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توانايي فهم ساختارهاي بين المللي

بدون FATF ممكن نيست

بعد از جنگ جهاني دوم عرصه 
مناسبات جهاني رنگ ديگري 
به خود گرفت و جهان متوجه 
اين واقعيت شد كه بدون تعامل 
و همكاري ميان كش��ورهاي 
مختلف نمي توان به توس��عه 
پايدار و همه جانبه دست پيدا 
كرد. در اين م��دل اقتصادي و 
ارتباطي، س��اختارهايي در نظر گرفته شد تا از طريق اين 
س��اختارها هم از يك طرف بهبود وضعي��ت اقتصادي و 
تجاري كشورها ممكن شود و هم امكان سوءاستفاده برخي 
جريانات تاريك و س��ياه از صحنه اقتصاد مسدود شود. به 
عنوان نمونه سازمان هايي چون صندوق بين المللي پول، 
بانك جهاني و متعاقب آن هم بحث تشكيل كنوانسيون هاي 
مقابله با پولشويي در دستور كار قرار گرفتند. اغلب كشورها 
پذيرفته اند كه در بطن اين مناسبات ارتباطي برنامه هاي 
ادامه در صفحه 2 اقتصادي و... 

بع��د از مط��رح ش��دن برخي 
اظهارنظره��ا از س��وي برخي 
در  اصولگ��را  نامزده��اي 
مناظرات در خص��وص اينكه 
اقتصاد ايران بدون پيوستن به 
كنوانسيون هاي بين المللي از 
نوع fatf مي تواند گليم خود را 
از آب اقتصاد بين المللي بيرون 
بكش��د؛ به نظرم براي روشن كردن ابعاد مختلف موضوع 
بهتر است پرسشي را به اين صورت طرح كرد كه آيا اساسا 
در اين برهه تاريخي امكان دارد بدون تعامالت همه جانبه 
با جهان پيراموني بتوان زندگي كرد؟ گمان نمي كنم هيچ 
فرد عاقلي وجود داشته باشد كه پاسخ مثبت به اين پرسش 
بدهد. بنابراين پرس��ش بعدي اين است كه آيا مي توان با 
دنيا تعامل كرد و فقط با ملت ها تعامل كرد و موضوع تعامل 
با دولت ها كنار گذاشته ش��ود؟ برخي معتقدند مي شود 
با دنيا تعامل كرد، اما ضوابط و روابط حاكم بر مناس��بات 
جهاني را قبول نداشت. اين نوع اظهارنظرها منطقي و قابل 
قبول نيست. قراردادهاي بين المللي به هر حال بخشي از 
تعامالت بين المللي است. نمي شود در سازمان ملل عضو 
باشيد، اما مقررات و ضوابط ملل متحد براي تنظيم روابط 
بين كشورها را قبول نداش��ته باشيد. نمي شود كشوري 
از سيستم بانكداري جهاني اس��تفاده كند، اما قواعد اين 
ساختار را در دستور كار قرار ندهد. من كاري به اين ندارم 
كه اين قواعد آيا به حق اس��ت يا به حق نيس��ت. شرايط 
موجود يك چنين ضرورت هايي را ايجاب مي كند. شرايط 
امروز مي گويد كه يك گروه ناظر اقدامات مالي بين المللي 
وجود دارد ك��ه در حوزه بانكداري بين المللي حرف اول و 
آخر را مي زند و به اين ناظر مالي fatf مي گويند. اين گروه 
ناظر اقدام مالي مقرراتي را وضع مي كند، اگر كشوري اين 
مقررات را نپذيرد، اين گروه ناظر، كشور ياد شده را مجازات 
يا تحريم نمي كند، تنها به اعضاي خود توصيه مي كند كه 
من اين كشور را تاييد نمي كنم، بنابراين همه اعضاي اين 
نهاد نيز از معامله و داد و ستد با اين كشورپرهيز مي كنند. 
مانند اين است كه كشوري عضو فيفا باشد و فوتبال بازي 
كند اما قواعد فيفا را نپذيرد. طبيعي است كه فيفا كشور ياد 
شده را از فوتبال بازي كردن، منع نمي كند، بلكه مي گويد 
در بازي هايي كه ذيل نام فيفا با عنوان جام جهاني، بازي هاي 
جام ملت هاي قاره اي و فوتبال باشگاهي و... است نمي تواند 
حضور پيدا كند. fatf هم ايران را تحريم نكرده است، تنها 
نام ايران را در ليستي قرار داده است كه كشورهاي پرخطر 
در آن ق��رار دارند و توصيه اي براي همكاري كردن با ايران 
نمي كند. وقتي در اين ليست قرار گرفته باشيم، هيچ بانك 
و كشوري در دنيا )حتي چين، روس��يه، عراق و...( حاضر 
به دادوس��تد با ايران نخواهد شد. پس اگر اقتصادي قصد 
تعامل با جهان پيرامون��ي را دارد، بايد قواعد اين جهان را 
بپذيرد و در چارچوب اين قواعد بازي كند. اعتراضاتي هم 
كه دارد بايد در چارچوب اين قواعد انجام شود. حرف من 
غلط بودن يا درست بودن اين ساختارها نيست، قصد من 
تشريح شرايطي اس��ت كه اقتصاد جهاني از آن برخوردار 
است. در واقع اين يك انتخاب است، اقتصاد ايران هم بايد 
انتخاب كند كه قصد دارد در چه مسيري گام بردارد. من 
شخصا نمي گويم كدام راه، بهتر است و كدام راه غلط است. 
طي هفته هاي اخير برخي نامزدهاي اصولگرا مدام تكرار 
مي كنن��د كه »اقتصاد ايران، همه جه��ان را ول كرده اند، 
چسبيده اند به چند كشور محدود.« اين چند كشور يعني 
اتحاديه اروپا و امريكا قدرت برتر اقتصاد جهاني هستند و 
بدون تعامل با اين كشورها نمي توان در اقتصاد جهاني كار 
كرد، يك واقعيت بين المللي است. چه ما خوش مان بيايد و 
چه نيايد. من هم بسيار بيشتر از اين نامزدها از اين شرايط 
ناراحت هس��تم؛ اما واقعيت همين است و نمي توان آن را 
انكار كرد. اگر اين دوستان تصور مي كنند از طريق تهاتر )و 
ايده هايي مانند آن( مي توان كشتي اقتصاد ايران را به سمت 
رشد و جهش هدايت كرد، يك اشتباه محض است. امكان 
ندارد با تهاتر بتوان نيازهاي كالن كشوري در حد ايران را 
تامين كرد. كشورهايي كه از ايران كاال مي خرند، )منهاي 
چين( امارات، عراق و افغانستان هستند. شما به من بگوييد 
افغانس��تان و عراق كه 35درصد صادرات ايران را به خود 
ادامه در صفحه 2 اختصاص داده اند، چه دارند كه... 
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مجيدرضا حريري

رشد اجاره ثابت ماند، وام وديعه افزايش يافت
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اقتصاد بدون الگو

كانديداها و مساله اعتياد  وعده هاي  توخالي بورس در انتظار معامالت سنگين

آي��ا كس��ي مي دان��د الگوي 
مشخص اقتصادي كانديدا هاي 
رياس��ت جمهوري چيست؟ 
سال هاس��ت كه اقتصاد ايران 
به دنبال رسيدن به كرانه هاي 
توسعه اس��ت. سال هاست كه 
براي دستيابي به اين امر تالش 
صورت مي گي��رد، اما توفيقي 
حاصل نمي شود. سال هاست در حال حركتيم، مي رويم 
و مي رويم ولي به اهداف از پيش تعيين شده براي توسعه 
نمي رسيم. جايي كه اقتصاد ايران روي آن قرار دارد هر نامي 
مي تواند داشته باشد به جز توسعه. آيا مدل اقتصاد ما چيني 
است؟ ژاپن؟ پاكستان؟ لهستان؟ بتسوانا؟ يا مي خواهيم 
مدل خودمان را در جهان ثبت كنيم؟ ش��ايد هم نه مدل 
ونزوئال چاوز.... واقع آن است كه هر اقتصادي براي دستيابي 
به امر توس��عه نيازمند الگوي ش��فافي از توسعه است. در 
جريان مناظرات انتخاباتي هيچ مدل تازه و الگوي مبتني بر 
توسعه در ميان اظهارات نامزدهاي انتخاباتي مشاهده نشد. 
در جريان مناظرات 7نفري كه به عنوان نامزدهاي نهايي 
راهي آوردگاه انتخابات ش��ده اند، هيچ الگويي مشخصي 
كه بر اس��اس آن بتوان تصوي��ري از برنامه هاي راهبردي 
در حوزه اقتصاد مبتني بر توسعه به دست آورد ارايه نشد. 
الگوي��ي كه بتواند تصويري از ايران توس��عه يافته در افق 
پيش رو فراهم كند. گزارشي وجود دارد كه ضروري است 
نامزدهاي انتخاباتي و اساسا تمام مديران ايراني بخوانند.
اين گزارش تحت عنوان الزامات رش��د 8درصدي توسط 
17كش��ور بزرگ دنيا كه توانستند بيش از 30سال رشد 
باالي 7درصد را تجربه كنند در مركز پژوهش هاي مجلس 
منتشر شده است. جالب است بدانيد بررسي ها ميان اين 
كشورها يك س��ري معيارهاي يكسان را نمايان مي كند. 
نخستين ضرورت دستيابي به يك چنين رشدي، ارتباط 
پويا با اقتصاد جهان بوده است. الگوي مشخص يك چنين 
نمونه هايي چين است كه از دهه 80 ميالدي چرخشي را 
به سمت جهان پيراموني آغاز كرد و توسعه در اين كشور 
نيز از همين ايام آغاز شد. نمونه ديگر يك چنين گزاره هايي 
كره جنوبي اس��ت كه بعد از جنگ جهاني دوم تغييرات 
مورد نظر را آغاز و از دهه 70 با سرعت بيشتري اين مسير را 
پيموده است. مساله بعدي براي توسعه، ايجاد پس اندازهاي 
ملي است. مورد بعدي حكمراني مناسبي است كه الگوي 
مشخصي را طراحي اجرا كند. س��اير گزاره ها نيز در اين 
گزارش به درستي اشاره شده است. اين روند اما در كشور 
ما در يك وضعيت ابهام آميز قرار دارد. ما هنوز نمي دانيم در 
اين سرزمين اقتصاد قرار است به صورت ليبراليستي باشد؟ 
سوسياليستي است؟ بازار آزاد  مدنظر قرار دارد؟ يا اقتصاد 
متمركز  مورد توجه قرار دارد. الگوي اقتصادي ايران برگرفته 
از چين است؟ كره جنوبي است؟ بوتسوانا است؟ اروپا است؟ 
يا الگوي بومي ديگري است كه طراحي و اجرا شده است؟ 
علي رغم اين ضرورت ها هيچكدام از نامزدها كوچك ترين 
اشاره اي به اين الگوها نكرده اند. كشوري كه الگويي متناسب 
ادامه در صفحه 6 خود از توسعه را ... 

 فرشته فريادرس | مناظره سوم، عصرگاه ۲۲ خردادماه 
با حضور هفت كانديداي منتخب رياست جمهوري برگزار 
شد. مناظره  سوم وپاياني كه با موضوع »دغدغه هاي مردم« 
برگزار شد، از لحاظ شكل و ساختار به مانند دو مناظره قبل 
بود، به جز فرصت جمع بندي كه از سه دقيقه به پنج دقيقه 
افزايش يافت. در اين فينال نفس گير، همه چيز بر اساس 
قرعه كشي مشخص شد. در مناظره هاي پيشين نامزدها به 
نحوه برگزاري مناظرات انتقاد كردند، اما در عمل براي بهبود 
مناظره اتفاق خاصي نيفتاد. با اين حال، مناظره سوم كمي 
گرم تر از مناظره اول و دوم بود. چراكه كانديداها برنامه هاي 
خود را در زمان بيشتري توانستند روشن كنند. همچنين 
انتقادات نامزدها   از يكديگر جدي شد و از حالت هجمه خارج 
شد. در اين مناظره مواضع نامزدها درباره موضوعات كليدي 
چون »برجام و مذاكرات هسته اي« روشن شد. به طوري كه 
»ابراهيم رييسي« موافقت ضمني خود را با برجام اعالم كرد 
اما »سعيد جليلي« با آن مخالفت كرد. »عبدالناصر همتي« 
نيز بر ادامه برجام تاكيد ك��رد. در بحث FATF اما جليلي 
قاطعانه عنوان كرد كه امضاي كنوانسيون ها هيچ فايده اي 
براي ايران ندارد. برخي از كنشگران سياسي اما در واكنش 
به مناظره پاياني عنوان كردند كه س��طح گفت وگو هاي 
كانديداه��ا در مناظره  در حد يك رييس جمهور نيس��ت 
وظاهرا طراحان پرسش ها تمايلي به طرح موضوعات جدي  تر 
نداشتند. به گفته آنها، مناظره ها بيشتر شبيه صحنه تهديد و 
تخريب شده و هنوز در بدنه خاموش جامعه، انگيزه اي براي 

راي دادن ايجاد نشده است. 

  راند نخست
در راند نخست مناظره پاياني، كه عصر روز گذشته برگزار 
شد، كانديداها بيش��تروقت خود را صرف پاسخگويي به 
اظهارات، انتقادات و طعنه هاي ديگر كانديداها كردند. در 
اين مناظره اما بحث اصل��ي حول محور »تحريم، برجام و 
اف اي ت��ي اف« چرخيد كه واكنش برخي از كانديدها را به 
همراه داشت. برخي از نامزدها از جمله »زاكاني و قاضي زاده 
هاشمي« از همان شروع مناظره با ادبياتي تند حسن روحاني 
رييس جمهور را به مناظره دعوت كردند. قاضي زاده هاشمي 
در ابتداي اظهاراتش عنوان كرد: »من خطاب به مسووالن 
مربوطه از جمله آقاي روحاني مي گويم امروز كسي نيست 
كه عملكرد دولت را برعهده بگيرد. ايشان از دفتر خودشان 
بيرون بيايند و در صدا و سيما حاضر شوند. من حاضرم درباره 
مسائل مختلف مناظره كنم.« محس��ن رضايي، اما ديگر 
نامزد انتخاباتي عنوان كرد: »جنگ زرگري ايجاد مي كنند 
تا مشكالت ديده نشود و نگذارند دولت ها روي مسائل مهم 
كشور متمركز شوند.« رييسي هم در بخش اول مناظره، به 
ايجاد ۴ ميليون شغل در ۴ سال دولت اشاره و آن را امكان پذير 
دانست. اما نوبت به زاكاني كه رسيد، گفت: »تالشم اين است 
در اين ۴۲ سال، صداي غارت شدگان و خفتگان باشم.« او به 
مردم قول داد كه »۲50 هزار ميليارد تومان را از حلقوم سه 
برادر بيرون مي كشد و با ريشه فساد را مي خشكاند.« جليلي 
ديگر نامزد انتخاباتي اما گفت: »دغدغه مردم اين است چرا 
مشكالت حل نمي شود، دغدغه و مشكالت مردم مثل كرونا 
ناشناخته نيست؛  چرا دولت ها از مسائل مردم، عقب هستند؟ 

نگراني مردم عدم ثبات تورم است.« در اين ميان همتي كه 
اين روزها شائبه دوگانه او با رييسي هم مطرح مي شود، در 
پاسخ به انتقاد ساير كانديداها درباره وضعيت كنوني اقتصاد، 
تحريم را مس��بب وضع فعلي كش��ور عنوان كرد و گفت: 
»تحريم در يك دهه گذشته معادالت اقتصادي ما را برهم 
زده است.« او تاكيد كرد: »جرياني مي خواهد ما بدون دنيا 
زندگي كنيم ومي گويند بايد بدون دنيا زندگي كنيم، شما 
نمي توانيد. اين درحالي است كه ترامپ و كاسبان تحريم باهم 
زير ميز برجام زدند.« او در اينجا خطاب به رييسي اين پرسش 
را مطرح كرد: »اگر قدرت دست شما بيفتد چه اتفاقي خواهد 
افتاد؟«  مهرعليزاده اما برخالف ساير كانديداها، وضعيت 
كنوني را نتيجه عدم صداقت در رفتار مديران عنوان كرد 
و گفت: »كاري شده كه مرجعيت رسانه از تهران به لندن 
انتقال پيدا كرده است.« او گفت كه امروز صدا و سيما حتي 
نماينده اقليِت اقليت هم نيست و بايد نگاه ارباب رعيتي از بين 
برود. اين نامزد رياست جمهوري با بيان اينكه امروز اقتصاد و 
معيشت هم دچار فضاي سياست زدگي شده، با كنايه گفت: 
راه حل مشكالت اشكنه خوردن و لنگ پوشيدن نيست؛ 
مردم صداقت و ش��فافيت مي خواهند. او يك طعنه هم به 
رييسي زد و گفت: »اگر كرونا خطرناك است، خوزستان كه 
شرايط سختي دارد، چرا آقاي رييسي آنجا تبليغات مي كنند 

و هزاران نفر را جمع مي كنند.«

  راند دوم مناظره
در بخش بعدي مناظ��ره، نامزدهاي رياس��ت جمهوري 

فرصت يافتند كه به اظهارات ديگر نامزدها درباره خودشان 
پاسخ بدهند. در اين بخش، زاكاني بازهم خطاب به همتي 
كه شما درخواست كرده بوديد قيمت بنزين 5 هزار تومان 
شود تا كسري بودجه دولت جبران شود، گفت: مستندات 
آن موجود است؛ مش��كل ما دروغ گويي است، چرا دروغ 
مي گويي��د؟ او در ادامه گفت: آبان۹8 آقاي همتي گفتند 
۴ درصد در تورم تاثير دارد، البته آقاي همتي بعدا گفتند 
بنده با اين گراني مخالفم، چرا دروغ مي گوييد؟! او در اينجا 
به روحاني هم حمله كرد وگفت: بي كفايتي از اين باالتر كه 
رييس جمهور پس از اين اتفاق بگويد صبح جمعه فهميدم؟! 
شامورتي بازي جواب نمي دهد!. اين نامزد رياست جمهوري 
همچنين گفت كه همتي خيانت كرده و اطالعات مالي را در 
اختيار صندوق بين المللي پول قرار داده است. در اين ميان 
اما، محسن رضايي با بياني آرام تر نسبت به ساير كانديداها، 
از ضرغامي ياد كرد وگفت: باي��د زير ميز بزنيم! او البته در 
اظهارات��ي گفت: قرار بود اقدامات دولت، به يك ش��اهكار 
بزرگ در رفع تحريم ها تبديل شود؛ تحريم ها كه برطرف 
نشد هيچ، تحريم هاي سنگين به وجود آمدند. وقتي نوبت 
به همتي رسيد، ترجيح داد كه به كنايه ها و انتقادات زاكاني 
پاسخي ندهد و درعوض از پشت پرده سقوط بورس سخن 
بگويد. او گفت: آقاي زاكاني به عنوان پليس بد ورود كردند و 
من جواب حرف هاي شان را نمي دهم. همتي در ادامه توضيح 
داد: مشكل بورس هيچ ربطي به بانك مركزي ندارد؛ چراكه 
مدت ها قبل به دفتر رييس جمهور و مقام معظم رهبري نامه 
ادامه در صفحه 6 خصوصي نوشتم و...  

ن��گاه س��طحي و گ��ذرا ب��ه 
مساله اعتياد در مناظره هاي 
انتخاباتي نش��ان مي دهد كه 
گوي��ي اين معض��ل اهميتي 
ب��راي نامزدها ن��دارد؛ آن هم 
در حالي كه براساس آمارهاي 
رس��مي، حدود 10 ميليون 
نفر يعني حداقل يك هشتم 
جمعيت ايران درگير مس��اله اعتياد هستند. متاسفانه 
كسي نمي خواهد اين واقعيت را بپذيرد كه موضوع هاي 
اجتماعي در كنار مسائل اقتصادي با يكديگر سيستمي 
پيچي��ده را تش��كيل مي دهند. ش��ما نمي توانيد يك 
موضوع اقتصادي را از مسائل اجتماعي جدا كنيد. مسائل 
اجتماعي را هم نمي شود از مسائل اقتصادي گسست. 
هردو پيچيده و در هم تنيده هس��تند و به يكديگر ربط 
دارند و روي يكديگر تاثيرگذار هستند. چه خوب است 
كه در مدت زمان باقي مانده تا انتخابات از كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري بش��نويم كه چگونه مي توانند اين 
سيستم پيچيده را به هم ربط داده و به هم متصل كنند.  
مگر نه اينكه براساس آمارهاي رسمي كشور، ۲ ميليون 
و 800 هزار نفر اعتياد وجود دارد. اگر اين را در تعداد افراد 
خانواده اين افراد ضرب كنيم، براساس آمار رسمي، حدود 
10 ميليون نفر يعني حداقل يك هشتم جمعيت ايران 
ادامه در صفحه 8 درگير مساله اعتياد هستند.  

آيا تا به  حال به اين فكر كرده ايد 
كه كدام بم��ب مي تواند حتي 
از بمب اتمي هم خطرناك تر و 
مخرب تر باشد؟ اگر ما هواپيمايي 
را به آس��مان بفرستيم و شروع 
كنيم به رهاسازي اسكناس يا 
اصطالحا بمب ه��اي پولي كه 
تمامي مردم به يك اندازه از آن 
برخوردار شوند، اين به  مراتب مي تواند براي يك كشور از 
يك بمب اتمي هم خطرناك تر باشد و اثرات آن تمام حال 
و آينده آن كشور را تحت الش��عاع خود قرار دهد. سخنان 
پوپوليستي نامزدهاي رياست جمهوري كه در اين روزها 
ايراد مي شود، يادآور همان بمب پولي دردسرآفرين است. 
تجربه نش��ان مي دهد حذف يارانه هاي پنهان و پرداخت 
ريالي و مس��تقيم آنها به مردم نه تنها باعث رفع مشكالت 
مردم نشد و نه تنها در جهت درستي هدايت نشد بلكه باعث 
افزايش خلق پول و درنهايت به ضرر مردم تمام شد. ضمن 
اينكه در بس��ياري از موارد امكان حذف يارانه هاي پنهان 
وجود ندارد! ب��راي نمونه اگر يارانه پنهان به صنعت فوالد 
يا پتروشيمي ما اختصاص داده نشود، اين صنايع به علت 
داشتن صرفه اقتصادي توليد كامال نابود خواهند شد. بدون 
تصويب لوايح اف اي ت��ي اف )FATF( مراودات بين المللي 
ما هزينه هاي زيادي در بر خواهد داش��ت و جذب سرمايه 
خارجي عمال غيرممكن خواهد بود زيرا قرارگيري ايران 

در ليست سياه اف اي تي اف )FATF( در اصل نشان  دهنده 
ريسك فوق العاده باالي س��رمايه گذاري در كشور ماست 
و اين پيغام را به س��رمايه گذاران بزرگ بين المللي ارسال 
مي كند كه احتمال از بين رفتن تمام سرمايه شما در ايران 
صد در صد اس��ت، پس بنابراين يك سرمايه گذار باهوش 
به  هيچ  وجه حاضر به اين كار نخواهد شد! مسالهFATF و 
مذاكره با اياالت  متحده و اعضاي برجام حتما بايد در اولين 
فرصت حل  و فصل ش��ود و اساس��ا چيزي به نام دور زدن 
تحريم صحبت غلطي است. اگر از پس شعارها در اين رابطه 
عبور كنيم، دور زدن تحريم ها در اصل دور زدن منافع ملي 
خودمان است و هزينه هاي سرسام آور اقتصادي و سياسي 
به كشور ما تحميل مي كند كه درنهايت از جيب مردم - كه 
مالك واقعي اين كشور هستند - پرداخت مي شود و نتيجه 
آن امروز آنقدر ملموس است كه رفاه مردم را تحت الشعاع 
خود قرار داده اس��ت. اصطالح دور زدن تحريم ها با وعده 
ايجاد شغل و هدايت سرمايه ها به سمت توليد هم در تضاد 
است. در ماه هاي اخير، شاهد كاهش توليد از سوي واحدهاي 
توليدي و ش��ركت هاي مختلف هستيم كه يكي از داليل 
عمده آن نوس��انات برق در نتيجه اضافه باري اس��ت كه از 
سوي استخراج گسترده بيت كوين با هدف تحقق سياست 
دور زدن تحريم ها انجام پذيرفت كه نشان مي دهد نه تنها 
طرفداران اين نوع سياست ها كه عمدتا خود را حامي توليد 
و اشتغال معرفي مي كنند، در گفته خود صادق نيستند بلكه 
ادامه در صفحه 6 به اشتغال و... 

طي سال گذشته يعني 13۹۹ 
به خصوص در ارديبهش��ت و 
خرداد ماه بازار س��رمايه روند 
صعودي پرشتابي را تجربه كرد. 
اين روند صعودي پرش��تاب، 
بسياري از سهام هاي كوچك 
را دچ��ار س��فته  ب��ازي كرد و 
سهام هاي كوچك با رشد بسيار 
زيادي مواجه شدند. رشد سهام بورسي، رشد بنيادي نبود 
بلكه ناشي از افزايش تقاضا در تمام سهام ها بود و با واقعيت  
ش��ركت ها همخواني نداشت. برخي ش��ركت ها در سال 
13۹۹ به چند برابر ارزش ذاتي خود رسيده بودند و همين 
سبب ايجاد حباب در بازار سرمايه شد.  در حال حاضر، در 
سهام هاي بزرگ هنوز به اندازه كافي اصالح قيمتي صورت 
نگرفته كه بتوان اظهار به بازگشت روند عادي به بازار سرمايه 
كرد. در هر صورت بايد بخش��ي از حباب قيمتي س��هام 
تخليه شود تا به برگشت روند عادي به وضعيت سهام ها 
اميدوار باشيم. بازگشت روند صعودي به سهام هاي كوچك 
نيز زماني اتفاق مي افتد كه در س��هام هاي بزرگ، روند با 
ثبات و اصالح ش��ده، مشاهده ش��ود. در اين صورت، بايد 
حداقل يك هفته حجم معامالت باال و همچنين روند بازار 
سهام صعودي و مثبت باشد. هنوز ما به اين شرايط پايدار 
نرسيده ايم تا بخواهيم به سهام هاي كوچك بپردازيم پس 
ادامه در صفحه 2 بايد در انتظار اين وضعيت ماند. 
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زهراسليماني|
چه افراد يا جرياناتي از افزايش مستمر نرخ ارز در 
كش�ورمان س�ود مي برند؟ اين پرسشي است كه 
پاس�خگويي به آن تا حد زيادي ابهامات مرتبط با 
نوس�انات افزايش�ي نرخ ارز را مشخص مي كند و 
بخشي از ابهامات موجود را نمايان مي كند. عباس 
هش�ي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
و يكي از حسابرس�ان خبره كشور در پاسخ به اين 
پرس�ش از مواجهه اي س�خن مي گوي�د كه ميان 
توليد كنندگان و برخي تج�ار و صادركنندگان در 
خصوص نرخ ارز ايجاد ش�ده اس�ت. از يك طرف 
توليدكنندگان، مدافع نرخ ارز پايين و تعديل شده 
هستند تا از طريق كاهش قيمت تمام شده بتوانند، 
رضايت مش�تريان خود را بيش�تر جلب كنند. از 
س�وي ديگر هم گروهي از تج�ار و صادركنندگان 
قرار گرفته اند كه مدافع افزايش نرخ ارز هس�تند 
تا سودهاي بيشتري كسب كنند. به اعتقاد هشي 
نتيجه اين مواجهه طي ساليان اخير به نفع تجاري كه 
مدافع افزايش نرخ ارز هستند، ثبت شده است. اين 
غلبه از زماني كه دولت اعالم كرد به دليل تحريم ها، 
روند تامي�ن و توزي�ع ارز در بازار توس�ط ارزهاي 
صادراتي صورت خواهد گرفت، ابعاد وسيع تري پيدا 
كرد. چرا كه صادركنندگان مي توانستند با كاهش 
عرضه ارز، تكانه هاي افزايشي بيشتري را در نرخ 
ارز ايجاد كنند. در جريان اين گپ و گفت دوستانه با 
عباس هشي تالش شده نوري به ابعاد گوناگون بحث 
ارز در كشورمان تابانده شود و تصويري از مهم ترين 
بايده�ا و نبايده�اي آينده پي�ش روي مخاطبان 

تصويرسازي شود. 

  طي روزهاي اخير موضوعات مختلفي در خصوص 
سياست هاي ارزي دولت و نقش بانك مركزي در 
ظهور و بروز مش�كالت مطرح شد. بانك مركزي 
توپ مشكالت ارزي را به عوامل فرامتني مربوط 
دانس�ت. از س�وي ديگر دولت هم اين اتهامات را 
انكار كرده و اعالم مي كند نقشي در نوسانات ارزي 
نداشته است. مقوله تعيين نرخ ارز در كشورمان در 

چه فرآيندي شكل مي گيرد؟
در هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران، كنترل كننده ارز در 
نهايت توسط فرآيند عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و تعيين 
نرخ آن هم در اختيار دولت است. دولت از فروردين سال97 
وعده داد كه ديگر از ارزهاي بانك مركزي استفاده نخواهند 
كرد و اين صادركنندگان هستند كه بايد ارز را در بازار عرضه 
كنند. اما بايد ديد، صادركنندگان عمده در كشورمان چه 
جرياناتي هستند؟اين صادركنندگان شامل خصولتي ها، 
بنيادي ها و نهادي ها هستند كه عمده ارز كشور را در اختيار 
دارند. مديران اين بخش ها از چنان قدرتي برخوردارند كه 
در حالت عادي و روز روشن براي حرف دولت اهميتي قائل 
نيستند چه برس��د به شرايط تحريمي و بحراني. از منظر 
تاريخي، همه دولت ها در برهه هاي مختلف، نرخ ارز را با يك 
نرخي تحويل مي گيرند و با يك نرخي تحويل مي دهند. به 
دليل تحريم ها و شرايط نامناسبي كه وجود دارد تفاوت نرخ 
ارز )يعني ايجاد 2نرخ ارز يا بيشتر( يكي از راه هايي است كه 
دولت ها از طريق آن حفره هاي موجود در هزينه ها و نيازهاي 
خود را پوشش مي دهند. اين موضوع تنها به دولت روحاني و 
رييس بانك مركزي فعلي مربوط نيست و در تمام دولت ها 
مسبوق به سابقه است. فرآيند چند نرخي شدن ارز از سال 
52تا 72جريان داشت كه شامل ارز بطني )7تومان(، ارز 
ترجيحي )42تومان و 5ريال(، ارز رقابتي )90 توماني(، ارز 
صادراتي )50تومان(، ارز تهاتري و ارزي كه به آن رفاقتي 

مي گويند و بين خودي ها توزيع مي شود، است.
  اين روند چند نرخي ارز از چه زماني دچار تغيير 

شد؟
 از س��ال 72 كه تك نرخي ارز به نام ارز شناور و با نرخ 774 
تومان ايجاد ش��د و ارز آزاد هم 800 تومان اعالم شد، اين 
روند تغيير كرد. در نهايت اين نرخ 800 توماني در س��ال 
84 با نرخ 1024تومان به دولت احمدي نژاد رسيد. دولت 
احمدي نژاد با سيستم مديريتي فشلي كه ايجاد كرد و به 
دليل تحريم ها طي 8س��ال نرخ ارز را به نرخ 4500تومان 
رس��اند و به دولت يازدهم تحوي��ل داد. دولت روحاني كه 
ساختار دولت را به دست گرفت از طريق در پيش گرفتن 
تنش زدايي و ديپلماسي خاص خود، دالر را از 4500 تومان 
به سمت كاهش نرخ هدايت كرد.بسياري در آن زمان اعالم 
مي كردند كه روند كاهشي، نرخ دالر را به 1300 تومان نيز 
مي رساند. اگر خاطرتان باشد، احمد توكلي در مجلس در آن 
دوره پيش بيني مي كرد، نرخ ارز به 1500 تومان نيز خواهد 
رسيد. اما در نهايت ولي اهلل سيف اعالم كرد كه كف قيمت 
ارز 2700 خواهد بود. با اين اظهارنظر روند كاهشي كه در 

نرخ ارز ايجاد شده بود، متوقف شد.
  اما چرا، س�يف يك چنين اظهارنظري را عنوان 

كرد. آيا كاهش نرخ ارز به نفع دولت نبود؟ 
واقع آن است كه صادراتچي ها با نرخ دالر باال اموراتشان، 
بهتر مي گ��ذرد، بنابراين طرف��دار دالر گرانند.برخالف 
صادراتچي ه��ا، توليد كننده ه��اي واقعي، ب��ا دالر پايين 
موافقت بيش��تري دارند، چرا كه مايل هس��تند، قيمت 
تمام شده محصوالتش��ان كاهش پيدا كند. توجه كنيد 
در اقتصاد ايران دو نوع توليد كنن��ده وجود دارد. يك نوع 
توليد كننده انحصاري كه برايش فرقي ندارد، چه شرايطي 
بر نرخ ارز حاكم اس��ت و مي داند هر چه را توليد كند با هر 
قيمتي كه باش��د، مردم ناچار به خريد آن هستند، مثل 
محصوالتي كه خودروسازهاي ايراني توليد مي كنند. اما 
برخي توليدكننده هاي واقعي در كش��ور وجود دارند كه 
ف��روش آنها در گروي عرضه با قيمت معقول اس��ت. اين 
دسته از توليدكننده ها هستند كه با نرخ ارز پايين شرايط 
مطلوب تري خواهند داشت، چرا كه قيمت تمام شده براي 

آنها كاهش پيدا مي كند. 

