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يادداشت- 1

شكل دهي اقتصاد ايران در بازه 
زماني ۱۴۰۰-۱۴۰8

هيچ ك��س در س��ال ۱۹۷۶ 
پيش بيني نمي ك��رد حزب 
كمونيست )سياست اقتصاد( 
بازار را پيش��ه كن��د. اما امروز 
به طور گس��ترده اي پذيرفته 
ش��ده اس��ت كه دولت گذار 
اقتصاد ب��ه س��رمايه داري را 
مهندس��ي كرده است. دولت 
چين چه اقداماتي را انجام داد كه اين فرايند فوق العاده 
صورت گرفت؟ براي جواب اين پرسش شما كافي است 
به بيانيه رس��مي منتش��ره در روز پاياني نشست پنج 
روزه تاريخي پلونوم سوم كميته مركزي يازدهم حزب 
كمونيست چين از ۱۸ تا ۲۲ دسامبر در پكن برگزار شد 
مراجعه كنيد. اين بيانيه نقطه عطفي در تاريخ جمهوري 
خلق چين است، چرا؟ با صراحت  ناكامي هاي گذشته را 
مي پذيرد. صادقانه اهداف اصالحات اقتصاد مورد نياز را 
برمي شمارد. ضرورت تغيير خط مشي و سوق دادن توجه 
مردم به نوسازي اقتصاد را تاكيد مي كند و كامال دكترين 
نزاع طبقاتي را به كلي كنار مي گذارد. شرايط ايران امروز 
به لحاظ اقتصادي ش��ايد با ۱۹۷۶ چين قابل مقايسه 
نباش��د چون اقتصاد چين در آن زمان وضعيت بسيار 
بغرنجي داشت اما ايران نيز بدون تغيير مسير كامال در 
همان جهت در حال حركت است. اقتصاد ايران نيازمند 
شكل دهي مجدد است، شكل دهي كه قطار اقتصاد ايران 
را در مسيري متفاوت حركت خواهد داد. آنچه در ۴ دهه 
گذش��ته چين، كره جنوبي، ويتنام، مالزي، اندونزي، 
سنگاپور و بسياري از كشور ها را حتي با انواع مختلفي 
از سيستم هاي حكومت داري به رشد اقتصاد رساند يك 
چيز بيشتر نبود: مكانيزم بازار آزاد و بهره بردن از آن. در 
ايران امروز نيز ش��اهد بدترين نوع دخالت در اقتصاد و 
تبديل اقتصاد به پايگاه بازي ذينفعان هستيم كه اقتصاد 
را نه در جهت توسعه كه به سمت رفع نيازهاي گروهي 

سوق مي دهد.

  تجربه جهاني چه مي گويد؟
از سال ۱۹۵۰ تا امروز ۱۳ اقتصاد توانسته اند در نرخ به طور 
متوسط ۷ درصد يا بيشتردر سال براي ۲۵ سال يابيشتر 
رشد كنند. اندازه اقتصاد جهاني هر دوره دوبرابر مي شود، 
اين سيزده اقتصاد كه رشد باال و مستمر را تجربه كرده اند 
عبارتند از: بتسوانا، برزيل، چين، هنگ كنگ، اندونزي، 
ژاپن، كره، مالزي، مالتا، سنگاپور، تايوان و تايلند. تمامي 
اين كشورها براي رسيدن به چنين تورمي يك الگوي 
مشخص را طي كرده اند كه براي شكل دهي اقتصاد ايران 

۱۴۰۸-۱۴۰۰ نيز مورد نياز خواهد بود.
۱- بهره برداري كام��ل از ظرفيت هاي )فناوري، دانش 
و رموز كار و تقاضا( اقتصاد جهاني: اس��تفاده از ظرفيت 
اقتصاد جهان يكي از مهم ترين مواردي بوده اس��ت كه 
در تمام كش��ورهاي با رشد باال مشترك است، در ايران 
متاسفانه رويكردها و نظرات گاه متناقضي وجود دارد كه 
ناشي از ديدگاه هاي بسته و شعار گونه است. دستيابي به 
رشد مداوم با نرخ بيش از هفت درصد به طور مستمر بدون 
استفاده از اقتصاد جهاني براي اقتصادهاي تشنه رشد 
بسيار دشوار خواهد بود. اقتصاد جهاني بازاري با ثبات و 
بزرگ براي كاالها و خدمات توليدي كشورهاي در حال 
توسعه همانند ايران است، استراتژي رشد درونگرا از اين 
جهت موفق نمي شوند كه تقاضاي داخلي آنقدر بزرگ 

نيست و نمي تواند جايگزين بازار گسترده جهاني شود.
۲- حفظ ثبات اقتصاد كالن: بي ثباتي اقتصادي كالن و 
پيش بيني ناپذيري به سرمايه گذاران بخش خصوصي و 
در نتيجه رشد اقتصاد صدمه مي زند، موردي كه در ايران 
در ۴ دهه گذشته كامال مشهود و عاري از نياز به توضيح 
است. اقتصاد هاي موفق همگي ثبات اقتصاد كالن را در 
طول سال هاي با رشد باال حفظ كرده اند. علي رغم ساده 
بودن مفهومي  نياز به ثبات اقتصاد كالن، التزام عملي به 
لوازم آن از جمله عدم وارد ساختن شوك نوسان بازارهاي 
مالي، كسري بودجه، سياست پولي، نرخ ارز و نرخ سود 

بانكي يا ايجاد ضربه گير در مسير شوك ها دشوار است.
۳- داش��تن ميزان باالي پس انداز و س��رمايه گذاري: 
آينده نگري ويژگ��ي اين اقتصادها اس��ت كه مصرف 
امروز را فدا كردند تا آن منابع را س��رمايه گذاري كنند و 
در آينده از آن بهره مند شوند. ثبات اقتصاد كالن زمينه 
را براي تحقق نرخ هاي باالي پس انداز و سرمايه گذاري 
فراهم مي كند، به ويژه سرمايه گذاري بخش عمومي در 
زيرساخت ها. چين بيش از يك سوم درآمد ملي خود را 
هر سال طي بيست و پنج سال پس انداز كرده است. اين 
پس انداز با نرخ متناسبي از سرمايه گذاري داخلي همراه 
بوده است. بايد توجه داشت كه كشورهاي موفق، غالبا از 
تورم باال و غيرقابل پيش بيني اجتناب كردند كه ثروت را 
از پس انداز كنندگان به بدهكاران توزيع مجدد مي كند 
و افراد را از نگهداري دارايي هاي مالي دلس��رد مي كند. 
برخي كشورها تدابير مستقيمي براي ايجاد پس انداز به 
كار بردند. در سال ۱۹۵۵، سنگاپور يك طرح پس انداز 
اجباري توسط يك صندوق مركزي ايجاد كرد كه مبالغي 
از دس��تمزدها را جمع آوري مي كرد كه در ابتدا تا زمان 
بازنشستگي پس انداز مي شد، هر چند برخي برداشت ها 
براي مخارج درماني و مس��كن، مجاز بود. مالزي نظام 
مشابهي دارد. سنگاپور، مالزي، ژاپن و كره سيستم هاي 
پس انداز پستي هس��تند كه براي پس انداز كنندگان 
ادامه در صفحه 3 كوچك در نظر گرفته شده است.  

پيمان مولوي

با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، محدوديت ورود ارز برداشته شد

معافيت مالياتي واردات ارز و طال تا پايان سال  

يادداشت-2

 سوءاستفاده 
از سرمايه هاي عمومي

تورم، عبارتي است كه در طول 
دهه هاي گذش��ته، بيش��تر از 
ه��ر واژه ديگري مردم كش��ور 
و خانواده ه��اي ايران��ي را آزار 
داده اس��ت. واژه اي ك��ه به كار 
بردن آن ل��رزه بر پيكره نحيف 
اقشار محروم مي اندازد و روح و 
روان شان را مي آزارد. مردهاي 
تنومند را ضعيف مي كند و پدران خردمند را زبون مي سازد. 
پيوند مي��ان خانواده ها را از هم مي گس��لد و بر دامنه فقر 
مي افزايد. اگر قرار باشد يكي از مشكالت بنيادين اقتصاد 
كشور در دهه هاي گذش��ته به عنوان مهم ترين مشكل 
معرفي شود، بدون ترديد مي توان معضل تورم را به عنوان 
ريشه اصلي بسياري از مشكالت در نظر گرفت. مساله اي 
كه باعث شده دامنه وسيعي از مشكالت پيراموني از بطن 
آن بيرون بيايد و باعث گرفتاري مردم شود. گسترش فقر 
مطلق، افزايش آس��يب هاي اجتماعي، شكاف طبقاتي 
و... بخش��ي از مشكالتي اس��ت كه در اثر تورم مستمر در 
زندگي خانواده هاي ايراني النه كرده و بر آنان فش��ارهاي 
معيشتي متعدد وارد ساخته است. ساليان متمادي است 
كه كش��ورمان درگير نرخ تورم دورقمي و باالست. به جز 
چند برهه محدود در اغلب سال ها، اقتصاد ايران درگير تورم 
باال بوده است. اما آيا راهكاري براي مقابله با اين ناهنجاري 
اقتصادي وجود ندارد؟ اين در حالي است كه بيش از ۱۷۰ 
كشور مشكل تورم را درون خود حل كرده اند و داراي تورمي 
تك رقمي و پايين هستند. عالوه بر مشكالت ساختاري، 
عدم تعامل با اقتصاد جهاني و... و كسري بودجه كشور نيز 
عامل ديگري براي بروز و گسترش تورم كنوني شده است. 
دولت ها براي جبران كس��ري بودجه دست به استقراض 
از ساختارهاي بانكي مي زنند، بنابراين پايه پولي توسعه 
پيدا مي كند، نقدينگي افزايش مي يابد و در نهايت تورم به 
اشكال مختلف بروز مي كند.همانطور كه اشاره شد يكي 
از سريع ترين و در عين حال پرهزينه ترين راه هاي جبران 
كسري بودجه گسترش نقدينگي است كه سياست گذار 
داخلي طي ساليان گذشته همواره همين راه را پيموده است. 
در يك چرخه تكراري، ابتدا دولت كسري را در بودجه تعريف 
مي كند و سپس با استقراض از بانك مركزي و تامين مالي، 
خريدهاي خود را در اقتصاد انجام مي دهد. اين امر موجب 
افزايش تقاضاي كل در اقتصاد مي شود و بدون گسترش 
الزم و ضروري عرضه، افزايش قيمت ها رقم مي خورد. اين 
امر موجب كاهش قدرت خريد مردم مي شود و آرام آرام فقر 
را در جامعه گسترش مي دهد و بر شكاف طبقاتي مي افزايد. 
دولت به واس��طه حق آقايي بانك مركزي غيرمس��تقيم 
دس��ت در جيب مردم كرده و با كاهش قدرت خريدشان 
كسري خود را جبران مي كند. روند سوءاستفاده دولت ها از 
سرمايه هاي عمومي به همين مورد ختم نمي شود، دولت ها 
در روندي مستمر دست در جيب مردم مي كنند و با ورود 
به بورس و تشويق مردم به ورود به آن، دست در جيب مردم 
ادامه در صفحه 6 مي كنند.  

محمدرضا منجذب

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

مشكالت دو روزه حل نمي شود مغلطه مالياتي بازدهي مطلوب بازار سرمايه
اين روزه��ا وضعيت بازار تغيير 
كرده اس��ت و چند روز متوالي 
بازار سهام صعودي و پس از آن 
نزولي مي ش��ود و رخت سرخ 
بر تن مي كند. ديگر سهامداران 
به سمت وسوي شناسايي سود 
در گروه هاي مختلف مي روند و 
سمت وسو گيري بر روي روند 
بازار تاثيرگذاش��ته و موجبات برگشت به شاخص به روند 
نزولي را فراهم كرده اس��ت.ديگر سهامداران نبايد انتظار 
رشدهاي شارپي يا غافلگير همانند روزهاي نخست سال 
گذشته را داشته باشند و بر اساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته به نظر مي رسد كه بازار سهام تا پايان سال ۱۴۰۰تقريبا 
ح��دود ۴۰ درصد بازدهي دس��ت پيدا كن��د. نكته مهم 
اينجاست كه نرخ دالر نبايد به پايين تر از نرخ ۲۰ هزار تومان 
نزول كند چراكه هيجاناتي در بازار پديد مي سازد و ممكن 
است تغييري در ميزان۴۰ درصد بازدهي شاخص بورس 
تا پايان سال جاري ايجاد شود و در آن زمان پيش بيني ها از 
روند بازار تغيير خواهد كرد. با توجه به وضعيت كاموديتي ها 
كه همان مواد پايه و معدني در بازار هستند، در صورت تثبيت 
نرخ دالر در قيمت هاي۲۰ تا ۲۲ هزار تومان مي توان اميدوار 
ادامه در صفحه 6 بود كه ... 

۱- اخذ ماليات از مردم دست كم 
قدمتي ۳۰۰۰ س��اله دارد و به 
دوره حاكميت فراعنه در مصر 
باز مي گ��ردد. زماني كه فرعون 
بخش��ي از هزينه ه��اي دربار، 
س��لطنت و حت��ي هزينه هاي 
معابد را از طريق دريافت ماليات 
تامين مي ك��رد. اگر از ش��يوه 
ماليات ستاني داروغه ناتينگهام با هدف ارضاي طمع ورزي 
شاهزاده »جان« كه نمادي از روش حكمروايي سده هاي 
ميانه در اروپا است، بگذريم؛ هم اينك در دولت هاي مدرن 
اروپايي ماليات در تامين هزينه هاي دولت بابت توليد و توزيع 
كاالهاي عمومي نقشي اساسي و محوري دارد. در ايران نيز 
خراج س��تاني و اخذ ماليات در تاريخ قابل رصد و ردگيري 
است كه گاهي با هدف تامين هزينه عقده هاي فروخورده 
پادشاهان قجري، خرج سفر به اروپا مي شد و گاهي هم در 
اوايل قرن حاضر، هزينه توس��عه خط آهن و احداث جاده 
و س��اير امكانات عمومي را تامين مي كرد. اما با دستيابي 
دولت ها به درآمدهاي سرشار نفتي، مساله ماليات با هدف 
تامين هزينه توليد كاالهاي عمومي به حاشيه رفت و طي 
دهه هاي اخير، صرفا در دوره هايي كه درآمدهاي نفتي رو به 
افول گذاشت يا گروهي از كارشناسان و مديران تصور كردند 

كه مي توان با اخذ ماليات، گره افتاده بر مكانيسم عرضه و 
تقاضاي كااليي خاص را باز كرد، به مساله ماليات توجه شد. 
۲- مسكن يكي از كاالهايي است كه همواره و به ويژه طي 
يك سال گذشته مورد توجه قانونگذاران بوده است و تالش 
شده تا مساله تامين سرپناه و كمبود عرضه مسكن از طريق 
طرح هاي قانوني مختلف و از جمل��ه قانون اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي حل شود. البته در همين روزها نيز بحث 
ماليات از عايدي سرمايه )مسكن، خودرو، ارز و طال( با هدف 
مهار سفته بازي در مجلس در جريان است. در اين حال، اين 
سئوال وجود دارد كه آيا اخذ ماليات مي تواند گره فروبسته 
بازار ملك را بگش��ايد؟ به طور مثال، آيا دريافت ماليات از 
مالكان خانه هاي خالي )در صورت موفقيت در شناسايي 
اين دسته از خانه ها( مي تواند ميزان عرضه آپارتمان به بازار 
معامالتي يا بازار اجاره را فزوني بخش��د؟ آيا بهترين شيوه 
براي ترغيب مالكان به عرضه دارايي خود در بازار مسكن، 

گرفتن ماليات است؟ 
۳- در پاس��خ به س��واالتي از اين دست، توجه به سه نكته 
ضروري است. اول اينكه كاركرد اصلي اخذ ماليات از عهد 
باستان تا دوره معاصر، تامين هزينه هاي دولت است. در دوره 
كنوني، اساسا فلسفه تشكيل دولت، توليد و ارايه خدمات 
عمومي )امنيت، بهداشت، آموزش و...( به شهروندان است. 
ادامه در صفحه 3 خدماتي كه توليد و... 

يك  ضرب المثل قديمي هست 
كه مي گويد »كار امروز را به فردا 
مينداز«. عجيب داس��تان اين 
روزها و ماه هاي ماس��ت، شايد 
فردي از گذشته به آينده آمده 
و اي��ن ضرب المثل را نوش��ته، 
چون دقيقًا ح��ال اين روزها رو 
توصيف مي كن��د.  به هرحال 
به سراغ موضوع اصلي برويم، يعني نوسان همزمان دالر و 
بورس كه اين روزها بيش از گذشته بر روي زندگي مردم 
تاثير مي گذارد و كار به جايي رسيده كه برخي از افراد در 
زندگي مشترك خود يك گزينه دارند بورس يا همسر كه 
بعد از كش و قوس هاي فراوان همسر انتخاب نهايي مي شود.

اصالح يا ريزش عميق بورس باعث ش��ده كه بسياري از 
سرمايه گذاران بورسي با مشكالت متعددي رو به رو شوند 
و كار به جايي برسد كه شريان اصلي زندگي نيز با آن نابود 
شود. داستان اصالحات بورس��ي تمامي ندارد و برخي از 
سرمايه گذاران اين بازار به هر طريقي سهام خود را فروخته و 
وارد بازار دالر شده اند و در آن بازار نيز نوسان اجازه سود نداده 
و به حال غريبي دچار شده اند و تنها ضرب المثل »از اونجا 
مونده، از اينجا رونده« پاسخگوي اغلب سرمايه گذاري ها در 
ادامه در صفحه 2 ايران است.  

رقيه نداييمجيد اعزازياحمد اشتياقي

فعاالن حوزه رمزارز: دستورالعمل بانك مركزي 
درخصوص نظارت بر صرافي ها تاثيري بر شفافيت ندارد

 روحاني 
در جلسه هيات دولت: 

 وزارت راه تمديد مهلت 
ثبت نام در سامانه ملي 
امالك و اسكان تا پايان 
مهرماه را پيشنهاد كرد

جزييات تجارت خارجي 
كشور رصد شد

گزارشي از لحظات دلهره آور  آتش سوزي مهيب  در پااليشگاه تهران

بازار  ارزهاي ديجيتال، نگاه 
تخصصي مي خواهد
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 مسائل اصلي ما با امريكايي ها 
در وين حل و فصل شده است

ماليات از 
 خانه هاي خالي 

شايد 
وقتي ديگر

بازخواني 
كارنامه 

صادراتي 
ايران 

 2 ساعت دود آتش 
 در آسمان تهران

آتش س��وزي گسترده در پااليش��گاه نفت تهران در 
آخرين ساعات ديروز هرچند با حداقل خسارت جاني 
به پايان رس��يد اما لحظات دلهره آوري را براي مردم 

ايجاد كرد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت ۱۹:۱۸ عصر 
چهارش��نبه يك م��ورد آتش س��وزي در محوطه 
پااليش��گاه ري اعالم ش��د كه بالفاصل��ه ماموران 
آتش نشاني در كمترين زمان ممكن به محل حادثه 
رسيدند. با توجه به حجم بسيار باالي سوخت كه در 
پااليشگاه وجود دارد بالفاصله ايستگاه هاي كمكي 
نيز اعزام ش��دند و ستاد بحران اس��تان تهران براي 
مديريت آن وارد شد. اين در حالي بود كه به دستور 
ستاد بحران ۱۰ دستگاه آمبوالنس نيز به محل اعزام 
شدند تا زخمي هاي احتمالي را به بيمارستان منتقل 
كنند. در حالي ك��ه لحظات دلهره آوري براي مردم 
اطراف پااليشگاه ايجاد شده بود، بالفاصله به دستور 
ستاد افراد احتمالي كه از شهروندان بودند به كمك 

ماموران از محل خارج شدند. 

يك��ي از ماموران آتش نش��اني حاض��ر در محل به 
خبرنگار ما گفت: خوشبختانه افراد زيادي در محل 
پااليش��گاه نبودند و بعد از ورود ب��ه محل متوجه 
ش��ديم آنچه رخ داده در يك��ي از خطوط اضطرار 
گاز مايع در پااليش��گاه تهران دچار حريق ش��ده 
اس��ت. نگراني ما از حضور مردم در محل بود كه با 
همكاري پليس بالفاصله مح��ل را تخليه كرديم. 
اولي��ن گام براي ما همزمان ب��ا اطفاي حريق دور 
كردن شهروندان از محل بود تا كمترين آسيب را 
داشته باش��يم. البته مهندسان حاضر در محل نيز 
خيلي س��ريع از روي اطالعاتي كه داش��تند محل 
حادثه و ميزان گاز موج��ود رااعالم كردند كه اين 
موضوع براي م��ا خيلي كمك كننده بود. همچنان 
در حال اطفاي حريق از س��وي همكاران هستيم 
و باتوجه به حجم دود و س��مي كه در محل وجود 
دارد ما بايد به طور مرتب جايگزين همديگر شويم. 
كه فعال همكاران در حال اطفاي حريق هس��تند. 
آتش نشانان با اس��تفاده از سيستم هاي موجود در 

پااليشگاه مخازن كناري را خنك كردند. 

  آيا خرابكاري اتفاق افتاده است ؟
خفايي، رييس روابط عمومي پااليش��گاه تهران در 
پاسخ به اين سوال كه آيا خرابكاري اتفاق افتاده است، 
گفت:  هرگونه احتمال خرابكاري در حادثه آتش سوزي 
پااليشگاه تهران تكذيب مي ش��ود.حادثه به دليل يك 
مش��كل فرآيندي روي داده و هم اكن��ون در حال مهار 

آتش سوزي هستيم.

  علت آتش سوزي 
در پااليشگاه نفت تهران چه بود؟

منصور درجاتي، مدي��ركل مديريت بحران تهران 
در پاس��خ به اين س��وال كه دليل آتش سوزي در 
پااليش��گاه چه بوده اس��ت، گفت: : حادث��ه بر اثر 
نش��ت يكي از خطوط انتقال داخل پااليشگاه رخ 
داده و چ��ون توام با حريق بوده، دود گس��ترده اي 

ديده مي شود.

  خوشبختانه تا اين لحظه تلفات 
جاني نداشته ايم

به دليل ضريب ايمني باالي پااليش��گاه، مشكل خاصي 
نخواهيم داش��ت اما براي اطمينان بيشتر و جلوگيري از 
سرايت آتش به مخازن ديگر بايد سرعت عمل داشته باشيم.

  مهار آتش سوزي در پااليشگاه نفت تهران 
بعد از 2 ساعت 

س��اعت ۲۱:۱۷ دقيقه ديش��ب مدي��ر روابط عمومي 
پااليش��گاه تهران با اع��الم اينكه حادثه آتش س��وزي 
در مخزن گازوييل پااليش��گاه روي داده اس��ت، گفت: 
آتش سوزي مهار شده است. هرچند آتش نشاناني كه در 
محل حاضر بودند اعالم كردند در حال لكه گيري كامل 
هستند اما آتش سوزي به طور كامل مهار شده و خطري 
پااليش��گاه و مردم را تهدي��د نمي كند.  يك متخصص 
اورژانس هم توصيه كرد مردم به دليل وجود سم ناشي از 
آتش سوزي در هوا در محل تجمع نكنند و تا حد امكان 

فردا را در محل نباشند.

سالروز ارتحال امام خميني) ره( راتسليت گفته  و ياد و خاطره شهداي قيام 15 خرداد را گرامي مي داريم سالروز  شهادت امام جعفر صادق ) ع( راتسليت مي گوييم



رييس جمهور با تأكيد بر اينكه راه حل امام)ره( براي اداره 
كشور از طريق انتخابات و مردم بود، گفت: يكي از ثمرات 
مهم انقالب اسالمي و انقالب مشروطه همين صندوق 
راي و انتخابات بود. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
والمسلمين روحاني در جلسه هيات دولت اظهار كرد: 
امام)ره( از آغاز نهضت با مردم انقالب را ش��روع كرد و 
پيش برد و همه جا گره ها را با كمك مردم باز كرد. كدام 
انقالب را در جهان سراغ داريد كه ۴۷ روز بعد از آن مردم 
پاي صندوق راي بيايند. وي افزود: صندوق راي نتيجه 
و دستاورد مهم انقالب اسالمي و انقالب مشروطه است. 
در نهضت مشروطه هم مردم پاي صندوق مي آمدند و 
بعدها به انحراف كشيده شد. يكي از ثمرات مهم نهضت 
امام)ره( و انقالب اس��المي و انقالب مشروطه همين 
صندوق راي و انتخابات بود و راه حلي كه امام)ره( براي 

اداره كشور داشت از طريق انتخابات و مردم بود.
روحاني با بيان اينكه ميزان راي ملت است شعار اصلي 
امام)ره( بود، تاكي��د كرد: ما نبايد از ام��ام )ره( فاصله 
بگيريم بلكه بايد روز به روز به ايش��ان نزديك تر شويم 
و نبايد بگذاريم خدايي ناكرده يك سير قهقرايي اتفاق 
بيفتد. نظريه امام)ره( اي��ن بود كه مردم نقش اصلي و 
تعيين كننده در قدرت و اداره كشور داشته باشند و بر 
همين نظريه هم جمهوري اسالمي را بنيانگذاري كرد. 
به همين دليل خيلي ها مخالف بودند و مي گفتند االن 

موقع انتخابات و راي گيري نيست.
رييس جمه��ور در ادامه يادآور ش��د: در ۲۲ بهمن ۵۷ 
انقالب اسالمي رخ داد و در ۱۰ فروردين ۵۸ يعني ۴۷ 
روز بعد از انقالب مردم براي همه پرسي تعيين نظام پاي 
صندوق راي رفتند. حاال بعضي ها از كلمه همه پرسي 
خيلي خوش ش��ان نمي آيد اما اساس نظام و نهضت ما 
با همه پرسي ش��روع شد و در همان سال اول انقالب ۵ 
همه پرسي و انتخابات مهم انجام گرفت كه دو بار مردم 

در همه پرسي و سه بار در انتخابات شركت كردند.
وي اضافه كرد: در انقالبي كه در سال اول خود مردم را 
پاي صندوق راي دعوت مي كند، نشان مي دهد كه امام 
مي خواهد بگويد راه و مسير ما و اداره كشور از اين طريق 
و با آراي مردم است. اين مسير و راه امام است كه همواره 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بوده و ايشان همواره 
بر حضور مردم و حضور اكثريت پاي صندوق آرا تأكيد 

كردند و اين خط و راهي است كه ادامه دارد.
رييس جمهور همچنين تصريح ك��رد: نكند خدايي 
ناكرده فردي از روي ناداني بگويد حاال مهم نيس��ت 

مردم كم بيايند راي بدهند. يك نفر مهم ترين مساله را 
مي گويد مهم نيست در حالي كه صندوق و انتخابات 
مهم ترين مساله ما است و همه ما بايد كاري كنيم كه 
مردم ما با اميد و نشاط پاي صندوق بيايند و راي بدهند 
و به فرد اصلح ه��م راي بدهند؛ البته نه اينكه اين فرد 
از نظر شخصي اصلح باش��د بلكه بايد از لحاظ برنامه 
و استراتژي هم اصلح باش��د چرا كه بهترين فرد بايد 
بيايد تا بتواند اين  بار س��نگين را پيش ببرد. روحاني 
با بيان اينكه م��ن االن نمي خواهم نطق خداحافظي 
انجام بدهم، اظهار كرد: ما دو ماه ديگر در خدمت مردم 
هستيم و من در پايان دولت و به موقع حرف هايي را كه 
بايد گفته شود، خواهم گفت. اگر دولت قوي با پشتوانه 
آراي قوي مردم و با شعار و استراتژي روشن در جهان 
در كشور نبود گذراندن سه سال و نيم جنگ اقتصادي 
كه در اين مدت گذش��ت به مراتب سخت تر از آنچه 

اكنون گذشته مي بود.
روحان��ي در ادامه عنوان كرد: ما االن بعد از ۸ س��ال به 
نقاط خوبي رس��يده ايم و همه امروز به تعامل سازنده 
افتخار مي كنند و هيچ كس از تقابل استقبال نمي كند. 
امروز همه از مذاكره صحبت مي كنند و فقط بعضي ها 
مي گويند اگر ما بياييم بهتر مذاكره مي كنيم. خب چه 
بهتر؛ اگر مي توانيد اهال و سهال. مهم اين بود كه بفهميد 
راه درست مذاكره و تعامل با جهان است و الحمدهلل در 

اين ۸ سال اين موضوع را فهميديد.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما به عقب برنمي گرديم، 
بيان كرد: ما به دس��تاوردها و نقطه هايي رس��يده ايم 
ك��ه نمي توانيم به عقب برگرديم. امروز هيچ كس��ي 
نمي تواند بگويد برجام بد است. اگر مي توانند بيايند 
بگويند. باالخره بعد از ۸ سال فكر ما يكي شده و البته 
ممكن است در شيوه ها اختالف نظر داشته باشيم. اما 
چرا كسي نمي گويد كه امريكا ايستاد تا ايران را تحريم 
صددرصدي كند و جنگ اقتصادي به راه بيندازد تا نظام 
را سرنگون كند، اما نتوانست. گفتند سه ماه ديگر و شش 
ماه ديگر نظام سرنگون مي شود و براي ما فرش قرمز 
پهن مي كنند اما بعد خودشان فهميدند كه راه شان 

اشتباه بوده و خودشان به دنبال مذاكره آمدند.
وي همچنين يادآور شد: خود ترامپ براي مذاكره جلو 
آمد و يكي از مسووالن مهم منطقه شرق آسيا را خدمت 
مقام معظم رهبري فرستاد و تقاضاي مذاكره كرد. ده ها 
ب��ار از من از طرق مختلف از اروپ��ا و غير اروپا گرفته تا 
كشورهاي منطقه درخواس��ت مذاكره كرد. آيا اين به 

معناي پيروزي ما نبود؟
روحاني با اين پرسش كه بايد ببينيم چرا امريكايي ها 
در هدف خود شكست خوردند، گفت: آگاهي، بيداري، 
صبر، استقامت و مقاومت مردم ما باعث شكست امريكا 
شد. مردم ما چهار سال صبر كردند. اينكه مي بينيد امروز 
در وين مذاكرات به خوبي پيش مي رود به خاطر صبر 
مردم است و همه بايد اين را بفهمند. پيروزي ما در سايه 

ايس��تادگي و مقاومت ملت، تدبير دولت و راهنمايي و 
ارشاد مقام معظم رهبري بود. پيروزي مجاني به دست 

نمي آيد و براي آن بهاي سنگيني پرداخت شده است.
رييس دولت تدبي��ر و اميد همچنين اظهار كرد: اينها 
مي گفتند وقتي در سال ۹۷ فش��ار را شروع كنيم كه 
در ارديبهشت ۹۸ هم اين فشار را شروع كردند در ۹۸ 
اينها ديگر پ��ول ندارند و ناچارند بروند از بانك مركزي 
اس��تقراض كنند و بع��د از اين هم يعن��ي تورم. حتي 
بسياري از اقتصاددانان مي گفتند كه در سال ۹۸ تورم 
سه رقمي مي شود اما چرا نشد. چون دولت براي بودجه 
يك ريال از بانك مركزي ق��رض نگرفت و از پايه پولي 
استفاده نكرد. اين كار عظيم دولت در سال هاي ۹۸، ۹۹ 
و امسال بود. يك راه افزايش درآمد، ماليات بود و راه ديگر 
سهام شركت هاي دولتي بود كه به بازار عرضه كرديم 
و راه ديگر اوراقي بود كه منتشر كرديم. ضمن اينكه ما 
در بودجه صرفه جويي هم كرديم كه اين هم راه ديگري 
بود. اما بهترين شيوه همين انتشار اوراق بود كه اخيرا 
مقام معظم رهبري هم در يكي از بيانات شان به همين 

اوراق اشاره كردند.
وي در ادام��ه عنوان كرد: آيا يك روز ش��د كه كاالهاي 
اساسي در بازار ناياب شود و مساله بگويند دارو يا نان يا 
گوشت و روغن نيست؟ حتي در زمان كرونا و روزهاي 
س��ختي كه همه مبادالت ما با همس��ايگان قطع شد 
چنين اتفاقي نيفتاد. آيا كسي پرسيد ما چگونه كشور 
را اداره كرديم كه امروز بزرگ ترين صادركننده بنزين 
در منطقه يا صادركننده ريل شده ايم؟ در حالي كه يك 
عمر ب��راي راه آهن از خارج ريل مي خريديم اما اكنون 
توان صادركردن آن را داريم. اين كار ملت است و دولت 

هم يعني نوكر و خادم مردم و در كنار مردم.
وي در ادامه تاكيد كرد: امروز الحمدهلل مي بينيم مسائل 
اصلي ما با امريكايي ها در مذاكرات حل و فصل ش��ده 
و حاال چند مس��اله فرعي باقي مانده كه آنها را هم با 
مذاكره به نتيجه مي رسانيم. اگر اراده بر اين باشد كه در 
اين دولت اين كار انجام شود اين دولت اين كار را انجام 
داده است. من فعل ماضي به كار مي برم و ما فعل مضارع 
نداريم. ما كارمان را انجام داده ايم و تمام كرده ايم. آن 
قول��ي كه ما به ملت ايران در تحريم داديم به قول مان 
وفادار مانديم. ما يك بار در سال ۹۴ تحريم را شكانديم 
و يك بار هم در ۱۴۰۰ ما كارمان را انجام داديم. حاال 
تشريفات كار كه مي گويند چگونه باشد حاال هر جوري 

كه هست مهم نيست ولي ما كارمان را انجام داديم.

