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يادداشت- 1

  فوتبال، انتخابات
و ضرورت هاي امروز ما

فوتبال يك ورزش جهانشمول 
است كه چشمان مخاطبان را 
در هر لحظه و آن به خود خيره 
مي سازد. آيا تا به حال از خودتان 
پرسيده ايد، چرا اين فوتبال اين 
اندازه مهم است؟ چرا تيم ملي 
فوتبال اي��ران براي مردم )و هر 
تيمي ب��راي طرفدارانش( اين 
اندازه اهميت دارد؟چرا فالن تيم باشگاهي مثل رئال مادريد 
و بارس��لونا و اس��تقالل و پيروزي و... اين اندازه توجه ها را 
در س��طوح بين المللي، منطقه اي و داخلي به خود جلب 
مي كنند؟ تيم ملي براي ما مهم اس��ت چ��ون نمادي از 
توانمندي و پويايي ما در يكي از مهم ترين عرصه هاي ورزشي 
است. فوتبال مهم اس��ت، چون مهم ترين ستاره هاي هر 
كشور و هر تيمي در آن جاي داده شده اند تا در آوردگاه هاي 
پيش رو نام كشور را بلندآوازه سازد. اگر امروز در تيم ملي 
فوتبال ايران به جاي سردار آزمون، مهدي طارمي، عليرضا 
جهانبخش، عليرضا بيرانوند و ساير ستاره ها بازيكناني از 
ليگ دسته 2 و ليگ 3 و محالت كشور حضور داشتند آيا 
اساسا اين تيم مي توانست در عرصه فوتبال منطقه غرب 
آسيا، آسيا و جام جهاني افتخاري براي كشورمان بيافريند؟ 
اگر به جاي بازيكنان استقالل و پرسپوليس و لژيونرها و... 
مجموعه اي از بازيكنان گمنام و آماتور و غيرحرفه اي در قالب 
تيم ملي دور هم جمع مي شدند، آيا تيم ملي مي توانست 
از آوردگاه هاي پيش رو سربلند بيرون بيايد. در يك چنين 
شرايطي آيا اين تيم مي توانست حمايت اكثريت ايرانيان 
را در مجامع پيش رو كسب كند؟ براي كسي مهم بود كه 
اين تيم چه نتيجه اي در مسابقات كسب مي كند؟ بنابراين 
فوتبال مهم است به خاطر حضور علي پروين ها، حجازي ها، 
علي دايي ها، مهدوي كياها، آزمون ه��ا، طارمي ها و... اين 
الگويي كه در يك ورزش پياده سازي شده، عينا در حوزه 
مسائل كالن سياس��ي و اجتماعي نيز حاكم است. از دل 
رقابت جناح هاي مختلف است كه مي توان يك ساختار 
اجرايي توانمند را براي مواجهه با مجموعه مشكالت داخلي، 
منطقه اي و بين المللي به دست آورد. انتخابات مهم است به 
خاطر اصل رقابت و حضور چهره هاي برجسته سياسي از 
مجموعه جناح هاي سياسي كشور كه در كنار هم ساختار 
سياسي را ش��كل مي دهند. حذف اصل رقابت در مقوله 
انتخابات يعني پشت كردن به منافع ملي و از دست دادن 
حمايت عموم مردم. متاس��فانه بعد از اخباري كه ديروز 
)سه شنبه( پيرامون موضوع احراز صالحيت ها منتشر شد، 
به نظر مي رسد، بخش��ي از افكار عمومي كشورمان دچار 
شوك شده اند. در اين ش��رايط اين پرسش كه در شرايط 
فعلي چه راهكار معقولي بايد از سوي مردم به عنوان صاحبان 
كشور در پيش گرفته ش��ود؟ در فضاي عمومي و محافل 
تخصصي كشور مطرح ش��ده است. در واقع نوعي نگراني 
در احواالت عمومي جامعه مشاهده مي شود كه نمي توان 
و نبايد نسبت به آن بي تفاوت بود. اساسا شخصيتي كه قرار 
است، سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست بگيرد، 
بايد چهره اي باشد كه هم از مقبوليت داخلي برخوردار باشد 
و هم در فضاي بين المللي ويژگي هايي داشته باشد. از سوي 
ديگر يك چنين فردي بايد از يك تيم قوي، متخصص و 
مورد اقبال عمومي برخوردار باش��د. اين تصور كه فردي 
بدون اقبال عمومي و بدون تيم اجرايي مناسب و متخصص 
مي تواند باري از دوش كشور بردارد، تصور اشتباهي است. 
فراموش نكنيد، ايرانيان نهضت مشروطه را راه انداختند 
تا حقوق ملت در برابر حقوق اقليت حاكمان به رسميت 
شناخته شود. اين دستاورد طي بيش از 120ساله بعد از 
مشروطه همواره از سوي مردم، روشنفكران، صاحب نظران 
و كنش��گران مدني پاس داشته ش��ده است. هر حركتي 
كه حقوق ملت را خدش��ه دار س��ازد برخالف منافع ملي 
و منافع عمومي كشور است و خس��ارت هاي آن، زيان بار 
است. در اين ش��رايط بايد ديد چگونه مي توان مردم را از 
اين شوكي كه به آن دچار شده اند، خارج ساخت و حداقل 
براي آينده اي نزديك برنامه ريزي كرد. از منظر كنش هاي 
مدني به نظر مي رسد تنها راه باقي مانده پيش روي كشور 
آن است كه يك بازنگري بر روي فعاليت هاي دموكراتيك 
كش��ور صورت بگيرد. س��اختار فعلي كه در آن يك گروه 
اقليت برخالف خواست ملت، مي توانند در برابر خواسته 
عموم ملت ايستادگي كنند، بايد جاي خود را به روشي پويا 
و مردم س��االرانه بدهد. اين پويايي رمز مانايي و مشاركت 
افزون تر مردم است و باعث موفقيت كشور در آوردگاه هاي 
پيش رو است. اتفاقا به نظرم من نقش فعاالن اقتصادي در 
اين به روزآوري و بازآفريني نقشي بسيار كليدي است. بايد 
بنيه هاي اجتماعي كشور طي سال هاي پيش رو تقويت 
شوند. دانش��مندان، تحليلگران، صاحبان ِحرف، فعاالن 
اقتصادي بايد الگوهاي اجتماعي تازه اي را براي كشور در 
پيش بگيرند. اين دسته از نيروها مرجع اجتماعي و اقتصادي 
بايد در آرامش جامعه و نهادهاي مدني و رسانه هاي آزاد را 
بدون توجه به فضاي سياسي فربه سازند. اين تقويت طي 
سال هاي آينده باعث خواهد شد تا رويكردهاي مدني در 
جامعه اهميت بيش��تري پيدا كند. براي رسيدن به يك 
چنين فضايي نيازمند رسانه هاي آزاد و تخصصي هستيم؛ 
فعاالن اقتصادي و ميهن دوستان بايد كمك كنند تا اين 
رسانه هاي آزاد و مستقل در جامعه تقويت شوند. از طريق 
اين فعاليت هاي مدني است كه مردم متوجه حقوق خود 
خواهند شد و از آن مهم تر راهكارهاي اجرايي و عملي براي 
به دست آوردن آن را نيز مي آموزند.اين آگاهي بخشي بايد 
ادامه در صفحه 2 در فضاي آرام و به دور از... 

تقي آزاد ارمكي

چرا دو خودروساز بزرگ در پيش فروش محصوالت شان تعلل كردند؟

خودروسازان  به دنبال  گراني 

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

ايران در  خطر خشكساليسهم محدود رمزارزها در تجارت و دور زدن تحريم هازلزله در بورستحريم ها و شاخص توسعه انساني
تحوالت شاخص توسعه انساني 
ايران مبتني بر چه گزاره هايي 
محقق مي شود؟ وضعيت ايران 
در اين ش��اخص مهم توسعه 
چگون��ه اس��ت و از آن مهم تر 
چگونه مي توان اين شاخص را 
در مسير توس��عه قرار داد؟ اين 
روزها كه افكار عمومي ايرانيان 
يكسره درگير موضوع انتخابات و مقوله احراز و رد صالحيت 
نامزدهاي انتخاباتي است، بد نيست نگاهي به مهم ترين 
گزاره هاي تاثيرگذار بر توسعه نيز داشته باشيم. گزاره هايي 
كه مي تواند غناي بيشتري به ذهنيت مردم در آوردگاه هاي 
پيش رو بدهد و تصويري از امر توسعه را در ذهن آنها جاي 
دهد. براس��اس تعاريف علمي، ش��اخص توسعه انساني 
دربرگيرنده ميانگين هندسي سه دامنه اصلي استاندارد 
معقول زندگي، دانش و توليد س��رانه است. حال بايد ديد 
اين شاخص در چه حوزه هايي مي تواند تصويري از نسبت 
كشورها با توسعه ارايه كند. در وهله نخست بايد دانست اين 
شاخص براي مقايسه كشورها مناسب نيست. براي مثال 
ممكن است دو كش��ور رتبه مشابهي در شاخص توسعه 
انساني داشته باشند اما يكي به واسطه درآمد ناخالص ملي 
و ديگري به سبب اميد به زندگي باشد. نمره كل شاخص 
توسعه انساني اين تفاوت ها را نشان نمي دهد. بنابراين اين 
شاخصي است براي تصويرسازي امر توسعه در درون هر 
كشور و نه در مقايس��ه با ساير كشورها. از سوي ديگر اين 
شاخص نابرابري، فقر و شكاف جنسيتي را نمي بيند هرچند 
سعي مي كند در تحليل هاي حاشيه اي آنها را در نظر بگيرد. 
اين شاخص چنانكه ادعا مي كند شاخص مناسبي براي 
نشان دادن ميزان خوشبختي در كشورهاي مختلف نيست. 
زيرشاخص هاي اين شاخص خطاي اندازه گيري زيادي 
دارند ب��ه ويژه درآمد ناخالص داخلي. اين ش��اخص وزن 
برابري به زيرشاخص ها مي دهد بدون اينكه دليل منطقي 
براي اين كار تعريف كند. با اين وجود اين شاخص نظر به 
اينكه توانسته تحول توسعه كه كيفي است را با اعداد كمي 
محاسبه كند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بسياري 
از تحليلگران با استفاده از داده هاي برآمده از اين شاخص 
تالش مي كنند تصويري از نسبت و تناسب جوامع با امر 
توسعه به دست آورند. براساس آمارهاي مستند وضعيت 
اين شاخص طي س��ال هاي اخير براي ايران رو به بهبود 
و افزايش بوده است. در س��ال 2005 رشدي باال را تجربه 
مي كند كه دليل آن رشد شديد قيمت هاي نفت است و از 
سال 2008 به بعد رشد آن ماليم تر مي شود. در سال هاي 
2009، 2015 و 2017 اي��ن ش��اخص از روند بلندمدت 
خود پايين تر قرار مي گيرد. اين س��ير تا به امروز هم ادامه 

داشته است. 
از داليل مهم آن ع��الوه بر تحريم ها و كاهش درآمدهاي 
نفتي، مي توان به كاهش ارزش پول ملي و افزايش فقر اشاره 
كرد. در واقع سياست گذاري هاي كلي كشور از سال 84 و 
برخي بي انضباطي هاي مالي در اين برهه باعث مي شود تا 
شاخص كلي توسعه انساني در كشورمان به سمت نزولي 
ادامه در صفحه 2 شدن گام بردارد.  

شكست حتمي است؛ اين جمله 
در تمام طرح هاي مورد نظر در 
خصوص بهبود عملكرد شاخص 
ب��ازار بورس بوده اس��ت كه به 
واقعيت تبديل شده و در دوران 
مختلف كه بازار سرمايه شروع 
به ريزش كرده بود تصميماتي 
براي جلوگيري از سقوط مرگبار 
گرفته ش��د ولي هيچ كدام به مقصود موردنظر نرس��يد و 
البته بيشتر هم به ضرر سهامداران بوده حال وضعيتي كه 
گريبانگير برخي سهم هاي موجود بازار شده تشريح كردني 
نيست در هفته هاي اخير شاخص كه تماماً قرمز بوده براي 
تسكين در هفته يك يا دو روز شاخص سبز شده است كه 
هيچ سودي براي عام نداشته است. سهام  كه در طول سقوط 
بازار به حدود 90 درصد زيان از روز اوج خود رسيده و هنوز 
خريداري براي سهام پيدا نشده و هنوز برخي در صف فروش 
هستند يا برخي از سهام كه در طي دوره يك ماهه با چندين 
بار بسته شدن و باز شدن بدون محدوديت نوسان بازشده و 
در هر مرحله باز شدن با منفي هاي باالتر از30 درصد شروع 
به معامله شده است و اين در حالي است كه ناظر بازار تاييد 
معامالت را انجام داده و در طي يك ماه بيش از ۶0 درصد 
برخي از سهام سقوط را تجربه كردند و هنوز هم اصالحي 
ادامه در صفحه 2 وجود نداشته و... 

در ماه ه��اي اخي��ر، برخ��ي 
مقام��ات  اظهارنظره��اي 
چيني، روس��يه، هن��د و حتي 
س��رمايه گذاران و كارآفرينان 
بزرگ��ي مانند ايالن ماس��ك 
ش��نونده را ب��ه اي��ن نتيج��ه 
مي رس��اند، ك��ه رمزارزه��ا تا 
رسيدن به نقطه اي كه بتوانند 
مانن��د ارزهاي معتبر دالر، ي��ورو، پوند و دره��م در بازار، 
وسيله مبادله، حفظ و ذخيره ارزش باشند، راه طوالني در 
پيش دارند. اين مقامات گفته اند كه پول هاي ديجيتالي يا 
رمزارزها قرار نيست كه جاي دالر را بگيرند و حتي چين، 
ميزان ذخاير دالر و طالي خود را به شدت رشد داده است. 
در روسيه و چين كه بزرگ ترين منتقد هاي اقتصاد ليبرالي 
امريكا هستند، بيش��ترين ذخاير دالر و طال وجود دارد. 
كشورهاي مختلف مانند تركيه و هند نيز روي خوش به 
رمزارزها نش��ان نداده اند و لذا به نظر مي رسد كه اگرچه 
رمزارزها مي آيند و با خ��ود قواعد و ادبيات وظرفيت هاي 
مختلفي ايجاد خواهند كرد اما فعال براي آنكه مردم عادي 
بتوانند با رمزارز سرمايه گذاري كنند و معامله كنند زود 
است و به خصوص نوس��ان قيمت آن از جمله نوسان 38 
هزار تا ۶0 هزار دالري بيت كوين، نشان مي دهد كه در اين 
بازار بايد به شدت محتاط بود و با دقت عمل كرد.   البته ساير 

پول هاي طال و نقره، نيكل، اسكناس و... نيز در طول تاريخ 
بشر با چنين مشكالتي مواجه بوده اند و گاهي با اعتبار و 
ارزش باال معامله ش��ده و در مواقعي ديگر، بي ارزش و كم 
مبادله بوده اند و كيمياگران سياست پولي، با اقداماتي كه 
از طريق چاپ اسكناس انجام داده اند عمال يك واحد پول 
معادل 8 گرم سكه 24 عيار يا 22 عيار را به شدت كاهش 
ارزش داده اند و ارزش واحد پولي مانند تومان امروز تقريبا 8 
ميليارد برابر 700 سال پيش است. براين اساس، بايد ضمن 
پذيرش پديده هاي جديد و پول جديد در بستر بالك چين 
يا هر بستر الكترونيكي و ديجيتالي كه دولت ها و كارآفرينان 
پشتيبان آن باش��ند، به اين نكته توجه داشت كه سال ها 
طول مي كشد تا مش��كالت اين رمزارزها مانند اسكناس 
و سكه به تدريج مطرح و رفع شود. در نتيجه ضمن اينكه 
نمي توان در دنياي ديجيتال، يا رمزارزها، ظهور شبكه هاي 
اجتماع��ي و اينترنت و نرم افزارها، نس��بت به كيف پول 
الكترونيكي و رمزارزها بي تفاوت بود. اما در عين حال بايد 
توجه داشت كه نهادسازي، بسترها و زيرساخت ها و قوانين 
بسياري بايد ايجاد شود تا رمزارزها نيز بتوانند مانند پول هاي 
ديگر با حفظ ارزش و ثبات نسبي در بازار گردش كنند.  اما 
در شرايط فعلي كه ايران استخراج 4.5 درصد رمزارزها را 
به خود اختصاص داده و برق دولتي و ارزان بسياري را براي 
آن به كار گرفته است، اين پرسش مطرح است كه رمزارزها 
با مشكل فعلي خود قادرند كه...  ادامه در صفحه 2

بهار امس��ال در حالي سپري 
مي شود كه ميزان بارش هاي 
معمول به شدت كاهش يافته 
و گوي��ا قرار نيس��ت كش��ور 
س��ال آبي مناس��بي را پشت 
سربگذارد. موضوعي كه باعث 
شده تا بسياري از كارشناسان 
از خشكسالي شديد در سال 
1400 خبر دهند.براس��اس آمار رس��مي اعالم شده، 
ميزان بارندگي در كش��ور در سال زراعي جاري نسبت 
به سال گذش��ته 52.۶ درصد كاهش داشته كه چنين 
وضعيتي در 40 سال اخير بي سابقه توصيف شده و اين 
در شرايطي است كه كش��ور در چند سال اخير شاهد 
بارش هاي طوالني و سيل آس��ايي بود. اما حاال با وجود 
اينكه بيش از يك ماه به ورود به فصل گرما باقي نمانده 
اس��ت افزايش دما در كنار كمب��ود بارندگي حكايت از 
تابستاني خش��ك و كم آب دارد.ايران با قرار گرفتن در 
نيم كره شمالي كره زمين، اقليم گرم و خشكي داشته 
و جزو كم بارش ترين كش��ورهاي غرب آسيا محسوب 
مي شود. نبود بارش باعث شده اين موضوع در درازمدت 
به كم آبي و بعد به خشكسالي تبديل شود.بخش زيادي 
از كشور در 12 ماه گذشته درگير خشكسالي شديد تا 
بسيار شديد است.  ادامه در صفحه 8

گزارش روز

بورس ارزندگي دارد؟
فريد حسيني| تحليلگر بازار سرمايه|

ش��رايط امروز بازار س��رمايه به ش��كلي اس��ت ك��ه اكثر 
سرمايه گذاران به دنبال تحليل شرايط موجود هستند و به 
دنبال يافتن پاسخي براي سوال شان هستند كه آيا بورس 
ارزندگي دارد يا خير؟ در اين مقاله ما به بررسي ارزندگي بازار 
و پيش بيني احتمالي آن مي پردازيم. سه عامل بسيار مهم و 
تاثيرگذار در بازار سرمايه ايران نرخ ارز، قيمت كاموديتي ها و 

نرخ بهره است كه به بررسي اين موارد مي پردازيم.

  نرخ ارز
 يكي از مهم ترين عوامل اساس��ي بازارها مثل بورس 
مسكن و طال، نرخ ارز است كه با يك تاخير زماني نسبت 
به رشد ارز اتفاق مي افتد. براي مثال در بازه سال هاي 
1372 ال��ي 1373 نرخ دالر رش��د 52 و 73 درصدي 
داشت. پس  از اين با يك  فاصله زماني در بازار سرمايه 
در سال 1373 رشد 72 درصدي و در سال 1374 رشد 

123 را تجربه كرد.
اما در 3 س��ال اخير بازار سهام به شكل غيرمنطقي در 
حال رش��د بود و رشد بيشتري به نسبت دالر داشت و 
ريزش اخير باعث شد تا همبستگي با دالر را به  خوبي 
نمايش دهد. همچنين بنابر نظر اكثر كارشناسان نرخ 
دالر در سال 1400 در محدوده 20 الي 24 هزار تومان 

خواهد بود. بنابراين با توجه به مولفه هاي اقتصادي و 
سياس��ي موجود، نرخ ارز در نيمه ابتدايي سال جاري 

بعيد است شاهد تغييرات گسترده اي شود.

  نرخ بهره
نرخ بهره هم��ان فرصت س��رمايه گذاري در دارايي هاي 
ريسكي اس��ت. هرچه ميزان نرخ بهره در اقتصاد بيشتر 
شود، انگيزه و تمايل سرمايه گذاران در دارايي هاي ريسكي 
مثل سهام، مس��كن و طال كمتر مي شود. واضح است كه 
سرمايه گذار بدون قبول هيچ ريسكي مي تواند سود معيني 
را با س��رمايه گذاري در سپرده هاي بانكي يا صندوق هاي 
درآمد ثابت به دست آورد. هنگامي كه بازار بورس در سال 
گذشته در حال رشد بود بانك مركزي نرخ بهره بين بانكي 
را از ح��دود 15 به 20 درصد افزاش داد و به گفته برخي از 
كارشناسان يكي از علل ريزش بورس همين افزايش نرخ 
بهره بود كه باعث خروج نقدينگي از سمت بازار سرمايه به 
بانك ها شد. طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، نرخ سود 
بانكي 1۶ درصد تعيين  شده است و طبق اعالم وزير اقتصاد 
سود باالتر از اين نرخ توسط بانك ها جزو هزينه هاي قابل 
 قبول مالياتي نيست. همين اتفاق باعث كاهش جذابيت 
سپرده هاي بانكي و محرك مناسبي در كنار ساير مولفه ها 

براي رشد بازار سرمايه است.

   قيمت كاموديتي
يكي ديگر از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر بازار س��رمايه 
ايران، قيمت كاموديتي ها اس��ت. در صورتي  كه قيمت 
كاموديتي ها افزايش يابد، سودآوري بسياري از شركت ها 

افزايش مي يابد.
بس��ياري از كارشناس��ان چش��م انداز صعودي را براي 
كاموديتي ها در مقايسه با متوسط قيمت ها در سال گذشته 
متصور هستند. به  طور كلي با توجه به شيوع كرونا در جهان 
و عدم افزايش عرضه كاموديتي ها در جهان و همچنين 
محدوديت هاي جدي كه اياالت متحده بر زغال س��نگ 
تعيين كرده، انتظار افزايش قيمت كاموديتي ها معقول 

است. از طرفي خالص تراز تجاري امريكا از اوايل سال 2020 
بسيار منفي شده و از 500- تريليون دالر به 800- تريليون 
دالر رسيده است. اين موضوع نشان دهنده واردات بي رويه 
اياالت متحده و افزايش تقاضاي محصوالت و كاموديتي ها 
در سطح جهاني اس��ت. به همين جهت افزايش قيمت 
كاموديتي ها مي تواند محرك خوبي براي رشد سودآوري 
شركت ها ش��ود البته اين نكته را بايد مدنظر قرار داد كه 
سودآوري ش��ركت ها نيازمند همگام سازي قيمت هاي 
داخلي با قيمت هاي جهاني اس��ت و باعث آزادس��ازي 
قيمت محصوالت عرضه  شده در بورس كاال و جلوگيري از 
ادامه در صفحه 2 قيمت گذاري دستوري باشد.  

مهران زندليدا مددي حامد علي محمدمحمدرضا منجذب

 بانك مركزي نتوانست جلوي خلق پول 
توسط بانك ها را بگيرد

 تحليل گران بازار رمرزارزها
۳۴ هزار دالر را سطحي بااهميت براي بيت كوين مي دانند 

وضعيت »فقر« در ايران

مركز آمار گزارش داد 

در اختتاميه رويدادي با هدف گسترش 
عدالت آموزشي عنوان شد 

 »تعادل« از واكنش ها  در خصوص ردصالحيت هاي  گسترده 
اصالح طلبان  و اعتداليون گزارش مي دهد

آملی الريجانی: هيچگاه تصميمات شورا را تااين حد غيرقابل دفاع نيافته ام
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 شوك بزرگ محروم
به  انتخابات  



زهرا سليماني|هرچند يكي از خبرگزاري هاي اصولگرا 
از عصر روز دوشنبه خبر احراز صالحيت 7نفر از نامزدهاي 
كسب كرسي رياس��ت جمهوري را در غياب چهره هاي 
برجس��ته اصالح طلب روي خروجي خود قرار داده بود، 
اما هنوز كورس��وي اميدي در اف��كار عمومي و گروه هاي 
س��مپات نامزدها وجود داش��ت كه صبح روز سه شنبه 
خبر خبرگزاري فارس، تكذيب ش��ود و انتخابات از شكل 
و ش��مايلي رقابتي تر برخوردار ش��ود. اما بر خالف تصور 
عمومي صبح روز سه شنبه، نه تنها تكذيبيه اي در كار نبود، 
بلكه وزارت كش��ور همان ليستي را منتشر كرد كه پيش 
از وزارت كش��ور راهي تحريريه يك��ي از خبرگزاري هاي 
اصولگرا شده بود. اما مشخص شدن ليست اسامي نامزدها، 
پايان كار نبود؛ بالفاصله پس از انتش��ار ليست نامزدهاي 
نهايي انتخابات دامنه وسيعي از انتقادها و اعتراضات از راه 
رسيدند. اعتراضاتي كه با حضور چهره هايي چون آيت اهلل 
صادق آملي الريجاني، ابراهيم رييس��ي، علي الريجاني، 
علي مطهري، محمدمهاجري و...كه همگي از چهره هاي 
برجسته طيف اصولگرا در طول دهه هاي گذشته محسوب 
مي ش��دند، نش��ان داد كه اين بار آش ردصالحيت هاي 
انتخاباتي رياست جمهوري به اندازه اي شور شده كه حتي 
صداي اصولگرايان را نيز درآورده اس��ت. واكنش مردم در 
شبكه هاي اجتماعي به اين نام ها، اما همراه با نوعي شوك و 
بغض فروخورده بود. افراد و چهره هايي كه تا پيش از اعالم 
اسامي نامزدهاي احراز صالحيت شده، مردم را به مشاركت 
گسترده در انتخابات تشويق مي كردند، با رويكرد شوراي 
نگهبان نمي دانستند چه واكنشي بايد از خود نشان دهند. 
برخي از مراجع تقليد و مقام معظم رهبري مي خواستند 
كه جلوي اين انسداد سياس��ي را بگيرند و اجازه ندهند، 
جمهوريت نظام اينگونه دستخوش رفتارهاي افراطي يك 
جمع محدود قرار بگيرد. در اين ميان تنها طيف هاي تند 
جناح راست از جمله جبهه پايداري و جمعيت رهپويان 
نسبت به مقوله احراز صالحيت ها از شوراي نگهبان تقدير 
و تشكر كردند و اين حركت شورا را تاييد كردند. به جز اين 
گروه، اكثر گروه ها، دسته جات و بخش هاي سياسي جامعه 
نسبت به روند كلي احراز صالحيت ها انتقادات جدي وارد 
ساختند و خواستار تجديد نظر در آن شدند. بايد ديد در 
نهايت سرانجام انتخابات 1400 به مسير مورد نظر مردم و 
گروه هاي مختلف سياسي ختم خواهد شد يا اينكه مبتني 
بر خواس��ته گروه 12نفره اعضاي ش��وراي نگهبان پيش 

خواهد رفت؟

  تصميماتي كه هيچگاه تااين حد غيرقابل دفاع 
نبوده اند

مهم ترين واكنش به فرايند احراز صالحيت هاي انتخاباتي 
بدون ترديد مربوط به آيت اهلل آملي الريجاني يكي از اعضاي 
شوراي نگهبان، رييس 8ساله دستگاه قضا و رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام بود. آيت اهلل آملي الريجاني با انتقاد 
ش��ديد از اقدام شوراي نگهبان در رد صالحيت داوطلبان 
انتخابات رياست جمهوري گفت: هيچ گاه تصميمات شورا 
را تا اين حد غير قابل دفاع نيافته ام چه در تأييد صالحيت ها 
و چه در عدم احراز صالحيت ها. رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ديروز در حس��اب كاربري خود در توييتر 
نوشت: از نخستين حضور اينجانب در شوراي  نگهبان در 
سال 1۳80 نزديك به 20 سال مي گذرد. در تمام اين مدت، 
از شوراي نگهبان دفاع كرده ام حتي در سال هايي كه در قوه 
قضاييه بودم اما هيچ گاه تصميمات شورا را تا اين حد غير 
قابل دفاع نيافته ام چه در تأييد صالحيت ها و چه در عدم 

احراز صالحيت ها.
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام اظهار داش��ت: 
سبب اين نابساماني ها تا حد زيادي، دخالت هاي فزاينده 
دس��تگاه هاي امنيتي از طريق گزارش هاي خالف واقع، 
در تصميم سازي براي ش��وراي نگهبان است به ويژه اگر 
عضو مسوولي كه بايد گزارش هاي محققانه به شورا ارايه 
كند خود، عامدانه چيزي بر آن بيفزايد! وي خاطرنش��ان 
كرد: چنان كه از وزارت اطالعات با قاطعيت تمام مطلبي 

نقل مي كنند، حال آنكه با پرس��ش از معاونت مربوطه در 
وزارت اطالعات به صراحت اين مطلب تكذيب مي شود. 
گاليه بنده از سر دغدغه اي است براي حفظ شأن و اعتبار 
شوراي نگهبان. اين فقير وقتي با چنين وضعيتي مواجه 
شدم و استدالل هايم را بي تأثير يافتم.عضو شوراي نگهبان 
تاكيد كرد: اين كالم حق متع��ال را بر همكاران عزيزم در 
شورا تالوت كردم: »يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهلل و لتنظر نفس 
ما قدمت لغد و اتقوا اهلل ان اهلل خبير بما تعملون«. در ميانه 
اين زمانه غريب و رفتارهاي عجيب به خدا پناه مي بريم و به 
محضر او عرضه مي داريم: اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك 
المخلصون. توييت هاي آملي الريجاني بازتاب هاي وسيعي 
در شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد و بارها بازتوييت شد. ضمن 
اينكه رسانه هايي چون الجزيره نيز با انعكاس توييت وي، 
اين موضوع را يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي نظام 

ارزيابي كردند.

  تكاليفي كه ساقط شد
اما، حذف چهره هاي سياسي طيف هاي مختلف سياسي 
از جمل��ه اصالح طلباني اس��حاق جهانگيري، مس��عود 
پزش��كيان، و اصولگراياني چون علي الريجاني و سعيد 
محمد و...حتي صداي اعتراض ابراهيم رييسي به عنوان 
شاخص ترين چهره انتخاباتي اصولگرايان را نيز درآورد. 
تا جايي كه رييسي با انتشار توئيتي از رايزني براي تاييد 
صالحيت كانديداهاي ديگر خبر داد. »از ديروز عصر كه از 
نتايج تعيين صالحيت ها مطلع شدم، شايد شماها و خود 
آقايان هم خبر نداش��ته باشند، من تماس هايي گرفتم و 
در حال انجام رايزني هايي هس��تم كه صحنه انتخابات، 
رقابتي تر و مشاركتي تر شود.« پس از اعالم نتايج قطعي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 1400، بيانيه پشت 
بيانيه، توئيت پش��ت توئيت بود كه توسط كانديداهاي 
رد صالحيت شده و فعاالن سياسي منتشر مي شد. علي 
الريجاني كه بسياري تصور مي كردند از قطب هاي مهم و 
تاثيرگذار انتخابات و رقيب سرسخت ابراهيم رييسي باشد، 
در بيانيه اي نوش��ت: » در اين دوره از انتخابات، بر حسب 
وظيفه اسالمي، مّلي و انقالبي و بر اساس تأكيد رهبر معّظم 
انقالب اسالمي مبني بر حضور حداكثري در انتخابات و 
توصيه مراجع عظام تقليد و برخي صاحب نظران دانشگاهي 
و اقشار مختلف مردم، الزم ديدم براي خدمتگزاري به مّلت، 
به صحنه انتخابات وارد شوم.« او ضمن دعوت مردم به رأي 

دادن گفت راضي به رضاي الهي هستم. 

