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يادداشت- 1

 ناكامي در اشتغالزايي
 به دليل خطاهاي سياستي 

چند نكته مقدماتي: 
۱- معض��ات اقتص��ادي-

اجتماعي بس��يار پيچيده تر 
از آن س��ت كه توس��ط افراد 
لبت��ه  ا و  غيرمتخص��ص 
غيرمجرب قابل حل باش��د. 
در تمام س��ه دهه گذش��ته 
عمدتًا وزرا، مديران اجرايي 
و نمايندگان مجلس )كه اغلب در اين زمينه تخصصي 
ندارند( براي حل معضل بيكاري نسخه تجويز كرده اند 
كه حاص��ل آن ناكامي در مهار بي��كاري و به تبع آن 
افزايش مشكات اجتماعي و سياسي كشور بوده است. 
۲- بنابراين حل مشكل بيكاري آنقدرها هم ساده نيست 
كه هر وزير و مدير و مسوول و نماينده اي بتواند نسخه 
بدهد و معضل را حل كند. اگر به همين سادگي بود سه 
دهه پس از پايان جنگ، اين تعداد بيكار آشكار و پنهان 
در كش��ور وجود نداش��ت. اغل��ب وزرا و مديران مياني 
تا پايين ترين رده و نيز نماين��دگان مجلس براي حل 
مشكات اقتصادي- اجتماعي مردم، خود را بي نياز از 
متخصصين مي دانند و خود پيشنهاد مي دهند و خود 
عمل مي كنند. حاصل آن اتاف حجم وسيعي از منابع 
مالي كشور بوده است بدون دستيابي به اهداف مورد نظر. 
۳- حل يا كاهش معضل بيكاري حتي به وسيله اقتصادداناني 
كه گرايش تخصصي شان ارتباط كمي با مباحث اشتغال و 
بيكاري دارد قابل حل نيست اما در بسياري موارد با استفاده 
از فرمول هاي ناسازگاز با ساختارهاي داخلي تاش نموده اند 
از طريق روش هاي تقليدي معضل را حل كنند كه البته آن 

هم با ناكامي روبرو شده است. 
۴- نسخه ها و راه حل هايي كه در كشورهاي ديگر موفق 
بوده ان��د، الزاما در داخل نيز قابل به كارگيري و موفقيت 
نيستند. بس��ياري از فرمول هاي اقتصادي و اجتماعي 
وارداتي )همچون تكنولوژي ه��اي وارداتي( بايد پيش 
از به كارگيري، متناس��ب با پيش فرض هاي اقتصادي، 
اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي داخلي بومي گردند در 
غيراين صورت حتي ممكن است نتايج عكس داشته باشد. 
تصميمات و اقداماتي كه در بخش تقاضاي نيروي كار 

باعث ناكامي شده است: 
۱- يك تصور غلط اما بسيار رايج در بين مديران و مسووالن 
اجرايي و نمايندگان مجل��س و حتي برخي اقتصاددانان 
وجود دارد كه تصور مي كنند هر سرمايه گذاري اي منجر 
به ايجاد اشتغال خواهد شد. تجربه سه دهه پس از جنگ 
و اتاف حجم وسيعي از منابع مالي و غيرمالي كشور مويد 
اين ادعاست كه سرمايه گذاري هاي ِصرف اگرچه منجر 
به افزايش توليد ش��ده اند اما الزامًا به ايجاد فرصت شغلي 

متناسب با حجم سرمايه گذاري منجر نشده اند. 
۲- حاصل اين تفكر غلط وج��ود هزاران طرح ناتمام 
و انبوه بيكاران در سراس��ر كشور است كه به معضلي 
الينحل تبديل ش��ده و به شعار دولت ها و نمايندگان 
مجلس در تبليغات انتخاباتي شان تبديل شده اما در 
پايان دوره مديريت يا نمايندگي اگر اين طرح ها بيشتر 

نشده باشند، كمتر نشده اند.
۳- شايد تا دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ميادي همه سرمايه گذاري ها 
متناسب با ميزان سرمايه، فرصت شغلي خلق مي نمودند، اما 
هرچه به امروز نزديك تر شده ايم و با پيشرفت تكنيك هاي 
سرمايه بر يا اتومات )خودكار( مي توان افزايش توليد داشت 

اما اشتغال متناسب با حجم سرمايه به وجود نيامده باشد.
۴- بنابراين براي سياست گذاري در جهت كاهش بيكاري 
بايد روشن نمود كه هدف از سرمايه گذاري افزايش توليد 
)ملي( و عرضه كاالست يا ايجاد فرصت هاي شغلي براي 
حل معضل بيكاري كش��ور يا منطقه. اگر هدف كاهش 
بيكاري باشد آنگاه حتماً بايد از سرمايه گذاري هاي اشتغالزا 
يا فق��رزدا )Pro-poor Growth( حمايت نمود نه هر 
سرمايه گذاري كور را. روشن است كه گاهي ممكن است اين 
دو هدف )رشد سريع و كاهش بيكاري( در تضاد و تقابل با هم 
باشند. بديهي است در شرايط اجتماعي-سياسي موجود 
كشور، حل معضل بيكاري بايد در اولويت اصلي قرار گيرد.

۵- تصميم گيران، سياست گذاران، مديران و مجريان بايد 
بدانند كه ايران همچون ساير كشورهاي در حال توسعه 
از دوگانگي )Duality( در تمامي ابعاد توليد و توزيع و 
مصرف رنج مي برد. يعني در جامعه دو بخش س��نتي و 
مدرن وجود دارد كه گاهي فاصله اين دو بخش بسيار زياد 
است. با توجه به اين واقعيت، نمي توان براي اين دو بخش 
يك برنامه يكسان تدوين نمود. پيش فرض ها و شرايط 
اين دو بخش به گونه اي است كه براي هر بخش متناسب 
با بافت اجتماعي، اقتصادي آن بخش سياس��ت گذاري 
اشتغال نمود به عاوه، به دليل پهناوري كشور و تنوع و 
گوناگوني اقليمي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، و حتي 
مذهبي، برنامه هاي توسعه مناطق بايد متناسب با اين 
ساختارها تدوين شوند نه يك برنامه يكسان و واحد براي 
تمامي اين مناطق و استان هاي متفاوت و متمايز از حيث 
ساختارهاي ذكر شده. حاصل اين خطاها، اجراي شش 
برنامه يكسان در تمام كش��ور و ناكامي در نيل به اغلب 

اهداف تعيين شده در اين برنامه ها. 
۶- اما يك��ي از روش هاي آزمون ش��ده براي كاهش 
بيكاري در بخش هاي عمدتًا سنتي كه عمده نيروهاي 
آن فاقد دانش و مهارت الزم هستند، گريزي نيست كه 
از سرمايه گذاري در بنگاه هاي كوچك و متوسط كه 
عمدتًا از تكنيك هاي كاربر استفاده مي كنند حمايت 
نمود.   ادامه در صفحه 5

مرتضي افقه

مصوبات شبانه بازارسرمايه آغاز شد

يادداشت-2

نرخ ارز و سفره هاي خالي مردم
موض��وع كاه��ش ن��رخ ارز و 
راهكاره��اي اقتصادي معقول 
براي رس��يدن ب��ه يك چنين 
چش��م اندازي، ام��روز يكي از 
مهم ترين پرونده هاي راهبردي 
را در فضاي عمومي كشور شكل 
داده است. با توجه به نقشي كه 
نرخ ارز در قيمت مجموعه اقام 
و كاالهاي اساسي دارد، تحوالت بازار ارز با حساسيت هاي 
خاصي از س��وي افكار عمومي دنبال مي شود. شهروندي 
كه درآمدش به دليل تورم و نوسانات قيمتي كفاف گذران 
زندگي اش را نمي دهد، هموطني كه با يك حقوق اندك 
بازنشستگي بايد رتق و فتق امور زندگي خودش، فرزندان و 
نوه هايش را انجام دهد، جواني كه به دنبال سامان گرفتن و 
تشكيل زندگي است، كارگري كه هر حقوقش تنها كفاف 
۱۰ روز از معيشت ماهانه اش را مي دهد و... همگي به دنبال 
نش��انه هايي در بازار ارز هستند تا خبرهاي خوش تري از 
بهبود اوضاع معيشتي به گوششان برسد. طي روزهاي اخير، 
رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني حضور 
پيدا كرد و در پاسخ به ابهاماتي كه در خصوص تعديل نرخ 
ارز مطرح شد، اعام كرد كه دورنماي رسيدن به ارز ۱۶الي 
۱۷هزار توماني را مدنظر قرار داده و تاش مي كند بدون 
استفاده از روش هاي نامتعارف اقتصادي مانند، ارزپاشي و... 
به يك چنين اعداد و ارقامي دست پيدا كند تا نشانه هايي 
از ثبات در نظامات بازارها و متعاقب آن زندگي معيشتي 
مردم بروز كند. اين دس��تاورد )تعديل نرخ ارز( از س��وي 
كارشناسان اقتصادي نيز به يك عنوان يك ضرورت مطرح 
مي شود. اغلب اساتيد علوم اقتصادي نيز همراستا با ديدگاه 
همتي، معتقدند كه اقتصاد ايران براي جهش توليد و بهبود 
شاخص هاي معيشتي بايد تاش كند، رشد فزاينده ارز را 
مهار كرده و ثبات پايداري را در بازار ارز ايجاد كند. واقع آن 
است كه كاهش نرخ ارز طي روزهاي اخير به دليل كاهش 
انتظارات تورمي برآمده از چشم انداز مذاكرات هسته اي در 
وين ايجاد شده است. برخي اظهارنظرها در اين خصوص 
كه دولت با اهداف انتخاباتي ارزپاشي كرده و بنابراين نرخ 
ارز كاهش پيدا كرده، استدالل درستي به نظر نمي رسد. اما 
بايد توجه داشت كه اين كاهش انتظارات تورمي در صورتي 
تداوم پيدا خواهد كرد كه مذاكرات در مسير درستي قرار 
داشته باشد. اينكه تصور شود با طوالني تر شدن مذاكرات 
و تدوام برخي ابهام ها، بازار همچنان رويكرد خوشي نشان 
خواهد داد، خوش بينانه است. بازارها مانند يك پيكره زنده 
مكانيسمي دريافت هوشمندانه اي دارند، بازارها رخدادها را 
تحليل و مبتني بر آن واكنش نشان مي دهند. اگر بازارهاي 
اقتصادي احساس كنند كه مذاكرات در بازه زماني مناسب به 
نتيجه نخواهد رسيد، به سرعت روند صعودي را آغاز خواهند 
كرد و نسبت به تحوالت بيروني واكنش نشان مي دهند. 
بر اين اساس است كه معتقدم همان طور كه در كنار تيم 
مذاكراتي ايران در وين بايد كارشناسان خبره در حوزه هاي 
حقوق بين الملل، تحليلگران ديپلماسي، مردان امنيتي و.... 
حضور داشته باشند...   ادامه در صفحه 3

تهاج��م وحش��يانه ارتش 
اسراييل عليه مردم فلسطين 
چه بمباران مستمر نوار غزه 
و چ��ه كش��تار بي رحمانه 
نمازگ��زاران فلس��طيني 
در مس��جداالقصي بيانگ��ر 
شكل گيري تحوالت تازه اي 
نه تنها در س��طح فلسطين 

بلكه در سطح منطقه مي دهد.
صرف نظر از گزارش هاي خبري و آمار منتشر شده 
كه رسانه هاي مختلف در رابطه با حجم اين فاجعه 
منتشر كرده و صد البته بسيار فجيع و دردناك است، 
اين حادثه در شرايط و اتمسفر منطقه اي خاصي به 
وقوع پيوسته اس��ت در حالي تبعات قابل توجهي و 

كم سابقه اي را هم به همراه داشته است.
همزمان شدن اين كشتار با چند رخداد اگر نگوييم 

تامل برانگيز به طور حتم قابل توجه است.
وقوع تهاجم صهيونيس��تي در آخرين روزهاي ماه 
مبارك رمضان و بعد از حضور نمازگزاران فلسطيني 
در آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان و روز قدس، 
شكست چند باره نتانياهو در تشكيل كابينه اين بار 
درب خروج دفتر نخست وزيري اسراييل از يك سو 
و در زندان را از س��وي ديگر ب��ه وي نزديك تر از هر 

زماني كرده است.
چرخش قابل توجه سعودي ها به سوي قدرت هاي 
واقعي منطقه اي و س��رد شدن جريان سازش عربي 

اسراييلي كه در آخرين روزهاي حضور دونالد ترامپ 
به نقطه اوج خود رسيده بود.

جالب ت��ر اينك��ه اين اولين باري اس��ت ك��ه بعد از 

انتفاضه دوم و شايد تا حدودي جنگ ۳۳ روزه شاهد 
صف آرايي اجماع عربي )حداقل در بعد رس��انه اي 
آن( عليه اقدامات اس��راييل هستيم و از كشورهاي 

سازشكاري همچون اردن و امارات گرفته تا سازمان 
همكاري اسامي و كشورهاي اتحاديه اروپا همگي 

اين اقدام اسراييل را محكوم كردند.
از سوي ديگر گس��ترش فعاليت هاي ضد اسراييلي 
در فضاي مجازي و ترند شدن هشتگ هاي مختلف 
هم ما را به ياد جريان شكل گرفته در انتفاضه سال 
۲۰۰۰ مسجداالقصي مي اندازد كه انتفاضه اينترنتي 
و فضاي مجازي را هم به همراه خود آورده و فعاليت 
رسانه اي ضد صهيونيستي را در جهان نهادينه كرد.

بي ترديد به خاك و خون كشيده شدن فلسطينيان 
در مسجد االقصي جنايتي است كه به كارنامه مملو 
از جرم و جنايت رژيم صهيونيستي افزوده مي شود.

اما اين س��وال ذهن برخي از تحليلگ��ران را به خود 
مشغول كرده اس��ت كه آيا ارتباطي به اين جنجال 
و تاش هاي اس��راييل براي خارج كردن مذاكرات 

وين از كانون توجه رسانه هاي جهاني وجود دارد؟
آيا ما شاهد فرار به جلوي نتانياهو از ضعف و ناتواني 

خويش و ساختار رژيم اسراييل هستيم؟ 
همچنين آيا مي توان ارتباطي بين شكست اسراييل 
در مقابل خروش ملت ستمديده فلسطين و به آتش 
كشيده شدن ديوار كنس��ولگري ايران در كربا به 

دست عده اي اغتشاشگر پيدا كرد؟ 
اينه��ا صرف��ا داده هايي ي��ك خطي از ش��ماري از 
بحران ه��اي منطقه اس��ت، بحران هايي كه هر يك 
از آنها به نحوي به قدس منتهي يا از آن سرچش��مه 

مي گيرند.

كمال سيدعلي

سيد عماد حسيني

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

تاثير نوسانات دالر بر روي بورسمحدودسازي يا  مشاركت جوييراهگشاي مناسب بازارسرمايه؟
همه كشور ها در بازار هاي مالي 
براي حف��ظ تع��ادل صندوق 
تثبيت دارند. مواقع ضروري كه 
بازار دچار بي تعادلي، نابهنجاري 
مي ش��ود از منابع آن استفاده 
مي ش��ود.اما ص��رف تزري��ق 
نقدينگي به ش��كل مستقيم 
ممكن اس��ت خيلي امكانات 
خوبي را در خصوص رس��يدن به اهداف تامين نكند. اما 
فرقي را كه در حال حاضر مشاهده مي كنيم، اين است كه 
اين صندوق توسط مديران منتخب سازمان بورس تعبيه 
شده و تصميم گيران آن درون خود سازمان بورس هستند 
و به نوعي خود سازمان بورس عاوه بر نقش رگوالتوري، 
تنظيم كننده شرايط عمومي در بازار نيز هست. از آنجايي 
كه اين صندوق شخصيت مستقل و جدا شده از بدنه سازمان 
بورس را ندارد به نظر نمي رسد كه اين روش، روش مناسبي 
براي برقراري تعادل باش��د. ضمن اينكه از اساس نيز بين 
اهداف سازمان با اهدافي كه صندوق تثبيت دارد، تفاوت 
بنيادي وجود دارد. در مواق��ع ضروري يا اتفاقات خاص و 
نادري كه مي افتد و به دنبال آن بازار دچار يك رفتار هيجاني 
مي شود، از اين منابع مي توان استفاده كرد.ولي قرار گرفتن 
اين صندوق در كنار سازمان بورس نتيجه مناسب و معقولي 
را نمي تواند داشته باشد.    ادامه در صفحه 6

»محدودي��ت بيش��تر« ي��ا 
»مش��اركت افزون ت��ر«؛ اين 
دوگانه اي اس��ت ك��ه به نظر 
مي رس��د، اي��ن روزه��ا در 
عرص��ه عموم��ي و انتخاباتي 
كش��ور در آس��تانه انتخابات 
رياس��ت جمهوري مط��رح 
ش��ده اس��ت؛ چالش��ي ك��ه 
اخيرا در خصوص نحوه ثبت ن��ام از نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري بعد از مصوبه شوراي نگهبان ايجاد شده، 
در واقع ابهامي است كه ميان دو رويكرد حقوقي و دو نگاه 
به روح قانون اساسي وجود دارد. از منظر تحليلي بايد ديد از 
ميان اين دو ديدگاه كه يكي خواستار محدودسازي بيشتر 
و ديگري خواستار مشاركت بيشتر است، كدام رويكرد به 
روح قانون اساسي كشور نزديك تر است. شوراي نگهبان 
برابر اصل 99 قانون اساسي، در شمايل »ناظر« بر برگزاري 
انتخابات قرار مي گيرد و اساسا اين شورا شأن اجرايي يا 
تقنيني ندارد. مسوول قانونگذاري در كشور مجلس است 
و مسوول اجراي انتخابات نيز وزارت كشور است كه ذيل 
مجموعه هيات دولت قرار دارد. آنچه وزارت كشور بايد اجرا 
كند، قانوني است كه مصوب مجلس باشد نه چيز ديگر. 
مواردي كه شوراي نگهبان در قالب يك مصوبه اباغ كرده 
و خواستار محدودسازي روند ثبت نام هاي انتخاباتي شده، 

نه مبتني بر جايگاه قانوني شوراي نگهبان است و نه اينكه 
وزارت كشور تكليفي براي اجراي آن دارد. در اين ميان، 
كارشناسان حقوقي منتظر بودند كه رييس جمهوري به 
عنوان حافظ قانون اساسي و وزارت كشور زودتر درباره اين 
موضوع اظهارنظر حقوقي و قانوني انجام مي داد. سرانجام 
امروز )دوش��نبه( رييس جمهوري بعد از گزارشي كه از 
معاونت حقوقي دريافت كرد به وزارت كشور اباغ كرد كه 
رويه اي كه طي ۱۱دوره گذشته انتخابات رياست جمهوري 
در پيش گرفته شده است، همچنان بايد تداوم پيدا كند. 
حتي استدالل شوراي نگهبان در اين خصوص كه بر اساس 
دستورالعمل هاي مقام معظم رهبري اين مصوبه صادر 
ش��ده، نيز وجهي از قانون ندارد. چرا كه رهبري معظم، 
جايگاه قانوني براي شوراي نگهبان قائل نشده اند، بلكه 
بر تمشيت هاي نظارتي اين شورا تاكيد كرده اند. واقع آن 
است كه مدت هاست شوراي نگهبان در خصوص انتخابات 
به گونه اي رفتار مي كند كه خارج از چارچوب هاي قانون 
است. به عنوان نمونه شوراي نگهبان، در انتخابات سال9۲ 
علي اكبر هاشمي رفس��نجاني را در حالي ردصاحيت 
كرد كه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، منصوب 
مقام معظم رهبري و حايز تمام شرايط الزم بودند. بدون 
اينكه هيچ گزاره اي براي خارج شدن از شرايط قانوني و 
محروميت از حقوق اجتماعي در خصوص ايشان وجود 
داشته باشد.    ادامه در صفحه 3

وسواس بر روي نرخ بهره، فصل 
مشترك سرمايه گذاران در تمام 
دنيا اس��ت. اين وسواس دليل 
محكمه پسندي هم دارد، زيرا 
نرخ بهره، هزينه اي اس��ت كه 
يك شخص براي استفاده از پول 
شخص ديگر ميپردازد؛ بنابراين 
بايد مقرون به صرفه و به دور از 
ريسك باشد. فراگيري اين موضوع مختص به مرز هاي ايران 
نيست، حتي زماني كه كميته بازار آزاد فدرال رزرو نيز نرخ 
بهره ۶ ماهه آتي امريكا را اعام مي كند، با اينكه نوسان نرخ 
بسيار كمتر از ايران است و به صورت منطقي در يك بازه 
زماني يكساله )۱۲ ماهه( بر بازار ها تاثير واقعي مي گذارد، 
اما واكنش بورس به اين تغييرات معموال سريع رخ مي دهد. 
كاركرد سياس��ت تغييرات نرخ بهره به صورت اصولي به 
منظور ايجاد محرك براي سمت عرضه يا تقاضا در اقتصاد 
است؛ بنابراين زماني كه اقتصاد دچار ركود مي شود، نرخ 
بهره بايد كاهش پيدا كند تا تسهيات با سرعت بيشتري 
در دست صنايع و سرمايه گذاران قرار بگيرد كه از اين طريق 
ورود پول و افزايش تقاضا در بازار سهام نيز اتفاق مي افتد اما 
زماني كه تقاضا به اندازه كافي تحريك شده و بيم باال رفتن 
تورم وجود داشته باشد، با افزايش نرخ بهره به ايجاد تعادل 
كمك مي شود.   ادامه در صفحه 6

امير تقي خان تجريشينعمت  احمديفردين آقابزرگي

 قيمت اتريوم در سال جاري ميالدي 
چهار برابر و قيمت بيت كوين دو برابر شده است  افزايش قيمت نان در تهران

 به مرز ۵۰ درصد رسيد

دستور مهم رييس جمهور به 
وزارت كشور درباره مصوبه اخير 

شوراي نگهبان:

در پي اباغ مصوبه ش��وراي نگهبان درخصوص 
ش��رايط داوطلب��ان ثبت ن��ام در انتخاب��ات 
رياست جمهوري به وزارت كشور، رييس جمهور 
به وزارت كشور دستور داد كه در برگزاري انتخابات 
بر اس��اس جمع بندي نظريه تفسيري معاونت 
حقوقي رياست جمهوري و طبق قوانين موجود 
صفحه 2 را بخوانيد عمل نمايد.  

س��ازمان برنامه و بودجه معتقد اس��ت ك��ه »دولت 
اس��تقراضي از بانك مرك��زي نداش��ته و اين حرف 
بي اساسي است كه رييس كل بانك مركزي هم آن را 
تاييد مي كند و در عين حال اين سازمان ۱.۲ ميليارد 
صفحه 2 را بخوانيد دالر نيز از بانك طلبكار است«.  

نوبخت : استقراض دولت از 
بانك بي اساس است 

همتي:  عدم استقراض شوخي 
است، ۱۳ ميليارد دالر طلبكاريم 

شهادت سه كودك در حمله صهيونيست ها

فرار به جلوي نتانياهو از ضعف و ناتواني خويش و ساختار رژيم اسراييل
پاسخ مقاومت فلسطين با شليك موشك  به قدس و شهرك هاي صهيونيستي 

 بيت كوين درجا مي زند
 اتريوم پيش  مي رود

صفحه 6     صفحه 7    

صفحه 4    

دومينوي گراني به »نان« رسيد

وتوي روحاني  
برمصوبه 

شوراي نگهبان

 شوخي 
 ميليارد دالري

 نوبخت و همتي! 

كشتار مسجد االقصي  

همزمان با پايان ضرب االجل تعيين شده  گردان هاي عزالدين قسام، مقاومت فلسطين به وعده 
خود عمل كرده و دست به حمالت موشكي زد. در پي آن آژيرهاي خطر در شهر قدس به صدا 
درآمدند. به گزارش ايس�نا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، ابوعبيده، سخنگوي گردان هاي 
صفحه 2 را بخوانيد عزالدين قسام گفت: اين گردان ها در پاسخ به تجاوزات و ...  

مقاومت فلسطين تهديدش را عملي كرد
شليك موشك هاي مقاومت به قدس و شهرك هاي صهيونيستي 

واكنش

خوان آخر؛ افزايش دامنه  نوسان



در پي ابالغ مصوبه شوراي نگهبان درخصوص شرايط 
داوطلبان ثبت نام در انتخابات رياس��ت جمهوري به 
وزارت كشور، رييس جمهور به وزارت كشور دستور داد 
كه در برگزاري انتخابات بر اساس جمع بندي نظريه 
تفس��يري معاونت حقوقي رياست جمهوري و طبق 

قوانين موجود عمل نمايد.
به گ��زارش آبان نيوز ب��ه نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، در جمع بندي نظري��ه معاونت 
حقوقي رياست جمهوري تاكيد شده است كه »وزارت 
كش��ور مكلف اس��ت وظايف اجرايي خود در زمينه 
انتخابات رياست جمهوري را بر اساس قوانين موجود 

و آيين نامه ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.«
معاونت حقوقي رياست جمهوري در پي ابالغ مصوبه 
اخير شوراي نگهبان به وزارت كشور، طي نامه اي در ۷ 
بند تفسير حقوقي خود از اين مصوبه را ارائه كرد. اين 
نامه صالحيت وضع معيارهاي نوعي يا قانونگذاري را 
بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسي، صرفا به عهده مجلس 
شوراي اسالمي دانسته و تاكيد كرده است كه در صورت 
تصويب قانون از سوي مجلس هم ابالغ آن براي اجرا با 
رييس جمهور است. معاونت حقوقي رياست جمهوري 
در نظريه خود آورده است كه به موجب اجزاي )۱و۲( 
بند )۱۰( سياست هاي كلي انتخابات ابالغي مقام معظم 
رهبري، شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان 
در مرحله ثبت نام صرفا از طريق »شيوه هاي مناسب 
قانوني« مجاز است و اين يعني در صورت خأل و لزوم 
تعيين شرايط، اين مساله بايد در قانون مصوب مجلس 

پيش بيني شود نه هيچ مصوبه ديگري..
معاون��ت حقوقي در جمع بندي نظري��ه خود وزارت 
كش��ور را مكلف دانس��ته تا وظايف اجراي��ي خود در 
انتخابات رياست جمهوري را بر اساس قوانين موجود و 

آيين نامه ها و قوانين مربوطه انجام دهد.
در پي اع��الم اين نظري��ه از س��وي معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري، رييس جمهور به وزارت كش��ور 
دس��تور داد طبق جمع بندي نظريه معاونت حقوقي 
عمل كند. دكتر روحاني همچنين به وزارت كش��ور 
متذكر شده است كه الزامات بايد در چارچوب قانون و 
با ابالغ رييس جمهور عملي شود. اما بالفاصله شوراي 
نگهبان به دستور روحاني واكنش نشان داد. عباسعلي 
كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي 
خود به الزم االجرا بودن مصوبه شوراي نگهبان اشاره 
ك��رد كه متن آن به ش��رح زير اس��ت. هيات مركزي 
نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
در اطالعيه شماره 6 خود، مدارك الزم براي ثبت نام 

داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را اعالم كرد.
 متن كامل اين اطالعيه به شرح زير است: 

به اط��الع داوطلب��ان س��يزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري مي رس��اند در هنگام ثبت نام ارائه 
مدارك مندرج در اطالعيه شماره ۵ »هيات مركزي 
نظارت بر انتخابات« به وزارت كش��ور الزامي اس��ت. 

بديهي است كس��اني كه مدارك مذكور را در هنگام 
ثبت نام ارائه نكرده باشند، ثبت نام آنها فاقد اعتبار است.