نظر ميهماناخبار

ادامه از صفحه اول
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۵۰ درصد سود سهام عدالت
تا عيد قربان واريز مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تالش مي كنيم۵۰ 
درصد باقيمانده سود سهام عدالت تا قبل از عيد قربان 
به حساب سهامداران واريز شود.فرهاد دژپسند در جمع 
خبرنگاران گفت منتظر ارايه اطالعات و گزارش هاي 
مالي شركت هاي سرمايه پذير هستيم تا بتوانيم در اولين 
فرصت بقيه سود سهامداران عدالت را پرداخت كنيم. 
وي همچنين با اشاره به هفت مصوبه براي حمايت از 
بازار سرمايه گفت: در شوراي هماهنگي اقتصادي نيز بر 
اجراي مصوبات تاكيد شد و اين مصوبات در مراحل اداري 
ابالغ است.وزير اقتصاد همچنين درباره قانون بودجه 
براي دريافت ماليات از خودروه��ا و خانه هاي لوكس 
افزود: آيين نامه مربوطه را براي دولت فرستاديم و پس 
از تصويب به سرعت اجرايي خواهد شد.وي درباره سهم 
ماليات در بودجه نيز گفت: ميزان درآمدهاي مالياتي 
س��ال ۹۷ حدود ۱۰۷ هزار ميلي��ارد تومان بوده كه در 
سال ۹۸ به ۱۴۰ هزار و در سال ۹۹ به حدود ۱۹۱ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه اين جهش قابل مالحظه است.
وي با بيان اينكه سال قبل هزينه دولت در بودجه عمومي 
حدود ۵۷۰ هزار ميليارد تومان بوده است افزود: امسال 
اين عدد به هزار و دويست هزار ميليارد تومان رسيده كه 

به خاطر تغيير در بعضي از تعاريف بوده است.

افزايش۶ برابري اعتبارات
حوزه سالمت در دولت تدبير و اميد

معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت: اعتبارات حوزه سالمت با وجود تكانه هاي 
كرونا و تحريم از ٢٣ هزار ميليارد تومان در س��ال ٩٢ 
به ١۴٢ هزار ميليارد تومان در س��ال ١۴٠٠ رسيده و 
۶ برابر ش��ده اس��ت. »حميد پوراصغري« در سومين 
نشست از سلسله نشس��ت هاي ارايه گزارش عملكرد 
هشت س��اله دولت تدبير و اميد به جزييات اقدام هاي 
انجام شده در هشت سال گذش��ته در حوزه سالمت 
پرداخت و گفت: موضوع سالمت در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم از اهميت ويژه اي برخ��وردار بوده و در اين 
زمينه بر اس��اس قوانين و اسناد باال دستي عمل شده 
اس��ت. وي بيان داش��ت: هدف دولت ايجاد عدالت و 
دسترس��ي عادالنه به خدمات، به ويژه در مورد اقشار 
آسيب پذير و كاهش پرداخت از جيب مردم بوده است. 
معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي س��ازمان برنامه و 
بودجه افزود: اعتبارات حوزه سالمت با وجود تكانه هاي 
كرونا و تحريم از ٢٣ هزار ميليارد تومان در سال ٩٢ به 
١۴٢ هزار ميليارد تومان در سال ١۴٠٠ رسيده و ۶ برابر 
شده است، همچنين سهم سالمت در بودجه عمومي 
در س��ال ۹۲ به ميزان۱۰ درصد كل بودجه بود، اما در 
سال ۹۹ به ١٧ درصد رسيده و حدود ۷۰ درصد افزايش 
داشته است. وي اظهار داشت: سرانه بهداشت و درمان 
از ۳۰۰ هزار تومان در س��ال ۹۲ به يك ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان در سال گذشته رسيد، در اين مدت سهم 
پرداخت از جيب مردم در مراجعه به بيمارستان ها در 
جمعيت شهري از ٣٧ درصد در سال ٩٢ به ١٠ درصد و 
در جمعيت روستايي به پنج درصد در سال ۹۹ كاهش 
يافت، همچنين سهم مردم از كل هزينه هاي درماني 
نيز از ۴۷ درصد در س��ال ۹۲ به ۳۱ درصد در سال ۹۹ 
رسيد. پوراصغري به توسعه زيرساخت هاي بهداشت و 
سالمت نيز اشاره كرد و گفت: در فاصله سال هاي۹۲ تا 
۹۹ تعداد بيمارستان ها از ٩٠٠ به يك هزار و ۵٧ افزايش 
يافته و برآورد ما اين است كه تا پايان۱۴۰۰ اين تعداد به 
يك هزار و ۱۳۷ بيمارستان برسد.وي افزود: همچنين 
تعداد تخت هاي بيمارس��تاني از رش��د ۶٠ درصدي 
برخوردار بوده و از ١١٢ هزار تخت در سال ۹۲ به ١۵٠ 
هزار تخت در سال ٩٩ رسيد كه تا پايان امسال به ١٨٨ 
هزار تخت در سال ١۴٠٠ افزايش خواهد يافت؛ يعني 
هر ماه ۴٠٠ تخت بيمارستاني اضافه شده يا به عبارتي 
مي ت��وان گفت دولت ه��ر ماه يك بيمارس��تان۴٠٠ 

تختخوابي ساخته است.

نقش سياست گذار پولي
در دولت جديد

يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: استقالل بانك 
مركزييك بستر سازمان يافته است تا بتوان به معيارهاي 
اصلي اقتصاد كالن مانند تراز مالي رسيد. محمد واعظ 
برزاني در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به اينكه مهم ترين 
فعاليت دولت جديد مسائل اقتصادي و معيشت مردم 
است، معتقد است: نقش سياس��ت گذار پولي، اجراي 
برنامه تثبيت اقتصادي در چارچوب دو اصل اساس��ي 
يعني تراز مالي در اقتصاد كالن و دوم رعايت عدالت در 
تخصيص منابع پولي است. در توضيح اصل اول بايد گفت 
كه سياست گذار پولي اگر سياست تثبيت اقتصادي را در 
چارچوب تراز مالي اقتصاد كالن براي همه بخش هاي 
اقتصادي دنبال نكند عمال در بلندمدت موجبات رشد 
حجم پول و نقدينگي را فراهم خواهد كرد. وي ادامه داد: 
به عبارت ديگر سياست گذار پولي الزم است سياست 
تثبيت اقتصادي را در قال��ب يك برنامه تكثير بدهي 
تعقيب نكند چرا كه در غيراي��ن صورت در بلندمدت 
ناكام مي ش��ود.  به گفته اين اقتصاددان، از سوي ديگر 
سياست گذار پولي الزم است سياست تثبيت اقتصادي را 
به صورت عادالنه اجرا كند به طوري كه امكان بهره مندي 
عادالنه در منابع پولي به طور اعم و منابع بانكي به طور 
خاص فراهم ش��ود و در اين خصوص مقابل رانت هاي 
ناش��ي از زد و بند افراد پرنفوذ با بانك هاي تجاري براي 
اخذ تسهيالت بانكي يا تحت پوشش تسهيالت تجاري 
و توليد نيز گرفته شود.  واعظ برزاني همچنين با بيان 
اينكه استقالل بانك مركزي متاسفانه مانند برخي ديگر 
از راهبردهاي اقتصادي در كشور ما به طور عميق مورد 
تحليل و استفاده قرار نگرفته است، افزود: استقالل بانك 
مركزي يك بستر سازمان يافته است براي آنكه بتوان به 
معيارهاي اصلي اقتصاد كالن مانند تراز مالي رسيد.در 
غيراين صورت استقالل بانك مركزي مي تواند پوششي 
شود براي توسعه مالي بي كيفيت مبتني بر تكثير بدهي 

در طي زمان كه زمينه ساز انواع بحران هاي مالي است.

هدايت نقدينگي به سمت 
توليدبي معنا است

ي  ه��ا د مز نا خ��ي  بر
رياس��ت جمهوري وع��ده 
»هدايت نقدينگي به سمت 
تولي��د« را مي دهند. جالب 
اينكه اين حرف را به اعتبار 
اقتصاددان بودن هم مي زنند! 
در اين پست خواهيم ديد كه 
چرا تعبير »هدايت نقدينگي 
به سمت توليد« يك تعبير بي معنيه. مقدمتا به دارايي ها 
و تعهدات يك شركت فكر كنيم. هر شركت دارايي هايي 
داره كه از به كار گرفتنشون درآمدزايي مي كنه. متناسبا، 
هر شركت تعهداتي داره. برخي از اين تعهدات از جنس 
بدهي هستند و برخي از جنس سهام. شركت از محل 
عوايدش اول بدهيش رو پرداخت مي كنه و بعد از محل 
عوايد مازاد، سود سهام ميده.  بدهي و سهام، از اين جهت 
كه ادعايي هستند بر عوايد يك شركت، مشابه هستند، 
ولي از اين جهت كه بدهي اولويت داره متفاوت هستند. 
ريسك كمتر بدهي نسبت به سهام هم به خاطر همين 
تفاوته. وقتي سهام شركتي رو در بورس معامله مي كنيد، 
دارايي شركت كم و زياد نميشه، بلكه صرفا سهام دست 
به دست ميشه. دارايي شركت فقط در زمان انتشار اوليه 
سهام افزايش پيدا ميكنه.  وقتي شركتي بدهي منتشر 
مي كنه هم همين طوره. در زمان انتش��ار اوليه بدهي، 
دارايي ش��ركت افزايش پيدا ميكنه، اما بعد كه بدهي 
دست به دست ميشه، اثري بر وضعيت مالي شركت نداره. 
نقدينگي، بدهي نظام بانكيه. پول ما، بدهي نظام بانكي به 
ماست، و به همين دليل هم بابتش سود دريافت مي كنيم. 
وقتي نظام بانكي به گيرنده تسهيالت، مثال يك كارگاه 
توليدي، اعتبار ميده، اين دو بدهي متقابل ايجاد مي كنند؛ 
 گيرنده تسهيالت به بانك بدهكار ميشه و بانك گواهي 
بدهيش رو به گيرنده تس��هيالت ميده. به اون گواهي 
بدهي ميگيم پول. يعني پول در زمان اعطاي اعتبار بانكي 
خلق ميشه، چون پول همون بدهي نظام بانكيه.  در پي 
گرفتن اعتبار، كارگاه توليدي پول رو خرج مي كنه و مواد 
اوليه ميخره. بعد از توليد محصول، اون رو ميفروشه و 
پول رو از بازار پس ميگيره. حاال ميتونه با پس دادن پول 
به بانك، در واقع بدهي بانك رو بهش پس بده تا بدهي 
خودش رو از بانك پس بگيره. بدين وسيله، اون حساب 
بدهي متقابل صاف ميش��ه. در زمان خلق نقدينگي، 
اعتبار بانكي وارد فعاليت توليدي ميش��ه و چرخ هاي 
توليد رو به گردش درمياره. اما بعد از اون، هر چقدر اين 
نقدينگي دست به دست بشه، اثري بر فعاليت توليدي 
بنگاهي كه اعتبار گرفته بود نداره. از اين جهت، رفتار پول 
عين رفتاري است كه باالتر در سهام و بدهي شركت ها 
ديديم. همونطور كه معامله سهام در بازار ثانويه بورس به 
افزايش دارايي شركت ها منجر نميشه، دست به دست 
شدن نقدينگي هم اعتباري به فعاليت توليدي نميده. 
از اين حيث تعبير »هدايت نقدينگي به سمت توليد« 
بي معنيه. نقدينگي فقط در زمان خلق شدن مي تونه وارد 
توليد بشه. پس در واقع »هدايت اعتبار به سمت توليد« 
يك تعبير معني داره.  اما براي اينكه اعتبار به سمت توليد 
هدايت بشه نه به سمت رانت، ساز و كارهاي دقيقي الزمه. 
يك راه، سپردن هدايت اعتبار به دست دولته. منتها دولت 
در اين نيم قرن، ام الفساد اقتصاد كشور بوده. چنين دولتي 
اعتبار رو جز به سوي رانت هدايت نمي كنه. اما كشورهاي 
ديگه هم از هدايت اعتبار توسط دولت نفعي نبردن. در 
دهه هاي اخير، كشورهاي توسعه يافته به نظامات دقيقي 
در بازارهاي مالي و بانكي شون رسيدن كه باعث ميشه 
بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري خصوصي، اعتبار 

رو به سمت فعاليت هاي توليدي مفيد هدايت كنند. 
بع��د از انتخابات، در م��ورد اين س��از و كارها صحبت 
مي كنيم. عجالتا حواستون به نامزدهاي مثال اقتصادداني 

كه قصد هدايت نقدينگي دارند باشه.
 منبع: صفحه شخصي ايشان 
در فضاي مجازي

مشكالت دو روزه حل نمي شود
نگاه داشتن سرمايه در بورس كمي حوصله و تحمل 
مي خواهد، درس��ت اس��ت بورس چندين ماه روند 
ريزشي به خود گرفته اما پتانسيل رشد دارد. دليل باال 
نرفتن بورس و واكنش منفي به سركوب به موضوع 
شناوري بسيار باالي سهام بورسي مربوط مي شود، 
عرضه بي حد و اندازه، بدون محاسبه و آبشاري دولت 
طي روزهاي آخر بهار و تابستان سال گذشته باعث 
افزايش شناوري س��هام موجود در بازار سهام شد. 
باتوجه به ابعداد بازار س��هام بايد ارزش معامالت به 
محدوده ۱۸ الي ۲۰ هزار ميليارد تومان برسد تا ميزان 
نقدشوندگي بورس حالتي معقول پيدا كند، اما داستان 
جايي جذاب مي شود كه در آستانه سقوط بازار خروج 
عظيم پول توس��ط دولتي ها، حقوقي هاي وابسته، 
برخي از صندوق ها و امثال اين موارد باعث ش��د كه 
شناوري سهام با سرعت باال افزايش يابد. اكنون پولي 
در بازار وجود ندارد كه بتواند روندساز باشد و همين 
عامل موجب مي ش��ود كه تقاضاي موجود در بازار 
سركوب شود و شاهد نوسان عمده باشيم. البته با اين 
وضعيت تزريق نقدينگي خرد توسط صندوق توسعه 

ملي مي تواند موجبات نوسان دوباره را پديد سازد.
همان طور كه گذشته نيز گفته شد از نظر تكنيكالي 
كف شاخص كل در محدوده يك ميليون و ۱۰۰ هزار 
واحد است و پس از شكست اين محدوده در انتظار 
۹۵۰ تا ۸۸۰ هزار واحد نيز بوديم كه خوش��بختانه 
كاهش عمده شاخص كل در بازار رخ نداد و بايد منتظر 
ماند تا حقوقي ها سهام بزرگ بازار را گسترش دهند.

از نگاه سياس��ي باتوجه به مذاكرات وين و انتخابات 
كشور ش��اهد يك وضعيت جديد خواهيم بود كه 
پس از آن احتمال رونق اقتصادي و بورس مي رود. اما 
بازهم بايد تاكيد كرد كه بورس نيازمند توجه و بازبيني 
مشكالت است و هيچ مشكلي دو روزه حل نمي شود.

روحاني در جلسه هيات دولت: 

مسائل اصلي ما با امريكايي ها در وين حل و فصل شده است

جوالِن »پوپوليسم ايراني« از يارانه ۴۵۰ هزار توماني تا حل مشكالت بورس در سه روز!
به گزارش ايلنا، بيش از يك دهه است كه »پوپوليسم« 
به پارادايم مس��لط در عرصه سياس��ت ايران بدل شده 
است؛ در چند انتخابات اخير رياست جمهوري، همواره 
كانديداها با برجس��ته كردن ش��عارهاي پوپوليستي، 
سعي در جذب آراي مردم به خصوص طبقات فرودست 
داشته اند. ش��ايد سردمدار سياست هاي پوپوليستي را 
بتوان محمود احمدي نژاد دانست؛ او بود كه با شعارهاي 
بسيار پوپوليستي، ادبيات سياسي ايران را دچار استحاله 
كرد و به س��مت وعده هاي مردم پسند اما غيرقابل اجرا 
كش��اند. با چرخش به اين سمت، جمالتي ماننِد »پول 
نفت را سر سفره هاي مردم مي آوريم« يا »آن قدر يارانه 
مي دهيم تا همه بي نياز شوند« فضاي رسانه ها را در دهه 

۸۰ شمسي پر كرد.

  تاريِخ »پوپوليسم ايراني«/ استحاله در گذر 
زمان!

كتاب »پوپوليسم ايراني« نوشته علي سرزعيم در قالب 
پاسخ به چهار سوال كليدي )چرايي اتخاذ سياست هاي 
پوپوليستي، عواقب آنها، حاميان اين نوع نگاه و توجيه 
پشت اين شعارها و وعده ها( چكيده اين نگاه پوپوليستي 
را تشريح مي كند. به نظر مي رسد آنچه در اين كتاب به 
عنوان تاثيرگذاري بر آراي مردم از طريق دادن وعده هاي 
پوپوليستي عنوان شده، هنوز هم با شدت بسيار ادامه 
دارد و حتي مي توان گفت، در فضاي سياسي انتخابات 

۱۴۰۰ شديدتر هم شده است.
تا پيش از اين، وعده هاي پوپوليستي بيشتر يك محور 
اساسي داشته است: يارانه. از چند برابر كردن يارانه هاي 
نقدي گرفته تا پرداخت پول نفت به همه مردم، اساس 
وعده هاي پوپوليس��تي پيشين بوده اس��ت. اما با وروِد 
»بورس« به فضاي اقتصاد معي��وب ايران، در انتخابات 
پيش رو، حل مشكالت بورس در كوتاه مدت نيز به يك 

وعده عوام پسندانه رايج بدل شده است.
بنابراين، وعده هاي مردم فريبانه جديد را به دو دس��ته 
مي توان تقس��يم كرد: چند برابر كردن يارانه ها و حل 
مشكالت بورس. اين در حالي است كه به دليل مشكالت 
اساس��ي فضاي اقتصاد، دهك ه��اي كم درآمد و طبقه 
مزدبگي��ر در دل بحران هاي ش��ديد ق��رار دارند؛ تورم 
به ش��دت بيداد مي كند )فقط ۶۰۰ درصد تورم بخش 
مس��كن اس��ت و همچنان نرخ تورم ماهانه باالي ۴۰ 
درصد اس��ت( و دس��تمزد به پايين ترين حد از قدرت 
در دهه هاي گذشته رس��يده است؛ قراردادهاي موقت 
و بي ثب��ات كاري، خيل عظيمي از ني��روي كار ماهر و 
متخصص را يا به بيكاري كش��انده يا مجبور س��اخته 
با حداقل هاي بس��يار ناچي��ز تن به بي��گاري بدهند؛ 
خصوصي سازي و بي توجهي به صنايع مادر، نفِس توليد 
را به شماره انداخته و بنگاه هاي صنعتي بسياري يا كاماًل 
تعطيل اند يا با نصف ظرفيت يا حتي كمتر كار مي كنند 
و كانديداها براي هيچ يك از اين مش��كالت ساختاري، 

راهكار مدوني ندارند!
در چنين شرايطي، به گفته آيت اسدي )عضو كارگري 
شوراي عالي كار( كانديداهاي رياست جمهوري به جاي 

اينكه برنامه مش��خصي براي حل مشكالت كارگران و 
رفع معضالت توليد ملي ارايه دهند، به سمت وعده هاي 
پوپوليستي رفته اند؛ يارانه را چند برابر مي كنيم، مشكل 
بورس را س��ه روزه حل مي كنيم، اقتصاد را گل و بلبل 

مي كنيم و ....

 نمودهاي عيني پوپوليس�م: از حل مشكالت 
بورس در سه روز تا يارانه ۴۵۰ هزار توماني

كافي است نگاهي اجمالي بر چند نمود عيني پوپوليسم 
در شعارهاي كانديداهاي انتخابات ۱۴۰۰ بيندازيم تا 
ميزان شعارزدگي فقط با هدف جلب آرا مشخص شود: 
- يارانه نقدي سه دهك نخس��ت جامعه را ۵ برابر و دو 

دهك چهارم و پنجم را سه برابر خواهم كرد.
- يارانه نقدي را به ۴۵۰ هزار تومان در ماه مي رسانيم.

- ده��ك ۹ و ۱۰ نبايد يارانه بگيرد؛ ما باي��د يارانه را به 
دهك ه��اي پايين به خصوص دهك ه��اي يك تا پنج 

جامعه كه تحت فشارند، متمركز كنيم.
- سه روزه مي توان مشكل بازار سرمايه و بورس را حل 
كرد و اميدوارم در روزهاي اول »دولت سالم« اين بحران 

حاد برطرف شود.
- »صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس« را تاسيس 

مي كنيم.
اينها چند نمونه از وعده هايي است كه بر محور جلب آراي 
مردم و بدون پش��توانه واقعي و اجرايي داده شده است؛ 
هيچ كدام برنامه اجرايي ندارند و براي هيچ يك، جزييات 

و نقشه راه بيان نشده است!

 راهكارهاي غيرقابل اجرا / خألها و چالش ها
مش��كل بورس جدي تر و عميق تر از آن اس��ت كه سه 
روزه يا با تشكيل صندوق خاص حل شود. تا زماني كه 
مشكالت توليد حل نشود و بنگاه هاي اقتصادي سر پا 
نشوند، مشخص است كه ركود س��هام آنها در بورس و 
زمين خوردن سرمايه هاي مردم تداوم خواهد داشت، با 

دستكاري هاي دولت هم مشكلي حل نمي شود.

اما در م��ورد يارانه؛ اوال وقتي پاي��گاه داده هاي مدون و 
به روزش��ونده نداريم، چط��ور مي خواهند دهك هاي 
پردرآمد را عادالنه و بدون خطا شناسايي و سپس حذف 
كنند؟ در ثاني، چگونه مي خواهند سه تا پنج دهك را از 
دريافت يارانه محروم كنند وقتي حتي خانوارهاي متعلق 
به دهك پنج نيز كه علي االصول بايد جزو طبقه متوسط و 
قادر به تامين حداقل ها باشد با سياست هاي تعديلي اخير 
به زير خط فقر سقوط كرده اند و نمي توانند حتي نيازهاي 
اصلي را تامين كنند. مثال تامين سرپناه شايسته به جز 
يك يا دو دهك اول، براي باقي دهك ها به امري دشوار 
و حتي »صعب« بدل شده است. مساله بعدي اين است 
كه چطور مي خواهند منابع پايدار براي يارانه پردازي پيدا 
كنند؟ سه برابر كردن يارانه يا پرداخت يارانه ۴۵۰ هزار 
توماني در اين اوضاع اقتصادي نياز به منابع پايدار دارد؛ 
وقتي منابع نيست، اين حرف ها فقط شعار توخالي است 
و با اين هدف پيش برده مي شود كه دهك هاي فرودست 

را با وعده يارانه چند برابر به سمت خود جذب كنند!
اما از همه اينها مهم تر، روي آوردِن مدام و هميشگي به 
اقتصاد صدقه اي است؛ به راستي اگر مشكالت اساسي 
مردم و فرودستان حل شود، ديگر چه نيازي به يارانه؟! 
همان طور كه يك كارگر پيمانكاري عسلويه مي گويد: 
»اگر صداق��ت دارند بگويند چه برنامه اي براي قطع يد 
س��ودجويان و پيمانكاران و واسطه ها از كليدي ترين و 
حياتي ترين صنعت كشور يعني نفت و گاز دارند! بگويند 
چطور مي خواهند هزاران كارگر متخصص و فني جنوب 
را از اين بحران معيشت و ناامني نجات دهند؛ با سه برابر 
ش��دن يارانه يا وعده هاي اين چنيني مشكالت ما حل 
نمي شود!« اما چرا »پوپوليسم ايراني« تا اين اندازه رايج 
شده و گسترش يافته اس��ت و چرا به جاي ارائه برنامه 
براي حل مشكالت اساسي اقتصاد، همه كانديداها به 

سراغ طرح هاي محيرالعقول مردم پسندانه مي روند؟!

 چرا اقتصاد صدقه اي؟!
مرتضي افقه )اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران 

اهواز( در ارتباط با اين وعده ه��ا به ايلنا مي گويد: اصل 
وعده ها قابل انجام نيس��ت، حداقل توسط اين آدم ها و 
در كوتاه مدت؛ اينها يا نمي دانند و دچار توهم هستند يا 
به خاطر راي، مردم را فريب مي دهند و دروغ مي گويند. 
بايد در نظر داشته باشيم كه همه اين كانديداهاي تاييد 
شده، دهه ها در سطوح باالي كشور مسووليت داشته اند؛ 
اگر اين وعده ها و راهكارهاي پيشنهادي به اندازه »يك 
اپسيلون« قابل انجام بود، اين آقايان خيلي پيش تر به 
دولِت وقت پيشنهاد مي دادند و بساط اجرايي شدن آنها 
را مي چيدند! فقط يك سوال ساده براي راستي آزمايي 
اين وعده ها: آيا مي توانند همين امروز بگويند چند سال 

قرار است يارانه هاي چند برابر شده پرداخت شود؟!
او در ادامه به اساس وعده هاي يارانه اي انتقاد مي كند: اين 
چه نوع سياست انتخاباتي است كه گداپروري را تشويق 
كرده و مردم را به اعانه بگيري عادت مي دهد؟! پرداخت 
يارانه امر مطلوبي نيست، حاال اينها سر مبلغش و ميزانش 
با هم مسابقه مي دهند! در يك اقتصاد سالم، يارانه فقط 
براي كس��اني اس��ت كه به هيچ وجه ت��وان كار كردن 
ندارند. به جاي تمركز بر يارانه، بيايند بگويند قرار است 
چه اقداماتي انجام دهند تا اش��تغال ايجاد شود و مردم 
خودشان كار كنند و پول دربياورند؛ جاي تاسف است كه 
بعد از ۴۰ سال باز هم مي خواهند به مردم صدقه بدهند!

افقه تاكيد مي كند: اين نوع تبليغات در ش��أن مردم 
ايران نيس��ت؛ در كشوري با اين  همه ثروت و امكانات 
و با اين اندازه ظرفيت براي اشتغال زايي اصال شايسته 
نيس��ت كه مردم را مش��تي محتاج و گداي يارانه بار 
بياورند؛ آقاي��ان بروند ببينند در ك��دام نظام مترقي 
جهان، كانديداهاي رياس��ت جمهوري، شعارها را بر 
مبناي يارانه و صدقه دادن، تنظيم مي كنند؟! بايد به 
اينها گفت در شأن مردم ما نيست كه »صدقه بگير« 

باشند؛ پس تمام كنيد!
به گفته اين استاد دانشگاه، كانديداها بيايند به مشكالت 
اساسي كشور برسند، برنامه هاي مدون و كارشناسي  شده 
براي حل معضالت اقتصاد و توليد ارائه دهند نه اينكه با 

صدقه پردازي راي جمع كنند!
»هدفمندس��ازي يارانه ها« در زمان خودش راهكاري 
اقتصادي بود كه به زعم مجريان آن قرار بود مشكالت 
ساختاري اقتصاد را با واقعي سازي قيمت ها و سوق دادن 
يارانه ها به بخش هاي اساس��ي توليد و سازندگي حل 
كند حاال اما بعد از گذش��ت بيش از يك دهه، »يارانه« 
تبديل به ش��عاري مردم پس��ند براي جلب آراي مردم 
شده اس��ت و در اين بيش از يك دهه، نه يارانه توليد به 
ميزان واقعي پرداخت ش��ده، نه از فاصله فقير و غني با 
اجراي هدفمندسازي كاسته شده و نه پول ها به دست 
نيازمندان واقعي رس��يده است! هيچ يك از هدف هاي 
طرح هدفمندسازي كه منجر به حذف سوبسيد كاالها 
و خدمات اساسي شد، محقق نشده است. وقتي از يك 
كارگر پيمانكاري عسلويه مي پرسيم در مورد چند برابر 
شدن يارانه هاي نقدي چه نظري داري، مي گويد: »واقعا 
خسته ش��ده ايم؛ چقدر در باغ سبز نش��ان دادن اما به 

بيراهه رفتن...!«

پويا ناظران



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، واردات ارز 
و فلزات گرانبها از تمامي حقوق و عوارض و ماليات معاف 
شد و واردات ارز به صورت اسكناس بدون محدوديت و 
همچنين طال، نقره و پالتين به صورت خام از حقوق، 
عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده تا پايان س��ال 

1400 معاف شد.
در اين بخشنامه آمده است »ورود ارز به صورت اسكناس 
به داخل كش��ور بدون محدوديت مطاب��ق با ضوابط و 
مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مقررات 
مبارزه با پولشويي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 
مجاز است.واردات فلزات گرانبها، به صورت خام طبق 
ضوابط بانك مرك��زي از كليه حقوق، عوارض قانوني و 

ماليات بر ارزش افزوده معاف است.«

    كاهش قيمت دالر 
  در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر كه تا 24600 باال رفته بود 
كاهش يافته و 23 ه��زار و 900 تومان، قيمت يورو 29 
ه��زار و 50 تومان و درهم ام��ارات 6 هزار و 600 تومان 
معامله ش��د. قيمت طال كه تا 1918 دالر باال رفته بود 
كاهش يافت و به 1896 دالر رس��يد. و در ساعات عصر 
نيز 1902 دالر بود. اما گفته مي شود كه به دنبال كسري 
بودجه ها و رشد حجم پول از جمله دالر و ساير ارزها در 
جهان، ارزش طال گران تر مي شود و درماه ها و سال هاي 
آينده بايد ش��اهد افزايش قيمت طال به دالر باش��يم. 
زيرا دولت باي��دن يك بودجه 6 تريليون دالري را براي 
بازس��ازي اقتصاد امريكا در نظر گرفته كه خود باعث 

كسري بودجه و كاهش قيمت دالر خواهد شد.
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي امروز چهار ش��نبه با 
205 تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به رقم 23 
هزار و 333 تومان رس��يد.قيمت ف��روش يورو نيز در 
س��اعت 13 امروز با 25۷ تومان افزايش نسبت به روز 
كاري گذش��ته به رقم 28 هزار و 514 تومان رس��يد.

امروز قيمت خريد هر دالر 23 هزار و 8۷1 تومان و نرخ 
خريد هر يورو ني��ز2۷ هزار و 949 تومان بود.عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي23 هزار و 
32 تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 242 تومان اعالم 
ش��د.همچنين نرخ خريديورو در اين بازار 28 هزار و 
196 تومان و نرخ فروش آن نيز28 هزار و 452 تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت امروز، 
حواله يورو به قيمت24 هزار و 882 تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت20 هزار و 326 تومان معامله شد. 

    سكه۱۰ ميليون و ۸۲۰ هزار تومان شد
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
امروز )چهارشنبه، دوازدهم خردادماه( در بازار تهران 
با افزايش۷0 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته 
به رقم 10 ميليون و 820 هزار تومان رسيد.سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز10 ميليون و 800 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و 950 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 850 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 300 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي18 عيار به يك ميليون و 90 هزار تومان 
رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و ۷23 هزار 
تومان ش��د.همچنين هر اونس جهاني طال نيز امروز 

يك هزار و 898 دالر و 4۷ سنت فروخته شد. 
نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت 
نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار 
تومان هم رس��يده بود اما انتش��ار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هس��ته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين 

سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات 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 

23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز 
كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
ف��روش دالر 23 هزار و 333 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 22 هزار و 8۷1 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل 28 هزار و 486 تومان و قيمت 
خريد يورو نيز 2۷ هزار و 922 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و ف��روش 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.