  اصالحات بدون نماينده
در ش��رايطي كه اصالح طلبان همواره يكي از قطب هاي 
اصلي انتخابات در كشور را شكل مي دادند، با تصميم اخير 
شوراي نگهبان، از عرصه انتخابات خارج شدند. پزشكيان 
يكي از چهره هاي اصلي اصالح طلبان در انتخابات كه به 
تيغ تيز ردصالحيت ها دچار ش��د هم در بيانيه اي تاكيد 
كرد؛ »چه مبارك سحري بود چه فرخنده شبي... ضمن 
تشكر از اقشار مختلف مردم از تمام استان ها، شخصيت ها 
و احزاب كه لطف و حمايت خ��ود را اعالم كرده اند، اعالم 
مي كن��م كه قصد اعتراض به تصميم ش��وراي نگهبان را 
نداش��ته و هيچگونه رايزني جهت احراز صالحيت خود 
نكرده و نخواهم كرد؛ چون اعتراض به تصميم گرفته شده 
موثر نيس��ت.« اما مهم ترين چهره حاضر در انتخابات از 
طيف اصالحات مصطفي تاج زاده بود كه با صدور بيانيه اي 
از اين رويه شوراي نگهبان انتقاد كرد و نوشت: »رسيدگي 
به صالحيت نامزدهاي انتخاباتي در اين دوره چنان ناموجه 
و امنيتي بوده كه صداي اعتراض عضو بيست ساله شوراي 
نگهبان را درآورده است. « از سوي ديگر، زهرا شجاعي، تنها 
كانديداي زن اصالح طلبان در انتخابات هم در پاسخ به اين 
سوال كه آيا به شوراي نگهبان اعتراض خواهيد كرد؟ گفت: 
»ما تابع تصميم جمعي جبهه اصالحات ايران هستيم و 
احتماالً به صورت دسته جمعي اعتراض خواهيم كرد گرچه 
به دريافت پاسخ قانع كننده از سوي شوراي نگهبان خوش 
بين نيستيم اما در مجموع براساس تصميم جبهه اصالحات 
بايد اقدام كنيم.« محسن هاشمي ديگر كانديداي گروه هاي 
ميانه رو و اصالح طلب كه زير تيغ ردصالحيت ها رفت نيز 
با نقد اين رويه ش��وراي نگهبان گفت: »سردار سليماني 
امانتدار ح��ق مردم بود. حق انتخاب م��ردم، بزرگ ترين 
حق الناس اس��ت. به قول آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
هر ش��رايطي نبايد با انتخابات و صندوق ه��اي راي قهر 
كرد.« اسحاق جهانگيري، كانديداي جبهه اصالحات در 
انتخابات رياست جمهوري هم در بيانيه اي نوشت: » من به 
درخواست شخصيت هاي دلسوز اصالح طلب، تشخيص » 
جبهه اصالحات ايران« و اصرار بسياري از جوانان و فعاالن 
سياسي و مدني كه دغدغه امروز و فرداي ايران را دارند، با 
آگاهي از تنگناها و شرايط دشوار پيش رو براي دور كردن 
خطر مشاركت پايين و دفاع از صندوق رأي و حق مردم در 
پيشبرد دموكراسي و عدالت همه جانبه قدم در اين راه نهادم. 
رأي و حقي كه پايه جمهوريت نظام است و امام بزرگوار و 
رهبر معظم انقالب همواره بر آن تاكيد داشته اند. به خدا 

پناه مي برم و عدم احراز صالحيت بسياري از شايستگان 
را تهديدي جدي براي مشاركت همگاني و رقابت عادالنه 
گرايش ها و جريان هاي سياسي بويژه اصالح گرايان مي دانم 
و اميدوارم كه جمهوريت نظام، مش��اركت موثر مردم در 
تعيين سرنوشت خود، منافع ملي و آينده ايران فداي مصالح 

آني سياسي نشود.«

  خروج از قطار عقالنيت
علي مطهري كه خود توسط شوراي نگهبان رد صالحيت 
شده بود نيز با اشاره به رد صالحيت علي الريجاني در توييتي 
نوشت: » از رد صالحيت خودم با وجود آنكه مي دانم دليل 
قانع كننده اي ن��دارد مي گذرم، ام��ا از رد صالحيت آقاي 
الريجاني كه هميش��ه گوش به فرمان نظام بوده و تجربه 
گرانسنگي براي امروز جامعه ما داشت در حيرتم! استناد 
به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درباره اقامت يا تحصيل 
اقوام درجه يك مقامات عالي در كشورهاي ديگر، پذيرفته 
نيس��ت زيرا اين ش��ورا حق قانونگذاري ندارد. قانونگذار 
فقط مجلس است.« سردار سعيد محمد، از كانديداهاي 
پرحاشيه انتخابات 1400 كه نتوانس��ت از فيلتر شوراي 
نگهبان عبور كند؛ در توئيتي نوش��ت: »  بسم اهلل الرحمن 
الرحيم به عنوان سرباز واليت و پاسدار ارزش ها و آرمان هاي 
انقالب اسالمي و با آرزوي سربلندي براي مردم عزيز ايران 
و با احترام به اركان نظام مقدس؛ به زودي بيانيه اينجانب 
منتشر مي شود.« حسن سبحاني هم در توئيتي با كنايه به 
شوراي نگهبان نوش��ت: » از چهل سال است كه از موضع 
تكليف، عينيت بخشي به ارزش هاي انقالب اسالمي، كه 
در قانون اساسي ما مندرج است را با وقوف، آزادگي، عاري از 
فرصت طلبي و صرف نظر از نتايج حاصله دنبال مي كنم. اين 
تكليف مداري را پاياني نخواهد بود. حتي اگرساختار تحقق 
ارزش ها از قابليت هاي الزم تهي شده باشد.«با عبور از دامنه 
وسيع اظهارنظرهاي مخالف در خصوص ردصالحيت ها، 
بايد ديد در نهايت واكنش قوه عاقله نظام به اين مطالبات 
عمومي چيست؟ آيا مانند برخي برهه هاي انتخاباتي مانند 
سال 84 كه با حكم حكومتي چهره اي مانند مصطفي معين 
به قطار انتخابات پيوست، فرصت مشاركت براي طيف هاي 
مختلف سياسي و متعاقب آن گروه هاي مختلف مردمي 
فراهم مي شود يا اينكه انتخابات 1400 بر پهنه تاريخ معاصر 
كشورمان به عنوان انتخاباتي فاقد رقابت حك خواهد شد. 
براي يافتن پاسخي براي اين پرسش بايد منتظر روزهاي 

آتي و رخدادهاي آينده بمانيم.

آمار
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مركزآمارگزارشداد
كاهش فاصله تورمي دهك ها 

در ارديبهشت ماه
طبق گ��زارش مركز آم��ار فاصله تورم��ي دهك هاي 
مختلف هزينه اي در ارديبهشت ماه 7.4 درصد شد كه 
نسبت به ماه قبل 0.۹ واحد درصد كاهش داشته است.  
به گزارش ايرنا، مركز آمار نرخ تورم )ش��اخص قيمت 
مصرف كننده( كل كشور بر اساس دهك هاي هزينه اي 
در ماه گذش��ته را اعالم كرد. براساس اين گزارش نرخ 
تورم كل كشور در ارديبهشت ماه ١٤٠٠ برابر 41 درصد 
است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه 4٠.١ 
درصد براي دهك هاي اول و پنجم تا ٤٧.٥ درصد براي 
دهك دهم نوس��ان دارد.آنچه دهك هاي درآمدي را از 
يكديگر مجزا مي كند، وزن كاال در سبد مصرفي خانوار 
است. دهك هاي كم درآمد به علت درآمد كمتر، هزينه 
كمتري را به تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان 
اختصاص مي دهند. از اين جه��ت، وزن اين كاالها در 
سبد مصرفي آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را 
خوراكي ها و آشاميدني ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود 
را معطوف اين دسته از كاالها و در واقع ضروريات زندگي 
مي كنند.بيش از 40 درصد از سبد مصرفي گروه هاي 
كم درآمد را خوراكي ها و آشاميدني ها تشكيل مي دهند. 
اگر در اين كاالها گراني اتفاق بيفتد، براي كم درآمدها 
بسيار قابل لمس است. در نتيجه اگر تورم خوراكي ها زياد 
شود، فش��ار بر گروه هاي كم درآمد نيز افزايش خواهد 
يافت.برداشت ديگري كه از اين واقعيت مي توان داشت، 
اينكه اگر تورم در اثر افزايش قيمت كاالهاي خوراكي 
رش��د كند، در آن صورت فشار بر قشر ضعيف افزايش 
خواهد يافت. از طرفي ديگر، اگر تورم از كانال افزايش 
قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي رشد كند، آنگاه 
فش��ار تورمي بر اقش��ار ضعيف كاهش خواهد يافت و 
شاخك هاي تورمي پردرآمدها فعال تر مي شود. ضريب 
اهميت خوراكي ها و آش��اميدني ها در باالترين دهك 
درآمدي كشور، 17 درصد است و 82 درصد اهميت به 
كاالهاي غيرخوراكي و خدمات اختصاص دارد.محدوده 
تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين 44.٨ درصد براي دهك 
دهم تا ۵٠.١ درصد براي دهك دوم است. اين شاخص 
در مورد گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« 
بين ٣٠.٩ درصد براي ده��ك اول تا 4٨.٢ درصد براي 
دهك دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان 
دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در 
اين ماه به 7.4 درصد رس��يد كه نسبت به ماه قبل ٠.٩ 
واحد درصد كاهش داشته است. فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به 
ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزايش را نشان مي دهد و در 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به 

ماه قبل، فاصله تورمي بدون تغيير مانده است.

زلزله در بورس
 همچنان روند رو ب��ه افول را تجربه مي كنند. در همين 
منوال  طي چند هفته اخير چندين عرضه اوليه نيز وارد 
بازار ش��ده ولي استقبال چنداني صورت نگرفته است و 
در آخرين عرضه اوليه خريد حدود دوميليوني بوده كه 
نسبت به اوج بازار نزديك به پنج ميليون سهامدار كمتر در 
اين عرضه شركت كردند همين عوامل سبب شده است 
تا اميد از بورس رخت ببندد و همان س��هام عرضه اوليه 
شده در سال گذشته به كمتر از قيمت اوليه خود برسد. 
در روزهاي نزديك به انتخابات باي��د ديد در وعده هاي 
رياست جمهوري جديد چه ميزان به بورس تأكيد خواهد 
شد تا بتوانند مردم را اميدوار كنند. اين در حالي است كه 
مردم ديگر اعتمادي به وعده هاي دول��ت در مورد بازار 
سرمايه ندارند و چنان شكستي كه در عمرشان تجربه 
نكرده بودند را در دوره كمتر از يك سال متحمل شده اند 
و جبران اين زيان گسترده ملي براي افراد آحاد جامعه 
بسيار زمان بر است و چه بسا برخي ديگر امكان برگشت 
به س��رمايه اوليه خود را نخواهند داشت. در ادامه دولت 
مردم را صراحتاً دعوت به بورس كرده بود حال با ريزش80 
درصد به باالي بازار سرمايه سخناني نه چندان كارشناسي 
و غيرقابل باور ارايه داده اند كه اين فاجعه تاريخي بورس را 
فرازو نشيب عادي بازار سرمايه مطرح كردند كه چنان 

سخناني مورد مقبوليت كمتر فردي خواهد بود.

تحريم ها و شاخص توسعه انساني
بعد از آن موضوع تحريم ها در دو برهه سال هاي ۹0 و ۹1 
و همچنين طي سال هاي ۹7 تا امروز نيز بر نزولي شدن 
اين شاخص اثرگذار بوده است. اما سوال مهمي كه باقي 
مي ماند، اينكه آيا طي دوراني كه شاخص رشد توسعه 
انس��اني روند صعودي داش��ته اقتصاد ايران به توسعه 
اقتصادي نزديك تر شده و طي سال هاي اخير كه ذيل 
روندش است، از توسعه اقتصادي دورتر شده است؟ اين 
موضوعي است كه بحث و طرح آن نيازمند ارزيابي هاي 
تحليلي و فرصت افزون تري است تا بتوان به طور دقيقي 

به اين پرسش مهم پاسخ داده شود.

بورس ارزندگي دارد؟
   جمع بندي

ب��ا توجه به ثبات نس��بي ن��رخ ارز و احتم��ال كاهش 
ن��رخ بهره و همچني��ن افزايش چش��م انداز صعودي 
كاموديتي ها به نظر مي رس��د بازار س��رمايه در سال 
آين��ده وضعي��ت متعادل تري به خود بگي��رد و حتي 
مي ت��وان گفت ك��ه از س��اير بازارهاي م��وازي مثل 
 مسكن، طال، سكه و ارز رش��د بيشتري را تجربه كند.
با توجه به موضوع P/E فوروارد، و ريزش س��نگين اكثر 
نمادها، مي توان گفت كه برخي س��هام ها در كف هاي 
قيمتي خود هس��تند. البته اين نكته را مدنظر داشته 
باشيد كه اين مس��اله در مورد همه نمادهاي بورسي 
صدق نمي كند و سرمايه گذاران محترم بايد بر اساس 
شاخص هاي بنيادي نسبت به انتخاب سهام خود اقدام 

كنند و ريسك سرمايه گذاري خود را كاهش دهند.

سازمانبرنامهوبودجه:
برداشت ها از صندوق

توسعه ملي طبق قانون بوده است
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: دولت در خصوص 
برداش��ت از صندوق توسعه ملي كاماًل بر اساس قانون 
عمل كرده و برداشت هاي انجام شده در راستاي اهداف 

مورد نظر آن بوده است.
به گزارش ايرنا از س��ازمان برنامه و بودجه كشور، اين 
سازمان در پاسخ به اين ادعا كه »صندوق توسعه ملي 
حياط خلوت دولت« اس��ت در گزارش��ي اعالم كرد: 
صندوق توس��عه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد 
ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي 
نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده 
اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و 
گاز و فرآورده هاي نفتي و براساس بند )22( سياست هاي 
كلي برنامه پنجم توسعه ابالغي مقام معظم رهبري و 
ماده )84( قانون برنامه پنجم توسعه در 1۵ دي ماه سال 

1۳۹0 تأسيس شد.
اين صندوق براس��اس مفاد اساسنامه خود كه در ماده 
)1۶( قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كش��ور 
تنفيذ شده موظف به تأمين مالي طرح هاي اقتصادي 
و س��رمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيالت بانكي به 
بخش هاي غيردولتي و سرمايه گذاري در بازارهاي پولي 

و مالي خارجي است.
همچنين مطابق با گزارش مطرح ش��ده در جلس��ه 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي كه برمبناي دعوت صورت گرفته از اعضاء هيات 
عامل صندوق توس��عه ملي برگزار شد، اين موضوع به 
صورت شفاف و كامل تشريح شد كه كليه منابع ارزي 
تخصيصي صندوق و پرداخت هاي انجام شده، بر مبناي 
قواعد و قوانين تعيين شده از جمله اساسنامه صندوق، 
قوانين بودجه س��نواتي، اذن اخذ شده از مقام معظم 
رهبري و مصوبات مراجع ذي صالح صورت گرفته است.

پرداخت هاي صورت گرفته ب��ه دولت كه ذيل قوانين 
مجلس شوراي اسالمي، بند )ه�( تبصره 4 قانون بودجه 
سنواتي، مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي يا مطابق با 
اذن مقام معظم رهبري انجام شده، در راستاي تقويت 
زيرساخت هاي اقتصادي كشور بوده است. از جمله آنها 
مي توان به مهار و تنظيم آب هاي مرزي كشور، اجراي 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عش��ايري به مبلغ يك و نيم ميليارد دالر، 
تسهيالت راه آهن چابهار-زاهدان، منابع ارزي مبارزه با 
ويروس كرونا به مبلغ يك ميليارد يورو، توسعه اراضي 
كشاورزي خوزستان و ايالم، ذخاير راهبردي )شركت 
پشتيباني امور دام(، منابع مورد نياز صدا و سيما و تقويت 
بنيه دفاعي كشور اش��اره كرد كه كليه مستندات اين 
اقدامات در دفاتر صندوق، ثبت و ضبط شده و به تاييد 

مراجع ذي صالح رسيده است.
همچني��ن درخصوص پرداخت هاي ص��ورت گرفته 
به طرح هاي متقاضي منابع صن��دوق نيز كليه منابع 
تخصيص داده شده، مطابق با مفاد اساسنامه و ضوابط 
صندوق بوده و ارگان هاي نظارتي از جمله هيات نظارت، 
متشكل از ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل 
كشور و سازمان حسابرسي كشور، همواره كليه اسناد 
و دارايي ها و حس��اب هاي صندوق را مورد رس��يدگي 
قرارداده است. هيات مذكور گزارش هاي نظارتي خود 
را هر ۶ ماه يك بار به هيات امنا و مجلس شوراي اسالمي 
تقديم مي كنند كه تاكن��ون نيز مورد تاييد مراجع ياد 

شده قرار گرفته است.
به عالوه، در خصوص ابهام اعالم شده در منابع تخصيصي 
بخش خصوصي و مطابق با گزارش ارايه شده به اعضاي 
كميسيون، تاكنون تعداد ۳18 طرح ارزي به مبلغ ۳4 
ميلي��ارد دالر از محل منابع ارزي قراردادهاي عامليت 
ارزي و بيش از 2۶0 هزار طرح به مبلغ 8۳۶ هزار ميليارد 
ري��ال ذيل ماده ۵2 قانون الحاق برخ��ي مواد به قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت )2( و تبصره 18 
قانون بودجه سنواتي سال هاي 1۳۹7 و 1۳۹8 و اجراي 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري تامين مالي شده است كه مستندات 
تمامي منابع تخصيصي، به ازاي هر يك ريال و هر يك 
دالر در دفاتر صندوق توسعه ملي ثبت و ضبط شده است.

  فوتبال، انتخابات
و ضرورت هاي امروز ما

 حوزه سياست انجام ش��ود. در واقع با تصميماتي كه 
گرفته شده، ساحت سياسي در كشور ايران اهميت خود 
را از دست داده و ساحت اجتماعي و مدني عرصه حضور 
مش��اركت هاي مردمي خواهد شد. بايد اين پرسش را 
مطرح كرد، دولتي كه در فرآيندي مردمس��االرانه و با 
مشاركت حداكثري روي كار نيايد، در سطوح بين المللي 
و جهاني چگونه خواهد توانست از منافع كالن كشور دفاع 
كند؟ اين دولت با قدرت هاي جهاني چگونه ارتباطش 
را برقرار خواهد س��اخت؟ چطور مي تواند بحران هاي 
منطقه اي را حل كند؟ مسائل لبنان، سوريه، يمن و... را 
اين دولت در مواجهه با نظام بين المللي، چگونه پيگيري 
خواهد كرد؟ اساس��ا دولت ها با تكيه بر مقبوليت هاي 
دروني خ��ود در نظام بين الملل اهميت پيدا مي كنند. 
دولتي كه نتواند در داخل اجماع مورد نظر را پيدا كند، 
چگونه مي تواند در آوردگاه ه��اي جهاني و منطقه اي 
منافع كشور را تامين كند. همان طور كه در عرصه ورزش 
فوتبال بايد به دنبال بهترين بازيكنان بود در عرصه هاي 
سياسي هم بايد به دنبال بهترين نيروها بود. برخالف 
تصور عمومي معتقدم كه خارج شدن نيروها از عرصه 
سياسي و حركت آنها در عرصه اجتماعي، دستاوردهاي 
افزون تري براي كشور به دنبال خواهد داشت. برخالف 
تصور عمومي معتقدم كه س��ال هاي پي��ش رو براي 
فعاليت هاي مدني و رسانه اي سال هاي مطلوبي خواهد 
بود و در نهايت م��ردم ايران از دل آتش اين بحران هاي 
ققنوس وار حقوق خود را مطالبه خواهند كرد و در نهايت 

به آنها دست پيدا خواهند كرد.

»تعادل«ازواكنشهادرخصوصردصالحيتهايگستردهاصالحطلبانواعتداليونگزارشميدهد

شوك بزرگ  به انتخابات

سهم محدود رمزارزها در تجارت و دور زدن تحريم ها
 در خريدها و دور زدن تحريم ها موثر باشند و آيا اين بيت 
كوين ها و رمزارزها در خارج كش��ور به راحتي پذيرفته 
مي شود و مي تواند تبديل به كاال شده و به كشور بازگردد؟ 
برخي كارشناس��ان گفته اند كه بازار رمزارز بيش از آنكه 
بازاري براي دور زدن تحريم ها باشد؛ بستري براي خروج 
ارز بوده  چرا كه از طريق آن به راحتي ريال تبديل به دالر 
مي شود.خريد و فروش ارزهاي ديجيتال، امروزه در جهان 
تبديل به يك روند مرس��وم و عادي شده و افراد بسياري 
عالقه مند به حضور در اين بازارها هستند. سرمايه گذاران 
در بازار رمزارزها اگرچه در مقاطعي با رشد هيجان انگيز 
قيمتي در اين بازار روبرو مي شوند، اما با اين حال نوسانات 
ش��ديد اين نوع بازارها و همچني��ن عدم چارچوب هاي 
قانون��ي در داخل و خارج از كش��ور در ح��وزه رمزارزها 
چالش هاي مهمي هستند كه آنان را در اين بازار همواره 
با احساس نگراني روبرو مي كند. اين مسائل از يك طرف 
ساماندهي و نظارت مناسب و از طرف ديگر آگاهي بخشي 

و آموزش درست را طلب مي كند.
جوانان اگر مي خواهند به آن وارد ش��وند بايد با احتياط 
و حداقل منابع ورود كنند چراكه به جز محدود ش��دن، 
از دس��ت رفتن كيف پول و هك ش��دن و ... نوسانات آن 
كامال غير طبيعي است و بر پايه يك بازار نرمال نيست. 
جوانان نبايد از روز اس��تيصال و نااميدي از سودآوري در 
بورس به سمت رمزارزها بروند. بلكه بايد متناسب با رشد 
قواعد بازار حركت كنند و نبايد با هدف سبقت گرفتن از 
ديگران براي كسب س��ود خود را در معرض بزرگ ترين 
نوسان ها و از دست رفتن دارايي قرار دهند. به ياد داشته 
باشيد كه ايالن ماسك گفته بود كه تمام دارايي و زندگي 

خود را به اين بازار نياوريد. بلكه بخش��ي از دارايي خود را 
وارد اين بازار كنيد و خانه و زندگي را تعطيل نكنيد.  بازار 
رمزارزها به بازار رمزكاال تبديل شده است. به جاي آنكه 
اين پول ها وسيله نقل و انتقال مالي باشند و با آنها كاالهاي 
مختلف مورد معامله ق��رار بگيرند؛ خود اين رمزارزها در 
حال معامله شدن هس��تند و حجم بازار نسبتا بزرگي را 

نيز ايجاد كرده اند.
رمزارزها در ح��دود دو تريليون دالر حجم ب��ازار دارند 
و حج��م معامالت آنها ۵00 ميليارد دالر اس��ت كه اين 
امر نش��ان مي دهد روزانه حدود يك چهارم آنها معامله 
مي شود. اين نوع پول ها نه تنها پشتوانه مالي ندارند، بلكه 
هيچ كشوري نيز آنها را به رسميت نمي شناسد و حتي در 
برخي كشورها براي آن ممنوعيت ايجاد كرده اند كه يكي 
از داليل آن، بحث پولشويي و معامالت سياه و خاكستري 
است.اگرچه در سايت هاي ايراني احراز هويت وجود دارد، 
اما در سايت هاي بين المللي اين احراز صورت نمي گيرد و 

هيچ گونه رصدي نيز انجام نمي شود. 
 برخي كارشناس��ان مي گويند كه دور زدن تحريم ها با 
استفاده از رمزارزها بهانه است. البته در كشور ما برخي افراد 
از موافقان بازار رمزارزها هس��تند و تبليغات گسترده اي 
نيز در جهت رواج آن انجام مي دهند.از قول پورابراهيمي، 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس، روزانه ۳ الي ۵ هزار 
ميليارد تومان معامالت رمزارز در صرافي هاي ايراني انجام 
مي شود، اما آيا ما روزانه به ميزان همين مبلغ تحريم ها را 
دور مي زنيم؟ پاسخ منفي اس��ت چرا كه اين معامالت، 

شخصي محسوب مي شود.
وقتي از اين رمزارزها به عنوان عامل نقل و انتقال استفاده 

مي كني��د و به يك فرد خارجي مي دهي��د زماني كه در 
نهايت مي خواهد تبديل به يك دارايي در كشور مقصد 
شود تا مورد استفاده قرار گيرد؛ در كشور فرد گيرنده در 
سامانه هاي شفافيت سوال خواهد شد كه اين پول از كجا 
آمده است؟ بنابراين اينگونه نيس��ت ما تصور كنيم كه 
به راحتي امكان دور زدن تحريم ها در اين بس��تر فراهم 
مي ش��ود. به نظر من دور زدن تحريم ها بهانه اس��ت.از 
سال ۹۶ تحريم هستيم و در اين مدت رمزارزها هم روي 
كار آمده  بودند اما چرا نتوانس��تيم نفت خود را به فروش 
برس��انيم؟ اگرچه گفته شد كش��تيراني و بيمه تحريم 
بوده اند اما با اين حال تحريم اصلي به نقل و انتقال مالي 
مربوط مي شد، ولي چرا ما نتوانستيم از طريق بازار رمزارز 
كاري پيش ببريم؟ بازار رمزارز بيش از آنكه بازاري براي 
دور زدن تحريم ها باشد؛ بستري براي خروج ارز بوده چرا 
كه از طريق آن به راحتي ريال تبديل به دالر مي شود. به 
نظر من آمار باالي خريد مس��كن در تركيه كه ايراني ها 
رتبه اول را در آن دارا هستند نيز به همين علت است. رواج 
رمزارز ملي با پشتوانه پول ملي و اقتصاد ملي و توان اقتصاد 
كشور قابل پذيرش است كه بتواند در فضاي بين المللي 
جايگاهي داشته باشد و مشكل فقط خريد برخي اقالم 
نيست. بلكه بايد ميزان صادرات و واردات و تجارت و توليد 
به حدي باشد كه قادر به حل مشكالت اقتصاد كشور باشد 
و رقم تجارت با رمزارزها آنقدر نيس��ت كه بتواند مشكل 
عمده اي را حل كند.  در برخي كشورها همچون چين با 
وجود آنكه حجم دارايي رمزارزي بس��يار بااليي دارند و 
به نوعي مركز توليد و اس��تخراج رمزارزها هم محسوب 
مي ش��وند و حتي با اينكه اين نوع ارزهاي ديجيتال را به 

عنوان راهي براي مقابله با دالر قرار داده بودند، اما با همه 
اين احوال آن را به رسميت نشناختند.بانك هاي مركزي 
دنيا بيشتر به دنبال ارزيابي اين بستر هستند و شايد در 
آينده بستر نقل و انتقال مالي نيز همين بستر بالكچين 
شود، اما اينكه اين رمزارزها به عنوان عامل نقل و انتقال 
باش��ند بعيد به نظر مي رسد.ممكن اس��ت كشورهاي 
مختلف رمرارز ملي خود را توليد كنند و پول ملي خود را 
با پشتوانه به عنوان رمزارز قرار دهد كه در اين صورت قابل 
پذيرش خواهد بود كه هر كشور پول ملي كشور خود را 
در بس��تر بالكچين قرار دهد. در ايران، مردم پول خود را 
به دالر تبديل مي كردند تا از نوسانات مالي آسوده باشند 
و ارزش پول آنها حفظ شود. اما آيا در اين شرايط به نظر 
عقالني است كه مردم پول خود را به رمزارزهايي تبديل 
كنند كه دايما در حال نوس��ان هستند؟ پول هاي ملي 
اكثريت كشورها نوس��انات ۳ درصدي در سال را تجربه 
مي كنن��د؛ در حالي  كه س��رمايه گذاران در بازار ارزهاي 
ديجيتال ريسك بسيار بااليي را متحمل مي شوند و در 
همين يك ماه اخير تا 40 درصد نوسان داشته است. در 
بورس شركت هايي حضور دارند كه داراي توليد و درآمد 
و بنياد هستند، اما بحث رمزارز تنها تكنيكال است كه آن 
هم به معناي احتمال و پيش بيني است.البته شايد بستن 
درگاه صرافي هاي ايراني منطقي نباشد چرا كه مهاجرت 
به سايت هاي صرافي هاي خارجي اتفاق مي افتد كه احراز 
هويت هم ندارند. به نظر مي رسد در بازار رمزارز با مديريت 
منطقي و مناسب فضا به همراه آگاهي بخشي به مردم در 
كنار تقويت بازار سرمايه و افزودن به جذابيت هاي بورس 

مي توان به درستي حركت كرد.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | 
بر اساس تازه ترين آمار رس��مي بانك مركزي، نرخ رشد 
نقديگي در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسيد كه باالترين نرخ 
رشد نقدينگي طي ۴۳ سال اخير است. براين اساس، دولت 
آقاي روحاني ركورد رشد نقدينگي را هم شكست و رشد 
نقدينگي براي اولين بار ۴۰درصدي ش��د. همتي رييس 
كل بانك مركزي در »چهل و نهمين اجالس هيات مديره 
اتحاديه پاياپاي آسيا« خبر داد، حجم نقدينگي در پايان 
س��ال 1۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزايش نسبت به پايان سال 
1۳۹8 همراه بود كه نسبت به رشد س��ال 1۳۹8 )۳1.۳ 
درصد(، ۹.۳ واحد درصد افزايش نشان داد. ذكر اين نكته 
ضروري است كه رشد نقدينگي در سال 1۳۹۹ عمدتًا از 
محل افزايش خال��ص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
صورت گرفته است.حجم نقدينگي در پايان سال ۹1 برابر 
۴۶۰ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. حجم نقدينگي در 
دولت احمدي نژاد از ۶8 هزار ميليارد تومان در پايان سال 
8۳ به ۴۶۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۹1 رسيد و 
رش��د 57۰درصدي را تجربه كرد و در دولت خاتمي هم 
حجم نقدينگي از 11۶55 ميليارد تومان در پايان س��ال 
75 به ۶8 هزار ميليارد تومان در پايان سال 8۳ رسيد كه 
رشد ۴8۶درصدي را نشان مي دهد. جالب است كه حجم 
نقدينگي در دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني هم تقريبًا 
به اندازه دولت حسن روحاني افزيش يافته است با فاصله 
بس��يار ناچيز. نقدينگي 15۶8 ميليارد توماني در پايان 
سال ۶7 به 11۶55 ميليارد تومان در پايان سال 75 رسيد 
كه رشد ۶۴۳.۳ درصد داش��ته است.در دوران جنگ هم 
نقدينگي كمترين رشد را داشته و از ۴5۰ ميليارد تومان در 
پايان سال 5۹ به 15۶8 ميليارد تومان در سال ۶7 رشد كه 
از رشد 2۴8درصدي خبر مي دهد. گفتني است، به لطف 
سياست هاي اقتصادي دولت روحاني، نرخ تورم نيز ركورد 
75 س��اله را شكسته اس��ت؛ آنطور كه برخي نمايندگان 
مجلس اعالم كردند نرخ تورم در فروردين ماه از 5۰ درصد 
عبور كرده است.طبق روايت رسمي مركز آمار نيز نرخ تورم 
در ارديبهش��ت ماه از ۴1 درصد عبور كرده است؛ هرچند 
مجلسي ها معتقدند تورم برآوردي بانك مركزي به مراتب 
باالت��ر از تورم اعالمي مركز آمار اس��ت. يكي از مهم ترين 
عوامل ايجاد تورم ساختاري در اقتصاد ايران كه به كاهش 

قدرت خريد مردم و فقر معيش��تي منجر ش��ده اس��ت، 
افزايش بي ضابطه نقدينگي است كه به دليل عدم هدايت 
آن به سمت توليد، از بازارهاي سفته بازي سر در مي آورد 
و منجر به رشد س��طح عمومي قيمت ها مي شود. وحيد 
شقاقي كارشناس اقتصادي با بيان اينكه جزو پنج كشور 
دنيا در تورم دو رقمي هستيم گفت: نظام بانكي ما بيش از 
هزار هزار ميليارد تومان ناترازي دارد كه به دليل ضعف بانك 

مركزي در كنترل خلق پول به وسيله بانك ها بوده است.
از دهه پنجاه به دليل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگير 
مساله تورم شديم و اكنون در دهه ۹۰ به طور ميانگين تورم 
2۴ درصدي داريم. شقاقي با بيان اينكه رشد اقتصادي در 
دهه ۹۰ صفر بوده است افزود: ضريب جيني از ۳7 به ۴1 
رسيده و رشد تشكيل سرمايه ناخالص ميانگين منفي 5 و 
دو دهم درصد اس��ت.نظريه پولي و تفاوت رشد اقتصادي 
و نقدينگي عامل اصلي تورم در كش��ور اس��ت و در دهه 
۹۰ ميانگين رش��د نقدينگي 28 درصد بوده است.نظام 
بانكي ما بي��ش از هزار هزار ميليارد توم��ان ناترازي دارد 
كه به دليل ضعف بانك مرك��زي در كنترل خلق پول به 
وسيله بانك ها بوده است. رشد نقدينگي كشور از ناترازي 
بودجه اي و مالي تحت تأثير قرار گرفته است.اكنون رشد 

نقدينگي ۴1 درصد و رشد پايه پولي 2۹ درصد است.27 
درصد از 2۹ درصد رشد پايه پولي به دليل برداشت ريالي 
دولت از صندوق توسعه ملي اس��ت.بانك ها براي موجه 
نش��ان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.بايد 
سياس��ت هاي پولي جداي از ديگر سياست ها باشد و اين 
به معناي استقالل بانك مركزي است.تورم فقط از كانال 
بانك مركزي نبايد ديده شود بلكه براي تعادل بين رشد 
نقدينگي و رشد اقتصادي بايد ناترازي تجاري بودجه اي و 
مالي حل شود تا تورم به ۹ تا 1۰ درصد برسد.بانك مركزي 
در يكي دو سال اخير توانسته است در مقابل بحث ناترازي 
بودجه اي بايستد و سياست هاي پولي خود را انجام دهد، 
اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملي؛ دليل اصلي رشد 
نقدينگي بوده است.نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري 
بايد براي حل ناترازي بودجه اي و تجاري، كسري تجاري 
غيرنفتي، ناترازي بانك ها و تقويت نظارت بانك مركزي بر 
شبكه بانكي؛ برنامه عملياتي داشته باشند. موسي شهبازي 
كارشناس اقتصادي نيز گفت: از س��ال 51 تا ۹8 برابري 
قدرت خريديك ريال؛ ۳۳2۰ مرتب��ه كاهش پيدا كرده 
است و هر سال به طور ميانگين ارزش پول ملي 2۰ درصد 
كاهش يافته اس��ت. وي با بيان اينكه حدود پنجاه س��ال 

اس��ت تورم دو رقمي داريم افزود: پيشران تورم در كشور؛ 
پول و نقدينگي و تقاضاي خريد كاال و خدمات اس��ت.در 
سال هاي اخير نرخ ارز لنگر سياست هاي اقتصادي كشور 
شده است در حالي كه بايد نقدينگي و تورم كنترل شود. 
كسري بودجه را نرخ ارز تشديدمي كند و دولت سراغ منابع 
بانك مركزي مي رود.ترازنامه بانك ها در كشور ما به دليل 
نبود اقتدار بانك مركزي و سياست هاي پولي بلندمدت در 
دهه اخير رها بوده است.بانك ها براي پرداخت تسهيالت به 
تقاضا نگاه مي كنند و در پرداخت تسهيالت آنها؛ انضباطي 
وجود ندارد. وي با بيان اينكه بانك ها روزانه بيش از دو هزار 
ميليارد تومان نقدينگي ايجاد مي كنند، گفت: وابستگي 
بانك مركزي به دولت موجب ش��ده است كنترلي روي 
بانك ها نداشته باش��د.بدهي بانك ها به بانك مركزي در 
دو دهه اخير به دليل سياست گذاري هاي نادرست بانك 
مركزي بيشتر شده است.به ساختار حكمراني مناسب در 
بانك مركزي براي كنترل تورم نياز داريم و بايد ابزار هاي 
قانوني را به بانك مركزي بدهيم تا در مقابل دولت بتواند 
مقاومت كند.نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري بايد 
براي كنترل اقتصاد سياسي تورم و جبران كسري بودجه 
و ايجاد انضباط در هزينه هاي دولت برنامه داشته باشند و 
دولت آينده بايد اليحه اي به مجلس شوراي اسالمي ارايه 
دهد كه امكان دخالت دولت در بانك مركزي را سلب كند.