م��دارك الزم جه��ت ثبت ن��ام در انتخاب��ات 
رياست جمهوري: 

۱( ۲ قطعه عكس ۴*6 )مربوط به سال جاري( 
۲( اص��ل و تصوير كليه صفحات شناس��نامه )چهار 

نسخه( 
تذكر: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداكثر ۷۵ سال 

تمام شمسي هنگام ثبت نام الزامي است.
۳( اصل و كپي مدرك تحصيلي )حداقل كارشناسي 
ارشد يا معادل آن مورد تاييد وزارتين علوم، تحقيقات 
و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مركز 

مديريت حوزه هاي علميه( 
۴( ارائه گواهي عدم سوء پيشينه

۵( مستندات تصدي حداقل چهار سال )در مجموع( 
در مناصب مذكور در بند ۲

ماده ۲ مصوبه شوراي نگهبان شامل: 
۱�۵( مقامات سياسي موضوع بند هاي »الف«، »ب« و 
»ج« ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

۱۳۸6/۸/۷
۲�۵( معاونين روساي قواي سه گانه

۳�۵( اعضاي شوراي عالي امنيت ملي
۴�۵( مجمع تشخيص مصلحت نظام

۵�۵( مدير مركز مديريت حوزه هاي علميه كشور
6�۵( روساي سازمان ها، موسسات و نهاد هاي دولتي و 
موسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي در سطح ملي

۷�۵( فرمانده��ان عال��ي نيرو هاي مس��لح با جايگاه 
سرلشكري و باالتر

۸�۵( رييس دانشگاه آزاد اسالمي در سطح كشور
۹�۵( استانداران

۱۰�۵( ش��هرداران ش��هر هاي باالي دو ميليون نفر 
جمعيت

۱۱�۵( اشخاص، مقامات و مديران هم تراز مناصب فوق 
به تشخيص شوراي نگهبان

وي در ادام��ه اين پس��ت مي گويد مصوبه ش��وراي 
نگهبان در خصوص شرايط ثبت نام كنندگان انتخابات 
رياست جمهوري براي وزارت كشور و ديگر مجريان 
الزم االجراست. بديهي است كساني از نظر اين شورا 
ثبت نام كننده تلقي مي ش��وند كه مدارك مذكور در 

مصوبه اين شورا را هنگام ثبت نام ارائه كرده باشند.
جالب اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در پاسخ به انتقادات فراوان به اين مصوبه شوراي نگهبان 
با بيان اينكه مصوبه اخير اين نهاد درباره شرايط ثبت نام 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، »قانونگذاري« 
نيست، گفت ممكن است كسي كه شرايط اين مصوبه 
را ندارد »استثنائا« تاييد صالحيت شود. وي افزود: در 
مصوبه اخير شوراي نگهبان استثنا نيز وجود دارد كه 
اگر شخصي خارج از شروطي كه در مصوبه آمده است، 
اقدام به ثبت نام كرد و اعتراض داشت، مثال ۳۸ سال سن 
داشت اما رجل سياسي مذهبي، مدير و مدبر بود و همه 
شرايط را داشت، چون شوراي نگهبان مرجعي است 
كه بايد صالحيت را تش��خيص بدهد، صالحيت او را 
مورد بررسي قرار مي دهد و اگر تشخيص داد صالحيت 
دارد استثنائا او را مي پذيرد و اين استثنا منطقي است.

قائم مقام دبير ش��وراي نگهب��ان در پايان تاكيد كرد: 
اين مصوبه نه قانونگذاري اس��ت و نه اينكه دير شده؛ 
بلكه اجراي سياس��ت هاي كلي انتخابات است و آثار 
اين مصوبه هم اين اس��ت كه از ثبت نام هاي وهن آلود 
و غيرمنطقي - از كودك ۵ س��اله ت��ا افرادي كه واقعا 
صالحيت ندارند - جلوگي��ري مي كند كه به اعتقاد 

ناضران نوعي عقب نشيني به حساب مي آمد.
س��خنگوي دولت هم بيكار نماند و مصوبه ش��وراي 
نگهبان را تحديد قانون اساس��ي دانست. علي ربيعي 
درباره مصوبه ش��وراي نگهبان درخصوص ش��رايط 

نامزدهاي رياس��ت جمهوري گفت: اي��ن موضوع در 
جلسه يكشنبه هيات دولت،  مطرح و به  طور مبسوط 
پيرامون آن بحث هاي حقوقي و اجرايي انجام ش��د.  
سخنگوي دولت با بيان اينكه به نظر اعضاي دولت،  اين 
نامه شوراي نگهبان، تحديد قانون اساسي است، ادامه 
داد: همچنين از نظر ابالغ قانون نيز روال مشخص  شده 
در قانون اساسي،  طي نشده است و هرگونه تغيير روند 
در اين خصوص ، نيازمند تغيير قوانين انتخابات است.

وي افرود: اعضاي جلسه معتقد بودند كه وزارت كشور 
بايد مطابق قوانين موج��ود،  از جمله قانون انتخابات 
رياست جمهوري و مقررات مربوط نسبت به وظايف 
اجرايي خود در برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
اقدام كند. ربيع��ي تاكيد ك��رد: رييس جمهور بنابر 
وظيفه قانوني خ��ود، مواضع تش��ريحي را به وزارت 

كشور ابالغ كرد.

  بيانيه شوراي نگهبان درباره دستور روحاني
ش��وراي نگهبان درباره اظهارنظرهاي صورت گرفته 
درخصوص مصوبه اخير اين شورا بيانيه اي صادر كرد.

ش��وراي نگهبان درباره اظهارنظرهاي صورت گرفته 
درخصوص مصوبه اخير اين ش��ورا كه در اجراي بند 
)۵-۱۰( سياس��ت هاي كل��ي انتخاب��ات به تصويب 
رسيده است، بيانيه اي صادر كرد كه متن كامل آن به 

شرح زير است: 
باسمه تعالي

با توجه به اظهارنظره��اي صورت گرفته درخصوص 
مصوبه اخير شوراي نگهبان نسبت به تعيين شرايط و 
مدارك الزم جهت ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري 

به اطالع مي رساند:
شوراي نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسي و در 
اجراي بند )۵-۱۰( سياست هاي كلي انتخابات ابالغي 
از سوي مقام معظم رهبري »مدظله العالي« مبني بر 
»تعريف و اعالم معيارها و شرايط الزم براي تشخيص 
رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي 
رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان« به وظيفه 
قانوني و شرعي خود عمل و شرايط الزم براي تشخيص 
رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن داوطلبان 
رياست جمهوري را براي ثبت نام تعيين و اعالم نموده 
است. اين مصوبه بر اساس صالحيت هاي قانوني اين 
نهاد به تصويب رسيده و الزم االجرا است همچنان كه 
مصوبات ساير نهادها در حدود صالحيت هاي قانوني 
آنها معتبر و الزم االجرا مي باشد. با توجه به مسووليت و 
صالحيت شوراي نگهبان بر اساس تصريح بند )۱۰-۵( 
سياست هاي كلي انتخابات، رعايت مفاد سياست هاي 
مذكور از سوي مسووالن و مديران كشور به ويژه رياست 
محترم جمهوري و وزارت كشور ضروري است. شوراي 
نگهبان ضمن تأكيد ب��ر الزم االجرا بودن مصوبه فوق 
اعالم مي دارد ثبت نام داوطلبان ب��دون ارائه مدارك 

مذكور در مصوبه اين شورا فاقد اعتبار مي باشد.
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مقاومتفلسطينتهديدشراعمليكرد
شليك موشك هاي مقاومت به 
قدس و شهرك هاي صهيونيستي 

همزمان با پايان ضرب االجل تعيين شده  گردان هاي 
عزالدين قسام، مقاومت فلس��طين به وعده خود 
عمل كرده و دس��ت به حمالت موشكي زد. در پي 

آن آژيرهاي خطر در شهر قدس به صدا درآمدند.
به گزارش ايس��نا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، 
ابوعبيده، س��خنگوي گردان هاي عزالدين قسام 
گفت: اي��ن گردان ه��ا در پاس��خ به تج��اوزات و 
جنايت هاي رژيم صهيونيستي در قدس اشغالي و 
ظلمش به مردم محله الشيخ جراح و مسجداالقصي 
وعده خ��ود را عملياتي كرد و دس��ت به حمالت 
موشكي به س��مت قدس اشغالي زد. اين سخنگو 
اعالم كرد: اين پيامي به دش��من اس��ت كه خوب 
بفهمد. اگر برگرديد برمي گرديم و اگر تجاوزات را 
افزايش دهيد م��ا نيز به حمالت مي افزاييم. گفته 
مي ش��ود بعد از حمله موش��كي به قدس اشغالي 
جلسه كنست )پارلمان رژيم صهيونيستي( لغو شد 
و اعضاي آن به پناهگاه منتقل شدند. گردان هاي 
شهيد ابوعلي مصطفي نيز تاكيد كرد: پاسخ ما به 
اشغالگري و تجاوزات اسراييل با مجموعه حمالت 
موش��كي متعدد آغاز ش��ده اس��ت. آغاز پاسخ به 
حمالت و جناي��ات رژيم صهيونيس��تي را اعالم 

مي كنيم.
همچنين گردان هاي القدس، شاخه نظامي جهاد 
اسالمي امروز، دوشنبه مسووليت هدف گيري جيپ 
نظامي رژيم صهيونيستي در شرق غزه را با موشك 
بالدار برعهده گرف��ت. اين گردان ه��ا اعالم كرد، 

موشك مستقيما به اين جيپ اصابت كرد.
رسانه هاي اسراييلي قبل تر گزارش داده بودند كه 
يك جيپ نظامي مورد هدف ق��رار گرفته و دچار 
حريق ش��ده اس��ت. اين حمله در نزديكي ايست 
بازرسي گذرگاه بيت حانون »ايزر« در شمال غزه 

رخ داد.
همچنين گردان هاي القدس اعالم كرد، ۳۰ موشك 

را به سمت شهرك سديروت شليك كرده است.
جنبش جهاد اسالمي نيز در بيانيه اي تاكيد كرد: 
مقاومت توافق كرد قدس و مردم آن را حمايت كند 

و پيامش در ميدان با آتش و باروت است.
اين جنبش افزود: پاسخ ما با آتش و باروت است تا 
اشغالگران بفهمند زماني كه فرماندهي مقاومت 
گفت دشمن بايد منتظر پاسخ در هر لحظه باشد 
مي بايست دس��تش را از س��ر قدس برمي داشت 
و تروريس��م خود در حق فلسطيني هاي قدس و 

نمازگزاران در مسجداالقصي را پايان مي داد.
در عين حال با حمالت موش��كي ب��ه غالف غزه، 
ش��هرك هاي اطراف غ��زه صورت گرفته اس��ت، 
آژيرهاي خط��ر در اين منطقه به صدا درآمدند. به 
گفته رسانه هاي اسراييلي كل ارتش اين رژيم كامال 

به حالت آماده باش درآمده است.
خبرنگار الميادين نيز اعالم كرد، جواناني در نزديكي 
ديوار امنيتي در شرق اس��تان رفح در جنوب غزه 

دست به تظاهرات زدند.
در اين حين ارتش رژيم صهيونيستي به اين حمالت 
واكنش نش��ان داد و گفت: حمالتي از شمال غزه 
به اراضي اش��غالي صورت گرفت و يك خودروي 
غيرنظامي در جنوب اس��راييل م��ورد هدف قرار 
گرف��ت و يك فرد در اثر ش��ليك موش��ك از غزه 

زخمي شد.
ارتش رژيم صهيونيستي در بيانيه اي مدعي شد: 
س��امانه گنبد آهنين يك موشك شليك شده به 
س��مت قدس را رهگيري كرد. در حالي كه شش 
موش��ك ديگر به مناطق باز اصابت كرد. آژيرها در 
اورشليم )بيت المقدس( و اطراف آن به صدا درآمدند 
و صحبت از ش��ليك هفت موشك از غزه است كه 
گنبد آهنين يكي از موش��ك ها را رهگيري كرد و 

بقيه به مناطق باز اصابت كردند.
اين در حالي است كه رسانه هاي رژيم صهيونيستي 
تاكيد كردند: فلس��طيني ها بيش از ۴۰ موشك را 
غزه شليك كردند. تلويزيون رژيم صهيونيستي نيز 
گزارش داد، موش��ك هايي به منطقه اي در قدس 

اصابت كردند

شهادتسهكودكدرحملهصهيونيستها
لحظات��ي بع��د، رس��انه ها فلس��طيني از حمله 
صهيونيست ها به غيرنظاميان فلسطيني در نوار 

غزه خبر دادند.
پس از حمله صهيونيست ها، وزارت بهداشت نوار 
غزه اعالم كرد كه ۹ ش��هيد از جمله سه كودك و 
تعدادي زخمي به بيمارس��تان »بيت حانون« در 

شمال غزه آورده شده اند.
حمله گروه هاي مقاومت فلسطين به مواضع ارتش 
رژيم صهيونيستي پس از آن آغاز شد كه »ابوعبيده« 
س��خنگوي گروه مقاومت كتائب عز الدين القسام 
شاخه نظامي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 
)حماس(، ساعاتي پيش، در بيانيه اي با تعيين كردن 
ضرب االجل براي رژيم صهيونيستي به نظاميان اين 
رژيم هشدار داد كه تا ساعت شش )به وقت محلي( 
مسجداالقصي و محله شيخ جراح را ترك و زندانيان 

فلسطيني را آزاد كنند.
صحن ه��اي مس��جد االقصي، از صب��ح دي��روز 
)دوشنبه - ۱۰ مي( بار ديگر شاهد يورش نظاميان 
صهيونيست در راستاي حمايت از شهرك نشينان به 
نمازگزاران فلسطيني بود. در ادامه حمالت نظاميان 
صهيونيست به فلسطيني ها در محله شيخ جراح 
در قدس شرقي، شب گذشته، دست كم چهارده 
فلس��طيني مجروح ش��دند كه چهار نفر از آنها به 
بيمارستان انتقال يافتند. نظاميان صهيونيست، 
ديش��ب، در باب العام��ود در مس��جداالقصي به 
فلس��طيني ها حمله كردند تا آنها را متفرق كنند. 
آنها همچنين تعدادي از معترضان فلس��طيني را 
در محله شيخ جراح و باب العامود بازداشت كردند.

روايت پژوهشكده مركز آمار 
از رشد تورم ساالنه و نقطه اي

پژوهشكده مركز آمار كشور پيش بيني كرده روند 
افزايشي نرخ تورم ساالنه در سال ۱۴۰۰ نيز ادامه 
داشته باشد، اما روند صعودي نرخ تورم نقطه اي در 
ارديبهش��ت ۱۴۰۰ در ع��دد ۴۷.۷ درصد متوقف 
شده و در ش��هريور ماه به ۳۹.۱ درصد مي رسد. به 
گزارش ايرنا، پژوهش��كده مركز آمار گزارش��ي در 
زمينه پيش بيني نرخ تورم ساالنه و نقطه اي در نيمه 
نخست امسال  منتشر كرد كه در آن وضعيت تورم 
در سال هاي اخير به ويژه سال ۹۹ تحليل شده است. 
براس��اس اين گ��زارش اقتصاد ايران بعد از رش��د 
چشمگير قيمت ها در سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ 
به لحاظ ميزان رشد تورم، وضعيت باثباتي را سپري 
كرد. بعد از يك دوره ثبات نسبي و كاهش نرخ تورم 
ساالنه، از اواخر سال ۱۳۹6 اين نرخ شروع به افزايش 
كرده و با جهش نرخ ارز در اوايل سال ۱۳۹۷ شتاب 
افزايش نرخ تورم هم بيشتر شده اما بعد از يك دوره 
افزايش شتابان نرخ تورم، از ابتداي سال ۱۳۹۸ نرخ 
تورم نقطه اي و از نيمه دوم س��ال نرخ تورم ساالنه 
شروع به كاهش كردند. كاهش نرخ تورم نقطه اي 
تا ابتداي س��ال ۱۳۹۹ ادامه داشته و از ارديبهشت 
۱۳۹۹ دوب��اره روند صعودي گرفت��ه كه اين روند 
صعودي تا فروردين ۱۴۰۰ ادامه داشته است. روند 
كاهشي نرخ تورم ساالنه هم تا اواسط سال ۱۳۹۹ 
تداوم داشته و از شهريور ۱۳۹۹ تا فروردين ۱۴۰۰ 
داراي روند صعودي بوده است.بعد از يك دوره ثبات 
نسبي و كاهش نرخ تورم كه از ابتداي سال ۱۳۹۳ 
شروع شده بود، نرخ تورم نقطه اي و ساالنه از ابتداي 
سال ۱۳۹۷ شروع به افزايش كرد به طوري كه نرخ 
تورم نقطه اي از ۷.۱ درصد در ابتداي سال ۱۳۹۷ به 
به ۴۷.۵ در انتهاي س��ال ۱۳۹۷ رسيده و اين روند 
افزايشي تا ارديبهشت ۱۳۹۸ ادامه داشته به گونه اي 
كه نرخ تورم نقطه اي در اين مقطع زماني به ۵۲.۱ 
درصد رسيد و بعد از آن اين نرخ روند كاهشي داشته 
است كه اين روند كاهشي تا فروردين ۱۳۹۹ كه نرخ 
تورم نقطه اي به ۱۹.۸ رسيد، تداوم داشت و بعد از 
آن روند افزايشي نرخ تورم نقطه اي شروع شده كه 
با ادامه اين روند اين نرخ به عدد ۴۹.۵ در فروردين 
۱۳۹۹ رسيده است. نرخ تورم ساالنه نيز بعد از يك 
روند نزولي كه از ۴۲.۷ در ش��هريور ۱۳۹۸ شروع 
ش��د به عدد ۲۵.۸ در مرداد ۱۳۹۹ رس��يد و از اين 
تاريخ مجدداً روند صعودي گرفته و به عدد ۳۸.۹ در 
فروردين ۱۴۰۰ رسيده است. روند نرخ تورم ماهانه 
در سال ۱۳۹۹ افزايش چشمگيري نسبت به سال 
۱۳۹۸ داشته است. به طوري كه ميانگين نرخ تورم 
ماهانه از عدد ۱.۷ در سال ۱۳۹۸ به عدد ۳.۴ در سال 
۱۳۹۹ رسيده است. در سال ۱۳۹۹ ماه هاي مهر، 
تير و آبان به ترتيب با ۷، 6.۴ و ۵.۲ درصد به ترتيب 
بيش��ترين تورم ماهانه را داشته اند. همين تحليل 
را ب��راي نرخ تورم نقطه اي نيز مي ت��وان ارايه كرد. 
همان طور كه مشاهده مي شود از ماه هاي ابتدايي 
سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه اي شروع به كاهش كرده 
و شيب اين كاهش تا مهر ماه فزاينده بوده و بعد از 
آن با شتاب كمتري كاهش پيدا كرده به طوري كه 
تا فروردين ۱۳۹۹ اين روند كاهش��ي تداوم داشته 
و در اين ماه نرخ تورم نقط��ه اي به كمترين مقدار 
خود يعني ۱۹.۸ درصد رس��يده اس��ت و بعد از آن 
روند افزايشي نرخ تورم شروع شده است و تاكنون 
ادامه داش��ته كه به عدد ۴۹.۵ در فروردين ۱۴۰۰ 
رسيده اس��ت. در ماه هاي ابتدايي سال ۱۳۹۸ نرخ 
تورم س��االنه روند افزايشي داش��ته كه در واكنش 
به نوسانات ارزي س��ال ۱۳۹۷ بوده است اين روند 
افزايش��ي تا ش��هريور ۱۳۹۸ ادامه داشته و سپس 
روند كاهشي به خود گرفته به نحوي كه در مرداد 
۱۳۹۹ به كمترين مق��دار خود يعني ۲۵.۸ درصد 
رسيده است و بعد از آن شروع به افزايش كرده كه 
اين افزايش تا فروردي��ن ۱۳۹۹ )عدد ۳۸.۹( ادامه 
داشته است. همان طور كه مشاهده مي شود روند 
نرخ تورم ساالنه متفاوت با نرخ تورم نقطه اي است. 
همان طور كه مشاهده مي ش��ود شتاب افزايش و 
كاهش نرخ تورم نقطه اي بيشتر از نرخ ساالنه است 
و زودتر از آن به نقطه حداقل خود مي رسد و شروع 
به افزايش مي كند. دليل اين امر تفاوت در فرمول 
محاسباتي اين دو نرخ است. نرخ تورم نقطه اي فقط 
دو ماه )ماه جاري و ماه مشابه سال قبل( را مقايسه 
مي كند، بنابراين هر تغيير قيمتي كه در ماه جاري 
رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه اي منعكس مي شود 
و اين نرخ واكنش فوري به نوسانات نشان مي دهد. 
اما نرخ تورم ساالنه مقايسه تغييرات قيمت ۱۲ ماه 
اخير نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن مي باشد بنابراين 
زماني كه يك جهش كوتاه مدت قيمتي رخ دهد هر 
ماه فقط حدود يك دوازدهم اين شوك قيمتي در 
نرخ تورم ساالنه منعكس مي شود. براي پيش بيني 
نرخ تورم ابتدا بايد س��ناريوهاي مختلف را معرفي 
و بر اس��اس آن ن��رخ تورم را پيش بين��ي كرد. اين 
پيش بيني نرخ تورم با استفاده از سه سناريو انجام 
شده است. س��ناريوي اول استفاده از الگوي مشابه 
ماه هاي ابتدايي سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اينكه 
در سال ۱۳۹۹ با تورم بااليي مواجه بوديم اين سناريو 
مي تواند به عنوان حالت بدبينانه در نظر گرفته شود. 
س��ناريوي دوم اس��تفاده از الگوي مشابه ماه هاي 
ابتدايي سال ۱۳۹۵ است و چون در اين بازه به دليل 
رفع تحريم ها با ثبات نسبي در نرخ تورم مواجه بوديم 
اين سناريو حالت خوشبينانه بوده و سناريوي سوم 
ميانگين اين دو حالت است. در جدول پيش بيني 
نرخ تورم س��االنه و نقطه اي براي ماه هاي نيمه اول 
سال ۱۴۰۰ارايه شده است. بر اساس سناريوي سوم 
كه احتمال تحقق آن بيشتر است روند افزايشي نرخ 
تورم ساالنه ادامه داشته و در شهريور ۱۴۰۰ به ۴۵.۱ 
درصد مي رسد ولي روند صعودي نرخ تورم نقطه اي 
در ارديبهشت ۱۴۰۰ در عدد ۴۷.۷ درصد متوقف 

شده و در شهريور ماه به ۳۹.۱ درصد مي رسد. 

دستورمهمرييسجمهوربهوزارتكشوردربارهمصوبهاخيرشوراينگهبان:

وتوي روحاني  برمصوبه شوراي نگهبان

شوخي ۱۳ ميليارد دالري نوبخت و همتي! 
سازمان برنامه و بودجه معتقد است كه »دولت استقراضي از 
بانك مركزي نداشته و اين حرف بي اساسي است كه رييس 
كل بانك مركزي هم آن را تايي��د مي كند و در عين حال 
اين سازمان ۱.۲ ميليارد دالر نيز از بانك طلبكار است«. اما 
از سوي ديگر همتي نه تنها عدم استقراض را تاييد نكرده 
بلكه آن را شوخي دانسته و گفته كه »۱۳ ميليارد دالر ارز به 
كاالهاي اساسي اختصاص داده شده كه اين بدهي دولت به 
بانك مركزي است و بايد برگردانده شود.« به گزارش ايسنا، 
جريان ادعاي استقراض از بانك مركزي و اعتراف به چاپ 
پول از طرف بانك و رد اين موضوع از سوي دولت هنوز ادامه 
دارد و تكليف آن مشخص نيست. ولي اظهارات جديد روساي 
س��ازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي مسائل ديگري را 

مطرح مي كند. 

  استقراض يك سالي است كه علني شده
ماجرا از س��ال گذشته شروع ش��د؛ زماني كه تورم رو به 
افزايش بود و بحث تامين كسري بودجه و اثرگذاري آن بر 
تورم مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه با رد اين موضوع 
اعالم كرد كه هيچ استقراضي از بانك مركزي جهت تامين 
كسري بودجه صورت نگرفته و دولت انضباط مالي كاملي 
داشته است. اما همتي - رييس كل بانك مركزي - اينگونه 
توضيح داد كه منابعي كه دولت براساس قانون بودجه از 
صندوق توسعه ملي برداش��ت و آن را بايد بانك به ريال 
تبديل كند در شرايطي كه دالري در دسترس نيست، به 
نوعي استقراض از بانك مركزي به شمار مي رود كه خود بر 
پايه پولي و تورم اثرگذار بوده است.  اين جريان ادامه داشت 
تا اينكه در ابتداي سال جاري همتي رسما به چاپ پول در 
بانك مركزي براي پرداخت منابع ريالي دولت اعتراف كرد 
و نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - اين موضوع را 
تاييد نكرده و جريان بدهي بانك مركزي به دولت و اينكه 

آن بزرگ ترين بدهكار دولت است را مطرح كرد.

  جريان مكالمات كالب هاوس و تلويزيون در 
مورد استقراض و بدهي 

اما در هر صورت توضيح كاملي در رابطه با اينكه اين طلب 
چگونه و تا چه ميزان است ارايه نشد تا اينكه اخيرا اظهارات 
همزمان مس��ووالن مربوطه در كالب هاوس و تلويزيون 
گوياي ارقام تازه اي از بدهي هاي دولت و بانك مركزي بود. 

  بده�ي ۱،2 ميلي�ارد دالري بان�ك مركزي به 
دولت 

نوبخت كه در كالب هاوس حضور داشت در رابطه با بدهي 

بانك مركزي به دولت توضيح داد و رقم آن را ۱.۲ ميليارد 
دالر اعالم كرد. وي گفت كه اگر تالش نشود بين سازمان 
برنامه و بان��ك مركزي اختالفي ايجاد ش��ود، رقم قابل 
توجهي از محل فروش و صادرات فرآورده هاي نفتي ايجاد 
مي شود كه براي پرداخت هايي از جمله يارانه به حساب 
بانك مركزي واريز مي شود، اما مشكلي كه بانك مركزي 
دارد اين است كه نمي تواند اين رقم را به ريال تبديل كند 
كه البته اين طور نيس��ت كه بانك مركزي نخواهد ولي 
نمي تواند به دليل مراقبت هايي كه براي پايه پولي و تورم 

دارد اين ۱.۲ ميليارد ريال را به ريال تبديل كند. 

  اس�تقراض دولت از بانك بي اس�اس است و 
همتي تاييد مي كند 

نوبخت در اظهاراتش گف��ت كه دكتر همتي اين بدهي 
را قبول دارد، وي همچنين گفت كه استقراض دولت از 
بانك مركزي حرف بي اساسي است و دكتر همتي نيز اين 

را تاييد مي كند. 

  عدم استقراض شوخي است، ۱۳ ميليارد دالر 
طلبكاريم 

اما اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه دقايقي بعد از 
سوي رييس كل بانك مركزي كه همزمان در يك برنامه 
تلويزيوني حضور داشت پاس��خ داده شد و وي گفت كه 
آقاي نوبخت شوخي كرده است كه دولت از بانك مركزي 
استقراضي نداشته است. وي اين استقراض را به جريان 

تامين ارز كاالهاي اساس��ي نيز رب��ط داده و گفته كه در 
دو س��ال گذش��ته ۱۳ ميليارد دالر به كاالهاي اساسي 
اختصاص داده شده كه اين بدهي دولت به بانك مركزي 

به شمار مي رود و بايد ظرف سه سال به بانك برگردد. 
همتي البته در اين باره توضي��ح كاملي ارايه نكرده ولي 
به نظر مي رسد اين ماجرا مربوط به ارز ترجيحي تامين 
شده براي كاالهاي اساسي است كه عمدتا از محل فروش 
نفت تامين مي شود و با توجه به تاخيري كه در برگشت 
ارز حاصل از صادرات نفت وج��ود دارد بانك مركزي در 
اين رابطه از دولت طلبكار مي شود.  همتي معتقد است 
كه زماني دولت مي تواند از بانك مركزي طلبكار باشد كه 
فاكتورهاي اقتصادي اصالح شده و اين بدهي مي تواند به 

معني حكمراني درست و صحيح اقتصادي باشد. 

  دولت باالي ۱۰۰ هزار ميليارد به بانك ها 
بدهي دارد

رييس كل بانك مركزي جريان بدهي دولت به ش��بكه 
بانكي را هم مطرح كرده و گفته كه ما بيش از ۱۰۰ هزار 

ميليارد تومان از دولت طلب داريم.

  تاكي�د دوب�اره نوبخت بر ع�دم امكان بانك 
براي تبديل منابع ارزي دول�ت به ريال و عدم 

استقراض 
اما بار ديگر اين صحبت همتي در كالب هاوس مطرح 
و با واكنش نوبخت مواجه ش��د و او دوباره تاكيد كرد 

كه حتما آقاي همتي تايي��د مي كند كه ۱.۲ ميليارد 
دالر ناش��ي از صادرات نفت از س��وي وزارت نفت به 
بانك مركزي واريز شده و بانك نتوانسته آن را تبديل 
و تسعير كند براي همين بخشي از منابع ارزي ما نزد 
بانك مركزي است ولي براي مديريت پايه پولي كشور 
مطالبات س��ازمان هدفمندي يارانه ه��ا را پرداخت 
نكرده است. وي در مورد بدهي ۱۰۰ هزار ميلياردي 
دولت به بانك ها نيز گفت كه دولت استقراضي از بانك 
مركزي نداشته و بخشي از طلب برخي افراد از دولت، 
تهاترشده است، يعني بدهي هاي برخي شركت هاي 
دولتي مثل جي تي س��ي به دولت منتقل شد و آنچه 
كه در رقم بدهي دولت به بانك مركزي است ناشي از 
اين موارد است نه اينكه براي تصويب بودجه از بانك 

مركزي استقراض كنيم.