    ۱۰۲ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بان��ك مركزي اعالم كرد: امروز س��ه ش��نبه يازدهم 
خرداد در سامانه نيما102 ميليون دالر و با ميانگين 
موزون نرخ دالري معامالت 20 ه��زار و 290 تومان 
معامله شد.س��امانه نيما امروز ش��اهد عرضه حدود 
24۷ ميلي��ون دالر به صورت حوال��ه ارزي به منظور 
تامين ارز واردات كشور بوده است. اين امر حاكي از اين 
است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ فوق الذكر 
بوده است. سامانه نيما از نيمه نخست سال 9۷ پس از 
تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، خريداران 
)واردكنندگان( و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 

در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.
س��امانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل 
تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم 
و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرآيند تعيين نرخ 

ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

    قيمت جهاني طال كاهش يافت
با سود بيش��تر اوراق خزانه داري امريكا و ارزش سهام 
باالتر، قيمت طال از اوج 5 ماهه اش برگشت.به گزارش 
سي ان بي سي، روز چهارشنبه قيمت طال از باالترين رقم 
پنج ماه گذشته عقب نشيني كرد، افزايش سود اوراق 
قرضه بر اين فلز امن سنگيني كرده و داده هاي اقتصادي 
اياالت متحده باعث تمايل به دارايي هاي پرريس��ك 
مي شود. روز سه شنبه، طالي اسپات پس از رسيدن به 
باالترين قيمت از 8 ژانويه يعني1916.40 دالر، با 0.1 
درصد كاهش به 1898دالر در هر اونس رسيد. معامالت 
آتي طالي اياالت متحده با 0.2 درصد كاهش به 1901 

دالر در هر اونس رسيد.
داده ها نش��ان داد كه فعاليت تولي��د اياالت متحده در 
ماه مي افزايش يافته اس��ت در حالي كه افزايش تقاضا 
در اقتصاد رو به بازگش��ايي باعث افزايش س��فارش ها 

شده اس��ت. اما به دليل كمبود مواد اوليه و نيروي كار، 
كار ناتمام مانده است. سود اوراق 10 ساله خزانه داري 
اياالت متحده يك ش��به به باالترين سطح يك هفته 
رسيد و هزينه نگهداري طالي بدون سود را افزايش داد. 
با توجه به آخرين داده هاي اقتصادي اياالت متحده به 
عنوان نشانه هاي بازگشت اقتصاد و افزايش نرخ تورم، 
احساس خطر در بازارهاي مالي بزرگ تر، در همان حد 
باقي مانده اس��ت. تورم منطقه يورو در ماه مي فراتر از 
هدف بانك مركزي اروپا افزايش يافت، و اين يك چالش 
براي سياست گذاراني است كه خوشبختانه با قيمت هاي 
باالت��ر زندگي مي كنن��د، اما ممكن اس��ت با واكنش 

مصرف كنندگان عصباني مواجه شوند.
گفته مي شود كه تورم باالتر، گرفتاري پس اندازكنندگان 
را بيشتر مي كند و بانك مركزي اروپا بايد با افزايش نرخ 
بهره خود از صفر درصد به آن پاسخ دهد. در اين هفته 
تمركز فعاالن بازار به داده هاي حقوق و دستمزد اياالت 
متحده خواهد بود كه با شفافيت بيشتر در مورد بهبود 
اقتصادي و اقدامات سياسي ميان مدت فدرال رزرو، در 

روز جمعه ارايه مي شود.
SPDR Gold Trust، بزرگ تري��ن صن��دوق در 
بورس جهان با پشتيباني طال گفت كه دارايي هاي آن 
ب��ا 0.3 درصد افزايش از 1043.21 تن در روز جمعه به 
1045.83 تن در روز سه شنبه افزايش يافت. هر اونس 
پاالديوم با كاهش 0.1 درصدي به 2856.82 دالر رسيد، 
نقره با 0.1 درصد كاهش به 2۷.88 دالر رسيد و پالتين 

نيز در قيمت1191.51 دالر ثابت بود.
در حالي كه باال رفتن سود اوراق قرضه و تقويت اشتهاي 
ريسك پذيري سبب تضعيف نس��بي بازار طال شده و 
سرمايه گذاران منتظر آمارهاي بازار كار امريكا هستند تا 
سرنخ هاي بهتري از روند ترميم اقتصادي و اقدامات آتي 
فدرال رزرو كسب كنند، قيمت طال امروز كاهش داشت.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال امروز با 0.2 
درصد كاهش به 189۷ دالر و 36 سنت رسيد. ديروز 
قيمت فلز زرد به باالترين رقم از 8 ژانويه يعني 1916 
دالر و 40 سنت رسيده بود. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي امروز هم با 0.2 درصد كاهش به 1900 دالر و 40 
سنت رسيد. استفن اينز تحليلگر بازار طال در موسسه 
مديريت دارايي اس پي اي گفت: »با توجه به افزايش 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا كه سبب تضعيف 
جذابيت بازار طال شده، شاهد برخي برداشت سودها 
در اين بازار بوده ايم. اين روند پس از آن ايجاد ش��د كه 
اعالم شد آمارهاي بخش توليد امريكا بيش از حد انتظار 
بوده است.« وي افزود: »در آستانه انتشار گزارش بازار 
كار امريكا نگراني هايي وج��ود دارد. اما تمام آمارها از 

شاخص تورم در بلندمدت به نفع بازار طالست.«
سوددهي اوراق قرضه ده س��اله دولت امريكا به باالي 
1.6 درصد رس��يده و س��بب افزاي��ش هزينه فرصت 

سرمايه گذاري در بازار طال گشته است.
آمارهاي منتش��ر شده در روز سه ش��نبه نشان داد كه 

همزم��ان با افزايش مجدد تقاض��ا حجم فعاليت هاي 
توليدي امريكا در ماه مي رش��د داشته است. آمارهاي 
مثبت اقتصادي همچنين موجب افزايش اشتها براي 
ريسك پذيري در ساير بازارهاي مالي شد و تقاضا براي 

خريد دارايي هاي امني نظير طال را كاهش داد.
اكنون فعاالن بازار منتظر آمارهاي اين هفته از بازار كار 
امريكا هستند كه مي تواند روند ترميم اقتصاد جهاني را 

شفاف تر توصيف نمايد.

     ارزش دالر امريكا به پايين ترين رقم
در برابر يوان چين رسيد

دالر براي دومين ماه پياپي ارزش خود را در برابر ارزهاي 
برتر دنيا از دست داده و يوان چين به باالترين رقم در برابر 

دالر از مه 2018 رسيده است.
رون��د ضع��ف دالر امري��كا ادام��ه دارد و ارزش آن به 
پايين ترين رقم طي س��ه سال گذش��ته در برابر يوان 
چين رسيده است. سرمايه گذاران جهاني در بحبوحه 
رونق اقتصاد چين از بحران كرونا به دنبال سرمايه هاي 

ايمن تري هستند.
دالر براي دومين ماه پياپي ارزش خود را در برابر ارزهاي 
برتر دنيا از دست داده است. يوان چين عليرغم هشدار 
تحليلگران براي مه��ار افزاي��ش ارزش آن، 6.3553 
در هر دالر معامله مي ش��ود كه باالترين رقم از ماه مه 

2018 است.
تاثير احتمالي افزايش فشار قيمت بر مصرف كنندگان 
و موضع فدرال رزرو امريكا در برابر س��رمايه هاي اين 
 PCE كشور باعث ضعف دالر شده است. شاخص قيمت
)هزينه مصرف شخصي( 3.1 درصد از جوالي 1992 
افزايش يافته كه نتيجه بهبود از بحران كرونا و اختالل 
در زنجيره هاي عرضه است. بازار انتظار دارد سطح فعلي 
تورم در امريكا موقتي باشد و تورم در اين كشور در سال 
آينده ميالدي روي 2.5 درصد باقي بماند. ارزش دالر 
مقابل بيشتر ارزها تغيير كمي داشت. مسير تورمي در 
بسياري از كشورهاي اروپايي در حالت نگران كننده اي 
قرار گرفته است: طبق اعالم مركز آمار آلمان، نرخ تورم 
در ماه آوريل به باالي نرخ دو درصدي رس��يده است. 
متوس��ط بهاي مصرف كننده مثبت 2.5 درصد بوده 
كه 0.5 درصد بيش��تراز رقم ثبت شده ماه قبل و 0.2 
درصد بيشتر از انتظارات فعاالن اقتصادي بوده است. 
اين نرخ تورم همچنين باالترين تورم مثبت ثبت شده 
در 13 سال اخير در اين كشور محسوب مي شود و كار 
بانك مركزي را براي اتخاذ رويكرد انبس��اطي دشوار 
خواهد س��اخت.  ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با 0.08 درصد كاهش نس��بت به روز 
گذشته در سطح 89.82 واحد بسته شد. در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.11 درصد كاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازاي1.416 دالر مبادله شد. يورو0.1 
درصد باال رفت و با رفتن به كانال 1.22 به 1.224 دالر 
رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
0.05 درصد كاهش به 109.428ين رس��يد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا ب��ه ازاي1.292 
دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ براب��ري دالر معادل 

6.392يوان چين اعالم شد.

    بيت كوين درگير سطح مهم
بيت كوين كماكان در تالش است تا مقاومت مهم 36 
هزار دالري را رد كند.پس از انتشار اخبار گسترده اي از 
مقابله چين با ارزهاي ديجيتالي، از ديگر نقاط خبرهاي 
بهتري به گوش مي رس��د: بانك مركزي هند در يك 
رويك��رد كامال متضاد با موضع گي��ري قبلي از انجام 
تراكنش ها بر بستر ارزهاي ديجيتالي حمايت كرده و در 
اروپا نيز مقامات اتحاديه اعالم كرده اند برنامه راه اندازي 
يك كيف پول ارزهاي ديجيتالي مشترك براي تامين 
راهي امن و نوين در دسترسي شهروندان به خدمات 

الكترونيك در حال انجام است.
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فهرست دريافت كنندگان ارز 
نيمايي و دولتي به روزرساني شد

در شرايطي كه نامزدهاي انتخابات، به طور مستمر در 
مورد افراد استفاده كننده از ارز 4200 توماني صحبت 
مي كنند، بانك مركزي در راس��تاي شفاف س��ازي و 
اطالع رساني عمومي فهرس��ت دريافت كنندگان ارز 
دولتي و س��امانه نيما را به روزرس��اني و منتش��ر كرد.

فهرست هاي انتشار يافته حاوي دريافت كنندگان ارز 
دولتي و نيمايي طي بازه زماني21 فروردين ماه 139۷ 
تا تاريخ2۷ ارديبهش��ت ماه 1400 است.گفتني است 
اين فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به 
همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه از طريق سامانه 
نيما ارز دريافت كرده اند. فهرست دريافت كنندگان ارز 
دولتي )4200( - به منظور بازپرداخت اقساط، فهرست 
دريافت كنندگان ارز دولتي )4200( - به منظور واردات 
كاال و خدمات، فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايي - 
اشخاص حقيقي، فهرست دريافت كنندگان ارز نيمايي 

و اشخاص حقوقي است.
بانك مركزي بهمن ماه 1396 با راه اندازي سامانه »نيما«، 
بسترهاي سامان بخش��يدن به بازار ارز كشور را فراهم 
كرد. اين سامانه مخفف عبارت »نظام يكپارچه معامالت 
ارزي« است كه با هدف تسهيل تامين ارز و ايجاد فضاي 
امن براي خريداران و فروش��ندگان ارز راه اندازي شده 
است. اين فهرست شامل اس��امي اشخاص حقيقي و 
 حقوقي به هم��راه ميزان و نرخ ارز دريافتي اس��ت كه 

به وسيله سامانه نيما ارز دريافت كرده اند.

ارز ۴۲۰۰ توماني ترمز توليد 
كاالي اساسي را كشيد

كارشناس اقتصاد با اشاره به اينكه ارز 4200 توماني از 
توليد كاالي اساس��ي در كشور جلوگيري كرد، گفت: 

سياست ارزي ما كاماًل اشتباه بوده است.
علي س��عدوندي درب��اره سياس��ت هاي ارزي دولت 
سيزدهم اظهار كرد: حدود 60 سال است سعي كرديم 
صنعتي شويم. تالش كرده ايم پيشرفت كنيم. يعني از 
ابتداي دهه 1340 تالش هايي در جهت صنعتي شدن 
اقتصاد ايران شروع شد.  وي ادامه داد: طي 10 سال اول 
يعني در كل دهه چهل اقتصاد ايران شايد موفق ترين 
اقتصاد در كل دنيا بوده يعني نرخ رشد اقتصادي باالي ده 
درصد بوده و نرخ تورم زير دو درصد بوده. كه در آن زمان 
در دنيا بي نظير بود. يعني حالتي كه بعدها شايد همان 
زمان هم كشور ژاپن هم به همين صورت داشت عمل 
مي كرد. وي يادآور شد: از 1350 به تدريج اين تخيل و اين 
توهم به وجود آمد كه مي شود حتي از اين سريع تر رشد 
كرد و به طور مشخص شاه مخلوع در آن زمان وارد اقتصاد 
شد و هيچ مخالفتي را برنمي تافت و كل آن نهادهايي 
كه باعث آن رشد عجيب ش��ده بودند كل آن نهادها را 

دستخوش تحول كرد و شايد به نحوي از بين برد.
وي با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي در 
دهه 50 به نهادهاي ضد توسعه اي تبديل شدند، افزود: 
اين بود كه از 1350 يا 1351 و 1352 از همان اوايل دهه 
1350 تا امروز كه 1400 هستيم سياست هاي اقتصادي 
كشور همان سياست هايي است كه از زمان هويدا شروع 
شده و متأسفانه ادامه پيدا كرده و تقريبًا هر دولتي كه 
س��ركار آمده و هر حتي حزب و نهاد و حتي افرادي كه 
مخالف بودند و موافق بودند و حتي هر كسي كه هر موضع 
سياسي مي خواهد داشته باش��د در يك سري اصول 
مش��ترك بودند. وي با تاكيد بر اينكه سياست ارزي ما 
كاماًل اشتباه بوده است، اضافه كرد: شايد تنها كشوري در 
جهان هستيم كه داريم اين سياست را اعمال مي كنيم. 
سياست ارزي ما چه بوده؟ سياست ارزي ما اين بوده كه 
اگر ما درآمد حاصل از فروش ثروت داشته باشيم به جاي 
اينكه اين درآمد را صرف توسعه كنيم، به جاي اينكه اين 
درآمد را راه آهن بسازيم اين درآمد را بايد در بازار تزريق 

كنيم كه قيمت ارز را كاهش بدهيم واردات انجام شود.
اين اقتص��اددان در ادامه گفت: نه اينك��ه ما واردات 
ريل داش��ته باشيم كه خط آهن بسازيم. نه اينكه ما 
واردات واگن داشته باشيم. نه ما واردات داشته باشيم 
كه كاالي لوكس وارد كنيم. ما واردات داشته باشيم 
كه كاالي اساسي وارد كنيم. ما سياست داشتيم كه 
در كاالي اساسي وابس��تگي شديد به خارج داشته 
باشيم و اين يك محفلي و محملي شده است كه چه 
اتفاقي بيفتد. س��عدوندي با بيان اينكه تالش ما در 
پنجاه سال گذشته اين بوده در جهت توليد كاالي 
اساسي حركت نكنيم و وابستگي ما شديدتر باشد، 
اظهار كرد: وقتي شما مي آييد ارز بازار آزادكه 23 هزار 
تومان يا بيست و پنج هزارتومان است، روي كاالي 
اساس��ي ارز 4200 مي دهيديعني چي؟يعني شما 
سعي مي كنيد كه كاالي اساسي اصاًل امكان توليد 
در داخل نداشته باشد. وي تصريح كرد: اينكه ارز در 
بازار تزريق مي شود موجب مي شود كه قيمت كاالي 
خارجي به طور مصنوعي ارزان شود ولي قيمت كاالي 
داخلي افزايش پيدا كند يعني مطلقاً اين جور نيست 
كه شما سوبسيد به كاالي خارجي داديد مثاًل گفتيد 
كه اين مورد نياز كش��ور اس��ت. مثاًل شما سوبسيد 
ب��ه واحد نهاده مي دهيد. مثاًل سوبس��يد به واردات 
خوراك دام و طيور مي دهي��د بعد مي آييم توجيه 
مي كنيم. محمد صفايي عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اسالمي نيز گفت: همه  دولت هاي 
ما در اين ادوار مختلف درآمدهاي نفتي را به عنوان 
درآمد دولت حساب كردند و حال اينكه درآمد دولت 
آن  جايي است كه خود عرق جبين بريزد و خدماتي 
را ارايه بدهد و بر مبناي آن خدماتي كه ارايه مي دهد 
ماليات بگيرد و با اين مالياتي كه مي گيرد كشور را اداره 
كند. وي ادامه داد: اما ما درآمدهاي نفتي را به عنوان 
درآمد دولت محاسبه مي كرديم و مبتني بر اين دولت 
رانتي تشكيل شده و هم حاشيه هاي شكاف طبقاتي، 
هم حاشيه هاي فس��اد در اين دولت رانتي تشكيل 
مي ش��ود. خود ارزان نگه  داش��تن ارز و اينكه به چه 
كسي تخصيص پيدا مي كند و چه جوري تخصيص 
پيدا مي كند. اصاًل قابل مديريت هست و قابل كنترل 

هست؟ كه اصاًل اين بحث ها قابل مديريت نيست.

شكل دهي اقتصاد ايران در بازه 
زماني ۱۴۰۸- ۱۴۰۰

4- ب��ه كارگي��ري مكانيس��م ب��ازار ب��ه عن��وان 
تخصيص دهنده اصلي منابع اقتصادهاي با رش��د 
باال همگي به كاركرد مكانيس��م بازار متكي بودند 
كه عالئم قيمت��ي، تصميم گي��ري غيرمتمركز و 
انگيزه براي عرضه آنچه مورد تقاضا اس��ت، فراهم 
مي كرد. روشن است كه در تجربه پايان قرن بيستم، 
استفاده از س��از و كار بازار نه تنها مترادف با نديدن 
شكس��ت هاي بازار نيس��ت، بلكه به معناي كنار 
گذاش��تن هدايت و مقررات گذاري هم نيست، اما 
تمام اقدامات اصالحي و كنترلي بايد حتي االمكان با 

استفاده از ابزارهاي بازار محور صورت گيرد.
5- داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم 
و توانمند: رش��د اقتصادي به خودي خود افزايش 
نمي يابد. دول��ت باي��د آن را هدف ق��رار دهد و با 
سياست هاي خود آن را دنبال كند. مثال در سنگاپور، 
پيگيري رشد اقتصادي يك اصل سازماندهي كننده 
سياست هاي كشور طي چهل سال بوده است. در 
اقتصادهاي با رش��د باال و مستمر، سياست گذاران 
مي دانستند كه توسعه موفق متضمن تعهد به رشد 
طي چند دهه و انتخاب ميان حال و آينده اس��ت. 
حتي در نرخ رش��د ۷ تا 10 درصد، چند دهه طول 
كشيده است تا يك كشور به درآمد باال جهش كند. 
با محدوديت منابع، دولت ها بايد منابع ش��ان را در 
زمينه هايي متمركز كنند كه بيشترين نتيجه را براي 
رشد دارد. همان طور كه تشريح شد، اقتصاد ايران 
براي برون رفت از فضاي امروز نيازمند يك اجماع 
براي چرخش در برنامه ها و رويكردهاست، در تمامي 
كشورها روند توس��عه پايدار با يك چرخش بزرگ 
روي داده است. لذا تمامي برنامه هايي كه مي توان 
آنها را بن مايه و اساس برنامه شكل دهي اقتصاد ايران 
1400-1408 نام نهاد از موارد اساس��ي باال نشات 

خواهد گرفت.
   و اما دولت...

اقتصاد امروز ايران نيازمند ساختارش��كني است، 
پيشنهاد مي ش��ود تا اجراي فاز اول توسعه اقتصاد 
1400-1408 ماهيت مديريت اقتصادي كالن به 
صورت متمركز در اختيار وزارت اقتصاد قرار گيرد 
و راهبري واحد وجود داشته باشد. وزير اقتصاد به 
عنوان برنامه ريز و پلنر موظف به اجراي پروژه باشد و 
قدرت اعمال نظر بر بانك مركزي و وزارت صمت و 
سازمان برنامه و بودجه. البته اين امر در دهه 40 يك 
بار تجربه موفقي را براي ايران به ارمغان آورده بود. 
البته اين اشراف به معني تقليل استقالل در نهادهاي 
فوق نيس��ت و هدف يك حركت منظم اس��ت كه 

متاسفانه اين روزها دقيقا برعكس آن صادق است.

مغلطه مالياتي 
 توزيع آنها مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت 
بابت حقوق و مزايا به كاركنان خود و فراهم آوردن 
ابزار كار خدمت رس��اني به ش��هروندان است. دوم 
اينكه تجربه هاي داخلي و خارجي و همچنين علم 
اقتصاد بر اين مس��اله صحه مي گذارد كه هر گونه 
مداخله دولت ها در ب��ازار توليد و مصرف كاالهاي 
خصوصي از جمله مس��كن نه تنها منجر به توليد 
رفاه براي شهروندان نمي شود كه شرايط اقتصادي 
آنان را نيز بدتر خواهد كرد. اما نكته سوم اين است 
كه بدون بررسي ريشه و علت شرايط ايجاد شده در 
اقتصاد ايران و به ويژه در بازار مسكن كشور نمي توان 

راه حل هاي مناسب ارايه كرد.
4- برخي از كارشناس��ان مسكن با اشاره به تجربه 
كشورهاي پيشرفته در اخذ ماليات ساالنه از امالك و 
مستغالت همواره به تصميم سازان توصيه مي كنند، 
بهترين راه حل مالياتي براي بازار مسكن، دريافت 
ماليات س��االنه از امالك اس��ت، غافل از اينكه اين 
نوع ماليات در كشورهاي يادش��ده اوال در شرايط 
اقتصادي با ثبات و ب��دون جهش هاي تورمي اجرا 
مي ش��ود و در ثاني، اخذ اين ن��وع ماليات با هدف 
تامين هزينه هاي دولت هاي محلي )شهرداري ها( 
ص��ورت مي گيرد نه براي تنظيم بازار مس��كن! آيا 
در ايران دولت محلي داريم؟ آيا اگر ماليات ساالنه 
از امالك دريافت ش��ود، به شهرداري ها تخصيص 
داده خواهند شد؟ آيا هدف اين نوع ماليات، تامين 
هزينه هاي دولت )اعم از ملي و محلي( است؟ قطعا 
در حال حاضر پاسخ تمام اين سئواالت منفي است. 
5- وضعيت آش��فته بازار مس��كن و معضل تامين 
س��رپناه، بي گمان ريشه در سياس��ت هاي كالن 
اقتصاد نفت س��وز ايران دارد. معضل مسكن تنها 
يكي از معلول هاي چنين اقتصادي است. وضعيت 
دارايي هاي ديگ��ر از جمله خودرو، طال، ارز و حتي 
س��هام نيز كم و بيش شبيه وضعيت مسكن است. 
مس��اله اصلي در نات��رازي ميزان تولي��د و ميزان 
نقدينگي موج��ود در اقتصاد نهفته اس��ت. جايي 
كه خلق نقدينگي از ميزان تولي��د كاال و خدمات 
در بخش واقعي اقتصاد پيش��ي گرفته و مي گيرد. 
مادام��ي كه رش��د نقدينگي بيش از رش��د توليد 
ناخالص داخلي باشد، قيمت همه كاالها با قدرت در 
مسير صعودي طي طريق خواهد كرد و سايه تورم 
و در پي آن سفته بازي دس��ت از سر بازار كاالهاي 
خصوصي برنخواهد داش��ت، حتي اگر طرح اخذ 
ماليات از معامالت مكرر وضع شده و اجرا شود، باز 
سفته باز راهي براي دور زدن قانون پيدا خواهد كرد. 
در چنين شرايطي است كه با اخذ ماليات از عايدي 
سرمايه مخالفت مي شود. چه آنكه عايدي سرمايه 
در اقتصاد تورم زده، ناشي از تورم است. به عبارتي 
در كيفيت دارايي افراد تغييري حاصل نيامده كه  اي 
بسا مستعمل )فرسوده شدن مسكن و خودرو( هم 
شده باشد، اما به دليل افزايش حجم نقدينگي، سطح 
عمومي قيمت ها جهش يافته است. پس روا نيست 
كه مالكان انواع دارايي، چوب خطاي سياست گذاري 
دولت را بخورن��د و بنا به مس��اله اي كه هيچ گونه 

دخالتي در آن نداشته اند، به دولت ماليات دهند.

با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، محدوديت ورود ارز برداشته شد

معافيت مالياتي واردات ارز و طال تا پايان سال 

ابهامات عملي در طرح بانك مركزي مجلس 
بهزاد خسروي آدينه وند| كارشناس اقتصادي|

طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران در سه قسمت، 
20 فصل و 214 ماده و با بازنگري، اصالح و تلفيق »اليحه 
بانكداري جمهوري اس��المي ايران«، »طرح عمليات 
بانكي بدون رب��ا«، »اليحه بانك مرك��زي جمهوري 
اسالمي ايران« و »طرح تأسيس بانك توسعه جمهوري 
اسالمي ايران« تدوين شده است. اما كليات اين طرح پس 
از تقديم شدن به مجلس شوراي اسالمي، با اصالحاتي 
در مجلس به تصويب رس��يد كه به عقيده بسياري از 
كارشناسان داراي اشكاالت اساس��ي است و در عمل 
استقالل بانك مركزي را از بين مي برد. خيلي بعيد است 
كه طرحي را كه بعد از 52 سال مي خواهيم اصالح كنيم 
بدون دعوت از كارشناسان و بدون مشورت با دانشگاه ها 
و خبرگان نوشته شود.براي تدوين قانون جديد بانك 
مركزي بايد از ديدگاه نخبگان بانكي استفاده مي شد، 
اين طرحي كه كليات آن به تصويب رسيده است وضعيت 
موجود را هم آشفته تر مي كند.به نظر مي رسد اين طرح 
ظرف مدت چند روز به صورت عجوالنه تدوين ش��ده 
اس��ت و بعيد مي دانم كار كارشناسي درست و اصولي 
براي آن انجام گرفته باشد. اين طرح يكي از چالش هاي 
مهم اقتصادي در حوزه  پولي محسوب مي شود و بايد 
ضمن الگوبرداري از ديگر تجربيات موفق دنيا به كمك 
نخبگان و دانشگاهيان تدوين شود. به طوري كه نه تنها 
وضعيت كنوني را تغيير دهد بلكه چشم انداز آينده را 
هم ترسيم كند. در حالي كه اين طرحي كه كليات آن 
به تصويب رسيده است وضعيت موجود را هم آشفته تر 

مي كند.نه تنها استقاللي به بانك مركزي نمي دهد بلكه 
اختيارات را آنچنان پراكنده و به اليه هاي غير مسوول 
واگذار كرده است كه به نظر مي رسد كارايي امروزش را 
هم در شش ماهه اول از دست خواهد داد. بانك مركزي 
از وضع موجود در رنج بود و اين طرح هم، طرحي است 
كه در آينده مشكالت را نيز بسيار پيچيده تر و عملكرد 
آن را ضعيف تر خواهد كرد.حتي يك مورد در دنيا وجود 
ندارد كه نحوه عزل و نصب و اختيارات آن بدين شكل 
تدوين و تنظيم شده باشد.   آقايان ادعا دارند قوانين ديگر 
كشورها را هم براي تدوين طرح مورد بررسي قرار داده اند، 
حال بايد از آنها درخواست كرد كه يك نمونه از بانك هاي 
مركزي دنيا را به مردم نش��ان داده و به كارشناس��ان و 
نخبگان اقتصادي اعالم كنند كه با الگوبرداري از فالن 
مدل در دنيا ما چنين طرحي را تدوين كرده ايم. متاسفانه 
تا جايي كه من رصد كرده ام هيچ نمونه اي با اينچنين 
موارد و بندهايي در دنيا وجود ندارد. نمايندگان مجلس 
بايد الگويي كه از آن استفاده كرده اند را معرفي كنند.  پس 
توقع آن است كه گفته شود از چه كساني براي طراحي 
طرح استفاده شده است و مسير چگونگي تبديل طرح به 
قانون نيز اعالم شود تا ما بتوانيم با افرادي كه اين طرح را 
تدوين كرده اند مباحثه كنيم. اگر مجلس شوراي اسالمي 
تصور مي كند آنچه كه تصويب كرده طرح مناسبي است 
مي تواند همايشي را در يكي از دانشگاه هاي اقتصادي 
برگزار كند و اساتيد منتخب را دعوت كرده تا در نهايت با 
به چالش كشيده شدن طرح بتوانيم به يك جمع بندي 
مناسب دست يابيم. اين موضوع را نمي توان با چند روز 

كار غير حرفه اي به جايي رساند و مشكالت را حل كرد.
اگر اصالح اين قانون را به صورت غير علمي انجام دهيم 
در آينده به ابرچالشي تبديل مي شود كه به هيچ وجه 
قابليت حل آن وجود نخواهد داشت. اصالح طرح جديد 
قانون بانك مركزي ضروري است و بانك مركزي بايد اين 
اصالحات را در قالب اليحه تدوين كرده و تمام صاحب 
نظران و پژوهشگران اين عرصه را نيز دعوت و با آنان نيز 
مشورت كند، به عالوه با استفاده از الگوبرداري هايي كه 
مي تواند از دنيا داشته باشد آن را تدوين كند كه در اين 
صورت دو حالت به وجود مي آيد كه يكي آن زماني است 
كه دولت تمايل داشته باشد آن اليحه تدويني از سوي 
بانك مركزي را به مجلس بدهد و اين امر را بپذيرد كه 
در اين صورت اين كار روال خود را مي پيمايد اما معموال 
دولت ها چنين م��وردي را نمي پذيرند. رييس دولت 
هميشه دوست دارد با اقتصاد دستوري در هر زماني به 
دلخواه خود دست در جيب بانك مركزي كند و با اين 
كار كسري بودجه خود را تامين كند و بنابراين تمايلي 
معموال براي اين كار نيس��ت.در اين حالت، اگر دولت 
نپذيرفت اين كار انجام شود نياز است تا بانك مركزي 
اين طرح را به صورت جامع در اختيار مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي قرار دهد و مركز پژوهش ها نيز 
آن را به كميسيون اقتصادي و چند نماينده بدهد تا آنان 
اين طرح را مطرح كنند. در اين شرايط هم مجلس بايد 
مهندسي مجدد و بازنگري و با اساتيد ديگر نيز مشورت 
كند تا ما اين طرح ي��ا اليحه را به صورت جامع و پخته 
داشته باش��يم و به قانوني تبديل شود كه مشكالت در 

حوزه نظام بانكداري تا حدودي مرتفع شود. نكته جالب 
و عجيب آنجا اس��ت كه مهم تري��ن وظايف راهبردي 
بانك مركزي در اين طرح به اعض��اي غير اجرايي كه 
قاعدتا غير پاسخگو هم هستند، واگذار شده است و اين 
درحالي است كه در عمل بايد رييس كل بانك مركزي 
پاسخگوي عملكرد عوامل غير اجرايي باشد و مشخصًا 
اين امر با اصل تناسب اختيار و مسووليت كامال ناسازگار 
است و اين مهم ترين ابهام طرح بانكي مجلس در عمل 
اس��ت.  به طور كلي در اين طرح وحدت رويه، وحدت 
فرماندهي و اصل تناسب اختيار به شكل بسيار عجيبي 
مخدوش و مبهم شده است و اگر قرار بر اجراي اين طرح 
باشد وضع موجود بسيار بدتر خواهد شد.  در دنيا ما دو 
نوع حسابرس��ي داريم يكي حسابرسي داخلي است و 
ديگري حسابرسي مديريت يا برنامه ريزي عملياتي. اما 
در اين طرح هم در تنظيم محتوا و هم تنظيم ساختار 
آنقدري مخدوش اس��ت كه مراجع مقررات گذاري و 
نظارت و سياست گذاري و بقيه سطوح به لحاظ ورودي 
و خروجي كامال پراكنده است و از هيچ گونه همگرايي 
علمي برخوردار نيست.اين طرح اگر اجرايي شود عمال 
نظام حسابرسي مديريت كه امروزه در بانك هاي مركزي 
دنيا مرسوم است، كامال غير قابل تفكيك و اجرايي شدن 
است. حاضرم با هريك از اعضاي كميسيون اقتصادي 
در يك مناظره يا مباحثه ش��ركت كرده و موارد نقد به 
 اي��ن طرح را به صورت جزئي ت��ر بيان كنم چراكه يك 
ابر چالش محس��وب مي شود كه نيازمند توجه و دقت 

نظر بيشتري است.



تعادل|رقيه ندايي|
طي اي��ن روزها و هفته ه��ا بورس، نوس��ان زيادي را 
پش��ت س��ر مي گذارد و برخي از روزها شاخص كل 
بازار سبزپوش و در روزهاي ديگر سرخ پوش مي شود. 
تداوم افت قيمت سهام و صف هاي ادامه دار فروش در 
بازار سهام باعث شده كه ركود در بازار ادامه دار باشد و 
محرك هاي مثل نرخ دالر، وضعيت بازارهاي جهاني 
و همچنين وعده هاي انتخاباتي نتواند وضعيت بورس 
را پايدار نگاه دارد. بنابراين اين انتظار مي رود كه بازار 
يك روند نوس��اني يا حتي خنثي را تا پايان انتخابات 

رياست جمهوري داشته باشد.
محرك هاي اي��ن روزهاي ب��ازار س��هام نمي توانند 
به طور كامل بر بازار تأثيرگذار باشند و تنها در برخي 
از روزها به صورت نوس��اني بر ب��ازار تأثير مي گذارند 
ام��ا دليل تأثيرناپذيري تا حدي مش��خص اس��ت و 
سهامداران و سرمايه گذاران بورسي در انتظار انتخابات 
رياس��ت جمهوري و مذاكرات وين هستند پس اين 
انتخابات و مشخص شدن مذاكرات وين تا حدودي، 
وضعيت بازار مشخص مي ش��ود و آن زمان مي توان 
براي بورس و زمان بازگش��ت اين ب��ازار به طورقطع 

پيش بيني كرد.
در حال حاضر بازار بالتكليف اس��ت چراكه نمي داند 
ط��ي ماه هاي آين��ده چه وضعيتي خواهد داش��ت و 
سياست گذار چه نوع برخوردي با بورس خواهد كرد. 
بايد منتظر ماند و ديد رييس دولت سيزدهم كدام يك 
از كانديدهاي رياست جمهوري است و برنامه وي براي 

بورس چيست.
به جز تعيين و تكليف انتخابات رياس��ت جمهوري و 
مذاكرات وين، نرخ هاي جهاني بر روي نوساني كردن 
بورس تأثير داش��ته چراكه طي هفته هاي اخير نرخ 
جهاني محصوالت و كاالها روند افزايشي و صعودي به 
خود گرفته و بازار سهام ناچار است اين افزايش قيمت 
تأثير بگيرد اما وضعيت نوساني بورس و عدم اعتماد به 

بازار اجازه اين موضوع را نمي دهد.

