حد ممكن خود
رسيده و اين منجر به ايجاد موج خشم زنان در جامعه
شده است.
دبير كميته زن��ان و صلح انجم��ن علمي مطالعات
صلح ايران ،ادامه داد :زنان به فهم و درك اين مساله
رسيدهاندوتكراراينمسالهمنجربهافزايشخشمآنها
شده است .زنان هيچ كانال رسمي و سازماندهي براي
بيان اين خشم و مطالبهگري خود و هيچ نامزدي از
جنس خود نيز در بين كانديداها ندارند.
سخره زنان با وعده پنج وزير زن
اين فعال حوزه زنان ،با بيان اينكه ما از فرهنگي سخن
ميگوييم كه رجل سياسي در آن تنها يك جنس و
مرد محسوب ميشود ،ميافزايد :به دليل اينكه زنان

لزوم تقويت جامعه مدني زنان
اين دانشآموخته دكتراي علوم سياس��ي ،تصريح
ميكند :از س��وي ديگر عدم پويايي جامعه مدني و
مطالبهگري س��اختارمند آنها در راس��تاي مباحث
عدالتجنسيتياستكهمنجربهعدماتحادوانسجام
زنان براي طرح مطالبات خود شده است .بايد بتوانيم
جامعه مدني زن��ان را تقويت و تبديل به نهادي قوي
كنيم كه دايما در حال مطالبهگري از ساختار قدرت
باشند اما متاسفانه در حال حاضر اينگونه نيست.
دبير كميته زنان و صلح انجمن علمي مطالعات صلح
ايران ،همچنين اين را هم گفت كه ش��يريني قدرت
آنچنانبردلوجانمرداننشستهكهواگذاريبخشي
از آن به زنان برايشان سخت است و در حال مقاومت
هستند و اين مقاومت آنها به ثمر نشسته است.
حضور بيشتر مردان در احزاب
و تنگتر شدن عرصه مطالبات زنان
حاج��ي وثوق حض��ور بيش��تر م��ردان در احزاب و
گروههاي سياسي را عامل قدرت البيگري بيشتر و
تنگتر شدن عرصه مطالباتزناندانستهوميافزايد:
بيتوجهي به مطالبات زن��ان اثرات منفي در حيات
سياسي اجتماعي ايران دارد ،بهطوري كه ميتواند در

دراز مدت بر آينده و سرنوشت سياسي ايران اثر گذارد.
زنان س��ازنده نيمه ديگر جامعهاند .زني كه دلسرد از
مشاركت ش��ده و حس شهروند درجه دو و ابزارگونه
دارد منجر ب��ه كاهش س��رمايه اجتماعي جامعه و
مشروعيتميشود.
اين فعال حوزه زنان ميگويد :زنان ميتوانند با ويژگي
تربيتي خود اين حس دلس��ردي و احس��اس خود
نسبت به شرايط حاكم را به نسل آتي منتقل كنند و
نسلي منفعل بسازند .اگر شرايط به اين سمت پيش
رود ايراني را شاهديم كه شهروندان منفعلي خواهد
داشتكهريشهآندرهمينناديدهگرفتنزناناست.
«عدالت جنسيتي»؛ انتظاري از حاكميت
او با بي��ان اينكه  ۸۰درص��د وعدهه��اي انتخاباتي
نامزدها در ح��وزه زنان قابليت عملياتي ش��دن در
س��اختار قانوني فعلي را ندارد ،تصريح ميكند :عرفا
رييسجمهوريتابعيازساختارحاكميتونهادهاي
مختلف اس��ت و براي رسيدن به س��ر حد مطلوب
عدالت جنس��يتي نميتوان تنها از رييسجمهوري
بلكه از كل ساختار حاكميت بايد اين انتظار را داشت
چراكه رييسجمهوري ويترين اين ماجرا است .براي
عملياتي كردن اين وعدهها در درجه اول بايد تفسير
از قانون را تغيير داد .سالهاي سال است بر سر كلمه
رجل سياسي بحث است.
به جاي طرح «رو بنا» ،زيربناي
مطالبات زنان بررسي شود
حاجي وثوق ميگويد :بهجاي شعار دادن از نامزدها
انتظار ميرود كه حوزههاي مختلفي كه زنان در آنها
مطالباتيدارندآسيبشناسيكنند.مباحثروبنايي
و ظواهر مطرح ميش��ود درحالي كه بايد شفافيت
بيشتري وجود داشته باشد و زيربناي مباحث مطرح
شود .مطرح شدن زيربنا تلنگري به جامعه مدني زنان
ميزد كه مطالبات را پيگيري كنند.
اين فعال حوزه زن��ان در پايان گفت :بيان روبناها راه
بهجايي نخواهد برد .اگر مطالبات زنان پاس��خ داده
نميشود حداقل بايد شفافسازي شود تا گره ماجرا
مشخص شود .در مناظرات شاهد «مونولوگ»هايي
(تكگويي) با ه��دف تهييج و ابزار ق��رار دادن زنان
بوديم .امروزه ش��اهد عدم اتحاد و انس��جام زنان در
راس��تاي مطالبات خود هستيم كه اميد ميرود اين
مساله حل شود.