برنامه اصالح س��اختاري بودجه براي تقويت درآمد هاي 
دولت و انضباط هزينه ه��ا در دولت آينده انجام ش��ود و 
نرخ ارز از تصميم سياسي خارج شود. سيد فريد موسوي 
كارشناس اقتصادي نيز گفت: مشكل ساختاري و كسري 
بودجه داريم و بسياري از سياست هاي اصالح اقتصادي؛ 
سياست هاي پول پاشي اس��ت.هيچ اجماعي در اجزاي 
تصميم گير دولت و بين دولت و مجلس وجود ندارد و دولت 
براي اينكه تكاليف خود را پاسخ دهد از بانك ها استقراض 
مي كند.زماني كه بودجه ناترازي دارد و درآمد هاي پايدار 
براي دولت تعريف نكرده ايم با س��خن گفتن از استقالل 
بانك مركزي با برچسب هايي مانند قفل كردن شبكه بانكي، 
ممانعت از پيشرفت و توليد روبرو مي شويم.استقالل بانك 
مركزي تأثير چنداني بر وضع تورم ندارد.اگر بانك مركزي 
مستقل شود چه تضميني براي نبودن مصوبات الزم االجرا 

براي بانك مركزي است.

حجت اهلل فرزاني
كارشناس ارشد بانكي

يادداشت 

ديدگاه  
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غلبه نگاه سياسي بر اقتصادي در 
طرح قانون بانك مركزي

در ط��رح اولي��ه موض��وع 
اس��تقالل بان��ك مركزي 
وجود داش��ت. ام��ا اكنون 
نگاه سياسي در طرح بانك 
مركزي مجلس بيش از نگاه 
اقتصادي و اس��تقالل بانك 
مركزي حاكم ش��ده است. 
پيش از اي��ن حركت اخير 
مجلس طرحي با همكاري 
بانك مركزي، مجلس )اعضاي كميس��يون اقتصاد( و 
خبرگان بانكي نوشته و پيشنهاد شده بود كه در آن ابعاد 
تخصصي، استقالل، نظارت و پاسخگويي بانك مركزي 
به خوبي ديده ش��ده بود، اما پس از ارس��ال به مجلس 
نمايندگان غيرمتخص��ص در آن اعمال نفوذ كردند و 
درجه كارشناس��ي ش��ده  آن را كاهش دادند كه مورد 
اعتراض بانك مركزي و ساير كارشناسان اقتصادي قرار 
گرفت. نتيجه بررسي بانكداري هاي بين المللي طرح 
اوليه  اصالح ساختار بانك مركزي به كميسيون اقتصاد 
مجلس ش��وراي اسالمي بود كه بخش استقالل بانك 
مركزي نيز در آن ديده ش��ده بود، اما متاسفانه با توجه 
به اعمال نظراتي كه در آن روي داد، س��بب شد تا اين 
موضوع تحت الشعاع قرار گيرد و مورد سوال واقع شود. 
طرح مجلس شوراي اسالمي ساختار بانك مركزي را 
دچار تغيير مي كند، اما اين تغيير از نظر كارشناسان بانكي 
مبحث درست را به كنار گذارده و گاليه هايي را براي اين 
نهاد پولي و كارشناسان اقتصادي به وجود آورده است.  
در فصل انتخابات قرار داريم و مجلس هم تالش هايي 
در اين زمينه انجام مي دهد، بر همين اساس بعضا شاهد 
اخذ تصميماتي هستيم كه نش��ان از نگاه سياسي به 
قضايا دارد. درباره تصميم اخير نيز بايد مطرح كرد كه با 
اعتراضاتي همراه شد زيرا اين شائبه وجود دارد كه شايد 
نگاه هاي صرفا اقتصادي در زمان تصميم گيري مورد 
توجه قرار نگرفته باشد.  با اين حال به صراحت نمي توان 
تاكيد كرد كه ساختارهاي تصميم گيري غيرحرفه اي و 
غيرمرتبط با سياست پولي است، اما مي توان اشاره داشت 
كه جنبه سياسي نگاه شان ُپررنگ تر بوده است.  ساختار 
بانك مركزي به گونه اي دچار تغيير مي شود كه شايد با 
آنچه كه در ادبيات متفاوت بانكداري بين المللي است، 
تفاوت پيدا كند، بنابراين متضرر خواهد ش��د. از جنبه 
پاسخگويي اكنون بانك مركزي شفاف نيست، اما از اين 
حيث در آينده هم دچار چالش خواهد شد زيرا اينكه به 
كدام فرد يا نهاد بايد پاسخگو باشد، روشن نشده است. 
عالوه بر موارد فوق بحث حسابرسي بانك مركزي و هيات 
نظارت نيز از موضوعات قابل توجه محسوب مي شود 
كه با نهايي شدن طرح فوق نظارت هاي چندگانه بر آن 

صورت خواهد گرفت.

اقتداربخشي و به رسميت 
شناختن استقالل بانك مركزي

فريال مستوفي|
ش��ايديكي از مهم ترين دغدغه هايي ك��ه اين روزها و 
در آس��تانه انتخابات رياس��ت جمهوري ذهن فعاالن 
اقتصادي را مشغول كرده، اين است كه رييس جمهور 
آينده چه نگرش��ي به موقعيت و كاركرد بانك مركزي 
خواهد داش��ت؛ پاسخ اين پرس��ش از آن جهت حائز 
اهميت اس��ت كه بانك مركزي در اقتصاد هر كشوري 
به عنوان مظهر ثبات بخشي به اقتصاد كالن شناخته 
مي شود و اقتصاد ايران اكنون در اوج بي ثباتي ناشي از 
شوك هاي بيروني و سردرگمي هاي داخلي كه ناشي 
از سردرگمي سياست گذاران اس��ت، قرار دارد. از اين 
رو، مطالبه اساس��ي فعاالن اقتص��ادي از كانديداهاي 
دوازدهمين دوره رياست جمهوري اين است كه اعالم 
كنند كه براي ثبات بخشي به اقتصاد كالن چه برنامه اي 
داشته و براي پيشبرد برنامه هاي خود چه نقشي را براي 
بانك مركزي قائل هستند. به بيان ديگر انتظار اين است 
كه نامزدهاي اين دوره از انتخابات برنامه ها وتدابير خود 
را براي برقراري ثبات اقتصادي با توجه به سناريوهاي 
مهم پيش رو با مردم در ميان بگذارند. در صورت به نتيجه 
رسيدن مذاكرات وين كه منجر به برداشتن تحريم ها و 
به دنبال آن آزادسازي دارايي هاي ارزي مي شود، برنامه 
كانديداهاچيست؟ آيا با آزادس��ازي دارايي ها و پايين 
آمدن نرخ ارز باز هم شاهد ارزپاشي و توزيع رانت خواهيم 
بود يا دارايي و ذخاير ارزي آزاد شده صرف سرمايه گذاري 
در زيرساخت هاي كشور، واردات كاالهاي سرمايه اي با 
فناوري باال، ارتقاي سطح فناوري در كشور، بازگشت 
كش��ور به جايگاه صادرات��ي و به دس��ت آوردن بازار از 
دست رفته، برداشتن تحريم هاي بانكي، احياي روابط 
كارگزاري و به طور كلي برگش��ت ارتباط شبكه بانكي 
كشور به شبكه بانكي بين المللي خواهد شد؟ پرسش 
ديگر آنكه، اگر فرجام مذاكرات وين به شكست منجر 
شود تدبير كانديداها براي ايجاد ثبات اقتصادي در كشور 
مبتني بر كدام روش ها و مدل ها خواهد بود؟ فارغ از اينكه 
نماينده چه گروهي در راس قوه مجريه قرار مي گيرد، 
حداقل خواس��ته فعاالن اقتص��ادي از رييس جمهور 
آينده آن است كه نسبت به كنترل تورم و پيش بيني 
پذير كردن اين شاخص اقدام كند. خواسته ما از كسي 
كه در دوره سيزدهم بر مسند رياست جمهوري خواهد 
نشست، اقتداربخشي و به رسميت شناختن استقالل 
بانك مرك��زي و تدوين برنامه ميان مدت براي كنترل 
تورم و همچنين برنامه ريزي براي پيش بيني پذير كردن 
تورم است. البته اين هدف از طريق طرح »قانون جامع 
بانك مركزي«كه كليات آن در 2۶ ارديبهشت ماه سال 
جاري در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد، قابل 
تحقق بوده و بخش خصوصي به شرط اعمال اصالحاتي 
كه به طور تفصيلي طي نامه اي به رييس مجلس شوراي 
اسالمي و بانك مركزي ارسال كرده، از اين طرح حمايت 

خواهد كرد.

مهلتي تازه به بدهكاران بانكي
بانك ملي ايران اعالم كرد كه بر اس��اس مصوبه ستاد 
ملي مديريت كرونا، مهلت اجراي قانون تسهيل تسويه 
بدهي بدهكاران به اين بانك تا پايان شهريور ماه تمديد 
شده اس��ت. مهلت ارايه درخواست توسط بدهكاران 
مش��مول مفاد اين قان��ون تا پايان خرداد ماه اس��ت. 
مشتريان بانك ملي ايران مي توانند براي استفاده از اين 
ظرفيت قانوني تا پايان ماه جاري با مراجعه به شعب 

نسبت به ارايه درخواست خود اقدام كنند.

سهم ۹۰ درصدي بانكداري 
اسالمي مصر در ۴ بانك

بازار مصر ش��امل 1۴ بانك از جمله س��ه بانك كاماًل 
اسالمي است كه از بانك مركزي مجوز ارايه محصوالت 
بانكي اس��المي را دارند. انجمن مالي اس��المي مصر 
)EIFA( اعالم كرده است كه حجم بانكداري مطابق با 
شرع در بازار مصر تا پايان مارس 2۰21 به حدود ۳78 
ميليارد پوند رسيده است. اين خبر اطمينان مي دهد 
اين بخش حدود 5.۳ درصد از حجم بازار بانكي مصر را 
تشكيل مي دهد و از نرخ رشد 1۴.۳درصدي نسبت به 
مارس 2۰2۰ برخوردار مي باشد. اخيراً EIFA گزارش 
سه ماهه خود را در مورد تحوالت بانكداري اسالمي در 
بازار مصر در پايان مارس 2۰21، در مقايس��ه با پايان 
مارس 2۰2۰ صادر كرده است. اين گزارش با استفاده 
 )CBE( از گزارش هاي بانك ه��ا و بانك مركزي مصر
كه در ماه مارس 2۰2۰ منتشر شده است، تهيه شده 
است.  اين انجمن در گزارش خود توضيح داد كه بازار 
مصر شامل 1۴ بانك از جمله سه بانك كاماًل اسالمي 
است كه از بانك مركزي مجوز ارايه محصوالت بانكي 
اسالمي را دارند. اين س��ه بانك  اسالمي شامل بانك 
فيصل، البركه و بانك اس��المي ابوظبي مصر هستند 
كه عالوه بر 11 بانك متعارفي كه داراي دو نوع شعبه 
اس��المي و متعارف هس��تند، به ص��ورت متمركز و 
منسجم در زمينه بانكداري اسالمي فعال مي باشند.  
بانك اسالمي فيصل مصر با حجم 11۹ ميليارد پوند 
در رتبه اول قرار دارد. اين بانك حدود ۳1.۴ درصد از 
حجم صنعت بانكداري اسالمي در بازار مصر را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بخش بانكداري اسالمي بانك 
مصر با حجم تجارت 78.7 ميليارد پوند و برخورداري 
از سهم 2۰.8 درصدي در جايگاه دوم قرار دارد. بانك 
اسالمي ابوظبي مصر )ADIB( با حجم 7۶.8 ميليارد 
پوند و برخورداري از سهم 2۰.8 درصدي، مقام سوم 
را به خود اختصاص داده است. بانك البركه مصر نيز با 
گردش مالي7۶.5 ميليارد پوند و برخورداري از سهم 
2۰.2 درص��دي از حجم بانكداري اس��المي در رتبه 
چهارم قرار دارد.  عالوه بر اين، گزارش انجمن مالي مصر 
نشان داد كه حجم سپرده هاي مطابق با قوانين اسالمي 
در پايان ماه م��ارس به ح��دود ۳1۳.5 ميليارد پوند 
رسيده است. اين رقم حدود 7.2 درصد از كل سپرده ها 
را در كل بانك هاي مصر نشان مي دهد كه با حجم ۳2.1 
ميليارد پوند و نرخ رشد 11.۴ درصدي نسبت به مارس 
2۰2۰ روند افزايشي داشته است. از طرف ديگر، حجم 
بودجه در فرمول هاي اسالمي حدود 2۹7.7 ميليارد 
پوند معادل 5.7 درصد كل وام ها در بانك هاي مصر بود. 
اين نشان دهنده افزايش۴۹ ميليارد پوندي و نرخ رشد 
2۰ درصدي در مقايسه با مارس 2۰2۰ است.  به گفته 
اين انجمن، تعداد شعب اسالمي در بانك هاي مصر در 
حال حاضر 2۴۳ شعبه است كه حدود 5.5 درصد از كل 
شعب بازار بانكي مصر را تشكيل مي دهد. آنها خدمات 
خود را به حدود ۳ ميليون مشتري ارايه مي دهند. قابل 
توجه اس��ت كه بر اساس گزارش سازمان حسابداري 
 ،)AAOIFI( و حسابرسي موسس��ات مالي اسالمي
حجم صنعت بانكداري اس��المي در سراسر جهان در 
س��ال 2۰21 به حدود ۳ تريليون دالر رسيده است. 
البته پيش بيني مي ش��ود حجم اين صنعت در سال 
2۰22 به حدود ۳.2 تريليون دالر برس��د.  بازار مصر 
شاهد توسعه بسياري از محصوالت بانكداري اسالمي 
است كه نيازهاي مختلف مشتريان را برآورده مي سازد. 
بانكداري اسالمي در اين كشور ارايه دهنده  ۴5 محصول 
و خدمت بانكي اس��ت. البته بازار مصر همچنان براي 
تأمين نيازهاي متنوع افراد و شركت ها نياز به توسعه و 
نوآوري بسياري از محصوالت سازگار با شريعت دارد.  
افزون بر اين، اين مساله نياز به آموزش و توسعه منابع 
انساني قادر به ارايه اين محصوالت به مشتريان دارد. 
AAOIF در تالش اس��ت تا صالحي��ت  حرفه اي در 
زمينه مالي اسالمي را توسط شوراي عمومي بانك هاي 
اسالمي و موسسات مالي )CIBAFI( و از طريق اعطاي 
گواهينامه هاي صادر شده توسط AAOIFI ارايه دهد. 
اين تحوالت همچنين شامل برنامه هاي تخصصي در 
زمينه مهارت افزايي و افزايش دانش كاركنان بانكداري 

اسالمي است.

كاالهاي لوكس بيشترين ثروت 
جهان را خلق كردند

برنارد آرنو فرانس��وي موفق شد ثروتمندترين فرد 
جهان لقب گيرد. به گزارش ايسنا، افزايش قيمت 
س��هام برند لويي ويتون باعث ش��د تا برنارد آرنو- 
مديرعامل اين شركت- با پشت سر گذاشتن جف 
بزوس به ثروتمندترين فرد جهان تبديل شود. طبق 
اعالم فوربس، برنارد آرنو اكن��ون 18۶.۳ ميليارد 
دالر ثروت دارد و اين مساله او را باالتر از مديرعامل 
آمازون با 18۶ ميليارد دالر ثروت قرار مي دهد. به 
صورت كلي از زمان آغاز همه گيري كرونا بسياري از 
افراد ثروتمند نسبت به قبل ثروتمندتر شده اند. ايالن 
ماسك- مديرعامل گروه تسال- يكي از همين افراد 
محسوب مي شود كه ثروتش به 1۴7.۳ ميليارد دالر 
رسيده است. ماسك در رده سوم ثروتمندان جهان 
قرار دارد.  از مارس سال 2۰2۰ ثروت آرنو بيش از دو 
برابر افزايش يافته است. برند لويي ويتون به عنوان 
بزرگ ترين برند لوكس جه��ان زيرمجموعه هاي 
شناخته شده اي همچون مويه، هنسي، فندي، ديور 

و جيوانچي دارد.
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رشد نقدينگي براي اولين بار به 40.6 درصد رسيد

۷۷۰ ميليون دالر براي واردات اقالم دارويي در دو ماه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

در سال گذش��ته ۳ ميليارد دالر و در دو ماه ابتدايي سال 
جاري77۰ ميليون دالر براي واردات اقالم اعالمي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي تأمين ارز انجام شده 
اس��ت.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، بر اساس 
مصوبه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت در سال 1۳۹۹ 
مبلغ 2.5 ميليارد دالر س��هميه ارز ترجيحي براي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين شد كه با توجه به 
شرايط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر ۳ ميليارد دالر 

براي واردات اقالم اعالمي آن وزارت تأمين ارز شده است.
همچنين براساس سهميه ارزي تعيين شده آن ستاد براي 
شش ماهه اول سال 1۴۰۰ نيز، مبلغ 1.5 ميليارد دالر براي 
واردات وزارت بهداش��ت تعيين شده كه تاكنون بالغ بر 1 
ميليارد دالر آن براساس اولويت هاي اعالمي آن وزارتخانه 
تخصيص يافته است. از اين مبلغ 21۰ ميليون دالر براي 
خريد واكسن و5۶۰ ميليون دالر براي ساير اقالم تأمين ارز 
و پرداخت شده است. لذا جمع تامين ارز صورت گرفته در دو 
ماهه سال جاري77۰ ميليون دالر است كه از 5۰ درصد كل 
سهميه شش ماهه اول نيز بيشتر بوده است. بنابراين عدم 
كفايت موجودي برخي اقالم، ارتباطي به موضوع تامين 
ارز ندارد. گفتني است، اولويت اقالم مشمول دريافت ارز 
توسط وزارت بهداشت تعيين و در نتيجه ميزان موجودي 
اقالم مختلف ني��ز صرفًا با نظ��ر آن وزارت خانه مديريت 
مي شود كه اين روش همواره براي تامين واردات با نرخ ارز 
ترجيحي انجام شده است. ليكن به نظر مي رسد برخي از 
واردكنندگان با محوريت منافع شخصي به انتشار اخبار و 
تفاسير ناصحيح و  سودجويانه از شرايط اقدام كرده و با هدف 
تمركز بر منافع تجاري خود با زير سوال بردن فرآيند واردات 
و تامين ارز اقالم دارويي در فضاهاي رس��انه اي، جامعه را 
نسبت به عملكرد بانك مركزي در خصوص موضوع مهم 
دارو و درمان ملتهب و نگران مي كنند.  لذا با استناد به آمار 
قطعي عملكرد تامين ارز صورت گرفته، تاكيد مي شود بانك 
مركزي تامين ارز كاالهاي اساسي به ويژه دارو، تجهيزات 
و ملزومات پزشكي را طبق مصوبات ستاد اقتصادي دولت 
به طور كامل انجام داده اس��ت و از رس��انه ها درخواست 
مي ش��ود در اين خصوص همواره ب��ه آمارهاي صحيح و 
عيني اتكا كنند و از شبهه افكني و شايعه پردازي بپرهيزند.

  ۷۷۰ميلي�ون دالر براي واردات اقالم دارويي 
در دو ماه

درحالي رييس كل بانك مركزي بارها از تأمين ارز واردات 
دارو خبر داده كه در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر عدم 
اختصاص ارز دارو از سوي شركت هاي دارويي مطرح شده 
اس��ت؛ بانك مركزي براي شفاف س��ازي در اين موضوع 
جزييات تأمين ارز اقالم دارويي را منتشر كرد. به گزارش 
تس��نيم، »ارز دارو هم گم شد« اين موضوعي است كه در 
روزهاي اخير در محافل خبري مطرح شده و اين گمانه را 
به همراه داشته كه برخالف اعالم قبلي بانك مركزي، در 
چند ماه گذشته ارزي براي واردات دارو به فعاالن اين حوزه 
اختصاص داده نش��ده است. اين درحالي است كه همتي 
قباًل اعالم كرده بود از ابتداي سال 5۰۰ ميليون دالر ارز به 
واردات دارو تخصيص پيدا كرده است ولي رييس سنديكاي 
صنايع داروهاي انساني ايران، گفته: بانك مركزي از ابتداي 
س��ال تا 2۰ ارديبهشت جمعا فقط 11 ميليون دالر براي 

دارو تخصيص داده  اس��ت. 125 ميلي��ون دالر هم براي 
واكسن كرونا تخصيص داده اند. محمدرضا واعظ مهدوي، 
رييس انجمن علمي اقتصاد سالمت نيز گفته بود: ارز مواد 
اوليه دارويي نزديك به يك سال است كه تقريبا تخصيص 
داده نشده اس��ت. بانك مركزي در همين ارتباط با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد: در سال گذشته ۳ ميليارد دالر و در دو 
ماه ابتدايي سال جاري 77۰ ميليون دالر براي واردات اقالم 
اعالمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين ارز 
انجام شده است.  بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت در س��ال 1۳۹۹ مبلغ 2.5 ميليارد دالر سهميه ارز 
ترجيحي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تعيين شد كه با توجه به ش��رايط خاص موجود، در سال 
گذش��ته بالغ بر ۳ ميليارد دالر براي واردات اقالم اعالمي 
آن وزارت تأمين ارز شده است. همچنين براساس سهميه 
ارزي تعيين شده آن ستاد براي شش ماهه اول سال 1۴۰۰ 
نيز، مبلغ 1.5 ميليارد دالر براي واردات وزارت بهداش��ت 
تعيين شده كه تاكنون بالغ بر 1 ميليارد دالر آن براساس 
اولويت هاي اعالمي آن وزارتخانه تخصيص يافته اس��ت. 
از اين مبلغ 21۰ ميليون دالر براي خريد واكس��ن و5۶۰ 
ميليون دالر براي ساير اقالم تأمين ارز و پرداخت شده است. 
لذا جمع تامين ارز صورت گرفته در دو ماهه سال جاري 77۰ 
ميليون دالر است كه از 5۰ درصد كل سهميه شش ماهه اول 
نيز بيشتر بوده است. بنابراين عدم كفايت موجودي برخي 
اقالم، ارتباطي به موضوع تامين ارز ندارد. گفتني اس��ت، 
اولويت اقالم مشمول دريافت ارز توسط وزارت بهداشت 
تعيين و در نتيجه ميزان موجودي اقالم مختلف نيز صرفاً با 
نظر آن وزارت خانه مديريت مي شود كه اين روش همواره 
براي تامين واردات با نرخ ارز ترجيحي انجام شده است. ليكن 
به نظر مي رسد برخي از واردكنندگان با محوريت منافع 
شخصي به انتشار اخبار و تفاسير ناصحيح و  سودجويانه از 
شرايط اقدام كرده و با هدف تمركز بر منافع تجاري خود 
با زير س��وال بردن فرآيند واردات و تامين ارز اقالم دارويي 
در فضاهاي رس��انه اي، جامعه را نسبت به عملكرد بانك 
مركزي در خصوص موض��وع مهم دارو و درمان ملتهب و 
نگران مي كنند.  لذا با استناد به آمار قطعي عملكرد تامين 
ارز صورت گرفته، تاكيد مي شود بانك مركزي تامين ارز 
كاالهاي اساسي به ويژه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
را طبق مصوبات ستاد اقتصادي دولت به طور كامل انجام 
داده است و از رسانه ها درخواست مي شود در اين خصوص 
همواره به آمارهاي صحيح و عيني اتكا كنند و از شبهه افكني 

و شايعه پردازي بپرهيزند.

  كاهش قيمت سكه
در ب��ازار آزاد ارز، قيم��ت دالر 22 ه��زار و ۹5۰ توم��ان، 
قيمت يورو 28 هزار تومان و درهم ام��ارات ۶ هزار و ۳5۰ 
تومان اعالم شده است. همچنين با اعالم اونس جهاني طال 
به نرخ 1881 دالر، قيمت طال و سكه اندكي افزايش يافت و 
سكه 1۰ ميليون و 11۰ هزار تومان معامله شد. 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. عصر دوشنبه قيمت ارز در بازار با افزايش 
روبرو بوده و قيمت دالر 2۳ هزار و 2۰۰ تومان و هر يورو28 
هزار و 1۰۰ تومان فروخته شد و سكه تا 1۰ ميليون و 17۰ 
هزار تومان فروخته ش��د. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 

سه شنبه، چهارم خردادماه با 15۶ تومان كاهش نسبت به 
روز كاري گذشته به رقم 22 هزار و ۳21 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو نيز با ۴2 تومان كاهش نس��بت به روز كاري 
گذشته به رقم 27 هزار و ۴12 تومان رسيد.قيمت خريدهر 
دالر 21 هزار و 87۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز2۶ هزار و 
8۶۹ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي22 هزار و ۳۶۳ تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 1۴1 
تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريديورو در اين بازار 27 
هزار و ۳87 تومان و نرخ فروش آن نيز27 هزار و 11۶ تومان 
اعالم ش��د. در سامانه سنا نيز دالر 22 هزار و 21۹ تومان و 
يورو27 هزار و 128 تومان قيمت خورده است. همچنين در 
سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت2۴ هزار و ۹۶8 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت2۰ هزار و ۴5۰ تومان 
معامله شد. با توجه به تحوالت سياست خارجي و افزايش 
اميدواري به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي 
بلوكه شده ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در 
بازار ارز، قيمت انواع ارز در هفته هاي اخير روند كاهش��ي 
داشته است. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران با كاهش ۹۰ هزار توماني نسبت به روز 
كاري گذشته به رقم 1۰ ميليون و 11۰ هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز1۰ ميليون و 8۰ هزار 
تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و 8۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 75۰ تومان و سكه 
يك گرمي هم 2 ميليون و 25۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي18 عيار به 
يك ميليون و ۳۰ هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز 
چهار ميليون و ۴۶۴ هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيزيك هزار و 881 دالر و 5۳ سنت فروخته شد.

گفتني اس��ت، به دليل موج جديد كرونا و اعالم ش��رايط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت ۴ هفته 
تعطيل بود و از 18 ارديبهشت ماه بعد از يك دوره تعطيلي، 
مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. قيمت هاي درج شده 
در اين خبر با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه طال 
و جواهر است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه 
در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
2۶ 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 نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چش��م گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در 
كانال 2۳-22 هزار تومان جا خوش مي كند. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: به علت نوسان قيمت ارز شاهد 
افت قيمت ها در بازار طال و س��كه هستيم.انس جهاني به 
قيمت هزار و 88۳ دالر رسيد و به اين ترتيب قيمت سكه 
طرح جديد1۰ ميليون و 17۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح 
قديم1۰ ميليون و 1۰۰ هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 
۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 85۰ هزار تومان و 
سكه هاي گرمي2 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شده 
است.هر مثقال طال ۴ ميليون و 5۰۰ هزار تومان و هر گرم 
طالي18 عياريك ميليون و ۳۹ هزار تومان فروخته شده 
است. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: در روزهاي 

قبل قيمت انواع سكه به دليل رشد نرخ ارز با افزايش نسبي 
همراه بود و بهاي طال و سكه در بازار داخلي به دليل رشد 
نرخ ارز با افزايش مواجه شد. به گونه اي كه هر قطعه سكه 
تمام طرح قديم با رشد 15۰ هزار توماني نسبت به روز قبل، 
به رقم 1۰ ميليون و 15۰ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )سكه امامي( نيز به رقم 1۰ ميليون 
و 2۹۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به روز يكشنبه، 2۰۰ 
هزار تومان گران تر شد. همچنين هر نيم سكه بهار آزادي 
در معامالت 5 ميلي��ون و ۹۰۰ هزار تومان قيمت گذاري 
شد كه نس��بت به روز قبل، 1۰۰هزار تومان گران تر شده 
است. هر ربع سكه بهار آزادي نيز در سومين روز هفته، با 
افزايش5۰ هزار توماني به رقم ۳ ميليون و 85۰ هزار تومان 
رسيد.بهاي هر سكه يك گرمي در بازار به رقم 2 ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به روز قبل، 5۰ هزار تومان 

گران تر شده است.
به گفته كشتي آراي هر مثقال طالي آب شده در بازار با رشد 
۶۰ هزار توماني به رقم ۴ ميليون و 5۰5 هزار تومان رسيده 
است و يك گرم طالي18 عيار نيزيك ميليون و ۴۰ هزار 
تومان قيمت گذاري شده است كه نسبت به روز يكشنبه، 
گرمي15 هزار تومان افزايش داش��ته است.حباب سكه 

امامي در بازار، 5۰ هزار تومان است.

  قيمت طال كاهش يافت
با كاهش نگراني هاي س��رمايه گذاران از افزايش تورم، 
قيمت طال افت كرد.به گزارش س��ي ان بي س��ي، روز 
سه شنبه با بهبود ريسك پذيري پس از اينكه مقامات 
فدرال رزرو اي��االت متحده نگراني ه��اي تورمي بين 
سرمايه گذاران را آرام كردند، قيمت طال كاهش يافت، 
هرچند ضررهاي اين فلز با كاهش س��ود اوراق و دالر 
محدود ش��ده بود. هر اونس طالي اسپات ۰.۳ درصد 
كاهش يافت و به 187۶.2۴ دالر رسيد. معامالت آتي 
طالي اياالت متحده با ۰.۴ درصد كاهش به 187۶ دالر 
و ۳۰ س��نت در هر اونس رسيد. شاخص دالر بار ديگر 
كانال ۹۰ واحدي را از دس��ت داد. ب��ه گزارش رويترز، 
از ابتداي ماه م��ارس تقاضا براي دالر باال رفته اما هنوز 
ترديد برخي معامله گران به قبول دالر به عنوان ارزي 
امن به قوت خود باقي مانده اس��ت. با توجه به تقويت 
رشد اقتصادي و احياي تقاضا در بخش خرده فروشي 
كه اصلي ترين ركن رشد اقتصادي امريكا هم محسوب 
مي ش��ود، تحليلگران انتظار دارن��د بانك مركزي اين 
كشور سرانجام تن به افزايش نرخ بهره دهد. نرخ بهره 
امريكا اكنون در س��طح صفر تا ۰.25 درصد قرار دارد 
كه يكي از پايين ترين سطوح تاريخي آن هم محسوب 
مي ش��ود.  ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
با ۰.1۴ درصد كاهش نس��بت به روز گذشته در سطح 
8۹.875 واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با ۰.1 درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و به 
ازاي1.۴1۹ دالر مبادله شد. يورو۰.28 درصد باال رفت و 
با رفتن به كانال 1.21 به 1.221 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.12 درصد كاهش 
به 1۰8.8۰۶ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي1.2۹1 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۶.۴1۹يوان چين اعالم شد.



گروه بازار سرمايه|
روز گذشته افت و نزول قيمت ها در بازار سهام تا حدودي 
متوقف شد و نماگر اصلي اين بازار با افزايش 0/9 درصدي، 
در ارتفاع يك ميلي��ون و ۱0۵ هزار واحدي قرار گرفت اما؛ 
بازهم مي توان اين سخن فعالين بازار سرمايه كه »حمايت ها 
از بازار س��هام بي فايده بوده است« را به وضوح لمس كرد. 
قوانين و مقررات بورس به طور مداوم در حال تغيير است 
و هرچند روز يك بار، گروهي از مصوبات جديد در بورس 
تدوين و اجرايي مي شود كه اين موضوع موجبات اعتراض 

فعالين بازار سهام و سهامداران را پديدار ساخته است.
همان گونه كه گفتيم هرچن��د وقت يك بار، گروهي 
از مصوبات در بازار تدوين و اجرايي مي ش��ود. رييس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در روزهاي نخس��ت 
ارديبهش��ت ماه از ارايه بسته پيش��نهادي ۳+۷ بازار 
س��رمايه خبر داد و اعالم كرد كه س��ه مصوبه آن از ٧ 
ارديبهش��ت ماه اجرايي مي ش��ود و هفت مورد ديگر 
منوط به تاييد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

دهقان دهن��وي در اين خصوص توضيح داده و گفته 
بود: اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار، رفع ممنوعيت نهادهاي مالي 
بازار سرمايه براي استفاده از تسهيالت بانكي و اعطاي 
اقامت ۵ ساله براي سرمايه گذاران خارجي براي خريد 
س��هام از هم اكنون به صورت مصوبه در بازار سرمايه 
اجرايي خواهد شد. و پس گذشت چند روز در جلسه 
١٣ ارديبهشت ماه س��تاد عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، همه ۷ پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار 
جهت حمايت از بازار س��رمايه با اصالحات جزئي به 
تصويب رسيد و اين مصوبات بعد از تاييد مقام معظم 

رهبري براي اجرا ابالغ خواهند شد.
در روزهاي نخست اعالم اين خبر كارشناسان بازار سرمايه 
پيش بيني مي كردند كه معامالت بورس به حالت معقول 
و صعودي خود بازمي گرددبا اين ۱0 مصوبه شاهد بهبود 
معامالت، افزايش اعتماد و ورود مجدد نقدينگي خواهيم 
بود اما؛ در اصل پس از تصويب و اجرايي شدن اين مصوبات 
بازار سهام س��بزپوش نشد و وضعيت وخيم شده و شاهد 
خروج دوچندان نقدينگي از اين بازار بوديم. در حال حاضر 
نيز مشاهده مي كنيم كه از محدوده حمايتي خود رد شده 

است و امكان نزول بيشتر نيز وجود دارد.
اگر وضعيت گذشته بازار را بررسي كنيم به اين نتيجه 
مي رسيم كه س��هامداران و فعالين بازار سهام نسبت 
به مصوبات متعدد واكنش مثبتي نش��ان نمي دهد و 
در اغلب موارد مصوبات متع��دد بي اعتمادي در بازار 
پديدمي سازد. يكي از فعالين بازار سرمايه در خصوص 
مصوبات يك س��ال اخير مي گويد: من چند س��الي 
مي ش��ود كه در بورس فعاليت مي كنم اما؛ ازماه هاي 
پاياني سال ۱۳98 تاكنون ما روزهاي خوشي نديديم، 
اول كه دولت مردم را به بورس دعوت كرد و معامالت 
گاها هيجاني و مختل ش��د. درست است در آن زمان 
سود زيادي كسب كردم اما؛ اختالل هسته و معامالت 
هيجاني بسيار زياد بود. پس ازآن هم كه بورس سقوط 
كرد و هنوز هم ادامه  دارد و نكته مهم اينجاست كسي 
ريزش بورس را گردن نمي گيرد و مسووالن مي گويند 
طبيعي است. چطور آن رشد چنددرصدي طبيعي نبود 
اما؛ اين ريزش طبيعي است؟ به هرحال سازمان بورس 
فكر مي كردبا مصوبه وضعيت را مي تواند تغيير بدهد 
اما؛ ما سرمايه گذاران به مصوبه احتياجي نداريم و بايد 

وضعيت بازار درست شود.