    افزايش اميدواري ها به صعود
علي حيدري، كارش��ناس بازارسرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص وضعيت هفته اخير بازارسرمايه 
مي گويد: افزايش ارزش و حجم معامالت طي چند روز 
اخير در كنار جمع آوري تعداد بيش��تري از صف هاي 
فروش نمادهايي كه مدت ها بود قفل صف فروش بودند 
اين اميدواري را افزايش داده كه بر تعداد نمادهايي كه 
صف خريد را تجربه مي كنند افزوده شود. اين اميدواري 
اكنون بين اهالي بازار ايجادشده كه شايد روند پرشتاب 
يا ريزش بازار متوقف شده است. وي توضيح مي دهد: 
اين موضوع را وقتي در كنار ساير مولفه هاي تأثيرگذار 
روي بازار قرار مي دهيم اميدواري بيش��تر مي ش��ود. 
ازجمل��ه اين عوامل گزارش ه��اي عملكرد فروردين 
و ارديبهشت ماه ش��ركت ها اس��ت كه طي روزهاي 
گذشته به بازار مخابره ش��د و از عملكرد مناسب آنها 
در ح��وزه فروش حكايت داش��ت. همچنين نزديك 
شدن فصل مجامع، تقسيم ش��دن سود شركت ها و 
همچنين شفافيت و برطرف شدن برخي از ابهامات 
ب��ازار ازجمله انتخاب��ات رياس��ت جمهوري آينده و 
كمرنگ شدن پيش بيني هايي درباره كاهش نرخ ارز 
همگي مي تواند به نفع بازار سهام وارد ميدان شوند. كم 
شدن اين دغدغه ها و نگراني ها با اخبار مثبت ديگري 
ازجمله افزايش نرخ هاي��ي كه بر برخي از محصوالت 
داده مي ش��ود همراه شده اس��ت. حيدري مي گويد: 
از س��وي ديگر پذيرش محصوالت در ب��ورس كاال و 
آزادسازي برخي از محصوالت مثل خودرو و نزديك 
شدن قيمت هاي كارخانه به بازار ازجمله محرك هاي 
جذاب ش��دن مجدد بازار براي سرمايه گذاران است. 
مسائل اين چنيني در كنار ريزش هايي كه بازار تجربه 

ك��رده و قيمت س��هام را در محدوده ه��اي جذاب و 
حمايتي قرار داده اين امي��د را افزايش داده كه بتوان 
خوش بين تر بود كه ريزش بازار خاتمه پيداكرده است. 
در همين حال س��رمايه گذاران نيز باي��د در انتخاب 
سهم ها دقت داشته باشند چون جمع آوري هر صف 
فروشي به معناي جذابيت آن سهم نيست و با مقايسه 
كردن سهام شركت هاي مختلف در انتخاب سهم ها 
و تش��كيل پرتفوي خود دقت مضاعف داشته باشند. 
اين كارش��ناس بازار سهام درنهايت توضيح مي دهد: 
درصورتي ك��ه ارزش معام��الت خرد ب��ازار بتواند در 
محدوده هاي باالي ۵ هزار ميليارد تومان تثبيت شود 
بازار، بازار متعادلي خواهد شد و به مرور به جذابيت هاي 
بازار و گرايش نقدينگي به بازار هم كمك مي كند. اگر 
خبر منفي به بازار مخابره نشود نبايد ريزش پرشتاب 
بازار را در روزهاي آينده انتظار داشت زيرا بازار بيشتر 
از اينكه مس��تعد ريزش باشد مس��تعد تعادل و روند 

افزايشي ماليم است.

    روند صعودي شاخص بازار سهام
ش��اخص كل در ب��ازار ب��ورس روز گذش��ته يعني 
چهارش��نبه، ۱۲ خردادماه هشت هزار و ۱۹۰ واحد 
رش��د داش��ت كه درنهايت اين ش��اخص ب��ه رقم 
يك ميليون و ۱۴۸ هزار واحد رسيد. بر پايه معامالت 
اين روز بيش از پنج ميليارد و ۸۵۲ ميليون س��هم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۴۸ هزار و ۳۴۱ 
ميليارد ريال دادوس��تد شد. همچنين شاخص كل 
)ه��م وزن( با ۶۶۰ واحد افزايش ب��ه ۳۸۲ هزار و ۳۶ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با ۴۲۶ واحد رشد 
به ۲۴۶ هزار و ۳۸۴ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۶ 
هزار و ۸۶۰ واحد و شاخص بازار دوم ۱۳ هزار و ۵۹۱ 

واحد افزايش داشتند.
حقوقي ها در اين روز حدود ۹۰ ميليارد تومان وارد بازار 
سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد سه هزار و ۴۲۰ 
ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۱ درصد يعني 
۷۳۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
س��ه درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول 
حقوقي به بازار سهام در س��ه گروه »بيمه و صندوق 
بازنشس��تگي«، »بانك ها و موسس��ات اعتباري« و 
»عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم« رقم خورد درحالي 

كه برآيند معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و 
»محصوالت غذايي و آش��اميدني« به نفع حقيقي ها 
تمام ش��د. س��ه نماد »بنو«، »وپاس��ار« و »بپاس« 
لقب بيش��ترين افزايش س��هام حقوق��ي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »شپنا«، 

»غكورش« و »شپنا« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با يك هزار و ۳۹۲ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با ۷۷۹ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« ب��ا ۷۱۷ واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران« با ۵۲۵ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با ۴۶۸ واحد، ايران 
خودرو با نماد »خودرو« با ۳۹۲ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با ۳۵۰ واحد، پتروشيمي نوري 
با نماد »نوري« با ۳۴۶ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۳۱۹ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با ۲۳۶ واحد، بانك 
تجارت با نماد »وتجارت« با ۲۱۲ واحد، سايپا با نماد 
»خس��اپا« با ۲۱۰ واحد، گ��روه دارويي بركت با نماد 
»بركت« با ۱۹۷ واحد و فوالد س��پيد ف��راب كوير با 
نماد »كوي��ر« با ۱۶۴ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 

بورس داشتند.
در مقابل معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 
۱۵۰ واحد، موتورس��ازان تراكتورسازي ايران با نماد 
»خموتور« با ۱۴۷ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد با نماد »واميد« با ۱۲۱ واحد، فوالد خوزستان با 
نماد »فخوز« با ۱۱۲ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
استان خوزستان با نماد »وسخوز« با ۸۳ واحد، سيمان 
بهبهان با نماد »سبهان« با ۷۰ واحد، سرمايه گذاري 
شاهد با نماد »ثش��اهد« با ۵۸ واحد، تأمين سرمايه 
اميد با نماد »اميد« با ۵۷ واحد، آسان پرداخت پرشين 
با نماد »آپ« با ۵۱ واحد و شركت ارتباطات سيار ايران 
با نماد »همراه« با ۴۳ واحد تأثير منفي را بر ش��اخص 

بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت صنعت غذايي 
كورش با نماد »غكورش«، صنعتي زر ماكارون با نماد 
»غزر«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، فرآوري 
معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال«، س��ايپا با نماد 
»خس��اپا«، ايران خودرو با نماد »خودرو« و پااليش 

نفت بندرعباس با نماد »شبندر« نمادهاي پر تراكنش 
قرار داشتند. گروه فرآورده نفتي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
۳۷۴ ميليون و ۶۶۰ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار 

و ۵۶۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

    افزايش شاخص فرابورس
در آخرين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۱۵ واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۶۹۳ 
واحد ثاب��ت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 
۴۹۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲۱ هزار و ۸۱۰ ميليارد 

ريال دادوستد شد.
روز چهارشنبه نماد پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
مديريت ان��رژي تابان هور با نماد »وهور«، س��هامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي زاگرس با 
نماد »زاگرس«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، 
شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، صنايع ماشين هاي اداري 
ايران با نماد »ماديرا«، توسعه مولد نيروگاهي جهرم 
با نماد »بجهرم«، گروه توس��عه مالي مهر آيندگان با 
نماد »ومهان«، توسعه و عمران استان كرمان با نماد 
»كرمان« و بيمه دي با نم��اد »ودي« تأثير مثبت بر 

شاخص اين بازار داشتند.
در مقابل ويتانا با نم��اد »غويتا«، تجارت الكترونيك 
پارسيان كيش با نماد »تاپكيش«، پتروشيمي مارون 
با نماد »م��ارون«، توليد نيروي ب��رق دماوند با نماد 
»دماوند«، بيمه كوثر با نم��اد »كوثر«، بيمه تجارت 
نو با نماد »بنو«، پااليش نفت ش��يراز با نماد »شراز«، 
توكاريل با نماد »توريل«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز« و نيروگاه زاگرس كوثر با نماد »بزاگرس« تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
در آخرين روز كاري هفته افزايش س��هام حقيقي ها 
در ۵۴ نماد و افزايش س��هام حقوقي ه��ا در ۷۰ نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت حقيقي ها ۲۷۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
حقوقي ها ۳۵۰ ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۱۲۳ 
نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۲۴۹ نماد با كاهش بيش از يك درصدي 

قيمت همراه بوده اند.
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راه هاي افزايش نقدشوندگي 
در بازار

ايسنا| حميد اسدي، كارش��ناس و حقوقدان بازار 
سرمايه بابيان اينكه اين روزها مهم ترين مشكل بازار 
سرمايه عدم نقدش��وندگي اس��ت، اظهار كرد: براي 
حمايت از نقدشوندگي بازار سرمايه كه باعث مي شود 
هم بازار سرمايه جايگاه ويژه خود را به عنوان يك بازار 
نقد شونده بسيار پويا در نظام اقتصادي داشته باشد و 
هم اينكه افرادي كه در بازار سرمايه فعاليت مي كنند، 
احساس كنند مي توانند در هرزماني بخشي از سهام 
خود را به وجه نقد تبديل كنند، بايد در تبديل صف هاي 

فروش سنگين به خريدوفروش متعادل تالش كنيم.
وي ادام��ه داد: چند راهكار حقوقي براي تبديل صف 
فروش به معامالت روزانه متعادل وجود دارد. نخستين 
اهرم حقوقي براي افزايش نقدشوندگي در بازار سرمايه 
ايجاد و صدور سهام خزانه است، يعني ناشران سهام 
خزانه خريداري و منتشر كنند. درواقع هيات مديره 
بايد در خصوص س��هام خزانه تصمي��م بگيرد زيرا 
انتشار سهام خزانه به اين معني است كه هيات مديره 
و شركت خودشان سهام خودشان را بخرند. اين اتفاق 
منجر به اين مي شود كه صف هاي خريد جمع و تعادل 
در سهم ايجاد شود. اين حقوقدان بازار سرمايه بابيان 
اينكه سهام خزانه چند چالش حقوقي دارد، توضيح 
داد: نخست آنكه شركت ها با انتشار سهام خزانه حق 
رأي در مجمع ندارند و به آنها سود نقدي مجمع هم 
تعلق نمي گيرد. بنابراين انگيزه شركت ها براي صدور 
سهام خزانه كم مي ش��ود. چالش ديگر اين است كه 
در صدور سهام خزانه بايد دو برنامه را به طور متفاوت 
پيش برد، يا پالن خريد يا پالن فروش. درواقع پالن 
خريد بايد تمام شود، بعد پالن فروش ايجاد شود و براي 
هركدام از پالن ها بايد افشاي اطالعات صورت بگيرد. 
اس��دي افزود: اين اتفاق ممكن است براي شركت ها 
محدوديت ايجاد كند. ازجمله اينكه گاهي شركت ها 
بخواهند هم برنامه خريد و هم برنامه فروش را هم زمان 
اجرا كنند. بنابراين اگر محدوديت تعلق گرفتن سود 
نقدي مجمع و حق رأي به سهام خزانه برطرف و پالن 
خريدوفروش بافاصله زماني كوتاه تر اجرا شود، تمايل 
ش��ركت ها به صدور س��هام خزانه باال مي رود. وي با 
تأكيد بر اينكه مشكل ديگر تأمين منابع مالي سهام 
خزانه اس��ت، گفت: براي حل اين مشكل بهتر است 
براي ناشران توسط شوراي عالي پول و اعتبار و بانك 
مركزي، محلي براي اخذ وام براي صدور سهام خزانه 
در نظر گرفته شود و وثيقه بازپرداخت وام ها خود سهام 
خزانه باشد. اين حقوقدان بازار سرمايه در ادامه بابيان 
اينكه ابزار دوم براي افزايش نقدشوندگي، بازار گرداني 
ثانويه است، توضيح داد: البته اين اصطالح را شخصا 
ايجاد كرده ام. يك بازار گرداني از ابتداي مهرماه سال 
گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تصميم گيري 
درمكرد اينكه اين بازار گرداني موفق و تأثيرگذار بوده 
يا خير را مي توان از وضعيت كنوني بازار سرمايه متوجه 
ش��د كه اگر موفق بود بازار درگي��ر صف فروش هاي 
سنگين نمي شد. اسدي ادامه داد: بازار گرداني ثانويه 
يعني به غيراز قرارداد بازار گرداني كه ناشران منعقد 
كرده اند يك قرارداد بازار گرداني اختياري تهيه شود. 
اما بايد به ناش��ر تفهيم شود كه اگر وضعيت سهم به 
همين ترتيب ادامه پيدا كند، بازار گرداني اوليه جواب 
نمي دهد و سهم در صف فروش قفل مي شود. درواقع 
دو حالت وجود دارد، حالت اول اينكه حجم س��هام و 
 وجوه موردني��از در بازار گرداني اوليه افزايش يابد كه

 بازار گردان ها ابتكار عمل بيش��تري داشته باشند و 
حالت دوم بازارگردان ديگري نيز اضافه و به بازارگردان 
اول الحاق شود. يعني شخص ناشر در كنار بازارگردان 
اول با بازارگردان ديگري هم ق��رارداد ببندد. ضمن 
اينكه محدوديتي براي انتخاب بازارگردان در قوانين 
وجود ندارد. وقتي عمليات بازار گرداني بهبود و توسعه 

پيدا كند طبيعتًا نقدشوندگي افزايش مي يابد.

رابطه مستقيم معامالت
بورس كاال و بازار سهام

يكي از عوامل بنيادي تأثيرگذار در قيمت سهام مبلغ 
فروش شركت است كه در صورت سود و زيان به آن 
اشاره مي شود. مبلغ فروش از دو مولفه حجم فروش 
محصوالت و قيمت فروش تشكيل شده است. اول 
اينكه رابطه بين بورس كاال و بورس اوراق بهادار را 
روشن كرده و تأثير اين دو بازار را روي يكديگر نشان 
دهد و فعاالن بازار سرمايه را با منبع جديد تحليلي 
آش��نا كند. دوم اينكه روش تحليلي جديدي را به 
تحليلگران ارايه مي دهد تا سرمايه گذاران را به وسيله 

آن بهتر راهنمايي كنند.
روح اهلل فره��ادي، تحليلگر كاالي��ي در خصوص 
تأثيرگذاري بورس كاال بر بازار س��رمايه مي گويد: 
تأثير معامالت بورس كاال بر بازار سرمايه مستقيم 
و معنادار اس��ت. اگر دقت كرده باش��يد، زماني كه 
رقابت ها در شرايط جهش ارزي حساس تر و بيشتر 
مي ش��ود، براي مثال اگر در اين شرايط ورق فوالد 
در بورس كاال خوب معامله شود و روند قيمتي آن 
صعودي باش��د، تأثير آن را در نماد فوالد مي توان 

مشاهده كرد.
اين كارشناس بورس كاال افزود: اگر تفاوت كشف 
قيمت به نس��بت هفته ماقبل آن معنادار باش��د، 
مي توان گفت كه روند معام��الت نماد مربوطه در 
بازار سرمايه نيز بهبود پيدا مي كند. در مواقعي كه 
شاهد جهش قيمتي مناسبي در بورس كاال بوديم، 
در آن س��و نماد مذكور به صف خريد نشسته است. 
رفته رفت��ه روابط بين اين دو بازار س��رمايه گذاري 
بيشتر شده است و كارشناس��ان بازار سرمايه نگاه 
ويژه اي به بورس كاال دارند. درگذشته افراد كمي از 
سامانه بورس كاال استفاده مي كردند. طبيعتًا بيش 
از ۹۰ درصد تغييرات بورس كاال ارتباط معناداري 
با بازار س��هام دارد و روند معامالت كاالها و فروش 
شركت ها در بورس كاال درروند معامالت سهام آن 

شركت نيز اثر مي گذارد.

نگاهي بر آخرين مصوبات 
هيات مديره سازمان بورس

محمدحسن ابراهيمي، نايب رييس هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: به منظور توس��عه و تقويت 
جايگاه نهادهاي مالي در بازار سرمايه و ارايه خدمات بهتر 
به س��رمايه گذاران در بازار سرمايه، با توجه به تقاضاي 
فعاالن بازار س��رمايه در خصوص تأس��يس ش��ركت 
كارگزاري، هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
صدور مجوز تأسيس و فعاليت شركت كارگزاري را در 
دس��تور كار خود قرارداد. وي اضافه كرد: هيات مديره 
سازمان، نسخه اوليه دستورالعمل صدور مجوز تأسيس 
و فعاليت كارگزاري را در جلسه مورخ ۲۲ ارديبهشت ماه 
۱۴۰۰ تصويب كرد و اين دستورالعمل را در پايگاه قوانين 
و مقررات بازار س��رمايه قرارداد تا فعاالن بازار س��رمايه 
بتوانند نظرات خود را در خصوص اين دس��تورالعمل 
به سازمان ارسال كنند. شايان ذكر است، نسخه نهايي 
دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري 
در تاريخ ۱۰ خ��رداد ۱۴۰۰ به تصوي��ب هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. ابراهيمي توضيح 
داد: متقاضيان دريافت مجوز تأسيس شركت كارگزاري 
مي توانند بر اساس فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار 
كه متعاقبًا از طريق سايت رسمي سازمان اطالع رساني 
خواهد شد، درخواست هاي خود را طبق شرايط مندرج 
در دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري 
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كنند. وي تصويب 
نس��خه اوليه اساس��نامه و اميد نام��ه »صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اهرمي« را يكي ديگر از مصوبات اخير 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد 
و افزود: اين صندوق ه��ا داراي واحدهاي ممتاز و عادي 
هستند؛ در نظر داشته باشيد كه واحدهاي عادي صندوق 
داراي كف و سقف بازدهي هستند. تأمين حداقل بازدهي 
تعيين شده براي دارندگان واحدهاي عادي در شرايطي 
كه بازدهي صندوق كمتر از نرخ مذكور باش��د، از محل 
واحدهاي ممتاز انجام مي شود و چنانچه بازدهي صندوق 
بيش از حداكثر نرخ بازدهي تعيين شده براي واحدهاي 
عادي باش��د، مازاد بازدهي واحدهاي عادي نسبت به 
سقف تعيين ش��ده به واحدهاي ممتاز تعلق مي گيرد. 
بازدهي مذكور به صورت روزانه موردمحاسبه قرارگرفته 
و اعالم شود. نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصريح كرد: در اين صندوق ها براي ورود و 
خروج متقاضيان سرمايه گذاري در واحدهاي عادي از 
سازوكار مبتني بر صدور و ابطال استفاده مي شود و ورود 
و خروج متقاضيان سرمايه گذاري در واحدهاي ممتاز از 
طريق معامالت واحدهاي ممتاز در بورس مربوطه انجام 
مي شود. وي بزرگ ترين مزيت اين نوع صندوق ها را امكان 
سرمايه گذاري هم زمان سرمايه گذاران ريسك گريز و 
ريسك پذير در واحدهاي اين صندوق ها دانست و توضيح 
داد: سرمايه گذاري در واحدهاي ممتاز اين صندوق، اين 
امكان را براي سرمايه گذاران يادشده فراهم مي كند تا از 
منابع جمع آوري شده از محل واحدهاي سرمايه گذاري 
عادي به عنوان اهرم استفاده كنند. ابراهيمي افزود: به 
همين منظور هرگونه تغيير در كليات بازار سرمايه، اثر 
مضاعفي را بر بازدهي واحدهاي ممتاز متصور مي كند. 
نسخه اوليه اساسنامه و اميد نامه صندوق مذكور جهت 
اخذ نظرات فعاالن بازار سرمايه در پايگاه قوانين و مقررات 
بازار س��رمايه قرار دارد كه پس از اخذ نظرات فعاالن در 
هيات مديره سازمان نهايي و به اطالع عموم خواهد رسيد. 
نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اش��اره به آخرين مصوبه اين نشست، بيان كرد: مصوبه 
ديگر هيات مديره سازمان بورس تصويب دستورالعمل 
نحوه صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه )سهامي 
عام( در شرف تأسيس بود. بر اساس دستورالعمل مذكور 
متقاضيان تأسيس شركت پروژه )سهامي عام( مي توانند 
با الزامات تعيين ش��ده در اين دستورالعمل پس از اخذ 
مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عرضه 
عمومي سهام شركت پروژه اقدام كنند. مصوبه مذكور 
امكان مشاركت مردم در تكميل پروژه ها را فراهم كرده 
و ضمن ايجاد انتفاع براي س��رمايه گذاران خرد زمينه 

تكميل هرچه سريع تر پروژه ها را فراهم مي سازد.

بهره برداري از محيط هاي 
آزمون تنظيم گري بازارسرمايه

حميد حس��ن آبادي، مدير فناوري اطالعات سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: در عصر حاضر، نوآوري هاي 
فناورانه حوزه مالي به طور مستمر در حال اضافه شدن به 
زيست بوم بازارهاي مالي هستند، زيرا روش هاي سنتي 
تنظيم گري ديگر پاسخگوي ايده ها و كسب وكارهاي 
نوآورانه نيس��ت. وي تصريح كرد: بررسي هاي جهاني 
نشان مي دهد در كشورهاي توسعه يافته، رويكردهاي 
نويني در پاسخ به فعاليت اينگونه كسب وكارها اتخاذشده 
اس��ت. يكي از اين رويكردهاي نوين كه به طور خاص 
كانون توجه نهادهاي ناظر در حوزه مالي هم قرارگرفته 
است، محيط آزمون يا سند باكس است. حسن آبادي در 
توضيح سند باكس گفت: محيط هاي آزمون تنظيم گري 
ازيك طرف بس��تري براي آزمودن طرح هاي جديد و 
نوآورانه فراهم مي آورد تا اينگونه كسب وكارها به دوراز 
بروكراسي هاي اداري و فرآيندهاي طوالني مجوزدهي، 
در دوره اي موقت و زمان بندي شده و با شرايطي خاص 
در معرض آزمون قرار گيرند و در صورت موفقيت مسير 
فعاليت دايم خود را آغاز كنند. وي افزود: از طرف ديگر 
و طي اين روند، نهاد تنظيم گر مي تواند با اس��تفاده از 
سازوكارهاي كنترلي عالوه بر رصد فعاليت آنها نسبت 
به وج��وه و پيچيدگي هاي ابعاد كار، ش��ناخت الزم را 
حاصل كرده و قواعد و مقررات الزم را در راستاي فعاليت 
دايم اينگونه كس��ب وكارها تبيين كند. مدير فناوري 
اطالعات س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه بيان 
كرد: امروز پس از ماه ها كس��ب تجربه در ارايه خدمات 
گوناگون به استارت  آپ ها، فين تك  ها و ساير بازيگران 
اكوسيس��تم نوآوري در بازار سرمايه، سند باكس بازار 
سرمايه راه اندازي شد تا محيطي كه با شرايط بازار واقعي 
شبيه سازي شده است، براي تست و توسعه نوآوري هاي 

مالي در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

سبزپوشي  دوباره  شاخص كل بازارسرمايه

به  بورس  بايد  اميدوار  بود؟

ظرفيت هاي بازار سرمايه، پيشران اقتصاد هوشمند
عصر روز سه شنبه ۱۱ خردادماه از طرح محيط آزمون 
تنظيم گري )س��ندباكس( بازار سرمايه و طرح مركز 
تعالي اقتصاد هوش��مند و تحول ديجيتال ش��ريف، 
در وزارت اقتصاد با حضور فرهاد دژپس��ند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي و محمدعلي دهقان دهنوي، رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رونمايي ش��د. در اين 
مراسم، فرهاد دژپسند با تأكيد بر اينكه، هوشمند سازي 
اقتصاد يك انتخاب نيست بلكه الزام و ضرورت رشد و 
توسعه است، گفت: در حال حاضر كشورهايي ازنظر 
فنآوري اطالع��ات و كاربرد آن در دولت الكترونيك و 
اقتصاد هوشمند از ما سبقت گرفته اند كه ما به لحاظ 

زماني و زيرساختي نسبت به آنها تقدم داشتيم.
وي ادام��ه داد: عل��ت اين ام��ر به دو موض��وع »عدم 
شناسايي درست فن آوري متناسب با توسعه دولت 
الكترونيك« و »فقدان عزم و اراده جدي« براي تحقق 

دولت الكترونيك بازمي گردد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هرچقدر درگذشته 
)به ويژه در نيمه دوم دهه ۸۰ شمسي( حركت ما براي 
حركت به س��مت تحقق دول��ت الكترونيك و تحقق 
اقتصاد هوشمند، كند و داراي نوسان بود، در سه سال 
اخير، عملكردمان سرعت گرفته و تمركز زيادتر شد؛ 
كما اينكه شاهديم ش��خص رييس جمهور جلسات 
شوراي عالي فن آوري اطالعات را مديريت مي كند و از 

دست اندركاران، گزارش گيري مي كند.
فرهاد دژپسند بابيان اينكه اگر روند، سرعت و تمركز 
ما بر روي اجراي پروژه اقتصاد هوشمند كه از دهه ۸۰ 
شمسي تحت عنوان برنامه »تكفا« در حاشيه برنامه 
سوم توس��عه كليد خورد، همان گونه حفظ شده بود، 

امروز به جاي دولت الكتروني��ك، بايد در مورد دولت 
هوش��مند حرف مي زديم، افزود: توس��عه فنآوري با 
رش��دي فزاينده در حال وقوع و رابطه انسان و ابزار به 
سرعت در حال تغيير است و در اين مسير ترس و بيم 
معنا ندارد و بايد به دنبال مديريت شرايط جديد باشيم.

وزير اقتصاد با اش��اره به اينكه بايد در مس��ير توسعه 
اقتصاد هوش��مند از امكانات و توانمندي هاي انساني 
و خدادادي، متناسب با ابزارهاي روز، به صورت بهينه 
اس��تفاده كنيم، ابراز داش��ت: بازار س��رمايه ازلحاظ 
هوشمند س��ازي مي تواند در منطقه از باالترين رتبه 
برخوردار و ظرفيت هاي اين بازار مي تواند پيش��ران 

اقتصاد هوشمند باشد.
فرهاد دژپسند با اش��اره به مشكالت گذشته سامانه 
معامالتي بازار سرمايه گفت: امروز بسياري از مشكالت 
گذشته حوزه فناوري اطالعات بازار سرمايه برطرف 
شده و اين بازار خط مقدم هوشمند سازي اقتصاد است.

وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه ما مقابل اقتصاد هوشمند 
در موضع انتخاب نيس��تيم و بايد با سرعت شرايط را 
مديريت كنيم تا از مسير بازنمانيم و براي سهيم شدن 
اقتص��اد با اقتصاد جهاني نمي توان هوشمند س��ازي 
اقتص��اد را ناديده گرفت، تأكيد ك��رد: اين حركت به 
س��رانجام نمي رس��د مگر آنكه به باور و دغدغه ملي 

بدل شود.
وي به زمان پرداخت مرحله دوم س��ود سهام عدالت 
براي س��ال ۹۸ اش��اره كرد و اظهار داشت: نخستين 
مرحله از واريز س��ود سهام عدالت اواخر سال گذشته 
پرداخت شد، براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
مرحله دوم سود تا قبل از عيد قربان پرداخت خواهد 

شد. دژپس��ند به علت تاخير پرداخت ۵۰ درصد دوم 
س��ود س��هام عدالت تاكيد كرد و گفت: به دنبال اين 
نيستيم كه فشاري را به شركت هاي سرمايه پذير وارد 
كنيم، بلكه به دنبال اين هستيم تا زودتر اين سود به 
حساب سهامداران پرداخت ش��ود بنابراين براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته مرحله دوم سود سهام 

عدالت تا قبل از عيد قربان پرداخت خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه ۴۰ درصد باقيمانده سهام عدالت چه زماني 
آزادس��ازي خواهد ش��د، گفت: اين موضوع وابسته 
به ش��رايط بازار است، اگر ش��رايط بازار مناسب شود 
اقدامات الزم براي آزادس��ازي ۴۰ درصد دوم س��هام 

عدالت انجام مي شود.

    سرآغاز فصل جديد نوآوري هاي بازار سرمايه
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در اين مراسم گفت: سازمان ها همواره با 
طيف وسيعي از پيشنهادات و ايده هاي متنوع براي اجرا 
روبرو هس��تند كه برخي از آنها در نگاه اول قابل اجرا و 

بعضي ديگر غيرقابل  اجرا به نظر مي رسند.
وي با اش��اره به اينكه در ميان ايده ه��اي قابل اجرا و 
غيرقابل اجرا، ايده هاي متنوع��ي با درجات مختلف 
ريسك  نيز وجود دارند، افزود: محيط آزمون يا همان 
سندباكس فرصتي را فراهم مي كند كه پيشنهادات 
قبل از آنكه رد ش��وند، در يك محيط تحت نظارت و 

بدون قوانين دست و پاگير آزمايش شود.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشكر از 
همراهي وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي در خصوص 

پياده سازي طرح ها و پروژه هاي اقتصاد هوشمند، گفت: 
طرح ها و ايده ها در فضاي سندباكس آزمايش شده و در 
محيط  آزمون ايده ها به خوبي و به دوراز محدوديت ها 
فرصت بروز و ظهور مي يابند و اشكاالت آنها مشخص 
و رفع مي ش��ود. درعين حال مشخص مي شود كه به 
طراحي چه مقرراتي براي مواجه ش��دن با مشكالت 

ايده ها نيازمنديم.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه 
سندباكس ازنظر عملكرد تفاوتي با دنياي واقعي ندارد، 
ادامه داد: البته در محيط آزمون، مقررات، محدوديت ها 
و قيدوبندها را كنار مي گذاريم و ايده ها در محيط تحت 
نظارت به اجرا گذاشته مي ش��وند. بنابراين مطلوب 
است كه در چنين محيطي، به نهادهاي مختلف اجازه 
بررسي دهيم تا مشخص شود كه آيا مي توانند وارد بازار 

سرمايه شوند يا خير.
دهقان بابيان اينكه نقش دولت ها تنظيم گري است و 
بايد از تصدي گري به دور بمانند، تأكيد كرد: هم اكنون 
وارد فضاي جديدتري در تنظيم گري شده ايم. ديگر 
دولت يا سازمان ها بدون مش��اركت ذينفعان امكان 
تنظيم گري ندارند. بايد كنش ها و واكنش ها بررسي 
شوند و در محيطي آزمون شده و واكنش ها نسبت به 
ابزار جديد ديده شود. در اين شرايط نتيجه و خروجي 
اين اس��ت كه قوانيني وضع مي ش��ود كه مشاركت 
ذي نفعان در اين تنظيم گري نقش داش��ته است و به 
نسخه بهينه رسيده ايم. در بازار سرمايه در اين مسير 
حركت كرده اي��م و در ماه هاي آينده گزارش ابزارها و 
نهادهاي مالي جديد كه در س��ندباكس بازار سرمايه 

تست شدند را منتشر مي كنيم.



گروه راه و شهرسازي|
در آستانه پايان مهلت ثبت نام در سامانه ملي امالك 
و اسكان كش��ور در تاريخ 19 خرداد ماه سال جاري، 
وزارت راه و شهرسازي به ستاد مقابله به كرونا پيشنهاد 
داده است تا ضرب االجل يادشده تا پايان مهرماه سال 
جاري به تعويق بيفتد. اين در حالي اس��ت كه از نظر 
بس��ياري از كارشناسان بازار مس��كن، اجراي قانون 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي به طور 100 درصدي 
نمي تواند ميزان آپارتمان هاي دپو شده به بازار مسكن 
را افزايش دهد. چه آنكه اغلب موجران كشور از محل 
دريافت اجاره نيازمندي هاي معيشتي خود را تامين 
مي كنند و به عبارتي مالكان خرد همانند ساير اقشار 
جامعه در موقعيت اقتصادي برتر وباالتري قرار ندارند 
و تامين معيشت آنها وابس��ته به اجاره دادن ملك يا 
فروش آن براي تامين بخشي از مايحتاجشان است. 
از اي��ن رو، اين قانون، ح��دود 80 درصد از واحدهاي 
مسكوني بهره برداري شده در كشور را در بر نمي گيرد. 
از سوي ديگر، همانطور كه بارها مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي اعالم كرده اند، برخي از بانك ها در زمره 
بزرگ ترين مالكان كشور قرار دارند و به اعتبار آمارهاي 
حاصل از همين س��امانه ملي امالك و اسكان كشور 
برخي از بانك ها مالك بيش از 1000 واحد مسكوني 
خالي هستند و اين در حالي است كه در سامانه يادشده، 
مس��اله ثبت امالك متعلق به »اشخاص حقوقي« از 
جمله بانك ها و ساير نهادهاي اقتصادي و غيراقتصادي 
لحاظ نشده است. از اين رو، عمال اين سامانه از كارايي 

الزم برخوردار نخواهد بود.
به گزارش »تعادل«، قانون اص��الح ماده )۵۴( مكرر 
قانون ماليات هاي مس��تقيم نخس��تين بار در حدود 
۵ س��ال پيش در مجلس تصويب شد اما طي ۵ سال 
گذشته، مهم ترين ابزار آن، يعني سامانه ملي امالك 
و اسكان كشور به دليل آنچه مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي، عدم همكاري س��ازمان هاي ذي مدخل 
همچون شهرداري ها، س��ازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور و ...اعالم كردند، شكل نگرفت و اطالعات الزم 
براي شناسايي خانه هاي خالي در آن تعبيه نشد. اصالح 
اين قانون، در تابس��تان سال گذشته در مجلس دهم 
دوباره در دس��تور كار قرار گرفت تا برخي از معيارها و 
جرايم آن تعديل و تصحيح ش��ود. در نهايت اما قانون 
اصالح ماده )۵۴( مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، 
با توجه به تاريخ درج آگهي رسمي در روزنامه رسمي 
مورخ 7 دي 1399 پس از 1۵ روز يعني از تاريخ 22 دي 
1399الزم االجرا شد. اما تاكنون به دليل نقص سامانه 
ملي امالك و اسكان معطل مانده است. در نخستين 
روزهاي بهار س��ال جاري اما وزارت راه و شهرسازي 
براي خانوارها اعم از مالك و مستاجر مهلتي را تعيين 
كرد تا اطالعات هويتي و اطالعات محل سكونت خود 
 را در سامانه ياد شده درج كنند تا به اين ترتيب، مسير 
صعب العبور شناسايي خانه هاي خالي هموار شود. اما 
حاال به نظر مي رس��د، دولت دوازدهم قيد اجراي اين 

قانون را زده و از آن عقب نشيني كرده است. 
آنگون��ه كه محمود محم��ودزاده، معاون وزي��ر راه و 

شهرسازي گفته است، اين وزارتخانه با توجه به رشد 
ثبت نام در سامانه ملي امالك و اسكان، تمديد مهلت 
ثبت نام در س��امانه را تا پايان مهر به ستاد ملي كرونا 
پيشنهاد داده است.محمودزاده با يادآوري اين مطلب 
كه 19 خرداد آخرين زمان رس��مي اعالم شده براي 
تكميل درج اطالعات ملكي و س��كونتي خانوارها در 
سامانه ملي امالك و اسكان بود از پيشنهاد وزارت راه 
و شهرسازي براي تمديد اين مهلت به ستاد ملي كرونا 
خبر داد.معاون مسكن و ساختمان گفت: طبق الزام 
قانوني )اصالحيه ماده ۵۴ مك��رر قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب دي 1399( تمامي سرپرستان خانوار 
اعم از ش��هري و روس��تايي، مالك و مستاجر مكلف 
ش��دند تا اطالعات محل س��كونت و امالك خود را با 
مالكيت رس��مي، وكالتي، تعاوني شهري و روستايي 
 در س��امانه ملي امالك و اس��كان كش��ور به نشاني

 http: //amlak.mrud.ir ثبت كنند.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: با توجه به ابهام 
و س��وال هايي كه براي بخش عمده اي از سرپرستان 
خانوار به وجود آمد س��ه راهكار از س��وي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي رفع ابهام ايجاد شد كه شامل ايجاد 
مركز تماس، پاسخگويي پيامكي و پاسخگويي بر خط 
بود كه در ماه گذشته و ماه جاري به بخش عمده اي از 

سوال سرپرستان خانوار، پاسخ داد.
محمودزاده با تاكيد بر اينكه در خردادماه حجم و تعداد 
ثبت  نام در س��امانه ملي امالك و اسكان رشد داشت، 
توضيح داد: با توجه به شرايط حاكم و همه گيري كرونا 
و اينكه بسياري از خانوارها ناچار هستند تا براي ثبت 

اطالعات خود به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند، تمديد 
مهلت ثبت نام در سامانه ملي امالك و اسكان كشور را به 
ستاد ملي كرونا پيشنهاد داديم.وي اظهار كرد: پيشنهاد 
وزارت راه در خصوص تمديد مهلت ثبت نام در سامانه 
ملي امالك و اسكان پايان مهرماه است كه البته تصميم 
نهايي را در اين خصوص س��تاد ملي كرونا مي گيرد و 

نتيجه به اطالع شهروندان خواهد رسيد.