    جريان اين اختالف نظرها چيست؟
حدود يك س��ال از اظهارات علني و رسانه اي مسووالن 
ارشد دولت در سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض دولت از بانك مركزي، 
چاپ پول و البته بدهي هاي طرفين به يكديگر گذشته 
و هر بار مسائلي مطرح مي شود كه به حواشي و ابهامات 
دامن مي زند، در حالي كه اصل ماجرا مي تواند به شرايط 
تحريمي براي دسترسي به ارز حاصل از صادرات نفت 
و فرآورده هاي آن و همچنين ارزهاي صندوق توس��عه 
برگردد كه با توجه به نياز به تامين كاالي اساس��ي و با 
ساير هزينه هاي دولت بانك مركزي مجبور به پرداخت 
ارز از محل منابع خود يا تبديل آن به ريال است. اين در 
حالي است كه بانك مركزي رسما ارز حاصل از صادرات 
نفت ف��ورا در اختيار ندارد و پيش از اين اينطور بوده كه 
منابع ريال��ي را در اختيار دولت ق��رار داده ولي اكنون 
سخت گيري بيشتري در اين مورد وجود دارد در عين 
حال كه در تبدي��ل دالر به ريال با توجه به حجم باالي 
آن و تاثي��ري كه بر پايه پولي و تورم خواهد داش��ت به 
كندي صورت مي گيرد و موجب نارضايتي دولت شده 
اس��ت. اما به هر حال اين مي تواند ب��ا توجه به اظهارات 
مطرح ش��ده بخشي از ماجرا باش��د ولي اينكه واقعيت 
اين بدهي هاي ۱.۲ ميليارد دالري و ۱۳ ميليارد دالري 
چيست و آيا ابعاد ديگري را نيز به همراه دارد موضوعي 
است كه بايد شفاف سازي آن از سوي مسووالني كه آن 
را مطرح كرده اند انجام شود چرا كه بحث ارقام هنگفتي 
از منابع ارزي و ريالي مطرح است كه دائم بر ابهامات آن 

افزوده مي شود.



گروه بانك و بيمه  | رييس كل بانك مركزي در پاسخ 
به اين پرسش كه منتقدان مي گويند بانك مركزي با آزاد 
شدن منابع ارزي بلوكه شده از طريق ارزپاشي، نرخ ارز 
را با اهداف سياسي پايين مي آورد، افزود: بانك مركزي 
سياسي نيس��ت و افزايش ارزش پول ملي دستور رهبر 
معظم انقالب است كه براي افزايش ارزش پول ملي، نرخ 
ارز بايد كاهش پيدا كند. نرخ فعلي ارز نرخ واقعي نيست 
و ما نرخ تس��عير ارز بانك ها را نيز ۱۵۹۰۰ تومان براي 
پايان س��ال ۹۹ اعالم كرديم، بانك مركزي به ارزپاشي 
اعتقادي ندارد، اما روند بازار نزولي است و نرخ ارز كاهش 
پيدا مي كند. اما در مقابل برخي صاحب نظران معتقدند 
به نظر مي رس��د دولت و بانك مركزي تالش دارند كه با 
كاهش نرخ ارز، نشان دهند كه به دنبال انجام مذاكرات، 
نرخ ارز كاهش يافته و همچني��ن در پايان كار دولت، با 
نرخ ارز پايين تحويل دهند. اين در حالي است كه كاهش 
نرخ ارز و نوسان آن به زيان توليد و صادرات است و عمال 
چس��بندگي قيمت ها و تورم اجازه كاهش قيمت ها را 
نمي دهد. براين اس��اس، خاطره كاهش قيمت دالر در 
نيمه نخست ۱4۰۰ بايد متناس��ب با واقعيت ها باشد. 
ضمن اينكه با وجود كاهش نرخ ارز از دي ماه س��ال ۹۹ 
كه دولت بايدن بر سر كار آمده و احتمال بازگشت امريكا 
به برجام و لغو تحريم ها، باعث كاهش قيمت ارز ش��ده، 
نه تنها قيمت ساير كاالها كاهش نيافته بلكه در يكسال 
اخير بين 47 تا ۱37 درصد قيمت مواد غذايي، كاالهاي 
اساسي و معيشتي شامل گروه هاي مختلف مواد خوراكي 
افزايش داشته است.  براين اساس، به نظر مي رسد كه در 
ماه هاي آينده اثر كسري بودجه، رشد نقدينگي، تورم و 
ساير ش��اخص ها، دوباره نرخ ارز را افزايش خواهد داد و 
عمال دستاورد بهار ۱4۰۰ و نرخ دالر 2۰ هزار توماني با 
ثبات نخواهد بود.  مشكل ديگر اين است كه رشد قيمت 
ارز باعث رش��د باالي صادرات نشده و بخش عمده اي از 
ارز صادراتي به كشور باز نگش��ته است و در نتيجه نرخ 
ارز باال عمال باعث سخت شدن شرايط توليد ومعيشت 
مردم ش��ده اس��ت.  نكته مهم ديگر اين است كه وقتي 
بانك مركزي ن��رخ تس��عير ارز را ۱۵۹۰۰ تومان اعالم 
كرده به اين معني اس��ت كه عمال به دنبال كاهش زياد 
قيمت ارز نيست و با توجه به اختالف قيمت بازار آزاد با 
نرخ تس��عير، احتماال قيمت دالر باالي ۱8 هزار تومان 
خواهد بود و امكان كاهش بيشتر آن فراهم نخواهد شد. 
از سوي ديگر، به دليل وابستگي رونق بورس و سهام به 
دالر، مسووالن اقتصادي براي ايجاد رونق بورس، تمايل 
زيادي به كاهش قيمت دالر نخواهند داشت و هر گونه 
رش��د نقدينگي و پايه پولي عمال ش��رايط را براي رشد 
قيمت ارز فراه��م خواهد كرد.  رييس كل بانك مركزي 
با تاكيد بر اينكه نرخ فعلي ارز نرخ واقعي نيست و ما نرخ 
تسعير ارز بانك ها را نيز ۱۵۹۰۰ تومان براي پايان سال 
۹۹ اعالم كرديم، گفت: روند بازار نزولي اس��ت و نرخ ارز 
كاهش پيدا مي كند. اين موضوع تنها به سياس��ت هاي 
پولي بر نمي گردد و دو نات��رازي مهم داريم كه اگر حل 
نشود تورم ريشه كن نمي شود. ناترازي اول اين است كه 
واردات بايد با صادرات غيرنفتي تراز شود و زماني كه تراز 
نمي شود مجبور مي شويد از ذخاير ارزي بانك مركزي 
مصرف كنيد كه باعث تورم مي شود. ناترازي دوم براي 
بودجه دولت اس��ت و اصل بر اين اس��ت كه درآمدهاي 
غيرنفتي بايد با هزينه ها برابر باش��د. امسال و سال قبل 

شوك تحريم و كرونا را داشتيم. درآمدهاي ارزي كشور 
به شدت كاهش پيدا كرد و با پديده پولي مواجه شديم. 
بنابراين نقدينگي انباشت شده سال هاي گذشته شوك 
انتظارات منفي در جامعه ايجاد مي كند و سپس بالفعل 
مي شود.كرونا درآمدهاي ارزي دولت را دچار شوك كرد 
و دوم اينكه در فشار حداكثري افتاد. ما نرخ ارز را در تورم 
هدف ۱7 هزار تومان گذاشته بوديم كه به 33 هزار تومان 
رسيد ولي االن كنترل شد و به 2۰ هزار تومان رسيد. اين 
س��خن رييس كل بانك مركزي نيز نشان مي دهد كه 
هدف گذاري بانك مركزي در نرخ ارز و نرخ تورم تقريبا به 
ميزان نيمي از واقعيت موجود است و در شرايطي كه تورم 
نقطه به نقطه 48 درصد است تورم 22 درصدي را هدف 
قرار مي دهند يا تورم دوازده ماهه نيز 36 درصد شده است. 
همچنين در ش��رايطي كه نرخ ارز باال را شاهد هستيم 
بانك مركزي در برنامه خ��ود دالر ۱7 هزار توماني را در 
نظر گرفته است و اين مسائل با واقعيت هاي اقتصاد ايران 
فاصله زيادي دارد.  رييس كل بانك مركزي ادامه داد: ما 
در سال هايي ۱۰۰ ميليارد دالر درآمد داشتيم ولي تورم 
3۰ تا 3۵ درصد بود و امسال درآمد نفت و گاز نسبت به 
ميانگين سال هاي گذشته تقريبا 8۰ درصد كاهش پيدا 
كرد؛ و از 2۹ واحد درصد رشد پايه پولي سال گذشته 27 
درصد از محل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
مي شود كه ناشي از تبديل دارايي هاي ارزي خارجي به 
ريال بود. همتي در ادامه گفت: براي سال جاري ظرف دو 
هفته آينده هدفگذاري تورمي تعديل مي شود و به زودي 
اعالم خواهيم كرد. وظيفه مجموعه دولت و مجلس اين 
است كه ناترازي بودجه بايد حل شود و بانك مركزي به 
تنهايي نمي تواند و سياست كالن اقتصادي كشور است 
و صادرات غيرنفتي بايد افزايش يابد و واردات كمتر شود 
تا تراز اتفاق بيفتد. از سويي، هزينه هاي دولت اوال نبايد 
باال برود و درآمدها بايد به سمت ماليات و فروش اموال و 
دارايي ها باشد. وي افزود: ما اگر به همين نحو جلو برويم 
و به سيستم بانكي تكاليف سنگين بدهيم و بانك هاي 
دولتي نتوانند افزايش س��رمايه بدهند و ما مجموعه اي 
از مشكالت كه جمع شده و بدهي هاي دولت كه جمع 
ش��ده را داريم كه اينها در طول سال هاي گذشته اتفاق 
افتاده و ما بايديك اصالح ساختار جدي در اقتصاد انجام 
بدهيم وگرنه اينكه فكر كنيم بانك مركزي مي تواند با 
سياست پولي اينها را حل كند، نمي شود. همتي تاكيد 

كرد: روند مداخله در بازار طي س��ال هاي گذشته تغيير 
ك��رده و مداخله در بازار متش��كل ارزي و توس��ط خود 
صادركنندگان انجام مي شود. همانطور كه امروز بانك 
مركزي حتي يك دالر ه��م ارز در بازار عرضه نكرده، اما 
ارزهاي عرضه ش��ده در بازار متشكل متقاضي نداشته 
كه نش��ان مي دهد دالر پتانس��يل پايين رفتن زير 2۰ 
هزار تومان را هم دارد. رييس كل بانك مركزي در ادامه 
همچنين درباره آزادس��ازي منابع بلوكه شده ايران در 
برخي كشورها نيز گفت: خبرها مثبت و فرآيند كار نسبت 
به گذشته پيشرفت داشته است، اما زماني كه اطالعات 
دقيق تر شد، وضعيت را اعالم خواهيم كرد. همتي با بيان 
اينكه مشكلي در تامين ارز واكسن كرونا نداريم، تصريح 
كرد: به دستور رييس جمهوري تامين و تهيه واكسن جزو 
اولويت هاي كاري قرار گرفته است. ما نيز اعالم كرديم كه 
در حال حاضر تا يك ميليارد دالر براي واكس��ن در نظر 
گرفته ايم و اقداماتي در دستور كار داريم كه براين اساس 
۹ ميليون دوز طي يك ماه آينده به كشور ارسال خواهد 
شد؛ خرداد ماه نيز بخش دوم واكسن از سبد كوواكس 
وارد مي شود كه به طور كلي هزينه خريد آن ۱78 ميليون 
دالر بود و بخش اول پرداخت شده و بخش دوم نيز مانده 
است. همچنين خريدهايي از روسيه داشتيم كه بخشي از 
ارز مورد نياز را حواله كرديم و بخش ديگري نيز به زودي 

حواله خواهد شد.
رييس كل بانك مرك��زي در ادامه همچنين از تامين 
2 ميليارد دالر براي كاالهاي اساس��ي و دارو خبر داد 
و گفت: امس��ال در كمتر از دو م��اه ۱.۵ ميليارد دالر 
براي نهاده هاي دامي و محصوالت كش��اورزي و ۵۰۰ 
ميليون دالر نيز براي دارو و تجهيزات پزشكي تامين 
كرديم كه البته 2 ميليارد دالر هم در نيما تامين شده 
اس��ت. همتي در واكنش به اين پرسش كه اين منابع 
چطور تامين ش��ده است؟ پاس��خ داد: ما 3 سال است 
كه در جنگ اقتص��ادي محكم ايس��تاده ايم و منابع 
ارزي مورد نياز كش��ور را تامين كرده ايم و طبيعتا در 
اين ش��رايط نمي توان جزييات و نحوه تامين را اعالم 
كرد، همانطور كه در جنگ نظامي اطالعات و جزيياتي 
منتشر نمي شود و موارد محرمانه اي وجود دارد. وي با 
تاكيد براينكه شرايط ارزي كشور بهتر شده و بهتر هم 
خواهد شد، گفت: درباره تامين ارز و بازار ارز مطمئن 
باشيد سياسي برخورد نكرده و نمي كنم و در راستاي 

منافع اقتص��ادي عمل خواهيم كرد.  رييس كل بانك 
مركزي در رابطه با بحث بورس و نشست سران سه قوه 
كه برخي از آنها به بانك ها برمي گشت و درباره استقبال 
بانك ه��ا از اين تصميم نيز اف��زود: بانك ها عالقه مند 
هس��تند كه به بورس كمك كنند و حتم��ا اين كار را 
انجام خواهند داد. وي افزود: در اين مساله چند تصميم 
مهم وجود دارد كه انتشار اوراق توسط سازمان بورس 
كه با تضمين دولت انجام مي شود، مقداري از ماليات 
و كارمزدهايي كه دريافت مي شد به صندوق برخواهد 
گشت. پيش از اين هم مخالفتي براي وام به كارگزاري 
نكرده بوديم و با انجام اين كار با وجود بخشنامه هايي 
مخالفت نشد، ولي امسال اعالم شد كه به شركت هاي 
سرمايه گذاري كه قبال ممنوع بود، وام دهند. در مورد 
2۰۰ ميلي��ون دالر صندوق هم خ��رد خرد به فروش 
خواهد رس��يد، اما اشكال اين است كه تقاضاي ارز كم 
شده، اما انشااهلل به فروش مي رسانيم. همين امروز هم 
صحبت شد كه بخش اول آن در صورت فروش در طي 
يك يا دو روز آينده به صندوق تثبيت ريخته شود. رييس 
كل بانك مركزي در خصوص مبلغ آن نيز گفت: مبلغ را 
نمي دانم، ولي بايد تدريجا به فروش برسد زيرا امسال از 
انجام تسعير منع شديم و اين نظر رهبر معظم انقالب 
است و از ايشان تشكر مي كنم كه همواره حمايت كردند 
از مسائلي كه مايل به انجام آن هستيم تا جلوي رشد 
نقدينگي گرفته شود. ارزهاي مختلف در اختيارمان 
قرار مي گيرد كه انش��ااهلل در بازار به فروش برسانيم و 
ريال آن را وارد صن��دوق كنيم. امروز هم تصميماتي 
در بورس گرفته ان��د، اين موارد حتما كمك مي كند و 
چنانچه مقداري اعتماد به اين مجموعه بازگردد، وضع 
بورس بهترخواهد ش��د. همتي همچنين در رابطه با 
بدهكاري دولت به بانك مركزييا بانك مركزي به دولت 
و اظهارنظر رييس سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه 
كه بانك مركزي را بدهكار دانسته، افزود: حتما )رييس 
سازمان برنامه و بودجه( شوخي كردند. دولت به بانك 
مركزي بدهكار است و بانك مركزي در دو سال گذشته 
۱3 ميليارد دالر ارز بابت خريد كاالي اساسي به دولت 
داده اس��ت، رهبر معظم انقالب ه��م فرمودند، بدهي 
دولت به بانك مركزي بايد در مدت سه سال پرداخت 
شود و در ترازنامه بانك مركزي هم بيش از ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان از دولت طل��ب داريم كه مربوط به اين 
دولت هم نيست از دولت هاي گذشته باقي مانده است. 
قبال هم مط��رح كردم هر موقع بانك مركزي به دولت 
بدهكار ش��د، حكمراني اقتصادي درست شده يعني 
دولت دست به سرمايه گذاري زده است. در اين زمينه 
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بانك مركزي بايد در 
ماه هاي آينده عالمت هاي واقعي از اقتصاد را ارايه دهد 
و نبايد به خاطر ايجاد ي��ك خاطره از قيمت پايين در 
ذهن مردم، قيمت ها را به صورت مصنوعي كاهش دهد 
و نرخ ارز غير واقعي باشد. هر چند كه بازگشت امريكا به 
برجام موجب آزادسازي منابع ارزي كشور خواهد شد 
اما قبل از تحقق آن، نبايد اين انتظار پيش خور شده و 
يك انتظار غيرواقعي ايجاد نمايد. ضمن اينكه فشار وارد 
شده بر مردم و توليد و صادرات، بايد به تدريج تعديل 
شود و اقتصاد همان طور كه نبايد تحت تاثير تورم باال و 
نوسان افزايش قيمت دالر باشد نبايد تحت تاثير نوسان 

و كاهش شديد قيمت دالر باشد. 
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محدودسازييامشاركتجويي
اينك��ه در آن بره��ه اع��الم ش��د ردصالحي��ت 
هاشمي رفسنجاني بر اساس كهولت سن انجام شده، 
نيز پايه و اساسي قانوني نداشت. اين در حالي است 
كه اعضاي ش��وراي نگهبان كه در خصوص شروط 
سني اظهارنظر حقوقي دارند، اكثرا باالي 8۰ سال 
سن دارند. اين تناقضات بدون ترديد در افكار عمومي 
حاش��يه ايجاد مي كن��د و در اذه��ان عمومي ابهام 
مي آفريند. در حال حاضر نخست وزير كانادا زير 4۰ 
سال سن دارد و يكي از توسعه يافته ترين كشورهاي 
دني��ا را هدايت مي كن��د. نخس��ت وزير نيوزيلند، 
صدراعظم اتري��ش و... نيز يك چنين ش��رايطي را 
دارن��د و به خوبي از عهده وظاي��ف خود بر مي آيند. 
دنياي امروز دنياي جوانان است و يك جوان 3۰ ساله 
امروزي در صورت تربيت صحيح و آموزش مناسب 
مي تواند، ايده هاي نويني در كش��ورداري و توسعه 
ارائه كند. از س��وي ديگر كاراكتري مانند جو بايدن 
كه توانست دامنه وسيعي از خرابكاري هاي ترامپ را 
در عرصه بين المللي اصالح كند، باالي 7۵ سال سن 
دارد. بسياري از چهره هاي برجسته در دنيا از جمله 
نلس��ون ماندال، ماهاتير محمد و... نيز در شرايطي 
سكان هدايت س��اختار اجرايي كشورهايشان را به 
دس��ت گرفته اند كه باالي 7۵ س��ال سن داشتند. 
شوراي نگهبان با اين مصوبه به گونه اي محدوديت 
ايجاد كرده كه تنها دايره محدودي از ايرانيان در اين 
قالب ق��رار مي گيرند. مثال اع��الم كرده اند، نامزدها 
بايد سابقه 4 سال وزارت، مديريت كالن )در سطح 
وزير، شهردار و...( .داشته باشند، به جز خانم مرضيه 
وحيددستجردي هيچ بانوي ايراني ديگري ذيل اين 
قانون قرار نمي گي��رد و نيمي از جمعيت ايرانيان از 
عرصه خارج مي شوند. من تصور نمي كنم، كمتر از 
۱۰۰ هزار نفر در كش��ور نيز وجود داشته باشند كه 
بتوانند در اين قالب قرار بگيرند. اين در حالي است 
كه انتخابات فرصتي است براي حضور بيشتر مردم 
و مشاركت افزون تر طيف هاي مختلف. بر اساس اين 
ملزومات قانوني است كه رييس جمهوري به درستي 
وارد ميدان ش��د و بعد از گ��زارش معاونت حقوقي، 
دستورات الزم را در اين خصوص صادر كردند. حاال 
نوبت فعاالن سياسي است كه وارد ميدان انتخابات 
ش��وند. آن دس��ته از افرادي كه تص��ور مي كردند، 
با مصوبه ش��وراي نگهب��ان نمي توانن��د در عرصه 
انتخابات وارد شوند، بعد از واكنش رييس جمهوري، 
اتفاقا بايد در روز اول ثبت نام ها، ثبت نام كنند. آقاي 
آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات يكي از اين چهره ها 
اس��ت. تاجزاده چهره ديگري اس��ت ك��ه مي تواند 
ثبت نام كند. محمد غرضي كه باالي 7۵ س��ال سن 
دارد بايد وارد عرصه شود و ثبت نام كند. وزير كشور 
نيز به عنوان يكي از اعضاي كابينه بايد از دستورات و 
ابالغيه هاي رييس جمهوري پيروي كند. در صورتي 
كه وزير كشور به هر دليلي از زير بار اجراي دستورات 
رييس جمهوري ش��انه خالي كند، آق��اي روحاني 
در راستاي پاس��خگويي به مطالبات عمومي مردم، 
بايد ايشان را عزل و شخص ديگري را جايگزين وي 
كند. البته معتقدم كار به آنجا نخواهد رسيد، چرا كه 
ابالغيه رييس جمهوري به وزارت كش��ور مبتني بر 
اصول تصريح شده قانون اساسي است و اجراي آن 

هم عقلي و هم قانوني است. 

اونسجهاني1838دالرشد
گروه بانك و بيمه|  روز دوشنبه در بازار آزاد ارز، قيمت 
دالر به 22 هزار و ۱۰۰ تومان، قيمت يورو 26 هزار و 8۰۰ 
تومان و درهم امارات 6 ه��زار و ۵۰ تومان افزايش يافت. 
همچنين قيمت اونس جهاني نيز به دليل سياست هاي 
تزريق 6 تريليون دالري پول بابت بازسازي امريكا و كمك 
به آسيب هاي كرونا، كاهش ارزش دالر و كاهش قيمت 
سهام، افزايش يافته و به ۱838 دالر رسيده است. در نتيجه 
قيمت طال و سكه نيز در بازار افزايش يافت.  نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: با افزايش تقاضا براي خريد 
س��كه و طال و رش��د نرخ انس جهاني و ارز، روز دوشنبه 
شاهد بازگشت قيمت ها به مدار صعودي هستيم. محمد 
كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 
انس جهاني۱838 دالر قيمت گذاري شده، افزود: قيمت 
سكه طرح جديد۹ ميليون و 87۰ هزار تومان، طرح قديم۹ 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و 3۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه3 ميليون و 3۵۰ هزار تومان و سكه گرمي 
نيز يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش مي رس��د. 
همچنين هر مثقال طال 4 ميليون و 6۵ هزار تومان و هر 
گرم طالي۱8 عيار نيز ۹38 هزار و 4۰۰ تومان فروخته 
مي شود. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي روز دوشنبه، 2۰ 
ارديبهشت ماه با ۹73 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته به رقم 2۱ هزار و 6۹8 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو با افزايش6۵۵ توماني نسبت به روز كاري گذشته به 
رقم 2۵ هزار و 7۰3 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۱ 
هزار و 26۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۵ هزار و ۱۹4 
تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي 2۱ هزار و 764 تومان و نرخ فروش آن 2۱ هزار و ۵4۹ 
تومان اعالم شد. نرخ خريديورو در اين بازار 2۵ هزار و 642 
تومان و نرخ فروش آن نيز2۵ هزار و 38۹ تومان اعالم شد. 
در سامانه سنا نيز قيمت دالر 2۰ هزار و 728 تومان و قيمت 
يورو2۵ هزار و 2۱3 تومان رقم خورده است.همچنين در 
سامانه نيما، حواله يورو به قيمت2۵ هزار و 422 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت2۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله 
شد. گفتني است، به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت 4 هفته 
تعطيل بود و از ۱8 ارديبهشت ماه بعد از يك دوره تعطيلي، 
مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. قيمت هاي درج شده 
در اين خبر با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه 
طال و جواهر است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ 
داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت 
دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد كارشناسان دو باور 
در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود، 
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 چشم گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر 
در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند بار تغيير مي كند. از سوي ديگر، قيمت هر اونس 
طال با ۰.22 درصد افزايش به ۱83۵ دالر و ۱۹ سنت رسيد. 
به گزارش رويترز، به دنبال انتشار آمارهاي ضعيف تر از حد 
انتظار از بازار كار امريكا كه موجب افزايش اميدواري نسبت 
به پايين ماندن نرخ بهره شد و اشتها براي سرمايه گذاري در 
بازار طال را تقويت كرد، قيمت فلز زرد روز دوشنبه شاهد 
افزايش بود و در نزديكي باالترين رقم 3 ماه اخير در نوسان 
بود. كايل رودا تحليلگر موسسه آي جي ماركت در اين باره 
گفت: »انتشار گزارش ضعيف از بازار كار امريكا سبب شده 
تا فعال خيال سرمايه گذاران از عدم افزايش نرخ بهره راحت 
شود.« وي افزود، با توجه به افزايشي بودن روند حركت 
قيمت ها فلز زرد احتماال در مرحله بعدي قله ۱8۵۰ دالري 
را فتح خواهد كرد. آمارهاي منتشر شده در روز جمعه نشان 
داد كه تعداد فرصت هاي شغلي جديد در امريكا طي ماه 
آوريل آنگونه كه انتظار مي رفت رش��د نداشته است. به 
گفته يك مقام ف��درال رزرو، 266 هزار فرصت ش��غلي 
جديدي كه شركت هاي امريكايي طي ماه گذشته ايجاد 
كرده اند فاصله زيادي با رقم هاي مورد انتظار تحليلگران 
داشته است. فدرال رزرو متعهد شده تا زماني كه نرخ تورم 
و اشتغال به سطح معقولي نرسيده، نرخ بهره را در نزديكي 
صفر نگه دارد. نرخ پايين بهره سبب كاهش هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازارهاي امني نظير بازار طال مي شود و با 
كاهش ارزش دالر، فلز زرد را براي خريداراني كه از ارزهاي 

غيردالري استفاده مي كنند ارزان تر مي سازد.

ثباتقيمتطاليجهاني
با وجود داده هاي كمتر از حد انتظار مشاغل اياالت متحده، 
قيمت طال ثابت ماند .به گزارش سي ان بي سي، روز دوشنبه 
معامالت طال بيشتر شد، پس از اينكه داده هاي مشاغل 
كمتر از حد انتظار اياالت متحده، اميد پايين نگه داشتن 
نرخ بهره را براي مدتي پشتيباني كرده و جذابيت اين فلز را 
تقويت مي كند. هر اونس طالي اسپات پس از رسيدن به 
باالترين قيمت۱834 دالر قبلي، با ۰.2 درصد افزايش به 
۱842 دالر رسيد. معامالت آتي طال در اياالت متحده با 
۰.2 درصد افزايش به ۱83۵.۰۰ دالر در هر اونس رسيد. 
به گفته يك تحليل گر در حال حاضر گزارش مش��اغل 
اياالت متحده، شروع و پايان داستان طال است و در حاشيه 
افزايش نرخ بهره فدرال رزرو باعث كاهش انتظارات از اين 
بازار شده است. وي افزود: با اين حركت صعودي، ۱8۵۰ 
دالر سطح كليدي بعدي براي طال خواهد بود. داده هاي 
روز جمعه نشان داد كه رشد مشاغل اياالت متحده در ماه 
آوريل به طور غيرمنتظره اي كند شده است، در حالي كه 
با بهبود سريع بهداشت عمومي و كمك گسترده دولت، 
مشاغل، متقاضي كارگران و مواد اوليه هستند. يك مقام 
رسمي فدرال رزرو گفت: 266 هزار شغلي كه شركت هاي 
امريكايي در ماه گذشته اضافه كردند مورد انتظار نبودند. 
بانك مركزي اياالت متحده متعهد شده كه نرخ بهره را تا 
افزايش تورم و اش��تغال پايين نگه دارد. نرخ پايين بهره، 
فرصت نگه داش��تن شمش هاي بدون س��ود را كاهش 
مي دهد و دالر را تحت فش��ار قرار مي دهد. شاخص دالر 
نزديك به پايين ترين سطح طي بيش از دو ماه سقوط كرد. 
به گفته يك تحليل گر تكنيكي، ممكن است طالي اسپات 
مقاومت ۱847 دالر در هر اونس را آزمايش كند، شكست 
قيمتي باالتر مي تواند منجر به افزايش تا ۱867 دالر شود. 