رويداد

«نظام سالمت» بيمار است ،فكري شود
س�لامت بايد براي هركسي كه قرار است منصب
رياس��تجمهوري را به دست آورد و هر تيمي كه
قرار است در حكمراني قرار گيرد ،در اولويت باشد.
معاون اس��بق س�لامت وزارت بهداش��ت ضمن
اشاره به بخشهاي مغفول مانده در نظام سالمت
و با بيان اينكه نظام س�لامت بيمار اس��ت و بايد
فكري براي آن شود ،گفت :تا قبل از دوران كرونا
اثبات اينكه س�لامت موضوع مهم و تاثيرگذاري
در زندگ��ي اجتماعي ،اقتصادي و ...افراد اس��ت
ش��ايد س��خت بود .همواره اعالم كرديم سالمت
زيرس��اخت رش��د و تعالي يك جامعه است؛ ولي
اين امر براي خيلي از مردم و سياس��يون مشهود
نبود؛ در حالي كه االن ضرباتي به س�لامت مردم
وارد شده است و تعداد بااليي از مردم بيمار شدند،
عدهاي را از دست داديم ،هزينه درمان باال رفت و
حتي آسيبهاي شديد اقتصادي و اجتماعي آن را
در جامعه شاهد هستيم .اكنون ثابت شد تا زماني
كه زيرساختهاي الزم براي مقابله با بحرانهاي
سالمت ايجاد نكنيم ،هر لحظه ممكن است از اين
موضوع آسيب ببينيم .دكتر س��يد مويد علويان
افزود :در كش��ور ما خدمات س�لامت به صورت
 Passiveاس��ت؛ يعني پ��س از آنكه مردم بيمار
ش��دند به آنها خدمترس��اني ميكنيم يا حتي
خود مردم بعد از بيمار ش��دن به پزشك مراجعه
ميكنند .ما در كشور پرونده سالمت الكترونيكي
كه هم ه عملياتهاي س�لامت اف��راد در آن ثبت
شود ،نداريم .پزشك خانواده در كشور ما جايگاه
اول ندارد؛ البته در روس��تاها اقداماتي در زمينه
پزشك خانواده صورت گرفته است اما نظام ارجاع
و پزش��ك خانواده هنوز در كشور ما غريب است.
ما برنامهاي براي حمايت از اقش��ار آس��يب پذير
در مقابل صدم��ات جبرانناپذير نداريم .مثال اگر
فردي كه ضعيف است دچار بيماريهايي با هزينه

درماني بااليي شود ما برنامه مدوني براي حمايت
از او نداريم .علويان ادامه داد :س�لامت بايد براي
هركسي كه قرار اس��ت منصب رياستجمهوري
را به دس��ت آورد و ه��ر تيمي كه قرار اس��ت در
حكمراني قرار گيرد ،در اولويت قرار گيرد .اكنون
در حوزه كرونا هنوز آسيب وجود دارد و متاسفانه
نتوانستيم بايدها را رعايت كنيم .االن حدود يك
درصد جمعيت كش��ور واكسيناسيونشان كامل
شده است و سوال اين است كه نميشد اين اتفاق
زودتر بيفتد و مردم كشور ما نسبت به اين بيماري
ايمن شوند؟ واقعيت اين است كه هنوز اين اتفاق
نيفتاده است.
او با انتقاد از آنچه كه «افزايش هزينههاي درمان
طي س��الهاي گذش��ته» خواند ،افزود :در سال
 ۱۳۹۲كل هزينه صندوقهاي سالمت در كشور
 ۵۸هزار ميلياردتومان بوده اس��ت و در آخر سال
 ۱۳۹۹اي��ن عدد ب��ه  ۳۰۰هزار ميلي��ارد تومان

رسيده است .س��هم مردم در سال  ۱۳۹۲حدود
يك سوم از  ۵۸هزار ميليارد بود و در اواخر ۱۳۹۹
حدود  ۱۰برابر شد.
او افزود :دولت بعدي بايد به حوزه سالمت متعهد
باشد و مردم هم با ديد باز راي دهند و از كانديداها
بخواهند برنامه خود را ش��فاف اعالم كنند .مردم
در يك س��ال و نيم اخير به دليل مشكالت كرونا
آس��يب ش��ديد ديدند و بايد در كمتر از شش ماه
كل ملت واكس��ينه شوند .كس��ي كه ميخواهد
رييسجمهور ش��ود بايد اعالم كند طي شش ماه
اول مردم را واكسينه ميكند و به تعهداتش پايبند
باش��د .علويان چالش دولت بعدي در حوزه نظام
س�لامت را افزايش هزينهها بدون اثربخشي باال
دانس��ت و اظهار كرد :در مورد كرونا هم موضوع
واكسيناس��يون چالش اصلي خواه��د بود .اينكه
روند در حوزه س�لامت به چه ش��كل خواهد بود،
بستگي به برنامهها و صداقت دولت آتي دارد.