    ماليات مكمل يا ماليات اصلي؟
بررسي هاي علمي و همچنين مطالعه تجربه كشورهاي 
موفق در بازار مسكن حاكي از اين است كه ماليات از 
خانه هاي خالي صرفا نوعي ماليات مكمل در يك نظام 
مالياتي پرقدرت به شمار مي رود. در واقع، آن مالياتي 
كه مي تواند بر فضاي سفته بازي ملكي اثر گذار باشد، 
ماليات امالك و مستغالت است كه در برخي از كشورها 
با نام ماليات ساالنه از امالك شناخته مي شود. اين نوع 
ماليات براي جلوگيري از شناسايي راه فرار، هيچ نوع 
اس��تثنا يا معافيتي را براي افراد قائل نيست. در عين 
حال نرخ اين نوع ماليات منوط به منطقه جغرافيايي 
ملك )ضعيف، ارزان قيمت يا لوكس( به صورت شناور 
از نيم تا ۵/ 1 درصد ارزش روز امالك تعريف مي شود. 
پس از ماليات امالك و مس��تغالت، ماليات بر عايدي 
سرمايه از جمله مسكن داراي اهميتي بيش از ماليات 
بر خانه هاي خالي اس��ت. در روزهاي اخير نيز بحث 
ماليات بر عايدي س��رمايه در مجلس پيگيري شده و 
در دست تدوين و تصويب است و از همين رو، مخالفت 
برخي از كارشناسان اقتصادي را نيز در پي داشته است. 

مخالفين بر اين باورند ك��ه در اقتصاد تورم زده ايران، 
ماليات بر عايدي معنا ن��دارد چرا كه بخش بزرگي از 
بازده حاصل از معامله يك دارايي )مثال يك آپارتمان( 
در اثر تورم ايجاد شده است و از آنجا كه تورم خود نيز 
ناشي از سياست هاي اشتباه دولت ها است و برخي از 
مردم براي فرار از اصابت تركش هاي اين سياست هاي 
اش��تباه و حفظ دارايي خود در برابر تورم به بازارهاي 
دارايي پناه آورده اند، نبايد دوباره از س��وي دولت و از 
طريق يك سياست اشتباه ديگر تنبيه شوند. در يك 
كالم، مخالفان بر اين باورند كه ماليات از عايدي سرمايه 
)مسكن، خودرو، طال و ارز( بايد در شرايطي غيرتورمي 
و به ش��رط ثبات اقتصادي از شهروندان ستانده شود. 
پس از ماليات از امالك و مستغالت و ماليات از عايدي 
سرمايه، ماليات بعدي كه داراي اهميتي بيش از ماليات 
از خانه هاي خالي است، ماليات از انجام معامالت مكرر 
است. مالياتي كه هزينه هاي خريد و فروش مكرر ملك 
توس��ط يك فرد در يك بازه زماني )مثال يكس��اله( را 
افزايش مي دهد و از س��فته بازي جلوگيري مي كند. 
حال آنكه در حال حاضر، هيچ يك از سه ماليات يادشده 
در كش��ور وجود ندارد و اجرايي نش��ده است، ميزان 
اثر گذاري ماليات از خانه هاي خالي نيز بسيار اندكي 
خواهد بود، چرا كه اين نوع ماليات نمي تواند به تنهايي 
منجر به عرضه بيشتر آپارتمان به بازار شود. از اين رو، 
به باور كارشناسان، حل معضالت مسكن نيازمند نه 
يك نوع ماليات خاص كه يك بسته مالياتي هوشمند 
است و فراتر از اين، حل مساله مسكن نيازمند تدابير 

پيشگيرانه است نه تدابير درماني!
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وضعيت بحراني
آلودگي صوتي در شهرها

حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران با اعالم اينكه وضعيت آلودگي صوتي در 
محيط هاي شهري بحراني است، گفت: آلودگي صوتي 
ناشي از وسايل نقليه موتوري، فعاليت هاي ساختماني 
و عمليات عمراني از عمده ترين داليل آلودگي صوتي 
در شهرها هستند. به گزارش ايسنا، حسين شهيدزاده 
با استناد به نتايج بررسي تراز صوتي ايستگاه هاي ثابت 
س��نجش صوت در تهران گفت: ميانگين تراز صوتي 
براي تمامي ايس��تگاه ها در دو دوره زماني روز و ش��ب 
برحسب ساعت هاي مختلف ش��بانه روز در سال 99، 
از حد اس��تاندارد كاربري تجاري و مسكوني به عنوان 
كاربري غالب ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت باالتر 
بوده است. وي با اشاره به اينكه استاندارد آلودگي صوتي 
در ساعات شب، 10 دسي بل آرام تر و كم سر و صداتر از 
ساعات روز است، اظهار كرد: بر اساس نتايج اندازه گيري  
آلودگي صوتي تهران در س��ال 99، ميزان تراز صداي 
روز و شب در اين كالن شهر خيلي به هم نزديك است 
كه اين موضوع نشان مي دهد شدت آلودگي صوتي در 
دوره زماني شب، نسبت به دوره زماني روز بيشتر است. 
شهيدزاده با بيان اينكه آلودگي صوتي يكي از مهم ترين 
آالينده هاي محيط زيس��تي است كه سالمتي انسان 
را در ابعاد مختلف به خطر مي ان��دازد، تصريح كرد: از 
جمله اثرات آلودگي صوتي بر انس��ان، كاهش تمركز، 
اخت��الل در يادگيري و اضطراب اس��ت. ضمن اينكه 
افزايش ضربان قلب و فشار خون و زخم معده و روده نيز 
از آثار بلندمدت آلودگي صوتي بر سالمت انسان است. 
وي درباره راهكارهاي كاهش آلودگي صوتي توضيح 
داد: يكي از شناخته ش��ده ترين راهكارها براي كنترل 
آلودگي صوتي، نصب ديواره��اي صوتي در بزرگراه ها 
و در مج��اورت مكان هايي با كاربري هاي حس��اس به 
صداست كه س��بب كاهش آلودگي صوتي مي شوند. 
شهيدزاده با اشاره به اينكه نوع متحرك ديوارهاي صوتي 
مي تواند براي كاهش س��ر و صداي ناشي از تجهيزات 
ساختماني و اقدامات عمراني مورد استفاده قرار گيرد، 
اظه��ار كرد: اين ن��وع ديوارها به راحت��ي قابل نصب و 
جابه جايي هستند و مي توانند به عنوان يكي از ملزومات 
فعاليت هاي ساختماني و عمليات عمراني با يك بار خريد 
توس��ط پيمانكاردر پروژه هاي متعدد استفاده شوند. 
وي با بيان اينكه اگر ساختمان هاي با كاربري حساس 
به صدا در مجاورت آلودگي هاي صوتي ناش��ي از تردد 
خودروها، حركت قطارها و پرواز هواپيماها قرار داشته 
باش��ند، رعايت مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به 
منظور دريافت صداي استاندارد در مورد آنها ضروري 
است، تصريح كرد: براي مثال در اينگونه ساختمان ها، 
جانمايي مناسب اتاق ها و استفاده از پنجره هاي چند 
جداره، پرده هاي آكوس��تيك و مصالح مناسب داراي 
اهميت بااليي اس��ت. ش��هيدزاده اهميت و ضرورت 
آموزش و افزايش سطح آگاهي و شناخت جامعه در مورد 
آلودگي صوتي و داليل و عوامل آن را مورد تأكيد قرار داد 
و خاطرنشان كرد: عدم استفاده از بوق به عنوان يكي از 
عوامل آلودگي صوتي تهران، عدم كاركرد درجاي خودرو، 
مراجع��ه به موقع به مراكز معاينه فني خ��ودرو و عدم 
دستكاري اگزوز از جمله مواردي  هستند كه با رعايت 

آنها مي توانيم براي داشتن شهري آرام سهيم باشيم. 

گاليه از بي توجهي نامزدهاي 
رياست جمهوري به آب 

محسن هاش��مي، رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران گفت: بيش��تر نامزدهاي انتخابات از بهبود 
وضعيت معيش��ت صحبت مي كنن��د اما به يكي 
از نمادهاي معيشت كه وضعيت منابع آبي است 
توجه نمي كنند و كمتر از آن صحبت مي كنند. به 
گزارش مهر، هاشمي در جمع خبرنگاران با اشاره 
به انتخابات رياست جمهوري كشور گفت: بيشتر 
نامزده��اي انتخابات از بهبود وضعيت معيش��ت 
صحبت مي كنند اما به يكي از نمادهاي معيشت 
كه وضعيت منابع آبي اس��ت توج��ه نمي كنند و 
كمتر از آن صحبت مي كنند. وي ادامه داد: طرح 
آبرساني استفاده از پس��اب كه امروز در مديريت 
ش��هري كلنگ زني و به بهره برداري رسيد يكي 
از اقدام هايي اس��ت كه اين ام��كان را مي دهد از 
پساب ها بتوانيم بهره ببريم. هاشمي افزود: استفاده 
بهينه از آب باعث توليد غذا مي شود و توليد بيشتر 

غذا مي تواند باعث ارزان شدن بهاي آن شود.

تخريب ۸۰ درصد باغات پايتخت 
در دوره قبل مديريت شهري

افش��ين حبيب زاده، رييس كميته نظارت شوراي 
اسالمي شهر تهران گفت: چهار پنجم باغات تهران 
يعني حدود 80 درصد در دوره قبل مديريت شهري 
پايتخت تخريب شد و تنها يك پنجم )20 درصد( آن 
باقي مانده و سطح اشغال ساخت و ساز در دوره قبل 
مديريت شهري در باغ ها به گونه اي بود كه به آن برج 
باغ مي گفتند. به گزارش ايسنا، حبيب راده ادامه داد: 
يكي از موضوعاتي كه مورد گاليه مردم بود قلع و قمع 
باغات بود و شما مي دانيد كه در دوره قبل مديريت 
شهري جلسه هاي كميسيون باغات غير علني بود اما 
اين دوره پرونده باغات به صحن شوراي شهر تهران 
آمد و آراي اعضا شفاف شد. عضو شوراي شهر تهران 
افزود: چهار پنجم باغات تهران يعني حدود 80 درصد 
در دوره قبل مديريت شهري پايتخت تخريب شد و 
تنها يك پنجم )بيست درصد( آن باقي مانده و سطح 
اشغال ساخت و ساز در دوره قبل مديريت شهري در 
باغ ها به گونه اي بود كه به آن برج باغ مي گفتند و به 
زبان ساده در طبقه منفي يك حدود 80 درصد سطح 
اشغال وجود داشت.حبيب زاده گفت: در دوره پنجم 
مديريت شهري طرحي تهيه شد كه جلوي ساخت 
و ساز در باغ ها گرفته ش��د و ساخت و ساز در باغ ها 

در يك يا دو طبقه با سطح اشغال پايين تغيير كرد.

رابطه مستقيم تعداد ابتال 
به كرونا و سفر 

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز مديريت 
راه ه��اي كش��ور به نظر مي رس��د با توجه ب��ه اعمال 
ممنوعيت هاي ت��ردد در روزه��اي تعطيل پيش رو، 
سفرهاي جاده اي مردم با كاهش مواجه شود. به گزارش 
ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي 
مركز مديريت راه هاي كشور با توجه به تصويب و ابالغ 
ممنوعيت  تردد وس��ايل نقليه مختلف در محورهاي 
مواصالتي كشور از س��وي ستاد ملي مقابله با كرونا از 
ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 12 خرداد تا ساعت 12 
ظهر روز دوشنبه 17 خرداد ماه، پيش بيني مي شود، 
سفرهاي جاده اي در اين ايام نسبت به ايام مشابه سال 
گذشته با كاهش مواجه شود.انتظار مي رفت با توجه 
به تعطيالت س��ه روزه 1۴ تا 1۶ خ��رداد و اتمام زمان 
امتحانات دانش آموزان افزايش س��فر در كل كش��ور 
رخ دهد. اما با تصميم س��تاد كرونا در خصوص اعمال 
محدوديت ها پيش بيني مي ش��ود كه در نهايت تردد 
بين اس��تاني در روزهاي پيش رو نسبت به ايام مشابه 
سال قبل، كمتر ش��ود.بنابراين پيش بيني مي شود، 
به صورت متوس��ط در روزهاي 12 تا 17 خرداد، بين 
يك ميليون تا يك ميليون 200 هزار وسيله نقليه بين 
استان هاي كش��ور تردد داشته باشند. مركز مديريت 
راه هاي كش��ور در آخرين گزارش خود اعالم كرد كه 
مطالعات و بررس��ي هاي صورت گرفته بيانگر ارتباط 
مس��تقيم ميزان مبتاليان به كرونا و ميزان تردد بين 
ش��هري اس��ت به گونه اي كه با افزايش يك درصدي 
ترددهاي بين اس��تاني حدود 1.9 درصد مبتاليان به 
كرونا افزايش مي يابند.افزايش يك درصدي ترددهاي 
بين اس��تاني برابر با افزايش 1.9 درصدي مبتاليان به 
كرونا همچنين با توجه به اعمال محدوديت ها از ساعت 
12 امروز چهارشنبه 12 خردادماه تا ظهر روز دوشنبه 
17 خرداد ماه، و ب��ا توجه به اطالعات موجود تردد در 
بازه هاي زماني مشابه و در شرايط اعمال محدوديت هاي 
قبلي مانند تعطيالت عيد فطر، تردد در روزهاي قبل 
از اعمال محدوديت در محورهاي بين استاني افزايش 
مي يابد.ب��ا توجه به اين ممنوعيت حداكثر انباش��ت 
وسايل نقليه از 12 خرداد لغايت 17 خرداد حدود 20 
هزار وسيله نقليه در استان مازندران و 1۵ هزار وسيله 
نقليه در استان گيالن و در همين بازه تخليه وسايل نقليه 
از اس��تان هاي تهران و البرز حداكثر 120 هزار وسيله 
خواهد بود كه اين آمار با تعطيالت چند روزه مشابه در 
ماه هاي گذشته آمار بسيار پاييني است. از سوي ديگر 
نيز با توجه به سختگيري تردد به استان هاي شمالي 
پيش بيني مي رود وضعيت ترافيك��ي در محورهاي 
چالوس، هراز، رش��ت – قزوين و فيروزكوه به گونه اي 
باش��د كه تردد رواني را در اين ايام در جاده هاي كشور 
داشته باشيم.البته بايد ديد اين سختگيري ها براي تردد 
وسايل نقليه مختلف تا چه اندازه اعمال خواهد شد و آيا 
آمار سفرهاي جاده اي به صورت قابل مالحظه اي كاهش 
پيدا خواهد كرد يا آنكه مانند برخي از تعطيالت گذشته 

شاهد افزايش سفرهاي جاده اي خواهيم بود.

درخواست لغو محدوديت 
۶۰ درصدي سفرهاي هوايي

يون��س دقيق كي��ا، ريي��س هيات مدي��ره انجمن 
شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد، با توجه به اينكه 
محدودي��ت ۶0 درصدي در پذيرش مس��افر براي 
پروازه��اي داخلي ضرره��اي جبران ناپذيري براي 
ايرالين ها دارد، خواس��تار لغو اين مصوبه هستيم. 
دقيق كي��ا در گفت وگو با ايس��نا افزود: ب��ا توجه به 
افزايش روند واكسيناس��يون در كشور از يك سو و 
ضررهاي جبران ناپذير اعمال محدوديت ۶0 درصد 
پذيرش مسافر براي شركت هاي هواپيمايي از سوي 
ديگر، درخواست لغو اين محدوديت را بار ديگر تكرار 
مي كنيم. او تاكيد كرد كه با توجه به وجود تحريم ها 
و مشكالت عديده اي كه شركت هاي هواپيمايي با آن 
روبرو هستند، هدر رفتن ۴0 درصد از ظرفيت منابع 
ملي در پروازها هيچ توجيهي ندارد. دقيق كيا گفت: 
شركت هاي هواپيمايي داخلي در شرايط تحريمي كه 
نمي توانند قطعات مورد نياز خود را به راحتي تامين 
كنند و ناوگان موجود را سرپا نگه دارند. از سوي ديگر 
عدم استفاده از ظرفيت كامل پروازها و محدود كردن 
مردم براي استفاده از ظرفيت كامل پروازها، به معناي 
هدر رفتن سرمايه هاي ملي در شرايط كنوني است.

رشد ۱۰۰ درصدي 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران

ش��ركت فرودگاه ها و هوانوردي اي��ران اعالم كرد: 
پروازهاي عب��وري از فراز كش��ور در فروردين ماه 
امسال حدود 100 درصد نسبت به ماه مشابه س�ال 
گذشته افزايش داشته است.به گزارش ايرنا، بر اساس 
آماري كه گروه آمار و اطالعات هوانوردي ش��ركت 
فرودگاه ها و هوانوردي ايران منتش��ر كرده اس��ت 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران رشد چشمگيري 
داش��ته اما عدد و رقمي در اين گزارش آورده نشده 
است.بر اساس اين گزارش در فروردين سال 1۴00، 
در مجموع 2۵ هزار و 271 نشس��ت و برخاست در 
فرودگاه هاي تحت مالكيت اين شركت انجام شده 
است كه يك ميليون و 923هزار و ۵2۶ مسافر و 19 
ميليون و ۴3۶ هزار و ۶37 كيلوگرم بار با استفاده از 
اين پروازها جابه جا شده اند.آمار نشست و برخاست 
نسبت به ماه اسفند 2 درصد كاهش داشته است، اما 
نسبت به فروردين 1399، 100 درصد رشد داشته 
اس��ت.در اين ماه فرودگاه مهرآباد با 9 هزار و ۵11 
نشست و برخاس��ت و جابه جايي 7۴8 هزار و 329 
مسافر صدرنشين فرودگاه هاي كشور است و 32.0۵ 
درصد كل پروازها در اين فرودگاه انجام شده است.

پس از آن فرودگاه مشهد با جابه جايي 311 هزار و 
71۶ مسافر و فرودگاه كيش )كه در مالكيت منطقه 
آزاد كيش اس��ت( با جابه جاي��ي 27۶ هزار و 908 

مسافر در رتبه هاي دوم و سوم ايستاده اند.

وزارت راه تمديد مهلت ثبت نام در سامانه ملي امالك و اسكان تا پايان مهرماه را پيشنهاد كرد

ماليات از خانه هاي خالي، شايد وقتي ديگر

شهردار تهران: نابرابري بودجه شمال و جنوب پايتخت را معكوس كرديم

منطقه 22 ؛ فرصتي كه تبديل به تهديد شد
گروه راه و شهرسازي|

انحراف منطقه 22 از معيارهاي تعريف شده در طرح 
تفصيلي منجر به بارگذاري مسكوني انبوه و بلدمرتبه 
در اين منطقه ش��ده اس��ت. اگر چه در اين روزها، حد 
يك پنجم از ۵00 هزار واحد مس��كوني خالي در شهر 
تهران در اين منطقه متمركز ش��ده، اما بي گمان، در 
آينده نزديك با افزايش جمعيت منطقه 22، مس��ائل 
و مشكالت شهري ريز و درشتي در اين منطقه سر باز 
خواهد كرد. اين نكته البته از سوي مسووالن شهري دور 
نمانده است و از همين رو، ديروز پيروز حناچي، شهردار 
تهران اظهار كرد: اين فرصت بود كه تمام نيازهاي تهران 
در منطقه 22 شكل بگيرد و توسعه مسكوني مي توانست 
آخرين نياز منطقه باشد نه اولين نياز و امروز بارگذاري 
س��نگيني در منطقه ش��كل گرفته كه خارج از طرح 
تفصيلي است.حناچي در آيين بهره برداري از 72 پروژه 
شهري در منطقه 22 گفت: منطقه 22 از جمله مناطقي 
است كه ديرتر از مناطق ديگر شكل گرفته است، اين 
منطقه اين شانس را داشت كه بر اساس برنامه و با نقشه 
از پيش تعيين شده شكل بگيريد زيرا ساير مناطق در 
200 سال و بخشي ديگر در ۵0-۴0 سال اخير شكل 
گرفته است. به گزارش ايسنا، شهردار تهران افزود: اين 
فرصت بود كه تمام نيازهاي تهران در منطقه 22 شكل 
بگيرد و توسعه مسكوني مي توانست آخرين نياز منطقه 
باشد نه اولين نياز و امروز بارگذاري سنگيني در منطقه 
ش��كل گرفته كه خارج از طرح تفصيلي اس��ت. طرح 
تفصيلي منطقه كه به تصويب رسيد نقشه راه آينده شد 
و همكاران اشاره كردند كه ميزان طرح هاي خدماتي 
در منطقه پايين اس��ت.حناچي گفت: در بخش آب و 
فاضالب نيز منطقه 22 از برنامه ها عقب افتاده است كه 
با تفاهم نامه انجام شده با ديگر نهاد ها امروز پيشرفت 
30 درصدي دارد و بايد تاكيد كنم توسعه فضاي سبز 
و س��رانه عمومي از برنامه هاي مهم شهرداري است و 
چيتگر، پرديس��ان، لويزان و عباس آباد ريه هاي شهر 
تهران هس��تند كه همواره بايد تميز باشند. وي بيان 
كرد: تخصيص اعتبار در بخش ش��مال و جنوب شهر 
به توازن رس��يده است و امروز مي توان گفت ۴۵ تا ۵۵ 
درصد تخصيص منابع عكس ش��ده است و امروز ۵۵ 
درصد منابع در جنوب ش��هر هزينه مي شود.شهردار 

تهران ادامه داد: افتتاح خطوط مترو در جنوب شهر از 
جمله اقدام هايي اس��ت كه مي توان به آن اشاره كرد و 
احداث پارك هاي محلي در جنوب شهر رشد بيشتري 
داشته و تا پايان دوره، ديگر محله اي نيست كه پارك 
محله اي نداشته باشد.وي درباره مديريت شهري اين 
دوره اف��زود: به جز يك نفر تمامي مديران ش��هري از 
داخل مجموعه منصوب ش��دند و اين افتخاري است 
زيرا ما دوره اي داشتيم كه بازنشستگان نيروهاي مسلح 
بيشترين مسووليت را در شهرداري داشتند.شهردار 
تهران ادامه داد: تالش كرديم به شعارهايي كه داديم 
عمل كنيم و يكي از خروجي ها اين بود كه براي رسيدن 
به شهر پاك و بدون آلودگي، توسعه مترو و حمل و نقل 
عمومي را برنامه ريزي و اقدام كرديم.وي عنوان كرد: 72 
پروژه اي كه امروز افتتاح شد با رويكرد محله محوري بود 
و در انتخاب آنها نيز تالش شد از ظرفيت شوراياري ها 
استفاده شود و ۵0 درصد بودجه نيز به طرح هاي توسعه 

محلي اختصاص پيدا كرده است.

    باغ راه آسمان
در اين ح��ال، مديرعامل ش��ركت عمراني كاركنان 
ش��هرداري تهران نيز از افتتاح پروژه تكميل پيست 

دوچرخه سواري مجموعه شهداي خليج فارس خبر 
داد و گفت: گردش��گران و شهروندان مي توانند لذت 
پياده روي و دوچرخه س��واري از درياچه تا جنگل را 
در باغ راه آس��مان تجرب��ه كنند.فريدون رضوي كيا 
در آيين بهره برداري از پروژه هاي مجموعه فرهنگي 
گردشگري درياچه ش��هداي خليج فارس با اشاره به 
اينكه س��ال ١٣٩٢ همزمان با افتتاح فاز اول درياچه 
ش��هداي خليج فارس، بنا به تصميم مديريت ارشد 
ش��هرداري تهران، نگهداري، بهره برداري و توس��عه 
مجموعه فرهنگي گردشگري درياچه شهداي خليج 
فارس در قالب يك تفاهم نامه سه جانبه بين سازمان 
سرمايه گذاري و مش��اركت هاي مردمي، شهرداري 
منطقه ٢٢ و س��ازمان بازنشستگي شهرداري تهران 
به سازمان بازنشس��تگي واگذار مي شود، اظهار كرد: 
در پي اين تفاهم نامه س��ازمان بازنشستگي نيز اين 
وظيفه را به نمايندگي از سوي خود به شركت عمراني 
كاركنان مي س��پارد. در همان س��ال صورت جلسه 
فصل مشترك بين طرفين تفاهم نامه امضا مي شود 
كه در اين صورت جلسه پروژه هاي نيمه تمام درياچه 

مشخص شده است.
او با اش��اره به اينكه از س��ال ١٣٩٢ تا س��ال ١٣٩٩ 

هي��چ اقدامي براي تكمي��ل پروژه ه��اي نيمه تمام 
انجام نمي ش��ود، تصريح كرد: با وجود كاهش شديد 
درآمدهاي مجموعه شهداي خليج فارس كه ناشي 
از ش��يوع ويروس كرونا و تعطيلي هاي مكرر كسب و 
كارهاي فعال بود، خوشبختانه توانستيم اوايل دي ماه 
سال ٩٩ با استفاده از منابع مالي و درآمدهاي شركت و 
بدون دريافت كمك از سهامداران يا شهرداري مركز، 
پروژه هاي نيمه تمام را به صورت اماني و با تكيه بر توان 

تخصصي همكاران شركت شروع كنيم.
رض��وي كيا با اش��اره ب��ه تكمي��ل پروژه پيس��ت 
دوچرخه س��واري مجموعه ش��هداي خليج فارس 
عنوان كرد: پروژه تكميل پيست دوچرخه و احداث 
پياده راه ضل��ع غربي درياچه حد فاص��ل درياچه و 
بوستان جنگلي چيتگر كه شامل يك كيلومتر مسير 
دوچرخه س��واري و يك كيلومتر مسير پياده روي و 
١٢٠٠٠ متر مربع توس��عه فضاي سبز پيراموني آن 
است از دي ماه سال ١٣٩٩ با اعتبار ۴ ميليارد تومان 
در دستور كار قرار گرفت.وي در تشريح ضرورت هاي 
تكميل اين پيست دوچرخه سواري توضيح داد: اين 
مسير به محلي براي انباشت زباله و زندگي حيوانات 
ش��هري تبديل ش��ده بود، همچنين يك��ي ديگر از 
ضرورت هاي تكميل پيس��ت دوچرخه گزارش هاي 
متعدد برخورد دوچرخه س��واران با شهرونداني بود 
ك��ه رين��گ پيراموني را ب��راي پي��اده روي انتخاب 
كرده بودند.چون مسير دوچرخه تكميل نشده بود، 
دوچرخه س��واران به ناچار در بخش��ي از مسير وارد 
رينگ پياده روي اطراف درياچه مي شدند و همين امر 
باعث برخورد فيزيكي دوچرخه سواران با شهروندان 
مي ش��د كه شكايت هاي پي در پي ش��هروندان را به 
دنبال داشت. وي با بيان اينكه در اين محور ۴٠٠ اصله 
درخت چنار، ۴٠٠ اصله درخ��ت زيتون در طرفين 
مسير دوچرخه و پياده راه كاشته شده و تحت عنوان 
باغ راه آس��مان امروز با حضور دكتر حناچي شهردار 
محترم ته��ران به بهره برداري رس��يد، اضافه كرد: با 
اتصال پيست دوچرخه سواري درياچه شهداي خليج 
فارس به پيست دوچرخه س��واري بوستان جنگلي 
چيتگر، عالقه مندان به دوچرخه سواري ماجراجويانه 

مي توانند مسير دوچرخه تا جنگل را ركاب بزنند.



بانك مركزي قوانين جديدي براي فعاليت و اخذ مجوز 
صرافي ه��ا را تدوين ك��رد كه به موج��ب آن، هرگونه 
عمليات صرافي در بسترهاي معامالتي برخط داخلي 
و اس��تفاده از رم�زارزهاي استخراج شده داخلي براي 
واردات صرفا بر اس��اس ضواب��ط ابالغي بانك مركزي 
قاب�ل انجام خواهد بود، اين در حالي است كه فعاالن بازار 
رمزارزها معتقدند كه دستورالعمل جديد بانك مركزي 
در خصوص تاسيس و نظارت بر صرافي ها، تغييري در 
شفافيت و وضعيت بازار رمزارزها ندارد و اين حوزه نيازمند 

دستورالعملي تخصصي است.
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي چندي 
پيش با اش��اره به اينك��ه در حوزه رمزارزها س��ردرگمي 
چندجانبه وج��ود دارد، گفته بود: »توليد رمز ارز به وزارت 
صمت باز مي گردد، بحث تبادل آن اگر به صورت ارز باشد 
به بانك مركزي و اگر دارايي ديجيتال باشد به وزارت اقتصاد 
باز مي گردد و همچنين بحث تأمين انرژي رمز ارزها هم به 
وزارت نيرو مربوط است.« پس از آن بود كه اعالم شد بانك 
مركزي قوانين جديدي براي فعاليت و اخذ مجوز صرافي ها 
را تدوين كرده است. در ماده ۲۱ فصل پنجم قوانين آمده 
است كه هر گونه عمليات صرافي در بسترهاي معامالتي 
برخط داخلي و اس��تفاده از رم�ز ارزه�اي استخراج شده 
داخلي براي واردات صرفًا بر اس��اس ضوابط ابالغي بان�ك 
مرك�زي قاب�ل انجام خواهد بود. با ابالغ دستورالعمل جديد 
تاسيس فعاليت و نظارت بر صرافي ها براي اولين بار رمزارزها 
در فرآيند فعاليت صرافي ها به رسمت شناخته شده  است، 
هر چند كه با محدوديت هايي كه در آن ايجاد شده بسياري 
معتقدند به نتيجه قطعي ب��راي قانون مند كردن اين بازار 
نمي رسد. از س��ويي در اين دستورالعمل هيچ اشاره اي به 
وضعيت پلتفرم هاي تبادل رمزارز نشده است. فعاالن بازار 
رمزارز بر اين باورند كه اين دس��تورالعمل تنها در راستاي 
فعاليت صرافي هاي تضامني و ارز فيات تهيه ش��ده و تنها 
تفاوت آن با دستورالعمل هاي قديمي به رسميت شناختن 
رمزارزه��ا تنها براي واردات بوده و ب��ه اين صرافي ها اجازه 
مي دهد كه مبادالت برخط داش��ته باشند و پاسخي براي 
دغدغه هاي فعاالن اين بازار ندارد چرا كه از يك سو پلتفرم ها 
در اين دستورالعمل جايگاهي ندارند و از سوي ديگر پاسخ به 
مشكالت اين بازار نيازمند دستورالعمل و نگاهي تخصصي 
اس��ت. وحيد والي، مديرعامل يكي از صرافي هاي رمزارز 
مي گويد: »در دستورالعملي كه منتشر شده، هيچ اشاره اي به 
جايگاه پلتفرم ها، تبادل رمزارزها و نهادهاي مرتبط با موضوع 
نش��ده است و صرفا بيان ش��ده كه ازاين پس صرافي هاي 
داخلي مي توانند رمزارزي را كه در داخل اس��تخراج شده 
براي واردات استفاده كنند، اين در حالي است كه جنس كار 
صرافي و تبادل رمزارز هم از نظر فناوري و هم از نظر ارتباط 
با كاربر، متفاوت است.« به باور او، اين حوزه در همه جاي دنيا 
پيچيدگي هايي داشته و مسير فعاليت در بازار رمزارزها يك 

شبه اتفاق نمي افتد و بايد ريل گذاري شود.