نرخارزوسفرههايخاليمردم
 تيمي از خبرگان بانكي نيز بايد در تيم مذاكراتي 
ايران حاضر باشند تا بتوانند، تصويري از مجموعه 
رخدادهاي برآمده از مذاك��رات ارايه كنند. اين 
تيم كارشناس��ي مالي مي توان��د تبعات هر گونه 
تصميم گي��ري و اهميت عنصر زم��ان را در اين 
ميدان يادآوري كنند و از بروز خطرات احتمالي 
براي نظامات اقتصادي جلوگيري كنند. اما براي 
پاس��خ به اين پرس��ش كه دليل كاهش نرخ ارز 
در روزهاي اخير چيس��ت؟ بدون ترديد بايد به 
كاهش انتظارات تورمي و تخليه هيجانات اشاره 
كنيم. همان طور كه در گذشته هم افزايش نرخ 
ارز بعد از خروج ترامپ از برجام به دليل افزايش 
انتظارات تورمي بود. در روزهايي كه ناگهان نرخ 
ارز از ۱2 و ۱3هزار تومان، ناگهان به 3۰ الي 32 
هزار تومان افزايش پيدا كرد، امروز هم با تخليه 
اين هيجانات تورمي نرخ دالر در داالن نزولي قرار 
گرفته اس��ت. در يك مقطع با پي��روزي بايدن از 
2۵هزار تومان به 22هزار تومان رسيد؛ بعد دوباره 
متوقف ش��د و بعد از انتشار اخباري در خصوص 
احتمال احياي برجام دوباره وارد كانال ۱۹هزار 
توماني شد. اما اين روند بعد از حاشيه سازي هايي 
كه در داخل در خصوص به بن بست كشيدن شده 
مذاكرات به وجود آمد معكوس ش��د و نرخ دالر 
در محدوده 2۱هزار تومان��ي افزايش پيدا كرد. 
بايد توجه داش��ت كه برخي حاشيه سازي ها در 
اين خصوص كه دولتي ها به خاطر انتخابات و... 
در حال كاهش تصنعي نرخ ارز هستند، چندان 
پايه و اس��اس علمي ندارد. اما معني اين گزاره ها 
اين نيست كه در داخل كشور هيچ اصالحي براي 
بهبود شاخص هاي بازار احتياجي نيست. بانك 
مركزي به عنوان متولي پولي و مالي كشور بايد 
بستر مناسب براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت 
بازارها را فراه��م كند. تا حد ممكن اين نهاد بايد 
تالش كند، عرصه هاي مالي را از گزند، دعواهاي 
جناحي و حاش��يه هاي انتخاباتي محفوظ دارد. 
  fatf از س��وي ديگر ايران بايد تكلي��ف خود را با
و س��اير ضرورت هاي حقوق مالي روشن كنند. 
اين مهم ترين برنامه هايي اس��ت ك��ه در داخل 
بايد م��ورد توجه قرار بگيرد. در حوزه بيروني نيز 
مذاكره كنندگان بايد ت��الش كنند ارتباط مالي 
ايران با بانك هاي بزرگ بين المللي را فراهم كنند 
تا رابطه ايران با جريان سيال اقتصاد جهاني برقرار 
شود. بدون شك اين ارتباطات جديد باز هم باعث 

تعديل نرخ ارز خواهند شد. 
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ميانگينتزريقارزمداخلهايدربيستسالاخير
كمترين ميزان تزريق ساالنه 
در دوره سيف با 7 ميليارد دالر 
و بيشترين رقم با 32 ميليارد 

در دوره بهمني بوده است.
اين روزها به دنبال طرح اتهام 
علي��ه مدي��ران س��ابق بانك 
مركزي در م��ورد تضييع 3۰ 
ميليارد دالر و 6۰ تن طال اين 
پرسش در بين كارشناسان اقتصادي مطرح شده كه در 
دو دهه اخير و دوره هاي مختلف مديريت بانك مركزي 
ميانگين ساالنه تزريق ارز مداخله اي چه ميزان بوده و در 

كدام دوره كمتر و در كدام بيشتر بوده است؟
آمارها نش��ان مي دهد كه در دو دهه اخير بيش از 282 
ميلي��ارد دالر در زمان مديريت اف��راد مختلف در بانك 

مركزي به بازار ارز مداخله اي تزريق شده است. 
 در دوره 86-۱382 و مديري��ت دكت��ر ش��يباني در 
دولت  هاي خاتمي و احمدي نژاد، ۵7 ميليارد دالر تزريق 
ارز صورت گرفته اس��ت. در س��ال 87- ۱386 و يكسال 
دوره مديريت طهماسب مظاهري در دولت احمدي نژاد 
3۰ ميلي��ارد دالر، در دوره ۹2- ۱387 مديري��ت دكتر 
بهمني در دولت احمدي نژاد ۱6۰ ميليارد دالر تزريق ارز 
مداخله اي صورت گرفته است. همچنين در دوره دكتر 
سيف ۹7-۱3۹2 در دولت روحاني در مجموع 3۵ ميليارد 
دالر تزريق ارز صورت گرفته است كه سالي 7 ميليارد دالر 
ميانگي��ن آن بوده اس��ت. در دوره ۱4۰۰- ۱3۹7 دكتر 
همتي نيز ۱ ميليارد دالر از بازار جذب ش��ده و تزريق ارز 
مداخله نداشته و با صادرات غير نفتي و كنترل تراكنش ها 
و چك هاي تضميني و اقدامات ديگر، بازار را كنترل كرده 
است كه البته دليل عمده آن كاهش شديد درآمد نفت و 
نتيجه آن رشد قيمت دالر تا باالي 2۱ هزار تومان تا 26 

هزار تومان بوده است.
براين اس��اس، متوسط تزريق ارز س��االنه در دوره دكتر 
شيباني ۱۱ ميليارد دالر، در دوره يكساله مظاهري 3۰ 
ميليارد دالر، در دوره دكتر بهمني متوس��ط ساالنه 32 
ميليارد دالر، و در دوره سيف متوسط ساالنه 7 ميليارد 
دالر بوده است. يعني كمترين رقم ميانگين تزريق ارز به 
صورت ساالنه مربوط به دوره دكتر سيف و بيشترين مقدار 

در دوره مديريت دكتر بهمني در زمان دولت احمدي نژاد 
بوده است.

س��يف مي گويد: در دوره قبل از مديريت من يعني دوره 
مديريت دكتر بهمني، ۱6۰ ميليارد دالر ارز مداخله اي 
تزريق ش��ده و تزريق ارز در 3 دوره قبلي يعني دوره هاي 
ش��يباني، مظاهري و بهمني نيز 247 ميليارد دالر بوده 

است. 
به عب��ارت ديگر، دخالت بانك مركزي ب��راي تزريق ارز 
مداخله اي همواره وجود داش��ته اس��ت و دولت ها براي 
كنترل نرخ ارز، چاره اي جز دخالت و مديريت قيمت ها 

در حاشيه بازار ندارند. 
در سال هاي ۱38۱ تا ۱3۹2 در بانك مركزي، ۵8 درصد 
از ف��روش ارز بانك مركزي يعني بي��ش از ۱6۰ ميليارد 
دالر به مصرف مداخله در بازار رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه در دوره پنج ساله مس��ووليت سيف در دولت 
روحان��ي، فقط 23 درصد از ف��روش ارز بانك مركزي به 
ميزان تقريبي 3۵ ميليارد دالر به اين امر اختصاص يافته 
است. مداخله بانك مركزي اصول و مالحظاتي هم دارد. 
يكي از مهم ترين اين مالحظات اين است كه نرخ مداخله 
ارزي ب��ه هيچ وجه نبايد كمتر از نرخ بازار باش��د و از اين 
طريق هيچگونه رانتي به وجود نيايد. عده اي اين انتقاد 
را مط��رح كرده اند كه دولت در س��ال ۹7 و با ارز 42۰۰ 
توماني، ۱8 ميليارد دالر را به باد داده است. آقاي روحاني 
رييس جمهور اعالم كرد كه براساس گزارش بانك مركزي 
از رقم ۱8 ميليارد دالر، 7 ميلي��ارد و 3۰۰ ميليون دالر 
كاالهاي اساسي و درماني و پزشكي وارد شده است و تمام 

فهرست آن كامال مشخص مي باشد. ۱2 ميليارد دالر هم 
كاالهاي ديگري وارد شده كه ليست همه آنها مشخص 
اس��ت به جز يك ميليارد دالر كه اختالف حساب وجود 
دارد و در اين زمينه به تعزيرات اعالم شده كه بررسي هاي 

الزم را انجام دهد.
از بهم��ن ۱3۹6 ح��دود 6۰ ت��ن طال به صورت س��كه 
پيش فروش ش��د. اين طرح نتوانس��ت س��بب كاهش 
قيمت طال ش��ود و در فاصله كوتاه 4 ماهه قيمت س��كه 
ط��ال 3۰۰ درصد افزايش يافت. دومين اتهام س��يف به 
واگذاري منابع ارزي براي كنترل قيمت در سال هاي۹۵ 
تا ۹7 بازمي گردد و گفته شد مبلغ ۱8 ميليارد دالر بر اثر 
بي تدبيري، به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوء استفاده 
كردند. همچنين در س��ال هاي بحران ارز و سكه، وحيد 
مظلومين به اتهام مداخله در بازار سكه و با عنوان »سلطان 

سكه« اعدام شد. 
در حالي كه به تزريق ۱8 ميليارد دالر به بازار ارز در سال 
۹6 يا 3۰ ميليارد دالر و 6۰ تن طال در دوره مديريت سيف 
ايراد گرفته مي شود، بايد توجه داشت كه تزريق ارز در بازار 
باهدف كنترل بازار در كل سال هاي بعد از انقالب وجود 
داشته و در اين 4۰ سال، بيش از 4۰۰ ميليارد دالر براي 
كنترل بازار تزريق شده اس��ت و مخارج ارزي كشور نيز 
بي��ش از 24۰۰ ميليارد دالر درآمد نفت و گاز و ميعانات 
و صادرات غيرنفتي بوده اس��ت. طبق اعالم پژوهشكده 
پولي و بانكي از سال ۱382 تاكنون و در مدت مديريت۵ 
رييس كل بانك مركزي، 282 ميليارد دالر ارز مداخله اي 

به منظور كنترل قيمت به بازار تزريق شده است.

در دولت احمدي نژاد »محمود بهمني« در ۵ سال مديريت 
بانك مركزي، مبل��غ ۱6۰ ميليارد دالر )معادل س��االنه 
32 ميليارد دالر( ارز به بازار تزريق كرده اند. »طهماس��ب 
مظاهري« در يك سال مديريت بانك مركزي، 3۰ ميليارد 
دالر ارز به بازار تزريق كرده اس��ت. »ابراهيم شيباني« در 
4س��ال مديريت بانك مركزي، ۵7 ميليارد دالر )معادل 
ساالنه ۱4.2 ميليارد دالر( ارز به بازار تزريق كرده است. در 
دولت روحاني، »ولي اهلل سيف« در ۵ سال مديريت بانك 
مركزي، 3۵ ميليارد دالر )معادل ساالنه 7 ميليارد دالر( ارز 
به بازار تزريق كرده است. براين اساس، تزريق ارز در دوره 
سيف كمتر از ميانگين ساالنه روساي قبلي بانك مركزي 
بوده است. »عبدالناصر همتي« نيز به خاطر كاهش شديد 
درآمدهاي ارزي كش��ور ش��رايطي كه هيچگاه در كشور 
سابقه نداشته، و به دليل شرايط تحريمي بيش از 8۰ درصد 
درآمد ارزي ناشي از نفت، گاز و ميعانات گازي تقليل يافته، 
در 2 سال مديريت بانك مركزي بيش از يك ميليارد دالر 
ارز از بازار جذب كرده است. به عبارت ديگر، از سال ۱382 
تاكنون يعني حدود هجده س��ال، 282 ميليارد دالر ارز 
مداخله اي به منظور كنترل قيمت به بازار ارز تزريق شده و 

ميانگين ساالنه ۱6 ميليارد دالر بوده است. 
براين اساس در ش��رايطي كه طي سال ۹6 و ۹7 بحران 
ارزي بوده و انتظارات تورمي و سوداگري، تقاضا براي ارز 
را افزايش داده، آيا تزريق ۱8 ميليارد دالر با هدف كنترل 
تورم و نرخ ارز، باالتر از ميانگين سال هاي قبل بوده است؟ 
در عين حال بايد توجه داشت كه عامل عمده افزايش نرخ 
ارز، تحريم، رشد نقدينگي، كنترل سال هاي قبل، ورود 
بانك ها به ب��ازار ارز و صدها عامل مختلف ديگر از جمله 
ورود افراد عادي به بازار بوده كه تقاضا را به ش��دت رشد 
داده و كاهش درآمد ارزي نيز مزيد بر علت بوده و نرخ ها تا 
6 برابر رشد كرده است و اگر دولت و بانك مركزي دخالت 

نمي كرد وضعيت قطعا بدتر مي شد. 
اين استدالل در مورد دالر 42۰۰ توماني نيز برقرار است و 
نتايج بررسي بانك مركزي نشان داده كه اگر دالر حمايتي 
پرداخت نمي ش��د وضعيت قيمت گوشت و مرغ و ساير 
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم بدتر مي شد و تورم باالتري 
را شاهد مي بوديم. براين اساس مداخله بانك مركزي در 

بازار قطعا بدون نتيجه و غير موثر نبوده است .

محسن   شمشيري

ميانگين ساالنهتزريق ارز دولت مديريتدوره 
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3030احمدي نژادمظاهري1386-87
16032احمدي نژادبهمني 1387-92
357روحاني سيف 1392-97
-1-روحاني همتي 1397-99

كل دوره 19 
دولت هاي خاتمي 5 دوره مديريتي ساله 

28214.8احمدي نژاد و روحاني



گروه بازارسرمايه|
از تيرماه سال گذشته تاكنون شاهد مصوبات متعدد در 
بازارسهام هس��تيم و هريك از اين مصوبات مشكالتي را 
براي بورس پديدار ساخته است. يكي از مهم ترين مصوبات 
سازمان بورس كه شاهد تغيير چندباره آن بوديم دامنه 
نوسان و حجم مبنا اس��ت و بازهم براي چندمين بار در 
لحظات پاياني روزيكشنبه با مصوبه جديد شوراي عالي 
بورس تغيير كردند.براي چندمين بار شاهد تغيير دامنه 
نوس��ان در بازارسرمايه هستيم و بسياري از كارشناسان 
مي گويند: مسووالن اقتصادي و بورسي كشور فكر مي كنند 
تنها با تغيير دامنه نوسان وضعيت بورس تغيير مي يابد 
درصورتي كه اينچنين نيس��ت و با تغيير دامنه نوسان و 
امثال آن شاهد افزايش بي اعتمادي ها در اين بازار هستيم.

»تعادل« در گزارش هاي پيشين خود نيز عوامل تاثيرگذار 
بر روي بازارسرمايه را بررسي كرد و برهمين اساس مصوبات 
شبانه مي تواند تاثير منفي بر روي بازار بگذارد. به طور كلي 
مشكالت بورس با مصوبات ش��بانه حل نمي شود و بايد 
مشكالت به صورت اساسي در بازار حل شود.  در حال حاضر 
دامنه نوسان در بورس هاي توسعه يافته جهان ميان۲۰ تا 
۳۰ است حتي در برخي بورس ها ۵۰درصد ديده مي شود 
و بسياري از بورس هاي ديگر اين دامنه در محدوده ۱۰تا 
۱۵درصد تعيين ش��ده اس��ت؛ حتي برخي بورس هاي 
جهان در حال حذف دامنه نوس��ان و به كارگيري آن در 
مواقع اضطراري هستند. بسياري از تحليلگران با تكيه بر 
شواهد تجربي و الگوي ساير كشور ها بر اين باورند كه براي 
از بين رفتن صف هاي خريد و فروش س��هام كه منجر به 
رفتار افراطي در شاخص بورس مي شود دامنه نوسان بايد 
حذف يا اصالح شود. اشاره آنها به اين نكته است كه دامنه 
نوسان ۵درصدي منجر به اختالل در معامالت و روند عرضه 
و تقاضا مي شود و به دنبال آن بازار با صف هاي خريدو فروش 
مواجه مي شود. با تشكيل صف هاي خريدوفروش هيجان 
در بورس گسترش مي يابد و اين موضوع روند هاي نزولي 
و صعودي بورس را تشديد مي كند و در عين حال تالطم 
را در شاخص بورس افزايش مي دهد. اين استدالل به ويژه 
در ۵ماهه نخست س��ال قبل كه شاخص بورس بي مهابا 
در حال رش��د بود و ظرف كمتر از ۵ ماه ۱.۵ميليون واحد 
رشد كرد بيشتر از گذشته تقويت شد. سال قبل بسياري 
از سهامداران غيرحرفه اي صرفا با تكيه بر صف هاي خريدو 
فروش سهام وارد بازار سهام و بعد از آن به دنبال نزول بورس 
از مرداد ماه با زيان هاي سنگيني مواجه شدند.در اين ميان 
برخي كارشناسان بورسي اعتقاد دارند ثبت بزرگ ترين 
ريزش بورس در س��ال جاري، نشان دهنده نبود اعتماد و 
بي توجهي بازار به جلسات و نشست هاي حمايتي است، 
از ديد اين افراد از ابتداي سال تاكنون نماگر بازار نزديك 
به ۱۵۰ هزار واحد كاهش داشته است. بنابراين بازگشت 
دامنه به حالت قبل نيز نمي تواند راهگشا باشد. بنابراين چه 
دامنه نوسان متقارن شود و چه به همين سبك و سياق باقي 
بماند، تغييري در روند بازار ايجاد نمي كند. اما تحليل گراني 
نيز هستند كه اعتقاد دارند برگشت دامنه نوسان مي تواند 
ب��ازار را متعادل و از حالت فرسايش��ي خارج كند. در اين 
چارچوب با تعديل سريع برخي س��هم ها حداقل بازار از 
وضعيت كنوني خارج مي شود و با محدوديت نقدشوندگي 

كمتري روبرو باشد

    سيگنال دولت به بازار
سعيد اسالمي، عضو شوراي عالي بورس درگفت وگو با ايرنا 
به علت ريزش اخير شاخص بورس اشاره كرد و گفت: اكنون 
عوامل بسيار مهمي مانند مساله مذاكرات احياي برجام و 
انتخابات بر روند بازار موثر هستند و به شدت بازار را تحت 

تاثير خود قرار داده اند.وي با بيان اينكه اكنون سهامداران 
در انتظار مشخص شدن موضوع برجام، مذاكرات آن و نيز 
انتخابات رياست جمهوري ايران هستند، توضيح داد: نتيجه 
هر يك از آنها مي تواند به شدت بر روند بازار تاثيرگذار باشند 
و اين امر باعث شده است تا سهامداران در چنين وضعيتي 
احتياط بيشتري را براي سرمايه گذاري در بورس و ورود 
سرمايه هايش��ان به اين بازار در پيش بگيرند. قفل بودن 
برخي از س��هام در صف فروش ناشي از آن است كه همه 
حجم معامالت بازار فقط ب��ر روي چند نماد قرار گرفته 
اس��ت كه اين موضوع بر روند بازار تاثيرگذار بوده و سبب 
ايجاد هيجان و ريزش در معامالت بورس شده است.عضو 
شوراي عالي بورس تاكيد كرد: تا زماني كه اين چشم اندازها 
وضعيت بهتري را در بازار پيدا نكنند، نمي توان شاهد تاثير 
مثبت اقدامات انجام شده از سوي سازمان بورس و اوراق 
بهادار جهت بهبود وضعيت بازار باشيم. فعاالن حاضر در 
بازار بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشند، سيگنال مثبت 
داده شده به بازار نشان دهنده آن است كه مجموعه دولت و 
حاكميت به فكر بازار سرمايه هستند تا بتوانند هيجان هاي 
ايجاد شده در بازار را كاهش دهند.اين مقام مسوول با بيان 
اينكه اكنون مهم ترين مساله حاكم در بازار مذاكرات وين 
است، گفت: براي ارايه پيش بيني دقيق از اين بازار در ابتدا 
بايد ديد كه اين مذاكرات چگونه پيش مي روند، اين موضوع 
باعث كاهش قيمت ارز و ايجاد مسائل رواني در بازار شده 
است اما همچنان مشخص نيست كه چه ميزان گشايش 

به دنبال اين موضوع صورت مي گيرد.
وي ب��ا بي��ان اينكه همزمان ب��ا چنين وضع��ي در بازار، 
سياست گذار كه همان سازمان بورس و اوراق بهادار است 
بايد به فكر سياستي جديد براي افزايش نقدشوندگي بازار 
باشد، گفت: به دنبال اين اتفاق بايد فشار فروش از سهامي 
كه از قدرت بنيادي خوبي برخوردارند و اصالح شديدي را 
تجربه كرده اند، برداشته شود تا از اين طريق بتوان جاني 
دوباره را از طريق اين سهام به بازار بخشيد. نتيجه برخي از 
مصوبات مانند تزريق نقدينگي از صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه يا انتشار اوراق تبعي از طريق 

صندوق توسعه بازار سرمايه با تاثير مثبت در كوتاه ترين 
زمان ممكن بعد از اجرا همراه خواهندبود اما برخي ديگر از 
اين مصوبات در بلندمدت تاثير خود را در بازار نشان خواهند 
داد.اسالمي بيدگلي با اشاره به اينكه بازار مي تواند تا پايان 
سال بازدهي بهتري را نسبت به ساير بازارها داشته باشد، 
گفت: اين موضوع بايد مدنظر باشد كه نيمي از معامالت 
بازار در سال جاري در اختيار دولت بعدي قرار داد كه بايد 
ديد چه عكس العمل هايي را نسبت به بازار نشان مي دهند، 
زيرا صحبت هاي مطرح شده از افراد كانديداهاي بالقوه و 
بالفعل رياست جمهوري هميش��ه در بازار با تاثير همراه 
بوده اند. اكنون دو ماه از س��ال ۱۴۰۰ گذش��ته، اما بازار با 
بازدهي چندان معقولي همراه نبوده است كه اميدواريم با 
اتخاذ سياست هاي مناسب بتوانيم شاهد روزهاي بهتري 
در بازار باش��يم.وي ادامه داد: اكنون ديگر سهامداران به 
توصيه هاي ارايه ش��ده در بازار توج��ه نمي كنند زيرا به 
حدي نوسانات اقتصادي ايجاد شده در كشور زياد است 
كه س��هامداران به دنبال مكاني براي حفظ سرمايه هاي 
خود هستند. سهامداراني كه وارد بازار مي شوند اگر ديد 
بلندمدتي در بازار نداشته باشند دايم تحت تاثير تنش هاي 
موجود در بازار قرار مي گيرند و به دنبال رفتارهاي هيجاني 
ايجاد شده در بازار از خود واكنش نشان مي دهند كه بازار از 
اين اقدامات هيجاني تاثير مي پذيرد و روندي غير معقول 

را در پيش مي گيرد.
عضو شوراي عالي بورس افزود: تحقيقات نشان مي دهد 
كه در دوره هاي ١٠ ساله، بازار سرمايه بيش از ديگر بازارها 
بازدهي مثبت داش��ته و سودآوري در اختيار سهامداران 
قرار داده است، اكنون هم سرمايه گذاران با افق بلندمدت 
مي توانند بازدهي بيشتري را نسبت به ساير بازارها به دست 
آورند. اسالمي بيدگلي ادامه داد: پيشنهادهاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار سيگنالي اس��ت كه از سوي دولت، 
به منظور حمايت از بازار س��رمايه صادر شده و مجموعه 
دولت و حاكميت كه تجلي اقتصادي آن، جلسه سران قوا 
است، با تصويب بسته ۳+۷ به صورت عملي نشان دادند 
سياست گذاري هاي كالن اقتصادي همسو با بازار سرمايه و 

در مسير رشد آن است.اين سيگنال بايد از طرف همه اركان 
بازار نيز ارسال و همزمان بايد بندهاي بسته سياستي۷+۳ 
اجرا شود. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه داد: نكته مهم 
اين است كه دولت بر اساس اين بسته، از درآمدهاي مالياتي 
خود گذشته يا آن را به تعويق انداخته و تا زماني كه بازار به 
نقدينگي نياز داشته باشد، منابع از بازار خارج نمي شود. بايد 
توجه داشت كه موضوع ماليات اهميت زيادي براي همه 
دولت ها دارد و اين موضوع كه دولت، وصول بخش عمده اي 
از درآمد خود را به تعويق انداخته، به معناي اهميت باالي 
بازار سرمايه است. با اين مصوبه جريان نقدي كمتري از 
شركت ها خارج مي شود و اين امر توسعه، افزايش درآمد و 
سودآوري شركت ها و در نهايت افزايش قيمت سهام را به 
همراه دارد.اسالمي بيدگلي در نهايت گفت: البته در كنار 
اجراي اين بسته، قيمت گذاري دستوري كاال ها، قيمت 
خوراك پتروشيمي ها، نرخ ارز و نرخ بهره بانكي از مسائل 
مهمي هستند كه بايد در بلندمدت به آنها پرداخته شود و 
در شرايط فعلي بايد روي اصالح برخي ريزساختارها هم 
تمركز كنيم.الزم به ذكر اس��ت كه هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار در جلس��ه عصرگاهي روز يكشنبه 
مورخ ۱۹ ارديبهش��ت۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شوراي 
عالي بورس مبني بر افزاي��ش تدريجي وپيرو مطالعات 
صورت گرفته؛ در خصوص متقارن سازي دامنه در همين 
مقطع و سپس افزايش تدريجي دامنه به صورت متقارن 
تصميم گرفت. از همين رو دامنه نوس��ان به جاي مثبت 
ومنف��ي ۶ و ۴ به مثبت و منفي۵ تغييريافت و درآينده با 
رصد شرايط بازار نس��بت به افزايش دامنه اقدام خواهد 
شد. همچنين در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مقرر شد از روز 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵؛ حداقل ارزش مبنا در حجم 
مبنا براي تمامي نمادهاي معامالتي سهام بورس اوراق 
بهادارتهران، بازار اول و دوم فرابورس ايران به ۱۵ ميليارد 
ريال و همچنين اين مقدار در خصوص بازار پايه تابلوهاي 
زرد، نارنجي و قرمز به ترتيب۱۰ ميليارد، ۵ ميليارد و ۲.۵ 

ميليارد تغيير يابد.
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ساز و كار دستورالعمل برگزاري 
مجامع الكترونيك

محس��ن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناش��ران 
س��ازمان بورس در خصوص ل��زوم برگزاري مجامع 
به طور الكترونيك اظهار ك��رد: هجمه ويروس كرونا 
منجر به تغيير در نحوه زندگي روزمره و در نتيجه الزام 
به بازنگري در قوانين و مقررات موجود ش��ده است؛ 
در اين ميان ش��ركت ها به دليل لزوم رعايت قوانين 
متعدد با چالش هايي روبرو شده اند كه الزامات مربوط 
به برگزاري مجامع عمومي از جمله آنها است.محسن 
انصاري مهي��اري، اضافه كرد: بحث برگزاري مجامع 
الكترونيكي در ايران سابقه چنداني ندارد و با شيوع 
كرونا به عنوان مساله روز مورد توجه همگان قرار گرفته 
است. در همين راستا، س��تاد ملي مبارزه با كرونا در 
تاريخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، طي نامه اي به سازمان بورس 
در خصوص برگزاري مجامع شركت هاي فعال در بازار 
س��رمايه اعالم كرد تا اطالع ثانوي برگزاري مجامع 
صرفاً با حضور حداكثر ۱۵ سهامدار حقيقي يا حقوقي 
امكان پذير اس��ت .وي با اش��اره به مزاياي برگزاري 
مجامع به طور الكترونيك گفت: افزايش امكان حضور 
س��هامداران به خصوص در مجامع شركت هايي كه 
تعداد سهامداران خرد آن بسيار باال است، همچنين 
كاهش هزينه هاي رفت و آمد و هزينه هاي برگزاري 
مجامع و افزايش دقت در رأي گيري برخي از اين موارد 
هستند. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس تصريح 
كرد: با م��روري بر مواد اليحه اصالحي قانون تجارت 
مي توان دريافت كليه اموري كه الزمه برگزاري مجامع 
است، اعم از آگهي دعوت به مجامع )ماده ۹۷(، صدور 
و توزيع ورقه ورود به جلسه )ماده ۹۹(، حضور هيات 
رييسه )ماده ۱۰۱( قرائت گزارش بازرس )تبصره ماده 
۸۹( همگي از طريق الكترونيك قابل انجام است.وي 
افزود: از طرفي بند )چ( ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسياري 
از امور مربوط به شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، 
از جمله حضور در مجامع و اعمال حق رأي را به نحو 
الكترونيكي معتبر مي شناسد؛ بنابراين از منظر نظام 
حقوقي ايران نه تنها منعي براي برگزاري مجامع به طور 
الكترونيكي پيش بيني نشده، بلكه از سوي قانون گذار 
به اين امر توصيه نيز ش��ده است.محس��ن انصاري 
مهياري ادامه داد: در اج��راي مفاد ماده ۶۸ قانون در 
تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه حضور 
و اعمال حق رأي به ص��ورت الكترونيكي در مجامع 
عمومي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان ابالغ شد 
و در تاريخ ۵ اس��فند ۱۳۹۹ اصالحيه دستورالعمل 
مذكور مجدداً به تصويب هيات مديره سازمان رسيد.