ذره بين

تخريب محيط زيست ،نابودي حيات كشور
دولت ايالت سائوپائولوي برزيل اعالم كرد ،بعد از آنكه
ژاير بولسونارو بدون داشتن ماسك به اسكورت هزاران
موتورس��وار در خيابانهاي شهر سائوپائولو پيوست
بابت نقض قوانين شهرداري براي مقابله با همهگيري
 ۱۱۰دالر جريمه شد .ژاير بولسونارو ،رييسجمهور
برزيل از تش��كيككنندههاي مشهور به كوويد۱۹-
بوده كه مكررا تدابير محدوديت آميز اعمال شده در
اين كشور با هدف مقابله با اين ويروس را نقض كرده
و چندين بار نيز علنا خطر آن را كم اهميت دانسته،
اگر چ��ه ادعا كرده ك��ه در چند ماه گذش��ته به اين
ويروس مبتال شده است .بر اساس بيانيه دولت ايالت
سائوپائولو،برايژايربولسونارو ۱۱۰دالرجريمهازبابت

نقض يك بند قانوني الزام به داشتن ماسك در اماكن
عمومي كه از مه ۲۰۲۰اعمال شده ،صادر خواهد شد.
بر اساس دادههاي اين دولت محلي ،حدود ۱۲۰۰۰
موتورسيكلت در اين تجمع برگزار شده در حمايت از
بولسونارو شركت كردند .همچنين تاركيسيو گومز،
وزير زيرساخت برزيل نيز به همراه رييسجمهور اين
كشور جريمه شد .بنا به اعالم وزارت بهداشت برزيل،
تنه��ا حدود  ۱۲درصد از جمعيت اين كش��ور هر دو
دوز واكسن كوويد ۱۹-را دريافت كردهاند و بسياري
از متخصصان برزيلي معتقدند تنه��ا در صورتي كه
اكثريت جمعيت اين كش��ور واكس��ينه شده باشند
ميتوان ماسك ها را كنار گذاشت.

بدون حفظ محيط زيس��ت كش��ور قادر به ادامه
حيات نيس��ت .رييس س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت ضمن انتق��اد از تصميم��ات ضد محيط
زيستي برخي سياس��تگذاران و تصميمگيران
گفت :متاس��فانه در كش��ور اهداف كوتاهمدت بر
منافع بلندمدت غالب شده است و ما حاضر هستيم
ك��ه براي توليد چه��ار كيلو م��واد غذايي محيط
زيس��ت را قرباني كنيم .عيس��ي كالنتري با بيان
اينكه آخرين گزارشهاي سازمان زمينشناسي
بيانگر اين اس��ت كه بهطور متوسط كشور ساالنه
 ۲۵۰ميليمتر نشست ميكند ،گفت :اين مشكالت
ناش��ي از تصميمگيريهاي غلط است.مس��ائلي
ازجمل��ه كاه��ش مناب��ع آب ،فرس��ايش خاك،

فرس��ايش ژنتيك و ...غيرقابل جايگزين هستند.
او با اش��اره ب��ه اينكه كاش همانگون��ه كه مردم
از راهنمايان محيط زيس��ت تبعي��ت ميكنند،
سياستگذاران نيز اينگونه باشند ،اظهار كرد :در
برنامه ششم توسعه آمده است كه كشور  ۹۵درصد
در توليد محصوالت كش��اورزي خودكفا باش��د.
اين يعني بيالن منفي آب سه برابر امروز شود .از
اينرو ما نياز داريم كه به موازات فرهنگسازي براي
مردم براي سياس��تگذاران و تصميمگيران هم
فرهنگسازي كنيم .در سال  ۱۹۷۰غرب تصميم
گرفت ك��ه صنايع آالينده را ب��راي حفظ محيط
زيست خود به كش��ورهاي شرقي ارجاع دهد .در
اين زمان ايران نيز بهدنبال مهد توس��عه صنعت

شدن بود .رييس سازمان حفاظت محيط زيست
با تاكيد بر اينكه ما جزو  ۱۰كشور اول توليدكننده
گازهاي گلخانهاي هستيم و اجالس پاريس را نيز
نپذيرفتهايم ،تصريح كرد :رهبر انقالب از  ۲۵سال
پيش در سخنرانيهاي خود بر اين موضوع تاكيد
كردهاند كه شدت انرژي بايد در كشور كاهش يابد.
اين يعني انرژي كمتري بايد در كشور مصرف شود
و از آلودگي كره زمي��ن جلوگيري كنيم .او ادامه
داد :ما بايد بتوانيم فرهنگي كه براي عموم مردم
در حفاظت از محيط زيس��ت را در نظر گرفتهايم
در سر سياستگذاران هم فرو ببريم و بگوييم كه
بدون حفظ محيط زيس��ت كش��ور قادر به ادامه
حيات نخواهد بود.