     نيازمند به نگاهي تخصصي
در دستورالعمل جديد بانك مركزي حداقل مبلغ سرمايه به 
منظور تاسيس و فعاليت صرافي تضامني و صرافي وابسته 
به موسسات اعتباري در استان تهران و شهرهاي بزرگ از 
۱۲ميليارد تومان به ۲۵ ميليارد و براي س��اير شهرها از ۶ 
ميليارد به ۱۳ ميليارد تومان رسيد. اين افزايش مبلغ در حالي 
است كه برخي گمان مي كنند باز كردن راه براي صرافي هاي 
تضامني در رابطه با خريد و فروش رمزارز به نوعي سوق دادن 
پلتفرم ها به گرفتن مجوز صرافي است و اين در حالي است 
كه اغلب پلتفرم هاي فعال در اين حوزه، استارت  آپ  هايي 
نوپا هستند و به باور فعاالن اين حوزه سرمايه ۲۵ ميلياردي 
حتي براي پلتفرم هايي كه شناخته ش��ده هس��تند، رقم 
سنگيني اس��ت. با اين وجود برخي فعاالن اين بازار بر اين 
باورند كه دس��تورالعمل فعلي تنها در ادامه به روزرساني 
دستورالعمل هاي پيشين ناظر بر فعاليت صرافي ها است. 
اميرحسين راد، مديرعامل يكي از صرافي هاي ارز ديجيتال، 

در پاسخ به پيوست كه اگر فعاليت پلتفرم هاي تبادل منوط 
به همكاري با صرافي ها يا اخذ مجوز صرافي شود، چه خواهد 
شد، مي گويد: »اگر فضا به اين سمت برود، ما اصال قادر به 
فعاليت نخواهيم بود چرا كه در بند ۲۰ اين دستورالعمل 
گفته شده است كه دريافت و نگهداري وجوه ارزي و ريالي 
به صورت اماني، انجام عمليات بانكي از جمله اخذ سپرده يا 
اعطاي تسهيالت توسط صرافي ممنوع است و اين مساله 
با عملكرد پلتفرم هاي اكسچنج در تناقض است.« او با بيان 
اينكه اين دس��تورالعمل در راستاي مصوبه بانك مركزي 
براي خريد و فروش رمزارزهاي داخلي براي اس��تفاده در 
واردات است، گفت: »در صورتي كه اين دستورالعمل يك 
تكه پازل از پازلي بزرگ تر باشد، بر كار تاثيرگذار خواهد بود؛ 
اما در وضعيت فعلي مشكل اصلي فعاليت هاي رمزارزي را 
به هيچ وجه حل نمي كند و پاسخي براي دغدغه هاي فعاالن 
اين حوزه ندارد.« احس��ان قاضي زاده، مديرعامل پلتفرم 
تبادل رمزارز، با تاكيد بر اينكه اين دس��تورالعمل از زاويه 
رمزارزي چيز جديدي براي ما نداشته است، گفت: »در اين 
دستورالعمل به جز مورد ۲۳ در مورد رمزارز صحبتي نشده 
و هنوز زود است كه بگوييم پلتفرم ها در آن ديده نشده اند؛ 
ما منتظريم يك دستورالعمل و راهكار تخصصي براي بازار 
رمزارز ارايه شود.« او با تاكيد براينكه حجم رمزارز توليدشده 
در داخل به نس��بت گردش بازار رمزارز در كشور رقم قابل 
توجهي نيس��ت، افزود: »به نظر مي رسد كه دستورالعمل 
اخير تنها در راس��تاي وظايف سنتي بانك مركزي و براي 

به روز رساني ضوابط ناظر بر صرافي هاي فيات است.«

     دستورالعمل بانك مركزي نكات 
گنگ و مبهمي دارد

اما همه فعاالن بازار رمزارز در خصوص بي فايده بودن دو بند 
دستورالعمل فعلي براي اين بازار توافق نظر ندارند. مهدي 
ناصري مديرعامل يكي از صرافي هاي رمزارز، با بيان اينكه 
در به روز رساني اين دستورالعمل توسط بانك مركزي براي 
اولين بار رمزارزها و معامالت برخط به رس��ميت شناخته 
ش��ده اند، گفت: »اين اقدام، اقدامي مثبت و روبه جلو است 
ام��ا از طرف ديگر محدوديت تضمين و س��رمايه اي كه در 
آن اعالم شده، بسيار بازدارنده اس��ت.« او با اشاره به اينكه 
اين دستورالعمل نكات گنگ و مبهمي دارد، گفت: »بانك 
مركزي هنوز دستورالعمل مش��خصي براي احراز هويت 
غيرحضوري براي مبادالت رمزارزي اعالم نكرده است، عالوه 

بر اين تنها رمزارز حاصل از استخراج به رسميت شناخته 
شده و اين درحالي است كه حجم بسيار بااليي از تبادالت 
رمزارزي كه در كشور ربطي به استخراج ندارد و به روش هايي 
ديگر وارد چرخه تبادل شده است.« ناصري با بيان اينكه اين 
دستورالعمل مشكلي را حل نمي كند اما اقدام مثبتي است 
و بايد به اين نكات گنگ پاسخي داده شود، افزود: » به نظر 
مي رسد كه دودستگي و تعارضي بين قانونگذار و رگوالتور 
وجود دارد و ظاهرا نهادي نوآور در تالش اس��ت از درون در 
بانك مركزي نوآوري كند و ي��ك نهاد محافظه كار تالش 
مي كند چهارچوب هاي نظارتي و تماميت نظام اقتصادي را 
حفظ كند.« با اين حال بايد منتظر ماند و ديد كه در نتيجه 
ورود مجلس شوراي اسالمي به موضوع ضابطه مند كردن 
اين حوزه، دستورالعملي كه فعاالن و متخصصان اين حوزه در 
انتظار آن هستند و كار را در اين بازار شفاف و راحت تر خواهد 

كرد، چه زماني ابالغ خواهد شد.

      وزارت نيرو اليحه اي براي ساماندهي 
رمزارزها تهيه كند

از سوي ديگر، نمايندگان مجلس مقرر كردند تا وزارت نيرو 
اليحه اي براي قانونمند كردن استخراج رمز ارزها تهيه كند. 
در جلسه كميسيون اصل نود مجلس همچنين وزارت نيرو 
اعالم آمادگي كرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانوني 
رمزارز، تسهيالت نيروگاه هاي خورشيدي بدهد. هفته هاي 
اخير نمايندگان مجلس نسبت به خاموشي هاي كشور و 
عدم س��اماندهي حوزه رمزارزها انتقاد داشتند. به صورتي 
كه در جلس��ه صحن علني نهم خرداد ماه رضا اردكانيان، 
وزير نيرو گزارشي از داليل خاموشي ها عرضه كرد. در اين 
جلسه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس از دولت درمورد 
ساماندهي نكردن رمزارزها انتقاد كرد و از دولت درخواست 
كرد تا درحوزه س��اماندهي رمزارزها اليحه ارايه كند. حاال 
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس در گفت وگو با ايرنا از 
تكليف اين كميسيون به وزارت نيرو براي استخراج رمز ارزها 
خبر داد. كميسيون اصل نود مجلس، جلسه اي با حضور رضا 
اردكانيان، وزير نيرو برگزار كردند. علي خضريان، سخنگوي 
اين كميسيون در مورد اين جلسه گفت: »در ابتداي نشست 
رييس كميسيون گزارشي از شكايت هاي واصله از طرز كار 
وزارت نيرو ارايه كرد و به تعدادي از سواالت و شكايات اشاره 
كرد كه مهم ترين آن در خصوص خاموشي هاي گسترده و 
مكرر در كش��ور، نحوه اجراي تكاليف قانون وزارت نيرو در 

حوزه صنعت برق در برنامه ششم توسعه، واگذاري شبكه 
توزيع برق به بخش غير دولتي، ميزان مطالبات شركت هاي 
خصوصي از وزارت نيرو و درپايان ارتباط استخراج بيت كوين 
با قطع برق بود.« او ادامه داد: »وزير نيرو در گزارش عملكرد 
خود گفت كه با همكاري نيروي انتظامي به دنبال شناسايي 
مكان ها و اشخاصي هستند كه استخراج رمز ارز دارند و تفاوت 
نمي كند اين استخراج قانوني باشد يا غيرقانوني، چرا كه به 
دليل بحران خاموشي ماينينگ بايد متوقف شود.« پيشتر 
اردكانيان با حضور در صحن علني اعالم كرده بود كه وزارت 
نيرو با كمك نيروي انتظامي از تيرماه ۹۹ تا فروردين ۱۴۰۰، 
دو هزار و ۶۶۱ مركز استخراج رمز ارز شناسايي كردند و ۱۷۵ 
هزار دستگاه ضبط شده  است. خضريان همچنين در ادامه 
بيان كرد: »وزير نيرو در حالي تاكيد داشت كه ماينينگ ۲ 
هزار مگاوات برق مصرف مي كند و فشار زيادي به سيستم 
برق كشور است كه نمايندگان در كميسيون اصل ۹۰ تاكيد 
داشتند با سيستم هاي كنوني امكان بررسي الگوي مصرف 
خانگي وجود دارد بنابراين شناسايي ماينينگ كار سختي 
نيست.« صحبت هاي وزير نيرو در حالي است كه نمايندگان 
در جلسات كميسيون اقتصادي و كميته اقتصاد ديجيتال 
با بررسي خاموشي هاي اخير كشور دريافتند كه مصرف برق 
صنعت استخراج رمزارز يك درصد كل برق توليدي كشور 
اس��ت از همين رو، علت قطع برق، استخراج رمزارز نيست 
علت توقف سرمايه گذاري و فرسودگي شبكه توزيع و توليد 
اس��ت. در كنار نمايندگان، فعاالن حوزه رمزارز هم معتقد 
هستند كه خاموشي هاي كشور به استخراج رمزارزها مربوط 
نيس��ت. به گفته خضريان وزارت نيرو در اين جلسه اعالم 
آمادگي كرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانوني رمزارز، 
تسهيالت نيروگاه هاي خورشيدي بدهد و در قبال تامين برق 
آنها در زمان تاريكي از سوي وزارت نيرو، درعوض در زمان 
پيك مصرف اين نيروگاه ها به كمك سيس��تم برق كشور 
بيايند و برق تهاتر كنند. طبق گفته هاي خضريان براساس 
نظر مجلس مقرر شد وزارت نيرو اليحه اي براي قانونمند 
كردن استخراج رمز ارزها تهيه كند تا اين كار در چارچوب 
قانون انجام شود. فرهاد دژپسند، وزارت اقتصاد همچنين 
پيشتر در پاسخ به فعاالن حوزه رمزارزها كه خواستار ارايه 
اليحه اي از س��وي دولت براي س��اماندهي حوزه رمزارزها 
شدند، اعالم كرد كه درمورد رمزارزها به معاونت اقتصادي 
ماموريت داده شده و از بخش خصوصي خواست تا نظرات و 

پيشنهادهاي خود را در اين زمينه عرضه كنند.

دنياي فناورياخبار

ادامه از صفحه اول

دانش و فن6   Thu. June 3. 2021  1954   پنجشنبه 13 خرداد 1400    22  شوال 1442  سال هفتم    شماره 

درباره بسته هاي پستي  كه 
آسيب ديده به مقصد مي رسند 

اين روزها با توجه به افزايش خريدها و سفارشهاي 
اينترنتي به خاطر محدوديت هاي ناش��ي از كرونا، 
شمار مش��ترياني كه مرس��وله پستي شان آسيب 
ديده افزايش يافته است؛ پيگيري از شركت پست 
به اين نتيجه رسيد كه اين افراد مي توانند با مراجعه 
به سامانه هاي پستي، شكايت و درخواست جبران 
خس��ارت كنند. به گزارش ايس��نا، مرسوله پستي 
شامل پاكت و بسته مي ش��ود؛ در گذشته كه افراد 
به هم نامه مي نوش��تند، ترافيك نامه خيلي بيشتر 
از بس��ته و امانات بود كه به عنوان هديه و س��وغات 
مي فرستادند. اما در س��ال هاي گذشته اتفاقي كه 
در كل دنيا هم افتاده اين است كه حجم پست نامه 
كمتر شده و بسته و امانت در حال افزايش است. از 
سوي ديگر، در يك س��ال گذشته و با شيوع كرونا، 
شاهد افزايش مرسوالت پستي بوده ايم و از آنجايي 
كه حجم خريد اينترنتي مردم باال رفته، مراكز پست 
استان با حجم زيادي از مرسوالت براي توزيع مواجه 
ش��دند و فعاليت شان چند برابر شده و بار مضاعفي 
به دوش كاركنان پست گذاشته است. شركت ملي 
پست ايران بر اساس تعهدات سرويس هاي مختلف 
پس��تي موظف به ارس��ال و توزيع دقيق و به موقع 
مرسوالت پستي اس��ت. به طوري كه مرسوالت به 
مقصد داخل كش��ور به طور متوسط در ۲۴ ساعت 
ارس��ال و توزيع مي شوند و در شرايط خاصي مانند 
عدم حضور گيرنده در محل، اي��ن زمان به حداقل 
۴۸ الي ۷۲ ساعت افزايش مي يابد. با وجود اين، در 
شرايطي كه مرسوالت پستي در حال افزايش است، 
بارها اتفاق افتاده كه مشتري بسته اي دريافت كرده، 
دچار شكستگي و پارگي شده يا آسيب ديده است، در 
حالي كه در صورت اعتراض مشتري، ممكن است 
با اين جواب مواجه شود كه حامل بسته، مسووليتي 
در قبال آسيبي كه به بسته وارد شده، ندارد. در اين 
راستا، محمد اخالقي، مديركل كيفيت و پاسخگويي 
به مشتريان شركت ملي پس��ت، توضيح داد: براي 
شكايت هاي مشتريان سامانه هايي وجود دارد. يكي 
eop. از مهم ترين درگاه ها براي ثبت شكايت، سامانه

post.ir است كه مشتري مراجعه و ثبت شكايت 
مي كند و اگر محق باش��د و مبلغ شكايت كمتر از 
مبلغ ۱۰۰ هزار تومان باش��د، ش��ماره شبا گرفته 
شده و جبران خسارت انجام مي شود. وي همچنين 
خاطرنش��ان كرد: اگر مبلغ شكايت بيشتر از ۱۰۰ 
هزار تومان باشد، شخص بايد به نزديك ترين واحد 
پستي مراجعه كند و با ثبت شكايت و انجام فرآيندي 
كه حدود يك روز طول مي كشد، اگر احراز شود كه 
بسته شكسته يا متالشي و دچار آسيب شده، ظرف 
۴۸ ساعت شكايت جبران مي شود. رسيدگي به اين 
شكايات به صورت مستمر انجام مي شود و در سال 
گذشته مبلغ بااليي براي جبران خسارات پرداخت 
كرده و سعي كرديم ورضايت مشتري را جلب كنيم.

توصيه هاي افتا براي پيشگيري 
از حمالت هكرهاي دولتي

به دنبال بهره برداري هكرهاي دولتي از آسيب پذيري 
تجهي��زاتFortinet، مرك��ز افتا با اعالم هش��دار، 
توصيه هايي را براي راهبران سيس��تم در سازمان ها 
و دستگاه هاي زيرساخت حياتي كشور منتشر كرد. 
به گ��زارش مركز مديريت راهب��ردي افتا، مهاجمان 
سايبري APT معروف به گروه هكرهاي دولتي با نفوذ 
به شبكه ها و سيس��تم ها از طريق آسيب پذيري هاي 
Fortinet و پس از دسترس��ي به وب سرور، سرورها 
و حس��اب كاربري جديد ايجاد مي كنن��د. اين گروه 
APT ب��ا اس��تفاده از س��رورهاي در مع��رض خطر، 
بخش هاي مهم زيرس��اخت را براي اجراي حمالت 
آينده هدف قرار مي دهند. گ��روه APT به طور فعال 
 APT از سه نوع آسيب پذيري استفاده مي كند. گروه
از ابزار هايي مانند )سرقت نام هاي كاربري و رمزهاي 
عبور(، )اس��تخراج رمزنگاري(، )افزايش دسترسي(، 
)ابزار مديريت(، ) رمزگذاري داده و )انتقال فايل( براي 
اجراي حمالت خود اس��تفاده كرده است. هكرهاي 
دولتي ياAPT ها در نوامبر ۲۰۲۰ با سوءاستفاده از يك 
 Fortinet نوع آسيب پذيري، به بيش از ۵۰ هزار سرور
VPN زيرساخت هاي حياتي مانند دولت ها و بانك ها، 
نفوذ كردند. شركت فورتي نت در زمينه محصوالتي 
همچ��ون نرم اف��زار، ل��وازم و خدمات س��ايبر مانند 
فايروال ها، ضد ويروس، پيش��گيري از نفوذ و امنيت 
فعاليت دارد و چهارمين شركت امنيت شبكه به شمار 
مي رود. س��ازمان اطالعات مركزي و اداره تحقيقات 
فدرال امريكا، در ماه آوريل سال جاري ميالدي در مورد 
حمالت گردانندگان APT با سوءاستفاده از چندين 
 ،Fortinet FortiOS آسيب پذيري در س��رورهاي
هشدار داده بودند. بررسي برنامه زمان بندي وظايف 
براي انجام كارهاي برنامه ريزي نشده و تهيه پشتيبان 
از داده ها، به طور منظم از اقدامات كاهش اثرات حمالت 
هكرهاي دولتي عنوان ش��ده اس��ت. مركز مديريت 
راهبردي افتا، از همه راهبران سيستم ها مي خواهد تا 
در اسرع وقت، گزارش هاي آنتي ويروس را به طور مرتب 
بررسي و تقسيم بندي شبكه را اجرا كنند و همچنين از 
احراز هويت چندعاملي استفاده، پورت هاي استفاده 
نش��ده از راه دور يا همان پروتكل ريموت دس��كتاپ 
)RDP( را غير فعال و آخرين به روزرساني ها را نصب 
كنند، تا اث��رات حمالت هكره��اي دولتي را كاهش 
 IT يابد. همچنين متخصصان، كارشناسان و مديران
سازمان ها و دستگاه هاي داراي زيرساخت حياتي بايد 
تا از استفاده مجدد از رمزهاي عبور قديمي خودداري 
و سعي كنند به طور مرتب رمزهاي عبور خود را تغيير 
دهند. اس��تفاده هميش��گي از يك شبكه خصوصي 
مج��ازي )VPN( و غيرفعال كردن هايپر لينك ها در 
ايميل هاي دريافتي از ديگ��ر توصيه هاي امنيتي به 
راهبران سيستم در سازمان ها و دستگاه هاي زيرساخت 
حياتي در برابر حمالت هكرهاي دولتي )APT( است.

سانسور محتواي اينترنتي 
سوءاستفاده از كودكان در انگليس 

يك خيري��ه در انگليس گروه وي��ژه اي ايجاد كرده 
تا تصاوي��ر و ويدئوهاي سوءاس��تفاده از كودكان را 
ردياب��ي كند و با اختص��اص كدهايي مخصوص به 
آنها از انتشارشان در فضاي آنالين جلوگيري كند. 
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از پرس اسوسيش��ن، يك 
گروه ويژه جديد در انگليس اثر انگش��ت ديجيتال 
ميليون ها تصوير غيرقانوني از سوءاستفاده كودكان 
را ثبت مي كند تا به اين ترتيب از انتشار آنها در فضاي 
آنالين جلوگيري كند. تحليلگ��ران كد جديدي را 
ارزياب��ي و ابداع مي كنند كه در حقيقت ش��بيه اثر 
انگشت ديجيتال اس��ت و در مرحله بعد ۲ميليون 
عكس از مخ��زن سوءاس��تفاده از تصاوير كودكان 
انگلي��س )CAID( را دس��ته بندي مي كنند. اين 
دسته بندي ش��امل دو گروه محتواي الف و ب است 
كه بدترين تصاوير و ويدئوي سوءاستفاده از كودكان 
در آن جاي مي گيرند. پس از آن كدهاي مذكور در 
اختيار شركت هاي سراسر جهان قرار مي گيرند تا در 
صورتي كه تصاوير توسط كاربران به اشتراك گذاشته 
شوند، بتوان محتواي مذكور را مسدود يا حذف كرد. 
 IWF اين گروه ويژه توسط يك خيريه انگليسي به نام
و با بودجه »سازمان بين المللي حفاظت از كودكان 

تورن« ايجاد شده است. 

 سوءاستفاده  
از سرمايه هاي عمومي

كار به جايي مي رس��د كه اعتم��اد عمومي به بازار 
س��رمايه نيز از دس��ت مي رود و مردم تا مدت هاي 
مديدي اگر كالهش��ان هم در ب��ورس بيفتد براي 
برداش��تن آن به بورس باز نخواهند گشت. در واقع 
با يك چنين س��وءمديريت هايي يكي از ابزارهاي 
قوي تامي��ن مالي به كما مي رود و اين س��رمايه از 
رده خارج مي شود.نمونه هاي متعددي براي دست 
بردن دول��ت در جيب مردم مي ت��وان رديف كرد. 
اخيرا مجلس قانوني را ذيل عنوان ماليات بر عايدي 
سرمايه تصويب كرده كه اين تصميم نيز به نوعي 
سوءاس��تفاده از س��رمايه هاي عمومي است. افراد 
عادي كه قدرت خريد پولش��ان كاهش داش��ته و 
اموالشان دچار تورم شده است، بايد ماليات بدهند. 
افرادي كه به عنوان نمونه ملكي را داشته و تورم به 
آن تالقي داش��ته و خود آنها در ايجاد تورم دخيل 
نبوده اند بايد ماليات تورم��ي را بپردازند كه دولت 
مسوول ايجاد آن است. اين نوع ماليات كه به ماليات 
بر تورم معروف اس��ت، به طور مشخصي و با توجه 
به سيستم علي الراس حاكم بر تشخيص سازمان 
مالياتي با افراد عادي تورم زده برخورد خواهد كرد 
و ماليات��ي به آنها اصابت خواهد ك��رد كه بابت آن 
درآمدي را كس��ب نكرده اند، بلكه ثروت غيرنقدي 
آنها تورم زده شده اس��ت. سوال مهم اين است كه 
بدون ايجاد درآمد جديد چگونه مي خواهند ماليات 
را پرداخت كنند؟ ماليات ب��ر خانه هاي خالي هم 
شباهتي نزديك به اين موضوع دارد.توصيه نگارنده 
اين اس��ت كه به جاي تعبيه چني��ن ماليات هاي 
مبهمي كه دست سازمان مالياتي را باز مي كند براي 
گرفتن ماليات هاي حقه و غيرحقه، سياست گذار 
با هزينه كردي مناس��ب و درخور ب��راي تربيت و 
بازآم��وزي كادري مجرب و نيز اس��تفاده بهينه از 
پرسنل مجرب كنوني، از آنها بخواهند با عنايت به 
تجارب مالياتي در كشورهاي مشابه و كشورهاي 
پيش��رفته طرح هايي را ارايه دهند كه اصول اوليه 
مالياتي همچون عدالت مالياتي در آن لحاظ شده 
باشد و ماليات حقه بدون فش��ار مضاعف بر گرده 
مردم اخذ شود. اين مهم هرچند زمان بر است ولي 
اصولي است. يك بار هم كه شده اعتمادي صحيح و 
الزم به سازمان متولي امر داشته باشيم و از باال و با 
عينكي غيرتخصصي مصوبات و قوانين اقتصادي را 
طراحي و اجرا نكنيم. البته بايد ديد آيا در نهادهاي 
تصميم ساز گوش شنوايي براي شنيدن اين واقعيات 

وجود دارد يا خير...

بازدهي مطلوب بازار سرمايه
شاخص بورس طبق پيش بيني ها تا پايان سال جاري 
با بازدهي۴۰ درصدي همراه ش��ود.زماني كه براي 
بازار انتظار بازده��ي۴۰ درصدي وجود دارد اصوال با 
افزايش۱۰ درصدي قيمت سهام، سهامداران به دليل 
نگراني هاي ايجاد ش��ده در بازار به منظور شناسايي 
س��ود به سمت عرضه بخشي از س��هام خود در بازار 
پيش مي روند، از اين طري��ق نقدينگي را در اختيار 
مي گيرند تا در صورتي كه سهام با صف فروش مواجه 
شد با قيمت پايين تر اقدام به خريد همان سهم در بازار 
كنند. زماني كه بازا براي دو روز با رشد پنج درصدي 
همراه شود سهامداران از ترس از دست دادن بازدهي 
به دست آمده به س��رعت اقدام به شناسايي سود در 
بازار مي كنند كه اين امر باعث مي شود تا ديگر رشد 
بازار اس��تمرار نداشته باشد و بازار دوباره براي مدتي 
موقت منفي شود اما بعد از آن دوباره بازار با توجه به 
متغيرهاي كالن اقتصادي به س��مت روند صعودي 
پيش مي رود و شاخص بورس دوباره مثبت مي شود. 
به نظر بنده نبايد انتظار داشته باشيم كه بازار مانند 
سال گذشته براي مدتي طوالني با صف خريد همراه 
باشد و سهامداران روزانه از اين بازار كسب سود كنند.

اكنون سهامداران در بازار به سمت رويكرد و استراتژي 
شناسايي سود در بازار پيش رفته اند و نمي توان اعالم 
كرد كه اين روند در بازار ادامه دار خواهد بود يا با تغيير 
همراه مي ش��ود.بازار از لحاظ بنيادي و س��ودآوري 
شركت ها در موقعيتي قرار دارد كه مي توان سود خوبي 

را از اين بازار كسب كرد.

فعاالن حوزه رمزارز: دستورالعمل بانك مركزي درخصوص نظارت بر صرافي ها تاثيري بر شفافيت ندارد

بازارارزهايديجيتال،نگاهتخصصيميخواهد

منتقدان شبكه هاي اجتماعي اكنون معتقد به  رفع فيلتر شده اند
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات گف��ت: اكنون 
اغلب كس��اني كه روزي از حضور ما در ش��بكه هاي 
اجتماعي انتقاد مي كردند خودشان وارد فضا شده اند 
و عقي��ده دارند باي��د رفع فيلتر ش��وند. از اين فضاي 
شكل گرفته، اميدوارانه استقبال مي كنيم. به گزارش 
ايرنا، محمدجواد آذري جهرمي در حاش��يه جلس��ه 
هيات دولت درباره احتمال رفع فيلتر توئيتر گفت: با 
آغاز ش��يوع كرونا براي حفظ سالمتي مردم تبليغات 
انتخاباتي نيز مانند بسياري از چيزهاي ديگر بر بستر 
فضاي مجازي ش��كل گرفته و ستادهاي انتخاباتي و 
نامزدهاي انتخابات نيز امروز از فضاي مجازي استفاده 
مي كنند. اينكه در گذش��ته انتقاداتي به اس��تفاده از 
برخي پلتفرم ها بود اما امروز از آنها اس��تفاده مي شود 

خبر خوبي است و بايد از آن استقبال كرد.

     ما براي استفاده از شبكه هاي مجازي 
بد و بيراه شنيديم

وزير ارتباطات افزود: ما س��ه چهار سال براي استفاده 
از اين پلتفرم ها بد و بيراه ش��نيديم امروز همان هايي 
كه انتقاد مي كردند از اين فضا اس��تفاده كرده و ترويج 
مي كنند. نبايد براي اس��تفاده از اين بستر امروز آنها را 
تخطئه كرد. بايد از اين فرصت براي حرف درست،  كار 
درس��ت و حضور جريان ساز درست اس��تفاده كرده و 
قدر دانست. بايد از اين كار تعريف كرد. مردم در فضاي 
مجازي هستند و اين فرصت بي نظيري براي صحبت 
كردن مسووالن با مردم و ش��نيدن صحبت هاي آنها 
است. آذري جهرمي با تاكيد بر اينكه استفاده نامزدهاي 
انتخابات از اين فضا فرصت خوبي اس��ت، تصريح كرد: 

زماني كه خودش��ان از اين بس��تر اس��تفاده مي كنند 
مي تواند نشان از افق رو به جلويي باشد. او درباره تالش 
براي رفع فيلتر توئيتر و حكم انسداد برخي از شبكه هاي 
اجتماعي توسط شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: 
اين شورا بنا بر قانون نمي تواند حكم طوالني مدت براي 
انسداد بدهد. مي توانند دستور قطع چندروزه صادر كنند 
مانند اتفاقي كه در اين سال ها رخ داده است. مطابق با 
قانون نه ش��وراي عالي فضاي مجازي نه شوراي عالي 
امنيت مل��ي نمي تواند چنين حكم قطعي فيلترينگ 

صادر كنند.

     توئيتر سال ۸۸ فيلتر شد
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: توئيتر در سال ۸۸ در بدو 
تشكيل كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به راي گذاشته 
و فيلتر شد. بنابر همان مصداق ۶ وزير و ۲ نماينده مجلس 
درخواست داديم كه اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق 
مجرمانه مورد بررسي قرار بگيرد تا امروز در دستور كار قرار 
نگرفته و اميدواريم كه در اين فضاي مثبت، اين اتفاق رخ 
دهد و ما نيز از اين سيگنال هاي مثبتي كه دريافت مي كنيم 
خوشحال هستيم. آذري جهرمي درباره شكايت هايي كه 
از شخص او درباره اينستاگرام صورت گرفته است، افزود: 
پرونده ما مكانيزم ديگري دارد. چند ساعت من را بازجويي 
كردند و اكنون در حال ارسال و دريافت اليحه هاي دفاعيه 
هستيم. چند مرتبه اليحه ها را ارس��ال كرديم سواالتي 
مطرح شده كه پاسخ داديم و روال پرونده ما خيلي به مساله 
رفع فيلتر مربوط نيست. وزير ارتباطات درباره مدت زمان 
باقي مانده دولت براي انجام امور حوزه ارتباطات گفت: دو 
كار مهم است كه بايد به سرانجام برسانيم. يكي بحث مهم 

تكميل پوشش دسترسي مردم در روستاها است. اقدامات 
مهم اين دولت توسعه زيرساخت هاي شبكه ملي اطالعات 
و فضاي مجازي و دسترسي مردم به اينترنت بود. امروز ما از ۴ 
ميليون اتصال اينترنت در سال ۹۲ به بيش از ۱۰۰ ميليون 
اتصال اينترنت رسيديم. بيش از ۷۰ ميليون نفر از مردم ما 

از اينترنت استفاده مي كنند.

     تكميل شبكه ملي و اينترنت روستايي
 دو كار مهم باقي مانده

آذري جهرمي با بيان اينكه اكنون درصد اندكي در روستاها 
به اينترنت دسترس��ي ندارند، گفت: در اين مدت تالش 
كرديم اين دسترسي انجام ش��ود. اكنون براي دو استان 
جشن اتصال كامل گرفتيم و استان هاي ديگر نيز در پايان 
راه قرار دارند. تكميل توسعه پوشش روستايي كار بسياري 
مهمي است كه بايد آن را به انتها برسانيم. اكنون ضريب 
نفوذ اينترنت و قابليت دسترسي مردم در ايران باالي ۹۸ 
درصد است. وزير ارتباطات اضافه كرد: مساله بعدي تكميل 
اجزاي باقي مانده شبكه ملي اطالعات است. اخباري كه 
مرتب درباره نفوذ به كسب وكارها و درز اطالعات مردم در 
فضاي مجازي مي شنويم به علت نبود مركز امنيت شبكه 
ملي است. زماني كه زندگي مردم در بستر فضاي مجازي 
است توجه به امنيت آن نيز بسيار مهم است. تالش بسياري 
براي آماده سازي مركز يكپارچه شكل گرفته است كه ظرف 
دو هفته آينده رونمايي خواهد شد. آذري جهرمي افزود: 
منطقه ويژه ICT  هفته آينده در استان البرز افتتاح مي شود. 
اين دو جزو مهم زيرساختي شبكه ملي اطالعات هستند. 
وزير ارتباطات تاكي��د كرد: بحث ديگري كه در اين حوزه 
داريم، موضوع دولت الكترونيك است كه سامانه هاي مربوط 

به آن بايد ظرف دو ماه آينده به سرانجام برسند. پروژه هاي 
تعريف شده ما اغلب روي ۹۸ -۹۹ درصد پيشرفت هستند 
كه بايد تا آخر دولت تكميل شوند. برخي از ريل گذاري ها نيز 
براي دولت آينده انجام مي شود و آروز داريم كه هر فردي كه 

مي آيد پرتوان تر از ما با انرژي تازه كار را پيش ببرد.

     گزارش كندي اينترنت در كشور نداريم
آذري جهرمي درباره كندي سرعت اينترنت گفت: گزارش 
كندي اينترنت در كشور نداريم كه جايي بگويند كندي 
ويژه دارد. ش��بكه موبايل و ثابت برخ��ي اوقات به داليل 
مختلف مانند همين قطعي برق مش��كالتي را رقم زد و 
سايت ها خاموش شدند. خاموش شدن برخي از سايت ها 
بار ترافيكي را به سايت هاي ديگر منتقل مي كرد كه همين 
مساله كندي اينترنت را رقم مي زد. از زماني كه شرايط برق 
پايدار شده ما كندي اينترنت نداريم. وي افزود: تا روز گذشته 
حدود ۷.۵ ميليون نفر بس��ته اينترنت رايگان مخصوص 
انتخابات دريافت كردند و با اينكه بار زيادي در شبكه ايجاد 
كرده به كندي اينترنت منجر نشده چون از قبل براي باال 
بردن ظرفيت شبكه فكر كرده بوديم. وزير ارتباطات درباره 
استفاده نامزدهاي انتخابات از زيرساخت فضاي مجازي 
گفت: تمام زيرس��اخت فضاي مجازي كه دولت در مدت 
۸ سال توسعه داده اكنون در دسترس ستادهاي انتخاباتي 
و مردم است. با مصوبه ستاد ملي كرونا به مردم بسته هاي 
اينترنت داديم. با هماهنگي ستاد انتخابات كشور، دادستاني 
كل كشور و صدا و سيما، كانال هاي ستادها روي پلتفرم هاي 
مختلف فعال ش��ده و برخي از نامزدهاي انتخابات از اين 
ظرفيت استفاده و روز گذشته كانال تلويزيون  اينترنتي خود 

را بر بستر پلتفرم هاي اينترنتي ايجاد كردند.