  اجراي پيشنهادات بايد به صورت هم زمان باشد
علي يوس��في، كارش��ناس و تحليلگر بازار س��رمايه در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« در خصوص مصوب��ات اخير بازار 
سرمايه مي گويد: مصوبات ۱0گانه سران اقتصادي دولت 
مي تواند بر روند بازار تأثيرگذار باشد به شرط آنكه همه 
آنها به درستي اجرا شوند. سهم يك درصد بازار سرمايه 
از صندوق توسعه ملي با توجه به افزايش فعلي نرخ دالر، 
رقمي بيش از ۲00 ميليون دالر مي ش��ود كه در صورت 
واريز به صندوق تثبيت بازار سرمايه مي تواند تا حدودي 
تأثيرگذار بر معامالت بورس باشد.اجراي آنهابه صورت 
جداگانه مانند مسكن هايي هستند كه موقتي خواهند 
ب��ود و روند بازار را ب��راي مدتي مح��دود تغيير و بهبود 
مي بخشند. يوسفي در پاسخ به سوالي در خصوص تغيير 
دامنه نوسان بورس به مثبت و منفي پنج درصد و تأثير آن 
بر روي وضعيت بازار اظهار مي كند: دامنه نوسان بر روي 
تصميم گيري فعاالن بازار تأثيرگذار است، تغيير دامنه 
نوس��ان بورس به مثبت ۶و منفي دو درصد در مقطعي 
براي معامالت اجرايي شد كه بازار در مدار نزولي شديد 
قرار داش��ت، اتخاذ اين تصميم در آن زمان براي كاهش 
ضرر و زيان هاي سهامداران بسيار مناسب و مثبت بود. 

با توجه به اينكه حجم  مبنا در بازار پر نمي ش��د، كاهش 
دامنه نوس��ان بازار باعث شد تا سهام شركت ها با ضرر و 
زيان سنگيني مواجه نشوند. اين تحليلگر بازار سرمايه با 
اشاره به اينكه اكنون بازگشت دامنه نوسان بورس به روال 
قبل، ازلحاظ رواني س��يگنال مثبتي را به بازار مي دهد و 
نشان دهنده آن است كه معامالت بازار در حال بازگشت 
به روال عادي است، توضيح مي دهد: متغيرهاي مختلف 
در اقتصاد و شرايط سياسي و اجتماعي حاكم در كشور 
نشان مي دهد كه بازار در حال نزديك شدن به شرايطي 
باثبات است. مي توان از اين منظر به تغيير دوباره دامنه 
نوس��ان در بازار نگاه كرد كه معام��الت روند عادي را در 
پيش گرفته و بحران ها را پشت سر گذاشته است، به همين 
دليل مي تواند دوباره فعاليت خ��ود را براي ايجاد دوباره 
روند صعودي آغاز كند.در حال حاضر در بازار سرمايه با 
جامعه ۵0 ميليون نفري همراه هستيم؛ بنابراين بايد قبل 
از تصميماتي كه براي بهبود وضعيت بازار سرمايه اتخاذ 
مي شود منافع عامه مردم در نظر گرفته شود. اميدواريم با 
اصالحاتي كه در بازار صورت گرفته است به سمت افزايش 
دامنه نوسان پيش رويم، در ابتدا سياست ها بدين گونه 
بود كه دامنه نوس��ان ها باز شود اما فعاًل با توجه به برخي 
از متغيرها از اجراي اين اقدام صرف نظر ش��ده است. وي 
تأكيدمي كند: بنده بايد چند توصيه به سهامداران داشته 
باشم نخست؛ قيمت سهام در وضعيت فعلي، قيمت هاي 
جذابي هس��تند و اكنون نرخ بسياري از سهام در بازار به 
نرخ اواخر سال 9۷ رسيده است، بازار رشدي را كه در اواخر 
سال 98 و سال 99 كسب كرده بود را ازدست داده است 
و به عقب بازگشته است.اكنون هيچ گونه توجيهي براي 
فروش سهام در بازار وجود ندارد، زيرا برخي پيش بيني 
كرده بودند كه نرخ دالر در بازار به كمتر از ۲0 هزار تومان 
مي رسد در حالي كه چنين اتفاقي رخ نداد.سرمايه گذاري 
در بورس ديگر مانند سال گذشته نيست كه سهامداران 
بتوانند در مدت دو روز بازدهي چشمگيري را از اين بازار 
كس��ب كنند و بعد تصميم به خروج از اين بازار بگيرند. 
بازار سرمايه هميشه در بلندمدت سودده بوده است اما 
روند صعودي سال گذشته، سهامداران را در بازار عجول 
كرده اس��ت و به دنبال كسب بازدهي هاي چشمگير در 

كوتاه مدت هستند.
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بازدهي مطلوب بورس نسبت 
به بازارهاي رقيب

ايرنا| مهدي كريمي تف��رش، عضو هيات مديره 
كنفدراسيون به تأمين سرمايه براي توليد از طريق 
بازار سهام اشاره كرد و افزود: با توجه به شرايط كنوني 
در اقتصاد كشور و ركود در برخي از صنايع، تأمين 
مالي يا نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي و توليدي به 
يكي ازمهم ترين دغدغه هاي كش��ور تبديل شده 
است. وي اظهار داشت: مشكالت مربوط به تحريم 
و تأثير آن در بخش توليد، تجارت و مشكالت ارزي 
باعث شده اس��ت نياز بنگاه ها به تزريق نقدينگي 
بيش از گذشته شود و راهكارهاي مختلفي نيز براي 
تأمين مالي آن انجام شود كه در همين راستا هدايت 
پول هاي سرگردان به سمت بازار سرمايه و تأمين 
مالي شركت هاي توليدي مي توانددرنهايت به رونق 

اقتصادي و توليدي كشور منجر شود.
عض��و هيات مديره كنفدراس��يون صنع��ت ايران 
بابيان اينكه الزمه حضور شركت ها در بورس وجود 
شفافيت در فعاليت هاي آنها است، گفت: شركت ها از 
اين طريق و با ورود به بازار سرمايه مي توانند بخشي 

از نقدينگي موردنياز خود را تأمين كنند.
به گفته وي، بورس اكنون رقيب جدي براي سيستم 
بانكي محسوب مي شود و در صورت عدم استفاده از 

اين بستر متضرر خواهيم شد.
كريمي تفرشي افزود: ورود مردم به بورس به سود 
سيستم بانكي است، زيرا شركت ها نقدينگي خود 

را به عنوان حساب جاري وارد بانك ها مي كنند.
عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران گفت: 
شركت ها مي تواننددرصورتي كه تمايل به عرضه 
سهام خود در بورس نداشتند پروژه اي را در بورس 
عرضه و براي هر فعاليت خود از مشاور و متخصص 
اس��تفاده كنند؛ بنابراين بايد از ش��ركت هايي كه 
قصد ورود به بورس رادارند حمايت مالي، معنوي و 
مشاوره اي انجام شود. وي با بيان اينكه اكنون بازار 
س��رمايه به عنوان يك ابزار برتر براي تأمين مالي 
دولت ب��راي فروش دارايي ها مطرح اس��ت، اظهار 
داشت: درصورتي كه دولت بتواند از اين فرصت براي 
افزايش بهره وري و تأمين مالي شركت ها استفاده 
كند، آنگاه روند بازار سرمايه بيش از گذشته تقويت 

خواهد شد.

مشكل بورس ورود مردم در 
اوج بازار بود

علي ربيعي، س��خنگوي دولت در نشست خبري 
هفتگي خود با اصحاب رس��انه گفت: متأس��فانه 
عده اي از هم وطنان صرفًا در مقطع اوج گيري بورس 
وارد بورس ش��دند و امروز مساله ما حمايت از اين 
افراد اس��ت. به رغم اينكه نق��ش دولت ها در همه 
كشورها در بازار سرمايه نقش ضامن نيست و نقش 

حامي گيري دارد.
ربيعي درباره وضعيت بازار س��رمايه و برنامه هاي 
دولت در اين باره اظهار ك��رد: اواًل اتفاق رخ داده در 
بازار سرمايه و متضرر ش��دن عده اي از هم وطنان 
كه در ش��رايط خاص وارد بازارس��هام شدند و در 
كوتاه مدت دچ��ار ضرر ش��دند را نه تنها فراموش 
نكردي��م و نه تنها بي توجه نبودي��م بلكه همواره از 
موارد نگراني هاي دولت ب��وده و از هر فرصتي هم 
براي حمايت بازار سرمايه دريغ نكرديم و نخواهيم 

كرد تا روز آخر دولت.
وي اضافه كرد: اما نكته بع��د آنچه رييس جمهور 
گفتند مساله روند تكاملي بازار سرمايه در اين سال ها 
بود و افزايش نقش بازار سرمايه در اقتصاد ايران بود. 
در يك اقتصاد سالم بازار سرمايه نقش خود را يافته 
به رغم همه فراز و نشيب ها راه خود را پيداكرده آيا 

اين قابل انكار است؟
ربيعي تصريح كرد: ابتداي سال ۱۳9۲ شاخص 
بورس حدود ۴0 ه��زار واحد بوده و امروز حدود 
يك ميلي��ون و ۱00 هزار واحد رس��يده اس��ت. 
تعداد كدهاي بورسي ابتداي سال ۱۳9۲ حدود 
هفت ميلي��ون بودن��د و امروز بدون احتس��اب 
س��هامداران عدالت به ۳۷ ميليون رسيده است. 
بازار سرمايه تبديل شده به تأمين كننده نيازهاي 
سرمايه گذاري در كش��ور، اينها زيرساخت هايي 
هست كه براي سالم سازي اقتصاد ايران به وجود 
آمد. س��خنگوي دولت گفت: متأس��فانه عده اي 
از هم وطن��ان صرفًا در مقط��ع اوج گيري بورس 
وارد بورس ش��دند و امروز مس��اله ما حمايت از 
اين افراد اس��ت. افرادي كه درازمدت در بورس 
بودند هيچگاه متضرر نشدند. به رغم اينكه نقش 
دولت ها در همه كش��ورها در بازار سرمايه نقش 

ضامن نيست و نقش حامي گيري دارد.
ربيعي توضيح داد: درحال حاضر بايد از اين افراد 
حمايت كنيم، در اين خصوص تصميماتي گرفتيم. 
به عنوان مثال افرادي كه به دعوت دولت به بورس 
آمدند و س��هام صندوق هاي دولتي را خريداري 
كردند سياست هاي جبراني اتخاذ كرديم و سهام 
جبراني به آنها تعلق خواهد گرفت. هفت تصميم 
مه��م در دولت و س��ران قوه گرفته ش��د و پس از 
امضاي مقام معظم رهبري ابالغ خواهند ش��د و 
ديروز در جلس��ه س��ران قوه چند تصميم جديد 
اتخ��اذ كرديم و اين مس��ير تا پاي��ان دولت ادامه 

خواهد داشت.
سخنگوي دولت بيان داشت: برخي از تصميمات 
اتخاذشده دولت به زيان مالي دولت بود.دولت از 
محل درآمدهاي خود براي جبران زيان و تثبيت 
بازار اقدام خواهد كرد. اقتصاد دوران تحريم و فشار 
در دوران تحريم و افزاي��ش قيمت ارز و بي ثباتي 
بازار باعث ش��د مردم براي حف��ظ دارايي خود به 
هر طريق ممكن اقدام كنند. متأس��فانه عده اي از 
هم وطنان كه به دنبال حف��ظ دارايي خود بودند 
متضرر شدند وگرنه بازار سرمايه رو به تكامل بوده 
است و همچنان خواهد بود و دولت از هيچ تالشي 

دريغ نخواهد كرد.

نخستين عرضه اوليه بورس با 
اوراق اختيار فروش تبعي

محمود گودرزي معاون بازاربورس گفت: هم زمان با 
تخصيص سهام شركت صنعت غذايي كوروش در نماد 
غكوروش، معادل دارايي هر يك از خريداران سهام در 
نماد غكوروش )تعداد سهام خريداري شده در روز عرضه 
اوليه(، اوراق اختي��ار فروش تبعي با نماد »هكوروش 
۱0۳« تخصيص مي يابد. وي با اشاره به اينكه تخصيص 
اوراق اختيار فروش تبعي هم زمان باعرضه اوليه، براي 
اولين بار در بورس تهران انجام مي شود، اظهار داشت: 
اين روش با توجه به شرايط كنوني بازار و باهدف رفع 
نگراني و تضمين حداقل سود براي سرمايه گذاران اجرا 
مي شود. لذا  مش��اركت كنندگان در اين عرضه ديگر 
نگران افت قيمت سهام خود نبوده و اطمينان خاطر از 
فروش سهام خود در سررسيدباقيمت مناسب را داشته 
باشند. گودرزي خاطرنشان كرد: درصورتي كه قيمت 
سهم شركت صنعت غذايي كوروش در تاريخ سررسيد 
كمتر از قيمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختيار فروش 
مي تواند با دريافت مابه التفاوت قيمت اعمال و قيمت 
پاياني س��هم )درصورتي كه توافق س��رمايه گذاران و 
عرضه كننده( يا واگذاري سهام به عرضه كننده از مزاياي 
اوراق تبعي منتفع شود. همچنين درصورتي كه قيمت 
اعمال اوراق تبعي كمتر از قيمت سهام مذكور در تاريخ 
سررسيد باشد، سرمايه گذار الزامي به استفاده از اوراق 
اختيار فروش تبعي نداش��ته و مي تواند سهام خود را 
باقيمت باالتر در بازار به فروش برس��اند. معاون بازار 
بورس تهران تصريح كرد: با خريد سهام صنعت غذايي 
كوروش در روز عرضه اوليه اوراق اختيار فروش تبعي 
به سرمايه گذاران تخصيص مي يابد و نيازي به انجام 
معامله جداگانه براي خريد اوراق اختيار فروش تبعي 
نيست. همچنين تخصيص اوراق تبعي صرفًا در روز 
عرضه اوليه صورت مي گيرد و در صورت خريد سهام 
مذكور در سايرروزها، تخصيص اوراق تبعي موضوعيت 
ندارد.سرمايه گذاراني مي توانند از اوراق تبعي استفاده 
كنند كه س��هام مذكور را تا سررسيد اوراق نگهداري 
كنند و با فروش س��هام قبل از سررسيد، اوراق تبعي 

فاقد اعتبار خواهد بود.

»ثتران« براي خروج از قانون 
تجارت مهلت گرفت

فرناز طبقيان، مدير نظارت بر ناش��ران فرابورس ايران 
عنوان كرد كه ارايه مهلت زماني به ثتران، با در نظر گرفتن 
عملكرد شركت و افزايش سرمايه در جريان و خصوصًا 
حمايت از حقوق سهامداران خرد شركت سرمايه گذاري 
مسكن تهران صورت گرفته است. اين مسوول از ارايه 
مهلت به شركت لغو پذيرش شده سرمايه گذاري مسكن 
تهران براي خروج از ش��مول م��اده ۱۴۱ قانون اصالح 
قسمتي از قانون تجارت خبر داد. طبقيان اعالم كرد كه 
اين شركت اول بهمن ماه ۱۳99 به علت عدم خروج از 
شمول ماده ۱۴۱ قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت 
در مهلت تعيين شده از سوي هيات پذيرش فرابورس 
ايران لغو پذيرش و نماد معامالتي آن متوقف شده بود. 
به گفته وي با پيگيري هاي ص��ورت گرفته به منظور 
تجديدنظر در لغو پذيرش شركت سرمايه گذاري مسكن 
ته��ران، درنهايت با موافقت هي��ات پذيرش فرابورس 
ايران و طي تشريفات قانوني، به اين شركت حداكثر تا 
مهلت زماني مقرر براي ارايه صورت هاي مالي س��االنه 
حسابرسي ش��ده منتهي به ۳۱/ 0۶/ ۱۴00 به منظور 
خروج از ش��مول ماده ۱۴۱ قانون اصالح قس��متي از 
قانون تجارت مهلت داده ش��د.مدير نظارت بر ناشران 
فرابورس ايران عنوان كرد كه ارايه اين مهلت زماني، با در 
نظر گرفتن عملكرد شركت و افزايش سرمايه در جريان 
و خصوصًا حمايت از حقوق س��هامداران خرد شركت 

سرمايه گذاري مسكن تهران صورت گرفته است.

ابالغيه وزارت كاربراي عرضه 
محصوالت در بورس كاال

محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در همايش تجلي��ل از عملكرد بنگاه ه��اي اقتصادي 
زيرمجموع��ه وزارت تعاون گفت: باي��د تالش كنيم از 
جهش توليد، پيراهني براي افزايش سرمايه اجتماعي 
و باالبردن وحدت ملي استفاده كنيم و در سايه وحدت 
ملي است كه مي توانيم در مسير رشد و پايندگي ملت 
اي��ران ادامه دهيم. وي توضي��ح داد: معاونت اقتصادي 
وزارت تعاون در ابتداي سال با سياست گذاري صحيح 
و فرماندهي مناسب براي تحقق اين شعار گام برداشت 
و برنامه هاي الزم را به بنگاه هاي زيرمجموعه ابالغ كرد 
و در پايان نيز در ماه هاي اخي��ر بنگاه هاي اقتصادي را 
ارزيابي كرد و شاخص بهره وري بنگاه هاي اقتصادي را 
اندازه گيري كرد و اين كار جديدي بود كه در زيرمجموعه 
واحدهاي وزارت تعاون انجام شد.هدف جهش توليد و 
رشد پايدار در سطح كالن اتفاق نمي افتد مگر اينكه در 
حوزه ها و اليه هاي گوناگون زمينه هاي اين امر را فراهم 
كنيم. شريعتمداري تأكيد كرد: اگر بخواهيم جهش توليد 
را به صورت مستمر ادامه دهيم و به رشد پايدار در سطح 
كالن در كش��ور نائل آييم بايد در جنبه هاي حوزه هاي 
نهادي، ساختاري و سطح خرد، تحوالتي را ايجاد كنيم.
هشت سامانه شفافيت در وزارت تعاون استقراريافته است 
به گونه اي كه سال گذشته به تمام شركت ها بخشنامه اي 
ابالغ كرديم كه تمام كاالهايي كه قابليت عرضه در بورس 
كاال رادارند، بايد در بورس كاال عرضه شوند و اين هدف 
در برخي از شركت ها اجرايي ش��ده است. وي تصريح 
كرد: نظام حكمراني مطلوب اجازه نمي دهد حكمراني 
شركتي را با دخالت در انتصاب مديران مخدوش كنيم، 
اما متأسفانه در كشور ما رواج دارد و فشارهاي سياسي 
و قوا موجب شده در تصميم گيري در نظام بنگاه داري از 
طريق حكمراني شركتي مناسب بازمانده ايم و بايد با فشار 
و تحمل مشقات فراوان با ساليق خود در انتخاب مديران 
شايسته در س��طوح پايين قدم برداريم و در سطوح باال 
زير بار فشار قرار نگيريم. نظام بنگاه داري ما اينگونه است 
كه هر بنگاه  اقتصادي كه در هر گوشه اي شكل مي گيرد 

باج گيري هاي محلي شروع مي شود.

افزايشتعدادمصوباتميتواندبياعتماديبهبازارسرمايهتزريقكند

چرامصوباتبررويبورستأثيرنميگذارد؟

رشد بي جان بورس تهران

وضعيتانتشاراوراقتبعينمادهايفرابورس

شاخص كل در بازار بورس چهارمين روز كاري هفته يعني 
سه شنبه، چهارم خردادماه 9 هزار و ۷۴۷ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۱0۵ هزار 
واحد رسيد. برپايه معامالت اين روز، بيش از پنج ميليارد 
و ۶0۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ 
هزار و 98۳ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۳8۴ واحد كاهش به ۳8۲ هزار و 8۳۵ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با ۲۴8 واحد افت به ۲۴۷ هزار و 
۴9۵ واحد رسيد.شاخص بازار اول هفت هزار و ۳۳۷ واحد 
و شاخص بازار دوم ۱9 هزار و هشت واحد افزايش داشتند.

حقوقي هادر اين روز حدود ۲90 ميليارد تومان وارد بازار 
سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و ۵۶0 ميليارد 
تومان بود، اشخاص حقوقي۲9 درصديعني۷۴0 ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان۱۱ درصد از كل 
معامالت شد.بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار سهام در 
سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »بيمه و صندوق 
بازنشس��تگي« و »مواد و محصوالت دارويي« رقم خورد 
درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« 
و»خودرو و ساخت قطعات« به نفع حقيقي ها تمام شد.سه 
نماد »وپاسار«، »وبملت« و »بركت« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »شپنا«، »نوري« و »ذوب« معطوف بود عالوه 
بر اين در بين همه نمادها، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
با نماد »ف��ارس« با دو هزار و ۴۴0 واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد»فملي« با دو ه��زار و ۵0 واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد»شپنا« با 8۱۷ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شس��تا« با ۷8۱ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با ۵9۵ واحد، پتروشيمي 

نوري با نماد»ن��وري« با ۵۶0 واحد، پااليش نفت تهران با 
نماد»شتران« با ۵0۶ واحد، فوالد خوزستان با نماد»فخوز« 
با ۴۶۲ واحد، شركت سرمايه گذاري غديربا نماد»وغدير« 
با ۴۵0 واحد و معدني و صنعتي چادرملوبا نماد»كچاد« با 

۴۴۴ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل بانك پاس��ارگاد با نماد »وپاس��ار« با يك هزار و 
۲۲9 واحد، گروه مپنابا نماد»رمپنا« با ۴۷0 واحد، شركت 
سرمايه گذاري استان خوزستان با نماد»وسخوز« با ۲۱۲ 
واحد، بانك تجارت با نماد»وتجارت« با ۱۷9 واحد، بانك 
ملت با نماد»وبملت« با ۱۲9 واحد، سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي با نماد»وصندوق« با ۱0۱ واحد، سايپا آذين 

با نماد»خاذين« با 88 واحد و بامابا نماد»كاما« با 8۲ واحد 
تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
بانك ملت با نماد»وبملت«، ف��رآوري معدني اپال كاني 
پارس با نماد»اپال«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد»شپنا«، توسعه و عمران اميدبا 
نماد»ثاميد«، ملي صنايع مس اي��ران با نماد»فملي« و 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودروبا نماد»خگستر« در 
گروه نمادهايپر تراكنش قرار داشتند.گروه بانك ها هم در 
معامالت امروز صدرنشين بهترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه يك ميليارد و ۱۷۶ ميليون برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و ۱۱۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۷۶ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۷ ه��زار و ۵۵۲ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۴۵۱ هزار برگه سهم به 

ارزش ۳۶ هزار و ۳۶۴ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روز نم��اد هلدينگ صنايع معدن��ي خاورميانه با 
نماد »ميدكو«، پليمر آرياساس��ول با نماد»آريا«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروش��يمي زاگرس با 
نماد»زاگرس«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد»ذوب«، 
پتروش��يمي تندگويان با نماد»ش��گويا«، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم«، توليدات پتروشيمي 
قائد بصيربا نماد »شبصير«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان 

با نماد»ومهان«تأثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقابل بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، س��نگ آهن 
گهرزمين با نماد»كگهر«، توس��عه مس��ير برق گيالن با 
نماد »بگيالن«، بيمه اتكايي ايرانيان ب��ا  نماد »اتكاي«، 
بيمه س��امان با نماد »بساما«، كش��تيراني درياي خزربا 
نماد »حخزر«، پااليش نفت شيرازبا نماد»شراز«، صنايع 
ماشين هاي اداري ايران با نماد»ماديرا« و مجتمع صنايع 
الستيك يزد با نماد»پيزد« تاثير منفي بر شاخص فرابورس 
داش��تند. در س��ومين روز كاري هفته افزايش سهام 
حقيقي ها در ۳۱ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۶9 
نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول ۱۲0 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دسته دوم ۳90 ميليارد تومان بود.آخرين قيمت8۲ 
نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۳۳9 نماد با كاهش بيش از سه درصدي 

قيمت همراه بوده اند.

مدتي است كه بحث انتش��ار اوراق تبعي از سوي ناشران 
بورسي و فرابورس قوت گرفته و برخي شركت ها اقدام به 
انتشار اين اوراق كرده اند؛ اوراق تبعي به عنوان ابزاري براي 
بيمه كردن ارزش سهام منتش��ر مي شود و بدين ترتيب 
قابليت كنترل ريسك توسط سهامداران با در اختيار داشتن 
اوراق تبعي بيشتر خواهد ش��د. تا پيش از سال 9۵، دليل 
اصلي عرضه اوراق اختيار فروش تبعي، حمايت از سهام در 
بازار به منظور كنترل فشار فروش بود اما با سهولت استفاده 
از اين ابزار در مقايسه با ساير روش هاي تأمين مالي، تأمين 
مالي كوتاه مدت نيزبه عنوان هدف از انتش��ار اين اوراق از 
سوي ديگر ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه مطرح شد 
كه وجوه حاصل از آن مي تواند صرف حمايت از سهام شود.

مديرعامل فرابورس ايران چندي پيش از تصميم جديد 
سازمان بورس مبني بر ورود منابع جديد مالي به بازار سرمايه 
از طريق تزريق۲۴ هزار ميليارد تومان به اين بازار خبر داد 
و گفت كه بخشي از اين منابع از طريق انتشار اوراق اختيار 

فروش تبعي در فرابورس تأمين خواهد شد.
امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران در خصوص 
وضعيت كلي انتش��ار اوراق تبعي در فرابورس ايران، 
اظهار كرد: فرابورس ايران در سال 99 از انتشار اوراق 
تبعي۴ نماد »شپاس«، »مارون«، »وملل« و »ذوب« به 
ترتيب به ارزش ۱۵ هزار، ۶ هزار، ۳۶00 و ۲۵0 ميليارد 
ريال ميزباني كرد كه هدف ناشران اوراق تبعي شپاس 
و مارون از انتشار اين اوراق، تأمين مالي بوده و ناشران 

اوراق تبع��ي وملل و ذوب نيز با توجه به ش��رايط بازار 
به منظور بيمه سهام اين اوراق را منتشر كرده اند. امير 
هاموني، اوراق تبعي عرضه شده طي دو ماه ابتدايي سال 
۱۴00 در فرابورس را مربوط به نمادهاي »فگس��تر« 
به ارزش ۴00 ميليارد ريال و »فتوسا« به ارزش ۵88 
ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين اوراق هم زمان با 
عرضه اوليه  به منظور حمايت از سهام و تضمين بازدهي 

ساالنه ۲0درصدي براي سهامداران اين شركت هاي 
تازه وارد فرابورسي منتشرشده است.

اين مقام مس��وول از آغاز عرضه اوراق اختيار فروش 
تبعي سهام گروه توس��عه مالي مهر آيندگان از فردا 
چهارم خردادماه خب��ر داد و اف��زود: ازآنجاكه وجوه 
جمع آوري شده از طريق انتش��ار اوراق تبعي با هدف 
تأمين مالي مي تواند در راستاي حمايت از سهام صرف 

شود، از ارزش ۱۵00 ميليارد ريالي اوراق تبعي ومهان، 
بخشي براي حمايت از سهام اين شركت به بازار تزريق 
مي شود و اين نشان از نگاه سهامدار عمده به ارزندگي 
سهام و همچنين توجه به حمايت از سهامداران خرد 

است.
مديرعامل فرابورس ايران اعالم كرد كه در حال حاضر ناشر 
اوراق اختيار فروش تبعي روي نماد ش��پاس درخواست 
انتشار بخش دوم اوراق تبعي را ارايه داده است كه مقررشده 

ناشر اين اوراق نسبت به حمايت از بازار نيز اقدام كند.
به گفته وي همچنين درخواست هاي سه نماد »وگردش«، 
»غويتا« و »فتوسا« مبني بر انتشار اوراق تبعي به ارزش به 
ترتيب۵ هزار ميليارد ريال، ۲ هزار ميلي��ارد ريال و ۵88 
ميليارد ريال در مرحله بررسي از سوي كميته انتشار قرار 

دارند كه بخشي از آن صرف حمايت از بازار خواهند شد.
هاموني خبر داد كه درخواس��ت هايي براي انتشار اوراق 
تبعي روي نمادهاي سمگا، كگهر، شگويا، حريل و ميدكو 
به دست فرابورس ايران رسيده كه در حال بررسي و طي 
مراحل نهايي براي انتشار است و در اين ميان مجوز انتشار 
اوراق تبعي با هدف بيمه س��هام به ناشر اوراق تبعي نماد 
شركت پتروشيمي تندگويان »شگويا« از سوي فرابورس 
اعطاشده است. مديرعامل فرابورس ايران در پايان اعالم 
كرد در روزهاي آينده جزييات بيش��تري از ميزان انتشار 
اوراق تبعي و ناش��ران آن از سوي فرابورس ايران به اطالع 

بازار سرمايه خواهد رسيد.



گروه راه و شهرسازي|
قطعي هاي بدون برنامه ب��رق در پايتخت در روزهاي 
نخست هفته جاري و در پي آن، اعالم برنامه از سوي 
وزارت نيرو و عدم وفاداري به اين برنامه از سوي وزارت 
يادش��ده، بار ديگر اعتراض و انتقاد مديريت شهري 
تهران را در پي داشت. ديروز دو نفر از اعضاي شوراي 
شهر و همچنين معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
تهران نس��بت به بي نظمي هاي ناش��ي از قطع برق و 
همچنين آسيب احتمالي به شهروندان در محيط هاي 
عمومي ش��هري و از جمله در بيمارستان ها به دولت 
هشدار دادند و گفتند كه مسووليت حوادث احتمالي 

به عهده دولت است.
سيد ابراهيم اميني، نايب رييس شوراي شهر تهران 
ديروز در نشس��ت علني اين شورا در اين باره گفت: 
قط��ع برق  ضمن آنكه داراي ب��ار رواني منفي براي 
شهروندان است، موجبات مسووليت مدني وزارت 
نيرو را فراهم آورده، چه بس��ا در مواردي كه منجر 
به مرگ و مير شهروندان از جمله در بيمارستان ها 
مي شود، مسووليت جان شهروندان بر عهده دولت 

است.
اميني كه در دويست و نود و هفتمين جلسه شوراي 
شهر تهران رياست شورا را برعهده داشت، با اشاره 
به قطعي هاي اخير برق اظهار كرد: متأس��فانه طي 
روزهاي اخير شاهد قطعي بي رويه، مكرر و بي برنامه 
برق در سطح كشور هستيم كه كالن شهر تهران نيز 
از اين قطعي ها بي نصيب نبوده است. به نظر مي رسد 
همان گونه كه كارشناسان نيز مي گويند، اين قطعي 
برق ها صرفًا ريشه در سال كم بارش زراعي اخير يا 
مستهلك بودن تأسيسات ندارد و ضعف مديريتي و 
بي برنامگي مديران نيز در اين مساله مشهود است. 
اميني افزود: جا دارد مسووالن محترم در قوه مجريه 
هرچه س��ريعتر راه عالجي براي برون رفتن از اين 
شرايط بيابند و جلوي افزوده شدن مشكلي به ديگر 
مشكالت مردم را بگيرند. كما اينكه تاكنون نيز قطع 
برق ها مش��كالت مالي و مخاط��رات جاني فراواني 
براي شهروندان، كسبه و حتي بيماران بيمارستاني 
از جمله بيماران كرونايي را در پي داش��ته و باعث 
ايجاد ترافيك ش��ديد در چهارراه ه��ا و گير افتادن 

صدها شهروند در آسانسورها شده است. 
او با تاكيد بر اينكه اين قطع برق ها ضمن آنكه داراي بار 
رواني منفي براي شهروندان است، موجبات مسووليت 
مدني وزارت ني��رو را فراهم آورده افزود: چه بس��ا در 
مواردي كه منجر به مرگ و مير شهروندان از جمله در 
بيمارستان ها مي شود، مسووليت جان شهروندان نيز 

بر عهده دولت است. 
نايب رييس شوراي شهر تهران گفت: از اين رو از دولت 
محترم مي خواهم در عمل به تكليف قانوني خود مبني 
بر تأمين نيازهاي اساسي ش��هروندان كه ذيل اصل 
چهل و س��وم قانون اساسي احصاء گرديده، نسبت به 
تامين مناس��ب برق مورد نياز شهروندان بدون هيچ 

عذر و بهانه اي اقدام نمايد.

    انتقاد به جدول قطعي برق
حجت نظري، عضو ش��وراي ش��هر ته��ران نيز در 
جريان دويست و نود و هفتمين جلسه شوراي شهر 
تهران در تذكري گفت: دوس��تان ليستي از ساعت 
خاموشي ها منتشر كردند كه اصال هيچ ارتباطي به 
ساعت هاي خاموش��ي ندارد و زمان بندي كه اعالم 
كردند اصال مراعات نمي ش��ود. لذا به نظر مي رسد 
دوستان وزارت نيرو يك وقت هايي با مردم شوخي 

مي كنند. 