وي تصريح كرد: با عنايت ب��ه مصوبه اخير هر يك از 
مجامع عمومي را مي توان توأمان به ش��كل فيزيكي 
و الكترونيكي برگزار كرد و راي گيري در اين مجامع 
صرفًا به ط��ور الكترونيكي ثبت و اعمال مي ش��وند. 
الزم به ذكر است انتخاب هيات رييسه مجمع از بين 
داوطلباني كه به طور فيزيكي در جلسه حاضر هستند 

انجام خواهد پذيرفت.

سازوكار بورس كاال، نسخه 
بازگشت سرمايه ها به بخش معدن

مهرداد اكبريان، رييس انجمن سنگ آهن ايران در 
گفت وگو با كاال خبربا بيان اينكه اگر قيمت سنگ آهن 
مانند ساير محصوالت حوزه فوالد منطقي شود به نفع 
تمام فعاالن اين زنجيره خواهد ش��د، اظهار داشت: 
اين نكته مهم را به توليدكنندگان فوالد نيز متذكر 
شده ايم و اميدواريم با همراهي آنها قيمت سنگ آهن 
نيز به سوي منطقي ش��دن حركت كند. وي افزود: 
طي ماه هاي اخير قيمت فوالد و محصوالت مياني در 
بازارهاي جهاني، رشد قابل توجهي نسبت به سال هاي 
قبل داشته اند و دليلي وجود ندارد كه سنگ آهن به 
عنوان يكي ديگر از محصوالت زنجيره فوالد، تغيير 
قيمت نداشته باش��د. به گفته اكبريان، پيش از اين 
نس��بت كنسانتره به ش��مش فوالد در كشور ما ۱۶ 
درصد بوده در شرايطي كه در همان زمان اين نسبت 
در بازاره��اي جهاني ۲۲.۵ درصد ب��ود و هم اكنون 
نسبت كنسانتره به ش��مش در جهان به ۳۴ درصد 
رسيده اس��ت. اين در حالي است كه هنوز برخي ها 
اعتقاد دارند كه سنگ آهن و كنسانتره در داخل كشور 
بايد با همان قيمت هاي قبل فروخته ش��ود.رييس 
انجمن سنگ آهن گفت: هم اكنون، حاشيه سود در 
فوالد افزايش يافته و اگر به توزيع متوازن سود دركل 
زنجيره و اقتصاد بازار اعتقاد داريم بايد قيمت سنگ  
آهن نيز منطقي و متعادل شود.وي درباره پيامدهاي 
عرضه بورسي سنگ آهن توضيح داد: عرضه سنگ 
آهن در بورس كاال به معناي ايجاد ش��رايط رقابتي، 
آزاد و ش��فاف اس��ت ك��ه عرضه و تقاض��ا قيمت را 
كش��ف مي كند. در اين ميان باي��د از دخالت هاي 
غيركارشناس��ي در روند ب��ازار جلوگي��ري كرد تا 
معامالت مس��ير درس��ت و واقعي خود را طي كند؛ 
عرضه بورسي سنگ آهن مورد تأييد انجمن و تمام 
توليدكنندگان است و از آن استقبال خواهد شد.وي 
با بيان اينكه قيمت غيرمنطقي و دستوري محصوالت 
طي سال هاي اخير علت اصلي فرار سرمايه از بخش 
معدن بوده است، گفت: براس��اس بررسي ها، سال 
گذشته موفق نشديم به اهداف تعيين شده در بخش 
سنگ آهن دست يابيم كه مهم ترين علت آن قيمت 
پايين و غيرمنطقي محصوالت اس��ت از اين رو بايد 
اجازه دهيم س��نگ آهن در بس��تري شفاف يعني 
بورس كشف شود.به گفته اكبريان، اين معضل يعني 
قيمت پايين در ش��رايطي كه نرخ محصوالت ساير 
حلقه هاي زنجيره باالست، موجب شده تا با كاهش 
سرمايه گذاري در اين بخش ضمن كاهش اكتشافات 
جديد و ماشين آالت فرسوده مواجه شويم؛ در واقع 
سركوب قيمت س��نگ آهن زمينه كاهش توليد و 
ظرفيت هاي توليد را فراهم كرده كه در آينده، تبعات 
منفي زيادي به همراه خواهد داشت و بايد سريع تر 
با حمايت همه جانبه نسبت به واقعي سازي قيمت 

محصوالت معدني اقدام كرد.

 بازگشت اعتماد به بورس 
مهم تر از انتخابات و مذاكرات است

محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي عالي بورس و عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص انتخابات 
رياس��ت جمهوري و اثرات آن بر بازار سرمايه گفت: 
تا به امروز تنها چند شعار انتخاباتي از دوستاني كه 
نامزد انتخابات رياست جمهوري هستند شنيده شده 
است. اما شعار عالجي براي بازار سرمايه نيست و با 
عمل مي توان اعتماد به بازار را تقويت كرد. عليزاده 
افزود: باتوچه به ش��رايط فعلي بازار سرمايه و سطح 
گس��تردگي آن، نامزدهاي انتخاباتي، بايد شناخت 
عميقي از بازار داشته باشند و با كمك كارشناسان 
و آسيب شناس��ي جدي، تصميمات سريع و عاجل 
بگيرند. عضو ناظر ش��وراي عالي بورس با اش��اره به 
ش��رايط متفاوت بازار سرمايه نسبت به گذشته و با 
تاكيد بر اينكه مي توان به آينده بازار سرمايه اميدوار 
بود، ادامه داد: طي روزهاي گذشته عليرغم جلسات 
شوراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا و مصوبات 
خوبي كه در پايان جلس��ه اعالم شد، باز هم شاهد 
صف هاي فروش بوديم كه دليل اقتصادي نداشت و 
به نظر مي رسد بازار همچنان چشم انتظار بازگشت 
اعتماد است. بازار سرمايه در شرايط كنوني، بيش از 
تزريق نقدينگي نياز به تزريق اعتماد دارد. سهامداران 
ما بايد شاهد پايبندي حقوقي ها به منافع جمعي بازار 
سرمايه باشند. زماني كه برخي از حقوقي ها همچنان 
عرضه هاي آبش��اري انجام مي دهن��د نبايد انتظار 
بازگشت اعتماد به بازار را داشت. در چند روز گذشته، 
حجم زيادي از فروش توسط حقوقي ها صورت گرفت 
كه باعث رعب و وحشت رواني در بازيگران اصلي بازار 
شد. البته بازيگران حقوقي هم مقصر نيستند، آنها نيز 
بايد پاسخگوي سهامداران خود باشند و تصميمات 
آنها در شرايط كاهش اعتماد به بازار اتخاذ مي شود.

عليزاده با بيان اينكه ش��رايط بازار سرمايه به نحوي 
است كه اولويت دولت با هر جهت گيري سياسي بايد 
تزريق اعتماد به بازار س��رمايه باشد، افزود: انتخابات 
رياست جمهوري و تش��كيل كابينه دولت جديد به 
ذات تاثير منفي بر بازار ندارد چرا كه امروز بازار سرمايه 
مورد توجه مجلس شوراي اسالمي و قوه قضاييه نيز 
هست. اهميت بازار سرمايه به حدي است كه جايگاه 
روشن و مش��خصي در سياست هاي كالن اقتصادي 
براي آن تعريف شده و هيچ دولتي نمي تواند نسبت 
به اين بازار بي توجه باشد.  عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به اينكه مسائل مهم تري از انتخابات در 
خصوص بازار سرمايه مطرح است و تحليل اثر انتخابات 
رياست جمهوري بر بازار به مثابه گذشته، توهم است، 
افزود: بايد مسووالن و اركان بازار با اخالل گران برخورد 
جدي داشته باش��ند تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. 
واقعيت اين اس��ت كه نه انتخابات و نه مذاكرات وين 
اثري در بازار ندارد وتنها ناجي بازار اعتماد است.وي 
در اين خصوص ادامه داد: نرخ س��ود س��پرده اي كه 
بانك ها بر خالف دس��تور بانك مركزي به مشتريان 
ارايه مي كنند يكي از نمادهاي بدعهدي است. يا برخي 
سياس��ت هاي پولي غلط بدعهدي ديگري است كه 

موجب آسيب اعتماد در بازار سرمايه مي شود.

برگزاري دوره هاي جديد 
آموزش در بورس تهران

س��يده محبوبه جعف��ري، مدي��ر توس��عه فرهنگ 
س��رمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران با اعالم اين 
خبر افزود: در س��ال گذشته هزاران نفر از طريق بستر 
»اسكاي روم« به صورت مجازي در دوره هاي آموزشي 
بورس تهران شركت كرده اند. با توجه به استقبال زياد از 
اين دوره ها، واحد توسعه فرهنگ سرمايه گذاري بورس 
تهران در نظر دارد در س��ال جدي��د براي عالقه مندان 
دوره هاي آموزش��ي جديدي را برگزار كند.جعفري از 
جمله محورهاي پيش بيني ش��ده براي اين دوره ها را 
اصول و مباني ورود به بازار سرمايه، حقوق سهامداران، 
تحليل تكنيكال، تحليل بنيادي، تابلوخواني، روانشناسي 
بازار و... اعالم و خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت هاي 
موجود و جهت رفاه و س��المت شركت كنندگان، اين 
دوره ها به صورت برخط برگزارشده و تمامي افراد با هر 
ميزان دانش سرمايه گذاري و در سطوح مختلف، امكان 
حضور در اين دوره ها را خواهند داش��ت. مدير توسعه 
فرهنگ سرمايه گذاري بورس تهران در خصوص نحوه 
شركت و دريافت اطالعات بيشتر در خصوص دوره ها 
گفت: عالقه مندان جهت حضور در اين دوره ها و كسب 
اطالعات بيشتر و آش��نايي با نحوه ثبت نام مي توانند 
به س��ايت بورس اوراق بهادار ته��ران مراجعه نمايند.

وي همچنين در خصوص مطالب آموزش��ي متنوعي  
كه در وب سايت ش��ركت بورس و شبكه هاي مجازي 
ارايه مي شود نيز گفت: عالقه مندان مي توانند از طريق 
روش هاي ارايه ش��ده، ضمن درياف��ت آخرين اخبار 
مربوط به دوره هاي مجازي آموزشي، مطالب آموزشي 
مورد نظر خ��ود را نيز دريافت و مطالعه كنند.جعفري 
در ادامه با اش��اره به افزايش حضور سرمايه گذاران در 
بازار س��رمايه طي سال هاي اخير گفت: در حال حاضر 
به جهت وجود بسترهاي تكنولوژيك و توسعه فناوري 
اطالعات در كشور، امكان انجام معامالت آنالين براي 
تمامي سرمايه گذاران در اقصي نقاط كشور وجود دارد 
و بازار سرمايه به عنوان بازاري پويا، در دسترس تمامي 
عالقه مندان به سرمايه گذاري قرار دارد اما درعين حال 
بايد به اين نكته نيز توجه داشته باش��يم كه اين بازار، 
فرآيند و سازوكاري تخصصي دارد كه موفقيت در آن 
نيازمند دانستن اصول، قوانين و ابزارهاي معامالتي و 
شناخت انواع و ميزان ريسك موجود در آن و همچنين 
تنوع ميزان بازده در اين بازار اس��ت. وي افزود: از اين ر و 
استفاده از تجارب افراد حرفه اي و بهره مندي از دانش 
آنها در امر اخذ تصميمات سرمايه گذاري بهترين گزينه 
براي سرمايه گذاران محسوب مي شود و به همين دليل 
در تمامي دوره هاي آموزشي ارايه شده توسط مديريت 
توسعه فرهنگ سرمايه گذاري بورس تهران، از مدرسان 
حرفه اي بازار س��رمايه بهره گرفته مي شود تا تجارب 

ارزشمند خود را در اختيار مخاطبان قرار دهند. 

مصوباتشبانهبازارسرمايهآغازشد

خوان آخر؛ افزايش دامنه  نوسان

عرضه اوليه اي جديد در سرخ پوشي بورس
مدي��ر عمليات بازار فراب��ورس اي��ران از عرضه اوليه 
۱۵ درصد از س��هام ش��ركت صنايع روي ايرانيان با 
نماد فگستر در فرابورس به عنوان اولين عرضه اوليه 
س��ال جديد در بازار سرمايه خبر داد. اين عرضه اوليه 
چهارشنبه هفته جاري ۲۲ ارديبهشت  به روش ثبت 
سفارش انجام مي شود و ناشر اين سهام با هدف حمايت 
از اين سهم، اوراق اختيار فروش تبعي با نرخ حدود ۲۰ 
درصد منتشر مي كند. طبق اين اطالعيه ۶۵ ميليون 
سهم شركت گسترش صنايع روي ايرانيان در فرابورس 
ايران به كدهاي حقيقي و حقوقي واگذار خواهد شد. 
دامنه قيمتي هر سهم بين ۵۶۲ تا ۶۱۸ تومان خواهد 
بود. ه��ر كد حقيق��ي و حقوقي هم مج��از به خريد 
 حداكثر ۱۳۰ سهم خواهد بود. اما اخبار ساير شركت ها 
هم چنان با تاكيد بر برگزاري مجامع ساالنه آنها دنبال 
مي شود.  مساله اينجاست كه عرضه اوليه در روزهاي 
س��رخ بازار نمي تواند وضعيت مطلوبي را براي بورس 
پديدار سازد و احتماال استقبال بسيار كمي از عرضه 
اوليه شود چراكه؛ ميزان اعتماد در بازار كاهش يافته و 
خروج نقدينگي در اين بازار قوت گرفته و كمتر كسي 
پيدا مي شود كه در اين روزهاي سرخ بازار نقدينگي وارد 
كند و ورود نقدينگي اغلب توسط بورس بازان قديمي 
و حقوقي ها انجام مي ش��ود و ت��ازه واردان خريدهاي 
عمده اي انجام نمي دهند. يك سوال نيز اينجا مطرح 
مي شود كه اين شركت چگونه و با چه هدفي مي خواهد 

وارد بازار سرمايه شود؟ آيا پشت پرده اي وجود دارد؟

    رشد پنج هزارواحدي شاخص كل
ش��اخص كل در بازار بورس روز گذشته دوشنبه، ۲۰ 
ارديبهشت ماه پنج  هزار و ۶۸۲ واحد رشد داشت كه در 
نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۱۵۷ هزار واحد 
رسيد. برپايه معامالت امروز بيش از ۹ ميليارد و ۲۷۰ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۵ هزار 
و يك ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 

كل )هم وزن( با يك هزار و ۹۴۶ واحد كاهش به ۴۱۸ 
هزار و ۸۷۲ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك 
هزار و ۲۶۴ واحد افت به ۲۷۲ هزار و ۲۰۲ واحد رسيد. 
شاخص بازار اول پنج هزار و ۴۴۴ واحد و شاخص بازار 

دوم هفت هزار و ۵۸ واحد افزايش داشتند.
حقوقي ها در اي��ن روز حدود ۷۰ميلي��ارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد سه هزار 
و ۱۱۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۳۴درصد 
يعني هزار و ۷۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدش��ان دو درصد از كل معامالت ش��د. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »خودرو و 
ساخت قطعات«، »فرآورده هاي نفتي« و »محصوالت 
ش��يميايي« رقم خورد در حالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي »فلزات اساسي« و »شركت هاي چندرشته اي 
صنعتي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. عالوه بر اين در 
بين همه نماده��ا، نماد »ملي صنايع م��س ايران« با 
دو ه��زار و ۴۹۹ واحد، »فوالد مبارك��ه اصفهان« با دو 
هزار و ۲۹۸ واحد، »ش��ركت س��رمايه گذاري تامين 

اجتماعي« با يك هزار و ۴۱۹ واحد، »صنايع پتروشيمي 
خليج فارس« با ۷۸۹ واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير« با ۶۸۳ واحد، »فوالد خوزستان« با ۴۴۹ واحد، 
»بانك پاس��ارگاد« با ۲۷۸ واحد، »گروه پتروش��يمي 
س��رمايه گذاري ايراني��ان« با ۲۴۹ واح��د، »معدني و 
صنعتي چادرملو« با ۲۰۸ واحد، »پتروشيمي نوري« 
با ۱۹۷ واحد و »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۱۶۲ 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
»گروه مپنا« با ۴۲۹ واحد، »ايران خودرو« با ۲۷۱ واحد، 
»كاش��ي الوند« با ۲۶۱ واحد، »س��ايپا« با ۲۱۰ واحد، 
»مخابرات ايران« با ۲۰۹ واحد، »شركت ارتباطات سيار 
ايران« با ۱۷۲ واحد، »سرمايه گذاري توكا فوالد« با ۱۵۹ 
واحد، »پااليش نفت ته��ران« با ۱۴۹ واحد، »پااليش 
نفت اصفهان« با ۱۱۳ واح��د و »گروه دارويي بركت« 
با ۱۱۰ واحد تاثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند. 
بر پايه اين گزارش نماد »ايران خودرو«، »پااليش نفت 
اصفهان«، »ملي صنايع مس ايران«، »سايپا«، »شركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي«، »ف��والد مباركه 

اصفهان« و »فرآوري معدني پال كاني پارس« در گروه 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه دو ميليارد و ۲۴۷ ميليون برگه سهم 

به ارزش چهار هزار و ۶۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز دوشنبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۳۸ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۲۶۸ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار ۷۹۲ ميليون و ۹۳۷ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۲۴ هزار و ۸۸۱ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اي��ن روز تنها نماد »پليمر آريا ساس��ول«، »س��هامي 
ذوب آهن اصفهان«، »پتروش��يمي تندگويان«، »توليد 
نيروي برق دماوند«، »شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان« 
و »هلدينگ صنايع معدني خاورميان��ه« تاثير مثبت بر 
شاخص اين بازار داشتند. در مقابل »سنگ آهن گهرزمين«، 
»دارويي ره آورد«، »آس��يا سير ارس«، »توسعه و عمران 
استان كرمان«، »شركت آهن و فوالد ارفع«، »پتروشيمي 
مارون«، »نفت ايرانول«، »صنايع ماشين هاي اداري ايران«، 
»توليدات پتروشيمي قائد بصير«، »مديريت انرژي اميد 
تابان هور«، »پااليش نفت شيراز« و »بهمن ديزل« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوشنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۱.۳درصد افزايش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۰ ميليون و ۶۴۵ه��زار تومان و ۲۰ 
ميليون و ۵۲هزار تومان رس��يد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و ۳۸۷هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
با نزديك ش��دن به انتخابات شوراهاي شهر و همچنين 
پايان اين دوره از مديريت ش��هري در اول شهريور سال 
جاري، طي روزهاي گذشته ارتباطات رسانه اي مديران 
شهري براي تشريح عملكرد خود بيشتر شده است. ديروز 
نيز پيروز حناچي، شهردار تهران به همراه دو نفر از معاونان 
خود در يك كنفرانس مطبوعاتي به سواالت خبرنگاران 
پاسخ گفت. در شرايطي كه اين كنفرانس مطبوعاتي به 
فاصله يك روز پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از 
پرونده رسا تجارت در صحن علني شوراي شهر برگزار شد 
و از همين رو، انتظار مي رفت شهردار تهران ابعاد تازه اي از 
اين پرونده را افشا كند، اما او فقط با بيان اينكه اين پرونده 
خاصي اس��ت، اظهار كرد: بدون حمايت قوه قضاييه در 
اين محاكم پيروز نمي شويم. رقم ها نجومي است و بدون 

حمايت حاكميت به نتيجه نمي رسد.
او همچني��ن درباره برخ��ي از انتق��ادات مبني بر اينكه 
مديريت ش��هري در قبال تخلفات محافظه كار است، با 
خواندن اين بيت كه »خرج چو از كيسه مهمان بود، حاتم 
طايي شدن آس��ان بود«، گفت: ما در مقام اجرا هستيم 
بايد به گونه اي عمل كنيم كه منافع ش��هر و شهروندان 
را تامين كنيم. اگر اسم اين كار محافظه كاري است من 

محافظه كار هستم.

ميگفتندشهررابا۲۵سرمايهگذار
ادارهميكنند

حناچي در ابتداي اين نشس��ت گف��ت: در يك كالم 
تالش كرديم كه متفاوت عمل كنيم و مسير ۳۰ساله اي 
كه به آن نقد داش��تيم را تغيير دهيم و قطاري را كه با 
س��رعت حركت مي كرد و براي شهر عارضه داشت را 
متوقف كنيم. او با بيان اينكه اين قطار را در ريل ديگري 
قرار داديم، گفت: ما نگاهي داشتيم كه مي گفتند شهر 
را با ۲۵ سرمايه گذار اداره مي كنند و طبيعتا اين شيوه 
عارضه هاي سنگيني را براي ۸ ميليون نفر ديگر ايجاد 
مي كرد. به گ��زارش ايلنا، حناچي ادام��ه داد: تالش 
كرديم شهر را براي ۸ ميليون نفر و حتي سرمايه گذاران 
زيست پذير كنيم. او با تاكيد بر اينكه تالش كرديم به 
استانداردهاي جهاني نزديك شويم، گفت: تهران يكي 
از كالنشهرهاي مهم است و در رنكينگ جهاني وضعيت 
خوبي ندارد و تالش كرديم آن را اصالح كنيم. هرچند 
همه ابزار در اختيار ما نيست، براي مثال تاثير تجارت 
جهاني بر تهران در دست ما نيست، اما يكي از اهدافي 
كه تعقيب كرديم اص��الح وضعيت رنكينگ جهاني 
تهران بوده است. او با اشاره به پروژه هايي كه انجام شده 
است، گفت: پروژه هاي شارباغ، هفت تير و اميركبير 
ديدگاه هاي جديدي دارند و براس��اس آن بخشي از 
فضاي شهر به شكل عادالنه در اختيار شهروندان قرار 
گرفت. او درباره پروژه خيابان وليعصر گفت: در وليعصر 
تالش براي ثبت ملي آن از قبل آغاز شد و تالش براي 
ثبت جهاني آن را نيز ترغي��ب مي كنيم. در وليعصر 
قنادي داريم كه ۱۰۰ سال از عمر آن مي گذرد و در دنيا 
اين موارد را حفظ مي كنند و بايد به اين سمت برويم. 
ش��هردار تهران گفت: تالش براي انتقال پادگان ها به 
بيرون از ش��هر اقدام ديگري بود كه در پيش گرفتيم 
و پروژه اي كه قرار بود دو ميليون متر مربع بارگذاري 
داشته باشد را به ۵۶۰ هزار متر مربع رسانديم و تالش 
مي كنيم اين موضوع را كه اقدام بسيار مهمي است به 
يك معامله كامل برد- برد و قابل دفاع تبديل كنيم و 
سهم خود را گذاشتيم تا تبديل به فضاي عمومي شود.

حوزههايمختلفمطالبهازدولت
ش��هردار تهران در پاسخ به س��والي درباره مطالبات 
ش��هرداري از دولت گف��ت: مطالبات م��ا از دولت در 
حوزه هاي مختلف است. در زمينه صرفه جويي مصرف 
سوخت، با مصوبه شرايط كرونايي، ۵۰ درصد افزايش 
داده شد، بخش ديگر مربوط به سوبسيد حمل و نقل 
است. همچنين كمك هاي دريافتي از اوراق مشاركت 
و پروانه هايي كه دستگاه هاي مختلف دولتي دريافت 
مي كنند. بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان فقط در زمينه 
پروانه ها مربوط به دستگاه هاي دولتي است كه بدون 

پروانه ساخت و ساز كردند. هر ساله بنابر موضوعاتي 
از جمله بخشي از سهم دولت در بافت هاي فرسوده و 
نوسازي شهري را از طريق وزارت اقتصاد تهاتر مي كنيم 
و از ميزان بدهي ها كاس��ته مي ش��ود و حدود ۵ هزار 
ميليارد از اين طريق پرداخت شده است. حجم زيادي 
ساخت و سازهاي بدون پروانه در حوزه هاي مختلف 
توسط دستگاه هاي نظامي اعم از لشكري و كشوري 

انجام شده است.

شورايتركيبيبهتراست
شهردار تهران در پاسخ به اينكه آيا به نظر شما شوراي 
ش��هر با تركيبي از دو جناح مي تواند در نظارت پذير 
كردن شهرداري موفق تر باشد يا شوراي يكدست گفت: 
ايده ها مبني بر اين است كه حداكثر مشاركت عمومي 
حضور يابند و به ميزاني كه مش��اركت ب��اال مي رود 
كيفيت فضاي انتخابات نيز افزايش مي يابد و كساني كه 
با مردم ارتباط بهتري دارند و متخصص ترند مي توانند 
انتخاب ش��وند. او ادامه داد: به ميزاني كه مش��اركت 
كاهش مي يابد ممكن است شرايطي پيش ايد كه كسي 
با ۱۰۰ هزار راي به شوراي شهر راه يابد كه اين به نفع 
شهر تهران نيست و به نفع آينده تهران هم نيست. اگر 
از من بپرسيد، به نظرم شوراي تركيبي بهتر است و در 
صورتي كه افراد بتوانند يك هدف واحد را دنبال كنند 
بهتر خواهد بود تا اينكه نقطه نظرات يك دست باشد.

ازبينظميمطلقبهسمتنظمرفتيم
او ادامه داد: ما در شرايطي در شهرداري كار مي كرديم 
كه بي نظمي مطلق حاكم بود و ما از آن به سمت نظم 
حرك��ت كرديم.در اين فاصله اف��رادي تصميم هايي 
گرفتند و اينكه چگون��ه با آنها برخورد مي كنيم مهم 
اس��ت، اگر تصميم با روال عمومي شهرداري منطبق 
بوده، تخلف قطعي تلقي مي شود و اين محل بحث ما 
است  اما همه مواردي كه از آن اسم برديد از اين اليحه 
خارج نبود و نمي توانيم االن اطالع رساني كنيم اما به 
موقع و زماني كه احكام قطعي شد اعالم خواهيم كرد.

انتشارفيشحقوقمديرانبهصالحنيست
حناچي در پاس��خ به پرسش ديگري درباره شفافيت 
در انتشار حقوق مديران شهرداري گفت: يك حقوق 
ثابت و يك متغير وجود دارد كه مستقيما به فعاليت 
مديران مربوط است. در مجمع ها و سازمان ها اگر به 
موقع برگزار ش��ود به دليل اينكه اقدامات مجامع به 
منافع شهرداري مربوط است مديران تشويق مي شوند.

او با اشاره به اينكه به ما گفتند فيش مديران را منتشر 

كنيد اظهار كرد: اما اين اقدام به صالح نيست چرا كه 
خيلي از مديران وام گرفتند و درس��ت نيست منتشر 
شود. از سوي ديگر پايه حقوق مديران هم مالك نيست 

و فعاليت آنها موثر است.