ويژه

گفت وگوي مديران شهري اصفهان
و فلورانس پيرامون اجراي پروژه 

مشترك هنري بين دو شهر خواهرخوانده

بعد از گذشت حدود 22 سال از پيمان خواهرخواندگي 
اصفهان و فلورانس، براي نخستين بارمديران شهري 
اين دو شهر براي توليد آثار هنري مشترك تبادل نظر 
كردند و در نشستي آنالين جزييات اجراي اين فعاليت 
هنري در حوزه موسيقي را مورد بررسي قرار دادند. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، پس 
از گفت وگوي آنالين شهردار اصفهان و شهردار فلورانس 
و طرح پيشنهاد همكاري هاي مشترك فرهنگي و هنري 
براي بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي فرهنگي و هنري 
دو شهر خواهرخوانده، مديران حوزه روابط بين الملل 
اصفهان و فلورانس در نشستي مشترك پيرامون نحوه 
اجراي برنامه ها و رويدادهاي فرهنگي – هنري دو شهر 
گفت وگو كردند.  در اين نشست، ايمان حجتي، مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با اشاره به 
گفت وگوي اخير شهردار اصفهان و فلورانس در مورد 
موضوعات مشترك بين دو شهر خواهرخوانده اظهار 
كرد: عزم ما اين بود كه جنبه تاريخي دو شهر اصفهان و 
فلورانس را در قالب همكاري مشترك نشان دهيم كه در 
همين راستا توليد آثار هنري در حوزه موسيقي دو كشور 
و انتشار در شبكه هاي اجتماعي مي تواند موثر واقع شده 
و براي دوستداران دو ش��هر و مخاطب جهاني جذاب 
باشد.  وي ادامه داد: آثار تهيه شده برگرفته از فرهنگ 
موسيقايي دو كشور است كه براي همكاري مشترك 
هنرمندان و آشنايي مردم دو شهر اصفهان و فلورانس با 
زبان مشترك هنر، تهيه و منتشر خواهد شد. مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان افزود: در 
گفت وگوي شهردار اصفهان و فلورانس بر چهار محور 
طرح شهروند ديپلمات، فعاليت هاي هنري مشترك دو 
شهر، تبادالت علمي و دانشگاهي با محوريت نهادهاي 
مربوطه و دانش��گاه ها و پروژه تراموا صحبت ش��د كه 
موضوعات هر چهار محور در حال پيگيري و اقدام است.

انتشار آثار هنري مشترك در 
شبكه هاي اجتماعي ايران و ايتاليا

تعادل |
رص��د آمارهاي تج��ارت خارجي كش��ور ت��ا پايان 
ارديبهش��ت س��ال جاري بيانگر اين است كه ميزان 
صادرات غيرنفتي ايران در اين بازه زماني به ۶.۳ ميليارد 
دالر رسيده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 
افزايش��ي ۴۸ درصدي را نشان مي دهد. رصد مقاصد 
صادراتي ايران نيز نش��ان مي دهد، مانند س��ال هاي 
گذشته همچنان چين با 2 ميليارد دالر، اصلي ترين 
واردكننده كاال از ايران به شمار مي رود. همچنين سه 
كشور »امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان« نيز 
به ترتيب ميزان واردات خود از ايران در اين بازه زماني 
راافزايش داده اند.اما تحليل داده هاي آماري حكايت از 
اين دارد كه»عراق« به عنوان واردكننده اصلي كاال از 
ايران در دو ماه ابتدايي امسال كاهش واردات داشته؛ 
اين در حالي اس��ت كه با بازشدن شدن مرزها انتظار 
مي رفت ميزان صادرات به اين كشور افزايشي باشد نه 
كاهشي. در ميان كاالهاي اصلي صادراتي ايران، معدن 
و پتروش��يمي نقش اصلي دارند. همچنين برآوردها 
نشان مي دهد، »بنزين، پلي اتيلن، متانول، شمش آهن 
و فوالد و صنايع فوالدي« اصلي ترين كاالهاي صادراتي 
ايران در دو ماه ابتدايي سال جاري بوده اند. درهمين 
حال، تازه ترين گزارش گمرك حاكي از اين است كه در 
سال گذشته ۸۵درصد ارزش صادرات ايران به روسيه، 
محصوالت كشاورزي و غذايي بوده است. از سوي ديگر، 
بازخواني روند تجارت به تركيه نيز نشانگر اين است كه 
باوجود موافقت نامه هاي تسهيل تجارت ايران و تركيه، 
در يكي دو سال اخير شاهد افت مبادالت بوده ايم؛ حاال 

اما آمارها از بهبود تجارت دو كشور خبر مي دهد.

    كارنامه دوماهه صادراتي ايران 
 جزييات جديدي از تجارت خارجي كشور در دو ماهه 
ابتدايي امسال منتشر شده كه نشان مي دهد، تحوالتي 
گس��ترده در بخش هاي مختلف اين تجارت اس��ت.

بر اس��اس آمارهاي رس��مي گمرك ايران كه از سوي 
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران مورد تحليل 
قرار گرفت��ه، ميزان صادرات غيرنفتي اي��ران تا پايان 
ارديبهشت سال جاري به ۶.۳ ميليارد دالر رسيده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايشي ۴۸ درصدي 
را نش��ان مي دهد. در مقابل ارزش واردات نيز رش��د 
حدود ۳۰ درصدي به ثبت رسيده است. به لحاظ وزني 
ميزان صادرات ايران با رس��يدن به مرز ۱۶.۹ ميليون 
تن رشد ۱۷ درصدي را تجربه كرده، اما واردات از نظر 
وزني با عدد ۵.۳ ميليون تني با كاهشي ۱۶.۵ درصدي 
روبرو بوده است.  در ميان مقاصد اصلي صادرات ايران 
تغييرات جديدي رخ داده كه پيش بيني آن در ماه هاي 
گذشته دشوار به نظر مي رسيد. مانند سال هاي گذشته 
همچنان چين با 2 ميليارد دالر، اصلي ترين واردكننده 
كاال از ايران به شمار مي رود. ميزان واردات اين كشور 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۷۴ درصدي 
داشته اس��ت. همچنين سه كش��ور »امارات متحده 
عربي، تركيه و افغانستان« نيز به ترتيب ميزان واردات 
خود از ايران را 2۵، ۱۷2 و ۸درصد افزايش داده اند. اما 
تغيير عجيب ثبت شده كاهش ۱۳ درصدي صادرات 
ايران به عراق در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
است. تحليل داده هاي آماري بيانگر اين است كه عراق 
به عنوان دومين واردكننده اصل��ي كاال از ايران در دو 
ماه ابتدايي امسال كاهش واردات داشته است. اين در 
حالي است كه س��ال گذشته با توجه به مسدود بودن 
مرزها، ميزان تجارت پايين بود و به نظر مي رسيد اين 

آمار امسال بايد رشد كند. در حوزه واردات اما تغييرات 
بسيار گسترده تر است. رتبه نخست صادركنندگان كاال 
به ايران از چين به امارات متحده عربي انتقال يافته و 
اين همسايه جنوبي با رشد ۱۸۱ درصد صادرات خود 
به ايران در اين مدت ۱.۸ ميليارد دالر صادرات را ثبت 
كرده اس��ت. چين ۱.۵ ميليارد دالر و تركيه نيز ۶۳2 
ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده اند.تغيير ديگر در 
جدول واردات، بازگشت كشورهاي اروپايي به اين عرصه 
است. با كنار رفتن كش��ور »هند « و »آلمان« با وجود 
كاهش در آمار نهايي، همچنان چهارمين صادركننده 
عمده كاال به ايران است و پس از آن سوييس با رشد قابل 
توجه 2۰۰۰ درصد قرار دارد. در ميان كاالهاي اصلي 
صادراتي ايران، معدن و پتروشيمي نقش اصلي دارند. 
برآوردها نشان مي دهد كه »بنزين، پلي اتيلن، متانول، 
ش��مش آهن و فوالد و صنايع ف��والدي« اصلي ترين 
كاالهاي صادراتي ايران در دو ماه ابتدايي سال جاري 
بوده اس��ت. در ميان كاالهاي وارداتي نيز ذرت دامي، 
روغن خام س��ويا، روغن آفتاب گردان، شكر، كنجاله، 

گندم، جو، دانه سويا و برنج قرار دارند.

    جزييات صادرات به روسيه 
از س��وي ديگر، براس��اس تازه ترين آم��ار اعالمي از 
س��وي س��خنگوي گمرك، ايران در س��ال گذشته 
يك ميليون و ۵۱ه��زار و ۷۱تن ان��واع كاال به ارزش 
۵۰۴ميليون و ۵۷۵هزار و ۶2۴دالر به روس��يه صادر 
كرده اس��ت كه ۴2۹ميليون و ۶2۴ هزار و ۸۱۳دالر 
آن انواع محصوالت شيالتي، كشاورزي و غذايي بوده 
اس��ت كه ۶۸درصد وزن و ۸۵درصد ارزش كاالهاي 
صادراتي ايران به روس��يه را به خ��ود اختصاص داده 
است. »سيب« با ۹۵ميليون و ۵۰۰هزار دالر در صدر 
كاالهاي صادراتي كشورمان به روسيه قرار دارد وانواع 
»پسته« به ارزش ۵۶ميليون و ۷۵۰هزار دالر، در رتبه 
دوم قرار گرفته اس��ت. همچنين رصد سبد صادراتي 
ايران به روس��يه نش��انگر اين اس��ت، »كيوي« با ۳۰ 
ميليون دالر، »انگور« ب��ا 2۸ميليون دالر، »آلبالو« با 
22ميليون دالر، »فلفل« با 22ميليون دالر، »گوجه 
فرنگي« با ۱۶ميلي��ون دالر، »رب گوجه فرنگي « با 
حدود۱۵ميليون دالر، »انواع آب ميوه و ژله و مربا« با 
۱2ميليون دالر و »انواع سبزيجات تازه «با ۹ميليون 
و ۱۳۳هزار دالر، به ترتيب ۱۰ كاالي اول كش��اورزي 
و غذايي صادراتي ايران به روسيه هستند. همچنين 
»كاهو« با هش��ت ميليون و ۸۰۰هزار دالر، »ماهي و 

ميگو« با هشت ميليون و ۴۴۰هزار دالر، »لبنيات« با 
هفت ميليون و ۷۰۰هزار دالر، »سير« با چهار ميليون 
و ۴۰۰ه��زار دالر، »هندوانه« با چه��ار ميليون دالر، 
»بادمجان« با سه ميليون و ۷۵۰هزار دالر، »انواع كلم« 
با سه ميليون و ۷۰۰هزار دالر، »زردآلو« با سه ميليون 
و ۵۰۰هزار دالر، »خيار« با س��ه ميليون و 2۷۵هزار 
دالر، »توتون« با س��ه ميليون و ۵۳هزار دالر، »انواع 
سبزيجات و و ميوه هاي سخت پوست« با 2 ميليون و 
۹2۴هزار دالر، كرفس با دو ميليون و 2۵۰ هزار دالر، 
»شكالت و انواع بيسكوييت« با دو ميليون دالر، پياز 
با يك ميليون و ۶۷۴ه��زار دالر، »نمك خوراكي« با 
يك ميليون و 2۳2هزار دالر، »سيب زميني« با يك 
ميليون و 2۳۰هزار دالر و »ان��واع چاي« با ۵۵۰هزار 
دالر، »گل هاي خشك و نعناع« با 2۳۵هزار دالر، انواع 
ادويه و حنا با ۳۰۰هزار دالر در رتبه هاي بعدي خريد 

روسيه از ايران قرار دارند.

     دليل رشد صادرات روسيه چيست؟ 
در همين حال، شعيب بهمن كارشناس مسائل روسيه 
يكي از داليل رش��د صادرات روسيه به ايران را مساله 
تحريم مي داند و مي گويد: در طول س��ال هاي اخير با 
شدت گرفتن تحريم ها عليه ايران، مراودات اقتصادي 
ايران با بعضي از كشورهاي غربي به خصوص اروپايي 
كاهش پيدا كرده است. بنابراين ايران به دنبال يافتن 
جايگزين هاي ديگر در كش��ورهاي مختلف است كه 
روسيه توانسته بخشي از اين جايگزين ها را به خوبي 
تامين كند.به گفته اين كارش��ناس مس��ائل روسيه، 
مس��اله مهم در اين باره ن��گاه كوتاه م��دت به روابط 
اقتصادي است. در اين دوره اخير ايران ناگزير به استفاده 
از كاالها و خدمات روسي شده است اما متاسفانه اين 
موضوع كوتاه مدت است. روس ها هم اعتقاد دارند كه 
هرگاه روابط ايران با كش��ورهاي غربي و به خصوص 
اروپا بهبود پيدا كند، سريعا اروپايي  ها جايگزين روسيه 
مي شوند. دو كش��ور بايد تعامالت و روابط موجود را 
پايدار كنند و آن را توسعه ببخشند. اين كارشناس با 
تاكيد بر اينكه نبايد به رابطه با روسيه به عنوان رابطه 
وارداتي نگاه كنيم، به »ايلنا« گفته است: ما مي توانيم 
نگاه صادرات محور نيز داشته باشيم. در اقتصاد ايران 
هم مولفه ها و زيرساخت هايي وجود دارند كه مي توانند 
زمينه هاي صادرات به روسيه را فراهم كنند. بنابراين ما 
بايد ديدگاه جامع، كامل و بلندمدتي به روابط تجاري 
با روسيه داشته باش��يم و همچنين نقاط همكاري و 

بازارهاي طرف مقابل را شناسايي كنيم. بهمن معتقد 
است كه در روابط با روسيه بيش از آنچه روابط اقتصادي 
و تجاري حاكم باش��د، نگاه سياس��ي حاكم اس��ت. 
كمااينكه طي سال هاي گذش��ته ما حتي يك رايزن 
بازرگاني نيز در روسيه نداشتيم. اگر اين موضوع را با 
كشوري مانند تركيه مقايسه كنيم، متوجه مي شويم 
كه ترك ها در شهرهاي مختلف روسيه رايزن بازرگاني 
دارند و به رغم همه اختالفاتي كه با روس ها در زمينه 
مسائل سياسي دارند ولي سطح مبادالت شان با روسيه 

بسيار بيشتر از ايران است.

     صادرات به تركيه 
از س��وي ديگر، آمارهاي رسمي تركيه از افزايش ۵۳ 
درصدي مبادالت كااليي با ايران در سه ماهه نخست 
س��ال 2۰2۱ ميالدي در مقابله با مدت مش��ابه سال 
قبل حكايت دارد؛ با توج��ه به اينكه محدوديت هاي 
كرونا در هر دو دوره زماني تقريبًا يكسان بوده، به نظر 
مي رسد با كاهش تنش هاي ارزي و همچنين تغيير 
فضاي سياسي در دوره پساترامپ، يخ تجارت ايران با 
تركيه نيز در حال باز شدن است.ايران و تركيه باوجود 
امضاي موافقت نامه ترجيحي و سابقه ديرينه دادوستد، 
همچنان در رساندن حجم مبادالت خود به سطحي 
متناسب آب ظرفيت ها ناموفق بوده اند اما در سال هاي 
اخير تحت تأثير تحريم، تنش ارزي ايران و همچنين 
ش��يوه كرونا، مراودات دو كشور به پايين ترين ميزان 
رسيده بود كه فعاًل آمارهاي رسمي از بهبود آن حكايت 
دارد. رصدتجارت ايران و تركيه در س��ه ماهه 2۰2۱ 
ميالدي حاكي از اين اس��ت كه ۹۸.۱ درصد از ارزش 
كل صادرات كااليي ايران به اين كشور فقط 2۰ قلم كاال 
بوده كه از تنوع پايين اقالم صادراتي ايران به اين كشور 
حكايت دارد.بررسي فهرست 2۰ گانه اقالم صادراتي 
ايران به تركيه نشان مي دهد كاالهاي فصل ۳۹ كتاب 
مقررات صادرات و واردات شامل پالستيك و اجزاي آن 
با سهم ۳۷ درصدي و پس ازآن، اقالم مشمول فصل ۷۴ 
شامل مس و مصنوعات مس با سهم ۱۹ درصدي، اقالم 
مشمول فصل ۷۹ شامل روي و مصنوعات آن با سهم 
۱۱ درصدي و اقالم مشمول فصل ۷۶ شامل آلومينيوم 
و مصنوعات آن با سهم ۱۰ درصد از كل ارزش صادرات، 
بخش عمده صادرات ايران به تركيه را تشكيل داده اند.

آمارها نشان مي دهد اين چهار گروه كااليي، در حالي 
در صدر فهرست فصول عمده صادراتي ايران به تركيه 
قرار گرفته اند كه ارزش صادرات آنها نس��بت به فصل 
نخست 2۰2۰ با افزايش بيش از دو برابري همراه بوده 
است. بررسي ها حاكي از اين است كه در ميان 2۰ قلم 
نخست صادراتي ايران به تركيه، صادرات »محصوالت 
صنعت آردسازي شامل مالت، نشاسته و فكول، اينولين 
و گلوتن گندم« و همچنين »فرآورده هاي سبزيجات، 
ميوه ها و محصوالت نباتي« نيز با رشد مواجه شده است. 
به گزارش »تع��ادل«، آمارهاي گمرك ايران در پايان 
سال ۱۳۹۹، نش��ان مي دهد، تجارت خارجي ساالنه 
ايران ۱۴۵.۷ ميليون تن به ارزش ۷۳ ميليارد دالر بوده 
كه از اين ميزان نزديك به ۱۱2.۳ ميليون تن به ارزش 
۳۴.۵ ميليارد دالر صادرات و ۳۳.۴ ميليون تن به ارزش 
۳۸.۵ ميليارد دالر واردات بوده است.همچنين مطابق 
آمارها، از مجموع واردات ص��ورت گرفته بيش از 2۳ 
ميليون تن به ارزش بالغ بر ۱2 ميليارد دالر كاالهاي 
اساسي بوده است كه نش��ان مي دهد ۷۰ درصد وزن 
كاالهاي وارداتي ايران را كاالهاي اساس��ي تش��كيل 

مي دهد و مابقي نيز عمدتا مواد اوليه توليد هستند.
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ريزش۳۵ درصدي
قيمت خودروهاي خارجي

ايرنا |رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت 
پيش بيني كرد كه با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم ها، 
قيمت خودروهاي خارجي موجود در بازار دس��ت كم 
بين۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بريزد. س��عيد موتمني افزود: 
اكنون جديدترين خودروهاي خارجي موجود در بازار 
با مدل 2۰۱۷ و به تعداد انگشت ش��مار با مدل 2۰۱۸ 
هس��تند كه به دليل ممنوعيت واردات در چند سال 
گذشته قيمت هاي بااليي پيدا كرده اند. به گفته اين مقام 
صنفي، قيمت خودروهاي خارجي موجود در بازار آنقدر 
باالست كه با نرخ كنوني دالر، همخواني ندارد، بنابراين 
در صورت لغو تحريم ها افت قيمت شديدي را تجربه 
خواهند كرد.هفته گذش��ته فعاالن بازار خودروهاي 
خارجي از افت متوسط ۱۰ درصدي قيمت ها نسبت 
به روزهاي ابتدايي امس��ال خبر دادند.كارشناس��ان 
معتقدند: در صورت اجرايي شدن برجام، حتي اگر نرخ 
ارز پايين نيايد، از آنجايي كه زمزمه ورود خودروهاي 
مدل 2۰2۱ به بازار ايران بر سر زبان ها مي افتد، اثر رواني 
خود را خواهد داشت.برخي ديگر احتمال مي دهند كه 
خارجي ها بخواهند بخشي از بدهي خود را به ايران در 
قالب كاالي تمام شده از جمله خودرو پرداخت كنند و 
همه اينها به معناي كاهش قيمت خودروهاي موجود 
فعلي است.موتمني، وضعيت اين روزهاي بازار را »در 
حالت انتظار« توصيف ك��رد و افزود: همه منتظرند تا 
نتيجه گفت وگوهاي برجامي، تحريم ها و همچنين 
انتخابات رياس��ت جمهوري را ببينند، بر اين اساس 
ركود كامل بر بازار حاكم است و خريد و فروشي انجام 
نمي شود.وي يادآور شد: در هفته هاي اخير با ورود دالر از 
كانال 22 به حدود 2۴ هزار توماني، شاهد رشد قيمت ها 
در فضاي مجازي بوديم و دارندگان خودرو قيمت هاي 
باالتري را آگهي كرده اند، اما حقيقت اين است كه هيچ 
خريداري نيست.بررسي سايت هاي خودرويي و فضاي 
مج��ازي در روز جاري حاك��ي از قيمت۱2۰ ميليون 
توماني پرايد۱۳2، ۱۱۶ ميلي��ون توماني پرايد۱۳۱، 
۱2۳ ميليون توماني وانت پرايد، ۱۳۱ ميليون توماني 
تيبا هاچ بك، ۱۹۷ ميليون تومان��ي پژو 2۰۶ تيپ2، 
2۰2 ميليون توماني رانا ال. ايكس، 2۶۳ ميليون توماني 
پژو پارس ال. ايكس، ۳۰۷ ميلي��ون توماني پژو 2۰۷ 
دنده اي، ۳۷۸ ميليون توماني پژو 2۰۷ اتوماتيك، ۳۰۷ 
ميليون توماني دنا پالس دنده اي ساده و ۴۱۰ ميليون 
توماني دنا پالس توربو شارژ اتوماتيك است.همچنين 
در دس��ته مونتاژي ها و خارجي ها نيز هر دس��تگاه 
جك جي۴ كرمان موتور حدود ۳۰۸ ميليون تومان، 
جك اس۵ ح��دود ۶۸۰ ميليون تومان، هايما اس۷ 
ايران خودرو۶۸۵ ميليون تومان، پژو 2۰۰۸ نزديك 
به ۸۱۵ ميليون تومان )مدل ۹۸( و تويوتا راو۴ نزديك 

به 2 ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان قيمت خوردند.

رفت و برگشت طرح
عرضه خودرو در بورس

ف�ارس |سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس گفت: طرح عرضه خودرو به بورس كاال كه ۸ 
ماه از مطرح شدن آن در كميسيون صنايع مي گذرد، 
همچنان در رفت و برگشت است.حجت اهلل فيروزي، 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار 
داشت: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس اين 
بود كه اواًل عرضه و تقاضا همس��ان ش��وند و هدف 
ديگر هم منطقي و رقابتي شدن قيمت آن بود.وي 
افزود: يكي از مسائلي كه خودروس��ازان دايمًا آن 
را مطرح مي كنند اين اس��ت كه فاصله بين قيمت 
تمام ش��ده توليد خودرو در كارخانه با قيمت بازار 
بسيار زياد اس��ت و به خاطر همين قيمت گذاري 
دستوري، زيان مي كنند و س��ود اصلي را دالالن و 
سوداگران مي برند. فيروزي گفت: گاليه ما اين است 
چرا طرحي كه از مطرح شدن آن در كميسيون ۸ 
ماه مي گذرد، همچنان در رفت و برگش��ت است. 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس ضمن 
اش��اره به فاسد بودن بخش��ي از اين زنجيره، ورود 
مراجع قضايي به تخلف��ات در اين حوزه را ضروري 
دانست و بر آن تأكيد كرد.علي پناهي، معاون سابق 
عمليات و نظارت بورس كاالي ايران نيز در اين مورد 
گفت: چند سال است كه ورود خودرو به بورس كاال 
مطرح شده و در جاي خود ايده بسيار خوبي است. 
وي افزود: فرآيند عرضه خودرو در بورس در گذشته 
و در يك مقطع كوتاه يك بار انجام شد و معامالتي 
هم ش��كل گرفت اما به داليل و موانع مختلف اين 
كار ادامه پيدا نكرد.معاون سابق عمليات و نظارت 
بورس كاالي ايران، شفاف سازي و منصفانه شدن 
قيمت را دو هدف اصلي از عرضه خودرو در بورس 
كاال عنوان ك��رد و گفت: هر كااليي كه در بورس يا 
غير بورس محدود شود، دالل بازي هم در آن شكل 
مي گيرد. پناهي ادامه داد: مكانيزم عرضه خودرو در 
بورس اين است كه كارگزاري ها ثبت سفارش كرده 
و خود نمايندگي ها به عنوان طرف خريد و در مقام 
كارگزاري ها نقش آفريني كنند كه در اين صورت 
قيمت ها و فرآيند خريد و فروش شفاف س��ازي و 

تقاضاي كاذب نيز حذف خواهد شد.

رشد خريد تضميني و توافقي 
دانه  روغني كلزا

مديركل هماهنگي خريد داخلي شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: امس��ال رش��د ۱۸ درصدي در 
خريد تضميني و توافقي دانه روغني كلزا داشته ايم.

به گزارش ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، مرتضي 
سعادتي كيا گفت: خريد تضميني و توافقي كلزا در 
كشور به ۱۹۷ هزار تومان رسيده كه خريد تضميني 
آن بيش از ۸۶ هزار تن و خريد توافقي حدود ۱۱۱ 
هزار تن اس��ت. مديركل هماهنگي خريد داخلي 
شركت بازرگاني دولتي ايران افزود: امسال رشد ۱۸ 
درصدي در خريد تضميني و توافقي دانه روغني كلزا 
داشته ايم.سعادتي كيا ميزان پرداختي به كلزاكاران 
را 2۴۰ ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: هفته آينده 
پرداخت خوبي ب��ه كلزاكاراني كه محصول خود را 
به مراك��ز خريد تحويل داده اند، خواهيم داش��ت.

مديركل هماهنگي خريد داخلي شركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: امسال قيمت دانه روغني افزايش 
خوبي داشته است و هر كيلو گرم كلزا ۱۱ هزار تومان 

خريداري مي شود.

شكر وارداتي
مشمول قيمت گذاري نيست

باشگاه خبرنگاران |دبير انجمن تصفيه كنندگان 
شكر گفت: با توجه به آنكه چند نرخي بودن شكر موجب 
رانت مي ش��ود، حذف قيمت مص��وب مي تواند راهي 
براي تعادل بازار باش��د.غالمرضا بهمني دبير انجمن 
تصفيه كنندگان ش��كر از آرامش بازار شكر خبر داد و 
گفت: بنابر مصوبه س��تاد تنظيم ب��ازار قيمت مصوب 
تحويل ش��كر به كارخانه ها ۶ هزار و ۶۵۰ تومان است 
كه كارخانه ها موظف هستند در بسته بندي هاي يك 
كيلويي با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان توزيع كنند. او افزود: 
بازرگاني دولتي هر كيلو ش��كر را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان در اختيار كارخانه هاي شيريني، شكالت و نوشابه 
مي گذارد.بهمني با اشاره به اينكه شكر وارداتي مشمول 
قيمت گذاري نيست، بيان كرد: در حال حاضر قيمت هر 
كيلو شكر وارداتي در بندر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است 
كه كارخانه ها با نرخ ۱۱ ه��زار و ۸۰۰ تا ۱2 هزار تومان 
هر بسته شكر را عرضه مي كنند.اين مقام مسوول عرضه 
شكر با نرخ باالتر از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان را گرانفروشي 
دانس��ت و گفت: در ش��رايط فعلي قيمت تمام ش��ده 
ش��كر وارداتي نسبت به بازار باالتر است كه بنابر اذعان 
واردكنندگان، واردات شكر با نرخ فروش محصول در بازار 
صرفه اقتصادي ندارد. وي با بيان اينكه قيمت هر كيلو 
شكر وارداتي۹ هزار و ۶۰۰ تومان تمام  مي شود، گفت: 
با احتساب هزينه حمل، حقوق و دستمزد و ضايعات 
باالي۱۱ هزار تومان تمام مي شود كه با اين وجود نرخ 
كنوني شكر در بازار معقول اس��ت.او با تاكيد بر حذف 
قيمت مصوب شكر بيان كرد: با وجود آنكه دسترسي 
عموم به شكر با نرخ مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان وجود 
ندارد، از اين رو در سيستم توزيع رانت ايجاد مي شود كه 
با حذف قيمت مصوب ديگر امكان سوءاستفاده وجود 
ندارد؛ ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه دالالن، شكر 
مصرف خانوار را خريداري مي كنن��د و با نرخ ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان در اختيار صنف و صنعت قرار مي دهند.

بهمني ادامه داد: با حذف قيمت مصوب، قيمت هر كيلو 
شكر به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان مي رسد، هر چند در شرايط 
كنوني هم اين محصول در برخي سوپرماركت ها با نرخ 
۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان ديده مي ش��ود كه ممكن است 

مربوط به شكر وارداتي باشد.

ركورد ۱۲۱درصدي رشد قيمت 
گوشت مرغ در فروردين

تسنيم |در فروردين ماه ۱۴۰۰ گوشت مرغ با رشد 
۱2۱درصدي در ص��در افزايش قيمت ها قرار گرفت.

براساس اعالم وزارت صنعت از تغييرات قيمتي تعدادي 
از كاالهاي اساسي در فروردين ماه ۱۴۰۰ گوشت مرغ 
در صدر افزايش قيمت ها قرار دارد به نحوي كه قيمت 
گوش��ت مرغ در فروردين ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱2۱.۳درصدي بوده 
است.عالوه بر اين در اين بازه زماني قيمت برنج ۹۶.۳ 
درصد، شكر ۸۴.۷ درصد و گوشت گوساله ۴۸.۵ درصد 

افزايش قيمت را تجربه كرده است.