  نتيج�ه اي�ن روياروي�ي مي�ان صادراتچي ها و 
توليدكننده هاي واقعي چه شد؟

در اي��ن روياروي��ي، ق��درت صادراتچي ه��ا ب��ر قدرت 
توليد كننده ها چربيد. وقتي روند افزايشي نرخ ارز بررسي 
ش��ود، متوجه توفق اين دسته از صادركنندگان خواهيم 
شد.براي ايجاد ثبات در نرخ ارز هم دو روش وجود دارد. يكي 
كاهش نرخ تورم و ديگري مديريت درست بانك مركزي بر 
بازار ارز. دو رويكردي كه مستقيما ذيل مسووليت هاي بانك 
مركزي قرار مي گيرد. بانك مركزي هم از سال 72 نشان داده 
كه در حكم كارمند و صندوق دار دولت ها عمل مي كند و 
استقاللي ندارد. هر وقت به او بگويند ارز بفروش، مي فروشد. 

هر زمان هم كه به او بگويند نفروش، نمي فروشد.
  ارز چطور طي سال هاي اخير گران شد. يعني تجار 
صادراتچي و واردكنندگان چطور اين اتمس�فر را 

ايجاد كردند؟
حتما به خاطر داريد، وقتي تحريم ها دامنه وسيعي پيدا كرد، 
سال97جهانگيري به صحنه آمد و اعالم كرد، دولت ديگر 
در ب��ازار ارزي توزيع نخواهد كرد و اين صادرات كنندگان 
هستند كه بايد ارزهاي صادراتي خود را در بازار عرضه كنند. 
اما صادراتچي ها به داليل گوناگون )سياسي و...( اين كار را 
انجام ندادند. وقتي عرضه در بازار كاهش يافت، ناگهان دالر 
از 5هزار تومان به بيش از 18هزار تومان رسيد. اين روند ادامه 
داشت تا اينكه در مردادماه دولت ناچار شد دالر مازاد نيمايي 
را معرفي و نرخ را به 8هزار تومان برساند. نرخ دالر سنايي هم 

از اين رقم بيشتر اعالم شد. 
  در اين شرايط حس�اب هاي بانك مركزي با چه 

نرخي محاسبه مي شد؟
پيش از اين دولت، حساب هاي بانك مركزي با ارز مرجع و به 
نرخ 1000توماني محاسبه مي شد. شمس الدين حسيني 
وزير اقتصاد احمدي نژاد در سال 91 پيشنهاد داد كه نرخ 
دالر از 1040 توم��ان به 2500 تومان افزايش پيدا كند تا 
سود تس��عير ارز برآمده از آن صرف بدهي دولت به بانك 
مركزي لحاظ ش��ود. اما مجلس وقت )به ليدري توكلي، 
عثماني و...( در برابر اين خواسته مقاومت كرد. اين تصميم 
بسيار غير كارشناسي بود و مشكالت فراواني را براي كشور 

ايجاد مي كرد.
  دولت فعلي چه برخوردي با مساله ارز در ماه هاي 

پاياني عمرش دارد؟
دولت، امروز مي گويد من امروز با نرخ دالر بازي كرده ام و 
استفاده هاي آن را هم برده ام. دولت كسري بودجه اش را با 
سود برآمده از فروش ارز جبران كرده است. از سوي ديگر 
هم صادراتچي ها و هم بانك ها سودهاي وحشتناكي كسب 
كرده اند. تنها يك ش��ركت سرمايه گذاري در بورس سود 
خالصش در سال 98، حدود 191 هزار ميليارد بوده است. 
اين سود در سال 99 به 19 هزار و 500 ميليارد دالر رسيده 
است. اين سودها از طريق قيمت باالي سهم ها ايجاد شده 
است. سهم هاي ارزان را قالب كرده و گران فروخته اند، بعد 
كه اين شركت ها و بانك ها س��ود بااليي كسب كرده اند و 
به آنها گفته شده كه باز هم با سودهاي خود سهم بخريد، 
رفته اند و س��هم هاي پايدار خريده اند. در اين شرايط اگر 
دولت و بانك مركزي شفاف عمل مي كردند، هيچ وصله اي 
به آنها نمي چسبيد. اما وقتي ترازنامه بانك مركزي منتشر 
نمي شود. ترازنامه بانك هاي دولتي منتشر نمي شود و تنها 
ترازنامه بانك هاي خصوصي و بورسي منتشر مي شود. هر 
شايعه اي عليه بانك مركزي گفته شود، شنونده دارد و اثر 
گذار خواهد بود. با اين توضيحات هر وصله اي را كه به بانك 

مركزي بچسبد، موضوعيت دارد. 
  در اين ش�رايط آي�ا بانك مركزي مي توانس�ت 

مقاومتي عليه اين جريان داشته باشد؟
وقتي اس��تقاللي وجود ندارد، بانك مركزي چه مقاومتي 
مي تواند داشته باشد؟ به سيف يك روز گفتند، بيا ارز بفروش. 
او هم فروخت. امروز به خاطر همين عمل، پرونده برايش 
درست كرده اند. شما فكر مي كنيد، رييس كل بانك مركزي 
جرات دارد، نه بگويد؟! اگر نه بگويد، سريع عوضش مي كنند. 
حاال هم متولي بانك مركزي، كانديداي رياست جمهوري 
شده و تالش مي كند قهرمان بازي دربياورد. بدون ترديد 
مي گويد، من را مجبور كردند فالن كار بكنم و من مقاومت 
كردم. از اين طريق به دنبال راي جمع كردن اس��ت. البته 
انصافا، همتي آدم واجد شرايطي است. او در بيمه مركزي 
ايران بس��يار موفق كار كرد. بخش وسيعي از قوانين ضد 
پولشويي كشور نيز در زمان همتي در بانك مركزي عملياتي 

شد. يعني همتي حضرت عباسي، نه را به دولت مي گويد، 
ولي استقاللي در بانك مركزي باقي نمانده است.

  اين چه ساختاري اس�ت كه حتي افراد توانمند 
هم در آن قدر نيس�تند اثر مثبتي خلق كنند؟با 
اين توضيحات شما مشكل اصلي، ساختار است. 
بنابراين فرقي نمي كند، چه فرد يا گروهي در راس 

اين ساختار بنشينند. درست متوجه شدم؟
ه��ر دولتي كه روي كار بيايد، بايد بداند، نرخ دالر دس��ت 
رييس جمهوري نيست. دامنه وسيعي از گزاره هاي سياسي 
در آن دخيل است. اگر همين امروز FATF تاييد شود، نرخ 
ارز س��قوط مي كند. از سوي ديگر اگر يك خط از توافقات 
مرتبط با احياي برجام عملياتي شود، نرخ ارز سقوط مي كند 
و ارزش پولي ملي باال مي رود. بنابراين افرادي كه در تحريم 
سودهاي كالن برداشت مي كنند و داراي نفوذ هم هستند 
در برابر اين اصالحات ضروري مقاومت مي كنند. از سوي 
ديگر هم بانك مركزي شفاف عمل نمي كند و گزارش هاي 
درس��تي در اختيار مردم قرار نمي ده��د، حتي كارهاي 
مناسبي كه در زمان همتي هم انجام داده در اثر اين فقدان 
شفافيت ها بر باد مي رود. بنابراين بخشي از مشكالت ارزي 

و اقتصادي ما داخلي و در اثر ساختارهاي اشتباه است. 
  آيا مي توان اين عدم ش�فافيت ها را نوعي فساد 

سيستماتيك تلقي كرد؟
من هميشه تكرار مي كنم، دليلي كه باعث شد مردم ايران 
در برابر رژيم پهلوي انقالب كنند، يكي فس��اد و ديگري 
تبعيض بود. آقاي خميني هم دست روي همين دوگانه 
گذاشتند. به دستور امام خميني در اصل 49 قانون اساسي 
موضوع مقابله با فساد گنجانده ش��د. بعد از دو سال امام 
)ره( ديدند كسي مقابله با فساد را جدي نمي گيرد، فرمان 
8 ماده اي را ابالغ كردند. ستاد اجرايي فرمان امام، برآمده 
از آن فرمان 8 ماده اي است. اين روند بعد از حضور آيت اهلل 
خامنه اي در مقام رهبري نيز دنبال شد. از سال 74 همواره 
موضوع مقابله با فساد در پيام هاي ساالنه ايشان وجود دارد. 
اساس مقابله با فساد، شفافيت مالي است. شفافيت مالي 
باعث مي شود تا مشخص شود آيا منابع كشور در راستاي 
پاس��خگويي به مطالبات مردم صرف مي ش��ود يا صرف 
خواسته هاي نامشروع فالن دسته و گروه مي شود. در كنار 
اين موضوع از زمان امام)ره( متوجه شدند كه بزرگ شدن 
دولت يكي از عوامل توليد فساد است. مقام معظم رهبري 
در همين راستا، سياست هاي اصل 44 را با محتواي كاهش 
بنگاه داري و كوچك تر شدن دولت ابالغ كردند. اين روند 
از س��ال 68 )يعني برنامه اول توسعه( با دو موضوع فروش 
كارخانجات به بخش خصوصي و ديگري اعالم حسابرسي 

دارايي ها استارت خورد. 
  اما به رغ�م اين همه تالش چرا اين روند مقابله با 

فساد به نتيجه مورد نظر ختم نشد؟
آيت اهلل خامنه اي متوجه شدند، مانع اصلي خصوصي سازي 
دو چيز اس��ت. يكي اينكه مديران دولت��ي ول كن ماجرا 
نيستند. امروز به آنها مي گويند، كارخانه را بفروشند، فردا 
دوبله، پس مي گيرند. نمونه اش كارخانه بوش بود. مديران 
دولتي خواستند خودشان كارخانه را بخرند. يكي ديگر در 
مزايده از بخش خصوصي برنده شد. مديران دولتي، شبانه 
رفتند تم��ام دارايي انبارها را خال��ي كردند. خريدار رفت 
كارخانه را تحويل بگيرد، ديد انبار خالي اس��ت. قرارداد را 
فسخ كرد، پولش را پس گرفت. در وهله بعدي متوجه شدند 
كه مانع بعدي ساختارهاي اشتباه هستند. در اين ميان بايد 
توجه داشت كه درست است كه قانون اساسي اين حق را به 
رهبري داده كه احكام حكومتي را صادر كنند، اما مقام معظم 
رهبري از اين حق، به صورت انحصاري استفاده نمي كنند. 
بلكه تالش مي كنند از اين احكام در بستر قانون و به عنوان 
حامي قانون استفاده كنند. يعني قانون سياست هاي اجرايي 
اصل 44 در س��ال 85 به مجل��س رفت، احكام حكومتي 
مقابله با فساد سال 85 به مجلس رفت و سال 90 ابالغ شد. 
رهبري ديدند از سال 68  كه رهبر شده تا سال 92، مديران 
دولتي ول كن ماجرا نيستند. بنابراين سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي را ابالغ كردند. در مقدمه اقتصاد مقاومتي آمده 
كه در چهارچوب احكام كاهش بنگاهداري و تصدي گري 
و مقابله با فساد بايد عمل شود. از 26 بند اقتصاد مقاومتي، 
20 بند مرتبط با مقابله با فس��اد است. مقابله با فساد هم 
يعني شفافيت، حساب و كتاب درست و صورت حساب 
حسابرسي شده. اين چه مملكتي است كه بانك ملي اش، 
صورت هاي مالي اش در سال 92 )مسوول آن زمان بانك 

ملي آقاي همتي بوده اند( در سايت قرار داده نشده است. 
  اما به رغم اين همه تالش ها كه شما اشاره كرده ايد، 
چرا در سال 1400 خورشيدي هنوز روند مقابله با 
فساد به سرانجام مورد نظر نرسيده و شفافيت الزم 

ايجاد نشده است؟
مقام معظم رهبري همواره اشاره كرده اند كه هر كس نقدي 
در مورد عملكرد من دارد، شفاف بگويد. به نظرم من حضرت 
آقا يك اشكال دارند )حتما اين را بنويسيد(؛ آقا زيادي صبور 
هستند و با مهرباني و صبر برخورد مي كنند. سال 97 آمدند 
و گفتند: »شايد من در مورد مقابله با فساد كمتر تذكر دادم، 
شايد هم مسووالن كمتر توجه كرده اند.« يعني رسما دارند 
مي گويند، آقايان مسووالن تو رو به قرآن براي مقابله با فساد 
عمل كنيد. با اين همه تذكر، مسووالن دولتي تازه آمده اند 
و مي گويند، قصد دارند قانون مقابله با فساد بنويسند. مرد 
حسابي اول فرزندي را كه قبال زاييده شده را بزرگ كنيد، 
بعد اقدامات تازه را در دستور كار قرار دهيد. شما در دولت 
قانوني كه از سال 90 روي ميزتان قرار دارد را اجرا نكرده ايد، 
بعد قصد داريد، قانون تازه بنويسيد؟ در حسابرسي كه من 
كامال به آن آگاهم، با يك تفسير غلط آمدند كارهايي را كه 
قانون به حسابرسان محول كرده بودند را پس گرفته اند. 
موضوعي كه باعث شد شوراي رقابت وارد عمل شود و به 
نفع حسابرسان خصوصي راي دهد و مصوبه غلط دولتي ها 
را كه لقمه از حلقوم بخش خصوصي بيرون كشيده بودند، 
كان لم يكن كردند. مشكل ما در داخل فساد مالي، رانت و 

سوداگري مديران دولتي است.
 يعني مس�ائل خارجي در مشكالت اقتصادي و 
عدم شفافيت ها نقشي ندارند؟ به هر حال تحريم ها 
و FATF در بروز مشكالت نقش برجسته اي دارند؟

البته بخشي از مشكالت هم بيروني است. مهم ترين آن عدم 
پيوستن به  FATF است. اساسا ايران در زمان احمدي نژاد 
يعني از سال 88 اين مصوبات را اجرا مي كرد. امروز اما از اين 
داستان خارج شده و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام رفته است كه ضرورتي به اين كار نبود. اين مهم ترين 
 FATF مانع اس��ت؛ حتي در صورت امضاي برجام، بدون
مشكلي از هزارتوي اقتصاد حل نخواهد شد. البته معتقدم 
در نهايت هم نظام به اين كنوانيسيون خواهد پيوست. اما 
FATF هم حل ش��ود، تا زماني كه شفافيت و روند مقابله 
با فس��اد اجرا نشود، دردي از اقتصاد ايران دوا نخواهد شد. 
مشكل ما احتكار است. مشكل ما اين است كه جنسي را از 
خارج مي آيد و يك دالر را براي مردم ما 10 دالر و 100 دالر 
حساب مي كنند. رهبري حرف خوبي مي زنند؛ مي گويند 

شما بچسبيد به اقتصاد داخلي.
  در مورد برجام چه روندي طي شده است؟

در خصوص برجام هم اگر يادتان باشد، در زمان پيگيري 
برجام انتقادات زيادي متوجه روحاني و ظريف شد. در همان 
زمان آقاي ناطق نوري، مصاحبه كردند و گفتند تمام مراحل 
مذاكرات با اذن رهبري صورت گرفته است. وقتي به ظريف 
بيشتر فحش داده ش��د، واليتي هم به صحنه آمد و اعالم 
كرد كه اين روند از سال 90 آغاز شده بود و دولت روحاني 
مامور به تداوم آن است. در شرايط فعلي هم تداوم مذاكرات 
سياست كالن نظام است. هر دولتي بايد آن را دنبال كند. 
وزراي امور خارجه وظيفه دارند، مذاكرات را با سياست هاي 
نظام تطبيق دهند. امام خميني)ره( همواره اشاره مي كردند 
كه اگر اظهارنظري را به نقل از من مطرح كردند، آن را با عقل 
و تدبير بسنجيد و ببينيد كه آيا با عقل همخوان است يا نه. 
اگر نبود بدانيد كه اين صحبت ها از من نيست. بنابراين در 
بررسي كلي موضوعات بايد به اين ضرورت ها توجه داشت.

  اي�ن روزه�ا در فض�اي انتخاب�ات س�يزدهم 
رياست جمهوري قرار داريم. فارغ از حاشيه هاي 
مرتبط ب�ا انتخابات و مقول�ه ردصالحيت ها فكر 
مي كنيد، مهم ترين مواردي ك�ه در دولت آينده 
بايد در دس�تور كار قرار بگيرد، كدام موضوعات 

هستند؟
در صحن��ه داخلي موضوع مقابله با فس��اد، ش��فافيت و 
كوچك س��ازي دولت مهم ترين موضوعاتي است كه در 
صحنه داخلي دولت آينده بايد اجراي آن را در صحنه داخلي 
پيگيري كند. در حوزه مسائل خارجي هم احياي برجام و 
پيوستن به FATF مسائلي است كه بايد در خصوص آنها 
تصميم سازي هاي عاجلي صورت بگيرد. اگر دولت ها به 
قوانيني كه در خصوص اين گزاره ها وجود دارد، توجه كنند 

تا حد زيادي مشكالت پشت سر گذاشته خواهند شد.
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بانك مركزي مستقل 
يا تحت كنترل در دولت آينده

كنترل نقدينگي، پايه پولي و مهار تورم؛ 3ماموريت 
مه��م بانك مركزي ك��ه تنها با تقويت اس��تقالل 
سياست گذار پولي بدون وابستگي به دولت و مجلس 
محقق مي شود، امري كه طرح اخير مجلس ابهامات 

فراواني پيرامون آن ايجاد كرد.
صاحبنظران بر اين اعتقادند؛ اقتصاد دولتي به دليل 
قدمت آن در ايران به شكل مكتب درآمده كه گرچه 
جدايي از آن غيرممكن نيست، اما به هزار و يك دليل 
براي تصميم گيران در اين خصوص دلهره آور است. 
در اقتص��اد دولت��ي، فعاليت بخ��ش خصوصي با 
محدوديت هاي بسيار زيادي مواجه مي شود، زيرا 
فرض بر اين اصل استوار است كه مالكيت ابزار توليد 
عمومي به حساب مي آيد و فعاليت هاي اقتصادي 
از جانب دولت هدايت مي ش��ود و بر همين اساس 
اقتصاددانان باور دارند ك��ه نزديك به 80 درصد از 
فعاليت هاي اقتصادي در بخش دولتي و 20 درصد 

فعاليت ها به بخش خصوصي ربط پيدا مي كند. 
اين مساله خود را به درستي در سياست هاي كالن 
اقتصادي ب��ه نمايش مي گذارد، به اين ش��كل كه 
سياست هاي پولي و مالي يكي از مباحث مهم مطرح 
ش��ده در اقتصاد كالن اس��ت كه از برجسته ترين 
اشكال دخالت دولت در سير اقتصاد كشور به حساب 
مي آيد كه بانك مركزي را بي نصيب نگذارده است.

در اقتصاد ايران، به طور تاريخي بانك مركزي نقشي 
متفاوت با آنچه س��اير بانك ه��اي مركزي به طور 
متعارف در دنيا برعه��ده دارند، ايفا كرده اس��ت. 
بانك مركزي ايران عالوه بر برخي وظايف متعارف 
مانند انتشار اسكناس، خلق پول و بانكداري دولت، 
عهده دار وظايفي اس��ت كه رسالت ذاتي آن تلقي 
نمي شود يا حتي با وظايف اصلي هم تعارض دارد، 

اما نمي تواند از اجرايش سر باز زند
از جمله وظاي��ف غيرمتعارفي كه بانك مركزي در 
اي��ران بر عهده گرفته، مي توان به جبران كس��ري 
بودجه دولت، حمايت مستقيم از بانك هاي زيان ده 
و بنگاه هاي اقتصادي، تامين مالي طرح  مسكن مهر، 
تامين مالي خريده��اي تضميني دولت، پرداخت 
حقوق سپرده گذاران موسسات اعتباري مشكل دار 

و همچنين تخصيص و تامين ارز كشور اشاره كرد.
در واقع؛ بانك مركزي به ش��يوه هاي مس��تقيم و 
غيرمستقيم و از طرق مختلف ناكارايي سياست هاي 
مالي دولت و مش��كالت ساختاري نظام بانكي را از 
محل منابع خود جبران مي كند. به عبارتي ديگر، 
سلطه مالي دولت بر سياست پولي و تحميل ناكارايي 
و عدم تعادل هاي اقتصاد ب��ه منابع بانك مركزي، 
 موجب بي اثر شدن و ناكارايي سياست گذاري پولي 
در اقتصاد ايران ش��ده كه نتيجه آن رش��د بي رويه 

نقدينگي و بي ثباتي قيمت ها است.

   استقالل بانك مركزي نياز امروز كشور
شرايط مورد اشاره چگونه بهبود مي يابد؟ تنها يك 
پاسخ مي توان براي اين پرسش مورد توجه قرار داد 
و آن هم استقالل بانك مركزي است. بدون شك با 
تحقق اين مهم، نظم مطلوبي در نظام پولي كشور 
ايجاد خواهد ش��د و كارآمدي سيس��تم اقتصادي 
افزايش پيدا مي كند و ديگر دولت نخواهد توانست 
به ميل خود و به هر ميزاني كه تش��خيص مي دهد 
به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول به منظور 

تامين كسري بودجه روي آورد.
با توجه ب��ه اينكه عامل اصلي تورم، فش��ار تقاضا و 
نقدينگي است، اين اس��تقالل باعث خواهد شد تا 
سياس��ت هاي پولي بانك مركزي عمدتًا در جهت 
ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمت ها پيش برود و 
تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي استوار 
شود. ولي همانطور كه در باال مورد اشاره قرار گرفت، از 
آنجا كه اقتصاد دولتي است و بيشتر اعضاي شوراي 
پول و اعتبار و سياست گذاران دولتي هستند، چگونه 

ممكن است به اين موضوع تن دهند؟
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي كليات طرح 
اس��تقالل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
را در ارديبهش��ت م��اه تصويب كردند. اس��تقالل 
بانك مركزي به اين معناس��ت كه بتواند براساس 
منطق و علم، پ��ول و اعتبار، بانك ها را كنترل كند 
و سياست هاي پولي مناسبي اتخاذ نمايد. اما براي 
انجام اين كار رياست كل بانك مركزي به چه شكلي 
بايد تعيين ش��ود تا وام دار دولت يا هيچ س��ازمان 
خصوصي ديگر نباشد و از سر اجبار مسير را بر اساس 

خواسته ها تغيير ندهد؟
هنوز جزييات اين طرح مش��خص نيس��ت، اما از 
گفت وگوهاي نمايندگان مجلس مي توان چنين 
برداشت كرد كه بناست تا رييس كل از سوي مجلس 
انتخاب شود تا در صورت كم كاري يا اشتباه اعضاي 
خانه ملت بتوانند او را براي پاسخگويي فرابخوانند 
و حتي در صورت صالحديد عزل و بركنار سازند. به 
اين طرح ايراداتي از سوي كارشناسان وارد است و 
آن هم احتمال تهديد رييس كل از سوي پارلمان 
بابت مقاومت در برابر هزينه كردن در بخش هايي 

كه آنان خواستار هستند، است.
از س��وي ديگر مجل��س دراليحه بودج��ه 1400 
طرح هاي تكليفي براي بانك مركزي در نظر گرفته 
كه هدفگذاري ها و ماموريت اصلي آن را كه حفظ 
ارزش پ��ول ملي و كنترل تورم اس��ت را مخدوش 
خواهد كرد و با طرح استقالل آن كه توسط همين 

مجلس در جريان است، مغايرت كامل دارد. 
بدون تعارف بايد تاكيد كرد كه هر اندازه استقالل 
بانك مركزي خدشه دار ش��ود به اين مفهوم است 
كه هدف گذاري هاي اين نهاد پولي محقق نخواهد 
شد و در اين صورت شاهد رشد نقدينگي، رشد پايه 
پولي و در نهايت تورم خواهيم بود، بنابراين تنها با 
بازي كلمات تا زماني كه براي اين نهاد پولي تكاليفي 
به صورت مستقيم و غير مستقيم تعيين مي شود، 
نمي ت��وان به افزاي��ش اقتدار اين نه��اد اقتصادي 

تاثيرگذار اميدوار بود.

 توانايي فهم ساختارهاي
 بين المللي

 تجاري خود را پي ريزي و پيگيري كنند. بنابراين زماني 
كه اين س��ازمان ها توصيه مي كنند كه با فالن كشور 
تجارت صورت بگيرد، كشورهاي مختلف با آن كشور 
تعامالت دامنه داري برقرار مي كنند و در سوي مقابل 
زماني كه اين س��ازمان ها اعالم كنند كه فالن كشور و 
گروه، اقتصاد ش��فافي ندارد، كشورهاي مختلف نيز از 
معامله با كشورهاي ياد شده پرهيز مي كنند. كشوري 
كه كنوانسيوني مانند fatf را نمي پذيرد، اين پالس را 
به فضاي بين المللي ارسال مي كند كه مايل به شفاف 
سازي فعاليت هاي اقتصادي خود نيست. طبيعي است 
كه كشورهاي ديگر نيز قبول نمي كنند كه ريسك تجارت 
و ق��رار داد اقتصادي با يك چنين اقتصادي را بپذيرند. 
البته در همه اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي مفادي 
وجوئد دارد كه ممكن است برخي كشورها ابعاد و زواياي 
گوناگ��ون آن را قبول نكنند. به عن��وان نمونه چين يا 
روسيه اعالم مي كنند كه فالن بند از fatf را نمي پذيرد. 
حتما ضروري نيست كه همه بندها fatf پذيرفته شود. 
ايران مي توان موضوعاتي را ب��راي خود در نظر بگيرد 
و اع��الم كند كه اين موارد را نمي پذي��رد. اما زماني كه 
اساس اين كنوانسيون از سوي ايران انكار مي شود، ساير 
كشورها حاضر به توسعه مناسبات با ايران نيستند. وقتي 
عضو كنوانسيون خاصي نباشيد، نمي توانيد از مزاياي 
گسترده آن نيز استفاده كنيد. قتصادي ايران در شرايط 
فعلي نيازمند حل مشكل تورم، تحقق رشد اقتصادي، 
اشتغالزايي و جهش توليد است. براي اين منظور بايد 
سرمايه گذاري هاي پايدار در كشور صورت بگيرد. براي 
جذب سرمايه ها بايد زمينه توسعه مناسبات با جهان 
فراهم شود. زماني كه يك سرمايه گذار مشاهده مي كند 
كه ايران عضو fatfنيست. آن را نمي پذيرد و شفاف سازي 
الزم را در اقتصاد صورت نداده، طبيعي است كه حاضر 
نخواهد بود، سرمايه خود را به ايران منتقل كند. طبيعي 
است بدون سرمايه گذاري هاي پايدار خارجي، امكان 
حل مشكالتي چون تورم، بيكاري، فقر و...ممكن نخواهد 
بود. همين امروز براي اينكه ايران wto را نپذيرفته در 
مواجهه با ناهنجاري ها و اجحاف هاي اقتصادي توسط 
كش��ورهايي چون چين و تركيه نمي تواند به سازمان 
تجارت جهاني شكايت كند و منافع خود را تامين كند. 
در واقع مضرات عدم حضور در ساختارهاي اقتصادي 
جهاني بسيار باالس��ت و اقتصاد ايران را دچار انزوايي 
خودخواسته خواهد كرد. با اين توضيحات بايد ديد آن 
دسته از نامزدها و جرياناتي كه از عدم اثرگذاري حضور 
در اين كنوانسيون ها سخن مي گويند، آيا از سر ناآگاهي و 
جهل است كه اين نوع اظهارات را مطرح مي كنند يا اينكه 
دانسته و با اهداف خاصي يك چنين مواردي را مطرح 
مي كنند. مشخص است، چه فرد يا جرياناتي خواستار 
انزواي كش��ور هستند. بيشتر كاسبان تحريم و برخي 
جرياناتي كه از واسطه گري ها بهره مي برند، موافق اين 
نوع انزوا طلبي ها هستند. آنچه كه به عموم مردم مربوط 
مي شود و منافع عمومي كشور بهبود مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني است. مناسباتي كه مي تواند بخشي از 
نيازهاي اقشار محروم كشور را براي بهبود نسبي وضعيت 
معيشتي تامين كند و بخشي از مشكالت فعلي را حل 

و فصل كند.

بدون FATF ممكن نيست
 ايران بتواند ب��ا آنها تهاتر كند؟ از س��وي ديگر برخي 
مي گويند با پول ملي كشورها مي توان معامله كرد. چند 
درصد از پول ملت ها به پول ملي كش��ورها اختصاص 
دارد. بيش��تر از 90 درص��د مبادالت جهان��ي با دالر و 
يورو صورت مي گيرد. تنها در قالب برخي پيمان هاي 
منطقه اي محدود است كه پول هاي ملي جريان دارد. 
مدام تكرار مي شود كه چين و روسيه مبادالت خود را 
با پول ملي انجام مي دهند. چين به انرژي و نفت روسيه 
ني��از دارد و در ازاي آن برخي كاالها را وارد مي كند. در 
خصوص ايران ه��م اين روند حاكم اس��ت. ما از چين 
كاال وارد مي كنيم و در ازاي آن نفت به اين كشور صادر 
مي كنيم. اما مگر مي شود تمام دارايي كشور را بدل به 
كاالهاي بنجل چيني كرد؟ امروز يكي از نامزدها اشاره 
كرد كه از 12ميليارد دالر صادرات ما به عراق مقداري به 
دولت اختصاص دارد و مابقي به بخش خصوصي عراق 
وابسته است و مبادالت انجام مي شود. بله مبادالت انجام 
مي ش��ود، اما بايد ديد با چه عدد و رقمي اين مبادالت 
ص��ورت مي گيرد؟ اينكه ايران چن��د ده درصد هزينه 
بيشتر داشته باشد تا بتواند دارايي هاي خود را منتقل 
كند، قابل قبول نيست. اين واقعيات را زماني كه در برابر 
اظهارنظرهاي برخي نامزدهاي انتخاباتي قرار مي دهيم، 
تصويري مبهم از آينده اي ارايه مي شود كه پيش روي 

اقتصاد كشورمان قرار داد.

بورس در انتظار 
معامالت سنگين

در زماني كه بازار س��رمايه روند نزولي به خود گرفت، 
اكثر سهام هاي بورسي، بازارگردان نداشتند. به همين 
علت، حجم مبناي اين سهام ها در حالي كه منفي و در 
صف فروش بودند، پر نمي ش��د و قيمت سهام كاهش 
نمي يافت. بنابراين اگر به مقايس��ه قيمت سهم هاي 
كوچ��ك با 6 ماه قبل بپردازيم، اصالح قيمتي بس��يار 
زيادي را در قيمت سهام مشاهده نمي كنيم. به همين 
علت احتماالً بازار سرمايه انتظار دارد در زمان بازگشايي، 
سهام با دامنه نوسان باز، بازگشايي شوند و در آنجا اصالح 

قيمتي صورت گيرد.
در حال حاض��ر در بازار س��رمايه پارامترهاي بنيادي 
خوب و قابل توجهي وجود دارد ولي بحث ريسك هاي 
سيستماتيك و نتيجه انتخابات رياست جمهوري را نيز 
پيش رو داريم و تا زمان��ي كه حجم معامالت به باالي 
10 هزار ميليارد تومان نرس��د منتظر ورود پول واقعي 
به ميزان حداقل 40 ت��ا 50 هزار ميليارد تومان به بازار 
سرمايه نباشيم و همچنين تا زماني كه روند صعودي به 
مدت بيش از 10 روز ادامه دار نباشد، نمي توان گفت كه 

روند بازار سرمايه برگشته است.