    آسيب به شهروندان در اثر قطعي
پله هاي برقي

در اين حال، سيد مناف هاشمي، معاون حمل و نقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران درباره مشكالت ناشي از 
قطعي برق گفته اس��ت: همكاران من در حوزه حمل 
و نقل عمومي، تصادفات ترافيكي و ش��ركت كنترل 

ترافيك شديدا از قطعي برق گله مند هستند.
هاشمي در گفت وگو با ايلنا درباره تاثير خاموشي ها بر 
فعاليت حوزه حمل و نقلي پايتخت اظهار كرده است: 
روشنايي شهر يكي از الزامات ايمني شهري است. در 
حوزه پله هاي برقي دچار مشكل مي شويم و شهروندان 
ما آس��يب مي بينند، چرا كه در اثر قطعي برق خود به 

خود پله هاي برقي قطع مي شوند. 
او افزوده است: پله هاي غيربرقي نيز بدون وجود امنيت 
نور و روش��نايي دچار مشكل مي ش��ود و افراد تحت 
تاثير برخي از افراد و سارقان قرار مي گيرند. تصادفات 
ترافيكي در كوچه ها، معابر و محالت افزايش مي يابد 
و دوربين هاي شركت كنترل ترافيك با اين قطعي ها 

آسيب مي بيند. 
معاون شهردار تهران در پاسخ به اينكه آيا مشكلي در 
پي قطعي هاي اين چند روز در مركز كنترل ترافيك 
رخ داده ؟ گفته اس��ت: همكاران م��ن در حوزه حمل 
و نقل عمومي، تصادفات ترافيكي و ش��ركت كنترل 
ترافيك به شدت گله مند هستند، اما آمار دقيق كه به 

چه آسيب هايي منجر شده است را ندارم.

    انتقاد از افزايش كرايه تاكسي هاي اينترنتي
نظري همچنين در بخش ديگري از نطق ديروز خود 
گفت: همانطور كه مي دانيد برابر قانون شهرداري ها 
تصويب نرخ كرايه نقدي در سطح شهر بر عهده شوراي 
ش��هر اس��ت. از طرف ديگر اتحاديه كسب و كارهاي 
مجازي نيز مدعي قيمت گذاري براي تاكس��ي هاي 

اينترنتي است و وظيفه نظارت آن را برعهده دارد. 
عضو ش��وراي ش��هر ته��ران اف��زود: همچنين در 
توافقنامه اي كه ميان شهرداري تهران و شركت هاي 
ارايه دهن��ده خدمات اينترنتي به امضا رس��يد اين 
شركت ها موظف شدند چنانچه رقم كرايه آنها از نرخ 
تاكسي هاي تلفني باالتر بود، آن را به اطالع مسافران 
برسانند. متاسفانه در روزهاي اخير شاهد افزايش 
چشمگير كرايه تاكسي هاي اينترنتي در سطح شهر 
تهران بوديم و اين درحالي است كه مصوبه شوراي 
شهر تهران براي افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل 
عمومي تنها ۳۵ درصد بوده است و معلوم نيست اين 
شركت ها بر چه اساس��ي كرايه هاي خود را حتي تا 
بيش از ۵۰ درصد در برخي مسيرها افزايش داده اند. 
نظري اضافه كرد: لذا به سازمان تاكسيراني شهرداري 
تهران و اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي تذكر مي دهم 
كه بر روند قيمت گذاري و محاسبه كرايه تاكسي هاي 
اينترنتي توجه و نظارت كامل داش��ته باش��ند و اگر 
افزايش قيمتي بيش از حد مجاز اعمال ش��ده، حتما 
نسبت برخورد با تخلفات و بازگشت دريافتي مازاد به 

مسافران اقدام شود. 
او ادامه داد: قاطبه اعضاي دوره پنجم ش��وراي ش��هر 
ته��ران با افزايش هزينه هاي زندگي در ش��هر موافق 
نبوده و در شرايط فعلي، تمام تالش ما كاهش فشارهاي 
اقتصادي وارده به مردم اس��ت. در مورد تاكسي هاي 
اينترنتي نيز الزم است به جاي افزايش اين چنيني كرايه 
خودروها، نسبت به حمايت از رانندگان اقدام شود. چرا 
كه افزايش قيمت ها در نهايت منجر به كاهش تعداد 
مسافران شده و در انتها سود چنداني براي رانندگان 

نيز درپي نخواهد داشت.

    فرصت 2 ماهه براي تكميل 
طرح تفصيلي  منطقه ۱2

پارلمان ش��هري پايتخت ديروز اما افزون بر تذكرات 
اعضا به دولت و شهرداري، دو مصوبه نيز داشت. اعضاي 
شوراي شهر تهران شهرداري را ملزم كردند تا طي دو 
ماه طرح تفصيلي منطقه ۱۲ را تكميل و ارايه دهند. آنها 
همچنين يك فوريت اليحه اصالح اساسنامه شركت 

شهروند جهت حضور در بورس را تصويب كردند.
بر پايه اين خبر، ديروز در جريان جلسه علني شوراي 
شهر تهران ادامه بررسي طرح »الزام شهرداري تهران 
به ارايه طرح تفصيلي ويژه منطقه ۱۲ شهرداري تهران« 
در دس��تور كار اعضاي شوراي شهر قرار گرفت و زهرا 
صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران در جريان 
بررسي اين طرح، پيشنهاد كاهش فرصت شش ماهه 
به ش��هرداري براي ارايه اليحه ط��رح تفصيلي ويژه 
منطقه ۱۲ ش��هرداري تهران به دو ماه را مطرح كرد 
و گفت: با توجه به بحث هايي كه در حوزه شهرسازي 
انجام گرفته اس��ت و ظاهرا خود اين موضوع در حوزه 
شهرسازي كار شده و عمده مطلب آماده است. با توجه 
به اينكه ش��وراي پنجم مي خواهد در اين دوره به ثمر 
نشيند و عملياتي شود پيشنهاد شد تا مدت شش ماه 

به دو ماه كاهش يابد. 
او افزود: در معاونت شهرس��ازي تالش شود تا اين كار 
با سرعت بيشتري انجام شود چرا كه اعالم شده عمده 
طرح آماده اس��ت و اگر تمام تالش بر اين باشد كه در 
اين دوره شورا به ثمر برس��د مي تواند برگ زريني بر 

تالش هاي شوراي پنجم باشد. 
در ادامه عبدالرضا گلپايگاني، معاون ش��هردار تهران 
درباره اين پيش��نهاد گفت: فرآيند انتخاب مشاور در 
ش��هرداري به تنهايي شش ماه زمان مي برد. عالوه بر 
مشاور اصلي تعداد دفاتر نوسازي محله نيز در حصار 
ناصري و تسريع برداشت ميداني مشكالت احصا شده 
نيز در مرحله شناخت و ارزيابي، دقيق تر و ميداني تر 
عمل كن��د قرار اس��ت ۱۲ دفتر نوس��ازي محله نيز 
همكاري كنند. مرحله ش��ناخت اين كار انجام شده 
است و قرارداد كار يك س��اله است كه شش ماه از آن 
گذشته و اميدوارم در شش ماه آينده پروژه تمام شود. 
معاون ش��هردار تهران گفت: پروسه تصويب طرح در 
كميس��يون ماده ۵ نيز زمانبر اس��ت و شرايط اصالح 
در اقدامات شهرسازي انقدر پيچيده است و فرايندها 
طوالني اس��ت كه امور بديهي نيز در زمان طوالني به 
انجام مي رس��د. با توجه به ضرورت توجه به محدوده 
بافت مركزي تهران ضرورت تهيه طرح ويژه به منظور 
توسعه طي مدت ش��ش ماه تصويب شده است. اگر 
منظور از اليحه چارچوب كلي طرح باشد يك موضوع 
است و در مجموع اليحه طرح تفصيلي در طي دو ماه 

غير ممكن است. 
با وجود توضيحات گلپايگاني، اعضاي ش��وراي شهر 

تهران ش��هرداري را ملزم كردن كه طي مدت دو ماه 
اليحه طرح تفصيلي ويژه منطقه ۱۲ شهرداري تهران 
را ارايه دهد.  در ادامه ناهيد خداكرمي پيش��نهاد داد 
جذب س��فر در محدوده تاريخي منطقه ۱۲ كاهش 
يابد. اين پيشنهاد نيز با ۱۴ رأي موافق به تصويب رسيد. 
در ادامه پيش��نهاد طراحي زندگي ش��بانه متناسب 
ب��ا كاركرده��اي ب��ازار و ح��ذف نقاط آس��يب زاي 
اجتماعي مطرح شد.  احمد مسجد جامعي به عنوان 
پيشنهاد دهنده گفت: اين منطقه روزها با نشاط است 
اما زندگي ش��بانه وجود ندارد. در حالي كه قباًل بازار 
يك مجموعه تجاري، فرهنگي و اقتصادي بود و در آن 
زندگي جريان داشت و مهم ترين مساله ما اين است 
كه حيات اجتماعي كه بخشي از آن حيات شبانه است 
را به اين منطقه باز گردانيم. اين پيشنهاد نيز با موافقت 

اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد. 
مسجدجامعي پيشنهاد ديگري مبني بر كاهش اتكا 
به منابع مالي دولتي و افزايش مش��اركت بازاريان در 
مرمت و احياي منطقه را نيز مطرح كرد كه با موافقت 

اعضا به تصويب رسيد.

    اصالح اساسنامه شهروند
براي ورود به بورس

اعضاي شوراي شهر تهران همچنين ديروز يك فوريت 
اليحه اصالح اساسنامه شركت شهروند جهت حضور 

در بورس را به تصويب رساندند. 
س��يد محمود ميرلوحي درباره اي��ن اليحه گفت: در 
برنامه سوم پيشنهاد ش��د كه بخشي از شركت هاي 
ش��هرداري وارد بورس شوند و بعد از تصويب ورود دو 
شركت شهروند و برج ميالد آقاي حناچي اليحه را به 
شورا ارسال كردند. اگر تاخير ايجاد شود باعث مي شود 
در اين دوره نتوانيم مراحلي كه الزم است را طي كنيم. 
او ادامه داد: هر شركتي كه بخواهد وارد بورس شود بايد 
اساسنامه اي را تصويب كند و همه شركت هاي حاضر 
در بورس اين كار را انجام داده اند. لذا درخواست مي كنم 
دوستان فوريت آن را تاييد كنند و كميسيون نظر خود 

را بدهند و شهروند هرچه سريعتر وارد بورس شود. 
بر اساس اين گزارش، پيشنهاد تغيير دستور اساسنامه 
ش��هروند براي ارايه در ب��ورس ب��ا ۱۵ راي موافق به 

تصويب رسيد. 
حامد مظاهريان معاون شهردار تهران درباره اين اليحه 
گفت: اين مصوبه ش��وراي شهر اس��ت كه شهروند و 
همشهري وارد بورس شوند و آن سازوكار را دنبال كنند. 
اولين شرط براي ورود به بورس اين است كه شركت 
سهامي عام باشد و نه خاص. شفاف كردن حساب ها، 

امالك و اموال نيز در حال انجام است.
بر اساس اين گزارش، با موافقت اعضاي شوراي شهر 
تهران يك فوريت اليحه اصالح اساس��نامه ش��ركت 
ش��هروند جهت حضور در بورس ب��ا موافقت اعضاي 

شوراي شهر تصويب شد.
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سكونت ۳۶ درصد جمعيت 
استان تهران در بافت فرسوده

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران از سكونت 
۳۶ درصد جمعيت استان تهران در بافت فرسوده خبر 
داد. به گزارش ايسنا، محسني بندپي در سي و يكمين 
جلسه ستاد بازآفريني شهري با اشاره به اينكه موضوع 
س��تاد بازآفريني و بافت هاي فرسوده موضوع مهم و 
راهبردي است، اظهار كرد: استان تهران يك درصد 
از مساحت كش��ور را دارد كه از اين ميزان ۱۰ درصد 
مساحت استان در حوزه شهري در بافت فرسوده يا 
سكونتگاه هاي غيررس��مي قرار دارد. در اين استان 
حدود ۱۵ هزار هكتار بافت هاي ناكارآمد و فرسوده 
وجود دارد كه جمعيتي بالغ بر ۴.۵ ميليون نفر يعني 
حدود ۳۶ درص��د از جمعيت اس��تان در اين حوزه 
سكونت دارند. اس��تاندار تهران افزود: با توجه به اين 
شرايط بايد نگاه ما به مسائل اجتماعي اوال باشد، چرا 
كه اگر به مسائل اجتماعي شهروندان و سكونتگاه ها 
درحوزه شهري و روس��تايي و كشور بپردازيم ديگر 
به مس��ائل امنيتي س��وق پي��دا نمي كنيم. كاهش 
آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري هاي اجتماعي در اين 
مناطق با اتخاذ راهكارها و استقرار دفاتر تسهيل گري 
حائز اهميت اس��ت. وي با اش��اره به اينكه سيستم 
سالمت اين بافت ها و سكونتگاه با مشكل مواجه است، 
عنوان كرد: نبود ش��بكه جمع آوري فاضالب و عدم 
شرايط مناسب براي عبور و مرور جهت حمل زباله ها، 
مشكالت زيست محيطي و بهداشتي اين مناطق را به 
دنبال دارد. وي ادامه داد: بر اساس شاخص هاي رشد 
جمعيت ميانگين باروري در كشور ۲ درصد و شاخص 
جهاني آن ۱.۷ درصد و در تهران ۱.۶ درصد است و اين 
در حالي است كه هرساله ۲۰۰ هزار به سبب مهاجرت 
به جمعيت استان اضافه مي شود. بندپي با تاكيد بر 
اينكه دستگاه هاي خدمات رسان بر اساس قانون در 
حوزه ستاد بازآفريني شهري بايد در كنار شهرداري ها 
باشند، افزود: مي طلبد دستگاه هاي متولي در حوزه 
صدور سند فعال باشند تا اين مشكل برطرف شود؛ 
چرا كه ساكنين اين مناطق تا سند مالكيت نگيرند 
امكان بهره مندي از اين تسهيالت را ندارند. استاندار 
تهران تصريح كرد: بر اس��اس قان��ون بودجه ۱۴۰۰ 
ارزش افزوده در استان تهران ۸۰۰۰ ميليارد تومان 
است و با پيشنهاد استان تهران و در ديدار با نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، شهرداران مي توانند از اين 
ظرفيت براي ارتقاي زيرساخت ها از قبيل فضاي هاي 
آموزشي، بهداشتي و اماكني كه اثر بخشي در مناطق 
هدف بازآفريني دارن��د، اقدامات الزم را انجام دهند. 
استاندار تهران ادامه داد: اين موضوع بايد در شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان مصوب شود تا از منابعي 
كه مي تواند ق��وه محركه اي براي س��تاد بازآفريني 

شهري باشد در اين حوزه استفاده كرد.

اشياي گمشده در تاكسي هاي 
تهران را چگونه بيابيم؟

مريم قلي زاده، مدير روابط عمومي سازمان مديريت 
و نظارت بر تاكس��يراني ش��هر تهران از شكل گيري 
اتاق اشياي گمشده در اين س��ازمان خبر داد و اعالم 
كرد: شهروندان تهراني مي توانند اشياي گمشده در 
ناوگان تاكسيراني را از طريق س��امانه ۴۸۰۴۸ پيدا 
كنند. قلي زاده در اين باره به ايرنا گفت: يكي از مواردي 
مطرح در اين حوزه مبحث تاكسيرانان امانتدار است 
و از آنجايي كه تعداد زيادي از ش��هروندان با تاكسي 
تردد مي كنند معموال اشياي گمشده اي در تاكسي ها 
باقي مي ماند. به گفته وي، در س��ازمان تاكسيراني، 
واحد امور اشياي گمشده شكل گرفته است كه همه 
تاكس��يران ها در صورت پيداكردن اشيايي در داخل 
خودروي خود يا آن را به صاحبش بازمي گردانند يا آن 
را تحويل سازمان تاكسيراني مي دهند. قلي زاده ادامه 
داد: بيشترين اين اشيا مدارك شخصي و هويتي است 
كه پس از گذش��ت حدود ۴۰ روز، اگر فرد به سازمان 
تاكسيراني مراجعه نكرد تحويل اداره پست مي شود و از 
طريق ارسال پستي به دست صاحبان مدارك مي رسد. 
به گفته وي، شهرونداني كه اشياي خود را گم كردند 
مي توانند با مراجعه به س��ايت سازمان تاكسيراني يا 
تماس با شماره ۴۸۰۴۸ بعد از دادن نشاني، شيء گم 
شده خود را تحويل بگيرند. مدير روابط عمومي سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران خاطرنشان 
كرد: متاسفانه بسياري از اشياي گم شده سال ها است 
كه در سازمان تاكسيراني باقي مانده و صاحبان اصلي 
آن براي گرفتن ش��يء گم شده خود مراجعه نكردند. 
وي ادامه داد: شهرونداني كه اشياي خود را در ناوگان 
تاكسيراني گم كردند بصورت تلفني و مجازي با دادن 
نشاني و مشخصات اشياي گمشده خود را پيدا كنند. 
بر اساس اين گزارش، روزانه حدود ۸۰ هزار تاكسي در 
پايتخت فعاليت دارد كه بر اساس آمارها روزانه چندين 
ميليون نفر در تهران از اين وسيله نقليه عمومي براي 

جابه جايي درون شهري خود استفاده مي كنند.

افزايش ۱2۱ درصدي
پروازهاي عبوري از آسمان ايران

بر اس��اس آمار رس��مي طي فروردين امسال ۲۵۲۷۱ 
نشست و برخاست پرواز مسافري در فرودگاه هاي داخلي 
انجام شده و پروازهاي عبوري ۱۲۱ درصد رشد داشته 
است. به گزارش تسنيم، بر اساس آمار شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران ط��ي فروردين ۱۴۰۰ پروازهاي 
داخلي مس��افري ۱۸۴ هزار و ۲9 دقيقه تاخير پروازي 
داشته اند. بيش��ترين تاخير پروازي براي شركت هاي 
هواپيمايي پارس اير و ساها به ترتيب با ۳۶ و ۲۴ درصد 
بوده است. كمترين تاخير پروازي نيز با ۵ و ۷ درصد به 
ترتيب براي شركت هاي هواپيمايي ماهان و معراج ثبت 
شده است. پروازهاي اولين ماه امسال شركت هواپيمايي 
آس��مان ۲۵ هزار و ۸۶۴ دقيقه و پروازهاي هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران نيز ۲۴ هزار و ۱۷۲ دقيقه تاخير 
داشته اند. متوسط زمان تاخير پروازهاي تاخيردار در 

فروردين امسال ۷۷ دقيقه بوده است.

استقبال شركت هاي چيني از
سند همكاري 2۵ ساله ايران و چين

معاون وزير راه از استقبال شركت هاي چيني در چارچوب 
سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين درخصوص تامين 
مالي پروژه هاي زيرس��اختي حمل و نقلي خبر داد. به 
گزارش تسنيم، اميرمحمود غفاري با اشاره به برگزاري 
جلسه هيات شركت هاي چيني اظهار كرد: اين شركت ها 
در راستاي اجراي سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين، 
ضمن استقبال از تامين منابع مالي پروژه هاي زيرساختي 
حمل و نقل��ي، آمادگي خود را ب��راي احداث و تكميل 
پروژه هاي مختلف وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده اند.

امضاي تفاهم نامه ريلي
ايران و ارمنستان

مديرعامل ش��ركت راه آهن از امضاي تفاهم نامه ايران 
و ارمنس��تان براي فعال كردن مسير ريلي دو كشور از 
طريق نخجوان خبر داد. به گزارش ايلنا، سعيد رسولي 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران، با 
اشاره به سفر خود به جمهوري ارمنستان كه در قالب 
هيات همراه وزير راه و شهرس��ازي انجام شد، گفت: با 
توجه به اتفاقات اخيري كه در منطقه به وقوع پيوست 
و صلح ارمنستان و آذربايجان، گزينه حمل ريلي كاال از 
مسير جلفا به نخجوان و از آنجا به سمت ايروان، تفليس 
و مسكو در دستور كار قرار گرفت و ماه هاست كه راجع به 
اين مساله مشغول رايزني و گفت وگو هستيم. وي ادامه 
داد: طي جلسات متعددي با روسيه راجع به اين مسير 
صحبت كرديم و با ارمنستان يك جلسه غير حضوري و 
مجازي برگزار شد. طي آن جلسه موضوعات مورد عالقه 
طرفين به بحث گذاشته شد. رسولي افزود: در اين سفر 
كه همراه با وزير راه و شهرسازي به ايروان انجام شد، طي 
يك نشست، سندي در ۶ ماده به امضا رسيد كه در اين 
تفاهم نامه طرفين عزم خودش��ان را براي همكاري در 
زمينه حمل ونقل كاال از طريق شبكه ريلي در مسير ايران 
به سمت روسيه و اروپا اعالم كردند. همچنين اعالم شد 
كه براي تحقق اين امر در اولين فرصت اطالعات مورد 
ني��از از جمله اطالعات تعرف��ه اي و موضوعات مربوط 
به سيستم  ها، اطالعات و آمار موجود طرفين از طريق 
ايميل در اختيار ه��ر دو راه آهن قرار داده ش��ود تا كار 
كارشناسي دقيق تري صورت بگيرد. مديرعامل شركت 
راه آهن با بيان اينكه در اين سند هر دو طرف اعالم كردند 
كه تالش و بررسي خود را براي جذب بار از ساير شقوق 
حمل و نقل به ريل انجام مي دهند، گفت: در حال حاضر 
تقريبا مي توان گفت تمام بار هند به روسيه و بالعكس از 
طريق دريا حمل مي شود. اما مسير ريلي از طريق ايران 
هم باعث صرفه جويي در زمان شده و هم از منظر هزينه 
امكان رقابت با مسير دريايي را دارد. وي ادامه داد: در اين 
تفاهم نامه، بندي در ارتباط با مراكز لجستيكي گنجانده 
ش��ده و بناس��ت طرفين طي يك همكاري در زمينه 
سرمايه گذاري در حوزه هاي لجستيكي، به مشتريان، 
عالقه مندان غيردولتي، شركت ها و ... اطالع رساني كرده 

و مشاركت آنها را در حوزه لجستيك ريلي جلب كنند.

هشدار درباره وقوع سيالب
در برخي استان ها

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
امروز چهارشنبه   ۵ خرداد  احتمال باال آمدن ناگهاني سطح 
آب رودخانه ها و مس��يل ها، وقوع صاعقه و برق گرفتگي، 
وقوع سيالب، آبگرفتگي معابر، خيزش گردو خاك، كاهش 
كيفيت هوا و خسارت به محصوالت كشاورزي در چندين 
استان وجود دارد. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، 
در تش��ريح آخرين وضعيت جوي كش��ور بيان كرد: روز 
چهارشنبه ۵ خرداد در برخي مناطق غرب و شمال غرب 
كشور، شرق س��واحل خزر، برخي مناطق مركز كشور، 
برخي نقاط استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان، 
شمال شرق كشور، خراسان جنوبي و استان هاي واقع در 
دامنه هاي جنوبي البرز شامل تهران، البرز، قزوين و سمنان 
رگبار باران، رعد و برق، وزش باد ش��ديد و ريزش تگرگ 
در برخي مناطق پيش بيني مي ش��ود.  وي افزود: شدت 
بارش ها روز چهارشنبه در استان هاي مازندران و گلستان 
و همچنين ارتفاعات البرز مركزي و البرز شرقي خواهد بود 
و در اين روز در سواحل خزر كاهش نسبي دما را خواهيم 
داشت.  مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: در نقاطي كه ذكر ش��د رگبار و رعدوبرق، وزش با 
شديد، گردوخاك و در مناطق مستعد تگرگ  پيش بيني 
مي شود در اين راستا احتمال باال آمدن ناگهاني سطح آب 
رودخانه ها و مسيل ها، وقوع صاعقه و برق گرفتگي، وقوع 
س��يالب، آبگرفتگي معابر، خيزش گردو خاك، كاهش 
كيفيت هوا و خسارت به محصوالت كشاورزي وجود دارد. 
وي افزود: توصيه مي شود اجتناب از تردد و توقف در حاشيه 
رودخانه ها و مسيل ها، پرهيز از صعود به ارتفاعات و احتياط 
در چراي دام ها در ارتفاع��ات و در مجاورت رودخانه ها و 
مسيل ها  در دس��تور كار باشد. روز پنجشنبه ۶ خرداد در 
شرق و جنوب شرق كشور، نواحي مركزي و جنوب كشور 
وزش باد شديد خواهيم داشت و در برخي مناطق، خيزش 

گرد و خاك دور از انتظار نيست.

تهران ۷۰۰ راننده تاكسي
زن دارد

مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني تهران با اش��اره 
به اينكه حدود ۱۰ هزار راننده تاكس��ي در انتظار 
تصمي��م دولت براي بيمه شدن ش��ان هس��تند، 
گفت: بيمه تاكس��يرانان هزينه براي دولت ندارد و 
دليل تعلل شان مش��خص نيست. محمد روشني 
مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران در گفت وگو با 
مهر در واكنش به صحبت هاي اخير مرتضي تضامني 
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور 
كه گفته اس��ت، نيمي از بيمه شدگان تاكسيراني، 
راننده تاكسي نيس��تند، اظهار كرد: اين مساله در 
مورد تاكس��يراني تهران صدق نمي كند. روشني 
درخصوص وضعيت تاكسي بانوان نيز توضيح داد، 
تاكسيراني ۷۰۰ راننده تاكسي زن دارد و به دنبال 

افزايش ناوگان با حضور زنان تاكسيران هستيم.
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ايرانايراعالمكرد

هشدار درباره مرگ احتمالي بيماران با قطعي برق

فروش بليت پروازهاي »هما« با رمزارز مخصوص
هواپيماي��ي جمهوري اس��المي اي��ران به منظور 
حركت در مس��ير اقتصاد ديجيتال و در راس��تاي 
استفاده از فناوري بالك چين در صنعت هوانوردي 
و گردش��كري در قراردادي با يك شركت داخلي، 
قصد دارد با انتشار توكن بليت »هما« تحت عنوان 
»هماتيك«، تحولي در سيس��تم ف��روش صنعت 

هوايي كشور ايجاد كند. 
به گ��زارش »تعادل«، توكن هماتي��ك، نوعي توكن 
كاربردي به ش��مار مي رود. بيشتر توكن ها در دنياي 
ارزهاي ديجيتال، »توكن هاي كاربردي« هستند. اين 
توكن ها امكان دريافت كاربرد خاصي از يك پروژه را 
فراهم مي كنند كه تنها در اكوسيس��تم مربوط به آن 

قابل استفاده است.
به گزارش ايسنا، براي توسعه خدمات نوين در مسير 
تحول ديجيتال و حركت به سوي اقتصاد ديجيتالي، 
فناوري بالك چين را با كمك يك ش��ركت داخلي را 

به خدمت گرفت تا براي نخستين بار در جهان، نسل 
فناورانه بليت هاي پرواز را بر بستر توكن صادر كند.

شهروندان در آينده نزديك با استفاده از توكن هماتيك 
مي توانند با استفاده از اين توكن براي كالس  پروازهاي 
اكونوم��ي، قابليت خريد بليت بدون زمان براس��اس 
مسافت هوايي وجود دارد كه با اين خدمت، مسافران 
مي توانند مس��تقل از شهر مبدا و مقصد، اين توكن را 
از قبل و به مرور زمان خريداري و متناسب با مسافت 
پروازهاي خود استفاده كنند؛ همچنين قابليت مبادله 

اين توكن با ساير مسافران نيز وجود دارد. 
در فرآيند محاسبه هزينه پرواز با توكن هماتيك، ميزان 
مسافت هوايي دو شهر يا به اصطالح ناتيكال مايل بين 
دو شهر استفاده مي شود. هر واحد از اين توكن، برابر 
منافع اس��تفاده از يك صندلي در پ��رواز اكونومي به 
مسافت ۱۰۰ ناتيكال مايل است. به طور مثال، مسافران 
براي خريد بليت در مسير تهران-مشهد كه مسافت آن 

۴۱۰ ناتيكال مايل است، بايد ۴.۱ توكن براي دريافت 
بليت پرداخت كنند؛ همچنين در مسيرهاي كمتر از 
۲۵۰ ناتيكال مايل، حداقل ۲.۵ توكن به منظور صدور 

بليت پرواز دريافت مي شود.

    تفاوت توكن با كوين؟
به گزارش »تعادل« به نقل از سايت ارز ديجيتال، در 
بازار ارزهاي ديجيتال، ي��ك »توكن« )Token( ارز 
ديجيتالي است كه بالك چين مستقل خود را ندارد 

و روي شبكه هاي ديگر مانند اتريوم جابه جا مي شود.
بنابراين در بازار ارزه��اي ديجيتال مهم ترين چيزي 
كه يك توكن را با »كوين« )Coin( متمايز مي كند، 
داشتن يا نداشتن بالك چين مستقل است. طبق اين 
تعريف، يك كوين ارز ديجيتالي است كه بالك چين 

مستقل خود را دارد.
بيت كوين، اتريوم، ريپل، اليت كوين، بيت كوين كش، 

كاردانو و صدها ارز ديجيتال ديگر كه بالك چين هاي 
اختصاصي خود را دارند در دسته بندي كوين ها جاي 

مي گيرند.
از بزرگ ترين توكن هاي بازار هم مي توان به تتر، چين 
لين��ك، داي )Dai(، آوي )Aave(، ي��رن فايننس 
)Yearn.Finance( و ب��ت )BAT( اش��اره ك��رد. 
بيشتر توكن ها در دنياي ارزهاي ديجيتال، »توكن هاي 
كاربردي« هستند. اين توكن ها امكان دريافت كاربرد 
خاصي از يك پ��روژه را فراهم مي كنن��د كه تنها در 

اكوسيستم مربوط به آن قابل استفاده است.
براي مثال، اگر پروژه اي با اين هدف كار خود را آغاز كند 
كه بليت اتوبوس هاي بين شهري را تنها با توكن هاي 
مخصوص��ي بتوان خري��داري ك��رد، در اين صورت 
كاربرد آن توكن تنها براي خريد بليت ها خواهد بود و 
نمي توان به عنوان مثال از آن براي خريد غذا از رستوران 

استفاده كرد.



قيمت بيت كوين در حال حاضر در محدوده ۳۷ هزار دالر 
معامله مي شود. اين در حالي است كه تحليل گران از ۳۴ 
هزار دالر به عنوان سطحي بااهميت ياد مي كنند و به گفته 
آنها، معامله گران بايد به خوبي اين سطح را زيرنظر داشته 
باش��ند. از سوي ديگر در حالي كه بازار بيت كوين با فشار 
فروش شديدي روبرو است، حمايت شدن آن در سطوح 
حمايتي كليدي مي تواند منجر به رشد ارزهاي ديجيتالي 

نظير اتريوم، كاردانو، سوالنا و پوليگان شود.
در طول روندهاي صعودي قدرتمند، هر اصالح به افزايش 
خريد منجر مي شود؛ زيرا سرمايه گذاران و معامله گران 
انتظار دارند قيمت نوساناتي صعودي داشته باشد و همين 
مساله باعث مثبت شدن احساسات حاكم بر بازار مي شود؛ 
به همين دليل اس��ت كه اصالح��ات بازارهاي صعودي 
چندان گسترده نيست و روند به سرعت به حركت خود 
ادامه مي دهد. اين در حالي است كه وقتي روند از صعودي 
به نزولي تغيير مي كند، معامله گران صبر مي كنند تا در 
رالي هاي قيمت )زماني كه بازار رو به رش��د است( اقدام 
به فروش كنند؛ چراكه فكر مي كنند قيمت به س��طوح 
پايين تري خواهد رسيد. در بازار نزولي، سطوح حمايتي 
خيلي راحت شكسته مي شوند و قيمت روندي نزولي به 
خود مي گيرد. به طور كلي، يك روند نزولي كه پس از روند 
صعودي قوي رخ مي دهد، پيش از فاز تس��ليم خريداران 
كه در آن آنها ديگر باوري نس��بت به صعود قيمت ندارند 
به اتمام نمي رسد. در اين زمان است كه كف قيمت روند 
مشخص مي شود. در بين تمام اين نوسانات، معامله گران 
بايد نگاهي به سناريوي بلندمدت داشته باشند و به جاي 
آنكه هيجان زده شوند، بايد تصميمي آگاهانه اتخاذ كنند.