جزييات تجارت خارجي كشور رصد شد

بازخواني كارنامه صادراتي ايران 

آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد

رشد باالي توليد خودرو در ماه فروردين
عملكرد خودروسازان داخلي در نخستين ماه از سال 
جاري نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته افزايش 
توليد بي س��ابقه اي را نش��ان مي دهد. بدين گونه كه 
كمباين ها با رشد ۸۰۰ درصدي در صدر جدول قرار 
گرفته و توليد سواري ها بيش از ۱۳۴ درصد افزايش 
داشته است. به گزارش ايسنا، گزارش عملكرد توليد 
انواع خودروها بر اس��اس آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( طي فروردين ماه س��ال جاري نشان 
مي دهد كه به ترتيب كمباين )ماشين هاي برداشت 
محصوالت دانه دار كشاورزي(، در بخش خودروهاي 

مسافري اتوبوس، ميني بوس و ون، در دسته كاميون ها 
)كاميون، كاميونت و كش��نده(، وانت، انواع س��واري 
و در نهايت تراكتور رش��د توليد ۴۰ تا ۸۰۰ درصدي 
داشته اند.در اولين ماه از سال ۱۴۰۰ قريب به ۵۴ هزار 
و ۸۰۰ دس��تگاه خودرو سواري توليد شده كه نسبت 
به تعداد دس��تگاه س��واري توليد ش��ده در فروردين 
ماه سال گذش��ته )2۳ هزار و ۴۰۰ دس��تگاه(، رشد 
۱۳۴.۳ درص��دي را تجربه كرده اس��ت. ميزان توليد 
وانت  نيز در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته ۱۳۶.۷ درصد افزايش يافته و از ۱۵۷۳ 

دستگاه به ۳۷2۳ دستگاه رسيده است.ميزان توليد 
اتوبوس، ميني بوس و ون كه در آمارهاي مقايس��ه اي 
س��ال گذش��ته، اكثرا با افت توليد مواج��ه بودند، در 
نخستين ماه از س��ال ۱۴۰۰ ارتقا يافته و در مجموع 
۱۷ دس��تگاه اتوبوس، ميني بوس و ون توليد شده در 
فروردين ماه سال ۱۳۹۹ به ۷۷ دستگاه در فروردين ماه 
۱۴۰۰ رسيده و افزايش توليد ۳۵2.۹ درصدي را رقم 
زده است.در فروردين ماه س��ال ۱۳۹۹ قريب به ۸2 
دس��تگاه كاميون، كاميونت و كشنده توليد شد كه با 
افزايش 2۶۹.۵ درصدي در فروردين ماه امس��ال به 

۳۰۳ دستگاه رسيده است. بيشترين ميزان افزايش 
توليد انواع خودروها متعلق به كمباين هاست كه رشد 
۸۰۰ درصدي را نسبت به آمار توليد اين خودروها در 
نخستين ماه از سال گذشته رقم زده و از سه دستگاه 
توليد شده طي فروردين ماه ۱۳۹۹، به 2۷ دستگاه در 
ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رسيده است.طبق آمار، كمترين 
رشد توليد مختص تراكتورهاس��ت. در فروردين ماه 
امسال ۸۶۱ دستگاه وانت  توليد شده كه نسبت به ۶۱۵ 
دستگاه وانت توليدي در مدت مشابه سال گذشته، ۴۰ 

درصد رشد توليد را تجربه كرده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد 

تأمين۵ هزار مگاوات برق براي رفع نيازبنگاه ها
وزير صنعت، معدن و تجارت از امضاي موافقت نامه تأمين 
۵ هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد با همكاري وزارت 
نيرو و واحدهاي صنعتي بزرگ كشور خبر داد.به گزارش 
شاتا، عليرضا رزم حسيني نتيجه اقدامات كارآفرينان در 
كشور را موثر در كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش 
امنيت در كشور عنوان كرد و افزود: وزارت صمت بر اساس 
وظايف قانوني خود مس��ووليت تجارت بين المللي و نيز 
تامين برخي از كاالهاي اساس��ي را بر عهده دارد. در سه 
سال اخير علي رغم فشارهاي ناشي از تحريم و تاثيرات 
شيوع كرونا تراز تجارت بين المللي كشور در سال گذشته 
۷۴ ميليارد دالر بود كه نتيجه آن، رش��د ۸ درصدي در 

صنعت بود.
رزم حسيني رشد قابل قبول صادرات در چند ماه اخير را 
نتيجه سياست هاي وزارت صمت در خصوص تامين ارز 
و رفع تعه��د ارزي تجار بين المللي عنوان كرد و با تاكيد 

بر رش��د بالغ بر ۵۰ درصدي2۷ رشته صنعتي در كشور 
اظهار داشت: عالوه بر بخش صنايع در حوزه معادن نيز 
ش��اهد اقدامات خوب و نتايج قابل قبول��ي بوديم.وي با 
اش��اره به ارزش ۵۰۰ ميليارد دالري معادن كشف شده 
در ايران، طرح واگذاري۶ هزار معدن در ۳۱ استان كشور 
از طريق مزايده را به فهرس��ت جديدي براي اش��تغال و 

سرمايه گذاري عنوان كرد.
رزم حس��يني، وزارت صمت را به عنوان يكي از متوليان 
حوزه توليد، مكلف به تسهيل مس��ير توليد دانست و با 
تاكيد بر اينكه وزارت صمت در رفع موانع پيش��گام بوده 
است، گفت: ما در وزارت صنعت با توجه به چارچوب هاي 
قانوني و در ح��وزه اختيارات خ��ود، اقدامات موثري در 
راستاي تسهيل و رفع موانع حوزه توليد داشتيم و تسهيل 
صدور مجوز ها و تفويض اختيارات از جمله اين اقدامات 
است.وي ايجاد امنيت و تقويت فرهنگ در كشور را منوط 

به ايجاديك اقتصاد قوي و فضاي كس��ب و كار مناسب 
عنوان كرد و ادامه داد: يك��ي ديگر از كارهاي بزرگي كه 
براي حمايت از صنايع در س��ال گذشته و بعد از ۷ سال 
به بهره برداري رس��يد، تامين آب صنايع بزرگ از طريق 
انتق��ال آب خليج فارس به فالت مركزي بود كه به طول 
۸2۰ كيلومتر تا شهرستان اردكان انجام شد و در آينده 
تا خراس��ان رضوي و اصفهان ادامه مي باي��د.وي افزود: 
در حال حاض��ر ۳۰۰۰ مگاوات برق توس��ط واحدهاي 
صنعتي و معدني با نيروگاه هاي��ي كه اين واحدها ايجاد 
كرده اند، توليد مي شود و علي رغم اين ميزان توليد برق 
توس��ط واحدهاي صنعتي و معدني، هفته آينده هم با 
همكاري وزارت نيرو اجراي موافقتنامه ۵۰۰۰ مگاوات 
نيروگاه جديد آغاز خواهد شد تا مشكل برق توسط خود 
واحدهاي صنعتي حل شود.وي همچنين از ايجاد۴۵۰ 
هزار ميليارد تومان فرصت سرمايه گذاري جديد در كشور 

خبر داد و با تاكيد بر حركت به سمت توانمند سازي مردم 
تصريح كرد: در گذشته دليل مهاجرت روستاييان كمبود 
و نبود زيرساخت در اين مناطق بوده است اما امروز دليل 
اصلي مهاجرت، مشكالت بيكاري اس��ت؛ با استفاده از 
ظرفيت هاي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي برتر كه به 
صورت داوطلبانه اع��الم آمادگي كردند بايد به آموزش، 
احياي مشاغل، احصاء ظرفيت هاي منطقه و خلق ثروت 
بپردازيم. وي اس��تفاده از ظرفيت مالي اين ش��ركت ها 
در پرداخت تس��هيالت به واحد هاي كوچك و متوسط 
و تقويت آنها را از ديگ��ر برنامه هاي وزارت صمت عنوان 
كرد و افزود: ما در وزارت صمت وظيفه خود را راس��تاي 
تحقق شعار س��ال، هم در قالب اقدامات درون سازماني 
و هم احصاء موانع برون سازماني انجام داديم و نياز است 
مجلس نسبت به رفع قوانين مزاحم توليد و تصويب قوانين 

حمايتي اقدام كند.
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خبرروز

۱۶۱بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند
وزارت بهداشت از فوت ۱۶۱ بيمار ديگر بر اثر كوويد۱۹ خبر داد. به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۰ هزار و ۴۸۸ نفر 
رسيد. بنابر اعالم وزارت بهداشت، تاكنون سه ميليون و ۹۱۲ هزار و ۸۷۹ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۵۳۰ هزار و ۱۱۷ نفر نيز ُدز دوم را 
تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴ ميليون و ۴۴۲ هزار و ۹۹۶ ُدز رسيد.خوشبختانه تاكنون دو ميليون ۴۹۴ 
هزار و ۱۰۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.چهار هزار و ۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تاكنون ۲۰ ميليون و ۱۸۳ هزار و ۵۱۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است.در حال حاضر ۱۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۱۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

رييس موسس��ه عالي پژوهش تامين اجتماعي از 
رونماي��ي گزارش وضعيت فقر و نابرابري كش��ور 
در دو دهه گذشته خبر داد.روزبه كردوني ضمن 
اعالم اين خبر اظهار كرد: سنجش وضعيت فقر و 
نابرابري كشور در دو دهه گذشته در سطوح ملي، 
منطقه اي، روستايي و ش��هري در موسسه عالي 
پزوهش تامين اجتماعي توسط يك تيم پژوهشي 
مجرب انجام شده است. او افزود: به زودي رونمايي 
از اين گزارش مهم توس��ط وزير تعاون، كار ورفاه 
اجتماعي صورت خواهد گرفت.رييس موسس��ه 
عالي پژوهش تامين اجتماعي با اشاره به اينكه در 
اين گزارش وضعيت فقر در كشور طي سال هاي 
متوالي با روش محاسبه واحد انجام پذيرفته است 
گفت: ابعاد گوناگون فقر )شديد، درآمدي و چند 
بعدي( مطالعه ش��ده اس��ت. اين گزارش تاكنون 
در مراكز مهم تصميم گير كش��ور و همچنين در 
محضر اساتيد و صاحب نظران اين حوزه ارايه شده 
اس��ت.كردوني ادامه داد: اطمينان داريم انتشار 
اين گ��زارش مي تواند كمك ش��اياني به تدوين 
بس��ته هاي سياس��تي هدفمند و منطب��ق با نياز 
گروه هاي آس��يب پذير داشته باشد. عالوه بر اين 
در نحوه تخصيص منابع و اعتبار استاني اثر گذار 
بوده و زمينه رصد و ارزيابي مستمر سياست هاي 
فقرزدايي را فراهم كند. او اضافه كرد كه نتايج اين 
مطالعه مهم اين امكان را فراهم مي كند كه دقيق 
و مس��تند بر ش��اهد وضعيت فقر در برهه زماني 
مختلف بررسي شود. براي نمونه اين مطالعه نشان 
مي دهد در حالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق 

از س��ال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رس��يده بود اما از 
سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافت.اين در 
حالي است كه خط فقر در يك خانواده چهارنفره 
به ١٠ميليون تومان رسيده است و بيش از نيمي 
از مردم ايران در فقر مطلق به س��ر مي برند. اينها 
آماري اس��ت كه حميدرضا امام قلي تبار، بازرس 
مجمع عال��ي نمايندگان كارگران كش��ور، اعالم 
كرده و عمال زنگ خطر را براي مس��ووالن به صدا 
درآورده اس��ت. تا پيش از اي��ن نگراني ها درباره 

اي��ن بود كه ۲۰ ميلي��ون خانوار ايران��ي نيازمند 
كمك هاي معيش��تي هس��تند و براي استفاده از 
خدم��ات رفاهي و فرهنگي درآم��د كافي ندارند.

پيش از اين مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي در تابس��تان ۱۳۹۷ مرز فقر را نزديك به 
۲ ميليون و ۷۳۰ ه��زار تومان براي خانوار ۴ نفره 
برآورد كرده بود. اين آمار ها نشان مي دهد كه در 
۲ سال اخير خط فقر ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 

افزايش يافته است.

افزايش جمعيت »زير خط فقر مطلق« به ۳۰ درصد 
خبر

توزيع كنندگان داروهاي 
تقلبي شناسايي و دستگير شدند

رييس پليس فتا ناجا از شناس��ايي و دس��تگيري 
توزيع كنندگان داروهاي تقلبي و غيرمجاز توسط 
پليس فتا طي عمليات پانجيا۱۴ )مبارزه با فروش 
آنالين داروهاي تقلبي و غيرمجاز( خبر داد.به گزارش 
پايگاه خبري پليس، سردار وحيد مجيد در تشريح 
اين خبر اظهار داشت: عمليات پانجيا عملياتي است 
كه هرس��اله باهدف مبارزه با تبليغ و فروش آنالين 
داروه��اي تقلبي و غيرمجاز ص��ورت مي پذيرد و با 
توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور و فروش دارو 
در ش��بكه هاي اجتماعي، برخي مجرمان سايبري 
با سوءاس��تفاده از اين فضا اقدام به فروش داروهاي 
تقلبي و غيرمجاز مي نمايند، لذا با توجه به حساسيت 
موضوع و جلوگيري از فروش بيشتر داروهاي جعلي 
و كاهش آسيب هاي حاصله از عوارض ناشي مصرف 
اين داروهاي جعل��ي عمليات پانجيا۱۴ هم زمان با 
بيش از ۱۴۰ پليس سايبري سراسر جهان اجرا شد. 
او افزود: اين عمليات طبق بازه زماني اعالم ش��ده از 
سوي سازمان اينترپل و برابر هماهنگي هاي صورت 
گرفته از تاريخ سازمان اينترپل جهاني از تاريخ۲۸ 
ارديبهشت ماه الي س��وم خرداد توسط پليس هاي 
عضو اين سازمان و با ظرفيت تمامي پليس هاي فتا 
كشور باهدف جلوگيري از اقدامات مجرمانه باندهاي 
ش��كل گرفته آغاز به كار كرد و در اين خصوص ۱۱ 
هزار صفحه در شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي 
داخلي و خارجي و وب سايت ها مورد رصد قرار گرفت.

اين مقام ارش��د سايبري گفت: طي اين عمليات در 
ابتدا بالغ  بر ۲۳۰ مورد تخلف در اين حوزه شناسايي 
ش��د و در ادامه با همكاري هاي ص��ورت گرفته در 
سطح استان ها حدود ۵۰۰ مورد پرونده در اين حوزه 
تشكيل شده اس��ت و بالغ  بر ۶۰ هزار بسته  دارويي و 
۳۰۰ هزار واحد دارويي متشكل از داروهاي تقلبي 
و غيرمجاز در حوزه كرونا، قلب و عروق، بيماري هاي 
ديابت و حوزه بيماري هاي پوست و مو و همچنين 
اقالم آرايشي و ساير موردهاي غيرمجاز شناسايي و 
ضبط شد. سردار مجيد افزود: برابر تحليل هاي صورت 
گرفته در اين رابطه توسط كارآگاهان سايبري، ۵۰ 
درصد بسترهاي اين موارد مربوط به شبكه اجتماعي 
اينستاگرام، ۱۷ درصد مربوط به تلگرام و بالغ  بر ۳۰ 
درصد مربوط به س��ايت هاي آگهي محور است كه 
گزارشات تكميلي به مبادي ذي ربط اعالم  شده است.

اين مقام ارشد انتظامي بابيان اينكه بيشتر پرونده هاي 
احصاء شده مربوط به استان هاي تهران، آذربايجان 
غربي، البرز، خوزس��تان، گيالن و خراسان جنوبي 
مي باشد، خاطرنشان كرد: اهداف مبنايي و كالن اين 
عمليات كه داراي خاستگاه قانوني، بهداشتي و پليسي 
است اين است كه مي بايست به صورت مستمر انجام 
شود و به عنوان مطالبات ما از سازمان اينترپل جهاني 
در نظر گرفته  شده و بالفاصله پس از رصد كارشناسان 
سايبري، در خصوص شناسايي باندها و عوامل مربوطه 

اقدامات الزم صورت پذيرد.

افق

رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور خواستار تخصيص هر چه سريع تر 
اعتبار آبخيزداري به اين سازمان شد. مسعود منصور گفت: در نيمه دوم سال امكان 
اجراي پروژه هاي آبخيزداري وجود نخواهد داشت. او با اشاره به اينكه طي سه سال 
اخير سازمان جنگل ها بودجه اي جداگانه از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي 
پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري دراختيار داش��ت، اظهار كرد: متاسفانه طي 
امسال بودجه اي براي اين فعاليت از محل صندوق توسعه ملي درنظر گرفته نشده 
است. مسعود منصور افزود: با تاكيد بر اهميت اجراي پروژه هاي آبخيزداري در كشور 
باتوجه به وقوع خشكسالي و البته بارش هاي رگباري در دوران ترسالي تصريح كرد: 
بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در 
هرهكتار در سال باعث استحصال ساالنه ۳۱۱ متر مكعب آب و كاهش حدود يك تا 
دو تن فرسايش خاك مي شود. همچنين عمليات آبخيزداري و آبخوان داري سبب 
افزايش توليد علوفه و كنترل حدود يك تن رسوب مي شود.رييس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيز داري كشور با بيان اينكه از سويي ديگر در قانون بودجه ۱۴۰۰ اعتباري 
حدود ۱۶۰۰ ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري درنظر گرفته شده 
است، گفت: درخواس��ت مي كنيم كه اين اعتبار هرچه زودتر به سازمان جنگل ها 
تخصيص داده شود چراكه اجراي پروژه هاي آبخيزداري بازه زماني مشخص دارد و 
مي توان گفت كه در نيمه دوم سال و همزمان با شروع بارش ها امكان اجراي پروژه هاي 

آبخيزداري وجود نخواهد داشت.

اهميت اجراي پروژه هاي آبخيزداري در كشور 
ذرهبین

مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي جزييات، زمان اجرا و مش��موالن 
بخشنامه افزايش مرخصي زايمان زنان از ۶ به ۹ ماه را اعالم كرد. مصطفي 
س��االري با اشاره به ابالغ بخش��نامه افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه، 
درب��اره زمان اجراي اين بخش��نامه اظهار كرد: اين بخش��نامه از حاال اجرا 
مي شود و حتي كساني كه قبال در ديوان عدالت اداري شكايت كرده بودند، 
شكايتشان مسترد و پرداختي به آنها انجام مي شود. او افزود: بنابراين پرونده 
آنها كه در ديوان ش��كايت كرده بودند و ما شرايطش را نداشتيم كه به آنها 
پرداختي انجام دهيم، با اين مصوبه ديگر نيازي به رسيدگي ندارد و ديوان 
عدالت فهرست مشموالن كه شكايت كرده بودند را در اختيار ما قرار مي دهد 
و ما به آنه��ا غرامت را پرداخت و ش��كايات را مختومه مي كنيم.مديرعامل 
س��ازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه بديهي است كساني كه از اين پس 
حائز شرايط مي شوند مي توانند از مرخصي ۹ ماهه استفاده كنند و مشمول 
مصوبه هستند ،گفت: اين مصوبه همچنين شامل حال كساني مي شود كه 
اكنون در مرخصي زايمان هستند و مي توانند از اين امكان بهره مند شوند. 
افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه اگر چه مي تواند تاثير خوبي براي 
مادران باردار داشته باشد، اما از سوي ديگر ممكن است احتمال هاي شغلي 
زن��ان را نيز كم كند. به همين خاطر مس��ووالن باي��د در كنار ايجاد چنين 

شرايطي صاحبان مشاغل را هم براي استخدام بانوان تشويق كنند.

مشموالن افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه

تعادل| دبي��ر كميته علمي كش��وري 
كوويد ۱۹ ضمن اش��اره ب��ه پروتكل هاي 
درماني بيماران ك��م عالمت كرونا و چند 
توصيه به اين بيماران، در عي��ن حال به مباحثي درباره 
خاصيت آهنربايي در ناحيه تزريق واكس��ن هاي كرونا، 
پاسخ داد.دكتر عاطفه عابديني در نشست خبري خود 
درباره مبتاليان غير شديد به بيماري كرونا، گفت: بيماران 
غير شديد عالئم معمول كوويد ۱۹ مانند درد بدن، حدود 
۲ روز تب، سرفه غير شديد دارند. درماني كه در ويرايش 
دهم پروتكل درمان در نظر گرفتيم براس��اس تجربيات 
خودمان و تحقيقات جهاني بود. ما براي درمان موارد غير 
شديد و سرپايي فعال درمان خاصي به جز درمان عالمتي 
توصيه نكرديم. البته يك سري از بيماران در خطر بيشتر 
پيشرفت بيماري هستند و در عرض چند روز پيشرفت 
شديد بيماري دارند. اين افراد شامل كساني هستند كه 
فشارخون باال دارند، مسن هستند، ديابتي ها، افرادي كه 
پيوند دريافت كردند و... شايد بنابر تجويز پزشك الزم باشد 
در فردي كه با عالئم خفيف مراجعه كرده اما در معرض 
خطر بوده است از داروهاي سرپايي خوراكي و با توجه به 

بيماري زمينه اي فرد استفاده شود.

    چند توصيه به بيماران كم عالمت كرونا
او در اين باره افزود: ما درمان خاصي براي موارد سرپايي 
توصيه نكرديم، اما به بيماران مي گوييم اگر تب شما بيش 
از ۳ روز طول كشيد، مراجعه كنيد و راديولوژي ريه بگيريد. 
اگر تب قطع شد و دوباره برگشت يعني درگيري ريه رخ 
داده اس��ت، اگر عالئم سرفه بدتر مي شود يا بي اشتهايي 
رخ مي دهد بس��يار مهم است و بايد س��ريعا به پزشك 
مراجعه كنند. عابديني با اشاره به تمهيد صورت گرفته 
براي بستري موقت بيماران در خيز چهارم كرونا در كشور 
ادامه داد: موضوع بستري موقت بسيار زياد به بيماراني كه 
ممكن است از نظر روحي سختشان باشد در بيمارستان 
بستري شوند، كمك مي كند؛ البته به شرطي كه از نظر 
باليني امكان اين موضوع وجود داش��ته باش��د و ويزيت 
روزانه توسط پزشك هم انجام شود. او در پاسخ به سوالي 
درباره زمان ايمني زايي پس از تزريق واكسن كرونا، تاكيد 
كرد: ما وقتي مي توانيم بگوييم جامعه از واكسن سود برده 

اس��ت كه ايمني زايي ايجاد شده باشد و ۷۰ تا ۷۵ درصد 
مردم واكسينه شده باشند. براي تاثير واكسن بايد به اين 
عدد برسيم و تامين واكسن از دغدغه هاي اصلي وزارت 
بهداشت اس��ت. واكسن ها در پلتفرم هاي مختلف تهيه 
مي شود و تاثير واكسن ها در برابر واريانت هاي جديد خيلي 

مشخص نيست.

    پيك پنجم در صورت وقوع
با كروناي هندي خواهد بود

عابديني گفت: پيش بيني ما اين اس��ت ك��ه در صورت 
وقوع پيك پنجم كرونا اين پيك با نوع هندي خواهد بود. 
اينكه بگوييم چون واكسن زدم پس ماسك را كنار بگذارم 
امكان پذير نيست؛ چون هم ايمني زايي جمعي با واكسن 
به درصد مورد نظر نرسيده است و هم از تاثير واكسن در 
برابر ويروس هاي جهش يافته اطالع دقيق نداريم. توصيه 
فعلي ما همچنان استفاده از ماسك است. او درباره نتايج 
كلينيكال ترايال واكس��ن كووايران برك��ت، اظهار كرد: 
كميته علمي در تمام اين جلسات به عنوان نماينده مردم و 
متخصصين حضور دارد. ما هم در جلسه اعالم نتايج بوديم 
كه به زودي اعالم خواهد شد. نظر همه اين است كه بايد 
با مردم صادق بود ولي از جانب من متخصص اين واكسن 
نتايج خيلي خوبي دارد و تصميمات درباره زمان تزريق آن 

به اطالع خواهد رسيد.

    تداخل داروهاي رقيق كننده خون
با واكسن هاي كرونا؛ آري يا خير؟

عابديني در ادامه صحبت هاي��ش تداخل هاي دارويي با 
واكسن هاي كرونا تاكيد كرد: داروهاي رقيق كننده خون 
مثل وارفارين و آسپيرين هيچ تداخلي با واكسن ندارد و بر 
اساس دستورالعمل ترومبوز پس از واكسن اصال حتي اگر 
كسي سابقه آمبولي ريه، لخته ريه و لخته در پا داشته باشد 
اصال نمي گوييم واكسن نزند و احتمال چند در ميليون 
بروز لخته ربطي به داروهاي رقيق كننده خون و سابقه در 

آمبولي ندارد و احتياج به قطع داروها نيست.

    قارچ سياه ربطي به كرونا ندارد
او درباره مباحث مطرح در زمينه ش��يوع قارچ سياه نيز 

توضيح داد: بيماري قارچ سياه يا موكورمايكوزيس بيماري 
جديدي نيست كه از هند آمده باشد. اين بيماري همواره 
وجود داشته اس��ت و ربطي به كوويد۱۹ ندارد و در همه 
كشورها وجود دارد. بيماران دچار نقص ايمني و به ويژه 
مبتاليان به ديابت كنترل نشده در معرض خطر قارچ سياه 
هستند. اين بيماري قارچي در ريه، سينوس يا چشم فرد 
دچار نقص سيستم ايمني، كسي كه مدت طوالني كورتون 
مصرف كرده و ديابتي هاي كنترل نشده گسترش مي يابد. 
اين بيماري درمان مشخص خود را دارد و موضوع جديدي 
نيست. بايد بدانيم ارايه كورتون بي رويه در درمان كرونا اصال 
الزم نيست و اين موضوع را در ويرايش دهم پروتكل درمان 
اصالح كرديم و توصيه كرديم مصرف داوهايي كه سيستم 

ايمني را تحليل مي دهد به حداقل برسانيم.

  ماجراي خاصيت آهنربايي در ناحيه تزريق 
واكسن كرونا

عابديني همچنين در پاسخ به سوالي درباره كيليپ هايي 
در فضاي مجازي كه نشان مي دهد در محل تزريق واكسن 
خاصيت آهنربايي ايجاد شده است نيز گفت: اين شايعه در 
فضاي مجازي رويت مي ش��ود و توضيحات و توجيهات 
غير علمي هم شنيده مي شود. واقعيت اين است خود ما 
هم در حال كار بر اين موضوع هستيم. اين عارضه فقط در 
ايران رخ نداده است، اين قضيه در هر برندي مي توانست 
رخ دهد؛ حتي گروهي گذاشتيم بر اين موضوع كار كنند 
و توجيه علمي داش��ته باش��يم. فرضيه ما اين است كه 
هيدروكسيد آلومينيوم يا جيوه در اين واكسن شايد توجيه 

اين موضوع باشد. 
اوهمچنين در پاسخ به سوالي درباره واكسيناسيون زنان 
ب��اردار گفت: درباره تزريق واكس��ن هاي موجود به زنان 
باردار فعال توصيه اي نداريم اما بايد تحقيقات كامل شود 
ولي در برخي كش��ورها كه زنان باردار واكس��ينه شدند 
به نظر مي رس��د خطري به وجود نيامده البته به انتشار 

دستورالعمل جداگانه نياز است.

    بروز ديابت در برخي بهبوديافتگان كرونا
 دبير كميت��ه علمي س��تاد كرونا با اش��اره ب��ه جريان 
واكسن هراسي نيز گفت: اين امر براي ما نگران كننده است. 

برخي عقيده دارند واكسن امر جديدي است كه افراد را با 
آن كنترل مي كنند. اينكه چه واكسني بزنيم و چه واكسني 
بهتر است هميشه گفته مي شود بهترين واكسن چيزي 
است كه در اختيار شما اس��ت. عوارض كرونا باال است و 
حتي به تازگي فهميديم برخي بعد از بهبود كرونا به ديابت 
مبتال شدند زيرا ممكن است كرونا بر سلول پانكراس اثر 
بگذارد و توليد انسولين مختل شود و حتي گاهي اوقات 
التهابات موجب سكته قلبي ومغزي مي شود. پس وقتي 
با چنين بيماري طرف هستيم كه ابعاد ناشناخته دارد هر 
عقل سالمي بين عوارض كرونا و عوارض تزريق واكسن، 
ترجيح مي دهد واكسن دريافت كند. او تاكيد كرد: مگر 
مي شود واكسن بدون عارضه باشد، عارضه از تب خفيف، 
درد بدن تا عوارض شديد غير ش��ايع را شامل مي شود. 
نمي گوييم واكسن ها عارضه ندارند اما بيش از ۹۰ درصد 
عوارض خفيف و قابل درمان هستند. درباره عوارض شديد 
هم در صورت آگاهي خيلي از آنها قابل درمان است . اگر 
به درصد اطمينان واكسيناسيون ۷۰ يا ۵۰ درصد جامعه 
نرسيم نمي توانيم براي امنيت كساني كه واكسن زدند را 
هم فراهم كنيم پس تزريق واكسن براي سالمت خودمان 

و هموطنانمان است.
عابديني افزود: از بروز و ش��يوع كوويد يك س��ال و اندي 

مي گذرد و پيش��گيري از شيوع بيماري با واكسن از نظر 
علمي و اجتماعي ضروري است. ما بايد بتوانيم مدارس 
و دانش��گاه ها را باز كنيم، ماسك ها را برداريم و به زندگي 

عادي بازگرديم.

    عوارض احتمالي واكسن ها
عابديني درباره عوارض احتمالي واكسن ها نيز بيان كرد: 
عوارض بر اساس اينكه تكه اي از ويروس يا ويروس كشته 
ش��ده به بدن تزريق شود، متفاوت اس��ت. از طرف ديگر 
سيس��تم ايمني هر فرد پيچيدگي خاص خود را دارد و 
نمي توان گفت تزريق يك واكس��ن مشترك به دو نفر، 
عوارض كامال مش��ترك خواهد داد. اگر كسي داروهايي 
مصرف مي كند كه سيستم ايمني اش سركوب شود، قطعا 
ما توصيه به مصرف واكسن با پلتفرم كشته شده مي كنيم 
اما اين به معني آن نيست كه اگر ساير واكسن ها را تزريق 

كند اتفاق بدي برايش مي افتد.
او افزود: پلتفرم هاي س��اخت واكس��ن هاي داخلي هم 
متفاوت است و اين باعث غرور هر ايراني است. بر همين 
اساس عوارض و تاثير واكسن هاي داخلي هم متفاوت است. 
درباره تاثير آنها بر موتاسيون ها نمي توان قاطع نظر داد، اما 
به هر حال هر واكسن كرونايي با هر پلتفرمي با هر برندي در 

مقابل مرگ ناشي از كوويد۱۹ بسيار موثر است و دغدغه ما 
هم همين است كه مرگ را كاهش دهيم. اما درباره ابتالي 

به بيماري ممكن است پاسخ هاي متفاوتي بدهند. 
او در ادامه در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا وزارت 
بهداش��ت در توزيع واكس��ن هاي وارداتي تفاوتي قائل 
مي ش��ود يا خير، اظهار كرد: قطعًا س��اختار واكسن ها با 
يكديگر تفاوت دارد و توصيه ما اين است كه براي كساني 
كه دچار نقص ايمني هستند و از داروهاي نقص ايمني 
استفاده مي كنند واكس��ن كشته شده استفاده شود. اما 
هيچ وقت در توزيع واكسن ها به لحاظ برند، اولويت قائل 

نمي شويم.
عابديني افزود: هيچ انديكاسيوني براي واكسن نداريم كه 
بگوييم مطلقا نبايد واكسن تزريق شود مگر اينكه نوبت 
اول واكسن زديد و واكنش شديد يا لخته در بدنتان ايجاد 
شده است. البته در خيلي موارد احتياط مي كنيم و شايد 
در افراد مصرف كننده برخي داروهايي كه نقص سيستم 
ايمني ايجاد مي كند، بگوييم ُدز دارو را براي تزريق واكسن 
به مدت چن��د روز كاهش دهند. در مورد كودكان هم به 
تازگي در دنيا برخي برندها در قالب كلينيكال ترايال به 
كودكان تزريق مي شود ولي با توجه به اينكه كرونا در اطفال 

خفيف تر است نياز به حساسيت بيشتري داريم.

جامعه

ماجراي خاصيت آهنربايي در ناحيه تزريق واكسن كرونا

پيك پنجم با كروناي هندي

رويخطخبر

يك ميليون كودك در افغانستان معتاد هستند
يك مقام ارشد وزارت كار افغانستان اعالم كرد كه 
يك ميليون كودك در اين كش��ور معتاد هستند. 
به گفته غ��الم  حيدر جيالني، مع��اون وزارت كار 
افغانستان بيش از شش ميليون كودك در ۲۳ حوزه 
و چالش مختلف در معرض خط��ر قرار دارند كه از 
اين ميان يك ميليون نفر از اعتياد به مواد مخدر رنج 
مي برند. او افزود: آمار شش ميليون كودك شامل 
كودكان معتاد به مواد مخدر، معلول، بي سرپرست، 
كودكان كار و كودكان بازگشته از كشورهاي ديگر 
مي ش��ود.به گزارش رس��انه هاي افغانستان، غالم  
حيدر جيالني افزود كه بنا به آمارها از هر ۱۰ كودك 
در افغانستان هفت كودك با خشونت مواجه هستند. 
معاون وزارت كار افغانستان همچنين اظهار داشت 
كه ۴۸ درصد كودكان كم س��ن، وادار ب��ه ازدواج 
اجباري ش��ده   اند و همين  ط��ور ۷۷ درصد ديگر 
مورد ضرب و جرح قرار گرفته  اند. اين مقام ارش��د 

وزارت كار افغانس��تان همچنين با استناد به آمار 
كميسيون حقوق بشر گفت كه ۸۰ درصد كودكان 
در افغانستان مجبور به ازدواج اجباري مي شوند.به 
گزارش يورونيوز، به گفته غالم  حيدر جيالني ۶۶ 
درصد كودكان در افغانستان رشد فيزيكي نكرده اند 
و ۳۶ درصد نيز با سوءتغذيه روبرو هستند.بنابر اين 
گزارش تنها در سال گذشته بيش از ۲۰۰۰ كودك 

در اين كشور كشته و زخمي شدند.

تولد ۲ رأس گوزن قرمز ايراني در حيات وحش بوستان ملت  
۲راس مرال يا گوزن قرمز ايراني در پناهگاه حيات 
وحش بوس��تان ملت متولد ش��دند.۷ راس مرال 
ي��ا گوزن قرم��ز ايراني در اين پناه��گاه حفاظت و 
نگهداري مي شوند كه با تولد ۲ رأس گوساله، تعداد 
 آنها به ۹ رأس رس��يده اس��ت.اين حيوانات زيبا و 
دوست داشتني تحت مراقبت نامحسوس قرار دارند 
زيرا در صورت نزديك شدن انسان ها، توسط والدين 
شان طرد مي شوند. با نظارت بيشتر و برنامه ريزي 
دقيق مس��ووالن اين حيات وحش در طي ساليان 
گذشته به جمعيت اين حيوانات زيبا افزوده شد.بر 
اس��اس گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 
۳، پناه��گاه حيات وحش پارك مل��ت يكي از باغ 
وحش هاي كوچك ش��هر تهران اس��ت كه در دل 
اين بوس��تان قرار گرفته و بي��ش از ۳۰ گونه پرنده 

و دام در آن نگهداري مي ش��وند. گوزن ش��اخ دار، 
مارال، ش��ترمرغ، خرگوش، ميمون، قو مش��كي و 
اش��كي، طوطي آزاد، اردك، مرغابي و …از جمله 
گونه هاي موجود در اين مكان ديدني هس��تند كه 
تغذيه، واكسيناسيون، بهداشت نگهداري آنها به طور 
مطلوب و زيرنظر متخصصان مربوطه انجام مي شود.

افزايش دماي هوا، تهديد جدي براي گونه هاي حياتي زمين
نتايج يك مطالعه نش��ان مي ده��د: درصورتي كه 
دماي ه��وا بيش از ۱.۵ درجه س��انتيگراد افزايش 
پيدا كند، گونه هاي مهم جانداران در معرض تهديد 
قرار مي گيرند. درصورتي كه محدود كردن افزايش 
دماي جهان به ۱.۵ درجه سانتيگراد ميسر نشود، 
مرجان ها دچار پديده سفيدش��دگي مي ش��وند، 
پنگوئن ها زيستگاه هاي خود را در قطب جنوب از 
دس��ت مي دهند، پوفين ها )puffin( در اطراف 
س��واحل انگليس ديگر قادر به تغذي��ه و پرورش 
جوجه هاي خود نخواهند بود و ميمون، س��نجاب 
س��ياه آمازون نيز از بين مي روند.گزارش صندوق 
جهاني طبيعت )WWF( در مورد اثرات ش��رايط 
آب و هوايي روي ۱۲ گونه اصلي در سراس��ر جهان 
حاكي از آن است درصورتي كه دماي هوا بيش از ۱.۵ 
درجه سانتيگراد افزايش پيدا كند، بسياري از گونه ها 

با مشكالت فزاينده اي براي يافتن غذا يا بقا مواجه 
خواهند ش��د.به گزارش روزنام��ه گاردين، اگرچه 
ممكن است گرم شدن ۰.۵ درجه سانتيگرادي دما 
بيش از سطح فعلي ناچيز به نظر برسد، اين گزارش 
نشان داد اثرات آن مي تواند براي طيف گسترده اي 
از گونه ها از جمله پلنگ برفي، اسب آبي، ميمون و 
قورباغه، الك پشت هاي دريايي و مرجان مضر باشد.
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