عباس هشي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

FATFدرزماندولتآيندهتصويبميشود



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
طبق دستورالعمل سازمان امور مالياتي، كليه خريداران 
حقيقي سكه از بانك مركزي در سال گذشته بايد تا پايان 
خرداد سال جاري نسبت به پرداخت ماليات اقدام كنند كه 
تنها ۱۰ روز فرصت براي اين افراد باقي مانده است.خريداران 
سكه از بانك مركزي از سال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت ماليات 
هستند كه خريداران سكه در سال گذشته تا پايان خرداد 
ماه س��ال جاري بايد ماليات متعلقه بپردازند و اگر ماليات 
خود را تا پايان اين ماه نپردازند، به ماليات متعلقه آنها به ازاي 
هر ماه ديركرد معادل ۲.۵ درصد جريمه اضافه مي ش��ود. 
همچنين، مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع را به 
صورت كامل تا پايان خرداد سال جاري ندارند، ماليات آنها 
حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي قسط بندي مي شود. 
طبق دستورالعمل، كسي كه بيش از پنج تا ۱۵ سكه از بانك 
مركزي بخرد، بايد به ازاي هر قطعه س��كه بايد ۹۶۰ هزار 
تومان ماليات پرداخت كند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سكه 
به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و ۲۸۰ هزار تومان 
ماليات بپردازد. عالوه براين، نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سكه 
به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
ماليات پرداخت شود.  نكته قابل توجه درباره ماليات سكه، 
افزايش قابل توجه رقم آن و كاهش سطح معافيت مالياتي 
است. در اين راستا، تمامي اشخاص حقيقي خريدار سكه 
از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به دريافت حداكثر )۱۰۵( قطعه سكه اقدام كرده اند، 
بايد حداكثر تا پايان خرداد ماه س��ال جاري با مراجعه به 
سامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي سازمان امور 
مالياتي كش��ور به نش��اني my.tax.gov.ir نس��بت به 
پرداخت ماليات متعلقه اقدام كنند. بنابراين، از آنجا كه تا 
پايان خرداد ماه تنها ۹ روز باقي مانده است، مشموالن اين 
ماليات بايد اقدامات پرداخت آن را هر چه زودتر انجام دهند.  
بررسي ميانگين نرخ دالر در زمستان سال گذشته بيانگر اين 
است كه قيمت فروش اين ارز در بازار نسبت به پاييز تقريبا 
۱۱ درصد كاهش يافته است.بانك مركزي در گزارشي نرخ 
فروش دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد در زمس��تان سال 
گذشته را اعالم كرده كه طبق آن در دي ماه، دالر در بازار بين 
بانكي معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته مي شد و در همين ماه 
اين نوع ارز در بازار آزاد به قيمت ۲۵ هزار و ۲۳ تومان فروخته 
شده است.عالوه براين، در بهمن سال گذشته نيز نرخ فروش 

دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد به ترتيب معادل ۴۲۰۰ و 
۲۳ هزار و ۹۳۶ تومان بوده است.همچنين، طبق اين گزارش 
دالر در اسفند ماه در بازار بين بانكي معادل ۴۲۰۰ تومان و در 
بازار آزاد به قيمت ۲۴ هزار و ۶۶۴ تومان فروخته شده است.
بنابراين، دالر در بازار بين بانك��ي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و در 
بازار آزاد با ميانگين نرخ ۲۴ هزار و ۵۴۱ نومان در پاييز سال 
جاري معامله شده است.از آنجا كه در پاييز سال گذشته نرخ 
فروش دالر در بازار بين بانكي ۴۲۰۰ تومان و در بازار آزاد نيز 
به طور متوسط ۲۷ هزار و ۲۲۹ تومان بوده است، در مقايسه 
با زمستان سال گذشته از دالر در بازار آزاد تقريبا با ۱۱ درصد 
كاهش مواجه شده است. عالوه براين، در اين مدت نرخ اين 
ارز در بازار بين بانكي نيز نسبت به پاييز سال گذشته تغييري 
نكرده و ثابت مانده است. همچنين، نرخ فروش دالر در دي 
ماه فصل زمستان بيشترين قيمت نسبت به ماه هاي ديگر 
اين فصل را به خود ديده است. بنابراين، دالر ميانگين نرخ 
خود را در اولين فصل سال گذشته با ۱۶ هزار تومان شروع 
ك��رد كه در فصل پاييز با ميانگين نرخ فروش اين ارز با ۲۷ 
هزار و ۲۲۹ تومان بيشترين افزايش را داشت و با متوسط 
قيمت ۲۴ هزار و ۵۴۱ تومان در فصل زمستان سال گذشته 
را به پايان رساند.  از سوي ديگر، ماه هاي فروردين و مهر با 
ثبت ميانگين نرخ دالر به ترتيب معادل ۱۵ هزار و ۸۱۸ و ۲۹ 

هزار و ۲۴۳ تومان داراي كمترين و بيشترين قيمت دالر در 
سال گذشته هستند

    دالر ارزان شد
در بازار ارز آزاد قيمت دالر ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان، قيمت يورو 
۲۸ ه��زار و ۶۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۴۶۰ تومان 
اعالم شده است.قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون 
و ۶۰ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و قيمت دالر ۲۳ هزار و ۶۵۰ 
تومان است.، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و قيمت س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.نيم سكه 
بهار آزادي ۵ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
۳ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و ۵۹۵ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي 
رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است.به اعتقاد كارشناسان دو باور 
در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود، 

 نخس��ت اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز 
كاهش چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره 
هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران ش��ود و 
امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در 
كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند.در صرافي هاي 
بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته 
است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲۳ هزار و ۲۹۳ 
تومان و قيمت خريد دالر از م��ردم ۲۲ هزار و ۸۳۲ تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۸ هزار و 
۶۱۴ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۷ تومان اعالم 
شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس ط��ال در پايان معامالت روز جمعه با ۱.۱۱ 
درصد كاهش به ۱۸۷۷ دالر و ۵۳ س��نت رسيد.به دنبال 
تقويت دالر و در حالي كه برخي سرمايه گذاران انتظار دارند 
افزايش اخير قيمت ه��اي مصرف كننده در امريكا موقتي 
باشد، قيمت طال روز جمعه شاهد كاهش بود.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 
۱.۱۱ درصد كاهش به ۱۸۷۷ دالر و ۵۳ سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در پايان معامالت آت��ي روز با ۰.۸۹ درصد ادفت به 
۱۸۷۹ دالر و ۶۰ س��نت رسيد.شاخص ارزش دالر در برابر 
سبد ارزهاي جهاني ديروز با ۰.۶ درصد افزايش مواجه بود و 
موجب كاهش جذابيت طال براي خريداراني شد كه از ارزهاي 
غيردالري استفاده مي كنند.دانيل گالي، تحليلگر بازار طال 
گفت، ناكامي فلز زرد در رسيدن به باالي ۱۹۰۰ دالر پس 
از انتظار آمارهاي بازار كار امريكا و نرم تورم اين كشور نشان 
مي دهد كه سرمايه گذاري ها در بازار طال جهت در امان ماندن 
از موج تورمي كاهش يافته است. گالي افزود: »هرچند در 
كوتاه مدت ممكن اس��ت قيمت طال تا ۱۸۵۰ دالر كاهش 
يابد، در ميان مدت و با توجه به تداوم سياست انبساطي فدرال 
رزرو طال شاهد افزايش خواهد بود.«آمارها در روز پنجشنبه 
نشان داد كه قيمت هاي مصرف كننده در اين كشور طي ماه 
مي رشد قابل توجهي داشته اما به عقيده تحليلگران اين رشد 
احتماال موقتي خواهد بود و از اين رو نگراني ها از انقباضي 

شدن سياست فدرال رزرو تا حدودي فروكش كرده است.
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ابالغ دستورالعمل تامين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط
بان��ك مركزي هم راس��تا با ش��عار س��ال جاري، 
»دس��تورالعمل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي 

كوچك و متوسط در سال ۱۴۰۰« را ابالغ كرد.
به گزارش ايسنا، اين بانك ضمن قدرداني از اقدامات 
به عمل آمده در راس��تاي تامي��ن مالي بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط و با توجه به نامگذاري 
امسال به نام »توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها« از 
سوي مقام معظم رهبري    -مدظله العالي  و همچنين 
پيرو ابالغ دس��تورالعمل تامين مال��ي بنگاه هاي 
اقتصادي كوچك و متوسط در پنج سال گذشته و 
اتخاذ رويكرد مساعدت مقرراتي، زمينه مناسب تري 
به   منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد. 
براس��اس اطالعات دريافت��ي از س��امانه ثبت نام 
واحدهاي تولي��دي، آمار عملكرد اجراي اين طرح 
طي س��ال  ۱۳۹۹، حاكي از تامين مالي تعداد ۲۷ 
ه��زار و ۸۴ بنگاه كوچك و متوس��ط با تخصيص 
مبلغي مع��ادل ۸۵ ه��زار و ۶۴۸ ميلي��ارد تومان 
توسط شبكه بانكي است كه به بنگاه هاي اقتصادي 
موصوف اختصاص داشته است.  از اين رو، عملكرد 
ياد شده نش��ان از همراهي و اهتمام نظام بانكي در 
اجراي تاكيدات معظم له و سياست هاي دولت براي 
حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي كوچك و 
متوسط دارد تا به اين ترتيب امكان هدايت بهينه و 
صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت 
اشتغال و رش��د اقتصادي در كشور فراهم شود. در 
س��ال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و 
اعمال تحريم هاي ظالمانه بر عليه كشور، اين بانك 
به منظور هموارسازي مسير توليد ملي و حمايت از 
بنگاه هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار »توليد، 
پش��تيباني ها، مانع زدايي ه��ا«، هدايت نقدينگي 
جامعه به س��مت بخش هاي مول��د و تامين مالي 
توليدكنندگان داخلي و تأمين سرمايه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي را هدف گذاري كرده است. بر 
همين اساس شايسته است بانك هاي عامل با توجه 
به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و 
با احساس مسووليت افزون تر، موضوع تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط را مورد توجه 
جدي خود قراردهن��د و به رغم محدوديت منابع و 
مش��كالت و تنگناهاي اعتباري موجود، نسبت به 
اولويت بندي تس��هيالت به گونه اي اقدام نمايند 
كه امكان دس��تيابي به اهداف تعيين شده در سال 

جاري ميسر شود.

مصوبات ستاد ملي كرونا
به بانك ها رفت

بانك مركزي مصوبات بانكي س��تاد ملي كرونا را به 
بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ كرد. بانك مركزي 
طي بخشنامه اي مصوبات بانكي جلسه ۷۱ ستاد ملي 
كرونا را به بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ كرد كه 
براساس آن تسهيالتي در مورد بازپرداخت اقساط 
تسهيالت براي مشاغل به شدت آسيب ديده از كرونا 
و همچنين معافيت هاي��ي از محدوديت هاي مقرر 
در قانون چك در نظر گرفته ش��ده است. بر اساس 

اين بخشنامه:  
۱- ب��راي صاحبان مش��اغل و كس��ب و كارهاي 
به شدت آس��يب ديده از كرونا )به غير از تسهيالت 
قرض الحسنه( بازپرداخت اقساط تسهيالت دريافتي 
كه موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
بوده و در اين بازه زماني پرداخت نشده است منوط 
به اينكه بدهي آنها به شبكه بانكي تا تاريخ اول بهمن 
ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاري قرار داشته باشد به انتهاي 
دوره تقسيط منتقل مي شود تا طي چهار قسط پس 
از آخرين قس��ط وصول شود.همچنين، تسهيالت 
پرداختي از محل صندوق كارآفريني اميد كه جهت 
كس��ب و كارهاي به شدت آس��يب ديده پرداخت 
شده است نيز مشمول امهال اين بند مي شود.موعد 
پرداخت تس��هيالت با بازپرداخت به صورت دفعي 
براي مشمولين اين بند كه سررسيد بازپرداخت آن 
در سه ماهه اول س��ال ۱۴۰۰ باشد به پايان تيرماه 
س��ال جاري منتقل مي شود.اس��تمهال موارد اين 
بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين و 
كارمزد اضافي مستثني است.مشمولين اين بند تا 
موعد مقرر براي بازپرداخت اقساط داراي سررسيد 
چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي بانكي ناظر بر اشخاص داراي بدهي 

غير جاري نمي شوند.
۲- ممنوعيت ه��ا و محدوديت هاي مق��رر در ماده 
۵ مك��رر الحاقي ب��ه قانون چك )صرف��ًا براي اخذ 
تسهيالت( براي چك هاي صادره توسط صاحبان 
مش��اغل و كسب و كارهاي به ش��دت آسيب ديده 
از كرونا كه تاريخ مندرج در چك در س��ه ماهه اول 
س��ال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چك و صدور 
گواهينامه عدم پرداخت حداكثر ت��ا پايان تيرماه 
۱۴۰۰ گ��ردد، در صورت تس��ليم تقاضا از س��وي 
صادركننده چك به بانك يا موسسه اعتباري محال 
عليه، طي يك ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
۳- مصوبه جلسه ۶۷ س��تاد ملي مديريت كرونا به 
شرح زير اصالح مي شود: در صورت عدم موجودي 
كافي اش��خاص براي چك هاي صادره با سررسيد 
اول تا بيس��تم ارديبهشت س��ال ۱۴۰۰، بانك ها و 
موسس��ات اعتباري بايد از صدور گواهينامه عدم 
پرداخت و برگش��ت چ��ك، درصورتي كه حداكثر 
تا ۲۰ خرداد ماه س��ال جاري به بانك ارايه ش��وند، 
اجتناب كنند. محاكم و ضابطين قضايي نيز از صدور 
اجراييه در اين موارد در بازه زماني مزبور خودداري 
كنند.همچنين چك هايي كه سررسيد آنها اول تا 
بيستم ارديبهشت ماه س��ال ۱۴۰۰ بوده و به دليل 
عدم موجودي كافي منجر به صدور گواهينامه عدم 
پرداخت شده اند تا ۲۰ خردادماه سال جاري مشمول 
ممنوعيت ها و محدوديت هاي مقرر در قانون صدور 

چك نخواهند شد.

حق عضويت دولت ايران
در سازمان ملل پرداخت شد

بانك مركزي از پرداخت حق عضويت دولت ايران 
در س��ازمان ملل خب��ر داد. رواب��ط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرد: سهم مشاركت و حق عضويت 
دولت ايران در سازمان ملل متحد به مبلغ بيش از 
۱۶ ميليون دالر توسط بانك مركزي پرداخت شد. 
اين بانك مبلغ مذكور را براي سهم مشاركت و حق 
عضويت دولت ايران در سازمان ملل متحد از محل 
منابع مسدودي ايران در كره جنوبي پرداخت كرد.

بانك مركزي ۲۰۰ ميليون يوان 
براي واكسن سينوفارم پرداخت كرد

مبلغ ۲۰۰ ميليون يوان چين براي خريد محموله 
ديگري از واكس��ن سينوفارم توسط بانك مركزي 
پرداخت شد. بانك مركزي اعالم كرد: مبلغ حدود 
۲۰۰ ميليون يوان براي محموله ديگري از واكسن 
سينوفارم كه از كشور چين خريداري شده است، 

توسط اين بانك تامين ارز و واريز شد.

ابالغ مصوبات شوراي
پول  و اعتبار درباره بانك آينده

مديرعامل بانك آينده در نامه اي اهم موارد مصوبه شوراي 
پول و اعتبار كه به اين بانك ابالغ شده را ابالغ كرد. محمد 
فطانت در اين نامه كه خطاب به مدير نظارت بر ناشران 
بازار پايه ش��ركت فرابورس ايران منتشر شده است، به 
منظور اطالع س��هامداران بانك آينده به موارد مصوبه 
مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۷ شوراي پول و اعتبار در خصوص 
بانك آينده اشاره داشت و افزود: مجوز تاسيس شعب 
جديد بانك آينده از سوي اين ش��ورا به بانك مركزي 
تفويض گرديده است.همچنين در بخشي از اين نامه 
آمده است: بانك آينده مكلف اس��ت پروژه هاي نيمه 
تمام فعلي با پيشرفت ۹۰ درصد و بيشتر را حداكثر تا 
پايان سال جاري و ساير پروژه هاي نيمه تمام را حداكثر 
تا پايان سال ۱۴۰۱ تعيين تكليف و واگذار نمايد.بانك 
آينده مكلف است الزامات مربوط به واگذاري دارايي هاي 
بانك از طريق بازار سرمايه را فراهم نمايد. همچنين بانك 
مركزي ضرورت فراهم سازي زمينه عرضه دارايي هاي 
بانك آينده از طريق بازار سرمايه را به سازمان بورس و 

اوراق بهادار و مراجع ذي مدخل اعالم مي نمايد.

ثبت ۱۱۷ ميليون كارت بانكي 
تراكنش دار

بي��ش از ۱۱۷ ميلي��ون و ۵۰۰ ه��زار كارت بانكي در 
ارديبهشت ماه س��ال جاري تراكنش بانكي داشته اند 
كه ۱۱۱ ميليون آن كارت برداش��ت، ۶ ميليون و ۱۶۳ 
هزار مورد بن كارت و كارت هديه و ۱۱۸ هزار نيز كارت 
اعتباري بود. بررسي جديدترين گزارش شاپرك از سهم 
بانك ها از تعداد كارت هاي تراكنش دار در ارديبهشت ماه 
سال جاري نشان مي دهد كه تراكنش هاي انجام شده 
از طريق كارت هاي ۹ بانك، بيش از ساير بانك ها بوده به 
نحوي كه بانك هاي ملي، ملت، صادرات، كش��اورزي، 
تجارت، رفاه كارگران، س��په، مس��كن و پس��ت بانك 
مجموعا ۷۷.۶۷ درص��د از كل كارت هاي تراكنش دار 
را داشته اند. سهم س��اير بانك ها در اين بخش، ۲۲.۳۳ 
درصد بوده است. همچنين در ارديبهشت ماه امسال 
۱۱۷ ميلي��ون و ۲۹۰ ه��زار و ۷۴۲ كارت بانكي داراي 
تراكنش بوده كه از اين تعداد ۱۱۱ ميليون و ۲۹۰ هزار 
كارت برداش��ت، ۱۱۸ هزار كارت اعتباري و ۶ ميليون 
و ۱۶۳ هزار كارت نيز هديه و بن كارت بوده اس��ت. در 
فروردين ماه امسال نيز ۱۱۸ ميليون و ۹۴۹ هزار و ۱۷۴ 
كارت بانكي تراكنش دار به ثبت رسيده كه بيش از ۱۱۲ 
ميليون و ۲۲۳ هزار مورد،  كارت برداش��ت بوده است. 
تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار در ارديبهشت ماه 
سال جاري نسبت به فروردين ۱۴۰۰، به ميزان ۱.۱۶ 

درصد كاهش نشان مي دهد.

ادامه روزهاي كابوس وار 
ارزهاي ديجيتالي

ارزش بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم مجددا ريزش كرد.
اختالف ديدگاه بين كشورها بر سر ارزهاي ديجيتالي 
باعث اتخاذ رويكردهاي كامال متفاوتي در برابر آنها شده 
است. در هلند يكي از مقامات ارشد مالياتي اين كشور 
خواس��تار ممنوعيت كامل هرگونه فعاليت مرتبط با 
ارزهاي ديجيتالي شده است. در امريكا، اليزابت وارن، 
س��ناتور دموكرات بيت كوين را يك ابزار تخلف براي 
پولشويي و ساير ارزهاي مجرمانه دانسته است. در هند اما 
برخي منابع خبر از بازبيني احتمالي دولت در ممنوعيت 
مبادالت ارزهاي ديجيتالي داده اند. قرار است نخستين 
تراكنش رسمي با استفاده از ارزهاي ديجيتالي بين دو 
بانك اروپايي انجام شود. اين عمليات به صورت استقراض 
و بين بانك هاي ملي فرانسه و سويس خواهد بود و برخي 
از ديگر بانك هاي بزرگ دو كشور نظير يو بي اس، كرديت 
سوييس و ناتيكس��يس در اين پروژه درگير خواهند 
بود. سيلوي گوالرد، قائم مقام بانك ملي فرانسه گفت 
اين مساله بيانگر افزايش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي 
و روش هاي نوين پرداخت در نظام بانكي اروپا اس��ت.  
تحليلگران موسسات اواندا، اور كور و تال بكن كپيتال 
ادوايزرز در گزارش��ي مشترك با بررسي روند قيمتي و 
ميانگين متحرك بيت كوين نتيجه گرفته اند كه بيت 
كوين در معرض ريسك شديد از دست دادن حمايت 
۳۰ هزار دالري و ورود به كانال ۲۰ هزار دالري قرار دارد 
به ويژه اگر فشارهاي چين روي فعاليت ارزهاي ديجيتالي 
شدت گيرد و مقامات ناظر امريكايي نيز تصميم نظارت 
بيش��تر بر روي بازارهاي مالي را وارد فاز اجرايي كنند.  
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر ۱۵۶۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل ۱.۲۳ درصد كمتر شده است. در حال 
حاضر ۵۱ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 

بيت كوين و ۱۷ درصد در اختيار اتريوم است. 

كاهش قيمت سكه به 10.5 ميليون و دالر به 23650 تومان 

كمتر از ۱۰ روز  براي  پرداخت ماليات سكه فرصت  داريد

خلق ثروت يا به چنگ آوردن آن؟
در اقتصاد برخالف فيزيك 
و شيمي آزمايشگاه نداريم. 
آزمايش��گاه م��ا تجرب��ه و 
تاريخ جوامع اس��ت. ديدن 
مس��تند شش قس��متي در 
مورد پنج نفر از كارآفرينان و 
سرمايه داران تاريخي امريكا 
باعنوان مستند مرداني كه 
امريكا را ساختند نكات ارزشمندي به ما مي آموزد. 
يك وجه از نكته اي ك��ه مي توان آموخت اخالقيات 
شخصي اين س��رمايه داران است. اينكه همه تمايل 
به انجام كارهاي بزرگ براي كشورش��ان داشتند به 
همين دليل هم ب��ه اموري پرداختند و در آن وقت و 
انرژي گذاشتند كه در همان منظر تاريخي اهميت 
بسيار داش��ت. امريكا از حدود بيست سال آخر قرن 
نوزدهم تا بيست سال اول قرن بيستم دچار ركود و 
بحران اقتصادي بود و از عواقب جنگ هاي پرتلفات 
و هزينه آن در عذاب. هر كدام از اين مردان صنعت و 
ماليه بخشي از اقتصاد امريكا و زيربناهاي مربوطه را 
ايجاد كردند و امريكا را در مسير پيشرفت قرار دادند. 
افرادي كه در مس��تند فوق الذكر زندگي و كارشان 
مرور مي ش��ود عبارتن��د از: كورنلي��وس وندربيلت 
)١٧٩٤-١٨٧٧( ك��ه در خانواده فقيري به دنيا آمد 

و كودكي س��ختي را گذراند ليكن به تدريج مدارج 
كس��ب ثروت را پيم��ود و مهم ترين كار او توس��عه 
راه آهن و تكميل زيربناه��اي حمل و نقل در امريكا 
بود. از افرادي بود كه در نوآوري ايجاد ش��ركت هاي 
سهامي بزرگ بر اساس مسووليت محدود و جدايي 
مديريت از مالكيت دخيل بود، نوعي سازمان توليد 
كه در امريكا و ساير كشور ها رواج يافت. او بخشي از 
ثروت خود را براي ايجاد دانش��گاه وندربيلت و ساير 
مصارف خيريه تخصيص داد. ديگري اندرو كارنگي 
)١٨٣٥-١٩١٩( اس��ت. يك مهاجر اس��كاتلندي 
ك��ه در كودكي با خان��واده به امريكا آم��د و ابتدا در 
كارگاه نس��اجي با حقوق هفت��ه اي دو دالر )به پول 
ام��روز حدود ٦٠ دالر(، به كار مش��غول بود. او نيز از 
طريق مطالعه و فعاليت توانس��ت هم در امر صنعت 
هم تاليف دستاورد داشته باشد. او در توسعه صنعت 
ذوب آهن و تولي��د صنعتي از طريق س��اخت كوره 
بلند موثر بود. در زماني كه شركت ذوب آهن خود را 
فروخت ثرتمند ترين مرد امريكا )حتي تاكنون - به 
ارزش امروز ث��روت او ٣٥٠ ميلي��ارد دالر( بود. او از 
جمله مقاله اي نوش��ت تحت عنوان»انجيل ثروت« 
در اين مقاله اس��تدالل مي كند ك��ه آنچه به حيات 
انس��ان ارزش زندگي مي دهد كار خير است. در اين 
مقال��ه ثروتمندان را به صرف ث��روت در امور خيريه 

ترغيب كرد و موجي از اين نوع حركت ها ايجاد كرد. 
خود ٩٥ درصد ثروت خود را خرج ايجاد دانش��گاه، 
كتابخانه، نهادهاي فرهنگي از جمله كمك به معاش 
دانش��گاهيان كرد. اين جمله مش��هور از او اس��ت: 
»هركس ثروتمند بميرد شرمسار مرده است.« نفر 
سوم جي پي مورگان )١٨٣٧-١٩١٣( است. او يك 
بانكدار و فاينانس��ير بود از خان��واده اي ثروتمند. او 
متوجه اهميت كار نيكوال تس��ال در توليد مولد برق 
متناوب شد. قبال اديسون سعي كرده بود برق كشي 
منازل را با برق يك طرفه انجام دهد. ليكن ايراد اين 
كار و ضعف آن از جمله اين بود كه قابليت انتقال برق 
را به مسافت طوالني نداشت، برق تسال داشت. اولين 
مولد ها ساخته شد و برق رساني در حد وسيع توسعه 
يافت و شهر ها، منازل و كارگاه ها در شب روشن شد. 
ش��بي كه در يك ميهماني كه هزار نفر از مش��اهير 
نيويورك در باغ منزل جي پي مورگان دعوت ش��ده 
بودند، ناگهان پيشخدمت ها شمع ها و چراغ هاي نفتي 
روي ميز ها را خاموش كردند. منطقه در تاريكي فرو 
رفت، كليد برق كه وصل ش��د درختان و ساختمان 
نورباران شدند. بايد تجربه شگفت انگيزي بوده باشد. 
اين واقعه كه تبليغي براي ش��ركت جنرال الكتريك 
هم بود شروع عصر جديدي از توليد، توليد و مصرف 
انرژي بود. جي پي مورگان هم بخشي از ثروت خود را 

به دانشگاه ها در امريكا و انگلستان بخشيد )از جمله 
هاروارد و كالج ترينيت��ي(، كتاب ها و مجموعه هاي 
هنري خ��ود را نيز به موزه تبديل ك��رد. نفر چهارم 
جان راكفلر )١٨٣٩-١٩٣٧( است. تا قبل از فعاليت 
راكفلر، تصفي��ه نفت قاعده كلي نداش��ت. هركس 
مي توانس��ت در يك انبار مخ��ازن و لول��ه و كوره و 
خنك كننده اي را سر هم كند و نفت تصفيه كند و در 
واقع هم هدف توليد نفت چراغ بود كه در روشنايي و 
پخت و پز و ساير مصارف استفاده مي شد. اين نفت ها 
با اكتان هاي مختلف بود و بسيار آتش سوزي ها كه از 
اين محل حادث شد و در برخي شهر ها كل محل ها 

در آتش سوخت. 
راكفلر نفت چراغ را اس��تاندارد كرد و نفتي را به بازار 
رس��اند كه فقط در حد چراغ و اجاق مي سوخت. او 
نيز گرچه در زندگي فردي ممسك بود قسمت قابل 
توجهي از ثروت خود را خرج ايجاد دانشگاه و نهادهاي 
خير عمومي كرد. نفر پنجم هن��ري فورد )١٨٦٣-
١٩٤٧( است. ش��هرت او در ايجاد شركت اتومبيل 
فورد است كه براي اولين بار خط مونتاژ و توليد انبوه 
و اس��تاندارد را ابداع كرد و سبب شد اتومبيل در حد 
بودجه طبقات متوسط قابل خريد باشد. هم او مبتكر 

جعبه دنده است.
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

محسن رناني به انتخابات رياست جمهوري 
1400 واكنش نشان داد؛ متن زير برگرفته اي 
از يادداش�ت انتخابات�ي او در صفح�ه 

شخصي اش در فضاي مجازي  است.

برخالف روش��نفكران انقالبي كه تالش مي كنند 
از امواج اجتماعي براي رس��يدن به اهداف خويش 
بهره ببرند، روشنفكر توسعه خواه هر گاه الزم باشد 
با جامعه مخالفت مي كند و در برابر امواج اجتماعي 
دس��ت به نقد و مخالفت مي زند حت��ي اگر هزينه 
بدهد و اعتبار عمومي اش آسيب ببيند. در شرايط 
كنوني براي من ثبات زندگي اجتماعي و سياس��ي 
ايرانيان اصل اس��ت، چون هيچ چي��زي همچون 
»ثبات« شرايط حركت به سوي توسعه را تسهيل 
نمي كند و هيچ چيزي به اندازه بي ثباتي توسعه را 
پرهزينه نمي كند و ب��ه تعويق نمي اندازد. بنابراين 
براي من هر حركت انتخاباتي كه شرايط را بي ثبات 
كند ضد توس��عه تلقي مي ش��ود و بايد از آن پرهيز 
كرد، خواه از جنس هجوم سلبي براي راي دادن به 
كانديداي خاصي باش��د، خواه از جنس تحريم. در 
شرايط كنوني، انتخابات بي قرار، همه اركان ملي ما 
را بي قرار مي كند .ما يا نبايد در ۱۲۰ س��ال گذشته 
سه بار براي دموكراس��ي انقالب مي كرديم يا يك 
 بار براي هميش��ه بايد بياموزيم و تمرين كنيم كه 
دموكراسي صبوري مي خواهد، گذشت مي خواهد 
و خون دل مي خواهد. هيچ دموكراس��ي بالغي در 
جهان وجود ن��دارد. همه دموكراس��ي ها در حال 

تكامل و در مسير بلوغ خويشند. اما هر كدام در يكي 
از مراحل بلوغ قرار دارند. اين نكته كه دموكراس��ي 
در همين افت  و  خيزه��اي غيردموكراتيك تكامل 
مي يابد را قبال در مقاله »دموكراسي يعني تمرين 

دموكراسي« باز كرده ام. 
اي��ن روزها يك خبر دروغي��ن در برخي گروه هاي 
مج��ازي به گ��ردش درآمده  اس��ت ك��ه مي گويد 
عده اي، با ذكر نام در حال برنامه ريزي براي تخريب 
يكي از نامزدها و احتماال ايجاد آش��وب در روزهاي 
منتهي به انتخابات هستند. نام من هم جزو آن عده 
آورده شده اس��ت. ضمن تكذيب اين خبر دروغين 

و اظهار افس��وس و تاس��ف از اي��ن بي اخالقي ها و 
ش��ايعه پردازي هاي اعتمادسوز، شك ندارم كه هر 
چه اي��ن انتخابات - صرف نظر از ميزان مش��اركت 
و نتيج��ه آن - »آرام تر« برگزار بش��ود، منافع ملي 
ما بيش��تر تضمين مي ش��ود. ما بيش از كل تاريخ 
بعد از انقالب، در چند س��ال آينده نياز به آرامش و 
ثبات ملي داريم. من همواره پيش بيني هاي مهمي 
كه در گذش��ته داش��ته ام را بيش از آنكه با منطق 
تحليلي انجام داده باش��م، با احس��اس ش��هودي 
انجام داده ام. نمي دانم چرا خيلي جدي احس��اس 
مي كنم، صرف نظر از نتيجه انتخابات، همه شرايط 

داخلي و خارجي آماده افق گش��ايي ملي اس��ت و 
نظام سياس��ي دارد تالش مي كند كه به آن مدلي 
كه خودش احساس اطمينان مي كند به سوي اين 
افق گش��ايي برود. باالخره افق گشايي، نگراني  ها و 
احتماال التهاب هاي ناشي از تعارض منافعي دارد كه 
نظام، نگران مديريت آنهاست. من مديريت سفت  و 
سخت انتخابات را در اين چارچوب مي بينم؛ يعني 
تالش براي ايجاد بستر مطمئن و شرايط كم ريسك 
براي افق گش��ايي در آينده. بر اين اساس به گمانم 
نبايد شرايط آرام كنوني دستخوش بي ثباتي شود. 
بنابراين همه ايران دوستان، خواه راي بدهند خواه 
نه، بايد مراقب باش��ند كه در اي��ن هفته منتهي به 
انتخابات، به هيچ حركت التهاب آفرين يا موجي كه 
از آن استهالك اخالق ملي، تخريب بيشتر اعتماد 
عمومي و احتماال تنش و بي ثباتي سياسي پديدار 
مي ش��ود، دامن نزنند .به غير از خب��ر دروغين ياد 
شده، دو مساله ديگر باعث ش��د كه اين يادداشت 
را بنويس��م. يك��ي تماس هاي نزدي��كان برخي از 
كانديداها ب��راي همكاري و اعالم حمايت من - كه 
ضمن احترام به همه آنها - از آنان پوزش خواستم؛ 
و ديگري پرسش ها و پيگيري هاي برخي از دوستان 
براي دانستن نظر من در مورد انتخابات. به همين 
خاطر تصميم گرفتم نامه اي كه دقيقا يك ماه پيش 
و قبل از پايان ثبت نام ها به دكتر ظريف نوش��تم را 
منتش��ر كنم. نظر من در مورد انتخابات همچنان 
همان است كه در آن نامه آمده است. از دكتر ظريف 

نيز سپاسگزارم كه اجازه انتشار اين نامه را دادند.