  احتمال سقوط بيت كوين به زير ۳۴ هزار دالر 
وجود دارد

قيمت بيت كوين در حال حاضر در محدوده ۳۷ هزار دالر 
معامله مي شود. اين در حالي است كه تحليل گران از ۳۴ 
هزار دالر به عنوان سطحي بااهميت ياد مي كنند و به گفته 
آنها، معامله گران بايد به خوبي اين سطح را زيرنظر داشته 
باشند. به گزارش كوين تلگراف، همزمان با افزايش قيمت 
بيت كوين، قيمت اين ارز ديجيتال در صرافي هاي عمده 
مانند بايننس به باالي ۳۷ هزار دالر رسيد. اين در حالي 
است كه همچنان خطر تداوم روند صعودي وجود دارد و 
كارشناسان نسبت به اين سطح هشدار مي دهند. سطح 
كليدي در كوتاه مدت براي بيت كوين و اتريوم به ترتيب 
۳۰ هزار دالر و ۲,۰۰۰ دالر اس��ت. سطح ۴۲ هزار دالر در 
حال حاضر ناحيه مقاومت عمده است و جهش قيمت به 
باالت��ر از آن مي تواند احتمال يك موج صعودي جديد را 
افزايش دهد. با اين حال، اگر بيت كوين زير ۳۷ هزار دالر 
باقي بماند، احتمال نوسانات عرضي ميان ۳۰ هزار دالر تا ۳۵ 
هزار دالر در كوتاه مدت به شدت افزايش مي يابد. تريدركوز، 
با اشاره به قيمت ۳۷ هزار دالر به عنوان قيمت »ميان رده« 
بيت كوين، نوشت: »اگر بتوانيم قيمت ميان رده را تغيير 
دهيم، احتمال افزايش تا ۴۲,۰۰۰ دالر را داريم.« يوجين 
انگ، سرپرست توسعه تجارت آسيا در صرافي جمينا گفت 
»الگوريتم هاي سيستماتيك كوتاه شده اند و در آخر هفته، 
بيت كوين و اتريوم احتماالً افت بيشتري به سطوح پايين تر 
قبلي خواهند داشت. الگوريتم هاي سيستماتيك در آخر 
هفته كه عدم نقدينگي وجود داشت، كوتاه شده اند. در ۲۴ 
ساعت آينده انتظار بازگشت به كف هاي قبلي در بيت كوين 
و اتريوم داريم. در صورت بروز چنين وضعيتي، شاهد ثبت 
سفارش هاي خريد خواهيم بود.« همانطور كه تحليلگران 
تكنيكال پيش بين��ي مي كردند كه تا زمان بازگش��ايي 
بازارهاي امريكا و لندن در روز دوش��نبه ش��اهد تثبيت 
قيمت باش��يم، بازار ضعيف تر از آن بود كه معامله گران 
انتظار داشتند. حفظ سطح حمايت ۳۳ هزار دالري براي 
بيت كوين حياتي است تا از افت مجدد به ناحيه حمايتي 
۳۰ هزار دالري در كوتاه مدت جلوگيري كند. ۳۳ هزار دالر 
و ۳۵ هزار دالر همچنان در آينده نزديك به عنوان سطوح 
حمايتي مه��م باقي مي مانند و ۳۹ ه��زار دالر و ۴۲ هزار 

دالر سطوح مقاومت عمده هستند. اما به گفته معامله گر 
لكس ماسكووسكي، يك روزنه اميد براي بازار اين است كه 
استخراج كنندگان بيت كوين در حال حاضر دارايي خود 
را نمي فروشند. او نوشت: »ماينرهاي بيت كوين در حال 
حاضر فروش ندارند. س��ه روز پيش جهش كوچكي در 
فشار فروش از سوي آنها داشتيم، اما اكنون به حالت عادي 
بازگشته است. داده هاي گالسنود و كريپتو كوآنت اينطور 
نشان مي دهد. همه فشار فروشي كه اكنون داريم از سوي 

خود ما است.«

  احساس�ات حاكم بر ب�ازار بيت كوين نزولي 
است

قيمت بيت كوين ۱۹ مي  )۲۹ ارديبهشت( با سقوط، در 
زير ميانگين متحرك ساده ۲۰۰ روزه در ناحيه ۴۰ هزار 
و ۲۳۵ دالر بسته شد. سرمايه گذاران نهادي اين شاخص 
را به دقت زيرنظر دارند و معمواًل وقتي قيمت به زير اين 
ناحيه برسد و براي مدتي در آنجا بماند، خريدي انجام 
نمي دهند. خريداران روز بعد قيمت را به باالي ميانگين 
متحرك ساده ۲۰۰ روزه رساندند اما موفق به تثبيت آن 
نشدند. اين به آن معناست كه فروشندگان در هر رالي 

اقدام به فروش مي كنند. در حال حاضر احتمال كاهش 
قيمت بيت كوين ب��ه زي��ر ۲۸,۸۵۰ دالر وجود دارد. 
اين ناحيه از اهميت بااليي برخودار است و در صورت 
شكستن، مي توان انتظار سقوط بيشتر تا محدوده ۲۰ 
هزار دالر را داش��ت. در حال حاضر احساسات حاكم 
بر بازار نزولي اس��ت و اوضاع بازار به نفع فروشندگان 
است. اولين نشانه از قوت گرفتن بازار را مي توان جهش 
و بسته ش��دن قيمت باالي خط روند نزولي دانس��ت. 
چنين حركتي مي تواند راه را براي رسيدن به ۴۲ هزار 
دالر و پس از آن ۴۶ هزار دالر باز كند. همچنين قيمت 
اتريوم ۱۹ مي به زير ميانگين متحرك ساده ۵۰ روزه 
در محدوده ۲,۷۷۶ دالر رس��يد. خري��داران ۲۰ و ۲۱ 
مي تالش كردند تا قيمت را باالي اين ميانگين متحرك 
برس��انند و آن را تثبيت كنند، ولي موفق به انجام اين 
كار نشدند. اين موضوع را مي توان اينگونه تفسير كرد 
كه معامله گران در جهش هاي قيمت اقدام به فروش 
مي كنند. در صورتي كه قيمت اتريوم زير ۱,۸۰۲ دالر 
تثبيت شود، احتمال سقوط تا ميانگين متحرك ساده 
۲۰۰ روزه در ۱,۵۷۸ دالر وجود دارد. اين سطح احتمااًل 
با حمايت قدرتمندي روبرو خواهد شد. اگر قيمت از اين 

ناحيه احيا شود، ممكن است شاهد صعود به ميانگين 
متحرك ساده ۵۰ روزه باشيم. در اينجا به احتمال زياد، 
فروش��ندگان بار ديگر وارد عمل مي شوند و مقاومت 
قدرتمندي را شكل مي دهند. در صورت سقوط قيمت 
از ميانگين متحرك ساده ۵۰ روزه، اين احتمال وجود 
دارد كه اتري��وم براي چند روز در يك بازه مش��خص 
نوسان كند. در طرف ديگر، اگر فروشندگان قيمت را تا 
پايين ميانگين متحرك ساده ۲۰۰ روزه پايين بياورند، 
فروش هيجاني احتمااًل باعث س��قوط تا ۱,۲۸۹ دالر 
مي شود. مش��اهده نمودارهاي اتريوم هم حاكي از آن 
است كه اگر فروشندگان قيمت را پايين بكشند و در زير 
خط حمايت كانال تثبيت كنند، افزايش فشار فروش 
مي تواند باعث كاهش قيمت تا ۱,۲۸۹ دالر ش��ود. در 
سوي ديگر، اگر قيمت از خط حمايت كانال نزولي احيا 
شود، خريداران بار ديگر تالش مي كنند قيمت اتريوم را 
به باالي كانال بكشانند. در صورت موفقيت، اين موضوع 
مي تواند شاهدي بر اتمام روند نزولي تلقي شود. در اين 
صورت، هدف بعدي جهش تا ۳,۰۰۰ دالر خواهد بود.

  مدير گلدمن ساكس نسبت به آينده ارزهاي 
ديجيتال خوش بين است

با وجود اين، سرپرست جهاني دارايي هاي ديجيتال در غول 
بانكي گلدمن ساكس، به  رغم ابراز نگراني از كالهبرداري ها 
در بازار ارزهاي ديجيتال، اظهارات خوش بينانه اي نسبت به 
آينده اين بازار مطرح كرده و از گسترش مشاركت اين بانك 
در اين حوزه خبر داد. به گزارش كوين دس��ك، متيو مك 
درموت، سرپرست جهاني دارايي هاي ديجيتال در گلدمن 
ساكس، گفت كه فضاي ارزهاي ديجيتال »به ويژه تا آنجا كه 
مربوط به ذخيره سازي داغ مي شود«، تنها يك كاله برداري 
بزرگ تا تأثير گسترده منفي روي بازار فاصله داشت. مك 
درموت كه نظرات ش��خصي خود و نه تيم تحقيق را بيان 
مي كرد، در پاسخ به پرسشي پيرامون خطرات پيش روي 
صنعت ارزهاي ديجيتال، اظهار كرد كه »اقدامات نظارتي 
ناسازگار« در كشورهاي مختلف جهان مي تواند مانع توسعه 
بيشتر فضاي ارزهاي ديجيتال شود. كارشناس گلدمن 
ساكس كه نزديك به ۱۶ سال است در اين بانك فعاليت 
دارد و پيش از اين سرپرس��ت جهاني تأمين مالي دارايي 
اين شركت بود، ابراز اطمينان كرد كه شركت هاي بزرگ 
ارزهاي ديجيتال رشد خود را »بدون افزايش قابل توجهي 
در فعاليت ه��اي كاله بردارانه« مديريت كرده اند و رغبت 
بيش��تري به اين حوزه يافته اند. گلدمن س��اكس مانند 
بسياري ديگر از شركت هاي بزرگ خدمات مالي در ابتدا 
نسبت به ارزهاي ديجيتال ترديد داشت، اما با افزايش مداوم 
تقاضا براي محصوالت و خدمات سرمايه گذاري مرتبط با 
ارزهاي ديجيتال در ميان س��رمايه گذاران، بر ترديد خود 
غلبه كرد. تيم دارايي هاي ديجيتال گلدمن س��اكس در 
يك نظرس��نجي كه در ماه مارس س��ال جاري ميالدي 
)اسفند-فروردين( ميان ۲۸۰ مشتري اين شركت انجام 
ش��د، دريافت كه از هر پنج پاسخ دهنده دو نفر به نوعي با 
ارزهاي ديجيتال در ارتباط است، در حالي كه سه نفر از هر 
پنج نفر قصد داشتند در سال آينده دارايي خود را افزايش 
دهند. اين گروه همچنين دريافت كه فعاليت هاي معامالت 
روزانه آتي بيت كوين در بورس بازرگاني و كاالي شيكاگو 
)CME( در ماه آوريل )فروردين-ارديبهشت( در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۰۰ درصدي داشته است. 
اين در حالي است كه مك درموت تأكيد كرد كه گلدمن 
ساكس به دليل چشم انداز مبهم تنظيم مقررات، تازه در 
حال شروع ارايه دسترسي به فضاي ارزهاي ديجيتال به 
مشتريان خود است. به گفته مك درموت، اين شركت به 
دنبال ارايه ساختارهاي وام دهي در حوزه ارزهاي ديجيتال 
به مشتريان شركتي و همچنين اوراق بهادار ساختاريافته 
اس��ت و امكان دسترس��ي به ارزهاي ديجيت��ال، به ويژه 
بيت كوين، را از طريق صندوق سرمايه گذاري يا محصوالت 
مشابه اوراق بهادار ساختاريافته براي مشتريان مديريت 

دارايي خود فراهم خواهد كرد.
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مهلت روسيه به گوگل براي 
حذف محتواي غيرقانوني

روسيه به گوگل ۲۴ ساعت مهلت داده تا محتواي 
غيرقانوني را حذف كند. ب��ه گزارش مهر به نقل از 
رويترز، سازمان ناظر بر ارتباطات روسيه به گوگل 
۲۴ س��اعت مهلت داده تا محت��واي غيرقانوني در 
اين كشور را حذف كند. در غير اين صورت سرعت 
ترافيك اين ش��ركت امريكايي در روسيه كاهش 
مي يابد. سازمان راسكامنادزور اعالم كرد تاكنون 
بيش از ۲۶ هزار درخواس��ت براي حذف اطالعات 
غيرقانوني مانند ويدئوهاي حاوي خشونت يا مواد 
مخدر و همچنين محتواهاي مربوط به گروه هاي 
افراطي به گوگل ارس��ال كرده است. به گفته اين 
س��ازمان چنانچه گوگل دسترس��ي به محتواي 
ممنوع را محدود نكند با جريمه اي بين ۸۰۰ هزار 
تا ۴ ميليون روبل )۱۰۸۰۰ تا ۵۴ هزار دالر( روبرو 
خواهد شد. در صورت تكرار نقض قوانين جريمه اي 
معادل ۱۰ درصد كل درآمد ساالنه شركت براي آن 
وضع مي شود. گوگل نسبت به درخواست اظهارنظر 
درباره مهلت راس��كامنادزور پاسخي نداده است. 
عالوه بر آنچه گفته ش��د سازمان ناظر بر ارتباطات 
روسيه يوتيوب )زيرمجموعه گوگل( را به سانسور 
متهم مي كند زيرا دسترسي رسانه هاي روسي به 
اين ش��بكه اجتماعي محدود شده اس��ت. اين در 
حالي است كه روسيه در يك اقدام تنبيهي سرعت 
ترافيك توييتر را كاست زيرا اين شبكه اجتماعي 
نيز محتواي ممنوع شده را حذف نكرد. در حقيقت 
فرآيند كاهش سرعت ترافيك بخشي از تالش دولت 
روسيه براي مقابله با شركت هاي فناوري امريكايي و 

نظارت بهتر بر اينترنت است.

مدنيخبرداد:
يك ميليون و 200 هزار خانوار 

روستايي زير چتر بيمه بركت
منازل يك ميليون و ۲۰۰ هزار خانوار روستايي تحت 
پوشش بيمه حوادث بركت قرار گرفته است. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، هم اكنون 
منازل يك ميليون و ۲۰۰ هزار خانوار روستايي تحت 
پوشش بيمه حوادث طبيعي بركت شامل سيل، زلزله، 
آتش سوزي و ديگر حوادث قرار گرفته است. اميرحسين 
مدني ضم��ن بيان اين مطلب افزود: ب��ا توجه به زلزله 
۵,۵ ريش��تري در سنخواست استان خراسان شمالي 
هم اكنون كارشناسان بيمه مش��غول برآورد خسارت 
خانه هاي روستايي هستند و پيش بيني مي شود قريب 
به ۵۰۰ خانوار روستايي در اين زلزله آسيب ديده باشند.

وي همچنين با اش��اره به بيمه ش��دن ۸۰ هزار منزل 
روستايي در اس��تان خراسان شمالي تاكيد كرد: سال 
گذش��ته منازل همه ۷۲۱ روستاي استان با مشاركت 
اس��تانداري بيمه حوادث ش��د و بر اين اس��اس، تمام 
خانوارهاي آس��يب ديده از زلزله تا سقف ۲۰۰ ميليون 
ريال جهت جبران خسارت و بازسازي منازل به شكل 
بالعوض دريافت مي كنند. مدني افزود: كل حق بيمه 
حوادث منازل روستايي در استان خراسان شمالي بالغ بر 
۲۶ ميليارد ريال است كه با مشاركت شركت بيمه بركت 
و استانداري استان تامين شده است.  مديرعامل بنياد 
بركت همچنين به پرداخت خسارت منازل روستايي 
شهرستان سي سخت اشاره كرد و اظهار داشت: پس از 
وقوع زلزله سال گذشته در استان كهگيلويه و بويراحمد، 
به ۵ ه��زار و ۹۷۱ خانوار در ۵۲ روس��تاي منطقه دنا و 
شهرستان سي سخت كه دچار آسيب زلزله شده بودند 
تا سقف ۲۰ ميليون تومان خسارت پرداخت شد.  وي 
خاطرنش��ان كرد: عالوه بر پرداخت خسارت به منازل 
روستايي سي سخت، تفاهم نامه كمك ۱۰۰ ميليون 
ريالي براي ساخت هر منزل در مناطق شهري با بنياد 
مسكن به امضا رس��يده و اين منازل در حال بازسازي 
هستند. مدني ادامه داد: تاكنون يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
خانوار س��اكن روستاهاي سراسر كشور تحت پوشش 
بيمه آتش س��وزي و حوادث بركت قرار گرفته اند تا در 
صورت وقوع زلزله، س��يل، آتش سوزي و ساير حوادث 
طبيعي به آنها خسارت پرداخت شود. مدني تاكيد كرد: 
سال گذشته و در جريان سيل در استان هاي لرستان، 
خوزس��تان، گلس��تان و زلزله سي س��خت در استان 
كهگيلويه و بويراحمد به هر خانوار آسيب ديده تا سقف 
۲۰۰ ميليون ريال خسارت پرداخت شده است. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا و ۲ ميليون 
و ۲۵ هزار خانوار تحت پوشش فعاليت ها و خدمات بيمه 

بركت در سراسر كشور قرار دارند.

اعالم جزييات بسته اينترنت 
انتخاباتي مشتركان همراه اول

همراه اول با پذيرش درخواست ستاد ملي كرونا و وزارت 
ارتباطات براي اهداي بسته ۷ گيگابايتي اينترنت، به 
تمامي مشتركان خود بسته اينترنت رايگان مي دهد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، همراه اول با پذيرش درخواست ستاد ملي مقابله 
با بيماري كرون��ا و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
براي اهداي بسته اينترنت جهت تبليغات انتخاباتي در 
فضاي مجازي، پس از ارسال ليست اسامي مشتركان 
توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به اپراتور، به 
همه مشتركان خود شامل دايمي، اعتباري و انارستان 
بس��ته ۷ گيگابايتي رايگان مي دهد. اين اقدام با هدف 
حفظ سالمت مردم در روزهاي انتخابات در دستور كار 
قرار گرفته و براس��اس اعالم وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، قرار است اين بسته اينترنتي هديه يك ماهه به 
هر كدملي تخصيص يابد. تمامي متقاضيان و مشتركان 
هم��راه اول براي دريافت اين بس��ته اينترنتي رايگان، 
كافي است به آدرس س��ايت ictgifts.ir كه از سمت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شده، مراجعه 

و براساس اولويت كدملي ثبت نام كنند.

مكعب خدمت آبفاي اصفهان 
پيشگام در توسعه دولت الكترونيك

حذف قبوض كاغذي با هدف حفظ محيط زيست و 
صيانت از منابع طبيعي اقدامي موثر در تحقق اهداف 
برنامه هاي دولت الكترونيك، مسووليت اجتماعي و 
پيشبرد اهداف شهر هوشمند است؛ چرا كه دولت 
الكترونيكي مقدمه اي براي عدالت اجتماعي است 
كه با ش��فافيت فرآيندها و نظارت كارآمد، توسعه 

پايدار جامعه را تسهيل مي كند. 
در اين مسير، روند حذف قبوض كاغذي آب بهاي 
آبفا در استان اصفهان س��رعت يافت و استفاده از 
انواع فناوري هاي نوين در دس��تور كار اين شركت 
قرار گرفت به نحوي كه پس از شيوع كرونا ويروس 
و لزوم جلوگي��ري از ترددهاي غيرضروري، آبفاي 
استان اصفهان را بر آن داشت تا با برداشت گام هايي 
فراتر از چش��م انداز ۱۴۰۰ و تبدي��ل تهديدات به 
فرصت با اس��تفاده از پتانس��يل هاي علم فناوري 
اطالعات و ارتباطات و ايجاد بستر درگاه هاي امن، 
خدمات شركت را در قالب روش هاي »غيرحضوري 
مكعب خدمت« در كمترين زمان و در نهايت سرعت 
و كيفيت به مشتركين خود ارايه كند. اين طرح با 
هدف فراهم سازي امكان استفاده سهل و آسان از 
فناوري اطالعات به صورت مستقيم و ۲۴ ساعته، 
بدون تعطيلي و به منظور تامين رفاه حال شهروندان 
و رعايت ش��يوه نامه هاي بهداشتي در تمام منازل 

مشتركين اصفهاني پياده سازي شد.
 در همين زمينه سيد محسن صالح، معاون خدمات 
مشتركين آبفاي اس��تان اصفهان معتقد است كه 
مكعب غيرحضوري خدمت آبفا براساس ساليق، 
تجهيزات الكترونيكي و توانايي هاي شهروندان در 
اس��تان ابداع شده و ش��يوه ها و زيرساخت هايي را 
فراهم مي كند كه متقاضيان بتوانند هر چه سريع تر 

و ساده تر به خدمات دسترسي پيدا كنند. 

پاسخ واتس اپ به نامه دولت هند
واتس اپ در واكنش به ابراز نگراني دولت هند درباره 
سياست حريم خصوصي جديد، اعالم كرد حريم 
خصوصي كاربران باالترين اولويت اين س��رويس 
پيام رسان اس��ت. به گزارش ايسنا، وزارت فناوري 
هند ۱۸ مه در نام��ه اي از واتس اپ خواس��ته بود 
سياست حريم خصوصي جديدش را كه ۱۵ ماه مه 
به اجرا درآمد لغو كند و همچنين اعالم كرد دولت 
هند مي تواند عليه اين شركت اقدامات حقوقي انجام 
دهد. واتس اپ در بيانيه اي اعالم كرد ما به نامه دولت 
هند پاسخ داديم و آنها را مطمئن كرديم كه حريم 
خصوصي كاربران باالترين اولويت ما باقي خواهد 
ماند. واتس اپ همچنين اعالم كرد در به روزرساني 
اخير، حريم خصوصي پيامهاي شخصي افراد تغيير 
پيدا نكرده است. واتس اپ كه متعلق به فيس بوك 
است، اوايل امس��ال اعالم كرده بود كاربرانش بايد 
با شرايط جديد استفاده از سرويس اين شركت تا 
هشتم فوريه موافقت كنند اما اجراي اين سياست 
را در پ��ي انتقاد جهاني از تصميم مذكور به ۱۵ ماه 
مه موكوكل ك��رد. در بيانيه واتس اپ آمده اس��ت 
ما كاركرد وات��س اپ را در هفته هاي آينده محدود 
نمي كني��م. در عوض مدام به كارب��ران درباره اين 
به روزرس��اني يادآوري خواهيم كرد. هند با بيش 
از ۵۰۰ ميليون كاربر، بزرگ تري��ن بازار واتس اپ 
است و اين ش��ركت طرح هاي توسعه بزرگي براي 
اين كشور دارد. بر اساس گزارش رويترز، سياست 
حريم خصوصي جديد واتس اپ كه به اين شركت 
اجازه مي دهد اطالعات كارب��ران را با فيس بوك و 
ش��ركت هاي زيرمجموعه اش به اشتراك بگذارد، 
به يك م��ورد دعواي حقوقي در هند منجر ش��ده 
و رگوالت��ور هند را به تحقيق��ات در اين خصوص 

واداشت.

جاسوسي وزارت بازرگاني امريكا 
از كاربران توييتر

يك واحد امنيتي در وزارت بازرگاني امريكا به طور 
غيرقانوني حس��اب هاي توييتري كاربران اياالت 
متح��ده را كنترل كرده و پس��ت هاي انتقادي را 
شناس��ايي مي كند. به گزارش مهر به نقل از ورج، 
اين واحد امنيتي به خصوص در مورد پست هاي 
انتقادي از اداره آمار امريكا حساس��يت دارد و هم 
از ش��هروندان امريكايي و هم از اتباع خارجي كه 
از نهاد يادش��ده انتقاد كنند، جاسوس��ي كرده و 
اطالعاتي را به صورت غيرقانوني از آنها جمع آوري 
مي كند. بررسي هايي كه كميته بازرگاني، علوم و 
حمل و نقل سناي امريكا در اين زمينه انجام داده 
نشان مي دهد كه واحد يادشده سرويس مديريت 
تهديد و تحقيقات نام دارد و پس از آغاز تحقيقات 
در مورد آن توس��ط سنا در فوريه گذشته فعاليت 
غيرقانوني خ��ود را متوقف كرده اس��ت. فعاليت 
واحد يادشده از اواس��ط دهه گذشته آغاز شده و 
اقدامات غيرقانوني متعددي مانند سوءاستفاده از 
قدرت، سوء مديريت و انتقام جويي عليه كارمندان 
وزارت بازرگان��ي را انجام داده اس��ت. تحقيقات 
سنا حاكيس��ت اين واحد جاسوسي حساب هاي 
توييتري را كه انتقاداتي درباره فرآيندهاي مورد 
استفاده براي سرش��ماري اياالت متحده مطرح 
مي كنند، زيرنظر مي گيرد و به شدت تالش مي كند 
همه منتقدان را اعضاي كمپين هاي دروغ پراكني 
در اينترن��ت قلمداد كند كه اقدامات مخربش��ان 
توسط دولت هاي خارجي هماهنگ مي شود. اما 
واقعيت اين اس��ت كه بس��ياري از منتقدان افراد 
عادي بوده ان��د. در يكي از موارد يك بازنشس��ته 
۶۸ س��اله در امريكا كه تنه��ا ۱۰۰ تعقيب كننده 
در توييتر داشته، به علت انتشار مطلبي با عنوان 
»سرش��ماري همراه با فس��اد بوده و ب��ه گونه اي 
دستكاري شده كه به نفع حزب ترامپ تمام شود« 
مورد تعقيب و جاسوسي مخفيانه قرار گرفته است. 
اطالعات اين افراد در اختيار اف بي اي قرار گرفته 
و در برخي موارد اين اشخاص به علت انتقادهاي 
س��اده خود دس��تگير ش��ده يا با اتهامات جنايي 

مواجه شده اند. 

تحليلگرانبازاررمرزارزها،۳۴هزاردالرراسطحيبااهميتبرايبيتكوينميدانند

بيت كوين در مرز باريك صعود و سقوط

عذرخواهي وزير نيرو به خاطر قطعي هاي برق
وزير نيرو گفت: از بابت تمام اين مضيقه ها و فشارهاي 
ايجاد شده به دليل قطع برق صميمانه عذرخواهي كنم. 
به گزارش فارس، رضا اردكانيان، وزير نيرو با اشاره مساله 
قطعي برق در روزهاي اخير گفت: برخالف گزارش هايي 
كه در روزهاي اخير توسط همكاران من ارائه شده و به 
تناسب براي مضيقه هايي كه براي هموطنان در بخش 
خانگي و تجاري فراهم ش��ده، بنده نيز وظيفه دارم به 
عنوان وزير نيرو از بابت تمام اين مضيقه ها و فش��ارها 
صميمانه عذرخواهي كنم و نياز به اين است كه اطالعات 
دقيق و كارشناسانه را در اختيار تمام مردم قرار دهيم.
وزير نيرو با بيان اينكه در بخش برق ظرفيت نصب شده 
نيروگاهي ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات اس��ت، گفت: از اين 
مقدار ح��دود ۱۲ هزار م��گاوات ظرفيت نيروگاه هاي 
آبي و ۷۳ هزار و ۳۱۳ مگاوات ظرفيت نصب شده بقيه 
نيروگاه هاي حرارتي، اتمي، تجديد پذير و توليد پراكنده 
است.اردكانيان در تشريح ارتباط راندمان نيروگاه هاي 
حرارتي با دماي هوا اظهار كرد: عمر نيروگاه هاي غيرآبي 
ب��ه نوعي تابعي از دما و ارتفاع اس��ت. نيروگاهي كه در 
بندرعباس در س��طح دريا قرار دارد با نيروگاهي كه در 
مراتع مرتفع واقع شده، خروجي هاي متفاوتي دارد.وزير 
نيرو، ادامه داد: به ازاي هر ۱۰۰ متر ارتفاع، يك درصد 
و ب��ه ازاي هر يك درجه دماي ب��االي ۱۵ درجه و ۰.۷ 
درصد از توان خروجي نيروگاه ها كاسته مي شود؛ با اين 
محاسبه ما در تابستان در نيروگاه ها به جز آبي ها حدود 
۵۰ هزار م��گاوات ظرفيت عملي داريم؛ لذا در بهترين 
شرايط مجموع توليد عملي كشور با احتساب راندمان، 

حدود ۶۰ هزار مگاوات است.

 داليل وزير نيرو براي قطعي برق
وزير نيرو اضافه كرد: سوالي كه در اينجا پيش مي آيد، 
اين است كه چرا با اين برنامه ريزي ها با كمبود مواجه 
شديم كه بايد گفت، يك بخش موضوع گرماي زودرس 
بوده اس��ت. ما در فروردين  امس��ال به  طور متوسط 
افزايش دماي پنج درجه اي داشتيم و در ارديبهشت ماه 
افزايش دماي سه درجه را تجربه كرديم كه اين مساله 
روي خروجي توان نيروگاه ها و همچنين شروع به كار 
دستگاه هاي سرمايشي اثر مي گذارد. وي با بيان اينكه 
يك اتفاق واقعا خارج از محاسبه اي كه رخ داد موضوع 
رمزارزها بود، گفت: اين روزها اعداد و ارقام زيادي در 
اين رابطه شنيده مي شود، اما بايد روي اطالعات موثق 
تمركز داشت. اردكانيان ادامه داد: دولت مصوبه اي را 
براي موضوع رمزارزها ارائه داد كه بر اساس آن كساني 
كه مي خواهند از اين بخش استفاده كنند بايد به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مراجعه كرده و مجوزهاي الزم 
را اخذ كنند و در اين مس��ير كه به وزارت نيرو مرتبط 
مي ش��ود، وزارت نيرو نيز به آنها انشعاب خواهد داد. 
براي كساني كه مسير قانوني را طي كردند عددي كه 
ما داريم همان چيزي است كه در گزارش ها مورد اشاره 
قرار گرفته و بالغ بر حدود ۳۰۰ مگاوات است. وزير نيرو 
با بيان اينكه بر اساس مطالعاتي كه با همكاري وزارت 
ارتباطات صورت گرفته و همچنين مطالعاتي كه در 
سطح دنيا انجام شده است و طبق پايش هاي صورت 
گرفته در اين زمينه، در مجموع انرژي الكتريسيته اي 
كه در دنيا مصرف مي شود بيش از ۱۰ درصد تخمين 
زده شده كه متعلق به ايران است. همكاران ما نيز رشد 

مصرف را كه تحليل كردند به ب��رآورد حدود ۲۰۰۰ 
مگاوات رسيدند كه ۳۲۱ مگاوات داراي مجوز است.

اردكانيان ادامه داد: بر اساس گزارش هايي كه از نيروي 
انتظامي دريافت مي شود در اماكن مختلف واحدهاي 
توليدي متروكه در يك پوشيدگي حضور دارند و اين 
اتفاق غيرمترقبه براي وزارت نيرو بود. البته وزارت نيرو 
از توسعه نظام مند اين كار استقبال مي كند و امسال 
نيز سعي كرديم با تشويق متقاضيان استخراج رمزارز 
آنها را به احداث نيروگاه هاي تجديدپذير سوق دهيم.

وزير نيرو اظهار كرد: هدف ما اين بود كه افراد با احداث 
نيروگاه  تجديدپذير، اقدام به استخراج رمزارز كنند و 
كمبود برق آنها را وزارت نيرو تامين كند و در ازاي وجه 
با آنها تهاتر انرژي داشته باشيم؛ يعني در زماني كه نياز 

داريم بتوانيم از نيروگاه هاي آنها استفاده كنيم.

در  ش�ده  ايج�اد  ناهماهنگي ه�اي   
اطالع رس�اني خاموش�ي ها رصد و تذكرات 

الزم داده شد
اردكانيان در پاسخ به س��وال خبرنگار فارس، مبني 
بر داليل اعالم نش��دن خاموشي ها در روز چهارشنبه 
و پنجشنبه هفته گذش��ته و همچنين عدم تطبيق 
خاموشي مناطق با جداول اعالم شده، گفت: تمامي 
موارد گفته ش��ده رصد و در جلس��ات تذكر داده شد. 
اميدواريم با اتمام دوره تعمير نيروگاه هاي حرارتي و 
نيروگاه اتمي بوشهر شاهد اتمام پديده خاموشي در 
كشور باش��يم. وزير نيرو در واكنش به انتشار خبري 
پيرامون حاضر نشدن مش��كوك وزير نيرو در جلسه 

كميس��يون انرژي گفت: من هيچ دعوتي در جلسه 
ديروز مجلس نداشتم و پس از اطالع از انتشار اين خبر 
با آقاي عباسي، رييس كميسيون انرژي تماس گرفته 
و موضوع را جويا ش��دم؛ ايشان نيز به ما قول دادند در 
مصاحبه اي ب��ا خبرگزاري خانه ملت، اين مس��اله را 
به مردم توضيح دهند.وي ضمن رد ش��ايعات حمله 
س��ايبري و ايجاد قطعي برق ادام��ه داد: به هيچ  وجه 
چنين مس��اله اي نه تنها در بازه زماني كنوني بلكه در 
سال هاي اخير نداشتيم و تمامي دستورالعمل ها براي 
مواجهه با اين مساله ابالغ و دستگاه وزارت نيرو آمادگي 

كاملي براي مواجه با اين مساله دارد.

 الزامات اجراي برنامه ششم به دليل تحريم ها 
مهيا نشد

وزير نيرو با اش��اره به برخي شايعات پيرامون عمدي 
بودن قطعي برق با هدف ايجاد نارضايتي مردمي گفت: 
قطعا بي برقي پديده بدي اس��ت اما بي اخالقي پديده 
بسيار بدتري است؛ من به شما اطمينان مي دهم هيچ 
پشت پرده اي در مساله قطع برق وجود ندارد. اردكانيان 
در پايان با اشاره به مساله تكاليف برنامه ششم توسعه 
مبني بر نصب ساالنه ۵ هزار مگاوات نيروگاه توليد برق 
گفت: مطالبه اين تكاليف امر بحقي است اما زماني كه 
آن را مطالبه مي كنيم، شرط انصاف آن است كه ببينيم 
الزامات اجراي برنامه ششم تا چه اندازه مهيا بوده است. 
در متن برنامه ششم مقرر شد، بخشي از نيروگاه ها با 
استفاده از سرمايه خارجي ساخته شود اما تحريم ها 

اجازه استفاده از چنين منابعي را به ما نداد.

ماجرايتوييتهايايالنماسكوقيمتبيتكوين
قيمت بيت كوين به دنبال تالش ايالن ماسك براي 
تقويت آن و ادامه بي ثباتي هايي كه از هفته گذشته 

در اين ارز مجازي به وجود آمده بود افزايش يافت.
ارزش بهتري��ن ارز مجازي دنيا يك درصد افزايش 
يافت و در اولين ساعت معامله در آسيا به ۳۹۴۰۰ 
دالر رسيد. شاخص ارز مجازي گلكسي بلومبرگ دو 
درصد باال رفت چون ارزهايي مانند اتر هم افزايش 

قيمت داشتند.
ايالن ماسك در توييتر اعالم كرد از هرگونه تالش 
واضح استخراج كنندگان بيت كوين را براي تغيير 
فعاليت هايشان به س��مت عمليات هاي دوستدار 
محيط زيست حمايت مي كند. اين ميلياردر با انتقاد 
از مصرف باالي انرژي براي اس��تخراج بيت كوين و 
معلق كردن پرداخت هاي ش��ركت تسال با اين ارز 
مجازي، تاثير زيادي بر قيمت آن در اين ماه گذاشت. 
وضع محدوديت هاي بيشتر عليه ارزهاي مجازي در 

چين هم فشار مضاعفي بر بيت كوين آورده است.
مت مالي، استراتژيس��ت ارش��د بازار در موسسه 
ميلر تاباك گفت:» اگر قرار باش��د بازار ارز مجازي 
با توييت هاي ايالن ماسك نوسان داشته باشد يك 
امتياز منفي براي آن خواه��د بود. اين واقعيت كه 
چنين نوسانات بزرگي تحت تاثير توييت هاي يك 
فرد به وجود بيايد، مشروعيت اين گروه سرمايه اي را 
از بين مي برد«.صنعت ارز مجازي از زمان انتقادهاي 

ماسك متعهد شده فعاليت هاي خود را پاك تر كند. 
اس��تخراج كنندگان بس��ياري به تعهدنامه جوي 
ارزهاي مجازي پيوس��ته اند. ه��دف از راه اندازي 
اين تعهدنامه صفر ك��ردن توليد كربن در صنعت 
ارز مجازي تا ۲۰۳۰ اس��ت. مصرف ب��االي انرژي 
بيت كوين حاصل س��وختن سوخت هاي فسيلي 
يك مشكل بلندمدت اس��ت. استخراج كنندگان 
بيت كوين از صدها كامپيوتر استفاده مي كنند كه 
۲۴ س��اعته براي توليد س��كه هاي جديد در حال 
فعاليت هستند. ماسك در فوريه، ۱.۵ ميليارد دالر 
بيت كوين خريداري كرد و گفت خودروسازي تسال 
اين ارز مجازي را به عنوان يك شيوه پرداخت براي 
خودروهايش قبول دارد ولي بعد در اوايل ماه مه اين 

تصميم خود را لغو كرد.
در حال��ي كه اين ميلي��اردر اعالم ك��رده تا زماني 
كه تولي��د ارزهاي مجازي باع��ث افزايش مصرف 
سوخت هاي فسيلي نشود شديداً به آن ايمان دارد، 
ولي ارزش ارزهاي مجازي هنوز هم از اظهارات ضد 

و نقيض او نوسان دارد.
ارزش بازار بيش از ۷ هزار ارز مجازي ۸۰۰ ميليارد 
دالر از اوج خ��ود در ماه مه يعني ۲.۴ تريليون دالر 
پايين آمده اس��ت. بيت كوين ۲۵ هزار دالر نسبت 
ب��ه ركورد خود در اواس��ط آوري��ل كاهش قيمت 

داشته است.