پروندهرساتجارتخيليخاصاست
او درب��اره حمايت ق��وه قضاييه از ش��هرداري گفت: 
در مورد حمايت قوه قضاييه هم��واره درگير چالش 
منافع خصوصي و عمومي هستيم. افرادي كه منافع 
شخصي دارند در برابر منافع عمومي هزينه سنگين 
مي كنند و بدون حماي��ت قوه قضاييه در اين محاكم 
پيروز نمي شويم. رقم ها نجومي است و بدون حمايت 
حاكميت به نتيجه نمي رسد. حناچي در مورد پرونده 
رسا تجارت گفت: اين پرونده خيلي خاص است و برخي 
از قس��مت هاي آن مربوط به نيروهاي مس��لح است. 
حناچي درباره سرانجام دستگيري دو شهردار منطقه 
۸ و ۲ تهران، بيان كرد: هنوز حكمي براي همكارانمان 
كه دستگاه هاي نظارتي پيگير بودند، صادر نشده است. 
اميدوارم كه تبرئه ش��وند اما پرونده همچنان مفتوح 
است. وي در پاس��خ به پرسشي مبني بر محافظه كار 
بودن مديريت شهري در قبال تخلفات گفت: من براي 
محافظه كاري و اين انتقادها از ادبيات كمك مي گيرم؛ 
»خرج چو از كيسه مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان 
بود«. ما در مقام اجرا هستيم بايد به گونه اي عمل كنيم 
كه منافع شهر و شهروندان را تامين كنيم. در همين 
پرونده هاي تخلفات به تعداد زيادي رس��يدگي شده 
و نتايجي هم داش��ت. يكي از آنها ساختمان روزنامه 
اطالعات بوده كه به شهرداري بازگشت، از طرف ديگر 
به صورت حقوقي هم پيگيري مي كنيم. اما اگر اس��م 

اين كار محافظه كاري است من محافظه كار هستم.

اعالمسيستميعوارضصدورپروانه
عبدالرض��ا گلپايگاني، معاون معماري شهرس��ازي 
شهرداري تهران از اعالم ميزان عوارض صدور پروانه 
به صورت سيستمي به متقاضيان از روز دوشنبه هفته 
جاري خبر داد. گلپايگاني در نشست خبري شهردار 
تهران اظه��ار كرد: نزديك به ۷۰۰۰ هكتار متر زمين 
در تهران به عن��وان ذخيره نوس��ازي در نظر گرفته 
ش��ده بود كه چارچوب آن در طرح جامع تهيه و ۷ يا 
۸ طرح بر اساس طرح هاي كوچك مقياس به تصويب 
كميس��يون ماده ۵ رسيده اس��ت بر اين اساس مقرر 
است ۴۰ درصد از قطعات متناسب با شرايط به توسعه 
خدمات هفتگانه در شهر اختصاص پيدا كند. حدود 
۳۰۰۰ هكتار نيز براي زمين هاي شهري در نظر گرفته 

شده اس��ت. گلپايگاني ادامه داد: در آينده به صورت 
تدريجي ۳۰ ميليون متر مربع به سرانه هاي خدمات 
شهر تهران افزوده خواهد شد كه اين ارقام طي يك سال 
گذشته به تصويب رسيده است. وي در خصوص صدور 
پروانه در سطح ش��هر تهران يادآور شد: صدور پروانه 
ابزار قدرتمندي براي تحقق طرح هاي شهري است. 
با استفاده از زيرساخت ها هيچ پروانه اي خالف ضوابط 
شهرسازي صادر نمي شود چرا كه با اين زيرساخت ها 
امكان كنترل نقش��ه ها را فراهم كرده ايم. نقشه ها از 
منظر طرح تفصيلي و سيس��تمي كنترل مي شوند و 
امكان تخلف وجود ندارد. معاون معماري شهرسازي 
شهرداري تهران خاطرنشان كرد: تهيه دفترچه ارزش 
ملك اقدام ديگري اس��ت كه انجام شده و در عوارض 
سال ۱۴۰۰ اعمال شده است. وي با اشاره به مساحت 
زمين هاي مشمول تخصيص بافت فرسوده گفت: در 
پايان سال۹۹ حدود ۸۰۰ هكتار به اين زمين ها اضافه 
شد، درواقع شهرداري در ۸۰۰ هكتار از گرفتن عوارض 
صرفنظر كرد تا به نوس��ازي بافت فرس��وده تحرك 

بيشتري بدهد.

۴۶پروژهبزرگعمرانيدرتهران
صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران نيز در نشست خبري شهردار گفت: ۲۱ پروژه 
مقابله با سيالب در تهران به پايان رسيد و اكنون ۴۶ 
پروژه بزرگ عمراني در سطح معاونت فني و عمراني 
در دس��ت اجرا اس��ت. صبوري ديلمي گفت: از سال 
۹۶ حوزه فني و عمراني همه ت��وان خود را براي حل 
مشكالت قديمي و اتمام پروژه هاي نيمه تمام گذلشته 
است. تقريبا تمام پروژه هاي نيمه كاره تمام شد. بيش 
از ۳۰پل، تونل و بزرگراه و عمليات بزرگ س��يويل در 

اين ۴سال به پايان رسيده است. 
او با بيان اينكه در ۴ س��ال اخير به رغم بارندگي هاي 
بسيار شديد در تهران، خوشبختانه آبگرفتگي در شهر 
نداشته ايم اظهار كرد: چرا كه بودجه رسيدگي به امور 
ايمني شهر در مقابل سيالب به شدت افزايش يافته و 
اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار بوده اس��ت و 
بيش از ۳۰۰ درصد رشد بودجه در اين قسمت داشتيم. 
معاون فني و عمراني ادامه داد: در شهر تهران بر اساس 
طرح جامع شهر ۵۶۰ كيلومتر بزرگراه جدي داريم كه 
بايد ساخته شود و مقدار زيادي از آن باقي نمانده است 
و اكثر بزرگراه هاي اصلي تهران به پايان رسيده است. 
صبوري ديلمي افزود: در ۴ سال گذشته عالوه بر اينكه 
بودجه هاي ايمني در مقابل سيالب را به شدت افزايش 
داديم، اما از برنامه ۵ ساله شهرداري تهران جلو افتاديم.
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ناكاميدراشتغالزايي
بهدليلخطاهايسياستي

در مقابل، براي كاهش يا حل مشكل بيكاري كارجويان 
دانش آموخته و متخصص، تشويق و حمايت از طرح هاي 
با تكنيك هاي سرمايه بر يا اس��تارت آپ ها در بخش 
اقتصاد دانش محور ضرورت دارد. بنابراين، سياست گذار 
بايد بداند در كدام منطقه با چه ويژگي هايي از نيروهاي 

انساني و با چه هدفي برنامه ريزي مي كند.
۷- با هدف ايجاد فرصت ش��غلي و كاهش بيكاري به 
خصوص در استان ها و مناطق محروم، سياست گذار 
همچنين بايد از تركيب س��ني، جنسي، تحصيلي و 
تخصصي كارجويان آن منطقه آگاهي كامل داش��ته 
باش��د و برنامه ريزي براي س��رمايه گذاري ها را بر آن 
اساس تدوين كند. بنابراين، اگر هدف كاهش بيكاري 
است، نمي شود صنايع بزرگ و سرمايه بر با تكنيك هاي 
پيش��رفته را در مناطق��ي كه بخش قاب��ل توجهي از 
كارجويان آن منطقه فاقد دانش، تخصص، و مهارت الزم 
مي باشند، تأسيس نمود. متأسفانه در بسياري از مناطق 
بعضًا محروم زير فشار مسووالن محلي يا نمايندگان 
منطقه اين اتفاقات افتاده و سرمايه گذار مربوطه به بهانه 
اقدام خود در آن منطقه از امتيازات و رانت هاي متعدد 
اس��تفاده نموده اس��ت. حاصل آنكه به دليل طبيعت 
س��رمايه بر بودن آن صنعت، نه تنها مشكل بيكاري 
حل نشده بلكه مشكالت زيست محيطي، اقتصادي 
و اجتماعي متعددي بر منطقه نيز تحميل شده است. 

۸- همان گونه كه ذكر شد، تصميم گيري هاي مرتبط 
با اشتغال در استان ها و شهرستان هاي كشور معمواًل 
در كارگروهي به نام شوراي اشتغال صورت مي پذيرد 
كه مس��وول آن اس��تاندار يا فرماندار يا معاونين آنها 
مي باشند و تركيب اعضا نيز مديران دستگاه هاي ذيربط 
است: تركيبي كه به ندرت با پيچيدگي هاي اقتصادي 
اجتماعي اشتغال و بيكاري آشنايي دارند. در اين شورا 
معمواًل كشمكش است بين مديران دستگاه ها براي 
تخصيص سهم بيش��تري از بودجه هاي دريافتي به 
شهر يا دستگاه هاي زيرمجموعه خود، نه تدبير و تفكر 
در مورد چگونگي استفاده مطلوب از منابع مالي كشور 

براي كاهش بيكاري. 
۹- از جمل��ه غفلت ه��اي رايج ديگ��ر در برنامه هاي 
اقتصادي، بي اعتنايي به وجود انبوه شاغلين در بخش 
غيررسمي كشور است. برخي برآوردها تعداد شاغلين 
اين بخش را حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد شاغلين كشور ذكر 
نموده اند. غفل��ت از چنين حجم عظيمي از نيروهاي 
كار و برخوردهاي بي تدبيرانه با اين گروه از ش��اغلين 
باعث ايجاد مش��كالت اجتماعي فراواني شده است. 
سياست گذاران به جاي ساماندهي اين مشاغل عظيم 
بعضاً با روش هاي غيرعلمي، غيرمعقول و عمدتاً خشن 
تاكنون تالش كرده اند تنها صورت مساله را پاك كنند 
ك��ه حاصلي جز بزرگ تر ش��دن اين بخ��ش به دليل 

مشكالت اقتصادي كشور نداشته است. 
۱۰- مساله آخر اما بس��يار مهم تر در بخش تقاضاي 
نيروي كار، نبود بستر ارزشي مناسب براي كارآفرينان 
است. براي حل مشكل بيكاري در جامعه بيش و پيش از 
هر اقدامي ترويج و گسترش فرهنگ توليد براي اشتغال 
به عنوان يك ارزش ضروري است. بدون وجود چنين 
نظام ارزش��ي اي، بعيد اس��ت اقدامات كور و پراكنده، 
مشكل بيكاري را به طور جدي حل كند. به عنوان مثال، 
مي توان مالك ارزيابي عملك��رد مديران و مجريان را 
تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده يا تعداد بيكاران 
افزوده ش��ده در دوره تصدي مدير قرار داد. اگر نتيجه 
ارزيابي براين اساس منفي بود مدير تنبيه و از ارتقاء او 
جلوگيري شود و بالعكس، مدير موفق مورد تشويق و 

ارتقاء قرار گيرد. 

مشكالتدربخشعرضهنيرويكار
۱-  سيس��تم آموزش رسمي و غيررس��مي كشور با 
تقاضاي نيروي كار سازگاري الزم وجود ندارد. در واقع 
بسياري از آموزش هايي كه در نظام رسمي آموزش از 
دبستان تا مقطع دكتري ارايه مي شود كمك چنداني به 
نيروهاي آموزش ديده براي جذب در بازار كار نمي كنند. 
به همين دليل اغلب دانش آموختگان مراكز آموزشي به 
خصوص در آموزش عالي براي پذيرش و استخدام در 
واحدهاي متوسط و بزرگ اقتصادي )در هر چهار بخش: 
كشاورزي، صنعت، خدمات و نفت( نياز به آموزش هاي 
مكمل دارند. در واقع، بخش قابل توجهي از هزينه هاي 
صرف شده در آموزش هاي رسمي اتالف منابع و عمر 

جوانان كشور مي باشد. 
۲-  از طرف ديگر، آموزش هاي فني و حرفه اي بخش 
دولتي هم پويايي و انعطاف الزم در مقابل سرعت 
پيشرفت هاي تكنولوژيك را ندارند و هميشه چند 
گام عقب تر از تحوالت تكنولوژيك هستند. نكته قابل 
تأمل اينكه، ايران به دليل برخورداري از درآمدهاي 
نفتي طي دهه هاي گذشته اين توان مالي را داشته 
اس��ت كه آخرين و مدرنترين تكنولوژي ها را وارد 
كش��ور كرده در بخش هاي مختل��ف اقتصادي به 
كار گيرد اما نهادهاي آموزش رسمي و غيررسمي 
دولتي قادر نبوده و نيس��تند كه همزم��ان با ورود 
تكنولوژي هاي پيشرفته سطح آموزش هاي خود را 
ارتقاء دهند. با اين وصف، احتمااًل آموزش هاي فني 
و حرفه اي كه توسط بخش خصوصي ارايه مي شوند 
از پويايي و انعطاف بيشتري برخوردارند و مي توانند 
حلقه اتصال مناسب تري براي كارجويان فاقد مهارت 
با بخش هاي چهارگانه اقتصادي باشند. اما مشكل 
اين بخش از آموزش ه��اي فني و حرفه اي، ناتواني 
جوانان جوياي كاري اس��ت كه به لحاظ مالي توان 
الزم براي شركت در دوره هاي اين گروه از موسسات 
آموزش��ي خصوصي را ندارند: و اين يعني تداوم و 

تعميق نابرابري هاي موجود در كشور.
۳-  در برخي ش��هرهاي ب��زرگ و در بين خانوارهاي 
متوسط به باال، برخالف گذشته بسياري از جوانان به 
داليل فرهنگي و اقتصادي، به راحتي تن به هركاري 
نمي دهند و ترجيح مي دهند از درآمدهاي والدين خود 
استفاده كنند تا فرصت شغلي راحت تر و كم زحمت تري 

را پيدا كنند.

واكنشبازاراجارهمسكن
بهمصوبهتمديداجباري

بازار اجاره بها بدون توجه به مصوبات س��تاد كرونا 
شاهد رشد نرخ هاست با اين وجود در برخي محالت 
مي توان با وديع��ه ۱۵۰ ميليون توماني، فايل هاي 

اجاره نسبتا مناسب پيدا كرد.
به گزارش مهر، در حالي كه بازار اجاره سال گذشته با 
اجراي ۳ مصوبه مهم ستاد ملي كرونا مبني بر »الزام 
موجران به تمديد قراردادهاي اجاره از سال گذشته 
و عدم امكان فسخ قرارداد«، »تعيين سقف اجاره بها 
در تهران و ساير شهرها« و »اعطاي تسهيالت وديعه 
مسكن به مس��تأجران« تا حدودي از تالطمات به 
دور ماند، اما امس��ال علي رغم اعالم تمديد اعتبار 
اين مصوبات تا تير ماه سال جاري از سوي وزير راه 
و شهرس��ازي، بازار اجاره مسكن با وضعيت خوبي 

روبه رو نيست.
به گفته تعدادي از مش��اوران امالك، اجاره بها در 
برخ��ي محله هاي گران قيمت ته��ران ۷۰ تا ۱۰۰ 
درصد نس��بت به بهار و تابستان سال گذشته و در 
برخي محله ه��اي ارزان قيمت تر، ۳۰ تا ۵۰ درصد 
رشد داش��ته اس��ت. اين در حالي است كه سقف 
افزاي��ش اجاره بها براي قرارداده��اي تمديدي، بر 
اساس اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا در تهران ۲۵ 
درصد اس��ت. با اين حال يافتن واحدهاي اجاره اي 
با ره��ن كمت��ر از ۱۵۰ ميليون توم��ان اگرچه به 
سختي امكان پذير است، اما دور از دسترس نيست. 
در منطقه فردوس��ي جنوبي )پايين ت��ر از ميدان 
فردوسي( واحد ۵۰ متري با رهن كامل ۱۵۰ تا ۱۷۰ 
ميليون تومان در واحدهاي با عمر باالي سال ساخت 
فايل شده اند. همچنين واحد مسكوني ۷۰ متري 
در شهرك وليعصر )منطقه ۱۸( با قدمت ۱۶ سال 
ساخت در طبقه دوم با آسانسور، پاركينگ و انباري 

۱۶۰ ميليون تومان براي اجاره عرضه شده است.
در تهرانس��ر )منطقه ۲۱( واحد ۶۰ متري ۷ سال 
ساخت طبقه چهارم با ۱۲۰ ميليون تومان وديعه و 
اجاره ماهانه ۳.۵ ميليون تومان به مشتريان معرفي 
شده اس��ت. واحد ۷۰ متري ۱۵ س��ال ساخت در 
بريانك )منطقه ۱۰( با قدمت ۱۵ س��ال س��اخت 
طبقه ۲ بدون آسانسور و پاركينگ با ۱۵۰ ميليون 
تومان وديع��ه و اجاره ماهانه ۱.۴ ميليون تومان در 
فايل هاي اجاره مسكن ديده مي شود. واحد نوساز ۷۵ 
متري در محله نيروي هوايي )منطقه ۱۳( طبقه ۴ با 
آسانسور ولي بدون پاركينگ به مبلغ ۱۵۰ ميليون 
تومان وديعه و اجاره ماهانه ۴.۵ ميليون تومان فايل 
شده است. واحد ۹۰ متري نوساز در محله جيحون 
)منطقه ۱۰( طبقه همكف با آسانسور و پاركينگ 
ني��ز به قيم��ت ۱۰۰ ميليون توم��ان وديعه و ۴.۵ 
ميليون تومان اج��اره ماهانه براي متقاضيان قابل 

دسترسي است.
واحد ۶۰ متري در تهرانس��ر )منطقه ۲۱( ۴ سال 
ساخت طبقه همكف با آسانسور و پاركينگ ۱۲۰ 
ميليون تومان وديعه و اج��اره ماهانه ۳.۵ ميليون 

تومان عرضه شده است.
واحد ۴۵ متري ۳ سال ساخت در استاد معين طبقه 
۴ با آسانس��ور و پاركينگ نيز ۲۰۰ ميليون تومان 

رهن كامل به بازار اجاره عرضه شده است.
واحد ۸۰ متري نوساز در خيابان جيحون طبقه ۴ 
با آسانسور و پاركينگ ۱۰۰ ميليون تومان وديعه 

و اجاره ماهانه ۳.۵ ميليون تومان ارايه شده است.
واحد ۵۰ متري ۱۶ س��ال س��اخت طبقه ۳ بدون 
آسانسور و پاركينگ در خيابان سهروردي جنوبي 
نيز ب��ه قيمت ۱۰۰ ميليون توم��ان وديعه و اجاره 
ماهانه ۲.۵ ميليون تومان معرفي شده است. واحد 
نوس��از ۶۰ متري واقع در خياب��ان رودكي )محله 
سلس��بيل( طبقه ۴ با آسانس��ور و پاركينگ ۱۰۰ 
ميليون تومان وديعه و اجاره ماهانه ۵ ميليون تومان 

فايل شده است. 
س��وئيت ۳۰ متري ۱۵ سال ساخت طبقه همكف 
در خيابان قصرالدشت بدون آسانسور و پاركينگ 
با قيمت ۲۰ ميليون تومان وديع��ه و اجاره ماهانه 
۱.۵ ميليون تومان در بازار اجاره عرضه شده است. 
واحد ۴۷ متري ۵ سال ساخت طبقه همكف واقع 
در خيابان طوس بين يادگار و جيحون با آسانسور 
و پاركينگ ۱۵۰ ميلي��ون تومان رهن كامل فايل 
شده است.  سوئيت ۴۵ متري ۱۵ سال ساخت در 
خيابان رودكي جنوبي طبقه ۳ بدون آسانس��ور و 
پاركينگ نيز ب��ا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان وديعه و 
اجاره ماهانه ۷۰۰ هزار تومان، به بازار اجاره مسكن 

معرفي شده است.

رانندگانبدحسابسدراه
الكترونيكيشدنعوارضآزادراهي

در حالي ك��ه مردم ب��راي پرداخت آنالي��ن عوارض 
آزادراهي ي��ك هفته زمان دارن��د و جريمه هر يك از 
عوارض هاي چند هزار توماني آزادراه ها ۴۰ هزار تومان 
است، باز هم با وجود پيامك هاي چند باره، جريمه را 
ترجيح مي دهند و راه را براي الكترونيكي شده عوارض 
آزادراهي سخت تر مي كنند. به گزارش ايسنا، بيش از 
دو سال از وعده دولت براي الكترونيكي شده عوارض 
آزادراهي مي گذرد اما همچنان خبري از آن نيست 
و بزرگ ترين مانع و مش��كل براي تحقق آن مانند 
بسياري از كشورهاي توس��عه يافته، رانندگان بد 
حسابي هستند كه پس از گذش��تن از يك آزادراه 
الكترونيكي، عوارض ش��ان را پرداخت نمي كنند. 
 جالب تر اينكه بارها به اي��ن رانندگان پيامك هاي 
هشدار آميز ارسال شده كه اگر در بازه زماني و مهلت 
يك هفته اي مقرر عوارض آزادراهي شان را پرداخت 
نكنند بايد براي هر يك از آنها ۴۰ هزار تومان جريمه 
پرداخت كنند و اين مبلغ به غير از نرخ عوارضي است 
كه باالخره بايد بپردازند اما باز هم اين بد حساب ها به 
كارشان ادامه داده و توجهي به اين مساله نداشتند و 
پس از جريمه شدن نيز برخي از اين رانندگان باز هم 

عوارضي پرداخت نكرده اند.

شهردارتهران:30هزارميلياردتومانازمحلساختوسازهايبدونپروانهدستگاههايدولتيطلبداريم

شرط  حناچي  براي  پيروزي  در مبارزه  با  فساد

جوالِنسوداگرانزميندرحاشيهتوريستيتهران
روستاهاي اطراف تهران مقصد سفرهاي يك روزه هستند 
كه اين رفت و آمدها بيشتر از آنكه اوضاع خدمات در اين 
روستاها را بهتر كند، به س��وداگران زمين انگيزه داده 
است. واريش و ورديج، كن و س��ولقان، برغان، كردان، 
كندر، طالقان، افجه، فشم، آهار و شكرآب و واليت رود 
)ديزين( تعدادي از تفرجگاه هاي يك روزه در اطراف شهر 
تهران هستند كه در پايان هر هفته، حتي با وجود كرونا، 
جاده هاي منتهي به آنها از ازدح��ام خودرو، با ترافيك 
سنگين مواجه مي ش��ود. جمعيتي كه به اين روستاها 
مراجعه مي كند گاه به حدي زياد است كه روستايي هاي 
نگران از انتقال بيشتر ويروس كرونا، راه هاي دسترسي را 
با زنجير، خاكريز و استقرار نيسان وانت مسدود مي كنند.

اما برآيند اين سفرهاي يك روزه تاكنون چه بوده است؟ 
در هيچ يك از اين مناطق روس��تايي زيرساختي براي 
گردشگران آماده نيست، نهايت يك سرويس بهداشتي 
تقريبا آلوده يا نيمه تعطيل ساخته شده است. فضايي 
براي پاركينگ خ��ودرو درنظر گرفته نش��ده و از تابلو 
راهنما كه اطالعات مسيرهاي پياده روي يا آثار تاريخي 
و گردشگري آن منطقه روستايي را در اختيار بگذارد، 
خبري نيست. مديريت گردشگري و آموزش روستايي ها 
نيز عنصري تعريف نشده است. از سوي ديگر، گردشگران 
يا مسافراني كه به اين مناطق پا مي گذارند، چندان به به 
رعايت آداب روستانشين ها مقيد نيستند و گشاده دستي 

عجيبي در جا گذاشتن زباله هاي شان دارند. به گزارش 
ايس��نا، جز اين ها، بالهاي ديگري بر س��ر اين روستاها 
نازل شده كه تكه پاره شدن اراضي، كوه خواري، تصرف 
حريم رودخانه و مراتع، ويالسازي هاي انبوه بدون توجه 
به بافت روستا، تخليه نخاله هاي ساختماني و فاضالب 
در رودخانه ه��ا، حذف باغ ها و به تص��رف درآوردن آب 
چشمه ها، حذف كشاورزي، دامداري و زندگي روستايي، 
همراه با س��وداگري براي افزايش قيم��ت زمين هاي 
روستايي، فقط گوشه اي از آن است كه عمر روستاهاي 
تفرجگاهي حاش��يه تهران را كوتاه كرده. حجم تغيير 
در روس��تاها به حدي است كه اكنون بيشتر آنها شبيه 
شهرك هايي شده اند كه قيمت زمين و خانه هاي شان 
با مناطق ش��مالي ته��ران برابري مي كن��د. بعضي از 
اين روس��تاها بيشتر از يك دهه اس��ت كه در فهرست 
روس��تاها و مناطق نمونه گردشگري قرار گرفته اند، اما 
تنها تغييري كه اين مدت داش��ته اند، شهرك سازي و 
ويالسازي در درون شان بوده است، بي آن كه نسبتي را 
با گردشگري حفظ كرده باشند و رفتار ميزبان و مهمان 
آموزش داده يا مديريت ش��ده باش��د. به نظر مي رسد 
متولي روستاهاي هدف گردشگري، يعني وزارت ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي كه بايد آنها را 
غربالگري و مديريت كند، اين روستاها را به حال خود 

رها كرده و به ثبت آنها روي كاغذ بسنده كرده است.

روستايرنداندرمسيرسولقان
روس��تاي »رن��دان« كه در س��ال هاي اخير به واس��طه 
سفرنامه هايي كه بيشتر كوهنوردان منتشر كرده اند، به 
پاتوق گردشگران يك روزه تبديل شده است، يكي از اين 
نمونه ها اس��ت. اين روس��تا اكنون با پديده كوه خواري و 
تفكيك اراضي مواجه است، روستايي در مسير سولقان � 
تالون در جاده امام زاده داوود كه پايان هر هفته شاهد حضور 
گردشگراني است كه براي تماشاي آبشار مي آيند. ورودي 
روستا كه به دره اي منتهي مي شود، هيچ پاركينگي براي 
اتومبيل مسافران ندارد، براي همين ماشين ها تا دل روستا 
سرازير مي شوند. در دامنه كوه هاي اطراف روستا، زمين ها 
تفكيك شده و تا جايي كه چش��م كار مي كند، درختان 
نحيف، رديفي كاش��ته ش��ده اند تا در بزنگاه مالكيت آن 
تثبيت شود. ويالهاي بزرگ نيز حريم رودخانه را تصرف 
كرده اند و معلوم نيست فاضالب شان را كجا سرريز مي كنند. 
نخاله هاي آن ويالهاي ساخته شده نيز در دو طرف جاده 
تخليه شده و تصويري نازيبا از اين روستا به جا گذاشته است.

در باالدست آن، روستاي تالون قرار دارد كه در باغ غرق 
شده است، اما ويالسازي و تفكيك اراضي نفس اين باغ ها 
را بزودي خواهد گرفت. جمعيت گردش��گراني كه آخر 
هفته به تالون مي آيند به حدي زياد است كه روستايي ها 
ورودي را با زنجير مسدود مي كنند تا گردشگران به ويژه 
در دوران كرونا راهي روس��تا نشوند. در جاده منتهي به 

روستا چشمه آبي وجود دارد كه اطراف آن با زباله و نخاله 
پر شده و تصويري ناخوش��ايند و نامطبوع از اين روستا 
ساخته است. روستاي برغان نيز از جمله تفرجگاه هاي 
شهروندان تهران و البرز است، كه آخر هفته هاي بسيار 
شلوغي دارد. روس��تا با وجود قدمت تاريخي كه دارد، از 
تابلو راهنما محروم اس��ت و همه زيرساخت آن خالصه 
شده به چند رس��توان و يك جاده سنگ فرش. روستا با 
وجود آنكه عنوان گردش��گري دارد اما هيچ نشانه اي از 
مديريت گردشگري در آن ديده نمي شود. در وسط روستا 
جاده اي سنگ فرش ش��ده كه در اطراف آن محصوالت 
باغي برغان عرضه مي ش��ود، اما به جاي گردشگر پياده، 
ماشين ها با سرعت اين راه سنگ فرش شده را پشت سر 
مي گذارن��د و گرد و خاكي را ه��م نصيب آن محصوالت 
باغي مي كنند، بي آنكه روستايي ها به اين رفتار ناهنجار 
واكنش نشان دهند يا معترض شوند. سوداگران زمين نيز 
به دل روستاهاي اين منطقه نفوذ كرده اند، تفكيك باغ ها 
و تصرف حريم رودخانه و كوه اين جا هم به شدت دنبال 
مي ش��ود و زباله و نخاله در هر سمت روستا و باغ هاي آن 
ديده مي شود. وضعيت روستاهاي ديگر نيز تكرار همين 
ماجرا است، روس��تاهايي كه از باال زيبا هستند و از دور 
ج��ذاب، اما در اصل، در معرض ناب��ودي قرار گرفته اند و 
متوليان، ايده ها و طرح ه��اي خود را براي اين مناطق به 

دست سوداگردان زمين سپرده اند.