محسن رناني:  انتخابات آرام، گامي به سوي افق گشايي ملي؟

 محمد طبيبيان



گروه بازار سرمايه|
بازار سهام در دو س��ال و نيم اخير عمر خود بيش از هر 
زمان ديگري موردتوجه افراد مختلف جامعه قرار گرفت؛ 
به گونه اي كه افزايش كدهاي سهامداري و ورود پول از 
اواخر بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ سيري صعودي را طي كرد. 
در اين ميان رشدي فراتر از تصور و تحليل اهالي بازار به 
افزايش شاخص تا بيش از ۲ ميليون واحد منجر شد. اما 
ازآنجايي كه هر تب تندي به س��ردي مي گرايد، اين اوج 
شديد، فرودي سنگين را براي بازار سرمايه از مرداد ۹۹ تا 

به امروز رقم زده است.
دومين دوره حراج اوراق مالي اس��امي از س��وي دولت 
دوازدهم درحالي كه از ۲5 خردادماه كليد خواهد خورد 
كه در س��ال گذشته انتش��ار و فروش اين اوراق از سوي 
دولت زمينه ريزش شاخص و زيان عمده سهامداران بازار 
را فراهم ساخت. البته در حالت و مقدار عادي اين اوراق 
قابل قبول است اما؛ طي سال گذشته مسووالن دولتي 
با سوءاستفاده از استقبال و اعتماد از بازار سهام باعرضه 
اين اوراق به تأمين مالي براي جبران كسري بودجه خود 
پرداختند و همين موضوع موجبات فروش بي حدواندازه 
اوراق را پديد ساخت و درنهايت در تابستان سال مذكور 
با افزايش نرخ بهره بانكي بازار در وضعيت اصاح و نزول 
قرار گرفت. انتش��ار اوراق مالي يك��ي از راه هاي تأمين 
مالي و نقدينگي است كه مي تواند كنترل نقدينگي، آثار 
تورم��ي در جامعه را كاهش دهد كه با توجه به وضعيت 
اقتصاد و مشكات پيش آمده رييس دولت سيزدهم نيز 
از اين روش اس��تفاده خواهد كرد. اما مهم ترين مشكل 
پيش آمده اين بود كه حاكميت فعلي از اين موضوع براي 
تأمين مالي خود سوءاس��تفاده كردند و با نزديك شدن 
به روزه��اي عرضه اين اوراق در ب��ورس اين نگراني را به 
وجود آورده كه دولت بازهم با اس��تفاده از اوراق مذكور 
به تأمين مالي خواهد پرداخت و مشكات سال گذشته 

بازهم تكرار مي شود؟
اگ��ر واقعيت هاي بررس��ي كنيم اوراق مالي اس��امي، 
مي تواند وضعيت س��رمايه گذاري در كش��ور را تغيير 
دهد. ولي سال گذشته دولت با سوءاستفاده از وضعيت 
آن زم��ان )يعني صعود بي توقف ش��اخص كل( بخش 
عم��ده اي از اوراق مالي اس��امي را به فروش رس��اند و 
اين روزها با نزديك ش��دن به ۲5 خردادماه، زمان حراج 
سواالت زيادي پيش آمده و مهم ترين سوال اين است كه 
بازهم دولت سعي دارد از احساسات و نوع سرمايه گذاري 
مردم سوءاستفاده كند يا اينكه سعي دارد با واقعيت ها 
جامعه را به سرمايه گذاري در اين حراج و ديگر بازارهاي 
مالي دعوت كند. زمان زيادي تا روز سه شنبه يعني ۲5 
خردادماه باقي نمانده و بايد ديد تا اين روز چه اتفاقي رخ 
مي دهد و سال 1400 مي توان يك تحول در نوع دعوت 

به سرمايه گذاري ها باشد؟

    سال گذشته دولت چقدر اوراق فروخت؟
تامين بخشي از هزينه هاي دولت از طريق فروش اوراق از 
سال گذشته به دليل افت شديد درآمدهاي نفتي به طور 
جدي تري نسبت به س��ال هاي پيش از اين مطرح شد. 
به طوري كه از هفته دوم خردادماه 13۹۹ به طور مرتب 
هرهفته وزارت اقتصادي مبلغي اوراق در بازار بين بانكي 
و بورس عرضه مي كرد. آنطور كه آمار نشان مي دهد 4۲ 
نوبت حراج اوراق بدهي س��ال گذشته برگزار شد كه در 
نتيجه آن 67 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به بانك ها 

فروخته شد.

همچنين طي اين 4۲ هفته حدود 51 هزار ميليارد تومان 
اوراق در بورس به فروش رسيده است.از اين رو در مجموع 
در س��ال ۹۹ بيش از 1۲۸ هزار ميليارد تومان دولت از 
طريق فروش اوراق بدهي تامين مالي كرد. بنابراين به طور 
متوس��ط هر هفته حدود 3 هزار ميليارد تومان اوراق به 
فروش رسيده است. اين در حالي است كه مقداري نيز 
اوراق خزانه اسامي به فروش رسيده بود. اين در حالي 
است كه تنها بخشي از اين مبلغ در بودجه ديده شده بود، 
در واقع ميزان انتشار اوراق مالي اسامي توسط دولت، 
منحصر به قوانين بودجه نبوده و در س��ال هاي 13۹۸ و 
13۹۹، طبق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، دولت به منظور جبران كسري بودجه مجاز به 
انتشار حجم بيشتري از اوراق مالي اسامي شد. در بودجه 
۹۹ تنها ۸۸ هزار ميليارد تومان از فروش اوراق اسامي 
)از جمله اوراق خزان��ه و بدهي( براي تامين مالي دولت 
در نظر گرفته ش��ده بود. در سال 13۹۹، به دليل شيوع 
بيماري كرونا و كسري بودجه قابل توجه دولت، شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، مجوز انتشار 150 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسامي را تصويب نمود، بدين ترتيب 
سقف مجاز انتشار اوراق مالي در سال 13۹۹، ۲3۸ هزار 

ميليارد تومان رسيد.

     فرصتي جديد براي سرمايه گذاري
همايون دارابي، كارشناس بازار س��رمايه درباره انتشار 
اوراق مي نويسد: انتشار اوراق اقدامي است كه در بازارهاي 
مالي به ويژه براي راه اندازي بازار بدهي انجام  مي ش��ود، 
مس��اله اي كه وجود دارد اين است كه اواًل در بازار بدهي 
بايد سهم بخش خصوصي را رعايت كنيم و دوم در كنار 
آن نرخ اين اوراق ها را با توجه به اينكه پش��توانه دولتي 
داشته و ريسك پاييني دارد را به گونه اي مهار كنيم كه 
ازيك ط��رف قيمت  نرخ آنها باال نباش��د و از طرف ديگر 
باعث نشود كه فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد از 

بين برود. يعني همه منابع به سمت بخش مالي بيايد و 
صف خريد اوراق تشكيل شود. بايد منتظر باشيم ببينيم 
كه نرخ هاي پايه چگونه خواهد بود؛ اين هم آزموني براي 
كميجاني، مسوول جديد بانك مركزي است و بايد صبر 
كنيم تا ببينيم ساختار مالي و پولي كشور ما را به گونه اي 
هدايت خواهد كرد تا موجب بروز يك شوك يا پديده نرخ 
بهره اي جديد در اقتصاد باشد يا نه. اگر كميجاني بتواند 
بازار مالي را به گونه اي كنترل كند كه سرعت كاهش نرخ 
بهره بيشتر شود يا نه كه اگر اين روند ادامه پيدا كند هم 
براي روند اقتصاد خوب خواهد بود و هم براي فرصت هاي 
سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر ازجمله توليد و بازار 
سرمايه دقيقًا؛ به هرحال اوراق ابزار بدهي بسيار قوي اي 
است، اما بايد اصول آن هم رعايت شود. يعني زماني كه 
عنوان اسامي را هم برايش انتخاب مي كنيم بايد به طور 
مشخص مسائل مربوط به شرعيات را هم رعايت كنيم. 
به ويژه اينكه انتشار آنها صرف پروژه سودآوري باشد كه 
از محل سود آنها نرخ بهره پرداخت شود. يعني حتي اگر 
دولت االن هرس��ال نرخي را پرداخت مي كند مطمئن 
باش��د كه مي تواند از آن پروژه ها اصل پ��ول را بردارد و 
به گونه اي نباشد كه اوراق صرف پروژه  اي بشود يا نشود 
يا صرف هزينه جاري ش��ود كه در اين صورت مي تواند 
مشكاتي را به صورت شرعي هم ايجاد كند، اميدوارم كه 
ازنظر رعايت اصول هم مورد تأكيد هم كميته فقهي بانك 
مركزي و هم كميته فقهي بازار سرمايه باشد. متأسفانه 
پارسال حجم اوراق منتشرشده بسيار باالبود وتوام با آن 
نرخ بهره را هم افزايش داد؛ يعني ما با دو پديده هم حجم 
بس��يار زياد اوراق و هم نرخ باال مواجه بوديم. اين حالت 
باعث مي شود فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد از 
بين برود. يعني اگر يك نفر ببيند كه مي تواند به راحتي 
اوراق ۲5 درصدي بخرد و پولش را صرف اين اوراق كند 
ديگر ساختمان س��ازي نمي كند، در طرح هاي توسعه 
معدني ش��ركت نمي كند و كار تولي��دي نخواهد كرد 

حتي در بورس هم س��رمايه گذاري نمي كند. به همين 
دليل اشتغال و سرمايه تحت خطر قرار مي گيرد يعني 
فعاليت هاي س��رمايه بري كه ايجاد اش��تغال مي كنند 
كاما در معرض خطر ق��رار مي گيرند و به همين دليل 
بايد شكلي از مهندسي اقتصادي را داشته باشيم تا عاوه 
بر اينكه انتشار اوراق مي تواند منفعتي براي كل اقتصاد 
به ويژه در مورد دولت داش��ته باشد، واقعًا صرف كارها و 
پروژه هايي شود كه اش��تغال را راه بيندازد و به گونه اي 
مديريت شود كه حواشي آن براي اقتصاد پررنگ نباشد 
يا اصا وجود نداشته باشد. به هرحال اين اتفاق منابعي 
را جمع مي كند و بايد ببينيم كه اين منابع از كجا تأمين 
مي ش��ود، اميدواريم اين منابع مرب��وط به بخش هاي 
اقتصاد نباشد. به هرحال بايد به گونه اي مديريت شود كه 
منابعي كه در بانك ها ذخيره شده با نرخي جذب شود. 
البته تأكيد مي كنم بايد حج��م اوراق، نرخ بهره و محل 
هزينه كرد آن مش��خص باش��د. نهادها مالي و افرادي 
كه س��رمايه بس��يار بااليي دارند مي توانند اين اوراق را 
تهيه كنند ولي معمواًل اين اوراق توسط نهادهاي مالي 
خريداري مي شود. درآمدهاي حاصل از فروش اين اوراق 
بايد بر اس��اس طرح توجيهي فروش اوراق هزينه شود 
منتهي اميدواريم صرف پروژه هاي عمراني شود كه البته 
درگذش��ته انحرافات زيادي را داشته است. الزم به ذكر 
اس��ت كه درآمدهاي حاصل از فروش اوراق به حس��اب 
نهاد صادركننده كه همان بانك مركزي و دولت اس��ت 
وارد خواهد ش��د و اميدوارم اين پ��ول صرف پروژه هاي 
مولد و عمراني شود نه هزينه هاي جاري كه در آن صورت 
مي تواند دولت را بدهكارتر كند. بازار اكنون سرش��ار از 
اخبار مثبت مانند نزديكي به فصل مجامع ش��ركت ها، 
تثبيت نرخ دالر، اميدواري به مهار كرونا و افزايش تقاضاي 
جهاني در حوزه مواد معدني  و پايه است كه قرار گرفتن 
اين مسائل در كنار يكديگر نويدبخش آمادگي بازار براي 

صعودي دوباره است.
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فرصت اجراي  مصوبات طاليي 
بورس را ندادند

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي در نشستي 
صميمي با اصحاب رس��انه بااينكه فرصت اجراي 
مصوبات طايي براي بازگشت بازار سرمايه را ندادند، 
اظهار داش��ت: بعد از پايان دوره خدمتم به دانشگاه 
شهيد بهشتي كه در منطقه خوش آب وهواي اوين 

است، برمي گردم.
وي اظهار كرد: اواخر س��ال ۹۸ درس��ت زماني كه 
مشخص شد ميزان تقاضا به س��مت بازار سرمايه 
افزايش يافته در شوراي عالي بورس نكته اي مطرح 
شد تا بنگا ه هايي كه تعهد خود را نسبت به شناوري 
عمل نكردند، تنبيه شوند، بعضي از اعضا معتقد بودند 
كه اين امر الزم است صورت گيرد، برخي از افراد هم 
خاف اين اظهارنظر را معتقد بود و مي گفتند نبايد 
چنين بحثي رخ دهد كه س��ر همين موضوع هم با 
آقاي ش��اپور محمدي رييس اسبق سازمان بورس 
كمي بحث شد كه درنهايت جمع بندي آن جلسه 
اين شد كه فعًا تنبيه شركت ها به تعويق بيفتد. در 
هيات سازمان بورس تصميم بر آن شده بود تا براي 
جلوگيري از شدت رشد شاخص كمي دامنه نوسان را 
محدود كنند، اما ازآنجايي كه بنده با برخي از اعضاي 
ش��وراي عالي بورس مش��ورت كردم، ديدم اينكه 
بخواهيم دامنه را به منفي يا مثبت ۲ تغيير دهيم به 

صاح بازار سرمايه نيست.
او بيان كرد: طي چند روز گذش��ته نمودار روند نرخ 
بهره بين بانكي با نم��ودار خروج نقدينگي از بورس 
منتش��ر ش��د كه نش��ان مي داد وقتي كه نرخ سود 
بين بانكي يك دفع��ه از ۸ درصد يا 10 درصد به 1۸ 
مي رسد س��رمايه ها از بازار سرمايه به خاطر داليل 
مشخص به س��مت بانك ها روانه مي شود. ما براي 
هدايت و كنترل بازار آمديم از دولت، مجلس و شوراي 
هماهنگي اقتصاد مصوبه اي را گرفتيم، اما بعدش 
شاهد بوديم كه نرخ بهره بين بانكي به شدت افزايش 
يافت. به گفته اين مقام مسوول، عده اي مي گفتند 
دولت به درستي عرضه سهام را انجام داده درحالي 
كه دولت تمام عرضه هاي خود را در چهار ماه نخست 
س��ال انجام داد، پااليش يكم هم به س��بب بحث 

افزايش تقاضا در اوايل شهريور رخ داد.
وزير اقتصاد گفت: شما كه مي گوييد بازار سرمايه در 
سال ۹۹ عملكرد خوبي نداشته، چرا فقط شاخص 
را نگاه مي كنيد علت آنكه به مجموع عملكرد بازار 
توجهي نداريد چيس��ت؟ ش��اخص كل از ابتداي 
فروردين ۹۹ تا آخر اس��فند ۹۹ حدود 155 درصد 
رشد داشته است. وقتي دل سهامدار خرد و حقيقي 
خالي شد مجبور ش��د كه نقدينگي خود را از بازار 
س��رمايه خارج كند، اينجا الزم بود كه اقداماتي را 
انجام دهيم تا اعتماد بازگردد. وقتي تقاضا زياد بود 
تمهيدات الزم را براي پوشش عرضه گرفتيم، وقتي 
از اواس��ط مردادماه ش��اهد ريزش بوديم به دنبال 
مصوباتي رفتيم تا كمك كنيم كه ازجمله آن دريافت 

يك درصد از صندوق توسعه ملي بود.
او بيان كرد: در اين خصوص بانك مركزي موافقت 
نكرد كه منابع يك درصد تبديل به ريال شود و شاهد 
ع��دم واريز اين يك درصد به صن��دوق تثبيت بازار 
س��رمايه بوديم، اما طي رايزني كه با خود مسووالن 
صندوق توسعه ملي داشتيم، توانستيم هزار ميليارد 
تومان به صندوق تثبيت واريز كنيم. ما تنها به اين 
مصوبه ات��كا نكرديم بلكه مصوب��ات ديگري را هم 
گرفتيم به گونه اي كه شركت ها بيايند اوراق خزانه 

بخرند و اوراق تبعي اختيار منتشر كنند.
وزير اقتصاد گف��ت: تورم در ايران عمدتًا ناش��ي از 
فشار اقتصادي است وقتي نرخ دالر مي آيد ناگهان 
جهش پيدا مي كن��د درحالي كه م��ا ۸5 درصد از 
واردات و كاالهاي صنعتي مان به صورت مواد اوليه و 
واسطه اي است اينها بايد با چندين برابر افزايش در 
بازار به فروش مي رسيدند. زماني كه من مي گفتم 
شركت هاي بورس��ي وضعيت بهتري دارند كسي 
قبول نمي كرد چراكه سودآوري بيشتر شركت ها بر 

اساس قيمت دالر بود.
او بيان كرد: ما در شوراي عالي بورس يك قانوني را 
تصويب كرديم مبني بر اينكه سازمان بورس مكلف 
است، حدود ۸0 درصد از كارمزد خود را به صندوق 
تثبيت بدهد، همين به تنهايي ب��ه ۲ هزار ميليارد 
تومان رسيد، اينكه مي آيند يك عده مي گويند كه 
سازمان بورس كاري انجام نداده است كذب است. 

دژپس��ند گفت: ش��اخصي كه رس��يده ب��ود زير 
يك ميليون دويس��ت دوباره با رشد مواجه شد و به 
يك ميليون و پانصد رس��يد، وقتي شاخص به اين 
بازه رس��يد بازهم عده اي هول ش��دند و گفتند اي 
سهامداران كجايي كه اسام درخطر افتاد، به گونه اي 
كه شروع كردند به تحقيق و تفحص و غيره و بازهم 
لطمه به بدنه زدند. شاخص بورس تحت تأثير چند 
متغيير است به گونه اي كه مي توان به واكنش نشان 
دادن آن به متغيرهايي مثل قيمت گذاري دستوري 

و غيره اشاره كرد.
او بيان كرد: شايد يك مساله اي مثل قيمت گذاري 
دستوري فوالد رخ ندهد اما تأثير خود را مي گذارد يا 
بحثي كه در مردادماه در خصوص پااليش يكم رخ 
داد، عده اي مي خواستند اين بحث را بر گردن وزارت 
اقتص��اد و وزارت نفت بياندازند درحالي كه اينگونه 
نبود بلكه ريشه اين مساله به عدم هماهنگي به نحوه 
تشكيل صندوق بين س��ازمان خصوصي و شركت 
پااليش و پخ��ش بازمي گردد. بحث بازار را ما كامًا 
تا اسفند س��ال ۹۸ مراقب بوديم اما تأكيد داشتيم، 
كه نبايد درگير بازي هاي سياسي شود. سوال اين 
است كه آيا ما در بازار سرمايه يك بازار ايده آل داريم 
يا خير؟ كه جواب بله است به سبب آنكه اگر تا قبل 
يك هفته طول مي كشيد تا كد بورسي صادر شود 
اما اكنون يك روزه اين اتفاق رخ مي دهد. ما هسته 
معاماتمان مشكل داشت شما كه بهتر مي دانيد كه 
نمي شود بايك اشاره مشكل هسته را رفع كرد بايد 
از يك جا وارد مي كرديم كه امكانش نبود به همين 

خاطر شركت داخلي اين كار را برايمان انجام داد.

عرضه سيمان در بورس كاال
پايان قيمت گذاري دستوري

امير تقي خان تجريشي، كارش��ناس بازار سرمايه 
اظهار كرد: اصواًل هنگامي كه كااليي به بورس كاال 
وارد مي ش��ود، به معني آن است كه روند معامات 
آن بازار براي فعاالن اقتصادي و تحليلگران، عاوه بر 
قانونمندي، پيش بيني  پذير نيز خواهد بود و رقابت 
در فضاي واقعي انجام مي شود، تمامي خريداران و 
فروشندگان در ش��رايط برابر به رقابت مي پردازند 
و از همه مهم تر ش��فافيت در معام��ات به وجود 

خواهد آمد.
تقي خان تجريشي خاطرنشان كرد: ورود سيمان 
به بورس كاال، باعث مي ش��ود قيمت اين كاالي در 
فضاي ش��فاف و واقعي، منطبق با شرايط عرضه و 
تقاضا تعيين و همچنين سهام شركت هاي سيماني 
با تحليل پذيري بيشتر مورد اقبال سرمايه گذاران 

قرار گيرد.
مضاف بر اينكه عملكرد ش��ركت هاي سيماني به 
دليل قرار گرفت��ن در فضاي رقابتي، خواه ناخواه با 
افزايش كيفيت مواجه خواهد شد و از سوي ديگر، 
شركت هاي س��يماني عرضه هاي مستمر خود را 
به دوراز ماحظات مربوط به مصوبات افزايش نرخ 
انج��ام خواهند داد، چراكه عمليات فروش س��بد 
محصوالت سيماني در فضاي شفاف تاالر نقره اي و 

بر اساس قواعد انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري گروه توسعه 
ملي در ادامه از عرضه بيش از ۹500 تن س��يمان 
س��فيد، س��يمان تيپ ۲ خاكس��تري و سيمان 
پزوالني شركت س��يمان كرمان، از شركت هاي 
تابعه هلدينگ سيماني »سيدكو« طي مدت اخير 
خبر داد و گفت: ورود سيمان به بورس كاال، يكي از 
مهم ترين اتفاقاتي است كه در مسير توسعه اقتصاد 

ايران رخ داده است.
هرچند هنوز شاهد عرضه هاي كم حجم در بورس 
كاال هس��تيم، اما مانند ه��ر كاالي ديگر، به زودي 
عرضه هاي پرقدرت نيز جاي خ��ود را در اين بازار، 
باز خواهند ك��رد؛ همچنين هلدينگ س��يماني 
»سيدكو« كه در واقع بازوي سرمايه گذاري بخش 
سيمان در خانواده گروه توسعه ملي است، درصدد 
افزايش عرضه انواع محصوالت س��يماني ش��امل 
تيپ هاي مختلف سيمان خاكستري، سيمان سفيد 
و سيمان هاي خاص توليدي شركت هاي تابعه طي 

روزهاي آتي در بورس كاالست.

پيش شرط سازمان بورس
براي ورود به صنعت كارگزاري

ايلنا| هفته گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار، 
فراخواني را براي صدور مجوز تأس��يس ش��ركت 
كارگزاري ص��ادر كرد. طبق اختي��ارات حاصله از 
بنده��اي ۲ و 6 ماده 7 قانون ب��ازار اوراق بهادار كه 
آذر ماه سال 13۸4 تصويب شده و همچنين براي 
توسعه و تقويت جايگاه نهادهاي مالي در بازار سرمايه 
و ارايه خدمات بهتر به سرمايه گذاران در اين بازار و 
با توجه به تقاضاي فعاالن بازار سرمايه در خصوص 
تأسيس ش��ركت كارگزاري، دستورالعمل صدور 
مجوز تأس��يس و فعاليت كارگزاري در تاريخ دهم 
خردادماه 1400 به تصويب هيات مديره س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار رسيد.
از اين رو تمام متقاضيان تأسيس شركت كارگزاري 
مي توانن��د درخواس��ت هاي خ��ود را بر اس��اس 
دس��تورالعمل جديد براي بررس��ي و ارزيابي ها به 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارس��ال كنند. طبق 
دس��تورالعمل جديد تأمين حداقل سرمايه براي 
تأس��يس كارگزاري 1000 ميلي��ارد ريال در نظر 

گرفته شده است.
محمدعل��ي دهق��ان دهن��وي، رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار درب��اره صف تقاض��ا براي 
تأس��يس كارگزاري جديد گفت: قبل از بازنگري 
دستورالعمل جديد اساساً امكان دريافت درخواست 
تأسيس كارگزاري وجود نداشت اما برخي از افراد 
درخواست هايي را ارسال كردند كه البته از آنجايي 
كه بناي سازمان بورس اعطاي مجوز جديد در حوزه 
كارگزاري ها نبوده عما اين گروه و الين از مجوزها 

تعطيل شده بود.
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن دس��تورالعمل موجود را 
بازنگري كرديم و تغييراتي بر آن اعمال شد و يك 
مرحله اين دستورالعمل پيشنهادي را بر روي سايت 
قرار داديم ت��ا اين فرصت ب��راي دريافت نظرات و 
مشاوره هاي كارشناسان فراهم شود، نظرات فعاالن 
بازار اخذ شد و نظراتي كه مفيد و موثر بود را بر روي 
دس��تورالعمل جديد اعمال كرديم و نسخه نهايي 

تصويب شد.
رييس س��ازمان ب��ورس با بيان اينك��ه از اين پس 
درخواست ها بر اس��اس اين دستورالعمل بررسي 
مي ش��ود، تاكيد كرد: در بازار اشتياق زيادي براي 
تأس��يس كارگزاري وجود دارد چراكه س��ال هاي 
زيادي مجوز داده نشده، پيش بيني مي شود كه با 

تعداد بسيار زيادي از درخواست ها مواجه شويم.
دهق��ان دهن��وي ادام��ه داد: ام��ا از آنجاي��ي كه 
دستورالعمل ها تغيير كرده افراد بايد شرايط مورد 

نظر طبق دستورالعمل جديد را داشته باشند.
ضمن اينكه يكي از شرط هاي سازمان اين است كه 
افرادي كه وارد اين صنعت مي شوند طرح توجيهي 
مناسبي داشته باشند و بايد بتوانند توجيه كنند كه 
ورود آنها به اين صنعت چه مزيتي براي اين صنعت 
دارد، چه اقدام مهمي را مي توانند انجام دهند و چه 
اهدافي دارند. بايد اين اطمينان را بدهند كه خدمات 

با كيفيت به مشتريان ارايه خواهند داد.
وي با اشاره به خريد و فروش مجوز كارگزاري ها به 
دليل ممنوعيت صدور مجوز جديد گفت: آنطور كه 
گفته مي ش��ود گويا مجوز كارگزاري ها با نرخ هاي 
نجومي خريد و فروش مي شود اما پس از آزاد شدن 

صدور مجوزها قيمت ها در اين بازار مي شكند.

»تعادل« تاثير حراج اوراق مالي اسالمي دولت بر بازار را بررسي مي كند

سوءاستفادهازبورستكرارميشود؟

سرخ پوشي مجدد  بورس تهران
ش��اخص كل در بازار بورس اولي��ن روز كاري هفته يعني 
ش��نبه، ۲۲ خردادماه 6 هزار و ۹73 واحد افت داش��ت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 144 هزار واحد 
رسيد. برپايه معامات اين روز بيش از پنج ميليارد و 4۲6 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 33 هزار و 
70۲ ميليارد ريال دادوس��تد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( ب��ا دو هزار و ۲۹3 واحد كاهش ب��ه 37۸ هزار و 
453 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و 476 
واحد افت به ۲43 هزار و 54۸ واحد رسيد. شاخص بازار اول 
پنج هزار و 644 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۲ هزار و ۲4۸ 
واحد كاهش داش��تند. حقوقي ها در اين روز حدود 460 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامات 
خرد دو هزار و ۸60 ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
۲۹ درصد يعني ۸40 ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان 16 درصد از كل معامات شد. بيشترين تزريق 
پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »فلزات اساس��ي« و »فرآورده هاي 
نفتي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معامات گروه هاي 
»دباغي، پرداخت چرم و س��اخت انواع پاپوش« و »قند و 
شكر« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فوالد«، »شپنا« 
و »وپاسار« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »غكورش«، 
»كلر« و »ش��تران« معطوف بود. عاوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با 16۹ 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نم��اد »كگل« با 150 
واحد، پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد »سپ« با 
1۲6 واحد، به پرداخت ملت با نماد »پرداخت« با 6۹ واحد، 
صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، فوالد كاوه جنوب 
كيش با نماد »كاوه« با 67 واحد، توليدي فوالد سپيد فراب 
كوير با نماد »كوير« با 6۲ واحد، پااليش نفت تبريز با نماد 
»شبريز« با 60 واحد، فوالد اميركبير كاشان با نماد »فجر« 
با 57 واحد، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر« با 44 واحد و 
پارس مينو با نماد »غپينو« با 41 واحد، پتروشيمي پرديس 
با نماد »شپديس« با 37 واحد و گروه صنعتي ملي با نماد 
»وملي« با 36 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. 

در مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
50۲ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با 46۲ واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 435 
واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 430 واحد، بانك صادرات 
ايران با نماد »وبصادر« با 3۲0 واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« ب��ا ۲۸۸ واحد، پارس خودرو با نماد 
»خپارس« با ۲۸4 واحد، توس��عه مع��ادن و فلزات با نماد 
»ومعادن« با ۲5۲ واحد، سايپا با نماد »خساپا« با ۲4۹ واحد، 
فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با ۲37 واحد، بانك پارسيان 
با نماد »وپارس« با ۲34 واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با ۲34 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با ۲۲0 
واحد و ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۲00 واحد 
تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز نماد صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، 
ليزينگ كارآفري��ن با نماد »ولكار«، اي��ران خودرو با نماد 
»خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »پشپنا«، پارس خودرو با نماد »خپارس« و گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامات امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو 

ميليارد و 143 هزار برگه س��هم به ارزش چهار هزار و 116 
ميليارد ريال دادوستد ش��د. در پايان معامات بورس روز 
شنبه س��هام ش��ركت ايران خودرو با افت چهار درصدي 
قيمت 1,۸۸۲را ثبت كرد و بين نمادهاي پرتراكنش امروز 
قرار گرفت. سهام شركت ايران خودرو در آخرين معامات 
خود، عدد 1,۹16ريال را ثبت كرد كه نسبت به روز گذشته 
دو درصد كاهش يافته است. همچنين با جابه جايي بيش 
از 4۲0ميليون برگه س��هم، روز بعدي معاماتي خود را با 
1,۸۸۲ريال آغاز خواهد كرد. ارزش معامات اين س��هم 
از رقم ۸0ميليارد تومان عب��ور كرد. همچنين ۸۹درصد 
از س��هام ش��ركت ايران خودرو را حقيقي ها و 11درصد را 
حقوقي ها خريداري كردند. از طرف ديگر 411ميليون برگه 
سهم )۹۸درصد( را اشخاص حقيقي و حدود ۹ميليون برگه 
سهم )دو درصد( را حقوقي ها به فروش رساندند. خودرو با 
ثبت افت چهاردرصدي پس از روزها سبزپوش��ي مجدداً 

بازيان همراه شد.

    روند كاهشي فرابورس
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از ۲4 
واحد كاهش داشت و روي كانال 17 هزار و 45۹ واحد ثابت 

ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 373 هزار برگه 
سهم به ارزش 1۲6 هزار و 661 ميليارد ريال دادوستد شد. 
روز شنبه شركت بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي 
مينو با نماد »غصينو«، توليد ني��روي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، شير پاستوريزه پگاه فارس با نماد »غفارس«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، بيمه سامان با 
نماد »بساما«، صنعتي بهپاك با نماد »بهپاك«، نفت ايرانول 
با نماد »شرانل«، شركت سرمايه گذاري پويا با نماد »وپويا« 
و توليد برق ماهتاب كهنوج با نماد »بكهنوج« تاثير مثبت 
بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل سنگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگهر«، پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، مديريت 
انرژي تابان هور با نماد »وهور«، فوالد هرمزگان جنوب با 
نماد »هرمز«، بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، بيمه كوثر با نماد 
»كوثر«، زغال سنگ پرورده طبس با نماد »كزغال«، بيمه 
اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، كلر پارس با نماد »كلر« و ويتانا با نماد 
»غويتا« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. آخرين 
قيمت 36 نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل 
آنها افزايش يافته و ۲۸5 نماد با كاهش بيش از سه درصدي 
قيمت همراه بوده اند. همچنين افزايش سهام حقيقي ها 
در 13 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 100 نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 50 ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 470 

ميليارد تومان بود.

    روند اصالحي سهام عدالت
در پايان معامات اولين روز كاري بازار س��رمايه، ارزش 
س��هام عدالت در مقايسه با روز چهارش��نبه يعني 1۹ 
خردادماه، 0.6 درصد كاهش يافت و ارزش س��بد 53۲ 
هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب 
ب��ه 10 ميليون و 3۸7 هزار توم��ان و 1۹ ميليون و 566 
هزار تومان رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 60 
درصد قابل فروش سبد 53۲ هزارتوماني سهام عدالت به 

6 ميليون و ۲3۲ هزار تومان رسيده است.