بازتاب



تعادل |
در شرايطي كه بازار خودرو با ركود و نبود مشتري مواجه 
است، خودروسازان همچنان در حال رايزني براي آزادسازي 
قيمت محصوالت شان هستند.افزايش قيمت مواد اوليه 
مهم تري��ن دليل خودروس��ازان براي درخواس��ت گران 
كردن دوباره توليدات ش��ان است. اما چرا خودروسازان به 
دنبال آزادسازي واردات خودرو هستند؟ برخي از فعاالن 
خودرويي معتقدند، از آنجايي كه بازار خودرو انحصاري و 
در اختيار اين دو خودروساز است، بنابراين آزادسازي واردات 
آن هم با تعرفه هاي باال نمي تواند راهي براي تنوع بخشي 
به بازار باشد، بلكه تنها دست خودروساز را براي افزايش غير 
متعارف قيمت ها باز مي گذارد. از سوي ديگر، خودروسازان 
پس از آنكه به مجلسي ها براي آزادسازي واردات خودرو، 
نامه نوشتند، پس از تعلل چندماهه اقدام به عرضه خودرو 
آنهم قيمت هاي جديد كردند. به طوري كه بررسي ها نشان 
مي دهد خودروس��ازان قيمت را بيش از ۹ درصد افزايش 
داده اند؛ يعني به نوعي دستش��ان در تعيين قيمت هاي 
جديد باز بوده است. با اين اقدام، ديگر قيمت كارخانه اي 
هيچ خودرويي در كشور كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان نيست.

     خداحافظي با خودروهاي زير ۱۰۰ ميليون 
تقريبا ميانه  ارديبهشت ماه سال جاري مجوز افزايش قيمت 
محصوالت دو خودروساز بزرگ كشور با هدف متعادل سازي 
قيمت در بازار خودرو توسط شوراي رقابت صادر شد. اين 
افزايش قيمت براساس تورم بخشي يك ساله اعالم شده 
توس��ط بانك مركزي و پس از كسر تورم هاي اعمال شده 
قبلي در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نهايت پس از 
اعمال متغيرهاي كيفيت و بهره وري محاسبه شده كه براي 
تمامي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت گذاري 
شورا، تا پايان شهريور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا مي شود.براساس 
مصوبه مذكور، به قيمت محص��والت گروه ايران خودرو 
به طور متوسط ۸.۲ درصد و به محصوالت گروه سايپا به طور 
متوسط ۸.۹ درصد افزوده شده است. البته اين مصوبه شامل 
تمامي افرادي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ جهت خريد خودرو 
اقدام و ثبت نام كرده و پيش پرداخت هم داشته اند، نمي شود. 
البته مسووالن وزارت صمت و خودروسازان از اين مصوبه 
شوراي رقابت رضايت نداشتند و در ابتدا در مقابل اين مصوبه 
مقاومت و تلويحاً خواستار افزايش بيشتر قيمت خودروها 
ش��دند. در نهايت پس از گذش��ت حدود ۲۰ روز تصويب 
مجوز افزايش قيمت ها، اين مصوبه به خودروسازان اعمال 

و افزايش قيمت ها لحاظ شد.
در همين راس��تا، دو گروه خودروس��ازي بزرگ كشور و 
انجمن قطعه سازان به تازگي در نامه اي به رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس خواستار آزادسازي واردات خودرو 
و قيمت گذاري ش��دند.در اين نامه درخواست شده بود تا 
خودروهاي عمومي يعني خودروهايي كه عموم مردم با 
درآمد كم يا متوسط خريداري مي كنند، با فرمول بهاي 
تمام ش��ده و با در نظر گرفتن س��ود ۵ درصدي با تأييد و 
نظ��ارت وزارت صنعت قيمت گذاري ش��وند. اما در مورد 
خودروهاي اختصاصي كه لوكس و نسبتًا گران محسوب 
ش��ده و مش��ابه خارجي دارند، قيمت گذاري با پيشنهاد 
هيات مديره ش��ركت ها و تأييد و نظارت وزارت صنعت بر 
اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار صورت گيرد.  اما نكته 
قابل توجه در درخواست خودروسازان آن است كه با توجه 
به تعرفه هاي بسيار باالي واردات خودرو، حتي در صورت 

آزادسازي اين محصول، قطعاً انحصار از بازار خودروي كشور 
برچيده نمي شود كه اين اقدام بتواند مجوزي براي آزادسازي 
قيمت باشد. برهمين اساس كارشناسان بر اين باورند، در 
صنعت انحصاري خودرو كه بازار به صورت قبضه شده در 
دست دو خودروساز مي چرخد، قطعاً آزادسازي واردات آن 
هم با تعرفه هاي باال نمي تواند راهي براي تنوع بخشي به 
بازار باشد، بلكه فقط دست خودروساز را براي افزايش غير 
متعارف قيمت ها باز مي گذارد و دست مصرف كننده را بيش 

از پيش از دستيابي به خود رو كوتاه مي كند. 

     استارت افزايش قيمت ها 
با اين حال و پس از ارس��ال اين نامه، خودروس��ازان اقدام 
به اجراي مصوبه شوراي رقابت كرده و قيمت هاي جديد 
را اعالم كردند كه بررسي ها نشان مي دهد خودروسازان 
قيمت را بي��ش از ۹ درص��د افزايش داده ان��د و به نوعي 
دستشان در تعيين قيمت هاي جديد باز بوده است.با اين 
اقدام، ديگر قيمت كارخانه اي هيچ خودرويي در كش��ور 
كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان نيست. به طور نمونه بررسي 
قيمت هاي جديد گروه خودروسازي ايران خودرو نشان 
مي ده��د، قيمت ۸ خ��ودرو باالي ۱۲ درص��د با افزايش 
مواجه شده است؛ قيمت س��مند ال ايكس ۱۲.۶ درصد 
افزايش داشته و از ۱۱۷ ميليون و ۵۹۸ هزار تومان به ۱۳۲ 
ميليون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان رس��يده است. يا قيمت 
پژو ۲۰۷ دنده اي با ۱۲.۷ درصد افزايش از ۱۶۰ ميليون و 
۷۱۱ هزار تومان به ۱۸۱ ميليون و ۱۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان 
و قيمت پژو پارس با ۱۴.۵ درصد افزايش از ۱۲۲ ميليون و 
۴۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ ميليون و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
افزايش يافته است. در گروه خانواده پژو، همچنين قيمت 
پژو ۲۰۶ تيپ ۲ ب��ا ۱۴.۵ درصد افزايش از ۱۱۰ ميليون و 
۹۷۴ هزار تومان به ۱۲۷ ميليون و ۱۲۲ هزار تومان رسيده 

است. قيمت سمند اي اف سون هم با ۱۴.۵ درصد افزايش 
از ۱۱۵ ميليون و ۸۲۵ هزار تومان به ۱۳۲ ميليون و ۷۰۱ 
هزار تومان و قيمت سمند اي اف سون دوگانه سوز با ۱۴.۵ 
درصد افزايش از ۱۲۱ ميليون و ۷۹۵ هزار تومان به ۱۳۹ 
ميليون و ۵۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزايش يافته است. ديگر 
خودروها از جمله پژو پارس ال ايكس با ۱۴.۶ درصد افزايش 
از ۱۲۷ ميليون و ۲۱۲ هزار تومان به ۱۴۵ ميليون و ۷۹۵ 
هزار و ۴۰۰ تومان و دنا پالس با ۱۴.۷ درصد از ۱۶۶ ميليون 
و ۹۸۵ هزار تومان به ۱۹۱ ميليون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

افزايش قيمت را تجربه كردند. 
از سوي ديگر، بررسي قيمت هاي جديد سايپا نشان مي دهد، 
ساينا دنده اي با ۱۲.۶ درصد افزايش از ۹۲ ميليون و ۹۲۸ 
هزار تومان به ۱۰۴ ميليون و ۶۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان وساينا 
S معادل ۱۴۲ ميلي��ون و ۵۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان افزايش 
يافته است. در همين حال، تيبا صندوقدار با ۱۴.۶ درصد 
افزايش از ۸۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ ميليون 
و ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تيبا ۲ با ۱۱.۶ درصد افزايش از 
۹۵ ميليون و ۴۲۶ هزار تومان به ۱۰۶ ميليون و ۵۱۸ هزار 
و ۸۰۰ تومان رسيده است. كوييك دنده اي با ۸.۷ درصد 
افزايش از ۱۲۹ ميليون و ۷۵۵ هزار تومان به ۱۴۱ ميليون 
و ۶۱ ه��زار و ۴۰۰ تومان و كوييك S معادل ۱۵۴ ميليون 
و ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان و ش��اهين با ۹.۳ درصد افزايش 
از ۲۶۷ ميليون تومان به ۲۹۱ ميليون و ۸۷۱ هزار و ۲۰۰ 
تومان قيمت خورده اند. اما نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
خودروسازان پس از دو ماه تعلل در پيش فروش، به سرعت 

اقدام به برگزاري پيش فروش با قيمت هاي جديد كردند.

     واكنش بازار 
در اين ميان برخي معتقدند، اگرچه انتظار مي رفت بازار 
همچون گذش��ته در برابر اين قيمت هاي جديد واكنش 

هيجاني نش��ان دهد، اما بررسي ها بيانگر اين است كه به 
دليل عدم حضور مشتري در بازار و حاكميت ركود، قيمت ها 
تغيير چنداني نداشته و همچون هفته هاي گذشته است. 
آنطور كه فعاالن بازار خودرو اعالم مي كنند هم مشتريان 
و هم فروشندگان همچنان چشم انتظار كاهش نرخ دالر و 
مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري هستند.

اما در مقابل برخي خالف اين نظر را دارند و معتقدندكه با 
وجود ركود بازار خودرو و كسادي معامالت، امروز قيمت 
برخ��ي خودروها در بازار با رش��د ۲ ت��ا ۳ ميليون توماني 
همراه ش��د.به گزارش »فارس« قيمت هر دستگاه سايپا 
۱۱۱ و س��ايپا ۱۳۱ با افزايش ۳ ميليون توماني به ترتيب 
۱۳۱ ميليون تومان و ۱۱۵ ميليون تومان معامله مي شوند. 
همچنين هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۱۴۰۰ با افزايش 
قيمت ۴ ميليون توماني به قيمت ۲۰۳ ميليون تومان در بازار 
عرضه مي شود.در عين حال، قيمت تيبا ۲ با رينگ فوالدي 
نيز يك ميليون تومان افزايش يافته و به ۱۲۹ ميليون تومان 

رسيده است.
در حال حاضر هر دستگاه پژو ۴۰۵ با قيمت ۱۸۹ ميليون 
تومان و پ��ژو ۲۰۶ تيپ ۵ با قيمت ۲۵۵ ميليون تومان به 
 LX خريداران عرضه مي شود. همچنين هر دستگاه سمند
معادل ۱۷۷ ميليون تومان، پژو پارس ۲۱۸ ميليون تومان 
و پ��ژو ۲۰۶ صندوق دار م��دل وي۸ معادل ۲۵۹ ميليون 
تومان در بازار عرضه مي ش��ود.همچنين هر دستگاه پژو 
۲۰۷ دنده اتوماتيك ۳۸۸ ميليون تومان، دنا معمولي ۲۶۷ 
ميليون تومان و هايما اس۷ توربو ۶۶۰ ميليون تومان معامله 
مي شوند كه تغييري نسبت به روزهاي اخير نداشته انددر 
عين حال، هر دستگاه سايپا ۱۳۲ با رشد قيمت يك ميليون 
توماني معادل ۱۱۸ ميليون تومان، س��اينا ۱۴۳ ميليون 
تومان، تيبا ۱۲۵ ميليون تومان، تيبا ۲ با افزايش يك ميليون 

توماني معادل ۱۳۴ ميليون تومان عرضه مي شوند.
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اتاق هاي سه گانه ميزبان 
نامزدهاي انتخاباتي

اتاق ايران در طرحي مشترك با اتاق هاي اصناف و تعاون 
بس��تري فراهم كرده تا كانديداهاي سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري برنامه هاي اقتصادي خود را در ميان 
فعاالن بخش خصوصي تشريح كنند.محمدرضا رمضاني، 
دبيركل اتاق ايران گفت: دبيرخانه س��ه  اتاق بازرگاني، 
اصناف و تعاون بس��تري فراهم كرده اند تا كانديداهاي 
رياست جمهوري كه عالقه مند به تشريح برنامه هاي خود 
در حوزه اقتصاد داخلي و بين المللي براي فعاالن بخش 
خصوصي هستند، بتوانند ديدگاه هاي خود را بين كنند 
و از نظرات بخش خصوصي مطلع شوند.  رمضاني گفت: 
از آنجايي كه در شرايط حاضر اقتصاد به عنوان مهم ترين 
مساله كش��ور مطرح اس��ت، اتاق  ايران به عنوان بازوي 
مشورتي سه قوه، آمادگي دارد تا به مانند ادوار گذشته از 
نزديك با برنامه ها و ديدگاه  كانديداهاي رياست جمهوري 
آش��نا ش��ود و دغدغه ها و مطالبات بخش خصوصي را 
بي واس��طه با آنها مطرح كند. دبيركل اتاق ايران افزود: 
در اين دوره دبيرخانه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون، 
برگزاري اين نشست ها را برنامه ريزي كرده است و اتاق 
ايران به عنوان ميزبان جلسات كارشناسي با كانديداها، 
ش��رايط را براي حضور فيزيكي و مجازي فعاالن بخش 
خصوصي در نشس��ت ها فراهم خواهد ك��رد. رمضاني 
اظهار داشت: مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران در آستانه سيزدهمين انتخابات 
رياس��ت جمهوري، با انتش��ار گزارش هاي پژوهشي، 
ديدگاه هاي كارشناسي را با توجه به نيازهاي اقتصاد ايران 
مورد واكاوي قرار داده است تا هم در براي دولت آينده و هم 
براي راي دهندگاني كه قرار است انتخاب شايسته داشته 

باشند، نقش راهنما را ايفا كند.

 بي برنامگي، بازار زعفران 
را از ايران خواهد گرفت

دولت در رون��د توليد و صادرات زعف��ران هيچ برنامه 
مدون و مشخصي ندارد و در عين حال نسبت به طرح ها 
و پيشنهادات شوراي ملي زعفران نيز بي تفاوت است.

سال هاست كه ش��رايط توليد و صادرات طالي سرخ 
ايران رو به وخامت گذاش��ته و مدام خبرهايي مبني بر 
فروش زعفران ايران به عنوان محصول ديگر كشورها 
مانند افغانستان، اسپانيا، ايتاليا و غيره مي شويم. به اعتقاد 
رييس شوراي ملي زعفران اين وضعيت نگران كننده 
ادامه خواهد داش��ت مگر اينكه دولت تصميم بگيرد 
براي مديريت بازار و فرآين��د صادرات اين محصول به 
راهكارهاي قابل اج��راي بخش خصوصي توجه كند، 
در غير اين صورت در سال ۱۴۰۰ نيز بايد منتظر اخبار 

نااميدكننده در اين بخش باشيم.
محسن احتشام، رييس شوراي ملي زعفران و رييس 
اتاق بيرجند در گفت وگ��و با پايگاه خبري اتاق ايران از 
ارايه برنامه استراتژيك جهش توليد و صادرات زعفران 
در ش��هريور۹۸ به وزارتخانه هاي متولي در راس��تاي 
برنامه ريزي  استراتژيك و مديريت بازاريابي و بازارسازي 
زعفران س��خن گفت و از بي توجهي وزارت كشاورزي 
نس��بت به اين برنامه انتقاد كرد. رييس اتاق بيرجند با 
بيان اين مطلب كه ۹۵ درصد زعفران دنيا در ايران توليد 
مي شود؛ اما در مقام توليدكننده، تعيين  كننده قيمت 
نيستيم، گفت: اين وضعيت ناشي از ضعف مديريت و 
نبود برنامه ريزي است.  به گفته عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران در س��ال ۹۹ نزديك به ۳۵ تن زعفران ايران 
به افغانستان رفت و به عنوان زعفران افغانستان صادر 
ش��د. مش��كل اينجاس��ت كه بخش خصوصي بدون 
هيچ گونه اختياراتي تنها نظرات مشورتي خود را ارايه 
مي دهد؛ اما گوش ش��نوايي نمي يابد. احتشام تصريح 
كرد: دولت با هرگونه درخواس��ت شوراي ملي زعفران 
براي دريافت بخشي از اختيارات در مديريت اين بازار و 
بودجه موردنياز مخالفت مي كند اما در زمان بروز هرگونه 
مشكل و مساله اي در توليديا صادرات زعفران، شوراي 
ملي زعف��ران ايران را مقصر مي داند؛ اين ش��ورا بدون 
هيچ گونه تفويض اختياري چگونه مي تواند در مديريت 
بازار زعفران، نقشي را ايفا كند؟ دولت بايد در برابر اين 
بي تدبيري و غفلت پاسخگو باشد. رييس شوراي ملي 
زعفران، سطح صادرات اين محصول در سال ۹۹ را بالغ 
بر ۳۲۵ تن اعالم كرد و ميزان ارزآوري آن را كمتراز سال 
۹۸ كه ۲۸۸ تن صادرات داشتيم، دانست. به اعتقاد او 
وضعيت صادرات نشان  مي دهد كه مديريتي بر اين بازار 
وجود ندارد. آيا اين درست است كه كشاورز زعفران كار 
با افزايش نرخ ارز متضرر شود؟ متاسفانه امروز در روستاها 
انگيزه توليد زعفران بسيار كم شده است؛ علت اصلي 
آن هم تعلل و كوتاهي در برنامه ريزي است. رييس اتاق 
بيرجندافزود: پيشنهاد شوراي ملي زعفران اين بود كه 
يك درصد از قيمت صادرات زعفران از خريدار خارجي 
دريافت و وارد صندوقي شود كه از سوي نماينده وزارت 
كشاروزي، وزارت صمت و بخش خصوصي اداره مي شود، 
واريز ش��ده و منابع آن در راس��تاي تحقيقات، ترويج 
بازار و برندس��ازي زعفران هزينه شود. متاسفانه با اين 
پيشنهاد نيز مخالفت شد.او ايجاد صندوق براي حمايت 
از زعفران را يكي از خواس��ته هاي شوراي ملي زعفران 
در طرح اس��تراتژيك جهش توليد و ص��ادرات عنوان 
كرد و ضمن انتقاد از بي توجهي نسبت به علم مديريت 
بازاريابي و برنامه ريزي، يكي ديگر از خواسته هاي بخش 
خصوصي را صدور كارت اهليت عنوان كرد كه متاسفانه 

اين خواسته نيز به بهانه ايجاد محدوديت اجرايي نشد.

علت افزايش مجدد قيمت مرغ
ايسنا |دبير كانون مرغداران گوشتي علت افزايش 
قيمت مرغ در روزه��اي اخير را تش��ريح كرد.پرويز 
فروغي در پاس��خ به چرايي افزاي��ش قيمت مرغ در 
روزهاي اخير، گفت: وقتي دس��توري ب��ر روي مرغ 
قيمت گذاري مي ش��ود و در مقابل تغيير قيمت نيز 
مقاومت صورت مي گيرد رغبت به جوجه ريزي كاهش 
مييابد. همچنين وقتي توليدكننده جوجه يكروزه را 
۸۰۰۰ تا۹۰۰۰ تومان خريداري مي كند و ذرت و سويا 
نيز دير به دستش مي رسد انگيزه خود را براي توليد از 
دست مي دهد.وي ادامه داد: قيمت تمام شده مرغ زنده 
براي توليدكننده كمتر از ۲۰ هزارتومان نيست و سوال 
اينجاست كه چرا مرغدار بايد مرغ زنده خود را با قيمت 
مصوب ۱۷ه��زارو۱۰۰ تومان بفروش��د و ضرر كند؟ 
وي با بيان اينكه افزايش قيمت مرغ در روزهاي اخير 
ناشي از كمبود جوجه ريزي و كاهش رغبت مرغداران 
براي توليد است، گفت: سياست هاي نادرست توليد 
را كاهش مي دهد و اگر همين رويه ادامه داشته باشد 
ممكن اس��ت قيمت مرغ از ۳۰ هزارتومان هم باالتر 
رود. فروغي در پاس��خ به اين سوال كه گفته مي شود 
مرغداران مرغ هايشان را به بازار عرضه نمي كنند تا با 
درخواست افزايش قيمت آنها موافقت شود، آيا چنين 
موضوعي صحت دارد يا خي��ر؟ گفت: چنين چيزي 
امكان پذير نيس��ت. زيرا ميزان جوجه ورودي، نهاده 
دريافتي و مرغ خروجي در س��امانه ها ثبت مي شود و 
دس��تگاه هاي نظارتي از صفر تا ص��د توليد را زيرنظر 
دارند بنابراي��ن مرغدار نمي توان��د مرغ هايش را نگه 
دارد. از طرفي نگهداري مرغ بيش از دوره مش��خص 
صرفه اقتصادي براي مرغ��دار ندارد و به نوعي هزينه 
اضافي است. به گفته وي اينكه ميزان جوجه يكروزه 
كم اس��ت و قيمت آن باالس��ت تقصير توليدكننده 
نيست و توليدكننده با اين نوسانات مولفه هاي توليد 
امنيت و انگيزه ب��راي توليد ندارد. وي در پايان گفت: 
سياست هاي دولت تبعيض آميز و به نفع زنجيره هاي 
توليد است؛ به طوري كه شنيده مي شود تخم مرغ هاي 
نطفه داري كه با ارز۴۲۰۰ وارد ش��ده اكثرا دراختيار 
زنجيره ها قرار گرفته درصورتي ك��ه ۱۵ درصد مرغ 
كشور توسط زنجيره ها توليد مي ش��ود و ۸۵ درصد 
مابقي توليد مرغ توس��ط مرغداران جزيره اي صورت 
مي گيرد. اينگونه تصميم گيري هاي تبعيض آميز جز 
نابودي مرغداران جزيره اي هيچ مزيت ديگري درتوليد 

كشور به دنبال نخواهد داشت.

جزييات آتش سوزي
در گمرك مرزي ايران و افغانستان 

ايسنا |صبح ديروز يك كاميون حامل سوخت در مرز 
ايران و افغانستان دچار حريق شد.گمرك ايران درباره 
جزييات اين آتش سوزي توضيحاتي ارايه كرد. براساس 
اعالم مس��ووالن گمرك،: س��اعت ۹:۳۰ روز گذشته 
كاميون افغانستاني حامل سوخت در گمرك »ابونصر 
فراهي« در اس��تان فراه افغانس��تان كه در مرز مقابل 
ماهيرود در ايران قرار دارد، دچار حادثه ش��د.بالفاصله 
بعد از اين حادثه با توجه به درخواست گمرك افغانستان 
از گمرك ايران، هماهنگي هاي الزم صورت گرفت و دو 
دستگاه ماشين آتش نش��اني و پرسنل از سمت ايران 
براي اطفاي حريق عازم محل شدند.در مراحل ابتدايي 
با هماهنگي استانداري خراسان جنوبي، فرمانداران و 
سازمان هاي مستقر در مرز، اقداماتي براي جلوگيري 
از گس��ترش آتش س��وزي صورت گرف��ت و طي آن، 
اطراف حادثه تخليه و مخازن سوخت خنك نگه داشته 
شد.آتش نشاني ساير شهرهاي اطراف به حالت آماده باش 
درآمدند تا در صورت نياز، فورا در محل حاضر ش��وند.

آخرين اطالعات از اين حادثه از فروكش شعله هاي آتش 
و عدم سرايت به اطراف و همچنين اعزام سومين ماشين 
آتش نشاني به محل حكايت دارد.در اين حادثه ساختار و 
سازه هاي گمرك افغانستان از بين نرفته و مشكل خاصي 

ايجاد نشده است و تبادل كاال ادامه دارد.«

گارانتي كردن كاالي قاچاق
در داخل جرم است

تس�نيم|معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
گارانتي كردن كاالي قاچاق در داخل كشور جرم است و با 
شركت هايي كه اين جرم را مرتكب شوند، به شدت برخورد 
مي شود و بايد پاسخگو باشند.عباس تابش با اشاره به اينكه 
امروز همه ما يك بدهي به صنعت لوازم خانگي داريم و آن، 
مبارزه با قاچاق كاال است، گفت: مردم نبايد كاالي قاچاق 
مصرف كنند، زيرا مصرف كاالي قاچاق به قيمت بيكاري 
نيروي كار داخلي تمام مي شود.وي افزود: توليدكنندگان 
نيز بايد اهتمام داش��ته و خود را به سامانه شناسه كاال و 
رهگيري مجهز كنند، چرا كه ه��ر كاالي لوازم خانگي 
كه در سامانه گارانتي ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب 
مي شود.البته گارانتي كردن كاالي قاچاق در داخل كشور 
جرم است و با شركت هايي كه اين جرم را مرتكب شوند، 
به شدت برخورد مي شود و بايد پاسخگو باشند. تابش با 
اشاره به وظيفه دستگاه هاي نظارتي و سياست گذاران 
در اين خصوص گفت: حراس��ت قوي  از مرزها، برخورد 
شديدتر نيروي انتظامي با خودروهاي »شوتي« )قاچاق بر( 
و نا امن كردن عرصه در كف بازار براي حضور كاالي قاچاق، 
در حوزه مسووليت هاي مسووالن است.وي تصريح كرد: 
ام��روز با قاطعيت به خارجي هايي ك��ه در زمان تحريم 
ما را تنها گذاشتند، مي گوييم كه بازگشت شان به بازار 
كشورمان در اختيار خودشان نيست و بايد به شرايط ما 
تن بدهند.تابش يادآور شد: امروز توليدكنندگان لوازم 
خانگي كشور، با ارتقاي كيفي محصوالت و باال بردن عمق 
داخلي سازي، از اعتماد به نفس بااليي برخوردار شده اند.

اطالعيه جديد اتاق اصناف
اتاق اصناف ايران ضمن تقدير از تالش ها، همكاري ها 
و اقدام��ات موثر و ارزش��مند كليه روس��اي اتاق ها و 
اتحاديه هاي صنفي كشور، به پاس پيگيري مجدانه در 
اجراي صحيح ابالغيه هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا طي 
پانزده ماه اخير، با امعان نظر به استمرار بيماري كرونا و 
احتمال گسترش اين بيماري و ايجاد محدوديت هاي 
جديد در فعاليت يا تعطيلي اصناف، لذا از خانواده بزرگ 
اصناف كشور انتظار مي رود تا با افزايش مسووليت پذيري 
اجتماعي در رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و افزايش 
آن به س��طح بيش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجيره 
انتقال اين ويروس منحوس در جامعه گردند. بديهي 
است اتاقها و اتحاديه هاي صنفي نيز با تشديد بازرسي، 
نظارت و برخورد قاطع و پلمب واحدهاي اندك خاطي 
در شهرهاي با وضعيت قرمز به مدت سه هفته و شهرهاي 
نارنجي به مدت دو هفته موجب ضمانت در اجراي بيش از 

پيش رعايت پروتكل هاي بهداشتي خواهند بود.

چرادوخودروسازبزرگدرپيشفروشمحصوالتشانتعللكردند؟

خودروسازان  به دنبال  گراني 

رييساتاقتهرانبهرييسمجلسنامهنوشت

هشدار به تصويب طرح يك شوري مجلس در حوزه كشاورزي
مس��عود خوانس��اري، رييس اتاق ته��ران، در نامه اي به 
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، ضمن توضيح درباره 
عواقب تصويب طرح يك ش��وري تقويت امنيت غذايي 
و رفع موانع توليدات كش��اورزي، خواستار بازپس گيري 
اين طرح از صحن علني و توقف بررس��ي آن ش��د. طرح 
يك ش��وري »تقويت امنيت غذايي كش��ور و رفع موانع 
توليدات كش��اورزي« كه به تازگي از س��وي كميسيون 
كشاورزي مجلس تهيه و به صحن مجلس آمده، اين روزها 
نگراني جدي را در ميان فعاالن اقتصادي حوزه كشاورزي 
برانگيخته است. بر اساس اين طرح كه طي فروردين ماه 
امسال از سوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيست مجلس تهيه و پس از برخي اصالحات، اوايل 
ارديبهشت ماه به تصويب رس��يد، دو سازمان توسعه اي 
براي بخش كش��اورزي و س��تادي با موضوع تنظيم بازار 
كشاورزي، از س��وي طراحان پيش بيني شده كه به باور 
كارآفرينان بخش خصوصي، عالوه بر آنكه زمينه تعارض با 
ساير دستگاه هاي دولتي را فراهم مي كند، با اصل واگذاري 

امور اقتصادي به بخش خصوصي نيز در تضاد است.

بر اساس طرح كميسيون كشاورزي مجلس، دولت موظف 
به تشكيل سازمان توسعه تجارت كشاورزي ايران و سازمان 
توسعه سرمايه گذاري مي ش��ود و اين در حالي است كه 
تشكيل ستاد تنظيم بازار كشاورزي از ديگر درخواست هاي 
اين طرح اس��ت. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، اين 
نگراني ها منجر به آن ش��د تا طرح يك شوري مجلس در 
دو نشست اخير كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي 
اتاق تهران از سوي نمايندگان بخش خصوصي مورد نقد 
و بررس��ي قرار گيرد. در اين دو نشست، فعاالن اقتصادي 
به تفصيل پيرامون آنچه از س��وي نمايندگان مجلس در 
دس��توركار قرار گرفته، به بح��ث و تبادل نظر پرداختند 
و چالش هاي آن را به تصوير كش��يدند. ح��ال، در يكي از 
آخرين واكنش ها به اين طرح، رييس اتاق تهران در نامه اي 
به رييس مجلس، با برش��مردن تعارضات طرح مذكور با 
ماهيت كاركردي و وجودي برخي دس��تگاه هاي اجرايي 
و همچنين، ايجاد دو قطبي مخرب در حوزه كشاورزي و 
عدول از سياست هاي مصوب قانون بهبود مستمر محيط 
كسب و كار و اصل ۴۴ قانون اساسي، تصويب اين طرح را به 

زيان بخش توليد و مصرف دانست و خواستار بازپس گيري 
آن از صحن علن��ي مجلس و فرصت بررس��ي و مطالعه 
كارشناسي بيشتر روي اين طرح با مشاركت نمايندگان 
بخش خصوصي شد. مسعود خوانس��اري در نامه خود به 
محمدباقر قاليباف، از جمله ايرادات طرح تنظيم شده با 
موضوع تقويت امنيت غذايي كشور و رفع موانع توليدات 
كشاورزي از سوي كميسيون كشاورزي مجلس را »تعارض 
با ستاد تنظيم بازار« عنوان كرده و آورده است: »مشكالت 
ناش��ي از كاهش درآمدهاي نفتي و فش��ار م��ردم براي 
دسترسي به مايحتاج عمومي و نيز فشار تحريم ها، موجب 
به وجود آمدن افزايش قيمت ها و عدم كنترل تورم شده كه 
با ايجاد ستاد تنظيم بازار كشاورزي بدون هماهنگي الزم 
با ساير ارگان هاي ذي ربط، قابل حل نيست«. رييس اتاق 
تهران همچنين تصريح كرده است كه در ستاد پيش بيني 
شده از سوي طراحان در مجلس، جايگاهي براي مشاركت 
تشكل ها ديده نشده و تنها چهار كشاورز خبره به انتخاب 
وزير كش��اورزي در آن حضور خواهند داشت كه ديدگاه 
مديريت دولتي در اين بخش را تقويت مي كند حال آنكه 

طي سال هاي گذشته تالش شده تا از تصدي گري دولت 
در امور اقتصادي كاسته شود. وي همچنين با اشاره به ماده 
۶ اين طرح، كه تنها مرجع صادركننده مجوز تشكل هاي 
حوزه كشاورزي را وزارت جهاد كشاورزي دانسته، اين امر 
را موجب افزوده ش��دن يك بخش دولتي ديگر براي اخذ 
مجوزها اعالم كرد در حالي كه بر اساس ماده ۵ قانون بهبود 
محيط كسب و كار، اتاق بازرگاني متولي صدور مجوزها و 
شبكه سازي تشكل ها است. رييس اتاق تهران در عين حال، 
تشكيل سازمان توسعه تجارت كشاورزي را در تعارض با 
برخي اصول سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد و ايجاد 
اين نهاد دولتي جديد را موجب كاهش كارايي وزارت جهاد 
كشاورزي دانست. خوانساري با اين توضيحات، تصويب اين 
طرح از سوي مجلس را موجب تشديد آسيب ها به بخش 
توليد و مصرف اعالم كرد و توقف بررسي آن در صحن علني 
را خواستار شد تا در فرصتي بهتر و بررسي كارشناسي بيشتر 
روي آن ب��ا حضور فعاالن اقتص��ادي از بخش خصوصي، 
تصميم گيري مناس��بي در ارتباط با رف��ع موانع بخش 

كشاورزي و بهبود امنيت غذايي كشور اتخاذ شود.