بازار رمزارزها اخيرا دس�تاورد بس�يار مهمي 
داش�ته و ظاه�را ارزش آن ب�راي اولين بار از 
نقدينگ�ي دالر فراتر رفته اس�ت. به عبارت 
ديگ�ر، ب�ازار رمزارزها ح�اال بيش�تر از همه 
دالرهاي موجود در دست مردم ارزش دارد. از 
سوي ديگر در حالي كه قيمت اتريوم در كمتر 
از يك هفته براي اولين بار به ۳۰۰۰ دالر رسيد، 
اين ارز ديجيتال به ركورد جديدي دست يافته 
و قيمت آن از ۴۰۰۰ دالر هم عبور كرده اس�ت. 
قيم�ت دومين ارز ديجيتال ب�زرگ جهان )از 
لحاظ حجم بازار( در س�ال ج�اري چهار برابر 
شده كه نشان دهنده عملكرد بهتر آن نسبت 
به بيت كوين اس�ت. قيم�ت بيت كوين در اين 

سال دو برابر شده است.

به گزارش وال استريت ژورنال، ارزش بازار رمزارزها 
در ۹ ارديبهشت به ۲ تريليون دالر رسيد تا با ارزش 
تمام نقدينگي دالر تالقي پيدا كند. اكنون برآوردها 
نش��ان مي دهد ك��ه ارزش بازار رمزارزه��ا به ۲.۲۵ 
تريلي��ون دالر رس��يده و از ارزش دالرهاي موجود 
در بازار بيشتر شده اس��ت. اگرچه اين دستاورد در 
نگاه اول اتفاق مهم و شايان توجهي است كه از رشد 
خيره كننده محبوبيت رمزارزها خبر مي دهد، ولي 
در عين حال مي تواند كمي گمراه كننده هم باش��د 
چرا كه نقدينگي دالر امريكا با تمام دالرهاي موجود 
يكسان نيس��ت. نقدينگي يعني پولي كه در دست 
مردم وجود دارد. همانطور كه پول داخل جيب تان 
نشان دهنده تمام دارايي شما نيست، نقدينگي دالر 
هم تمام ارزش بازار دالر را نشان نمي دهد. بسياري 
از س��رمايه گذاري ها و دارايي هاي غيرقابل ملموس 
بر ارزش كلي اي��ن ارز فيات اثر مي گذارند. بنابراين 
اگرچه ارزش ب��ازار رمزارزها از نقدينگي دالر باالتر 
رفته، ولي هنوز ارزش كلي دالر را پشت سر نگذاشته 
است. از سوي ديگر، كساني كه با تاريخ اقتصاد آشنا 
باش��ند ش��باهت هاي زيادي بين وضعيت موجود 
و حباب ه��اي قبلي پيدا مي كنند. قيمت س��هام به 
باالترين نقطه خود از زمان حباب دات كام در ۲۰۰۰ 
رسيده اس��ت. قيمت خانه به سقف پيش از بحران 
اقتصادي قبلي بازگش��ته. ش��ركت هاي پرريسك 
قادرند با كمترين بهره وام بگيرند و سرمايه گذاران 
حقيقي پول هاي خ��ود را روانه ح��وزه انرژي هاي 
پاك و رمزارزه��ا كرده اند. البته مي توان توضيحات 

مختلفي مثل پيش��رفت هاي چش��مگير در زمينه 
تجارت ديجيتال را در اين رشد موثر دانست. با اين 
حال، بسياري از تحليلگران باور دارند كه بازار كنوني 
دچار حباب شده و دليل اصلي آن فدرال رزرو است. 
اين سيستم در يكس��ال اخير نرخ بهره را نزديك به 
صفر نگه داشته و اعالم كرده كه نرخ ها تا حداقل دو 

سال تغييري نمي كنند.

   قيمت اتريوم دوباره ركورد تاريخي زد
همچنين در حالي كه كمتر از يك هفته پس از آنكه 
قيمت اتريوم براي اولين بار به ۳۰۰۰ دالر رس��يد، 
اين ارز ديجيت��ال به ركورد جديدي دس��ت يافت 
و قيم��ت آن ب��ه ۳۸۵۵ دالر افزايش پي��دا كرد. به 
گزارش كوين دسك، قيمت اتر، ارز ديجيتال بومي 
بالك چين اتريوم، به روند افزايشي اخير خود ادامه 
داد و روز شنبه با عبور از ۳۸۰۰ دالر، ركورد جديدي 
را ثبت كرد. البته اين اتفاق تا حدي قابل پيش بيني 

بود و بس��ياري از افراد به دليل استقبال گسترده اي 
كه از امور مالي غيرمتمرك��ز )ديفاي( و توكن هاي 
غيرمثل��ي )NFT( ص��ورت گرفته اس��ت، منتظر 
افزايش قيمت اتر بودند. ركورد جديد ۳,۸۵۵ دالر 
كمتر از يك هفته پ��س از آن اتفاق افتاد كه قيمت 
اي��ن ارز ديجيتال ب��راي اولين بار ب��ه ۳,۰۰۰ دالر 
رسيد. اتريوم از آن زمان تاكنون بخشي از سودآوري 
خود را بازگردانده و با ۸.۹۶ افزايش در ۲۴ س��اعت، 
قيمت آن به نزديك ۴۰۰۰ دالر رسيده است. قيمت 
دومين ارز ديجيتال بزرگ جه��ان )از لحاظ حجم 
بازار( در سال جاري چهار برابر شده كه نشان دهنده 
عملكرد بهتر آن نس��بت به بيت كوين است. قيمت 
بيت كوين در اين س��ال دو برابر ش��ده است. ارزش 
بازار اتريوم هم اكنون ۴۴۳.۸ ميليارد دالر اس��ت و 
اگر اتريوم به روند صع��ودي خود ادامه دهد، طولي 
نمي كش��د كه ارزش بازار آن به نص��ف ارزش بازار 
۱.۱۰۷ تريليون دالري بيت كوين خواهد رس��يد. 
افزايش قيمت اخير اتريوم هم زمان با افزايش عالقه 
و تمايل سرمايه گذاران نهادي و شركت هاي واقع در 
وال استريت به اين ارز ديجيتال صورت گرفته است. 
اواخر ماه گذشته، شركت تحقيقات سرمايه گذاري 
فاند استرت )FundStrat( پيش بيني كرده بود كه 
قيمت اتريوم در سال جاري مي تواند تا ۱۰۰۰۰ دالر 
افزايش يابد. اين شركت براي اثبات ادعاي خود به 
رشد حوزه ديفاي و پيشرفت هاي صورت گرفته در 
اپليكيشن هاي مالي مبتني بر اينترنت استناد كرده 
بود. قيمت بيت كوين، ارز ديجيتال برتر نيز بار ديگر 
به ۶۰۰۰۰ دالر نزديك مي ش��ود. قيمت بيت كوين 
روز گذشته ۲.۷۳ درصد افزايش يافته و به ۵۹۲۰۷ 

دالر رسيده بود.

   ارزش دوج كوين 
طي تنها ۶  ماه ۲۶۰ برابر شده است

دوج كوين كه در دنياي رمزارزها در ابتدا بيشتر يك 
شوخي و سرگرمي بود اكنون با ارزش بازاري معادل 
۹۲ ميلي��ارد دالر به چهارمين رم��زارز بزرگ دنيا 
تبديل شده است. تنها در شش ماه اخير اين رمزارز 
بيش از ۲۶ هزار درصد رش��د داشته كه اين بازدهي 
عجيب آن را به پرس��ودده ترين دارايي دنيا تبديل 
كرده و بعيد است دست كم به زودي شاهد شكسته 
شدن اين ركورد باشيم. در مقام مقايسه خوب است 
بدانيد ط��ي اين مدت بازدهي ش��اخص اس اند پي 
۵۰۰ ح��دود ۲۰ درصد، بيت كوي��ن ۲۸۶ درصد و 
اتريوم ۶۹۸ درصد بوده است. مت گرين اسپن، مدير 
سبد دارايي در موسسه كوانتوم اكونوميكس، گفت: 
»بهتر است شركت هاي بزرگ بورسي فكري به حال 
خود كنند چرا كه در حال حاضر و با در نظر گرفتن 
بازدهي رمزارزها، اين بازدهي هاي بورس��ي اس��ت 
كه به نظر يك ج��وك مي آيد.« برخالف بيت كوين 
و بيش��تر ارزهاي ديجيتالي ك��ه داراي محدوديت 
تعداد اس��تخراج هس��تند، دوج كوي��ن داراي هيچ 
محدوديتي نيست و همين مساله شماري از فعاالن 
بازار را متعجب كرده است كه اين رمزارز چرا چنين 

رش��دي داشته اس��ت. هر چند مشخص نيست كه 
چرا و چگونه ايالن ماسك عاشق دوج كوين شد اما 
بي شك يكي از داليل اصلي رشد عجيب اين رمزارز 
حمايت هاي گسترده ماسك از آن بوده است. ايالن 
ماس��ك دوج كوين را ارز مردم خوان��ده و حتي در 
آخرين برنامه تلويزيوني خود نيز از آن تمجيد كرده 
است. با اين حال همه چيز براي دارندگان دوج كوين 
رويايي نبوده اس��ت. اين ارز پرنوسان ترين دامنه را 
در بين ۱۰ رمزارز برتر داش��ته و تاكنون نوس��انات 
روزان��ه ۲۰ تا چن��د درصدي زي��ادي در قيمت آن 
 ديده است. مس��اله اي كه تاكنون ش��مار زيادي از 
معامله گران اين ارز را شكست داده و تمام دارايي آنها 

را نابود كرده است.

   دوج كوين متوقف شد
از سوي ديگر قيمت دوج كوين با برنامه كمدي اخيري 
كه ايالن ماسك اجراي آن را به عهده داشت، سقوط 
س��نگيني را تجربه كرد. اين ميلياردر امريكايي كه 
تالش مي كند انس��ان را به مريخ بب��رد و روي زمين 
خ��ودروي الكتريكي توليد كن��د، هفته پيش گفته 
بود كه شنبه شب در برنامه SNL اجرا خواهد داشت 
و همانطور ك��ه انتظار مي رفت، قيمت دوج كوين در 
اين مدت رشد خوبي داش��ت. اما قيمت دوج كوين 
پس از ش��روع برنامه ۱۸ درصد اف��ت كرد و در حال 
حاضر، اي��ن ارز ديجيتال با قيمتي حدود ۰.۵۲ دالر 
معامله مي شود. ريزش شديد دوج كوين باعث افزايش 
فشار فروش بس��ياري از رمزارزهاي ديگر شد. نتايج 
يك نظرس��نجي صورت گرفته توس��ط مستركارد 
نش��ان مي دهد كه ۴۰ درصد مشتريان اين شركت 
مايل هس��تند تا در كسب و كارهاي خود از ظرفيت 
ارزهاي ديجيتال��ي بهره ببرند. اين ميزان به ويژه در 
بين مديران جوان تر قابل توجه بوده و ۷۷ درصد آنها 
در خصوص استفاده از ارزهاي ديجيتالي در كسب و 
كار خود اب��راز تمايل كرده اند. در ادامه روند پذيرش 
ارزهاي ديجيتالي توسط كشورهاي مختلف، آلمان 
از يكم ژوييه به مديران صندوق هاي سرمايه گذاري 
اجازه خواهد داد تا حداكث��ر ۲۰ درصد دارايي هاي 
س��بد خود را در ارزهاي ديجيتالي س��رمايه گذاري 
كنند. آلمان يكي از بزرگ ترين بازارهاي مالي اروپا 
است اما تاكنون رويكرد محتاط تري در قبال ارزهاي 
ديجيتالي در مقايس��ه با ديگر مراك��ز اروپايي نظير 
لوكزامبورگ و س��ويس داشته اس��ت. معامله گران 
اميدوارند س��اير كش��ورهاي اروپايي ني��ز به زودي 
رويكردهاي مشابهي اتخاذ كنند. هرچند كه ارزهاي 
ديجيتالي كماكان در حال ثبت ركوردهاي جديدي 
هستند اما اندرو بيلي- رييس بانك مركزي انگليس 
كه يكي از منتقدان سرس��خت آنها نيز محس��وب 
مي شود كماكان معتقد است كه رمزارزها داراي هيچ 
ارزش ذاتي نيس��تند. بيلي با بيان اينكه سقوط آزاد 
قيمت رمزارزها كامال محتمل است گفت: توصيه من 
به سرمايه گذاران اين است كه اگر مي خواهند جايي 
سرمايه گذاري كنند كه شايد تمام سرمايه شان نابود 

شود سراغ رمزارزها بروند.
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 تاثير نوسانات دالر بر روي بورس
آنچه ما با عنوان نرخ بهره مي توانيم به آن استناد كنيم، 
نرخ سود بانكي يا در حالت نزديك تر به نرخ واقعي بهره، 
نرخ اوراق منتشر شده از سوي دولت است. طي ماه هاي 
اخير نرخ بهره كنترل ش��ده و نرخ بهره بين بانكي نيز به 
زير۲۰ درصد رس��يده اس��ت. در اين مدت، اقداماتي در 
جهت ممانعت از پرداخت سود هاي بيش از ۱۶ درصد به 
سپرده ها توسط بانك ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج 
روز هايي كه نرخ ترجيحي، نرخ بهره را در ابهامي غيرقابل 
رديابي ميبرد، دور شده ايم. حال اگر در كنار اين نظم مالي، 
شاهد توافق و گشايش بين المللي در كشور باشيم، اتكاي 
دولت براي تامين بودجه از طريق اوراق بدهي، به سمت 
استفاده بيشتر از درآمد هاي نفتي منتقل مي شود؛ بنابراين 
مي توان انتظار داشت كه در آمال گشايش هاي سياسي، 
تكيه بر انتشار اوراق توسط دولت كمرنگ تر شده كه در 
كنار كاهش انتظارات تورمي موجبات كاهش نرخ بهره 
فراهم مي شود. بازار به نوسانات نرخ حساسيت زيادي نشان 
مي دهد. پيگيري داليل اين حساسيت نشان مي دهد كه 
انتظارات تورمي، دليل اصلي ابرواكنش بازار سهام ايران به 
نوسانات ارزي است. اما نگاه جزئي تر گوياي آن است كه 
در شركت  هايي كه نرخ فروش محصوالت آنها با نرخ دالر 
نيمايي صورت مي گيرد و عمدتا توليد كننده كاال هاي پايه 
هستند، حتي اگر نرخ ارز در ادامه سال جاري شاهد افت 
باشد، با توجه به باال رفتن نرخ جهاني كاال هاي پايه در دنيا 
)ش��امل محصوالت فلزي، معدني، نفت و پتروشيمي( 
رشد درآمدي و س��ودآوري را در فصل هاي آتي خواهند 
داشت؛ بنابراين اين افزايش نرخ محصوالت، افت احتمالي 
دالر را جبران خواهد كرد و س��ودآوري سال جاري اين 
شركت ها باالتر از سال گذشته خواهد بود.همچنين بايد 
توجه داشت كه بس��ياري از شركت هاي صادراتي كه به 
دليل شرايط تحريم، مجبور به پذيرش هزينه هايي اعم 
از هزينه ب��االي انتقال پول، هزين��ه حمل محصوالت، 
فروش به واسطه ها و تخفيف قيمت يا حتي سوخت پول 
بودند، ديگر اين هزينه هاي تحميلي را نداشته و حاشيه 
س��ود باالتري  را تجربه مي كنند. در ساير صنايع نيز كه 
قيمت محصوالت آنها مستقيما متاثر از نرخ ارز نبوده و 
عمدتا فروش داخلي داشته نظير صنايع سيمان، دارويي، 
غذايي، شوينده، روانكار، شيشه، الستيك، لوازم خانگي 
و... نرخ هاي فروش محصوالت نسبت به دالر كنوني فاصله 
داش��ته و انتظار داريم قيمت فروش محصوالت در سال 
۱۴۰۰ مشخصا باالتر از سال ۱۳۹۹قرار گيرد؛ لذا در اين 
صنايع نيز شاهد افت سودآوري در فصول آتي نخواهيم بود.
مي توان گفت مهم ترين نگراني كه اين روز ها بازار سرمايه 
را تحت تاثيرات منفي قرار مي دهد، فضاي رواني ناشي از 
كاهش انتظارات تورمي و در نتيجه كاهش ورود پول و ميل 
به خريد دارايي است اما ساير عوامل اقتصادي داللت بر 
رشد سودآوري عمده صنايع بازار در سال جاري نسبت 

به سال گذشته دارد.

راهگشاي مناسب بازارسرمايه؟
ضمن اينكه ديدگاه هاي افراد فعال در حوزه بازار سرمايه 
با ديدگاه هاي سازمان بورس، در كل متفاوت از يكديگر 
هستند. يعني سازمان بورس، شاخص كل و نوسانات 
را مالك خوب يا بد ب��ودن بازار مي بيند، در صورتي كه 
اش��خاص حقيقي و فعاالن بازار معيار ه��اي ديگري را 
براي اظهارنظر مد نظر مي گيرند. صندوق تثبيت يكي از 
ابزار هايي است كه به شرط داشتن منابع الزم در كنار ساير 
ابزار هاي تشويقي مي تواند ايفاي نقش كند. مكانيزم هاي 
برقراري تعادل از جمله برقراري سازوكاري مثل دامنه 
نوسان نامتقارن و مشمول نبودن گره معامالتي به عنوان 
يك مانع درون زا به حساب مي آيند.در كنار همه اينها 
اگر بخواهيم منابع مالي را از صندوق تثبيت  برداريم و به 
نوعي سعي كنيم بازار را به تعادل برسانيم؛ در واقع نوعي 
هدر دادن منابع مالي محسوب مي شود و كارايي الزم را 
ندارد. سال گذشته قانوني وضع شد كه بخشي از كارمزد 
معامالت ش��ركت هاي كارگزاري را به صندوق تثبيت 
تخصيص دهند. اين منابع به عنوان يك بدهي از محل 
عايدات آتي در آن صندوق قرار مي گيرند. در واقع سود 
مجمع به آنها تعلق مي گيرد و از آنجايي كه يك نوع بدهي 
بلندمدت است؛ معموال آثار تورم اينگونه بدهي ها را كمتر 
از آنچه كه هست جلوه مي دهد، بنابراين به عنوان يك 
اهرم تلقي مي شود. نكته مهم اين است كه موضوع فعاليت 
صندوق توسعه ملي سرمايه گذاري در زيرساخت ها است 
و نه برقراري تنظيم نقدينگي. تنظيم بازار بر عهده صندوق 
تثبيت نيست. به شرط اينكه ساير ابزار هاي الزم و ساير 
موانع موجود برطرف ش��ده باشد، مي توان از اين منابع 
انتظار داش��ت كه كارايي الزم را پيدا كنند.در غير اين 
صورت صرفا به بعضي از سهم هاي پر وزن روي شاخص 
معطوف است كه منابع آن نيز قابل توجه نيست. امروز ۵ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان صف فروش شركت هايي بود 
كه اصالح قيمت نداشتند. اين ميزان دقيقا برابر با همين 
دويست ميليون دالري كه قرار است از صندوق توسعه 
ملي بر داشته شده و به صندوق تثبيت واريز شود،است. 
يعني بنيه مال��ي صندوق تثبيت جوابگ��وي يك روز 

معامالتي در بورس ما است.

ويژه برنامه »دعوت« رتبه يك 
»ميزان مخاطب« را كسب كرد

ويژه برنامه »دعوت« كه با مش��اركت هم��راه اول در 
حال اجراست، توانس��ت رتبه يك »ميزان مخاطب« 
در بين برنامه هاي افطار صداوس��يما را كس��ب كند. 
براساس نظرسنجي مركز تحقيقات رسانه ملي درباره 
برنامه هاي رمضاني صداوسيما، ويژه برنامه »دعوت« 
توانست با بيش از ۱۹ درصد مخاطب و رضايت حدود 
۹۲ درص��دي در صدر برنامه هاي افطار ش��بكه هاي 
سيما قرار گيرد. »دعوت« عنوان ويژه برنامه اي است 
كه با مش��اركت همراه اول از شبكه يك سيما پخش 
مي شود و در لحظات افطار امسال مهمان سفره هاي 
افطاري مردم است. كسب جايگاه نخست توسط اين 
ويژه برنامه از منظر ميزان مخاطبان با رشد ۵.۳ درصدي 
نسبت به رمضان سال گذشته مواجه شده است.  در ايام 
ماه مبارك رمضان، ويژه برنامه »دعوت« با نگاه ويژه  به 
خانواده هر روز از س��اعت ۱۹ و ۱۵ دقيقه از شبكه يك 

سيما پخش مي شود.

هديه ۲۰ گيگابايتي استادان 
همراه اولي فعال شد

بسته هديه اينترنت ۲۰ گيگابايتي همراه اول براي 
استادان حوزه و دانشگاه فعال شد.  به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، بسته 
هديه اينترنت ۲۰ گيگابايتي اپراتور اول، بر اساس 
فهرست ابالغي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و با هدف تس��هيل آم��وزش آنالي��ن در روزهاي 
همه گيري بيماري كرونا، بر روي حساب استادان 
معرفي شده فعال شد. بر اساس اين گزارش بيش 
از ۸۰ درصد اس��تادان متقاضي اينترنت هديه ۲۰ 
گيگابايتي، س��يم كارت همراه اول داشته و از اين 
هديه بهره مند شدند. همراه اول در روزهاي كرونايي 
در راستاي مسووليت اجتماعي و حمايت از آموزش 
آنالين ب��ا رايگان كردن پهناي باند دسترس��ي به 
س��امانه شاد و ارايه بس��ته هاي رايگان يا تخفيفي 
اينترنت از دانش آموزان، معلمان، دانش��جويان و 

استادان حمايت كرده است.
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ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.   
۴-  تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران :  حداكثر 1۴ روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم     

5- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد. 
6- تامين کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران می بايست الزاماً از توليد کنندگان موجود در وندورليست شرکت ملی گاز ايران صورت پذيرفته و اولويت ، خريد کاالی ايرانی می باشد.

7-  نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

9- خريد اسناد:   متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واريز مبلغ 5۰۰،۰۰۰ ريال  غير قابل استرداد به شماره  حساب شبا  IR 2۳۰1۰۰۰۰۴۰۰112۳۳۰۴۰22۴۰۴  و شناسه واريز ۳5112۳۳5729269۰8۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰2۰۰7 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واريز در کليه شعب بانک ملی ايران و ساير بانک های مجاز از طريق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اينترنتی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند.

1۰- فيش  /  رسيد پرداخت مبلغ 5۰۰/۰۰۰  ريال خريد اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) رديف ۳ آگهی ( به همراه پاکت الف به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحويل گردد.
 11- مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم است در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
12- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

    اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  ۰21-۴19۳۴ 
    دفتر ثبت نام 889697۳7- 8519۳768 -۰21

شناسه  آگهي :11۳1۳76

نوبت دوم

  روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

 شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان خوزستان آق�ای عبدالن�ور داراب�ی دارای شناس�نامه5۰۳ ب�ه ش�رح دادخواس�ت 

کالس�ه۳7/1۴۰۰/۴ از اين ش�ورا درخواس�ت گواه�ی حصر وراث�ت نموده و 
چني�ن توضي�ح داده که ش�ادروان خديجه مجي�دی به شناس�نامه 1۳8در 
تاريخ99/12/22دراقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به:
1-رضا دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی۴5۰1167۰12متولد1۳6۴/5/1

2-محمد دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی۴۴9۰2۰2911متولد1۳71/5/8
۳-الهام دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی۴5۰۰1۴1782متولد1۳56/11/۳
۴-سجاد دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی ۴5۰۰898۳52متولد1۳6۰/6/22
5-زهرا دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی 69۳198۳591متولد1۳61/12/2
6-خاطره دارابی فرزند عبدالنور و خديجه به کد ملی ۴5۰11۳۴۳56متولد1۳66/1/15
7-عبدالنور دارابی فرزند نامدارو رقيه به کد ملی581977۴۰27 متولد1۳۳6/8/8
 اينک باانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ي�ک نوبت آگهی 
می نمايد تاهر کسی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد وی می باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

نظر به دس�تور مواد 1 و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره 68۴71۳996۰۳1۰۰19۰۰ مورخ 1۳99/11/۰9 هيات موضوع قانون تعيين 
تکليف موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فريدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی به نام آقای عليرضا يوسفی فرزند منصور نسبت به 2 سهم از 7 سهم ششدانگ و خانم ها فاطمه ، 
زهرا ، فائزه ، سميه و سحر شهرت همگی يوسفی فرزندان منصور هريک نسبت به يک سهم از هفت سهم 
ششدانگ و خانم شريفه علی محمدنفری فرزند عباس نسبت به يک هشتم از بهای اموال غيرمنقول 
)ثمن اعيان( يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 19۴.7۴ مترمربع به شماره پالک 2۰۰2 فرعی از 
66 اصلی بخش 2 واقع در فريدونکنار خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است . لذا به موجب ماده 
۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئين نامه مربوطه 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثير االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتش�ار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نيست.م الف 19912۰25
 تاريخ انتشار نوبت اول 1۴۰۰/۰2/21 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/۰۳/۰۴ 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

علی قلی زاده کردی رئيس ثبت اسناد و امالک فريدونکنار

برابر رای شماره 8۰1۳2۴۴ سال 97.۴۰85 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی ليال مافی مرادی به کد ملی 
۰۰7۰61۳192 صادره از تهران فرزند حسين ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان قديمی به مساحت 75۰ مترمربع 
دارای پالک 26 مفروزی از پالک 18 فرعی از پالک 5۴ اصلی بخش ۳ واقع در قريه بهکله خريداری شده از مالک رسمی لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19912۰2۴
تاريخ انتشارنوبت اول : 1۴۰۰.۰2.21 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1۴۰۰.۰۳.۰۴ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

برابر رای شماره 8۰۴۳۳9۰ سال 98.2۰۳2 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی پريسا بهادری به کد ملی 
۰۰716۴828۳ صادره از تهران فرزند هوشنگ ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان قديمی به مساحت 6۰۰ مترمربع 
دارای پالک 1۳91 مفروزی از پالک 15 فرعی از پالک 16 اصلی بخش ۳ واقع در قريه شاقوزکوتی خريداری شده از مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی 

است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف 19912۰22
 تاريخ انتشارنوبت اول : 1۴۰۰.۰2.21 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1۴۰۰.۰۳.۰۴ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

توليد ۹3 درصد ورق گرم 
كشور توسط گروه فوالد مباركه

عملكرد ۱۲ ماهه توليد محصوالت فوالدي در سال 
۹۹ منتشر شد و بر اس��اس آن باالترين رقم توليد 
به محصول ورق گرم اختص��اص دارد و از مجموع 
۶ميلي��ون و ۹۱۹ هزار و ۴۶۲ ت��ن ورق گرم توليد 
شده ۶ ميليون و ۴۴۱ هزار و ۴۶۲ تن توسط شركت 
فوالد مباركه و فوالد سبا توليد شده است يعني ۹۳ 
درصد از ورق گرم توليدي كش��ور توسط اين گروه 

توليد شده است. 



تعادل |
دومينوي گراني به نان رسيد. پس از فروكش كردن 
شرايط نابسامان توليد وتوزيع روغن، مرغ، تخم مرغ 
و شكر، حال اين روزها نوبت به افزايش بي سروصداي 
قيمت نان رسيده است.برخي نانوايان در سطح شهر 
تهران در حالي نرخ هاي خ��ود را تا حدود ۴۰ تا ۵۰ 
باال برده اند كه تاكنون هي��چ مقام دولتي يا نظارتي 
نس��بت به اين موضوع واكنش نش��ان نداده است. 
هر چند رييس اتحاديه فروش��ندگان نان  سنگك، 
افزايش قيمت نان را تكذيب كرده، امارييس اتحاديه 
نانوايان س��نتي به نوعي اين افزايش قيمت را تاييد 
كرده و در اظهارات��ي عنوان كرده كه با افزايش چند 
برابري هزينه ها، بايد نرخ مصوب نان تغيير مي كرد تا 
جوابگوي هزينه هاي توليد باشد. او درعين حال اين 
راهم گفته كه اتحاديه با آناليز هزينه توليد پيشنهاد 
قيمت جدي��د را به مراجع ذي ربط اع��ام كرده، اما 
تاكنون هيچ پاسخي به صورت رسمي به ما ارايه نشده 
است. با اين حال، مشاهدات ميداني در نانوايي هاي 
سطح تهران حكايت از افزايش بي سابقه قيمت نان 
دارد. هرچندفعاالن صنفي معتقدند به دليل افزايش 
دامنه ت��ورم، افزايش قيمت كااله��ا و خدمات، باال 
رفتن ميزان دستمزدها، افزايش هزينه ها و... مجبور 
به افزايش قيمت ش��دند، اما افزايش بدون ضابطه و 
خودسرانه نانوايي ها، سبب نارضايي مردم شده است. 