گروه راه وشهرسازي|
س��ال گذش��ته، دولت با هدف مهار فشارهاي مالي 
ناشي از كرونا روي مس��تاجران، طي دستوري نرخ 
رشد اجاره در تهران، كالن شهرها و ساير شهرهاي 
كش��ور را فارغ از پيامدهاي چنين دس��توري براي 
مالكان خرد و وابس��ته به درآمد ناشي از اجاره ملك 
تعيين ك��رد. همزمان، مبلغي را به عنوان وام وديعه 
اج��اره )در تهران 50 ميليون تومان( با هدف كمك 
به مس��تاجران در نظر گرفت و اجرا كرد. حاال ستاد 
ملي مبارزه با كرونا، با توجه به تداوم شيوع ويروس 
كوويد19 در كش��ور، اين دو مصوبه را براي س��ال 
جاري نيز تمديد كرده اس��ت. با اين تفاوت كه نرخ 
رش��د دس��توري اجاره بها را بدون تغيير و همانند 
سال گذش��ته تعيين كرده و از س��وي ديگر، سقف 
وام وديعه اجاره را )در تهران به 70 ميليون تومان( 

افزايش داده است.
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي ديروز در يك 
برنام��ه تلويزيوني خبر داد كه س��تاد ملي مقابله با 
كرونا، مصوبه اي در خصوص واحدهاي مس��كوني 
اس��تيجاري تصويب كرده كه در اين مصوبه، همان 
شرايط سال گذشته مجدداً تأييد شد. بر اين اساس، 
قراردادهاي اجاره به صورت خودكار بدون اينكه نياز 
به مراجع��ه به بنگاه هاي معامالت ملكي باش��د، به 

مدت يك سال داراي اعتبار خواهد بود.
وزير راه و شهرس��ازي يادآور ش��د: ميزان افزايش 
اجاره بها نيز كه به عنوان سقف حداكثري كه مجاز 
اس��ت، نه اينكه يك اجبار باشد، مانند سال گذشته 

تعيين شد.
اسالمي تأكيد كرد: مس��تأجراني كه نتوانستند وام 
وديعه مس��كن دريافت كنند، تا پايان شهريور ماه 
فرصت دارند تا در س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي 
ثبت نام كنن��د و تس��هيالت وديعه مس��كن را كه 
نس��بت به سال گذش��ته افزايش يافته و به رقم 70 
ميليون تومان براي تهران، ۴0 ميليون تومان براي 
كالن شهرها و ۲5 ميليون تومان براي ساير شهرها 
رس��يده، مي توانند از طريق ثبت ن��ام جديد و براي 

اولين بار دريافت كنند.

    شكست تمديد اجباري اجاره نامه ها 
به گ��زارش »تعادل«، آن گونه ك��ه مركز آمار ايران 
گزارش كرده است، متوسط افزايش هزينه اجاره بها 
براي كل خانوارهايي كه در فصل بهار ١٣٩٩تمديد 
قرارداد داشته اند، ٣٣,٦ درصد، براي كل خانوارهايي 
كه در فصل تابس��تان 99 تمديد قرارداد داشته اند، 
۴1.۲درصد و براي كل خانوارهايي كه در فصل پاييز 
١٣٩٩ تمدي��د قرارداد داش��ته اند، 3۴ درصد بوده 
است. اين شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به 3۸.۶ 
درصد رسيده است. همانطور كه مشاهده مي شود، 
آمارهاي مربوط به سه فصل اول سال گذشته بيانگر 
افزايش چش��مگير اجاره بها از رقم اعالمي از سوي 
دولت براي ته��ران )۲5 درصد( بوده اس��ت،  حال 
آنكه آمارهاي ارايه ش��ده مربوط به كل كشور است 
و فاصله آنها بس��يار بيشتر با رقم اعالمي ۲0 درصد 
براي كالن شهرها و 15 درصد براي ساير شهرهاي 

كشور است. بر اساس اين گزارش، بررسي الگوهاي 
آماري مربوط به تورم اجاره بهاي شهري طي 5 سال 
گذشته حاكي از رش��د دو تا سه برابري تورم فصلي 
اجاره بها در تابستان و پاييز هر سال نسبت به فصل 
زمستان سال قبل از آن است. بر اين اساس، تورم ۴ 
درصدي بخش اجاره خانوارهاي شهري در زمستان 
سال 9۸ در فصل تابستان سال 99 با سه برابر رشد 
به حدود 1۲ درصد افزايش يافته اس��ت. بر مبناي 
اين الگو كه دست كم طي 5 سال گذشته تكرار شده 
است، مي توان پيش بيني كرد كه تورم ۴,۴ درصدي 
بخش اجاره خانوارهاي ش��هري در تابس��تان سال 
جاري دست كم به 13 تا 1۴ درصد تورم تبديل شود.

    پيامدهاي تعيين سقف براي رشد اجاره
به گزارش »تعادل«، تعيين سقف براي ميزان افزايش 
اجاره ساالنه واحدهاي مسكوني در دولت هاي قبل 
از دولت تدبير و اميد نيز مس��بوق به س��ابقه است. 
تجرب��ه اي كه منتج ب��ه نتايج دلخ��واه دولت وقت 
نشد و به گفته مس��ووالن اتحاديه مشاوران امالك 
منجر ب��ه دور زدن آن بخش��نامه از س��وي برخي 
موجران در س��نوات گذشته ش��د. به باور بسياري 
از كارشناس��ان بازار مس��كن، دولت از نظر قانوني 
نمي تواند براي ميزان دريافت اجاره مالك اشخاص 
حقيقي سقف مش��خص كند چون اين عمل ناقض 
حق مالكيت فردي است. در عين حال، وضع چنين 
دستورالعمل هايي از ضمانت اجرايي الزم برخوردار 
نيست و پش��توانه قانوني ندارد و در نهايت منجر به 
دور زدن مفاد اين دستورالعمل ها و رواج قراردادهاي 
غيررسمي خواهد شد. افزون بر اين، در شرايطي كه 

برخي پيش بيني ها از نرخ تورم س��ال جاري حاكي 
از اين اس��ت كه تورم تا پايان سال 1۴00 به حدود 
۴0 درصد بالغ خواهد ش��د، چگونه موجران تهراني 
كه اغلب از محل دريافت اجاره هزينه هاي معيشت 
خانوار خود را تامين مي كنند، فاصله ۲5 درصد تا ۴0 
درصد تورم در هزينه هاي جاري خود را پركنند.« به 
گزارش »تعادل«، يكي از نمونه هاي ديگر كه منجر به 
شكست طرح دولت در بازار اجاره شد، افزايش مدت 
قراردادهاي اجاره به دو ساله بود. همچنين چند سال 
قبل تعزيرات براي جلوگيري از افزايش اجاره بها در 
تابستان و در فصل نقل و انتقال ورود پيدا كرد. اين 
طرح تعزيرات هم با مشكل مواجه شد و عملياتي و 
اجرايي نش��د. بي گمان، شكست چنين طرح هايي 
در مكانيس��م عرضه و تقاضا و فضاي كلي حاكم بر 
اقتصاد كشور ريشه دارد. بي گمان، يكي از مولفه هاي 
تاثيرگذار در تعيين اجاره بها، قيمت ملك است و در 
سال 9۸ هم قيمت ها 100 درصد افزايش يافت يعني 
قيمت يك واحد يك ميلي��ارد توماني به ۲ ميليارد 
تومان رسيد. بنابراين طبق اين افزايش قيمت ملك، 
موجران اين انتظار را داشتند كه نرخ اجاره هم بايد تا 
دو برابر افزايش يابد، اما همانطور كه شاهد هستيم، 
اين افزايش قيمت رخ نداد چراكه در آن طرف قرارداد 
يعني مستاجران توان پرداخت اجاره هاي دو برابري 
را بايد داش��ته باشند كه نداش��ته اند و همين عامل 
منجر به كوچ آنها به مناطق حاش��يه اي يا شهرهاي 
كوچك اطراف كالن ش��هرها شده اس��ت. از منظر 
حقوق��ي نيز در قانون مالك و مس��تاجر- چه قانون 
مصوب در سال 135۶ و چه قانون مالك و مستاجر 
مصوب س��ال 137۶ - چنين اختياراتي براي قالب 

حقوق مالكانه در نظر گرفته نش��ده است. از اين رو، 
صرفا در صورتي كه مس��ووالن بتوانند موضوع را در 
مراج��ع حقوقي و قانونگذاري ط��رح كنند و با طي 
مراحل حقوقي اقدامي بكنند كه جنبه قانوني داشته 
باشد، مي توان بدون توجه به قوانين باالدستي، قانون 
جديدي از جمله تمديد اجباري اجاره نامه ها را وضع 
كرد. در غير اين صورت، در آخرش، مصوبه وزارت راه 

جنبه ارشادي و توصيه اي پيدا مي كند.

     چند نفر وام وديعه گرفتند؟
در حالي كه بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ رشد دستوري 
اجاربها نتوانست در سال گذشته مانع رشد اجاره بها شود، 
به نظر مي رس��د كه سياس��ت دوم دولت در حمايت از 
مستاجران يعني اعطاي وام وديعه نيز در سال گذشته بنا 
به داليل مختلف به طور كامل عملياتي نشده است. آنگونه 
كه معاون وزير راه و شهرسازي گفته است، پارسال 9۲0 
هزار نفر متقاضي دريافت وام وديعه ثبت نام و 335 هزار 
نفر مدارك خود را تكميل كردند و به نظام بانكي معرفي 
شدند و در نهايت ۲۲0 هزار نفر تسهيالت وام وديعه را 
دريافت كردند. ۴ هزار و ۶00 ميليارد تومان وام وديعه 
مسكن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمي كه دولت 
در نظر گرفته بود فراتر بود. بسياري از مستاجران شرايط 
عمومي دريافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارك خود 
را تكميل كنند.در س��ال گذش��ته، رقم وديعه مسكن 
براي مس��تاجران تهران 50 ميليون تومان، براي ساير 
كالن شهر ها 30 ميليون تومان و براي شهر هاي كوچك 
15 ميليون تومان بود. متقاضيان بايد پس از يك سال 
اصل وديعه را به بانك بازگردانند. سود اين تسهيالت 13 

درصد تعيين شده است.
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آغاز فاز اول طرح بهسازي لرزه اي 
ساختمان هاي مسكوني پايتخت

رضا كرمي محمدي، رييس س��ازمان پيش��گيري و 
مديريت بحران ش��هر ته��ران از اجراي فاز نخس��ت 
طرح بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي مسكوني 

خبر داد.
به گزارش ايس��نا، كرمي محم��دي در اين باره گفت: 
دس��تورالعمل نحوه ص��دور مجوز بهس��ازي لرزه اي 
نسبي ساختمان هاي مسكوني ابالغ شده و فاز نخست 
اجراي آن، ش��امل س��اختمان هاي صرفًا مسكوني يا 
ساختمان هاي مسكوني داراي سطوح تجاري يا اداري 
در حد ۲0 درصد مساحت عرصه و حداكثر 50 مترمربع 
مي شود.  وي ادامه داد: البته ساختمان هاي با اسكلت 
فوالدي تا حداكث��ر چهار طبقه روي پ��ي و زيربناي 
حداكثر 100 مترمربع درهرطبقه، ساختمان هاي با 
اسكلت بتني مسلح سه و چهار طبقه روي پي و زيربناي 
حداكثر 100 مترمربع درهرطبقه، ساختمان هاي بتني 
يك و دو طبقه روي پي، ساختمان هاي بنايي غير مسلح 
و نيم اسكلت تا حداكثر سه طبقه روي پي در شمول اين 
آيين نامه قرار دارند. به گفته رييس سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران، داشتن پروانه ساختماني 
يا هر گونه گواهي ساختماني مشروط به نداشتن اضافه 
اش��كوب يا خالف تغيير كاربري نس��بت به پروانه يا 
گواهي مربوطه از جمله شرايط اين مجوز است.رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان 
اينكه بهسازي لرزه اي نسبي در ساختمان هايي مجاز 
است كه از ساير شرايط مصرح در »دستورالعمل فني 
بهسازي لرزه اي نس��بي ساختمان هاي متداول شهر 
تهران« برخوردار باش��ند، خاطرنشان كرد: احراز اين 
شرايط و همچنين تشخيص ساختمان هاي با اسلكت 
بتني مسلح به عهده شركت هاي داراي رتبه مقاوم سازي 
از س��ازمان برنامه و بودجه يا كارشناس��ان دوره ديده 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است.

كرمي محمدي ادامه داد: طرح بهسازي لرزه اي نسبي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران مبتني بر استفاده 
از دستورالعمل هاي ساده مهندسي و پرهيز از محاسبات 
پيچيده است و طراحي اصالحي بايد آن چنان ساده و 
راحت باشد كه مهندسان و تكنسين هاي فني بتوانند 
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه، نقشه هاي 
تيپ آماده را به صورت عمل��ي بياموزند و اجرا كنند.

وي افزود: س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در سال ۸۸ دستورالعمل فني بهسازي لرزه اي 
نسبي ساختمان هاي متداول شهر تهران را با مطالعات 
و بررسي هاي تخصصي متعدد و انجام تست هاي لرزه اي 
وي��ژه روي مدل هاي واقعي س��اختمان هاي متداول 
شهر تهران با همكاري دانشگاه هاي تهران و صنعتي 
شريف تهيه كرد. اين دستورالعمل در نهايت در سال 
1399 با كمك مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
به روز رساني شد و دستورالعمل بهسازي لرزه اي نسبي 

ساختمان ها به چاپ رسيد.

تهراني ها در چه شهرهايي براي 
مسكن ملي مي توانند ثبت نام كنند؟

مديركل راه و شهرسازي استان تهران گفت: متقاضيان 
تهراني در دور پنج��م ثبت نام براي ط��رح اقدام ملي 
مس��كن عالوه بر شهرهاي پرند، هش��تگرد و ايوانكي 
مي توانند در چهار ش��هر ديگر نيز نام نويس��ي كنند. 
خليل محبت خواه روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: 
شهرهاي نصيرشهر، صفادشت، رباط كريم و قرچك 
نيز در اين دور از ثبت نام ها براي متقاضيان شهر تهران 
باز شده است. وي ادامه داد: همچنين متقاضيان ساكن 
در شهرداري بهارستان، قدس و مالرد نيز مي توانند در 
سايت نصيرش��هر و رباط كريم ثبت نام كنند. به گفته 
محبت خواه همشهريان ساكن در شهرري نيز امكان 
ثبت نام در ش��هر قرچك برايش��ان فراهم شده است. 
وي ادام��ه داد: متقاضيان واجد ش��رايط براي ثبت نام 
مي توانند به سايت tem.mrud.ir مراجعه كنند. بر 
اساس اين گزارش، ش��هريور سال ٩٨ طرح اقدام ملي 
مسكن با حضور رييس جمهوري كلنگ زني شد. براي 
اين پروژه ۴00 هزار واحد تعريف ش��د ك��ه در دور اول 
نام نويسي يك ميليون و ۶00 هزار نفر از طريق سايت 
tem.mrud.ir و پيامك ثبت نام كردند كه ۴۶0 هزار 
نفر واجد شرايط شناخته شدند. اولين واحدها به تعداد 
11 هزار و 5۶0 واحد در روز يكم آبان ماه 1399 به دستور 
رييس جمهوري افتتاح ش��د. اين پروژه از طريق آورده 
متقاضيان و 150 ميليون تومان وام بانكي با نرخ سود 
1۸ درصد ساخته مي شود. آورده متقاضيان در مرحله 
اول حدود ۴0 ميليون تومان اس��ت. پيشتر ميانگين 
قيمت اين واحدها در كل كش��ور طبق آخرين برآورد 
از هزينه هاي تابستان 1399 به ۲.7 ميليون تومان بود 
كه كارشناسان پيش بيني افزايش اين رقم را مي دهند.

بيمه رانندگان تاكسي
همچنان در بالتكليفي

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهري كشور گفت: 
براس��اس تفاهمنامه با س��ازمان تامين اجتماعي 
مبني بر به  روزرساني ليست بيمه رانندگان تاكسي، 
قرار بود افراد غير راننده تاكس��ي از ليست حذف و 
رانندگان واقعي جايگزين ش��وند اما تاكنون هيچ 
اقدامي در اين مورد انجام نش��ده اس��ت. مرتضي 
ضامني روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در حال 
حاضر بر اس��اس اعالم س��ازمان تامين اجتماعي 
نام حدود ۴70 هزار نفر به عنوان راننده در ليست 
بيمه ثبت ش��ده و اين در حالي است كه بر اساس 
پايش هاي انجام ش��ده نام 50 درصد اين افراد در 
هيچ يك از بانك هاي اطالعاتي مرجع كه رانندگان 
فعال در حوزه حمل و نقل عمومي را ثبت مي كنند به 
ثبت نرسيده و اين افراد همچنان از يارانه اختصاص 
يافته استفاده مي كنند. وي ادامه داد: بايد اين افراد از 
فهرست بيمه خارج شوند و به جاي آنها افراد جديد 
ك��ه راننده واقعي و داراي پروان��ه فعاليت در حوزه 
حمل و نقل شهري هستند، جايگزين و ثبت شوند. 

افزايش 2000 توماني
نرخ عوارض ايمني در پرواز

مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: عوارض هالل احمر فقط در سال 
9۲ در بودجه آمد، اما ديگر تكرار نشد اما هالل احمر 
مدعي است كه طبق قانون بودجه سال 9۲ بايد يك 
درص��د از قيمت بليت به آنها داده ش��ود و كماكان 
دريافت مي كنند. اسعدي س��اماني در گفت وگو با 
فارس، درباره مصوبه جديد عوارض ايمني روي بليت 
پروازهاي داخلي، اظهار كرد: عوارض ايمني پيش از 
اين، مبلغ يك هزار تومان بود كه طبق مصوبه جديد 
سازمان هواپيمايي كشوري ۲ هزار تومان افزايش 
يافت و به رقم 3 هزار توم��ان روي بليت پروازهاي 
داخلي رسيد.دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
بيان كرد: در حال حاضر عوارض هالل احمر و عوارض 
شهرداري روي بليت اخذ مي شود كه شركت هاي 
هواپيمايي بابت اخذ عوارض متعدد روي بليت گله 
دارند.وي اظهار داشت: به عنوان مثال عوارض هالل 
احمر فقط در سال 9۲ در بودجه آمد، اما ديگر تكرار 
نش��د اما هالل احمر مدعي اس��ت كه طبق قانون 
بودجه س��ال 9۲ بايد يك درصد از قيمت بليت به 
آنها داده شود و كماكان اين رقم را دريافت مي كنند.

اسعدي ساماني افزود: همچنين شهرداري ها نيز 5 
درصد عوارض روي بليت دريافت مي كنند و همه اين 
موارد موجب افزايش قيمت تمام ش��ده بليت براي 
مسافر مي شود.دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
بيان كرد: در حال حاضر عوارض مسافر در پروازهاي 
داخلي نيز 7 هزار تومان و در پروازهاي خارجي 35 
هزار تومان است كه طبق مصوبه سازمان هواپيمايي 
كشوري قرار است رقم اين عوارض نيز افزايش يابد 

كه البته هنوز ابالغ نشده است.

افت 53 درصدي بارش ها 
نسبت به سال گذشته

محمد اصغري، معاون پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي گفت: روز ۲5 خرداد در برخي نقاط شرق 
كش��ور به ويژه زاب��ل و در دو روز آينده در مناطقي از 
خوزستان، ايالم و بوشهر، وزش باد شديد پيش بيني 
مي ش��ود كه احتمال وقوع گرد و خ��اك و غبار آلود 
شدن هوا وجود دارد.اصغري در گفت وگو با فارس، در 
تشريح وضعيت بارش ها در سال زراعي جاري اظهار 
كرد: ميانگين بارندگي كل كشور از ابتداي سال زراعي 
)مهر 99( تا 1۸ خرداد امسال، حدود 130 ميلي متري 
ثبت شد، ميزان بارش سال گذشته در اين بازه زماني 
۲7۶ ميلي متر بود، بنابراين بارش سال جاري حدود 
53 درصد كمتر از سال گذش��ته است.او در تشريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: در ۴ روز آينده 
كماكان آس��ماني صاف و آفتابي و آرام در اغلب نقاط 
كشور حاكم است.وي افزود: روز يكشنبه در ارتفاعات 
جنوب كرمان، ش��رق هرمزگان و جنوب سيستان و 
بلوچستان در ساعات بعد از ظهر، رگبار باران گاهي با 
رعد و برق و وزش باد شديد داريم و برخي نقاط سواحل 
درياي خزر نيز بارش پراكنده خواهد داشت. معاون 
 پيش بيني و هشدار س��ازمان هواشناسي افزود: روز 
سه ش��نبه ۲5 خرداد در برخي نقاط شرق كشور به 
ويژه زابل وزش باد ش��ديد داري��م كه در برخي نقاط 
سبب وقوع گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا مي شود.

افزايش سفرهاي جاده اي
با وجود كاهش آمارها

در ش��رايطي كه روزهاي نخس��ت هفته گذش��ته 
ممنوعيت ه��اي ت��ردد كروناي��ي در محوره��اي 
برون شهري وجود داشت، سفرهاي جاده اي مردم 
در هر روز افزايش پيدا كرد و به ويژه از روز و ساعات 
پاياني ممنوعيت، تردد وس��ايل نقليه مختلف روز 
به روز بيشتر و بيشتر ش��د و اين در حالي است كه 
مجموع س��فرهاي مردم نسبت به گذشته كاهش 
پيدا كرده اس��ت.به گ��زارش ايس��نا، در پي اعالم 
ممنوعيت هاي جديد براي س��فرهاي بين استاني 
كه براساس آن از ساعت 1۲ ظهر روز چهارشنبه دو 
هفته گذشته )دوازدهم خردادماه( تا ساعت 1۲ ظهر 
دوشنبه هفته گذشته )17 خردادماه( اعالم شده بود، 
انتظار مي رفت كه سفرهاي بين استاني روند كاهشي 
نسبت به تعطيالت گذش��ته و هفته هاي گذشته 
داشته باشد، اما به نظر مي رسد تنها اين كاهش ها 
در آمار و ارقام قابل مش��اهده است و سفرهاي رو به 
افزايش مردم بيانگر مساله  ديگري است.چرا كه بر 
اساس آمارهاي رسمي منتشر شده ميانگين تردد در 
هفته گذشته )در بازه زماني از جمعه 1۴ خرداد ماه تا 
پنجشنبه ۲0 خرداد ماه( به يك ميليون و 737 هزار 
و 331 وسيله نقليه در روز رسيد كه نسبت به مدت 
مشابه هفته گذشته 7 درصد كاهش و نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته 10 درصد كاهش پيدا كرده 
است.اما نگاهي به نمودار تردد وسايل نقليه در هفته 
مورد بررسي نشان مي دهد كه نه تنها ممنوعيت هاي 
تردد چندان جدي گرفته نشده است بلكه مردم تنها 
تاريخ و ساعات سفرهاي خود را جابه جا كرده اند و 
دقيقا قبل از اعمال ممنوعيت و پس از آن سفرهاي 

رفت و برگشت خود را آغاز مي كنند.
به عنوان مثال در هفته گذشته طي روزهاي جمعه، 
شنبه، يكشنبه و نيمه روز دوشنبه وضعيت سفرهاي 
مردم رو به كاهش بود و حداقل س��فرها را ش��اهد 
بوديم اما دقيقا از نيمه روز دوشنبه )17خرداد ماه( تا 
روزهاي پاياني هفته گذشته شاهد افزايش سفرهاي 
مردم بوديم به گونه اي كه براي نخستين بار در سال 
ج��اري و در ايام پس از اعم��ال ممنوعيت ها تردد 
وس��ايل نقليه مختلف در محورهاي مواصالتي تا 
مرز دو ميليون خودرو رس��يد. البته طبق آمارهاي 
منتش��ر ش��ده ۸ ميليون ۴۲7 هزار پ��الك يكتا و 
خودرو شخصي مردم در جاده هاي كشور در طول 
هفته گذشته تردد كرده اند و اين مساله نشان دهنده 

افزايش سفرهاي مردم بوده است.

2 مداخله بي نتيجه دولت در بازار مسكن تمديد شد

وزير راه: وام اجاره مسكن براي خانواده هاي تهراني ۷۰ ميليون تومان شد
رشد اجاره ثابت ماند، وام وديعه افزايش يافت

مهلت ثبت اطالعات در سامانه ملي امالك و اسكان تمديد شد
وزارت راه و شهرسازي از تمديد زمان درج اطالعات 
س��كونتي مردم در س��امانه ملي امالك و اسكان تا 

شهريور 1۴00 خبر داد.
به گزارش تس��نيم، به گفته مس��ووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي، با توجه به اينك��ه مهلت دو ماه درج 
اطالعات س��كونتي مردم در س��امانه ملي امالك 
و اس��كان كش��ور 19 خرداد به پايان رسيد، ستاد 
مل��ي مقابله با كرونا اين مهلت را تا پايان ش��هريور 
ماه تمديد كرد. از اي��ن رو، انتظار مي رود، مردم در 
مهلت باقيمانده نس��بت به درج اطالعات سكونتي 
در سامانه مذكور اقدام كنند. با اين كار يك بار براي 
هميش��ه در تاريخ كش��ور، وزارت راه و شهرسازي 
مي تواند بر اساس اطالعات و آمار واقعي براي توليد 

و عرضه مسكن برنامه ريزي كند.
بر اساس اين گزارش، پيش تر محمود محمودزاده 
معاون وزير راه و شهرس��ازي از تمديد مهلت درج 
اطالعات سكونتي در سامانه ملي امالك و اسكان تا 

پايان مهرماه امسال خبر داده بود.
ع��دم اس��تقبال م��ردم از برنام��ه وزارت راه باعث 
ش��ده تا زمان درج اطالعات س��كونتي در سامانه 
 ملي امالك و اس��كان ت��ا ش��هريور 1۴00 تمديد

 شود.
به گ��زارش ايرنا، مطاب��ق قانون اص��الح موادي از 
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 5 آذرماه 1399 
هرواحدمس��كوني واقع در تمام ش��هرهاي باالي 
يك صدهزارنفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي 
امالك و اس��كان كشور موضوع تبصره 7 ماده 1۶9 
مكرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش 
از 1۲0 روز س��اكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان 
خانه خالي شناس��ايي شده و به ازاي هرماه بيش از 
زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت تبصره 11 ماده 
53 اين قان��ون ماهانه مش��مول مالياتي بر مبناي 
ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي شود: 
س��ال اول- معادل ۶ براب��ر ماليات متعلقه، س��ال 
دوم- معادل 1۲ برابر ماليات متعلقه و س��ال سوم 

به بعد- معادل هجده برابر ماليات متعلقه است.

واحده��اي نوس��از پ��س از دوازده م��اه و درط��رح 
)پروژه(  هاي انبوه سازي پس از 1۸ ماه از زمان صدور 
گوهي اتمام عمليات س��اختماني، مشمول ماليات 
موضوع اين ماده مي شوند. )ماده 5۴ مكرر اصالحيه 

قانون ماليات هاي مستقيم( 
همچنين مالكان واحدهاي مسكوني تمام كشور اعم 
از شهري و روستايي موظفند اطالعات امالك تحت 
تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر ظرف 
مدت دو ماه پس از انتش��ار دستورالعمل مربوطه، در 
سامانه ملي امالك و اس��كان كشور ثبت كنند. ثبت 
واحدهاي مس��كوني داراي جهات امنيتي، براساس 
دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام 

مي شود.
پس از پايان مهل��ت خوداظهاري موضوع تبصره )1( 
اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مكلفند خدمات خود از 
قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات 
ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و كمك 
معيشتي، تعويض پالك خودرو، فروش انشعاب آب، 
برق، تلفن و گازطبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند 
گواهينامه، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابالغيه، 
ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، اس��تحقاق 
دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفًا با اخذ 
كدملي و براساس كدپستي يا شرح نشاني يكتاي درج 
شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه امالك و 

اسكان كشور ارايه كنند.
همچني��ن حداكث��ر ظ��رف م��دت ۶ م��اه پس از 
الزم االجرا ش��دن اين تبصره، تمام ارايه دهندگان 
خدم��ات عمومي از قبيل آب و فاضالب، برق، گاز و 
تلفن مكلفند قبوض مصرفي را براس��اس اطالعات 
مندرج در س��امانه امالك و اس��كان كشور، مطابق 
باكدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره بردار 

صادر كنند. 
به گزارش »تع��ادل«، قانون اصالح ماده )5۴( مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم نخستين بار در حدود 5 
س��ال پيش در مجلس تصويب ش��د اما طي 5 سال 
گذشته، مهم ترين ابزار آن، يعني سامانه ملي امالك 

و اسكان كش��ور به دليل آنچه مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي، عدم همكاري سازمان هاي ذي مدخل 
همچون ش��هرداري ها، سازمان ثبت اسناد و امالك 
كش��ور و ...اعالم كردند، ش��كل نگرفت و اطالعات 
الزم براي شناس��ايي خانه هاي خال��ي در آن تعبيه 
نش��د. اصالح اين قانون، در تابس��تان سال گذشته 
در مجلس دهم دوباره در دس��تور كار قرار گرفت تا 
برخي از معيارها و جرايم آن تعديل و تصحيح شود. 
در نهايت ام��ا قانون اصالح م��اده )5۴( مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، با توجه به تاريخ درج آگهي 
رسمي در روزنامه رس��مي مورخ 7 دي 1399 پس 
از 15 روز يعني از تاري��خ ۲۲ دي 1399الزم االجرا 
ش��د. اما تاكنون به دليل نقص س��امانه ملي امالك 
و اس��كان معطل مانده اس��ت. در نخستين روزهاي 
بهار س��ال جاري ام��ا وزارت راه و شهرس��ازي براي 
خانوارها اع��م از مالك و مس��تاجر مهلتي را تعيين 
كرد ت��ا اطالعات هويتي و اطالعات محل س��كونت 
خود را در سامانه ياد شده درج كنند تا به اين ترتيب، 
مسير صعب العبور شناسايي خانه هاي خالي هموار 
ش��ود. اما ح��اال به نظر مي رس��د، دول��ت دوازدهم 
 قي��د اجراي اين قان��ون را زده و از آن عقب نش��يني

 كرده است.

    ماليات مكمل يا ماليات اصلي؟
بررس��ي هاي علم��ي و همچنين مطالع��ه تجربه 
كشورهاي موفق در بازار مسكن حاكي از اين است 
كه مالي��ات از خانه هاي خالي صرف��ا نوعي ماليات 
مكمل در يك نظام مالياتي پرقدرت به شمار مي رود. 
در واقع، آن مالياتي كه مي تواند بر فضاي سفته بازي 
ملكي اثر گذار باش��د، ماليات امالك و مس��تغالت 
است كه در برخي از كش��ورها با نام ماليات ساالنه 
از امالك ش��ناخته مي ش��ود. اين نوع ماليات براي 
جلوگيري از شناس��ايي راه فرار، هيچ نوع استثنا يا 
معافيتي را براي افراد قائل نيست. در عين حال نرخ 
اين نوع ماليات منوط ب��ه منطقه جغرافيايي ملك 
)ضعيف، ارزان قيمت يا لوكس( به صورت شناور از 

نيم تا 1/5 درصد ارزش روز امالك تعريف مي شود. 
پس از ماليات امالك و مستغالت، ماليات بر عايدي 
س��رمايه از جمله مس��كن داراي اهميتي بيش از 
ماليات بر خانه هاي خالي است. در روزهاي اخير نيز 
بحث ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس پيگيري 
شده و در دس��ت تدوين و تصويب است و از همين 
رو، مخالفت برخي از كارشناسان اقتصادي را نيز در 
پي داشته است. مخالفين بر اين باورند كه در اقتصاد 
تورم زده ايران، ماليات بر عايدي معنا ندارد چرا كه 
بخش بزرگي از ب��ازده حاصل از معامله يك دارايي 
)مثال يك آپارتمان( در اثر تورم ايجاد شده است و از 
آنجا كه تورم خود نيز ناشي از سياست هاي اشتباه 
دولت ها اس��ت و برخي از مردم براي فرار از اصابت 
تركش هاي اين سياست هاي اشتباه و حفظ دارايي 
خود در برابر تورم به بازارهاي دارايي پناه آورده اند، 
نبايد دوباره از سوي دولت و از طريق يك سياست 
اشتباه ديگر تنبيه شوند. در يك كالم، مخالفان بر 
اين باورند كه ماليات از عايدي س��رمايه )مسكن، 
خودرو، طال و ارز( بايد در ش��رايطي غيرتورمي و به 
ش��رط ثبات اقتصادي از ش��هروندان ستانده شود. 
پس از مالي��ات از امالك و مس��تغالت و ماليات از 
عايدي س��رمايه، ماليات بعدي كه داراي اهميتي 
بيش از ماليات از خانه هاي خالي اس��ت، ماليات از 
انجام معامالت مكرر اس��ت. مالياتي كه هزينه هاي 
خريد و فروش مكرر ملك توسط يك فرد در يك بازه 
زماني )مثال يكس��اله( را افزايش مي دهد و از سفته 
بازي جلوگيري مي كند. حال آنكه در حال حاضر، 
هيچ يك از س��ه ماليات يادش��ده در كشور وجود 
ندارد و اجرايي نشده است، ميزان اثر گذاري ماليات 
از خانه هاي خالي نيز بس��يار اندك خواهد بود، چرا 
كه اين ن��وع ماليات نمي تواند ب��ه تنهايي منجر به 
عرضه بيشتر آپارتمان به بازار شود. از اين رو، به باور 
كارشناس��ان، حل معضالت مسكن نيازمند نه يك 
نوع ماليات خاص كه يك بس��ته مالياتي هوشمند 
است و فراتر از اين، حل مساله مسكن نيازمند تدابير 

پيشگيرانه است نه تدابير درماني!