نايبرييسكميسيونمسووليتاجتماعياتاقايران:

نظاماقتصاديايرانبهمهندسيمجددنيازدارد
نايب رييس كميسيون مس��ووليت اجتماعي اتاق ايران 
معتقد اس��ت: فقط با تغيير رويكرد نسبت به شيوه اداره 
كشور و اتخاذ شيوه هاي جديد، روند توسعه در حوزه هاي 
مختلف آغاز مي شود. به اعتقاد محمود اوليايي، نيز مسير 
اصالح اقتصاد ايران ديگر مسير هموار و ساده اي نيست 
و نيازمند تحوالت اساس��ي اس��ت.او مي گويد: وقتي از 
اقتصاد صحبت مي ش��ود، نمي توان ب��ه تجزيه و تحليل 
نظام اقتصادي به صورت انتزاعي پرداخت و مس��ير رشد 
آن را فارغ از كاركرد و تعامالت زيرسيستم هاي آن جامعه 
درنظر گرفت. اوليايي يك كشور را مانند بدن انسان درنظر 
مي گيرد كه هر كدام از اجزاي آن مانند قلب، كليه و غيره 
با دقت طراحي شده و بايد وظيفه خود را به درستي انجام 

دهند؛ اما در عين حال بايد در تعامل با ديگر اجزاي بدن نيز 
هماهنگ باشند تا بدني سالم داشته باشيم. در يك سيستم 
زنده نيز وضعيت همين است. ضرورت دارد در داخل يك 
كشور، فرآيندها و سازوكارها به صورت مجزا و در تعامل 
با هم درست عمل كنند تا امكان توسعه فراهم  شود. اين 
فعال اقتصادي تاكيد دارد براي تحقق توس��عه در كشور 
بايديك نقشه كالن طراحي كرد و توجه داشت كه تنها با 
نظر اقتصاددانان به توسعه اقتصادي دست پيدا نمي كنيم 
چراكه تمام اجزاي يك كل با هم در ارتباط مس��تقيم و 
غيرمستقيم هستند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در 
تشريح وضعيت اقتصادي كشور گفت: وقتي با يك سيستم 
مريض مواجه باشيم شايد بيماري از نوع وخيم باشد كه 

نمود وضعيت بحراني است و بايد با سرعت، درمان اتفاق 
افتد و حتي در صورت نياز جراحي صورت گيرد. گاهي هم 
بيماري از نوع حاد نبوده و مي توان در آرامش مراحل درمان 
را طي كرد و به كاركرد قسمت هاي ديگر بدن آسيبي وارد 
نكرد. رييس هيات مديره كانون شبكه مشاوران مديريت 
و مهندسي ايران خاطرنشان كرد: از نگاه متخصصان علم 
مديريت اين دو وضعي��ت را بايد با دو رويكرد متفاوت در 
نظر گرفت، زماني كه سازوكارها روند مثبتي داشته باشند 
و تنها در برخي مسائل مش��كل داشته باشيم مي توان با 
بهبود مستمر و ريشه يابي و استفاده از برخي تكنيك ها، 
اين مسائل را حل كرد، مانند قانون گذاري يا اصالح برخي 
فرآيندها و تسهيل در صدور مجوزها. او ادامه داد: اينگونه 

اصالح��ات در وضعيت معمول اقتصادي در هر كش��ور 
مي تواند اتفاق افتد؛ اما وقتي كه نظام اقتصادي كش��ور 
دچار بحران ش��ود و اين بحران  روي بخش هاي مختلف 
اثر بگذارد مانند بحران آب، بحران سياسي، فساد و غيره، 
ديگر نمي توان تنها با اتكا به تغييرات جزئي مشكالت را 
حل كرد. اوليايي، مهندسي مجدد را در شرايط بحراني، 
تنها راهكار براي اصالح وضعيت دانس��ت و تصريح كرد: 
عدم طراحي س��اختارهاي هماهنگ بين بازار سرمايه يا 
بازار پولي، مالي مي تواند اقتصاد را از درون تخريب كند و 
در اين وضعيت تنها با بهبود جزئي، امكان اصالح ساختار 
اقتصادي كشور وجود ندارد. در اين شرايط تنها راه حل، 

مهندسي مجدد است.
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خبرروز

پرونده نامداري مختومه شد
پرونده فوت آزاده نامداري به هيچ وجه جنايي نيس��ت و اولياي دم هم نتيجه آزمايشات را پذيرفته اند.سخنگوي قوه قضاييه با 
اعالم اين خبر در ارتباط با آخرين موارد مرتبط با پرونده فوت آزاده نامداري اظهار كرد: در اين پرونده بررسي هاي ما حكايت از 
اين دارند كه اين پرونده به هيچ عنوان جنايي نيست.غالمحسين اسماعيلي افزود: بررسي هاي پزشكي قانوني و فني همكاران 
داللت بر غيرجنايي بودن پرونده دارد.س��خنگوي دس��تگاه قضا گفت: اولياي دم چه والدين و چه همسرش��ان از كسي اعالم 
شكايت نكرده اند و پرونده فاقد شاكي است. اس��ماعيلي بيان كرد: خانواده وي نيز بررسي هاي قضايي و پليسي را پذيرفته اند 

و اين پرونده ابعاد باز ديگري ندارد.

جامعه ادامهازصفحهاول

ايران در خطر خشكسالي
 پيش بيني ها گوياي آن است كه در ماه هاي باقيمانده 
از س��ال آبي هم بارش قابل توجهي نخواهيم داشت. 
 با تكيه ب��ر اطالعات گردآوري ش��ده، در س��ال آبي

۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بيشتر مناطق كشور با خشكسالي 
شديد تا بس��يار ش��ديد مواجه ايم. فراموش نكنيم 
خشكسالي خصيصه ذاتي اقليم كشور است و تغيير 
اقليم، متهم ردي��ف اول افزايش فراوان��ي وقوع اين 
بال محس��وب مي ش��ود.نبود برنامه ريزي مناسب و 
سياست گذاري درست در مواجهه با خشكسالي در 
درازمدت اين موضوع را تشديد كرده است؛ به گونه اي 
كه امروز در مناطق وس��يعي از كشور در حال گذار از 
خشكسالي به خشكي هستيم. خشكسالي كاهش 
طوالني و غيرطبيعي منابع رطوبتي است كه پيامدهاي 
نامطلوبي بر محيط دارد. خشكس��الي به سه دسته 
»خشكسالي هواشناسي، كشاورزي و هيدرولوژيكي« 
قابل تقسيم است.خشكس��الي هواشناسي به دليل 
كمبود يا كاهش مقدار بارندگي در طي دوره اي از زمان 
به وجود مي آيد. در صورتي كه خشكسالي هواشناسي 
مدت زيادي ادامه پيدا كند و حجم جريان رودخانه ها 
يا س��طح آب هاي زيرزميني كاهش ياب��د، به وقوع 
خشكسالي هيدرولوژيكي منجر مي شود. خشكسالي 
كشاورزي نيز در نتيجه كسري بارش، كمبود رطوبت 
خاك، اختالف بين تبخير و تعرق واقعي و پتانسيل و 
در نتيجه كاهش آب در دس��ترس گياه رخ مي دهد.

عامل اصلي وقوع خشكسالي، ناهنجاري متغيرهاي 
هواشناسي مانند بارش، دما و تبخير است و تحليل 
اين متغيرها نقش كليدي در ش��يوه وقوع و توسعه 
خشكسالي دارد.با بررسي آخرين اطالعات هواشناسي 
مي توان شرايط خشكسالي سال جاري را تحليل كرد. 
طبق بررس��ي آخرين آمار و اطالعات هواشناسي، با 
وجود گذشت بخش اصلي و عمده سال آبي، مجموع 
بارش هاي نازل شده كاهش قابل توجهي نسبت به 
ميانگين بلندمدت نشان مي دهند. اين خشكسالي به 
خصوص در نواحي جنوب فارس، هرمزگان، بوشهرو 
سيستان و بلوچستان نمود بيشتري خواهد داشت. 
حتي اين خشكسالي باعث خواهد شد تا امسال گرد و 
خاك با شدت بيشتري در كشور منتشر شود. يا مسلما 
بايد منتظر آتش سوزي هاي بيشتري در جنگل ها و 
مراتع كشور باشيم. البته االن وضعيت آب سدهاي ما 
با وجود كاهشي كه داشته بد نيست. چون در سال هاي 
گذشته آب خوبي پشت آنها ذخيره شده است. مثال 
با وجودي كه گفته مي ش��ود سطح آب فالن سد ۳۰ 
درصد كاهش پي��دا كرده، باز هم هنوز ميزان آبي كه 
دارد به مرحله هشدار نرسيده، چون از قبل ذخيره آبش 
كامل بوده است. اما فراموش نكنيم كه كم آبي شديد 
و كم سابقه، فاجعه اي است كه ايران ۱۴۰۰ را تهديد 
مي كند و اگر فكري براي آن نش��ود مي توان گفت در 
كنار كرونا، فاجعه اي زيست محيطي در انتظار كشور 
است. كم آبي اتفاقي نيست كه بتوانيم بي تفاوت از كنار 
آن بگذريم. بح��ران آب را بايد جدي بگيريم و به فكر 

راه حلي براي آن باشيم.

۲۰۸فوتيجديدكرونادركشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۲۰۸ تن 
به دلي��ل بيماري كرونا ج��ان خود را 
از دس��ت دادند. به اين ترتيب ش��مار 
جانباختگان ب��ه ۷۹ ه��زار و ۵۶ نفر 

رسيد.
بناب��ر اع��الم مركز رواب��ط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون 
دو ميلي��ون و ۶۷۵ هزار و ۵۹۴ نفر ُدز 

اول واكسن كرونا و ۴۷۰ هزار و ۴۶۸ نفر نيز ُدز دوم 
را تزري��ق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق 
شده در كشور به س��ه ميليون و ۱۴۶ هزار و ۶۲ ُدز 
رس��يد.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو 

ميليون و ۸۵۵ هزار و ۳۹۶ نفر رس��يد.
خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۳۶۲ 
هزار و ۴۲۸ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند.

چهار ه��زار و ۶۹۵ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند.تاكنون ۱۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و 
۹۳۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۸ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۲۳۳ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند.

۳۶درصدجمعيتاستانتهراندربافتفرسودهسكونتدارند
در اس��تان تهران ح��دود ۱۵ هزار 
هكتار بافت هاي ناكارآمد و فرسوده 
وج��ود دارد كه ح��دود ۳۶ درصد 
از جمعي��ت اس��تان در اي��ن بافت 
س��كونت دارند.اس��تاندار تهران با 
اعالم اين خبر گفت: اس��تان تهران 
يك درصد از مساحت كشور را دارد 
كه از اين ميزان ده درصد مساحت 

اس��تان در حوزه ش��هري در بافت فرس��وده يا 
سكونتگاه هاي غيررسمي قرار دارد.

 انوشيروان محسني بندپي افزود: در اين استان 
ح��دود ۱۵ هزار هكت��ار بافت ه��اي ناكارآمد و 
فرسوده وجود دارد كه جمعيتي بالغ بر ۴ و نيم 
ميليون نفر يعني ح��دود ۳۶ درصد از جمعيت 
اس��تان در اين حوزه س��كونت دارند.استاندار 
تهران خاطرنش��ان كرد: با توجه به اين شرايط 

بايد نگاه ما به مس��ائل اجتماعي اوال 
باش��د، چرا كه اگر مسائل اجتماعي 
شهروندان و س��كونتگاه ها درحوزه 
شهري و روستايي و كشور بپردازيم 
ديگر به مس��ائل امنيتي س��وق پيدا 
نمي كنيم.محس��ني بندپي سپس 
گفت: كاهش آسيب هاي اجتماعي 
و بزهكاري ه��اي اجتماع��ي در اين 
مناط��ق با اتخ��اذ راهكاره��ا و اس��تقرار دفاتر 

تسهيل گري حائز اهميت است.
 او با اشاره به اينكه سيستم سالمت اين بافت ها 
و سكونتگاه با مش��كل مواجه است عنوان كرد: 
نبود ش��بكه جمع آوري فاضالب و عدم شرايط 
مناس��ب براي عبور و مرور جهت حمل زباله ها 
مشكالت زيست محيطي و بهداشتي اين مناطق 

را به دنبال دارد.

آخرينوضعيترسيدگيبهپروندهخانوادهخرمدين
فرمان��ده انتظام��ي ته��ران بزرگ 
آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده 
جناي��ت در خان��واده خرمدي��ن را 
تشريح كرد.سردار حسين رحيمي 
گفت: روند تحقيقات در اين پرونده 
همچنان با دس��تور مقام قضايي از 
سوي همكاران من در پليس آگاهي 
در حال انجام است و موارد مختلف 

ريز به ريز در حال بررسي است.
 او درب��اره اينكه آيا طرح ادعاهايي نظير تجاوز يا 
ارتكاب قتل هايي ديگر از سوي والدين خرمدين 
صح��ت دارد يا نه؟ گف��ت: همانط��ور كه گفتم 
تحقيق��ات در اي��ن پرونده در حال انجام اس��ت 
و مام��وران در صورت نياز با اف��راد مرتبط با اين 
خان��واده و افراد مطلع صحب��ت خواهند كرد اما 
در ح��ال حاضر به جز موضوع س��ه قتل موضوع 
جديدي مطرح نشده است.رحيمي با بيان اينكه 

اس��ناد، مدارك، ادله و قرائن درباره 
اين س��ه قتل جمع آوري شده است، 
گفت: اين روند همچنان ادامه دارد و 
ما تحقيقات خود را ادامه مي دهيم اما 
تاكنون موضوع جديدي به طور قطع 

مطرح نشده است.
 بابك خرمدين كارگردان ۴۷ س��اله 
سينما بود كه جس��د مثله شده اش 
صبح روز يكش��نبه ۲۶ ارديبهشت ماه از سطل 
زباله اي در شهرك اكباتان كشف شد. روز بعد از 
كشف جسد والدين خرمدين به قتل پسرشان 
اعتراف كرده و دو روز بعد در شامگاه سه شنبه 
۲۸ ارديبهش��ت ماه اين زوج س��الخورده به دو 
جناي��ت ديگر يعني قتل دامادش��ان در س��ال 
۹۰ و دخترش��ان در س��ال ۹۷ اعتراف و اظهار 
كردند كه اي��ن افراد را با همان ش��يوه بابك به 

قتل رسانده اند.

در بخش مس��كن، دولت اي��ران برنامه اي 
براي مس��كن فرودس��تان ندارد در حالي 
كه دولت طبق قانون اساسي موظف است 
برايشان مسكن تهيه كند چرا كه يكي از آيتم هاي مهم 

رفاه اجتماعي است.
عضو شوراي سياس��ت گذاري همايش »ايران ۱۴: رفاه 
و تامي��ن اجتماعي«ك��ه با ه��دف هم انديش��ي درباره 
آموخته هاي سياستي از رخدادهاي تاريخي حوزه رفاه 
و تأمين اجتماعي در ايران قرن چهاردهم خورشيدي در 
سال پاياني اين سده، توسط موسسه عالي پژوهش تأمين 
اجتماعي برگزار ش��د، با بيان اينكه رفاه اجتماعي ايران 
مسائل زيادي دارد، گفت: اول اينكه در ايران هنوز تكليف 
نظريه عدالت مشخص نيست و نظريه عدالت امروزه به امر 
مدرن و جديد تبديل شده و به مساله جامعه مدني ارجاع 
مي ش��ود. در واقع عدالت مفهوم فراگي��ري پيدا كرده و 
مصداقي شده است و هنوز در ايران تكليف نظريه عدالت در 
سطح حكومت روشن نيست و ما نظرات مختلف مي گوئيم 
و بعضي اوقات ديدگاه هايي داريم كه ممكن اس��ت زيبا 
باشد، ولي مربوط به دوران هاي بسيار گذشته است و هنوز 
نتوانستيم خود را با شرايط مدرن جديد تطبيق دهيم، 

بنابراين تكليف نظريه عدالت در ايران نامشخص است.

    سياست رشد اقتصادي
همراه با عدالت اجتماعي 

محمدحسين شريف زادگان افزود: دوم اينكه نتوانستيم 
رابطه رش��د اقتصادي را با عدالت اجتماعي در ايران، اين 
رابطه وسيع و روشن را معلوم كنيم. اغلب كشورها اين را 
به طور رسمي روشن كردند و ما هنوز اين را روشن نكرديم. 
ما سه نظريه رشد اقتصادي و سپس عدالت اجتماعي و 
عدالت اجتماعي و سپس رشد اقتصادي و رشد اقتصادي 
همراه با عدال��ت اجتماعي را اتخاذ نكردي��م و درحالت 
پاندولي به سر مي بريم. به نظر مي آيد كه سياست رشد 
اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي براي ايران مناس��ب 
باشد اما هنوز اين جزو ديدگاه هاي رسمي كشور ما نيست.

  دو مشكل سياست رفاهي در ايران 
او ادامه داد: مشكل ديگر، اين است كه سياست هاي رفاهي 

در ايران متاثر از دو رويكرد است؛ يكي رويكرد اقتصاد رانتي 
و دوم اجراي ناقص دولت رفاه است؛ يعني همان چيزهايي 
كه اكنون در اروپا مطرح است كه در دولت رفاه انجام ندهند 
و برخ��ي آن را اصالح كردند، دقيقا ما همان را به بدترين 
شكل انجام مي دهيم كه يكي دادن يارانه هايي بود كه در 
كشورمان انجام داديم و برخي از قسمت هايش اتالف منابع 
بود و كثيري از مس��ائلي كه وجود دارد. دولت رانتيه هم 
همين است، دولتي هستيم كه از بيش از ۶۰ درصد از منابع 
دولتم��ان از محل موهبت هاي الهي نفت و گاز و اينگونه 
مسائل تامين مي شود، بنابراين اين دولت رفاهي خودش 
تخصيص دهنده منابع رانتي است و هروقت رانت بيشتري 
دستش آمده، اين را به مردم هبه كرده است و ديديم كه 
در دولت آقاي احمدي نژاد ايشان در تلويزيون گفتند كه 
اين پول مقدس است؛ مثل اينكه هبه اي به ملت مي كرد. 
عضو شوراي سياس��ت گذاري اين همايش افزد: مساله 
بعدي اين اس��ت كه در اي��ران همواره اينط��ور بوده كه 
سياس��ت هاي اجتماع��ي عمدتا به عن��وان تنظيمات 
اجتماعي تلقي مي ش��ده، كما اينكه ما حت��ي در دوره 
سازندگي كه تامين اجتماعي هم در آن دوره رشدهاي 
خوبي كرد، اما نگاه اين نبود كه حقوق ش��هروندي ملت 
است، نگاه اين بود كه ما مي خواهيم سياست هاي تعديل 
اقتصادي را اجرا كنيم براي آن ناچاريم كه تامين اجتماعي 
فراگير را داشته باشيم، براي جبران آثار خارجي كه ناشي 
از اجراي اين سياست هاست. بنابراين سياست رفاهي و 
اجتماعي در ايران عمدتا به عنوان تنظيم اجتماعي بوده 
تا حقوق شهروندي. در قانون اساسي جمهوري اسالمي، 
تامين اجتماع��ي فراگير كه منظور آن سياس��ت هاي 
رفاهي اس��ت، حق ملت مي داند، نه هبه اي كه دولت به 

مردم مي دهد.

  وضعيت »فقر« در ايران از سال ۵۷ تا ۹۸
او با بيان اينكه مساله ديگر اين است كه جامعه ايران دچار 
فقر شده است، گفت: سال ۱۳۵۷، ۴۰ درصد مردم ايران 
طبق گزارش بانك جهاني زير خط فقر بودند. ۱۳۷۸ كه 
دولت سازندگي تمام شد، ۱۹.۸ درصد در اثر اقداماتي كه 
شد و كارهايي كه جهاد سازندگي كرد، كاهش پيدا كرد. 
در سال ۱۳۸۴ كه دولت اصالحات كار خود را تمام كرد به 

۱۰.۵ درصد رسيد كه وضعيت متوسطي بود. در سال ۹۱ 
و ۹۲ كه در دولت احمدي نژاد كه داعيه عدالت داشتند، 
فقر درآمدي در شهر ۳۴ درصد و در روستا ۴۰.۱ شد و اين 
در دولت آقاي روحاني كاهش پيدا كرد و حتي به حدود 
۲۰ درصد هم رسيد اما در سال ۱۳۹۸ دوباره افزايش پيدا 

كرد؛ اينها گزارشات رسمي كشور است.

     ۳۵درصد شهري ها و ۲۲ درصد روستاييان
زير »خط فقر درآمدي«

شريف زادگان در ادامه با بيان اينكه سال ۱۳۹۸، در كل 
كشور ۳۱ درصد خانوارها زير خط فقر درآمدي هستند؛ 
)۳۵.۱۷ درصد در ش��هرها و ۲۲.۳۳ درصد در روستاها(، 
گفت: ما دستاوردهايي را كه در گذشته داشتيم در دولت 
نهم و دهم همه را به باد داديم و مي خواهيم دوباره اعاده 

كنيم و با مشكالت و گرفتاري هاي زيادي مواجه است.

  وجود نابرابري شديد آموزشي در كشور 
او با اش��اره به نابرابري آموزشي خالف قانون اساسي 
اس��ت، اظهار كرد: اصل ۳۰ قانون اساس��ي آموزش 
رايگان را به دولت حكم مي كند كه متاسفانه خالف 
آن عمل كرديم و نابرابري آموزشي شديدي در ايران 
وجود دارد و كرونا نيز به آن ش��دت بخش��يده است. 
منشور حقوق شهروندي كه دولت روحاني هم اعالم 
كرده، ماده ۱۰۴ آن به مس��اله آموزش رايگان تاكيد 
كرده و آن را حقوق شهروندي تلقي كرده كه متاسفانه 

موردعمل واقع نيست.

  دولت برنامه اي براي مسكن فرودستان ندارد
شريف زادگان در ادامه به حوزه مسكن اشاره و تصريح 
كرد: در مسكن، به هيچ وجه دولت ايران هيچ برنامه اي 
براي مسكن فرودس��تان ندارد. مس��كن مهر براي 
طبقات متوسط به باال و گروه هاي درآمدي يك تا پنج 
بود، اما براي گروه هاي يك تا سه يا يك تا ۵ برنامه اي 
نداريم. گروه هاي درآمدي كه امكان تامين مسكن و 
مش��اركت در بازار را ندارند و دولت موظف است كه 
طبق قانون اساسي برايشان مسكن تهيه كند و مسكن 

در آنجا يكي از آيتم هاي مهم رفاه اجتماعي است.

  وجود نابرابري منطقه اي و توس�عه نامتوازن 
در ايران

او بااشاره به نابرابري منطقه اي در ايران گفت: عدم تعادل 
فضايي و توس��عه نامتوازن در ايران كامال وج��ود دارد؛ 
اگرچه بعد از انقالب در اين زمينه به طور كلي قطب هاي 
بزرگ و شهرهاي بزرگ و تعادل بزرگ منطقه اي تا حدي 
اتفاق افتاده، اما همواره از عدم تعادل منطقه اي در ايران 
رنج مي بريم كه آن هم يك��ي از مصاديق رفاه اجتماعي 
در كشورمان است. ش��ريف زادگان با بيان اينكه ما هنوز 
سيستان و بلوچستان را داريم كه فقر درآمدي آن باالي 
۷۰ درصد و فقر چند بعدي باالي ۷۰ است؛ يعني وضعيت 
بسيار نامساعدي را ترسيم مي كند، در ادامه گفت: ايران 
فاقد نظريه رفاهي است؛ يعني نظريه اي كه بتواند خود 
را ب��ا اقتصاد، فرهنگ و جامعه تنظي��م كند. نمي توانيد 
در كش��وري سياس��ت هاي رفاهي را به انجام برسانيد و 
امكان پذير نيست، كمااينكه در دولت آقاي احمدي نژاد 
ب��ه ظاهر اين بود كه مردم را از اينك��ه به آنها يارانه داديم 
راضي كرديم و حتي به اشتباه يارانه را به پول نفت تبديل 
كرديم و آزمون اين قضيه همزماني شد كه در اول دولت 
آقاي روحاني خواستند داوطلبانه مردم را تشويق كنند به 

اينكه يارانه را نگيرند.

  ادغام وزارت رفاه اشتباه بزرگي بود اما صداي 
كسي در نيامد

عضو ش��وراي سياس��ت گذاري اين هماي��ش در بخش 
ديگري از سخنان خود يادآور شد: آخرين نكته اين است 
كه در حوزه هاي افكار عمومي، در حوزه هاي روشنفكري 
و در حوزه هاي انديش��ه اي هم گفتمان  روشنفكري رفاه 
اجتماعي مان بسيار ضعيف است. در زماني كه وزارت رفاه 
ايران به نوعي دچار اخالل زيادي شد و با دو وزارتخانه ديگر 
اين را ادغام كردند كه هيچ تناسبي نداشت و كار اشتباهي 
بود، هيچ كس صدايش در نيامد زيرا ما گفتمان روشنفكري 
در پشت مهم ترين مساله جامعه ايران نداشتيم كه كسي 
حرفي بزند، هيچ كس صحبت نكرد، زيرا ما فاقد گفتمان 

روشن فكري رفاه اجتماعي در ايران هستيم.

    برخي دولت ها براي رسيدن به
مقاصد خود در قانون دست بردند

او با طرح اين پرسش كه چه بايد كرد؟ و با بيان اينكه امر 
توسعه، امر نگاه به آينده است و امر انسداد نيست، به ارايه 
راهكارهايي پرداخت و گفت: به هر صورت در ايران، بعد از 
تجربه ۳۰ ساله در جمهوري اسالمي و تجاربي كه در قبل 
از انقالب داشتيم، ما يك قانون مادر نوشتيم؛ لذا بايد به 

اجراي قانون بازگشت كنيم و اين را در دستور كار حكومت 
و دولت و جامعه قرار دهيم. البته به اين قانون دست اندازي 
شده و اصالحي نياز دارد؛ يعني به خاطر مقاصدي كه بعضي 
دولت ها داشتند )البته اين دولت نداشته و بيشتر در دولت 
نهم و دهم اين كار انجام پذيرفته(، دست اندازي ها را اصالح 

كنند و قانون، قانون اصلي خودش شود.

    وزارت رفاه مردم را به يك معاونت
و نيم طبقه خالصه كردند

او معتقد است: ما به اين احتياج داريم كه دستگاه مستقلي 
در ايران براي رفاه و تامين اجتماعي كش��ور ايجاد شود. 
نمي خواهم وزارت ورزش و وزارت گردشگري را نفي كنم، 
اما ما براي ورزش و براي گردشگري وزارتخانه داريم، اما 
رفاه اجتماعي ايران را در دو وزارتخانه ديگر ادغام كرديم 
و يك نيم طبقه با يك معاونت به آن داديم تا بتوانند كار را 
پيش ببرند و اين زيبنده اين فعاليت بزرگ نيست. بيش از 
۳۰ درصد از منابع دولتي و بيش از ۳۰ درصد از فعاليت هاي 
اقتصادي و اجتماعي ايران، مصروف تمام سياست هاي رفاه 
اجتماعي در بخش دولت و غيردولت مي شود؛ اين احتياج 
دارد كه ما سياست گذاري كنيم. لذا به يك دستگاه مستقل 

احتياج داريم، كه اين در همان قانون است.

گزارش

وضعيت»فقر«درايران

۳۱ درصد خانوارها زير »خط فقر درآمدي«

گزارش-1

اختتامي��ه رويداد »رويش احس��ان« با ه��دف ايجاد و 
گسترش عدالت آموزش��ي درتمام نقاط كم برخوردار 
كشور برگزار شد. صبح ديروز در مراسمي با حضور رييس 
و معاونان س��تاد اجرايي فرمان ام��ام، مديرعامل بنياد 
احسان، جمعي ازمس��ووالن وزارت آموزش و پرورش و 
كميته امداد، مراسم اختتاميه رويداد »رويش احسان« در 
محل نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان امام برگزار شد.
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرم��ان امام پس از 
بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي بنياد احسان در زمينه 
ايجاد عدالت آموزش��ي گفت: اين رويداد با هدف ايجاد 
راهكاره��اي نوآورانه درزمينه ايجاد عدالت آموزش��ي 
ازجمله شناس��ايي و حمايت از۲۰۰ ه��زار دانش آموز 

بازمانده از تحصيل توسط ستاد اجرايي برگزار مي شود.
وي اف��زود: يك��ي از اهدافي كه به طور جدي در س��تاد 
دنبال كرده و مي كنيم، رفع موانع تحصيل و يادگيري 
آموزش در تمام مناطق كشور ازطريق تأمين نيازهاي 
سخت افزاري مانند احداث مدارس در مناطق محروم، 
توزيع نوشت افزار، تأمين سرويس رفت وآمد درمناطق 
روستايي، اهداي تبلت، بسته هاي آموزشي و غيره است.

مخبر در ادامه گفت: تاكنون ۲۰۰۰ مدرسه را در كشور 
ساخته يا درحال ساخت داريم، تا پايان امسال هم ۱۰۰۰ 
مدرسه كانكسي را درمناطق روستايي وعشايري كشور 
تبديل به مدرسه ثابت خواهيم كرد. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام خاطرنشان كرد: در بخش نرم افزار هم باتوجه 
به شيوع كرونا و شرايط خاصي كه در كشور ايجاد شد، 
ورود كرديم و ازطريق ايجاد پلتفرم ها و سيس��تم هاي 

جديد راه هاي��ي را ايجاد كرديم تا هي��چ دانش آموزي 
به خاطر منطقه سكونتش از س��ايرين عقب نيفتد و از 
شيوه هاي نوين آموزش بهره مند شود. مخبر در پاسخ به 
سئوال خبرنگاران درخصوص آخرين وضعيت »نخستين 
واكسن ايراني كرونا« هم گفت: يك ميليون دوز واكسن 
كوو ايران بركت تا ابتداي خردادماه توليد شده و هم اكنون 
درش��رايط ويژه دمايي نگهداري مي ش��ود، به محض 
اعالم آمادگي وزارت بهداشت براي تزريق عمومي اين 
واكسن، توليد آن را ظرف يكماه آينده به ۵ ميليون دوز 
مي رسانيم. وي افزود: در فاز سوم مطالعات باليني، تاكنون 
اين واكسن به ۱۰هزار نفر در تهران و كرج تزريق شده و 
به زودي در ۵ شهر ديگر هم آغاز مي شود . رييس ستاد 
اجرايي درخصوص مرحله نهايي تست انساني اين واكسن 
هم گفت: هر سه فاز مطالعات انساني واكسن تا امروز با 
موفقيت كامل پيش رفته و ظرف يك ماه آينده با تزريق 
به ۲۰ هزار نفر، تكليف فاز نهايي آن هم مشخص خواهد 
شد. در ادامه اين مراسم، علي عسگري معاون اجتماعي 
ستاد اجرايي فرمان امام نيز گفت: هدف اصلي ستاد كمك 
به گسترش و شكل گيري عدالت درسطح كشور است، در 
زمينه هاي مختلفي مانند سالمت، مسكن، اشتغال و به 
ويژه عدالت آموزشي، س��اخت ۱۶۰ هزار واحد مسكن 
ملي، پرداخت هزينه درمان ناباروري يا كاشت حلزون 
گوش، س��اخت هزاران مدرس��ه و بيمارس��تان و خانه 
بهداش��ت و تجهيز خانه هاي ورزش در مناطق محروم 
كشور نمونه اي ازاين اقدامات است. وي افزود: همچنين 
ازطرق مختلفي مانند اهداي بسته هاي نوشت افزار، تبلت 

و ساخت پلتفرم هاي آموزش��ي و مواردي ازاين دست 
مي خواهيم كاري كنيم كه هيچ بازمانده از تحصيلي در 
كشور باقي نماند. شهريار فوالدوند معاون وزير آموزش و 
پرورش نيز با قدرداني از برگزاري اين رويداد گفت: ستاد 
اجرايي فرمان امام هميشه در بحث ايجاد عدالت آموزشي 
در مناطق محروم كشور و احداث مدرسه و اهداي تبلت و 
نوشت افزار، كمك هاي ويژه اي به آموزش و پرورش داشته 
و دارد. رييس س��ازمان مدارس غيردولتي افزود: قصد 
داريم با امضاي اين تفاهمنامه با بنياداحسان طرح بزرگ 
»آشتي با آموزش« را در سطح كشور باهدف شناسايي و 

حمايت از بازماندگان ازتحصيل اجرا كنيم.
سعيد سليماني مديرعامل بنياد احسان نيز ضمن تشريح 
بخش هاي مختلف »رويش احسان« گفت: در اين رويداد 
۳۱۴ طرح نوآورانه در زمينه ايجاد عدالت آموزشي از ۲۶ 
استان كشور ارسال و بررسي شد كه طرح هاي برگزيده 
براي اجرا مورد حمايت س��تاد اجرايي فرمان امام قرار 
خواهد گرفت. وي افزود: در حوزه عدالت اجتماعي بناست 
اين پيشراني با كمك مردمي و جهادي در بنياد احسان 
ادامه داشته باشد. در انتهاي مراسم تفاهمنامه همكاري 
بين بنياد احس��ان س��تاد اجرايي فرمان امام با وزارت 
آموزش و پرورش و كميته ام��داد امام خميني)ره( در 
زمينه گسترش عدالت آموزشي، تجهيز مدارس آموزش 
از راه دور، هداي��ت و حمايت از ۲۵۰۰ دانش آموز نخبه و 
مستعد تحت پوشش كميته امداد و شناسايي و ايجاد 
بانك اطالعاتي و حمايت از ۲۰۰ هزار دانش آموز بازمانده 

از تحصيل امضا شد. 

دراختتاميهرويداديباهدفگسترشعدالتآموزشيعنوانشد

 شناساييوحمايتاز۲۰۰هزاردانشآموزبازماندهازتحصيل
درمناطقمحرومكشورتوسطستاداجراييفرمانامام
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