درحالي كه به دليل شيوع كرونا، آموزش مجازي به يكي 
از اركان مبارزه ب��ا اين ويروس تبديل ش��ده بود، يكي از 
مشكالت آموزش مجازي در مدارس، هزينه هاي باالي آن 
براي دانش آموزان و معلمان بود و اگرچه استفاده از سامانه 
شاد رايگان اعالم شد، اما همچنان نيمي از مدارس هم از اين 
سامانه استفاده نمي كردند، مشكالت فني شاد يا افزايش 
ترافيك اين سامانه در ساعات پرمصرف مي تواند از داليلي 
باشد كه با وجود رايگان بودن ترافيك، باعث شده كاربران 
عطاي ش��اد را به لقايش ببخش��ند و از ابزارهاي ديگري 
اس��تفاده كنند. به تازگي و در پي تصمي��م جديد وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات، دانش آموزان از اول تيرماه 
ديگر مجبور به استفاده از سامانه آموزشي شاد نيستند و قرار 
است از اول تيرماه بسته هاي ويژه اينترنت رايگان آموزش 
مجازي به سيم كارت هاي دانش آموزي اختصاص يابد. اين 
در حالي است كه مشاور مركز ملي فضاي مجازي تصميم 
وزارت ارتباطات در حذف ترافيك رايگان »ش��اد« و ارايه 
سيم كارت هاي دانش آموزي را مغاير با مصوبه شوراي عالي 

فضاي مجازي در صيانت از كودك و نوجوان عنوان كرد.
از زمان شيوع كرونا در كشور از اسفند ۹۸ و تعطيلي تمامي 
مراكز آموزش، آموزش مجازي در دستور كار قرار گرفت و 
البته از همان زمان اتصال به ش��بكه شاد يا آموزش آنالين 
دانش آموزان، با مشكالت زيادي همراه بود؛ گاليه خانواده ها، 
معلم ها و دانش آموزان براي چالش هاي اتصال به اين برنامه 
يك سمت اين ماجرا و ناتواني در تامين سخت افزار مورد نياز 
براي اتصال به شبكه آموزش مجازي طرف ديگر ماجراست. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات، همان زمان درباره ارايه اينترنت رايگان به مدارس 
گفته بود: روزانه س��ه ميليارد توم��ان يارانه بابت اينترنت 
رايگان به آموزش و پرورش از طرف دولت پرداخت مي شود. 
اينترنت رايگان را براي همه دانش آموزان و معلمان رسمي 
و غيررسمي ارايه داديم. آذري جهرمي همچنين آماري از 
استفاده از شاد منتشر كرد كه مطابق آن، اعالم شده بود بيش 
از ۱۱ ميليون دانش آموز عضو شاد هستند و اين در حالي 
اس��ت كه در يك نظرسنجي كه در صفحه خود از كاربران 
درباره استفاده از شاد يا س��اير پيام رسان ها براي آموزش 
مجازي پرسيده بود، كاربران ۲۷ درصد به شاد راي داده و 
۷۳ درصد گزينه ساير ابزارها را انتخاب كردند. همچنين در 
حالي كه بسياري از معلمان، به واسطه مشكالتي كه شاد 
دارد، آموزش را از طريق ش��بكه ها و پيام رسان هاي ديگر 
دنبال مي كردند، محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و 
پرورش، اعالم كرده بود براي تمام مدارس استفاده از شاد، 
تعيين شده و آنها اجازه ندارند از ديگر پيام رسان هاي خارجي 
استفاده كنند و اگر مدرسه اي از اپليكيشن ديگري استفاده 

كند، به آن موضوع رسيدگي خواهد شد.

   ۱۱ درصد مدارس غيرانتفاعي
از ابزارهاي خودشان استفاده كردند

آذري جهرمي همچنين گفته بود كه اگرچه بهتر اس��ت 
درباره ميزان استفاده از سامانه شاد در كل كشور به آمار وزارت 
آموزش وپرورش اتكا شود، اما ارزيابي وزارت ارتباطات اين 
است كه ۱۱ درصد مدارس غيرانتفاعي از ابزارهاي خاص 
خودشان استفاده مي كنند، ازجمله برخي از سامانه هاي 
داخلي كه همين امر باعث يك رشد تقريباً ۱۲۰۰ درصدي 
در ابزارهاي آموزش مجازي در شبكه ارتباطي كشور شده 
است و نظرسنجي ها از مجموع مدارس باقي مانده از سراسر 
كشور نشان مي دهد كه ۴۰ درصد از مدارس از سامانه شاد 
استفاده مي كنند. اما به تازگي، مطابق با گفته رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اين پس دانش آموزان 
مي توانند آموزش مجازي رايگان را در پلتفرم دلخواه خود 
دنبال كنند و از اول تيرماه استفاده از پلتفرم شاد ديگر رايگان 
نبوده و هزينه آن مانند ديگر پيام رسان ها محاسبه مي شود.

     ضربه وزارت ارتباطات به بدنه
فضاي مجازي

در اين زمينه عباس آسوش��ه، مش��اور مركز ملي فضاي 
مجازي، اين اقدام جديد وزارت ارتباطات در حذف ترافيك 
رايگان پلتفرم آموزشي شاد را از اول تيرماه، ضربه نهايي اين 
وزارتخانه به بدنه فضاي مجازي كشور عنوان كرد و گفت: اين 
تصميم كه توسط رييس سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
اعالم شده، مغاير با مصوبه جلسه اخير شوراي عالي فضاي 
مجازي در خصوص طرح صيانت از ك��ودك و نوجوان در 

فضاي مجازي است. وي با بيان اينكه مصوبه جلسه اخير 
شوراي عالي فضاي مجازي با عنوان »طرح صيانت از كودك 
و نوجوان فضاي مجازي« هر دغدغه من��دي را در فضاي 
كشور خوشحال مي كند، توضيح داد: تمام كشورهاي دنيا از 
جمله امريكا كه مبدع اينترنت است تا اروپا و ساير كشورها، 
داشتن اينترنت امن را يك اصل اساسي براي كودكانشان 
مي دانند و روش هاي متعددي به كار گرفته و هزينه هاي 
بس��ياري صرف كردند تا بتوانند فضاي امن، سالم و قابل 
اس��تفاده اي براي كودكان و نوجوان��ان در فضاي مجازي 
ايجاد كنند. معاون سابق مركز ملي فضاي مجازي با اشاره 
به اينكه در ايران بعد از سال ها، شوراي عالي فضاي مجازي 
طرح صيانت از ك��ودك و نوجوان را مصوب مي كند، ادامه 
داد: شروع اين طرح مربوط به دوره قبل شوراي عالي فضاي 
مجازي بوده و در نهايت در انتهاي اين دولت، طرح جهت 
تصويب به صحن ش��ورا آورده شد. اما به رغم تصويب اين 
مصوبه در راستاي تأمين صيانت از كودك و نوجوان به تازگي 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اعالم كرده كه از اول تيرماه 
ترافيك پلتفرم آموزشي شاد ديگر رايگان نخواهد بود و از 
اين پس اين سهميه رايگان به سيم كارت هاي دانش آموزي 
اختصاص مي يابد. وي سامانه شاد را يكي از نمونه هاي بارز 
حركت داخلي كشور براي حل مشكلي كه در زمان كوويد 
براي آموزش و پرورش به وج��ود آمد، عنوان كرد و گفت: 
اگرچه اين سامانه در ابتدا با نقاط ضعف اساسي مواجه بود اما 
با همت جوانان كشور اين حركت بي بهره نماند و هم اكنون 
به نقطه اي رس��يده كه از حدود ۱۳ ميليون دانش آموز در 
كش��ور، بيش از ۹ ميليون از آنها به ص��ورت روزانه در اين 

سامانه به عنوان يك فضاي آموزشي نسبتًا سالم، فعاليت 
دارند و تعداد نصب اين اپليكيشن نيز بيش از ۱۷ ميليون 

نصب اعالم شده است.

     ۳ ميليون دانش آموز، ابزار سيم كارت خور 
ندارند

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس اظهار داشت: بر 
اساس بررسي وزارت آموزش و پرورش از ميان ۱۳ ميليون 
دانش آموز، بيش از ۳ ميليون نفر هيچ ابزار سيم كارت خوري 
براي وصل شدن به شبكه ندارند. به همين دليل پلتفرم شاد 
مجبور شده است كه در فضاي وب هم سرويس ارايه كند. 
وي گفت: از حدود ۱۰ ميلي��ون دانش آموز باقي مانده نيز 
 بيش از نصف اين دانش آموزان از تجهيزات سيم كارت خور 
پدر يا مادر اس��تفاده مي كنند و موبايل يا تبلت متعلق به 
خودشان نيست. بنابراين تنها ۵ ميليون دانش آموز داراي 
تجهيز ش��خصي هس��تند و وزارت ارتباط��ات قصد دارد  
سيم كارت شخصي در اختيار اين تعدادبگذارد و برايشان 
مهم نيست كه ۸ ميليون دانش آموز ديگر چگونه بايد مساله 
شأن را حل كنند. آسوشه با اشاره به اظهارات رييس سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر اينك��ه دانش آموزان با 
س��يم كارت هاي دانش آموزي داراي بس��ته هاي رايگان 
مي توانند از هر پلتفرم آموزشي استفاده كنند، خاطرنشان 
كرد: سوال اينجاست كه چه پلتفرم آموزشي به غير از شاد در 
كشور وجود دارد كه غالب دانش آموزان بتوانند از خدماتش 
استفاده كنند؟ شايد منظور آقايان پيام رسان واتس اپ است 
كه عده اي از مدارس غيرانتفاعي از طريق آن به دانش آموزان 
آموزش مجازي مي دهند؟ وي تاكيد كرد: متأسفانه آقايان 
زمان خوبي را انتخاب كردند تا ضربه نهايي را قبل از رفتن شان 
به فضاي مجازي بزنند. طوري كه نفرات بعدي براي اينكه 
بتوانند اوضاع را به خرداد ۱۴۰۰ بازگردانند شايد الزم باشد 
بسيار هزينه كنند. معاون سابق مركز ملي فضاي مجازي با 
بيان اينكه بايد جلوي اقدامات تخريبي مسووالن مختلف و 
برنامه ريزي دست اندركاران را گرفت، گفت: هزينه پلتفرم 
آموزشي شاد براي دانش آموزان طبق دستور رييس جمهور 
و مصوبه مجلس رايگان اعالم شده است اما قرار بود هزينه 
مرتبط به اين مجموعه را دولت از درآمد بخش ICT كشور 
جبران كند. اما خبرها حاكي از آن است كه اين مبلغ تاكنون 
به مسووالن اين پروژه پرداخت نشده است. آسوشه افزود: 
با وجود اينكه ش��اد يك پلتفرم آموزشي اس��ت اما وزارت 
ارتباطات آن را يك پيام رسان مي داند و مي گويد از ابتداي 
تيرماه ترافيك آن راي��گان نخواهد بود. با اين وجود به نظر 
مي رسد به زعم آقايان، واتس اپ يك پلتفرم آموزشي است 
و قصد دارند ترافيك آن را براي دانش آموزان رايگان كنند. 

بايد اين تصميم و اين نوع ايده و تفكر در نطفه نابود شود. 

ادامه از صفحه اولرويداد دانش و فن6   Sun. June 13. 2021  1960   يكشنبه 23 خرداد 1400    2 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره 

نظارت رگوالتور انگليس
 بر فرآيند حذف كوكي هاي كروم

گوگل به س��ازمان ناظر بر رقاب��ت انگليس اجازه 
مي دهد بر فرآيند حذف كوكي هاي طرف س��وم 
از مرورگ��ر ك��روم و توس��عه و طراح��ي فناوري 
جايگزين جهت تبليغ��ات هدفمند نظارت كند. 
به گزارش مهر به نقل از آسوش��يتدپرس، گوگل 
به رگوالتورهاي انگليس اجازه مي دهد بر فرآيند 
حذف فناوري رديابي تبليغ��ات از مرورگر كروم 
نظارت كند. اين بخش��ي از مجموع��ه تعهداتي 
است كه ش��ركت مذكور پيشنهاد كرده تا به طور 
جهان��ي و قبل از اجراي تحقيقات آنتي تراس��ت 
خود انجام دهد. س��ازمان ناظر بر رقابت انگليس 
مشغول بررسي پيشنهادات گوگل درباره حذف 
كوكي ه��اي طرف س��وم از مرورگر كروم اس��ت 
زي��را رگوالتورها بي��م آن دارند ك��ه كوكي هاي 
مذكور رقاب��ت در بازار تبليغ��ات ديجيتال را زير 
پ��ا بگذارند و ق��درت گوگل در بازار را گس��ترش 
دهند. گوگل براي برطرف ك��ردن اين نگراني ها 
مجموعه اي از تعهدات را پيشنهاد كرده؛ از جمله 
آنكه به »س��ازمان رقابت و بازاره��اي انگليس« 
اجازه مي دهد بر فرآيند طراحي و توسعه فناوري 
تبليغاتي جايگزين نظارت كند. آندرئا كوش��لي 
مدير ارشد اجرايي اين س��ازمان مي گويد: ظهور 
شركت هاي فناوري بزرگ مانند گوگل چالش هاي 
متعددي ب��راي ناظران رقابت در سراس��ر جهان 
به وجود آورده اس��ت. براي حل اين چالش ها به 
روشي جديد نياز است. درهمين راستا »سازمان 
رقابت و بازارهاي انگليس« با شركت هاي فناوري 
همكاري مي كند تا رفتارهاي آنها در بازار را شكل 
دهد و با توجه به منافع مصرف كنندگان از رقابت 
محافظت كند. طبق اين تعهد گوگل به س��ازمان 
ناظر اجازه مي دهد مرزهايي براي شيوه استفاده 
و جم��ع آوري اطالعات كارب��ران جهت تبليغات 
ديجيتال تعيين كند. همچنين اين شركت تعهد 
مي دهد در فناوري جديد تبليغات آنالين كسب و 
كار خودش را بر رقبا ترجيح ندهد. گوگل در يك 
پس��ت وبالگي اعالم كرده در صورتي كه سازمان 
رقابت و بازارهاي انگليس تعهدات ارايه ش��ده را 
تأييد كن��د، موارد مذكور در سراس��ر جهان اجرا 
مي شوند. كس��ب و كارهاي مختلف با استفاده از 
كوكي هاي طرف سوم، مي توانند تبليغات هدفمند 

را به شيوه موثرتري انجام دهند. 

استفاده سازمان پژوهش ها از 
ظرفيت پردازشي ابررايانه سيمرغ

رييس پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات 
گفت: امكان استفاده سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي از ظرفيت پردازشي ابررايانه سيمرغ فراهم 
مي شود. به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات، جلسه مشترك اين پژوهشگاه با سازمان 
پژوهش هاي علم��ي و صنعتي اي��ران به منظور 
آش��نايي بيش��تر و تبادل نظر ميان دو مجموعه 
برگزار شد. در اين نشست، وحيد يزدانيان رييس 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات به معرفي 
توانمندي ها و فعاليت هاي پژوهشگاه پرداخت و 
گفت: ما در پژوهش��گاه ICT پروژه هاي مهم، پر 
مخاطب و مل��ي داريم كه از جمل��ه آنها مي توان 
به مخاب��رات ماه��واره، ماژول ه��اي مخابراتي و 
محموله برهاي ماهواره، پروژه ذائقه سنجي كاربران 
و نس��ل پنجم ارتباطات اش��اره ك��رد. همچنين 
پژوهش��گاه ICT عالوه بر اراي��ه خدمات هوش 
مصنوعي در حال حاضر با ستاد مقابله با كرونا، در 
خصوص پيش بيني ويروس كرونا همكاري دارد. 
وي با اشاره به پروژه ابررايانه سيمرغ كه با مشاركت 
دانشگاه صنعتي اميركبير به صورت مشترك انجام 
شده اس��ت، درباره همكاري پژوهش��گاه ICT با 
س��ازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در 
اين زمينه گفت: بخش فني سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعت��ي ايران براي تحلي��ل پروژه هاي 
تحقيقاتي نياز به GPU )واحد پردازش گرافيكي( 
دارد كه ما مي توانيم خدمات مورد نياز در اين زمينه 
را در اختيار سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي 
ايران قرار دهيم تا از ظرفيت پردازش��ي ابررايانه 

سيمرغ استفاده شود. 

وعده هاي  توخالي
 توليد ضربه خواهند زد و با اتخاذ سياست هاي غلط باعث 
افزايش قيمت محصول نهايي در بازار خواهند شد. ضمن 
اينكه بايد توجه داشت ايجاد اشتغال براي هر يك نفر در 
س��ال جاري از حدود چند صد ميليون  تا چند ميليارد 
تومان هزينه در بردارد كه بايد س��وال كرد اين هزينه از 
كجا و كدام منبع تامين خواهد شد؟! افزايش توليد نياز به 
جذابيت فضاي توليد و ثبات در اقتصاد دارد؛ در فضايي 
كه رشد اقتصادي منفي است، تورم باالست و بانك ها از 
توليدكنندگان بهره هاي باال دريافت مي كنند مزيتي براي 
توليد وجود ندارد و اقدامات سوداگرانه در بازارهايي مانند 
ارز، طال، ملك و خودرو بسيار بسيار پرسودتر و كم ريسك تر 
خواهد بود. وعده هاي طنزي مانند تك رقمي شدن نرخ 
تورم با وجود حجم بسيار زياد خلق نقدينگي و چاپ پول 
و همين  طور وجود نظام معي��وب بانكي كه حاال اغلب 
بنگاه هايي ورشكسته هستند، غيرقابل  باور است. حقيقي 
شدن آن نيازمند نقشه راه چند ده  ساله، پايبندي تمام 
دولت ها در اين بازه زماني و اتخاذ تصميمات س��خت در 
حوزه بانكي است. الزم به ذكر است كه فقر، خود محصول 
يك سيستم معيوب است و فقر چيزي نيست كه به  طور 
دستوري از بين برود. تا زماني كه اصالحات الزم در نظام 
سياسي و اقتصادي ما اتفاق نيفتد، توليد فقر و محروميت 
ادامه خواهد داش��ت. مبارزه با قاچاق از ديگر شعارهاي 
اين روزهاي كانديداهاي رياست جمهوري است. با نگاه 
عميق تر به موضوع و با درك موقعيت كنوني به اين نتيجه 
خواهيم رس��يد كه در ش��رايطي كه توليد داخل كفاف 
نيازهاي مردم را نمي دهد و از طرف ديگر وجود ريسك 
بسيار باالي س��رمايه گذاري در ايران به  طوري  كه باعث 
خروج شركت هاي خارجي از بازار ما شده، جلوگيري از 
ورود كاال چه به  صورت قانوني و چه به شكل غيرقانوني 
آن باعث ايجاد انحصار براي ش��ركت هاي ايراني شده و 
مي تواند هزينه هاي بيش��تري را به مردم تحميل كند و 
همين  طور منجر به افت كيفيت محصوالت و خدمات 
در فضاي انحصار شود. زماني تمامي اقدامات در راستاي 
مبارزه با شبكه قاچاق كاال به داخل كشور مي تواند موثر 
باشد كه توليد رونق پيدا كرده، بازار رقابتي است و جذابيت 
اس��تفاده از محصوالت قاچاق كه عمدتا در قيمت هاي 
پايين تر عرضه مي ش��وند از بين رفته. درست است كه 
وعده واگذاري زمين مجاني يا ساخت واحدهاي مسكوني 
مي تواند به  صورت مقطعي باعث افزايش اشتغال يا كاهش 
قيمت در بازار مسكن شود اما نبايد فراموش كنيم افزايش 
ساخت وسازها اوال قيمت مصالح و مواد اوليه را باالتر خواهد 
برد و اين امر در قيمت نهايي مسكن تاثير مستقيم دارد و 
ثانيا باعث تشديد ركود در اين بازار خواهد شد و اين به  نوبه 
خود نقدينگي را به سمت بازارهاي ديگر روانه خواهد كرد 
كه اگر مقصد براي نمونه بازارهاي ارز و طال باشد به كاهش 
بيشتر ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم دامن خواهد 
زد! تجربه شكست  خورده در اين حوزه در ادوار گذشته به 
ما مي گويد كه تبديل بيابان به مسكن هاي مهر و ملي و 
ايجاد شهرك هاي جديد شايد در نگاه اول كم هزينه به نظر 
برسد اما بعدها به علت نبود زيرساخت هاي الزم هزينه هاي 
بيشتري به مردم تحميل مي كند. جالب است كه نه تنها 
كسي در رابطه با بحران كمبود آب كه تا ۵ سال آينده بسيار 
جدي تر خواهد شد، صحبتي نكرد بلكه حتي كانديداها از 
طرح هايي با عنوان خودكفايي در حوزه نهاده هاي دامي 
صحبت به ميان مي آورند كه بس��يار خطرناك اس��ت. 
جالب تر آنكه از مزيت هاي ذاتي كش��ور ما يعني بحث 
گردشگري كه مي تواند با اتخاذ سياست هاي درست حتي 
كشور را از وابستگي به نفت بي نياز كند صحبتي به ميان 
نيامد! رييس جمهور آينده اگر واقعا طالب حمايت از بورس 
است، بايد پاي دولت را از بازار سرمايه بيرون بكشد و اجازه 
دهد بازار روند طبيعي خود را طي كند. درنهايت اميدواريم 
به  جاي اقدامات عوام فريبانه، اقدامات واقعي در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي صورت گيرد و از طرح هاي خسارت زا 
كه با هدف كسب محبوبيت مقطعي انجام مي پذيرد، جدا 
خودداري ش��ود. قطعا اين امر محقق نخواهد شد مگر با 

سپردن كار به افراد شايسته.

اقتصاد بدون الگو
ارايه ندهد، نمي تواند فاصله خود را با توسعه كم كند. ما نه 
تنها الگويي براي توسعه نداريم، بلكه دهه ها است مبتني 
بر آزمون و خطا حركت نوساني را تجربه مي كنيم. آزمون 
و خطايي كه داده هاي برآمده از آن نه جايي ثبت مي شود 
و نه پردازش مناسبي در خصوص آن صورت مي گيرد.

يعني اقتصاد ايران حتي از آزم��ون و خطايي كه دارد، 
بهره برداري مناسبي نمي كند. مجموعه اين عوامل در 
حكم آالرم هاي خطري است كه چشم اندازي پيش روي 
اقتصاد ايران طي سال هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را نيز غبارآلود 
تصويرسازي مي كند. تاسف آور اينكه اين مطالبه از سوي 
رسانه ها و افكار عمومي هم مطرح نمي شود. زماني كه 
مطالبه اي به درستي وجود نداشته باشد، پاسخي هم 
وجود نخواهد داشت. اين يكي از موضوعاتي است كه به 
نظرم ضروري است، رسانه هاي تخصصي و محيط هاي 
آكادميك در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازند 

تا ابعاد پنهان آن مشخص شود.

تصميم وزارت ارتباطات در حذف ترافيك رايگان »شاد«، مغاير با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي است

انتقاد از پولي شدن سامانه شاد

َمردم و تحريم  در  راند پاياني
 هشدار دادم كه مردم را به حضور در بورس تشويق نكنند، 
اما تيم اقتصادي دولت توجهي نكردند و مردم را تشويق 
به سرمايه گذاري در بورس كردند و در طول يكسال ۳ بار 
رييس سازمان بورس را عوض كرديد. البته همتي خطاب 
به جليلي هم گفت: »ش��ما مي گوييد چرا با چند كشور 
مذاكره مي كنيم، شما كشور را يك دهه با بيانيه معطل 
كرديد؛ دنيا بدون حل مشكل تحريم با شما كار نمي كند.«

در همين حال، رييسي كه از او به عنوان »نامزد خاص« در 
انتخابات ۱۴۰۰ ياد مي شود، در واكنش به انتقادات ديگر 
كانديداها گفت: در بحث خوزس��تان؛ ستاد ملي مبارزه 
با كرونا اجازه گرفته شده بود؛ دانشگاه علوم پزشكي هم 
پروتكلي نوشته بود براي اين اجتماع. اين در حالي است 
كه آقاي روحاني به محدوديت هاي توصيه شده در نوروز، 
توجه نكرد؛ صداي همه بلند شد و به همه خسارت وارد 
شد. رييس��ي با كنايه به دولت فعلي گفت: برجام را يك 
دولت مقتدر مي تواند اجرا كند نه شما!« البته ستاد ملي 
كرونا در واكنش به اظهارات رييسي طي اطالعيه اي اعالم 
كرد كه پروتكل هاي بهداشتي در اجتماع خوزستان به هيچ 
عنوان رعايت نشده است. قاضي زاده هاشمي هم برخالف 
ساير نامزدها ترجيح داد از برنامه هايش بگوييد. مثل اينكه 
مي تواند مساله بورس را حل كند يا وزارت خانواده تشكيل 

دهد؛ يا اينكه در در ۴ سال تورم را به زير ۵ درصد مي رساند. 

     راند سوم 
در اين بخش از مناظ��ره اما بحث اصلي بين »همتي« و 
»رييسي« بر ليست بدهكاران بانكي شكل گرفت. همتي 
با پاكتي در دست به سمت آقاي رييسي رفت و خطاب به 
او گفت: جناب رييسي اين ليست را به قوه قضاييه داديم. 
پرونده هاي آنها هست. شايد به داليلي پيش نمي رود. اينها 
در زمان من نبوده است. اگر صالح مي دانيد اسامي را اعالم 
كنيد. او با بيان اينكه آقاي رييسي دو سال است دارند تبليغ 
مي كنند، گفت: »مي دانيد اينترنت امني كه رييسي از آن 
گفته، يعني چه؟ مي گويد اينترنت را طبقه بندي كنند و هر 
روز وزير شجاع ما آذري جهرمي را احضار مي كنند دادگاه.« 
همتي با بيان اينكه آقاي رييسي، اينجا كره شمالي نيست، 
گفت: » صريحا بفرماييد موافق نظرات آقاي علم الهدي امام 

جمعه مشهد راجع به زنان هستيد يا خير؟« 
همتي در ادامه بحث FATF را پيش كشيد و درسخناني 
گفت: آقاي جليلي شوخي مي كند؛ شما و كره شمالي فقط 
مي گوييد »اف اي تي اف« به درد نمي خورد؛ يعني ۲۰۰ 
كشور ديگر اين را نمي فهمند؟ اجازه بدهيد كشور نفس 
بكشد. جليلي پيش تر خطاب به همتي گفت: »آقاي همتي 

مي گويند كه ۲۰۰ كش��ور عضو FATF هستند و ما چرا 
نيستيم. شما مگر نمي دانيد كه ما هم هستيم و توصيه هاي 
آن و برنامه اقدام را اجرا كرده ايم؟ مگر نمي دانيم كه ۲۹ 
بند آن را اجرا كرده ايم و آنها گفته  اند قبول نيست. به جاي 
اينكه از آنها طلبكار باشيد كه چرا بندهاي اجرايي توسط 
ما را نپذيرفته ايد، از داخل طلبكار هستيد؟« البته جليلي 
قاطعانه بيان كرد كه امضاي كنوانسيون ها هيچ فايده اي 
براي كشور ما ندارد و حاضر هستم با هر كسي در اين باره 

مناظره كنم. خوشبيانه مي گويم نمي دانيد.
ارايه ليست بدهكاران بانكي آن هم در يك مناظره زنده 
تلويزيوني واكنش تند رييسي را به دنبال داشت. او گفت: 
»درباره ليس��تي كه آقاي همتي دادن��د، بايد بگويم اگر 
قرار بود اين ليس��ت را بدهند، چرا االن مي دهند؟ وسط 
مناظره؟« رييس��ي همچنين تاكيد كرد كه در موضوع 
بنزين بسيار بي تدبيرانه بودو اگر مي خواهيد مقصر را بدانيد 
گزارش هاي مربوط��ه را بخوانيد. او گفت: »روحاني بايد 
نسبت به موضوع بنزين پاسخگو باشد.« رييسي همچنين 
خطاب به همتي گفت: اگر مي خواهيد دوقطبي ايجاد كنيد 
با وجود شماها )همتي( راه نمي افتد! در نهايت مشخص هم 
نبود در پاكت مذكور نام چه كساني قيد شده بود، كه هيچ 
يك از دو نامزد ريسك بيان اسامي آن را به جان نخريدند. 
در همين حال زاكاني يك بار ديگر به همتي حمله كرد 
وگفت: روحاني چون اقتصاد بلد نبود شما را به عنوان 
رييس بانك مركزي انتخاب كرد. او گفت: دولتي كه 
به هم��ه افراد توهين مي كند ام��روز به من پليس بد 

مي گويد. 
البته اظهارات رييسي و زاكاني از سوي همتي بي پاسخ 
نماند. همتي بيان كرد: »آقاي رييس��ي ش��ما كه ادعا 
مي كنيد كه مي توانيد سود بانكي را از طريق راهكارهاي 
قضايي پايين بياوري��د، چرا تاكنون اي��ن كار را انجام 
نداده ايد؛ آقاي رييسي، اقتصاد را نمي توان مثل زندان 
اداره كرد.« او خطاب به قاضي زاده هاش��مي هم گفت: 
»خانمي كه در ستاد شماست همان كسي است كه ادعا 
مي كند بيل گيتس قصد كاهش ۱۵ درصدي جمعيت 
جهان را با استفاده از واكسن كرونا دارد.« همتي همچنين 
در نقد ساير نامزدها در اظهاراتي خطاب به مردم گفت: 
»مردم عزيز نگذاريد نگاه ارباب رعيتي در كشور حاكم 
شود. دوستان مجلسي، بودجه خريد گندم تضميني را 
به رانت خواران قير پرداخت كردند.« مهرعليزاده نيز در 
اينجا گفت: »آقاي رييسي گفتند من خودم اينستاگرام 
و تلگرام دارم؛ االن كه با مردم مهربان شده ايد لطفا همين 

االن دستور دهيد كه فيلترينگ ها برداشته شود.«

     اظهارات پاياني 
در قس��مت پايان��ي مناظ��ره آخ��ر ه��م نامزده��اي 
رياست جمهوري فرصت يافتند تا آخرين مباحث خود 
را بيان كنند. همت��ي با يك بيانيه توفاني به جمع بندي 
صحبت هاي��ش پرداخت و گفت: »هم��ه مي دانند من 

در بانك مركزي با دس��ت خالي با ترامپ جنگيدم؛ من 
مي دانس��تم اگر وارد صحن��ه انتخابات ش��وم تندروها 
مرا تخريب مي كنند اما حس ك��ردم اگر نيايم خودم را 
نمي بخشم و دوساعت مانده به ثبت نام وارد صحنه شدم؛ 
روحاني رييس جمهور خوبي ب��ود اما هيچ كس ترامپ 
و كارهاي او را پيش بيني نمي كرد، او نتوانست در جنگ 
اقتصادي آن طور كه بايد عمل كند؛ مردم عزيز، دشمن 
خارجي و تندروهاي داخلي هر دو از شما مي ترسند؛ شعار 
راي من كو دانشجويان، تبديل به شعار راي بي راي شد؛ 
مردم عزيز بياييد همه با هم يار دبستاني را بخوانيم؛ من قول 
مي دهم كشور را از پيچ خطرناك رد كنم؛ از فردوسي پور 
تا دايي، از مسجد جامعي تا ظفرقندي و ظريف، از صفايي 
فراهاني تا جنيدي در دولت من جا دارند.« همتي ادامه 
داد: »من هيچ ترسي ندارم نه برادرانم فاسدند نه همسر 
و فرزندانم. به هيچكس باج نداده و نخواهم داد.« او گفت: 
»روز انتخابات  بزنيد زير ميز و نگذاريد ۲۸ خرداد بش��ود 
۲۹ مرداد. قدرت خود را به همه كس��اني نشان دهيد كه 
مي گويند اگر مشكل داريد بگذاريد و برويد. اينجا وطن 

ماست.«
جليلي هم در اظهاراتي عنوان كرد: »رييس جمهور بايد 
رييس  همه جمهور باش��د و همه حقوق مردم را ببيند و 
رييس جمهور بايد بداند در بدنه دولت و دستگاه ها چه خبر 
است؛ ۸ سال است مسائل كشور را دنبال كرديم كار خودب 
را تايي��د، كار ناقص را جبران و كار خطا را اعالم كرديم.« 
قاضي زاده هاش��مي هم در اظهاراتي گف��ت: »آمده ام تا 
سفره انقالب را بتكانم!« رييسي هم گفت: »مردم بدانند 
رييس جمهور، رييسي است كه نسبت به همه مردم نگاهي 
يكسان دارد و زن و مرد و شيعه و سني براي او فرقي ندارد.« 
محسن رضايي هم بيان كرد: » قول هايي كه مي دهيم را 
۱۰۰ درصد انجام مي دهيم.« در همين حال، سعيد جليلي 
نيز طي س��خناني خطاب به همتي و مهرعليزاده گفت: 
»مسائل را غلط عنوان نكنيد، مشكالت با اداره روزمره حل 
نمي شود.« اما مهر عليزاده هم در نطق پاياني ومتفاوت 
خود گفت: »قرار بود جمهوريت جمهوري اسالمي حفظ 
شود و مردم در راس امور باشند؛ مي دانم امروز با اين قرارها 
فاصله داريم اما امروز دو راه پيش روي ماست؛ راه اول اين 
است كه با صندوق هاي راي قهر كنيم و در انتخابات شركت 
نكنيم و راه دوم اين است كه با اميد به آينده درخشان و براي 
عزت ايران و ايرانيان و نيز براي خط بطالن كشيده روي 
صحنه آرايي خطرناك، با اميد به آينده، جهت جلوگيري از 
به خطر افتادن ايران مان در آينده، بر سر صندوق ها حاضر 
شويم. در خرداد ۷۶ نيز ابر و باد و مه و خورشيد و فلك براي 
انتخاب يك فرد به ميدان آمده بودند لكن قدرت خواست 
مردم نتيجه ديگري را رقم زد و تشكيل دولت اصالحات به 
عنوان كارآمدترين دولت پس از انقالب را به ارمغان آورد. 
امروز قدرت در دست مردم است؛ شركت در انتخابات حق 
مردم است لكن عدم شركت محروم ساختن بيش از حد 

خويشتن است.«
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ويژه

عرضه بسته هاي ويژه مكالمه
و اينترنت به مناسبت دهه كرامت

همراه اول به مناس��بت دهه كرامت از امروز ش��نبه 
مصادف با سالروز والدت حضرت معصومه)س( تا يكم 
تيرماه سالروز والدت امام رضا)ع(، بسته هاي مكالمه 
و اينترنت با تخفيف ويژه براي تمامي مشتركان در 
نظر گرفته است. تركيب بسته ويژه مشتركان دايمي 
و اعتباري به صورت »۳ گيگابايت اينترنت و ۳ ساعت 
مكالمه به مدت ۳ روز« است كه با شماره گيري كد 
دستوري »ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷ مربع« مي توان آن 
را با قيمت ۱۰ هزار تومان خريداري كرد. بسته ويژه 
مشتركان انارستان نيز »۷ گيگابايت اينترنت به مدت 
۷ روز« است كه با شماره گيري كد دستوري »ستاره 
۱۰۰ ستاره ۶۶۷۱ س��تاره ۹ مربع« مي توان آن را با 

قيمت ۷ هزار تومان خريداري كرد.



تعادل |
آمارهاي جديد وزارت صمت نشان مي دهد كه توليد 
انواع خودرو در ارديبهشت ماه 1400 از مرز 140 هزار 
دستگاه گذشته كه در مقايسه با توليد 126 هزارتايي 
مدت مشابه سال 99، بيش از 11درصد افزايش داشته 
اس��ت. اما برپايه آمارهاي منتشر ش��ده، جمع توليد 
خودروسازان در ارديبهشت ماه امسال ۷9 هزار و ۷۸۸ 
دس��تگاه بوده، كه در هم س��نجي با سال گذشته افت 
21.4 درصدي را نش��ان مي دهد. در عي��ن حال، آمار 
توليد انواع خودروها در ارديبهشت ماه امسال و مقايسه 
آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از افت 29 درصدي 
توليد در گروه صنعتي ايران خودرو و 1۵.4 درصدي در 
گروه سايپا دارد. بررسي آمارهاي دفتر صنايع خودرو 
و نيرومحركه وزارت صم��ت حاكي از توليد 1۳2 هزار 
و 66۳ دس��تگاه خودرو توس��ط دو خودروساز بزرگ 
كشور يعني ايران خودرو و سايپا است. بنابراين اين دو 
خودروس��از در مجموع 94.2 درصد كل خودروهاي 
 توليدي كشور را در دو ماهه ابتدايي امسال توليد كردند . 
در اين بين س��ايپايي ها يا همان نارنجي پوشان جاده 
مخصوص ب��ا توليد 66 هزار و 694 دس��تگاه خودرو و 
ثبت رشد 24.۳ درصدي نسبت به دو ماهه سال گذشته، 
عنوان بزرگ ترين خودروساز كشور را از آِن خود كردند. 
اما توليد آبي پوشان جاده مخصوص در اين مدت اندكي 
كمتر از رقيب ديرينه شان بود و توانستند 6۵ هزار و 969 
دستگاه خودرو توليد كنند كه در هم سنجي با پارسال 

1.4 درصد كاهش نشان مي دهد. 

     جزييات توليد خودروسازان در ارديبهشت
توليد خودرو در خودروس��ازان ب��زرگ )ايران خودرو 
و س��ايپا( در ارديبهش��ت ماه س��ال ج��اري باكاهش 
محسوسي مواجه شده كه نشان از عقبگرد كاري اين 
دو خودروساز دارد. تحليل داده هاي آماري منتشر شده 
از س��وي وزارت صمت نش��ان مي دهد، گروه صنعتي 
ايران خودرو در ارديبهش��ت ماه س��ال جاري ۳6 هزار 
و ۷26 دس��تگاه از انواع خودروها توليد كرده است كه 
نسبت به ۵1 هزار و ۷۳6 دستگاه توليد شده در دومين 
ماه از س��ال گذش��ته 1۳99 با افت 29 درصدي روبرو 
شده است. آمارهاي منتشر شده از توليد ايران خودرو 
در ارديبهشت ماه 1400 نش��ان دهنده كاهش توليد 
شركت، در اين دوره يكماهه است. درحالي كه فروردين 
1400 ايران خودرو حدود ۳۳ هزار دستگاه را به توليد 
رسانده بوده اما در ارديبهشت ماه تنها 20 هزار دستگاه 

را توليد كرده است.
نكته جالب توجه ديگر در آمارهاي توليد ارديبهشت، 
مربوط به ميزان توليد انواع س��مند است چراكه طبق 
اعداد منتشر شده، توليدات گروه سمند حتي از گروه رانا 
هم كمتر شده اند. گروه پژوه با بيش از 12 هزار دستگاه، 
گروه دنا با بيش از ۳ هزار دستگاه و گروه رانا با بيش از 2 
هزار دستگاه، پرتيراژترين محصوالت ايران خودرو در 
ارديبهشت  1400 بوده اند. همچنين هايما به تعداد 1۸4 
دستگاه و تارا دستي نيز به تعداد 1۵4 دستگاه، طي اين 

مدت توليد شده اند.
تحليل داده هاي آماري نيز بيانگر اين است كه از اين 
ميزان خودرو توليد ش��ده در ارديبهشت ماه 1400 
حدود ۳6 هزار و ۳10 دستگاه متعلق به سواري هاي 
توليدي است كه نس��بت به ۵0 هزار و 6۷6 دستگاه 
توليد شده درمدت مشابه سال گذشته 2۸.۳ درصد 
كاهش توليد را نش��ان مي دهد.  تولي��د وانت كه در 
ارديبهشت ماه سال گذشته ۸22 دستگاه بوده، امسال 
در همين ماه به يك دستگاه رس��يده و 99.9 درصد 
كاهش توليد را ثبت كرده اس��ت. اين در حالي است 

كه در ارديبهش��ت ماه امسال هيچ وانتي توليد نشده 
و نس��بت به 4۷ ون توليد ش��ده در مدت مشابه سال 
گذشته، 100 درصد كاهشي اس��ت. در مقابل اما در 
گروه صنعتي ايران خودرو در دومين ماه سال جاري 
آمار توليد خودروهاي س��نگين افزايشي ثبت شده 
است. ارديبهشت ماه امسال با رشد 1۵9.1 درصدي 
۵۷ دستگاه ميني بوس، ميدل باس و اتوبوس توليد شده 
است. در مدت مشابه سال 1۳99، تنها 22 دستگاه از 

خودروهاي مذكور به مرحله توليد رسيده بود.
در نهاي��ت نيز توليد كاميونت، كاميون و كش��نده نيز 
از 169 دس��تگاه در ارديبهش��ت م��اه 1۳99 به ۳۵۸ 
دستگاه در ارديبهشت 1400 رسيده كه رشد 111.۸ 
درصدي توليد را نشان مي دهد. آمار تجمعي توليد انواع 
 خودروها از ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه

 نش��ان مي دهد كه توليد در ايران خ��ودرو از 66 هزار و 
۸۷۵ دس��تگاه توليدي در دو ماه نخست سال گذشته 
1.4 درصد كمتر ش��ده و به 6۵ هزار و 969 دس��تگاه 

رسيده است.
در همين حال، داده هاي منتش��ر شده نشان مي دهد، 
توليد در سايپا در ارديبهشت ماه كاهشي اما در مجموع 
دوماه افزايشي بوده اس��ت. جزييات آماري بيانگر اين 
اس��ت كه در ديگر خودروساز بزرگ كشور نيز گزارش 
وضعيت توليد نشان مي دهد كه اين خودروساز از 44 
هزار و ۵۵۳ دستگاه انواع خودرو توليد شده ارديبهشت 
ماه 1۳99 به ۳۷ هزار و 696 دس��تگاه در مدت مشابه 
سال 1400 رسيده و 1۵.4 درصد افت توليد را رقم زده 
اس��ت. از اين تعداد خودرو توليدي در ارديبهشت ماه 
امسال، ۳2 هزار و 9۷۷ دستگاه آمار توليد سواري هاي 
سايپا است كه با افت 16 درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كه ۳9 هزار و ۳2۵1 بوده، مواجه شده است. 
توليد ون در سايپا نيز افت 100 درصدي داشته و همان 
يك دستگاهي كه در ارديبهشت ماه سال گذشته توليد 
شد هم به توليد در ارديبهشت 1400 نرسيد. عالوه براين 
همچون سال گذش��ته در ارديبهشت ماه امسال هيچ 
ميني بوس، ميدل باس و اتوبوسي در سايپا توليد نشد. در 
مدت مشابه سال 1۳99، تنها 22 دستگاه از خودروهاي 

مذكور به مرحله توليد رس��يده بود. توليد وانت و انواع 
كاميونت، كاميون و كشنده اما افزايشي بوده است. تعداد 
وانت هاي توليدي سايپا در ارديبهشت سال جاري 4666 
دستگاه است كه نسبت به ۵2۵1 دستگاه توليد شده در 
ارديبهشت ماه 1۳99 رشد 11.1 درصدي داشته است. 
همچنين بنابر آمارها، ۵۳ كاميونت، كاميون و كشنده 
توليد شده در ارديبهش��ت ماه امسال نيز سه دستگاه 
بيشتر از س��ال گذشته بوده و شش درصد رشد را ثبت 
كرده است. برخالف ايران خودرو آمار تجمعي توليد انواع 
خودروها در سايپا طي دو ماه نخست سال جاري نشان 
از افزايش 24.۳ درصدي توليد نسبت به دو ماه نخست 
سال گذشته دارد كه از مجموع ۵۳ هزار و 6۷2 دستگاه 

به 66 هزار و 694 دستگاه رسيده است.

     رشد توليد خودروهاي تجاري 
 با اين حال، بررس��ي آمار عملكرد خودروس��ازان در 
دو ماه��ه ابتدايي امس��ال در مجموع حاكي از رش��د 
توليد خودوهاي تجاري اس��ت. در اي��ن آمار هرچند 
توليد اتوبوس با افت 2۵.2 درصدي در مقايس��ه با دو 
ماهه پارس��ال مواجه ش��ده، اما در گروه ميني بوس و 
ميدل باس رش��د 11.2 درصدي و در توليد كاميونت، 
كاميون و كشنده رشد 60.۵ درصدي داشته است. در 
ميان خودروسازان، اما ايران خودرويي ها از سال گذشته 
تحرك خوبي در اين بخش آغاز كردند كه امسال نيز 
تداوم يافته است. توليدات تجاري اين گروه در دو ماهه 
امسال با رش��د ۳40.9 درصدي در بخش ميني بوس، 
ميدل ب��اس و اتوب��وس و رش��د 2۳۷.9 درصدي در 
بخش كاميون، كاميونت و كش��نده همراه بوده است. 
نكته جالب درخصوص اين خودروس��از، احياي خط 
توليد اتوبوس پس از 9 س��ال خاك خوردن بود كه از 
سال گذش��ته اين خط مجدد راه اندازي شد و اكنون 
روزانه سه تا چهار دس��تگاه اتوبوس توليد مي كند. به 
گفته مسووالن ايران خودرو، توليد اتوبوس با ۵۸ هزار 
يورو ارزبري شروع شد كه در پايان پارسال به 44 هزار 
يورو كاهش يافت، برنامه امسال نيز كاهش ارزبري به 
۳۳ هزار يورو براي توليد هر دستگاه اتوبوس است. در 

همين زمينه، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه 
و قطعه سازان خودروي كش��ور امروز به »ايرنا« گفته 
است: توسعه تجاري سازي در كشور پيش از هر چيز يك 
بحث اقتصادي است و سرمايه ها به طور معمول جذب 
جايي مي شود كه رونق و سودآوري در آن وجود داشته 
باش��د. آرش محبي نژاد يادآور ش��د: فعاليت شركتي 
نظير ايران خودرو ديزل در سال هاي گذشته با ضرر و 
زيان زيادي همراه بود، اما پارسال توانست توليداتش 
را افزايش داده، با بانك ها توافق نامه امضا كند، سرمايه 
در گردش ايجاد كند و براي فروش محصوالتي نظير 
اتوب��وس و آمبوالنس با ارگان ه��اي مختلف به توافق 
برسد. وي خاطرنشان كرد: حركت خودروساز، به طور 
قطع قطعه س��ازان را نيز به تحرك وا خواهد داشت و 
به ويژه برنامه هاي ارتقاي داخلي س��ازي در اين راستا 
انگيزه كافي براي حضور پر رنگ تر قطعه سازان فراهم 
خواه��د كرد. به گفته اين مقام صنفي، دسترس��ي به 
داخلي سازي 90 درصدي در توليد خودروهاي تجاري 
را دور از دس��ترس ندانست و بيان داشت: در سال هاي 
گذش��ته قطعه س��ازان تجربه و توان خوبي در توليد 
خودروهاي سواري و سبك به منصه ظهور رساندند، در 
حوزه خودروهاي تجاري نيز با بازار بكري روبرو هستيم 
كه بايد براي آن برنامه ريزي دقيقي داشت. بنابرگفته 
او، در افق چش��م انداز 1404 كشور، توليد ساالنه سه 
ميليون دستگاه خودروي سواري و 120 هزار دستگاه 
انواع خودروهاي تجاري برنامه ريزي ش��ده است كه 
اكنون انحراف بزرگي به ويژه در بخش تجاري ها در آن 
وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه سال گذشته فقط 
پنج هزار و ۸40 دستگاه كاميونت، كاميون و كشنده، 
944 دس��تگاه اتوبوس و ۷۸9 دس��تگاه ميني بوس و 
ميدل باس )در مجم��وع هفت هزار و ۵۷۳ دس��تگاه 
خ��ودروي تجاري( در كش��ور توليد ش��ده بود.البته 
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان 
خودروي كشور تاكيد كرده كه گشايش هاي احتمالي 
سياسي و اجرايي شدن برجام نيز مي تواند فرصتي براي 
صادرات توليدات تجاري خودروسازان داخلي به ويژه به 

كشورهاي همسايه و منطقه ايجاد كند.
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رجيستري موبايل واره ها 
كليد خورد

خبرگزاري مهر | س��خنگوي س��تاد مب��ارزه با 
قاچاق با بي��ان اينكه موبايل واره ها )دس��تگاه هاي 
سيم كارت خور( مشمول رجيستري شده اند، گفت: 
وزارت ارتباطات هر چه سريع تر جدول زماني رجيستر 
موبايل واره ها را اعالم كند. در سال هاي گذشته قاچاق 
موبايل با آمار حدود 2 ميليارد دالر در صدر فهرست 
اقالم عمده قاچاق به كشور قرار داشت كه تقريبًا طي 
دو سال گذش��ته به جهت اجراي طرح رجيستري 
تلفن همراه، به طور كامل از قاچاق پاكس��ازي شده 
اس��ت. بنا بر اعالم گمرك در س��ال گذشته بيش از 
2.4 ميلي��ارد دالر ب��ه صورت رس��مي و با پرداخت 
حقوق ورودي وارد كش��ور ش��ده اس��ت.با توجه به 
نتايج مثبت طرح رجيستري در حوزه تلفن همراه، 
جاي خالي اجراي اين طرح در بخش موبايل واره ها 
)دستگاه هاي س��يم كارت خور(، احساس مي شود، 
چراكه در حال حاضر بر اساس برآورد برخي فعاالن 
صنفي، حجم قاچاق در بازار تبلت و ساير دستگاه هاي 
س��يم كارت خور حدود ۳00 ميليون دالر است.در 
همين راستا حميدرضا دهقاني نيا سخنگوي ستاد 
مرك��زي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، اظهار داش��ت: 
جلس��ه اي كه يازدهم خ��رداد ماه با دس��تگاه هاي 
اجرايي براي پيگي��ري اجراي ماده 1۳ قانون مبارزه 
با قاچاق و همينطور ابالغي بوده كه در قانون بودجه 
1400 بر اس��اس بند ح تبصره ۸ قانون ابالغ ش��ده 
كه وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات با همكاري 
دس��تگاه هاي متبوع، فاز دوم طرح رجيس��تري كه 
مشمول موبايل واره هاست هر چه سريع تر عملياتي 
كند.وي افزود: س��تاد مبارزه با قاچاق بر اساس ابالغ 
قانون بودجه 1400 و طبق ماده 1۳ قانون مبارزه با 
قاچاق، موضوع را پيگيري كرده است؛ هدف هم اين 
است كه موبايل واره ها كه مشمول تجهيزاتي از قبيل 
ساعت هوشمند، تبلت، مبدل تلفن ثابت به سيار و 
ساير دستگاه هاي س��يم كارت خور هستند هر چه 
سريع تر ثبت و ضبط و همچون موبايل رجيستر شوند.

دهقاني نيا گفت: انتظار داريم وزارت ارتباطات هر چه 
سريع تر جدول زماني اعمال سياست را به شهروندان 
اطالع رساني كند و شهروندان اقدام به گذاشتن سيم 
كارت در تبلت و روشن كردن تبلت هاي سيم كارت 
خور و روشن كردن س��اعت هوشمند و سيم كارت 
گذاشتن در اين س��اعت ها، كنند.سخنگوي ستاد 
مركزي مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار داش��ت: بر 
اس��اس قانون بودجه بايد هر چه سريع تر اين طرح 
آغاز مي شد و هم اكنون نيز اجراي طرح بيش از 2 ماه 
 تأخير دارد؛ از اين رو انتظ��ار داريم وزارت ارتباطات 

هر چه سريع تر اقدامات الزم را انجام دهد.

افزايش دوباره قيمت سيمان 
صحت ندارد

ايلنا | دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان 
اظهار داش��ت: افزايش نرخي به وجود نيامده اس��ت، 
آخرين افزايش نرخ مربوط به اواخر فروردين به ميزان 40 
درصد بوده است. مصرف كننده نهايي مي تواند به طور 
مستقيم و با ارايه مدارك از كارخانه خريداري كند. براي 
اين افراد، سيمان حدود 10 تا 12 درصد گران تر از نرخ 
مصوب كارخانه خواهد بود كه اين موضوع كامال قانوني 
است. عبدالرضا شيخان در واكنش به انتشار دوباره خبر 
افزايش قيمت 10 درصدي سيمان اظهار كرد: افزايش 
نرخي به وجود نيامده است، آخرين افزايش نرخ مربوط 
به اواخر فروردين به ميزان 40 درصد بوده است. براي رفع 
التهاب در بازار موافقت شد كه براي كارخانجات فروش 
مستقيم راه اندازي كنيم، يعني كسي كه مصرف كننده 
نهايي است مي تواند به طور مستقيم و با ارايه مدارك از 
كارخانه خريداري كند. براي اين شخص، سيمان حدود 
10 تا 12 درصد گرانتر از نرخ مصوب كارخانه خواهد بود 
كه اين موضوع كامال قانوني است.وي افزود: اين به معناي 
چند نرخي شدن سيمان نيست. مصرف كننده اگر از بازار 
آزاد سيمان تهيه كند بايد آن را گرانتر از اين حالت فروش 
مستقيم خريداري كند. در فروش مستقيم هر كسي 
هم نمي تواند خري��داري كند و فقط به مصرف كننده 
نهايي فروخته مي شود، در اين صورت سود هم به جاي 
عامل به كارخانه مي رسد. هيچ اجباري هم در اين نوع 
خريد نيست و افراد مي توانند به روال و نرخ قبلي از بازار 
خريد خود را انجام دهند. معموال هم اين اتفاق مي افتد 
و كمتر پيش مي آيد كه بخواهند از كارخانه تهيه كنند.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در مورد 
مشكل كمبود برق گفت: به كارخانه هاي سيمان ابالغ 
شده كه مصرف برق خود را كاهش دهند، گفته شده كه 
40 درصد برق مورد نياز كارخانه ها را در اين پيك مصرف 
تامين مي كنند. زمان پيك را هم مش��خص كرده اند 
ولي 40 درصد براي فعاليت كارخانجات اندك است و 
ممكن است توليد كاهش يابد كه اين باعث التهاب بازار 
خواهد شد.وي در ادامه اضافه كرد: بخشي از اين كمبود 
توسط كارخانه ها مديريت مي شود براي مثال ممكن 
است آسياب هاي خود را در طول شب روشن كنند اما 
40 درصد مقداري نيست كه اين دست كارها جوابگو 
باشد. ما داوطلبانه از وزارت نيرو خواستيم كه حاضريم 
تا ۳0درصد برق مورد نياز مصرفي كارخانجات سيمان 
را كاهش دهيم و با ۷0 درصد نياز خود كار خود را ادامه 
داده و سيمان توليد كنيم. ولي با 40 درصد كار مشكل 
است و حتما يك ميزان كاهش توليد خواهيم داشت و 
تالطماتي در بازار ايجاد خواهد شد. شيخان همچنين 
خاطرنشان ساخت: هر س��اله اين مساله با هماهنگي 
بوده، مديريت مي شد و مورد رضايت دو طرف بود. اين 
وضعيت هرساله تا شهريور ادامه داشت اما امسال به طور 
اجباري ميزان آن را تا 40درصد رسانده اند. وي متذكر 
شد: عالوه بر اين يكي از مشكالت عمده صنعت سيمان 
براي متعادل كردن قيمت مس��اله حمل و نقل است. 
حمل و نقل بسيار گران شده كه اين مساله جابه جايي 
سيمان را سخت و گران كرده است. به همين دليل ما 
نتوانستيم به بعضي مناطق پرمصرف جابه جايي سيمان 

انجام دهيم و در اين مناطق كمبود ايجاد شده است.

40 درصد از كارآفرينان
و تسهيل گران بنياد بركت را

زنان و دختران تشكيل مي دهند
به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، 
40 درصد از طرح هاي اشتغال زايي اين بنياد به زنان و 
دختران اختصاص دارد. اميرحس��ين مدني همزمان 
با س��الروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز 
دختران با بيان اين مطلب افزود: 40 درصد از كارآفرينان 
بني��اد بركت را زنان و دختران تش��كيل مي دهند و از 
۳00 هزار ش��غل خرد و خانگي ايجاد ش��ده تا پايان 
س��ال 99، بيش از 120 هزار شغل به آنها تعلق داشته 
است. وي خاطرنشان كرد: همچنين از ۷0 هزار طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور پيش بيني شده براي سال 
جاري ه��م 2۸ هزار طرح به زنان و دختران اختصاص 
دارد ك��ه ايجاد ۸4 هزار فرصت ش��غلي را براي آنها به 
دنبال خواهد داشت. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
حجم كل سرمايه گذاري اش��تغال زايي براي بانوان تا 
پايان سال گذش��ته، ۳6 هزار ميليارد ريال بوده است. 
مدني تاكيد كرد: براي ايجاد ۸4 هزار شغل در دستور 
كار براي سال جاري نيز اعتبار ۳۸ هزار ميليارد ريالي 
پيش بيني شده اس��ت. وي درباره رسته هاي مشاغل 
ايجاد شده براي زنان و دختران نيز توضيح داد: توليد 
پوشاك، صنايع دستي، فرش، محصوالت گلخانه اي، 
دام پروري و خدماتي بيشترين سهم را از اين مشاغل 
به خود اختصاص مي دهن��د. مديرعامل بنياد بركت 
در تشريح س��هم و حضور زنان در ميان تسهيل گران 
اين بنياد نيز گفت: زنان و دختران جوان 40 درصد از 
تسهيل گران بنياد را تشكيل مي دهند و در حال حاضر، 
۳20 تسهيل گر زن در سراسر كشور مشغول به فعاليت 
و خدمت رساني به محرومين هستند. مدني خاطرنشان 
كرد: اين تسهيل گران در سراس��ر كشور با حضور در 
مناطق روس��تايي و محروم اقدام به شناس��ايي زنان 
متقاضي اشتغال و تشكيل پرونده براي آنها مي كنند. 
اين زنان پس از اهليت سنجي هاي فني، براي دريافت 
تسهيالت قرض الحس��نه به بانك هاي عامل معرفي 
مي شوند. مدني با تاكيد بر حمايت همه جانبه بنياد بركت 
از زنان و دختران گفت: بخش عمده اي از حمايت هاي 
ويژه بنياد از اقشار خاص و آسيب پذير جامعه از جمله 
زنان سرپرست خانوار، كولبران، سوخت بران، خانواده 
زندانيان، معلولين و خانواده هاي داراي معلول، سربازان 
و خانواده هاي كودكان بازمانده از تحصيل شامل زنان و 
دختران جوان مي شود و به شكل ويژه از آنها حمايت و 
پشتيباني صورت مي گيرد. مديرعامل بنياد بركت افزود: 
بنياد در حال برگ��زاري رويداد ملي »بانوي بركت« با 
هدف كارآفريني در حوزه كس��ب وكارهاي خانگي و 

خانوادگي براي بانوان است. 

  اهداي گل به دختران
 در شهر زير زميني

 نايب ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران وحومه گفت: به مناسبت 
ايام ده��ه كرامت، وي��ژه برنامه ه��اي فرهنگي در 
ايستگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي شود.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه علي عبداهلل پور 
افزود: همزمان با فرارس��يدن ايام س��الروز والدت 
حضرت فاطمه معصومه)س(، روز دختر و س��الروز 
ميالد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و 
دهه كرامت برنامه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي 
در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران اجرا مي شود. 
وي تصريح كرد: به مناس��بت اين اي��ام فرخنده و با 
هدف ترويج فرهنگ رضوي و ارتقاء بيش��تر سطح 
آگاهي مسافران از س��يره زندگي ائمه معصوم )ع( 
برنامه هاي متنوعي در ايستگاه هاي منتخب متروي 
تهران برگزار مي ش��ود.  عبداهلل پور با اشاره به اينكه 
امروز شنبه 22 خردادماه به مناسبت سالروز ميالد 
با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و همزمان 
با روز دختر به دختران در دو ايستگاه شهيد مدني 
و شهداي هفتم تير شاخه گل اهداء مي شود گفت: 
اين كار با همكاري كانون خدمت رضوي اس��تان 
تهران و توس��ط خادمياران محترم بارگاه رضوي 
انجام مي ش��ود. مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه افزود: نمايش��گاه پوس��تر 
»بانوي كرامت« در ايس��تگاه ارم سبز و نمايشگاه 
عكس »جش��نواره رضوي« نيز در ايستگاه ميدان 
حضرت ولي عصر)عج( در معرض نگاه مس��افران 

مترو قرار مي گيرد.

قابليت بهره برداري
از مركز همايش هاي اصفهان

به عنوان مجموعه همايش هاي 
بين المللي در سطح منطقه

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به قابليت بهره برداري 
از مرك��ز همايش ه��اي اصفهان به عن��وان مجموعه 
همايش هاي بين المللي در سطح منطقه گفت: وزارت 
امور خارجه پيگي��ر حضور س��رمايه گذاران خارجي 
عالقه مند براي تكميل هتل هاي اين مركز خواهد بود. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
محمد جواد ظريف، صبح امروز در بازديد از پروژه مركز 
همايش هاي بين المللي اصفهان به همراه اس��تاندار و 
شهردار اصفهان، با تشكر از اقدامات شهرداري اصفهان، 
اظهار كرد: اقدامات بس��يار خوبي در اصفهان صورت 
گرفته است كه اميدواريم مشكل آب هم به صورتي كه 
منافع همه را در نظر بگيرد و حق مردم اصفهان هم در 
اين زمينه رعايت شود در همين دولت حل و فصل شود 
و كار به نتيجه برسد. وي ادامه داد: ميزان پيشرفت قابل 
توجه پروژه مرك��ز همايش هاي بين المللي اصفهان و 
بهره برداري از نمايشگاهي كه يك نمايشگاه بين المللي 
آبرومند در شهر اصفهان به شمار مي رود، نشان دهنده 
مديريت بسيار خوب شهري و همت عالي دكتر نوروزي 

و حمايت استاندار و مجموعه شهرداري است.

آمار توليد در ارديبهشت ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته نشان مي دهد

تفاهم نامه همكاري براي افزايش مبادالت تجاري ميان ايران و قطر امضا شد

عقبگرد خودروسازان در توليد

قطر، شريك جديد تجاري ايران 
اتاق بازرگاني تهران ب��راي افزايش مراودات تجاري و 
اقتصادي ميان ايران و قطر يك تفاهم نامه همكاري 
جديد امضا كرد. در طول س��ال هاي گذشته و تحت 
تاثير تحريم هاي اقتص��ادي امريكا عليه ايران، دولت 
اعالم كرده كه بخش مهمي از تمركز اقتصادي خود 
را بر روي توسعه تجارت با كشورهاي همسايه استوار 
خواهد كرد. آمارهايي كه از وضعيت تجارت ايران در 
سال ها و ماه هاي گذشته منتشر شده نشان از آن دارد 
كه ايران با وجود تمام محدوديت ها توانس��ته بخشي 
از ظرفيت همكاري مس��تقيم تجاري با كش��ورهاي 
همسايه را حفظ كند. آمارها نشان مي دهد كه صرف 
نظر از چين به عنوان اصلي ترين شريك تجاري كشور 
در سال هاي گذشته، بخش مهمي از صادرات و واردات 
ايران با محوريت كش��ورهاي همس��ايه انجام شده و 
در اين بين امارات متحده عربي، عراق، افغانس��تان و 
تركيه سهم قابل توجهي از آمار تجاري ايران را به خود 

اختصاص داده اند.
با اي��ن وجود هنوز در قياس ب��ا ظرفيت موجود براي 
تجارت با كشورهاي همسايه، ايران فاصله قابل توجهي 
با دست يابي به ظرفيت هاي بالقوه موجود در اين حوزه 
دارد. برآوردها نشان مي دهد كه كشورهاي همسايه 
ايران در طول سال بيش از 1000 ميليارد دالر واردات 
دارند و اين در حالي است كه سهم ايران از اين بازار تنها 

حدود 20 ميليارد دالر تخمين زده مي شود.
در چنين شرايطي عمق بخش��ي به روابط تجاري با 
ش��ركاي فعلي و تالش براي به دست آوردن شركاي 
جديد در منطقه اهميت فراوان��ي دارد. در اين ميان 
قطر به عنوان يكي از كش��ورهاي در حال توسعه در 
منطقه خليج فارس كه در سال هاي گذشته پروژه هاي 

اقتصادي گسترده اي را فعال كرده يكي از گزينه هايي 
اس��ت كه بخش خصوصي ايران ب��راي فعال كردن 
ظرفيت هاي تجاري با آن اعالم آمادگي كرده و امروز 
در يك نشست مشترك تفاهم نامه اي جديد ميان اتاق 
بازرگاني تهران و اتاق مش��ترك ايران و قطر به امضا 

رسيده است.
حسام الدين سراج، معاون امور بين الملل اتاق بازرگاني 
تهران در اين رابطه گفت: ب��ا توجه به در پيش بودن 
رويدادهايي نظير جام جهاني2022 فوتبال در قطر 
و اكس��پوي دوبي، ايران بايد بتواند از فرصت هايي كه 
در پي برگزاري اين دو رويداد حاصل مي شود، منافعي 
را كسب كند. او در ادامه، انعقاد تفاهمنامه همكاري با 

اتاق مشترك ايران و قطر را گامي در جهت بهره گيري 
از اين منافع دانس��ت و گفت: در نظ��ر داريم در قالب 
اين تفاهمنامه، چند پروژه مشترك را طراحي كرده 
و با همكاري اين اتاق مشترك به پيش برانيم. حالج 
در ادامه از برنامه اتاق تهران براي برگزاري رويدادي با 
همكاري كشورهاي قطر، عمان، امارات و كويت براي 
گسترش ارتباطات تجاري با كشورهاي حاشيه خليج 
فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر كشور ما در شمار 
20 شريك تجاري نخست قطر نيز قرار ندارد و جايگاه 
ايران مي تواند در فهرس��ت ش��ركاي اين كشور ارتقا 
پيدا كند. خورشيد گزدرازي، عضو هيات مديره اتاق 
مش��ترك ايران و قطر نيز به ظرفيت هاي منطقه آزاد 

حمد در قطر اش��اره كرده و استفاده از اين ظرفيت ها 
را به بازرگانان و س��رمايه گذاران ايراني توصيه كرد. او 
همچنين با اشاره به ثبت نخستين شركت كشتيراني 
ايراني در قطرگفت كه اين ش��ركت كش��تيراني نيز 
مي تواند خدمات مورد نياز فعاالن اقتصادي در تجارت را 
به آنها ارايه كند. گزدرازي همچنين با اشاره به صادرات 
ميوه و تره بار ايران به قطر از نبود كانتينربر يخچالدار در 
اين مسير انتقاد كرد و خواستار سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در اين حوزه شد. علي غوابش، نايب رييس 
اتاق مش��ترك ايران و قطر نيز با اش��اره به اينكه اتاق 
ايران و قطر از حمايت سياسي و حمايت ساير اتاق ها 
محروم بوده اس��ت، امضاي تفاهمنامه با اتاق تهران 
را نقطه آغاز فعاليت هاي بيش��تر براي ارتقاي سطح 
همكاري ها با كش��ور قطر توصيف كرد. در ادامه اين 
جلسه، بهمن عشقي، دبيركل اتاق تهران نيز با اشاره به 
برخي مفاد تفاهمنامه اتاق تهران و اتاق مشترك ايران 
و قطر به امكاناتي كه قرار است، به موجب امضاي اين 
تفاهمنامه، از سوي اتاق تهران دراختيار اين اتاق قرار 
گيرد اشاره كرد و گفت: اتاق تهران مي تواند در زمينه 
يكپارچه سازي و توانمندسازي اعضا و انعكاس مطالبات 
انتظارات آنها به حاكميت و دستگاه هاي تصميم گير 
به اتاق مشترك ايران و قطر كمك كند. دبيركل اتاق 
تهران همچنين با استقبال از پيشنهادات ارايه شده در 
زمينه توسعه بازار صنايع دستي ايران در قطر و تسهيل 
حمل و نقل دريايي ميان دو كش��ور گفت كه اگر اين 
طرح ها منجر به توسعه مراودات دو كشور شود، اتاق 
تهران از آن حمايت خواهد كرد. پس از آن مقرر شد، 
اتاق مش��ترك ايران و قطر فهرس��ت اقدامات خود و 

چگونگي حمايت اتاق تهران را اعالم كند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sun. June 13. 2021  1960   يكشنبه 23 خرداد 1400    2 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:04اذانمغرب:20:42اذانصبحفردا:4:02

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۱۱۵ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، در كشور ۷هزار و ۴۴۴ بيمار كوويد ۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۱۱۵ بيمار نيز جان خود را به دليل 
اين بيماري از دست دادند. به اين ترتيب تعداد مبتاليان به كرونا در كشور به به سه ميليون و ۲۰ هزار و ۵۲۲ نفر و تعداد فوت شدگان به ۸۱ هزار 
و ۹۱۱ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۴ ميليون و ۳۰۵ هزار و ۲۴۲ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۸۰۲ هزار و ۵۹۴ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۱۰۷ هزار و ۸۳۶ ُدز رسيد. خوشبختانه تاكنون دو ميليون ۶۴۰ هزار و ۲۸۱ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۴۸۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۱۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۸ شهر در وضعيت نارنجي و ۲۲۷ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

رييس شوراي عالي داروخانه ها با تاكيد بر اينكه نبايد 
به داروخانه ها نگاه هايپرماركت داشت، به آيين نامه 
جديد تاس��يس داروخانه ها اشاره كرد و آن را عامل 

ورشكستگي ١٣٠٠٠ داروخانه دانست.
مهدي زارع��ي در خصوص چراي��ي مخالفت ها با 
آيين نامه جديد تاسيس داروخانه ها گفت: آيين نامه 
تأسيس داروخانه ها كه اخير توسط وزير بهداشت 
امضا و توس��ط س��ازمان غذا و دارو ابالغ گرديده، از 
منظر حقوق اساسي و حقوق عامه داروسازان حاوي 
تعارض و تناقض اس��ت و همچنين از نظر شكلي و 

ماهيتي هم دچار اشكاالت اساسي است.
او افزود: اجراي اين آيين نامه موجب ورشكستگي 
حدود ١٣٠٠٠ داروخان��ه كه در حال ارايه خدمات 
دارويي به بيماران هستند مي شود و مطمئنا صدمات 
جبران ناپذيري به زنجيره توزيع دارو وارد خواهد كرد.

زارعي ادامه داد: واقعا جاي پاس��خ به اين پرس��ش 
خالي اس��ت كه آيا وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو با اراده قبلي و برنامه ريزي كمر به نابودي كسب 
و كار داروخانه ها بسته است يا اينكه يك بي تدبيري 

و خطاي سهوي اتفاق افتاده است؟
او گفت: متاس��فانه نگاه كلي آيين نامه داروخانه ها 
نگاه اقتصادي و س��رمايه محور ب��ه دارو و داروخانه 
اس��ت به جاي اينكه خدمات محور و عدالت گستر 
باشد. در ابتداي اين آيين نامه استناد به قوانيني ذكر 
گرديده كه اكثر آنها در حيطه اختيارات قانوني وزير 
بهداشت نيست بلكه از اختيارات هيات وزيران است 

كه نش��ان از عدم آگاهي تدوين كنندگان به قوانين 
موضوعه است.

زارع��ي با بي��ان اينك��ه دارو به عن��وان يك كاالي 
استراتژيك نبايد در دستان چند سرمايه دار قرار گيرد 
و اين جزو اصول اوليه براي سالمت شبكه توزيع دارو 
است، افزود: نگاه به دارو نمي تواند نگاه هايپرماركتي 
باشد؛ آن هم در كشوري كه مرتبا در شرايط بحراني 

قرار مي گيرد.
رييس ش��وراي عالي داروخانه ها افزود: متاس��فانه 
سازمان غذا و دارو علي رغم اينكه خودش اساسنامه 

مصوب ن��دارد، خود تدوين گر ضواب��ط و مقررات و 
همزمان اجرا كننده و ناظر ش��ده و اينها زمينه ساز 
برخي مش��كالت خواهد بود. حاكميت بايد با وضع 
قوانين مناس��ب، اج��ازه چنين تع��ارض منافع به 
سازمان مهم و اساس��ي كه با جان انسان ها سروكار 
دارد را ندهد.او گف��ت: اجراي آيين نامه مذكور بايد 
متوقف ش��ود تا با حضور ذينفعان از جمله انجمن 
داروسازان و انجمن هاي علمي و تخصصي داروسازي 
و سازمان نظام پزشكي و صاحب نظران دانشگاهي 

و متخصصان امر مورد بازنگري و تدوين قرار گيرد.

آيين نامه جديد، ١٣٠٠٠ داروخانه را ورشكست مي كند
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

كانديداها مساله اعتياد را 
جدي بگيرند

اما هيچ كدام از نامزدهاي انتخاباتي در اين باره حرفي 
به ميان نياورده اند. فراموش نكنيم معضل اعتياد در 
ايران قدمتي بيش از صد ساله دارد؛ بنابراين حل آن 
نيز در يك سال و دو سال مقدور نيست. بنابراين اين 
مس��اله نيازمند راهكارهاي عملي و علمي درست 
است. اگر راهكار تنها علمي يا فقط عملي باشد فايده 
ندارد. بايد با يكديگر عجين شده باشند. بايد بدانيم 
چگونه ممكن است يك مساله را در كشور حل كنيم. 
مساله مهم ديگري كه بايد به آن توجه كنيم افزايش 
جمعيت كارتن خواب به واسطه ابتال به اعتياد است. 
زماني در سال هاي ۵۷ تا ۶۰ اگر يك نفر نخستين بار 
ماده مخدر مصرف مي كرد بين ۱۸ تا ۲۰ سال طول 
مي كش��يد تا اين فرد كارتن خواب شود. يعني ۲۰ 
سال وقت داشتيم تا بتوانيم اين فرد را نجات دهيم. 
در ۱۰ سال اخير يعني از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ اگر 
يك نفر براي نخستين بار ماده مخدر مصرف كند، ۵ 
تا ۶ سال طول مي كشد تا كارتن خواب شود. زمان 
كارتن خواب شدن معتادان كوتاه تر شده؛ اكنون اگر 
به مواد مخدر لب بزنيد ممكن اس��ت ۵ سال ديگر 
كارتن خواب ش��ويد. اين پژوهشي كامال معتبر و 
داراي مس��تندات محكم و معتبري است. بنابراين 
اتفاقي كه افتاده اين بوده است كه زمان ۲۰ ساله براي 
رسيدگي به معتادان به ۵ سال كاهش يافته؛ داليل 
اين تغيير مختلف است. واقعيت اينكه تحريم ها و 
مس��ائل اقتصادي موثر است. تحريم ها باعث شده 
الگوي مصرف عوض شود. پرس��ش اينجاست، با 
وجود اين تغييرات، چه برنامه اي براي پيشگيري 
مصرف مواد مخدر در س��طح دوم و س��وم داريم؟ 
نمي گويم چه برنامه اي داريد كه افراد معتاد نشوند. 
مي گويم چه برنامه اي داري��د كه وقتي فرد يك بار 
مصرف كرد و معتاد شد كارتن خواب و روانه خيابان 
نشود؟ در جايگاهي نيستم كه بخواهم براي كشور 
راهكار دهم. انديشمندان و متخصصان زيادي وجود 
دارند كه با يكديگر تضاد افكار هم دارند. بايد آنها با 
يكديگر و در كنار هم بنشينند و به نتيجه كلي برسند. 
مساله اصلي ما در كشور اين است كه استراتژي در 
حوزه مبارزه ب��ا مواد مخدر نداريم در حالي كه فكر 
مي كنيم استراتژي داريم. درحوزه كاهش تقاضا و 
كاهش آسيب، استراتژي هاي ما با همديگر در تقابل 
هستند. بنابراين ما بايد يك استراتژي براي حل مساله 
داشته باشيم و متوجه باشيم اولويت هاي ما در كشور 
چيس��ت. اگر اولويت ها را درست شناسايي نكنيم 
نمي توانيم استراتژي هاي درستي را به كار گيريم؛ 
بنابراي��ن فكر مي كنم به عنوان ف��ردي كه در يك 
ان جي اُو )NGO- نه��اد غيردولتي( كار مي كنم، 
نمي توانم به تنهايي براي يك كشور نسخه بپيچم. 
به افراد علمي و متخصص ني��از داريم تا بتوانيم به 
استراتژي هاي درستي برسيم؛ اينكه با يك جمله يا 

كلمه بخواهيم استراتژي اتخاذ كنيم، جفا كرده ايم.

دماي پايتخت به ۴۰ درجه مي رسد
مديركل هواشناس��ي استان تهران 
از اوج گرفتن دوب��اره گرما خبر داد. 
مجتبي جاللي گفت: پايتخت دماي 
۴۰ درجه را طي دو روز آينده تجربه 
مي كند. او افزود: با استقرار كانترهاي 
س��وزان جنب حاره اي بر روي البرز 
مركزي، روزهاي آتي تا سه شنبه ۲۵ 
خرداد ماه هوا به شدت گرم مي شود. 

مديركل هواشناسي اس��تان تهران با بيان اينكه 
دماي هوا در س��طح اس��تان تهران ۳ تا ۵ درجه 
سلس��يوس گرم تر خواهد ش��د، عنوان داشت: 
پايتخت نشينان طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه 
هفته جاري، دم��اي ۴۰ درجه را تجربه خواهند 

كرد. او از پيش بيني كاهش احتمالي 
هوا طي اواخر هفت��ه جاري نيز خبر 
داد و بيان داش��ت: ط��ي پايان هفته 
احتمااًل از ش��دت گرماي هوا قدري 
كاس��ته مي ش��ود كه قطعي نيست. 
البته قبال هم كارشناسان اعالم كرده 
بودند كه امس��ال قرار است تابستان 
گرم و خش��كي را تجربه كنيم و حاال 
رس��يدن دماي پايتخت به ۴۰ درجه شايد غير 
قابل باور اما واقعي اس��ت. دماي��ي كه قبال آن را 
در مورد شهرهاي جنوبي كشور مي شنيديم و با 
خود فكر مي كردي��م جنوبي ها چطور مي توانند 

اين گرما را تحمل كنند؟ 

تع�ادل| مناظره ه��اي نامزده��اي 
انتخابات��ي هيچ چش��م انداز روش��ني 
از برنامه آنه��ا براي ح��وزه اجتماعي و 
پرداخت به مشكالت و آسيب هاي اين حوزه نداشت. 
بي توجهي به آس��يب هاي اجتماعي از سوي رييس 
دولت س��يزدهم مي تواند عواقب جبران ناپذيري به 
دنبال داشته باشد. اگر به همين منوال پيش برويم قطعا 
در باتالق آسيب هاي اجتماعي گرفتار خواهيم شد. 
نمي توانيم بي توجه به اين حوزه كه بسيار هم گسترده 
و پر آسيب است براي آينده كشور نقشه بكشيم. اگر 
مي خواهيم طرح و برنامه ها در تمام حوزه هاي ديگر به 
نتيجه برسد بايد به حوزه اجتماعي هم بيش از پيش 
اهميت بدهيم. در شرايط كنوني وضعيت به گونه اي 
اس��ت كه بي توجهي به اين حوزه مي تواند باعث بروز 

مشكالت پيچيده تر و جديدتري شود. 

     نگاهي ناشي از عدم شناخت
پديده هاي اجتماعي

رييس انجمن مددكاران اجتماع��ي با بيان مطلب 
گفت: اين ۴۲ س��ال كه از عمر انق��الب مي گذرد به 
چند بخش تقسيم مي ش��ود؛ يك بخش سال هاي 
ابتدايي انقالب اس��المي بود كه ما باتوجه به ش��ور و 
فضاي انقالب چند نوع مواجهه را با حوزه آسيب هاي 
اجتماعي داش��تيم؛ اول اينكه برخي متصور بودند 
كه كشور، كشور اسالمي اس��ت و در كشور اسالمي 
زندان معنا ندارد و طبيعتا ما جرم و آسيبي نخواهيم 
داشت كه بخواهيم به دنبال توسعه زيرساخت هايي 
براي تجديد تربيت منحرفين اجتماعي باشيم و اين 
نگاه ناشي از عدم شناخت پديده هاي اجتماعي بود؛ 
ب��ا همين نگاه ما در دو حوزه آس��يب هاي اجتماعي 
)اعتياد و بدحجابي( به جاي اينكه سياست ، سياست 
پيشگيري باش��د، بيش��تر با رويكرد قهري برخورد 

كرديم.

    آسيب هاي اجتماعي با زور
قابل مديريت نيست

سيدحسن موسوي چلك افزود: ما به موضوعي دقت 
نكرديم و هنوز هم اي��ن چالش را داريم و آن موضوع 
اين است كه آسيب هاي اجتماعي با زور قابل مديريت 
و كنترل نيست. سياست هاي ما در حوزه آسيب هاي 
اجتماعي بر مبن��اي رويكردي بود كه متناس��ب با 
اين موضوع نبود. موس��وي چلك ادام��ه داد: عمده 

سياست گذاري ها بعد از انقالب در حوزه آسيب هاي 
اجتماعي به اعتياد و بدحجابي برمي گش��ت؛ به طور 
مثال براي طالق، خودكش��ي و... برنامه نداش��تيم. 
طبيعتا در چنين شرايطي موضوعات اجتماعي صبر 
نمي كنند تا ما خود را براي مواجهه با آنها آماده كنيم.

     سالمت، رفاه، تامين اجتماعي، امنيت و...
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با بيان اينكه 
در سياست گذاري ها و اسناد و قوانين باالدستي، كمتر 
به حوزه آسيب هاي اجتماعي نگاه كرديم، به قوانين 
برنامه هاي توسعه اشاره كرد و افزود: به طور مثال در 
قانون برنامه اول و دوم آسيب هاي اجتماعي محلي 
از اعراب نداش��ت و در قانون برنامه سوم فقط عبارت 
پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي و معلوليت ها 
قيد ش��ده بود. قانون برنامه چه��ارم نيز تنها قانوني 
بود كه تاح��دودي متفاوت تر بود. موس��وي چلك 
خاطرنش��ان كرد: قبل از قانون برنامه چهارم نيز در 
تدوين سند چش��م انداز ايران ۱۴۰۴ و در بخشي از 
مضامين آن ب��ه جامعه برخوردار از س��المت، رفاه، 
تامين اجتماعي، امنيت و... اشاره شد. از آن زمان به 
نوعي پذيرش ورود به حوزه آسيب هاي اجتماعي در 
عرصه سياست گذاري ، صورت گرفته است، به همين 

دليل در قانون برنامه چهارم ادبياتي پيش بيني شد.
او در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در س��ال ۱۳۸۵ 
سياست هاي كلي مبارزه با موادمخدر تصويب شد، 
اظهار كرد: در سياس��ت هاي كلي تغيير رويكرد در 
عرصه سياست گذاري مشاهده مي شود و در آنجا به 
صراحت آمده اس��ت كه اگر نتوانستيد مواد مخدر را 
درمان كنيد مواد كم خطر را جايگزين كنيد؛ اين به 
معني پذيرش كاهش آسيب است كه در قانون سال 
۸۹ به عنوان اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر از آن 
ياد مي كنيم، عمال برنامه هاي كاهش آس��يب را در 
قانون پذيرفتي��م و بعدها در اين حوزه پروتكل هايي 
مانند ماده ۱۵، ماده ۱۶ و اسناد پيشگيري از اعتياد 
و موضوعات متعدد در اين حوزه نوش��ته شده است. 
همچنين در سال ۸۵ سند كنترل كاهش آسيب هاي 

اجتماعي و در س��ال ۸۶ س��ندهاي استاني كنترل 
كاهش  آسيب هاي اجتماعي نوشته شد.

     بي توجهي به اليحه امنيت زنان و كودكان
موس��وي چلك در بخش ديگري از سخنان خود به 
قانون برنامه پنجم توس��عه اشاره كرد و با بيان اينكه 
در قانون برنامه پنجم، اليحه امنيت زنان و كودكان 
وجود داشت كه در بخشي از آن به موضوع خشونت 
خانگي پرداخته شده بود، گفت: قانون برنامه ششم 
به مراتب قوي ترين قانون از نظر توجه به آسيب هاي 
اجتماعي بود و آن هم بعد از ورود مقام معظم رهبري 
از س��ال ۹۵ به حوزه آس��يب ها بود ك��ه مجلس در 
قانون برنامه ششم، موضوع آسيب هاي اجتماعي را 

پررنگ تر مي بيند.

     دستمان در حوزه فضاي مجازي خالي است
او اف��زود: در حوزه فضاي مج��ازي نيز اگرچه برنامه 
مش��خصي براي حوزه پيش��گيري از آس��يب هاي 
اجتماع��ي نداريم، در واقع ما فض��اي مجازي را رها 

كرده ايم. اما موضوع افزايش سواد رسانه اي مي تواند 
به پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از فضاي 
مجازي كمك كند. رييس انجمن مددكاران اجتماعي 
ايران ادامه داد: بخش ديگر به اين موضوع برمي گردد 
كه ما براي فضاي مجازي سياست گذاري مشخصي 
انجام نداده ايم و دستمان در حوزه فضاي مجازي خالي 
است و بيش��ترين تاكيد بر روي فيلترينگ است كه 
مخالفاني هم دارد. نكته ديگر تاثيرپذيري آسيب هاي 
اجتماعي از سياست گذاري هاي ساير حوزه هاست و 
اين هم موضوع ديگري اس��ت كه بايد مدنظر داشته 
باشيم، زيرا حوزه اجتماعي از تصميمات ساير حوزه 

تاثير مي پذيرد و نبايد از اين موضوع غافل شويم.

    اغلب رويكردها امنيتي و سياسي است
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه به 
حوزه قضايي اشاره كرد و گفت: در حوزه قضايي نيز 
تغييراتي را در عرصه سياست گذاري داشتيم؛ به طور 
مثال مجازات جايگزين حبس، موضوع ميانجي گري، 
تشكيل پرونده شخصيت توسط مددكاران اجتماعي، 

كاه��ش جمعيت كيفري و ... تغيي��رات ديگري بود 
كه در ح��وزه قضايي اتفاق افتاد. موس��وي چلك با 
بيان اينكه در حوزه س��اختار نيز شوراهاي مختلفي 
تشكيل و به همان تناسب سازمان اجتماعي تشكيل 
شد، اظهار كرد: اما آنچه در اين حوزه مهم بوده، اين 
است كه وقتي نيم نگاهي به وضعيت كشور در بخش 
آس��يب هاي اجتماعي داريم، مي بينيم كه علي رغم 
همه اين سياست گذاري وجه غالب سياست گذاري ها 
همچن��ان برخوردهاي قضايي، انتظام��ي، رويكرد 
امنيتي و سياسي اس��ت. به طور مثال ستاد مبارزه با 
موادمخدر بيشترين تمركزش بر روي مقابله، سپس 

درمان و پيشگيري است.

     افزايش سكونتگاه هاي غيررسمي 
او در ادامه اين گفت وگو به سكونتگاه هاي غيررسمي 
در حوزه آس��يب هاي اجتماعي اش��اره كرد و گفت: 
بخ��ش ديگ��ر مديريت ش��هري، س��كونتگاه هاي 
غيررس��مي و محالت ناكارآمد ش��هري است كه به 
سياست هاي حوزه اقتصاد، مهاجرت، خشكسالي و 
موضوعات از اين قبيل بازمي گردد و ش��رايط كشور 
را در وخيم تر شدن حوزه اجتماعي تشديد مي كند.  
موسوي چلك گفت: آنچه تاكنون انجام شده نتوانسته 
به روند كاهشي كمك كند زيرا برنامه اي براي ارتقاي 
سواد سالمت روان و سواد اجتماعي نداريم و طرح ها 
و برنامه هاي ما فاقد پيوست اجتماعي و فرهنگي است 
و همه اين موارد بس��تري را فراهم كرده كه در وضع 

موجود قرار داريم.

    اعتياد و طالق در صدر آسيب ها
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران گفت: تعداد 
باالي پرونده قضايي، خشونت هاي خانگي و مفاسد 
اخالقي داريم. مي گوييم اعتياد اولويت اول اس��ت. 
روند طالق روند مطلوبي در كش��ور نيست و اكنون 
خش��ونتهاي اجتماعي همچون س��رقت و ضرب و 
جرح جزو باالترين فراواني هاي پرونده هاي قضايي 
اس��ت؛ اين موارد گوياي اين است كه ما نتوانستيم 

سياست گذاري هاي اثربخشي را چه به طور مستقيم 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي و چه غير مستقيم ايجاد 
كنيم و نتيجه آن وضعيتي است كه مشاهده مي كنيم.

موسوي چلك در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر 
وضعيت حوزه آسيب هاي اجتماعي را چطور ارزيابي 
مي كنيد؟ گفت: آسيب هاي اجتماعي مشهودتر شده 
است؛ س��ن آن پايين تر آمده و زنان ما بيشتر درگير 
ش��ده اند و خانواده تحت تاثير اي��ن فضا قرار گرفته و 
ناكارآمدي س��ازمان ها براي مواجهه درس��ت با اين 
موضوع را مي بينيم. شرايط اقتصادي بر اين وضعيتي 
كه اكنون با آن مواجه هس��تيم، دام��ن زده و طالق، 
اعتياد و گرايش به مش��روبات الكلي بيشتر و و روابط 
خارج از عرف مشهودتر شده اس��ت. نوع مواد مخدر 
خطرناك تر شده و اين وضعيتي است كه اكنون با آن 
مواجه هس��تيم. رييس انجمن مددكاران اجتماعي 
ايران در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص برنامه هاي 
نامزدهاي رياس��ت جمهوري در حوزه اجتماعي در 
برنامه هاي مناظره هاي انتخاباتي گفت: در مناظره اي 
كه در تلويزيون مطرح ش��د، هيچ چشم انداز روشني 
را نديدم و برنامه مش��خصي براي ح��وزه اجتماعي 
نبود. حال ممكن اس��ت كه در برنامه هاي ديگر اين 
موارد گفته شده باش��ند كه من نديده باشم. او ادامه 
داد: در مناظره به عنوان نماي جدي برنامه ها، دست 
همه نامزدها در حوزه آس��يب هاي اجتماعي خالي 
بود؛ ضمن اينكه وقتي از حوزه آسيب هاي اجتماعي 
صحبت مي كنيم، حوزه  فرهنگ هم وجود دارد. مگر 
مي شود كه در حوزه آسيب هاي اجتماعي كار كنيد 
اما شرايط فرهنگي را لحاظ نكنيد؟ در موضوع مناظره 
اجتماع��ي، فرهنگي و سياس��ي در موضوع فرهنگ 
به طور كل فراموش��ي مطل��ق وجود داش��ت و امور 
اجتماعي هم مظلوم واقع شده بود درحالي كه بخشي از 
آنچه كه اكنون از آن تاثير مي پذيريم به حوزه فرهنگ 
برمي گردد. موس��وي در بخش ديگري از سخنانش 
ادامه داد: اميد اس��ت كه رييس جمهور بعدي حوزه 
اجتماعي را در برنامه هايشان جدي بگيرند، در غير اين 
صورت در باتالقي گير مي كنيم. اگر دولت سيزدهم 
تدبير نكند در باتالق آسيب هاي اجتماعي گير خواهيم 
كرد. دولت آينده بايد براي سالمت اجتماعي جامعه 
برنامه داشته باشد. همچنين سالمت رواني- اجتماعي 
بايد دغدغه جدي دولت آينده باشد، در غير اين صورت 
بايد دادگاه، پاسگاه و زندان را گسترش دهيم و از همه 

مهم تر اينكه نيروي انساني از دست مي رود.

توجه به حوزه هاي اجتماعي بايد اولويت دولت سيزدهم باشدگزارش

درباتالقآسيبهاياجتماعيگرفتارشدهايم

ذرهبین

جمعيت طلوع بي نشان ها براي دومين سال متوالي 
روز جهاني منع كودكان كار باهدف كاهش آس��يب 
حاصل از كار كودك در كنار كودكان كار خيابان بود.

حامد عليزاده، مدير كمپين تهران شهر بدون گرسنه 
و كمپين كودكان شهرم در اين مورد گفت: كمپين 
كودكان شهرم از اسفند ۹۸ با هدف همراهي كودكان 
كار و زباله گرد از زمان شيوع بيماري كرونا آغاز شد و 
در تمام اين مدت سعي كرديم هر پنجشنبه در كنار 
اين كودكان باشيم. او افزود: امسال بيش از يك هزار 
و ۲۰۰پيترا، ۹۰۰ ش��اخه گل، ۹۰۰ كتاب داستان و 
كتاب نقاش��ي، يك هزار و ۲۰۰ ماس��ك پارچه اي و 
۱۰۰ عدد شامپو در بين كودكان كار و خيابان توزيع 
شده است، ش��ايد بتوان به جرات گفت همين چند 
دقيقه اي كه كودكان در كنار ما مي نش��ينند و با آنها 
بازي مي كنيم و لحظه اي را كار نمي كنند و كودكي 
مي كنند مي تواند قدمي مهم براي اين كودكان باشد.

عليزاده ادامه داد: سال گذشته وقتي براي اولين بار با 
مواد ضدعفوني كننده، ماسك و دستكش و خوراكي 
به سر چهارراه رفتيم فكرش را نمي كرديم كه بتوانيم 
تا اين حد با اين بچه ها دوس��ت ش��ويم و لحظه هاي 

خوبي را برايش��ان خلق كنيم، همين كه حاال به تك 
تك ما اعتماد كرده اند، گاهي درد دل هايش��ان را به 
ما مي گوين��د و ما مي توانيم برايش��ان كاري بكنيم 
براي خودش حركت قابل قبولي است. مديركمپين 
تهران شهر بدون گرسنه گفت: سال گذشته وقتي به 
مناسبت روز جهاني منع كار كودك براي اولين پيتزا 

سر چهارراه پخش كرديم و برق شادي  در چشمانشان 
ديدي��م، با خودمان عه��د كرديم كه س��ال بعد هم 
لحظه هاي شادي را س��رچهارراه به وجود بياوريم. او 
ادامه داد: امس��ال هم روز جهاني منع كار كودك هم 
با پيتزا، گل و... در كنار كودكان كار و خيابان بوديم تا 

برسر عهدمان با اين كودكان باشيم.

روزي براي كودكان كار

كاوشگر چيني روي مريخ  سلفي گرفت 
كاوش��گر چيني ژورانگ چند عكس 
از جمله يك سلفي از مريخ به زمين 
ارسال كرده است. به گزارش بيزينس 
اينسايدر، مريخ نورد چيني ژورانگ 
)Zhurong( تصاوي��ر جدي��دي 
از س��ياره س��رخ را به زمين ارس��ال 
كرده اس��ت. آنها دومي��ن مجموعه 
عكس هاي منتشر شده توسط آژانس 

فضايي سرنشين دار چين )CMSA( هستند و 
نس��بت به مجموعه اول، دقيق ترن��د و جزييات 

بيشتري دارند.
 اين تصاوير ش��امل چش��م اندازي ۳۶۰ درجه از 
محيط اط��راف محل فرود كاوش��گر در منطقه 
utopia planitia واقع در نيم كره ش��مالي 

مري��خ اس��ت. تصويري ك��ه در زير 
ديده مي ش��ود از كنار هم قراردادن 
عكس هايي ساخته شده كه دوربين 
نصب شده روي دكل كاوشگر، ثبت 
كرده اس��ت. براي ثب��ت اين تصوير 
كاوش��گر حدود ۳۰ فوت به س��مت 
جنوب حركت كرد، دوربين را پايين 
آورد و به عقب رفت ت��ا با لندر فرود 
يك عكس س��لفي بگيرد. قرار است ژورانگ سه 
ماه در مريخ بماند و منطقه مورد نظر را بررس��ي 
كند. يكي از داليل توجه كارشناس��ان به منطقه 
utopia planitia احتم��ال وج��ود ذخاي��ر 
آب زير س��طح آن اس��ت كه براي ماموريت هاي 

سرنشين دار در آينده كارآمد خواهد بود.

استفاده از شاد تا پايان دوره كرونا بايد رايگان باشد
ترافيك مصرفي ش��اد تا پايان دوره 
كرونا بايد رايگان باش��د. چون ش��اد 
اب��زار ارايه آم��وزش پاي��ه در دوره 
كروناست و جايگزين ديگري ندارد. 
مدير شبكه ش��اد با بيان اين مطلب 
درب��اره ش��رايط فعلي اس��تفاده از 
شبكه شاد و رايگان بودن اين پلتفرم 
خاطرنشان كرد: شاد پلتفرم رسمي 

آموزش و پرورش براي آموزش هاي مجازي است 
و اپليكيش��ني بوده كه از سوي وزارت آموزش و 
پرورش براي كاربري آموزش رسمي توصيه شده 
است. اين سياست ثابت وزارتخانه در دوره شيوع 

كرونا بوده و تاكنون تغيير نكرده است.
نيلوفر ش��رفي با بيان اينكه شاد تاكنون رايگان 
بوده است، اظهار داشت: شاد ابزار كمكي معلمان 
و دانش آموزان سراس��ر كشور براي آموزش هاي 
مجازي ب��وده كه به ص��ورت رايگان به ايش��ان 

اراي��ه خدمت مي داده و فعال بس��تر 
ديگ��ري ب��راي اين منظ��ور در نظر 
گرفته نشده است. او در پاسخ به اين 
سوال كه از اول تيرماه بسته هاي ويژه 
 اينترنت راي��گان آموزش مجازي به 
س��يم كارت ه��اي دانش آم��وزي 
اختص��اص مي يابد؟ گف��ت: با توجه 
به مذاكراتي كه ب��ا وزارت ارتباطات 
انجام داديم، قرار شد س��يم كارت دانش آموزي 
را در اولي��ن فرص��ت آم��اده كنن��د و در اختيار 
دانش آموزان قرار دهند. شرفي با اشاره بر تاكيد 
بر اينكه مصرف اينترنت در شاد تا پايان كرونا بايد 
رايگان باشد، گفت: چون شاد ابزار ارايه آموزش 
پايه در دوره كروناست و جايگزين ديگري ندارد. 
اين موضوع سال گذشته با دستور رييس جمهور 
و امس��ال براساس مصوبه مجلس انجام شده و تا 

پايان سال ادامه خواهد داشت.
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