   نان غيررسمي گران شد
نان، بدون مصوبه و غيررس��مي گران ش��د و اغلب 
نانوايي ها، نان را تا ۵۰ درصد گران تر از قيمت مصوب 
به فروش مي رسانند. اوضاع قيمت نان در بي محلي 
حيرت انگيز نهادهاي نظارتي و رس��يدگي و كنترل 
بازار دچار هرج و مرج اس��ت. نانوايي ه��ا كه خود را 
از ك��ورس افزايش قيمت ها جامان��ده مي بينند، در 
اقدامي خودس��ر نرخ ه��اي مورد دلخ��واه خود را به 
مش��تريان اعام مي كنند. نرخ هايي ك��ه گاه تا ۵۰ 
درصد بيش��تر از نرخ مصوب نان اس��ت و ادامه اين 
هرج و مرج قيمت نان، بسترس��از اعتراضات مردمي 
خواهد بود.بيژن نوروزمقدم، رييس اتحاديه نانوايان 
سنتي هفته گذش��ته در اظهارنظري گفته بود: »در 
حال حاضر قيمت نان چند نرخي اس��ت؛ به عنوان 
مثال يك نانوايي لواش ممكن نان را به همان قيمت 
مصوب گذشته يعني 3۰۰ تومان عرضه كند و واحد 
ديگري نان لواش را به ۴۰۰ و واحد سوم ۴۵۰ تومان 
عرضه كند؛ در مورد نان بربري و ساير نان ها نيز همين 
وضعيت حاكم است، مثًا ممكن است، يك واحد نان 
بربري را به قيم��ت 1۰۰۰ تومان عرضه كند و واحد 
ديگري 2۰۰۰ تومان ي��ا 2۵۰۰ تومان عرضه كند؛ 
نانوايان، چ��اره اي جز افزايش قيمت ندارند؛ آخرين 
پيشنهاد نانوايان، افزايش 1۰۰ درصدي قيمت ها بوده 
است؛ در مورد افزايش قيمت نان تصميم  گيري شده، 

اما به ما گفتند فعا اعام نكنيد.
حاال اتحاديه صنف نانوايان كه گس��تردگي و فراواني 
قابل توجهي در س��طح كش��ور دارد، با توجه به عدم 
افزايش قيمت نان در 2 سال اخير، خواستار باال رفتن 
نرخ فروش نان شده است. اين درخواست همان طور 
كه در باال ذكر ش��د تا 1۰۰ درصد هم مطالبه شده اما 
تعدادي از نانوايان خودجوش دس��ت به كار شده اند و 
حاال شاهد افزايش قيمت نان در برخي از نانوايي ها از 
۴۰ تا ۵۰ درصد هستيم. اين در حالي است كه طبق 
قيمت مصوب س��ال 98، قيمت بربري ساده 1۰۰۰ 
تومان بود كه حاال 1۵۰۰ تومان به فروش مي رس��د. 
نان لواش نيز 3۰۰ تومان بود و حاال ۴۰۰ تومان شده 

است. همچنين نان تافتون قبا ۵۵۰ تومان به فروش 
مي رسيد و حاال قيمت آن 8۵۰ تومان شده است. اين 
افزايش قيمت براي نان سنگك نيز وجود داشته است 
به طوري كه قبا قيمت ساده آن 18۰۰ تومان، يك رو 
كنجد 2 هزار تومان و دو رو كنجد 3 هزار تومان بود اما 
حاال اغلب نانوايي ها قيمت مصوب را رعايت نمي كنند 

و با قيمت بيشتري به مردم مي فروشند.

   از تكذيب تا تاييد 
البته رييس اتحاديه فروشندگان نان  سنگك مي گويد: 
اخيرا هيچ افزايش قيمتي براي نان سنگك رخ نداده، 
اما از دولت خواستاريم تا فكري براي اين موضوع كند. 
به گفته اصغرپابرجا، قيمت هر قرص نان سنگك با آرد 
دولتي يك هزار و 8۰۰ تومان است و اخبار اخيري كه 
در خصوص افزايش قيم��ت نان در فضا هاي مختلف 
درج ش��ده، در واحد هاي نانوايان س��نگك رخ نداده 
اس��ت و هرگونه افزايش قيم��ت را تكذيب مي كنم.

رييس اتحاديه فروشندگان نان  سنگك در اظهاراتي 
به »باشگاه خبرنگاران «گفته است: ممكن است برخي 
واحد هاي صنفي به دليل به صرفه نبودن قيمت فروش 
نسبت به هزينه هاي توليد، اقدام به افزايش غيرقانوني 

قيمت نان كنند، اما با اين واحد ها برخورد مي شود.
او عنوان كرده ك��ه در اين زمينه به واحد هاي صنفي 
حق مي دهيم؛ چ��را كه افزايش مص��وب قيمت نان 
بيش از يك سال اس��ت كه رخ نداده، اما از طرفي هم 
هزينه هاي جاري و غير جاري بعضا تا 2 برابر افزايش 
پيدا كرده اس��ت. با اين حال پابرجا تاكيد كرده كه با 
واحد هاي صنفي متخلف برخورد خواهد شد. او اعام 
كرده كه مردم هم مي توانند در صورت مش��اهده هر 
گونه تخلف، شماره واحد صنفي مربوطه را به سامانه 
12۴ يا اتحاديه نانوايان سنگك اعام كنند. پابرجا در 
عين حال بيان كرده كه متوجه تضعيف وضعيت مالي 
برخي از اقشار جامعه هستيم، اما واحد هاي صنفي نيز 
اين رو زها نه تنها هيچ سودي نمي كنند، بلكه برخي از 
آنها متحمل ضرر نيز شده اند. او اين را هم گفته است: 
در شرايط فعلي بهترين كار اين است كه دولت متوجه 

هزينه ه��اي جاري نانوايان ش��ود تا اي��ن هزينه ها تا 
حدودي براي نانوايان جبران شود تا با سودي حداقلي 

اقدام به فروش نان كنند.
در اين ميان بيژن نوروز مقدم رييس اتحاديه نانوايان 
سنتي اخيرا به نوعي اين افزايش قيمت را تاييد كرده 
و در پاس��خ به داليل اين موضوع مشكات نانوايان را 
مطرح كرده و گفته بود: »هزينه هاي توليد نان از قبيل 
دس��تمزد، اجاره واحد صنفي، انرژي، بيمه، ماليات، 
حمل و نقل، خمير مايه و هزينه هاي معمول زندگي 
از ابتداي سال 99 افزايش چند برابري داشته است« 
به گفته او، با افزاي��ش چند برابري هزينه ها، بايد نرخ 
مصوب ن��ان تغيير مي كرد تا جوابگ��وي هزينه هاي 
توليد باشد. براين اساس اتحاديه با آناليز هزينه توليد 
پيشنهاد قيمت جديد را به مراجع ذي ربط اعام كرد، 
اما تاكنون هيچ پاس��خي به صورت رسمي به ما ارايه 
نشده است.« او با بيان اينكه با توجه به فشار اقتصادي و 
افزايش هزينه ها عرضه نان براي نانوايان به نرخ مصوب 
سال 98 امكان پذير نيست، گفت: »براين اساس اكثر 
نانوايي ها به صورت غير رس��مي افزايش قيمت نان را 
اعمال كرده اند و شرايط به گونه اي است كه هر نانوايي 
براس��اس آناليز هزينه هاي خود قيمت��ي را براي نان 
تعيين كرده است.« رييس اتحاديه نانوايان سنتي با 
بيان اينكه در حال حاضر قيمت نان چند نرخي است، 
گفت: »به عنوان مثال يك نانوايي لواش ممكن است 
نان را به همان قيمت مصوب گذشته يعني3۰۰ تومان 
عرضه كند و واحد ديگري نان لواش را به ۴۰۰ و واحد 
سوم ۴۵۰ تومان عرضه كند. در مورد نان بربري و ساير 
نان ها نيز همين وضعيت حاكم است، مثا ممكن است، 
يك واحد نان بربري را به قيمت هزار تومان عرضه كند 
و واحد ديگري2 هزار تومان يا2 ه��زار و ۵۰۰ تومان 

عرضه كند.«

    موضع دولت به گراني نان 
البته افزايش خودسرانه قيمت نان در حالي رخ داده 
كه صدي��ف بيك زاده مديركل دفت��ر امور خدمات 
بازرگان��ي وزارت صمت اخير تاكيد ك��رده بود كه 

دولت تصميمي براي اصاح قيمت  نان نگرفته و اگر 
قرار باشد در اين مورد تصميم گيري شود موضوع از 
طريق كارگروه س��اماندهي گندم، آرد و نان كشور 
اعام و براي اجرا به اس��تانداران سراس��ر كشور به 
عنوان روس��اي كارگروه تنظيم بازار استان در اين 
مورد اطاع رس��اني مي كنند اما فعا هيچ برنامه اي 
در اين مورد در دس��تور كار نيس��ت. او همچنين با 
اشاره به افزايش قيمت گندم گفت: براي جلوگيري 
از افزايش قيمت آرد به عنوان ماده اوليه نان و با توجه 
به اينكه قيمت گندم افزايش پيدا كرده است منابع 
ريالي روي يارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه 
پيش بيني مي شود تا افزايش قيمت گندم را جبران 
كند.با اين حال آنچه كه مشخص است اينكه فعا در 
بازار فروش نان يك هرج و مرج قيمتي حاكم است و 

هر نانوايي ساز خودش را مي زند. 
در همين رابطه، »خبرگزاري تسنيم«نيز نوشته كه 
سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان نهاد رسيدگي به 
تخلفات گرانفروشي، بازوي مهم حاكميتي در كنترل 
بازار محسوب مي شود؛ اما چرا نانوايان به وجود اين 
س��ازمان كه محاكم خود را دارد و حكم هاي قانوني 
عليه متخلف��ان صادر مي كند، بي توجه هس��تند و 
خودخواسته و بدون مقرره نهادهاي رسمي قيمت 
نان را افزاي��ش داده اند. البته به گفته ناصر مديحي، 
رييس گش��ت تعزيرات تهران، ستاد تنظيم بازار در 
استانداري تهران جلساتي براي تعيين قيمت جديد 
نان را برگ��زار كرده و تصميمات��ي در اين خصوص 
گرفته اس��ت اما هنوز مصوبه اي اعام نش��ده است 
و بنابراين افزايش نرخ نان توس��ط برخي نانوايي ها 
غيرقانوني اس��ت.بنابراين ماك سازمان تعزيرات 
حكومت��ي در قيمت ن��ان، نرخ مص��وب و اعامي 
1398/7/1 است و هرگونه افزايش خودسرانه قيمت 
نان از س��وي نانوايي ها غيرقانوني است.اما تاكنون 
گزارش��ي از اقدامات اين س��ازمان درباره مقابله با 
افزايش خودسرانه نرخ نان ارايه نشده است و همين 
موض��وع اين س��وال را ايجاد مي كند كه س��ازمان 

تعزيرات درباره باال رفتن قيمت نان خواب است.
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دو نياز مهم بازار كشور 
نايب رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به تعطيلي 
يك ماه��ه واحدهاي صنفي در راس��تاي اجراي 
مصوبات ستادملي مقابله با كرونا گفت: از ابتداي 
شيوع اين بيماري تاكنون اصناف همراه ترين گروه 
در اجراي مصوبات ستاد بودند و همكاري الزم را 
در رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي داشتند.

مجتبي صفايي با اش��اره به نقش پررنگ اصناف 
در اجراي محدوديت هاي كرونايي اظهار داشت: 
جامعه صنفي در هم��ه مراحل دولت را همياري 
كرده و از سال گذشته تاكنون در راستاي اجراي 
مصوبات ستادملي كرونا با دولت همگام شد، اما 
اينكه تنها راه كنترل ويروس، تعطيلي و بس��تن 
واحدهاي صنفي است تصور درستي نيست. وي 
با بيان اينكه اين روند بي تاثير نيست اما به تنهايي 
نيز موثر نخواهد بود، تصريح كرد: زماني مي توان 
به شرايط كاهش وضعيت كرونا در جامعه رسيد 
كه ديگر ارگان ها و مراكز شلوغ نيز مانند اصناف 
تعطيل باشند. سخنگوي اتاق اصناف افزود نبايد 
در زمان اوج گيري كرونا براي رسيدن به شرايط 
كاهش بيماري تنها فش��ار روي اصن��اف، بازار و 
كسبه بدون در نظر گرفتن مشوق ها باشد.صفايي 
اف��زود: در صورتي مي توان تعطيل��ي واحدهاي 
صنفي را در نظر گرفت كه حداقل مش��وق هايي 
متناسب با شرايط كاري صنف ها ايجاد شده باشد. 
وي اظهار داش��ت: اصناف در يك س��ال گذشته 
عاوه بر ركود بازار و تحريم هاي ظالمانه و افزايش 
قيمت ها، خسارت هاي زيادي نيز به علت بيماري 
كرونا متحمل شدند و تمامي هزينه ها را پرداخت 
كردند، بارها در خصوص ارايه مش��وق با ساختار 
متناسب با مسووالن دولتي صحبت شده است و 
اميدواريم بسته هاي حمايتي متناسب با شرايط 
امروز جامعه صنفي در نظر گرفته ش��ود. به گفته 
وي، بخشودگي جرايم يا به تعويق انداختن زمان 
اظهارنامه مالياتي به تنهايي براي حل مشكات 
اصناف راهگشا نيس��ت.نايب رييس اتاق اصناف 
ايران با تاكيد بر اينكه بازار امروز نياز به مشوق هاي 
تشويقي و تحريك تقاضا دارد، تصريح كرد: بديهي 
اس��ت كه تا پايان س��ال با بيماري كرونا روبه رو 
هستيم و اگر قرار بر تعطيلي مجدد اصناف باشد 
بايد دولت س��ازكار مناسبي براي بهبود وضعيت 
اصناف لحاظ كند و نياز امروز بازار كشور را در نظر 
بگيرد. وي افزود: ارايه تسهيات مناسب و كم بهره 
و در نظر گرفتن مشوق هاي بانكي كمك موثري 
به اصناف خواهد بود اما اين راه حل مقطعي است 
و براي رش��د و پويايي بازار ني��از به تحرك بازار و 
افزايش تقاضا و بازگشت سرمايه به بازار داريم تا 

از وضعيت ركود خارج شويم.

دستورالعمل قيمت گذاري 
فقط براي ُپرتيراژها

مرك��ز مل��ي رقابت اعام ك��رد: ش��وراي رقابت 
دستورالعمل چگونگي تعيين قيمت را فقط براي 
خودروهاي ُپرتيراژ س��واري مصوب كرده است و 
به هيچ وجه خودروهاي غيرسواري از جمله زامياد 
را شامل نمي شود.ش��وراي رقابت در اطاعيه اي 
اعام كرده كه اين شورا، دستورالعمل نحوه تعيين 
قيمت را صرفًا براي خودروهاي پرتيراژ س��واري 
مصوب كرده اس��ت و به هيچ وج��ه خودروهاي 
غيرس��واري از جمله وانت بارها و نيس��ان بارها را 
شامل نمي ش��ود. بديهي اس��ت برنامه ريزي در 
زمينه تش��ويق به س��رمايه گذاري ب��راي توليد 
خودرو، توزيع آن و ديگر مسائل مربوط به خودرو 
در حيطه وظاي��ف وزارت صمت اس��ت.گفتني 
است، طبق آخرين مصوبه شوراي رقابت، قيمت 
محصوالت ايران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد 
و خودروهاي س��ايپا به طور ميانگين8.9 درصد 

افزايش مي يابد.

حذف  واسطه ها
در توزيع جوجه يكروزه

مش��اور اتحاديه مرغداران گوشتي معتقد است: 
اگر جوجه يكروزه به طور مس��تقيم از واحدهاي 
مرغ مادر به مرغداري ها ارس��ال شود و واسطه ها 
در توزي��ع حذف ش��وند قيمت جوج��ه يكروزه 
در بازار كاه��ش مي يابد.محمدعل��ي كمالي در 
گفت وگو با ايسنا، آخرين وضعيت جوجه يكروزه 
در ب��ازار را تش��ريح كرد و گف��ت: قيمت مصوب 
جوجه يكروزه۴2۰۰ تومان اس��ت اما همچنان با 
قيمت هاي باالت��ر از ۶۰۰۰ تومان در بازار خريد و 
فروش مي شود.وي ادامه داد: از مقامات مسوول در 
وزارت جهاد كشاورزي درخواست كرديم كه به اين 
موضوع رسيدگي كنند و با وجود اينكه پيشنهاداتي 
نيز به آنها ارايه داديم ولي هنوز نتيجه اي حاصل 
نشده است.مش��اور اتحاديه مرغداران گوشتي با 
بيان اينكه واحدهاي مرغ مادر از طريق واسطه ها 
جوجه هايشان را مي فروشند و واسطه ها نيز به هر 
قيمتي كه بخواهند آنها را به مرغداران مي دهند، 
گفت: چ��ون عمدت��ا واحدهاي مرغ م��ادر تمام 
نهاده هاي مورد نيازش��ان را با قيمت هاي دولتي 
دريافت كرده اند و موظفند جوجه را با قيمت هاي 
مصوب به فروش برسانند به همين دليل پيشنهاد 
دادي��م كه اگر واقعا ام��كان كاهش قيمت جوجه 
يكروزه وجود ندارد جوجه ها از واحدهاي مرغ مادر 
به طور مستقيم در اختيار اتحاديه ها قرار گيرد و از 
آنجا بين مرغداران توزيع شود.به گفته وي با حذف 
واسطه ها قيمت جوجه يكروزه نيز به تعادل خواهد 
رس��يد.كمالي در پايان گفت: با توجه به اشتياق 
مرغداران ب��راي جوجه ريزي و صف هاي طوالني 
دريافت جوجه پيشنهاد داديم كه مقداري جوجه 
يكروزه هم وارد ش��ود و با اين واردات قطعا قيمت 

جوجه كاهش مي يابد.

آخرين جزييات از مذاكرات 
ايران و كره جنوبي

رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و كره جنوبي 
اظهار داشت: به احتمال زياد كره اي ها از طريق ووري 
بانك )WOORI( و IBK بانك پول را هم برگردانند. 
بنابراين احتماال در مقابل بخشي از پول هاي بلوكه شده 
محصوالت مي دهند و بخشي را نيز به صورت نقدي 
مي پردازند.حسين تنهايي در گفت وگو با »ايلنا« در 
مورد آخرين وضعيت پول هاي بلوكه ش��ده ايران در 
كره جنوبي اظهار كرد: طبق صحبت هاي جديدي كه 
با كره اي ها داشتيم، احتمال اين موضوع زياد است كه 
ان شااهلل به زودي مش��كل پول هاي بلوكه شده ايران 
در اين كشور حل شود. البته اين مساله ارتباط زياد و 
مستقيمي با مذاكرات برجام دارد. ولي خود كره اي ها 
هم رفت وآمد مي كنند تا هم ارتباط را حفظ كنند و هم 
براي پول هاي بلوكه ش��ده ايران در حال برنامه ريزي 
هستند. اينكه در مرحله اجرا به چه صورتي باشد فعا 
مشخص نيست. وي در ادامه اضافه كرد: ما پيشنهاد 
داديم كه يا خود پ��ول را برگردانند يا اگر مي خواهند 
در مقابل آن كاال بدهند كاالهاي ساخته شده ندهند 
بلكه تجهيزات پزشكي يا صنعتي يا موارد مشابه باشد. 
كره اي ه��ا در اين مورد در ظاه��ر حرفي نمي زنند اما 
تماي��ل دارند كه محصوالت را به ج��اي پول به ايران 
بفرستند.رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و كره 
جنوبي با اشاره به نحوه بازپس دهي پول هاي بلوكه شده 
ايران گفت: به احتم��ال زياد كره اي ها از طريق ووري 
بانك )WOORI( و IBK بانك پول را هم برگردانند. 
بنابراين احتماال در مقابل بخش��ي از پول هاي بلوكه 
شده محصوالت مي دهند و بخش��ي را نيز به صورت 
نقدي مي پردازند. تنهايي در ادامه خاطرنشان كرد: در 
مقابل بخشي از پول هاي بلوكه شده پيش از محصوالت 
پزشكي دريافت كرده ايم. براي اينكه در مقابل بخشي از 
پول هاي باقي مانده نيز واكسن بدهند نيز آمادگي دارند.

وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد روند تجاري 
ايران و كره جنوب��ي اظهار كرد: روند مبادالت تجاري 
ايران و كره جنوبي بس��يار كاهش داشته است. شايد 
در ظرف 1۵ سال گذشته به كمترين رقم رسيده ايم. 
رقم مبادالت بسيار كم و ناچيز است.تنهايي يادآور شد: 
كره اي ها در حال رفت و آمد هستند، اميدوار هستيم در 
حوزه هايي كه قوي هستند مانند تجهيزات پزشكي، 
پتروشيمي، شيميايي و غيره استفاده كنيم و بتوانيم 
در اين زمينه ها سرمايه گذاري هاي خوبي داشته باشيم 

و ارتباط خود را برقرار كنيم.

صادرات ۱۹۰ ميليون دالر 
زعفران ايراني

طبق گ��زارش مس��ووالن گمرك ايران، در س��ال 
گذشته بيش از 19۰ميليون دالر به ۶۰ كشور صادر 
ش��ده كه 79 درصد آن به پنج كشور هنگ كنگ، 
امارات، اس��پانيا، چين و افغانستان اختصاص دارد. 
بنابر آمار گمرك، جريان صادرات زعفران ايران در 
سال 1399 را تشريح كرد و گفت كه 32۴هزار و ۵89 
كيلوگرم طاي سرخ، در سال گذشته به ۶۰ كشور 
دنيا به ارزش 19۰ ميليون و 323 هزار و 3۰۶ دالر 
صادر شده است.بر اساس اين گزارش، هنگ كنگ، 
اولين مقصد زعفران ايراني در سال گذشته بود كه 
7۴هزار و ۵78 كيلوگرم زعفران به ارزش ۴۶ ميليون 
و ۶2۶ هزار و 21۶ دالر را خريداري كرده اس��ت كه 
23 درص��د وزن و 2۴.۵ درص��د ارزش كل زعفران 
صادراتي كش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت.

امارات با خريد ۵9 ه��زار و 791 كيلوگرم به ارزش 
33 ميليون و 9۴2هزار و 27دالر و سهم 18.۴درصد 
وزن و 17.8درصد ارزش دومي��ن خريدار زعفران 
ايراني در س��ال 1399 بود و پس از آن اسپانيا با ۴9 
هزار و 2۵ كيلوگرم و ارزش 2۶ ميليون و ۴۴۰ هزار 
و 313 دالر و سهم وزني 1۵ درصدي و ارزش حدودا 
1۴ درصدي كشور سوم بوده است. چين با خريد ۴۰ 
ه��زار و 139 كيلوگرم زعفران به ارزش 22ميليون 
و ۵۰۴ ه��زار و ۴۴۰ دالر و س��هم 12.3 درص��دي 
وزن و 11.8 درص��دي ارزش در جاي��گاه چهارم و 
نهايتا افغانس��تان با خريد 33هزار و 781كيلوگرم 
زعفران به ارزش 19ميليون و 1۶8هزار و ۶۰8دالر 
پنجمين كشور خريدار زعفران ايراني، با سهم خريد 
1۰.۴درصدي وزن و 1۰درصدي ارزش كل زعفران 
صادر ش��ده كشور در س��ال 99 بوده است.باوجود 
صادرات زعفران به ۶۰كشور دنيا، پنج كشور هنگ 
كنگ، امارات، اسپانيا، چين و افغانستان، 2۵7هزار 
و 31۴كيلوگ��رم زعفران ب��ه ارزش 1۴8ميليون و 
۶81ه��زار و ۶۰۴دالر را خري��داري كردند كه 79 
درصد وزن و 78درصد ارزش كل صادرات اين كاال 

در سال گذشته بوده است.

ورق هاي فوالدي ۱۵ درصد 
گران شد

باوجود كاهش نرخ ارز قيمت ورق متاثر از قيمت هاي 
جهاني1۰ تا 1۵ درصد گران شد.حميدرضا رستگار 
در گفت وگو با »خبرگزاري تسنيم«، با اشاره به اينكه 
شرايط ركود و روزهاي انتخابات رياست جمهوري 
باعث شده تا وضعيت بازار باتكليف بوده و خبري از 
معامات نباشد، اظهار داشت: در اين شرايط بازار ارز 
نيز روند نزولي خود را طي مي كند.وي افزود: جالب 
اينجاست با وجود اينكه ما شاهد كاهش نرخ ارز در 
بازار هستيم توليدكنندگان قيمت آهن و فوالد را 
مدام تغيير مي دهند.رييس اتحايه فروش��ندگان 
آهن تصريح كرد: بهانه افزايش قيمت آنها افزايش 
هزينه هاي كارگري و حمل و نقل است اما به اعتقاد 
ما با محاسبه اين هزينه ها بازهم افزايش قيمت ها 
منطقي نيست.رستگار در ادامه اضافه كرد: با وجود 
روند كاهش��ي نرخ ارز قيمت ورق هاي فوالدي در 
بازارهاي جهاني 1۰ تا 1۵ درصد گران ش��ده است 
البته قيمت آهن تغييراتي نداشته و معامات اين 

بخش در ركود به سر مي برد.

افزايشقيمتناندرتهرانبهمرز۵۰درصدرسيد

رييساتاقايرانوسوييس:درنشستاتاقيهاباستادمبارزهباقاچاقكاالوارزتصويبشد

دومينوي گراني به »نان« رسيد

FATFراتبديلبهجدالسياسيكرديمدستورالعملجديدبرايمقابلهباقاچاقكاالوارز
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ات��اق بازرگاني ايران 
يك دستورالعمل اجرايي براي جلوگيري از قاچاق كاال 
تصويب كرد.در جلسه 37 س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز كه در محل اتاق ايران برگزار ش��د، نمايندگان بخش 
خصوصي در كنار معاون پيگيري ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال، دستورالعملي جديد با محوريت مشاركت اجتماعي 
در حوزه قاچاق نهايي شد.محمدرضا رمضاني - دبيركل 
اتاق ايران - در ابتداي اين نشست با اشاره به تبعات قاچاق 
در اقتصاد ايران، گفت: پديده قاچاق شرايط نامساعدي 
براي حوزه توليد ايجاد كرده و با افزايش بيكاري و كاهش 
درآمد نيروي كار و توليدكننده، به شكل گيري بحران هاي 
اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دامن مي زند ازاين رو استفاده 
از همه ظرفيت هاي موجود، به خصوص نقش كليدي مردم 
در فرهنگ سازي و مبارزه عيني با قاچاق كاال و ارز مهم و 

تعيين كننده است.
رمضاني با اشاره به اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
گام هاي مفيدي براي فرهنگ سازي در اين حوزه برداشته 
اس��ت، ابراز اميدواري كرد: در آينده نزديك مش��كات 
توليدكننده در بحث قاچاق رفع ش��ود و سياس��ت ها به 
س��متي برود كه ضمن اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي، 
بخش خصوصي و مردم جايگاه واقعي خود در اقتصاد را 
پيدا كنند.او با اشاره به ش��عار سال 1۴۰۰ مبني بر سال 
توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها، تصريح كرد: در شرايط 
فعلي فعاالن اقتصاد با مشكات سامانه يكپارچه كارت 
بازرگاني هوش��مند مواجه هستند و اين مسائل برطرف 
نشده اس��ت، ازاين رو از س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
درخواست مي شود براي رفع اين مشكات كمك كند.

به گفته او، ستاد همچنين بايد در حوزه تصويب قوانين 
مرتبط با مسائل اقتصادي به عنوان يك مجموعه كه قادر 
به پيش بيني اثرات و تبعات اين قوانين اس��ت وارد عمل 

شده و از افزايش بروكراسي هايي كه عمًا به ايجاد مشكل 
براي بخش شفاف اقتصاد منجر مي شود جلوگيري كند.

سپس عبداهلل هندياني، معاون پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز و رييس كارگروه فرهنگي اجتماعي 
اين ستاد، با قدرداني از همراهي و همكاري اتاق ايران در 
مقوله فرهنگ س��ازي براي مبارزه با قاچاق، گفت: ما در 
ستاد به عنوان يك كمك كننده از تمام توان خود استفاده 
مي كنيم و معتقديم اگر در س��ال مانع زدايي حتي يك 
گام كوچك در راستاي تحقق ش��عار سال برداريم، دين 
خود را به فرمان مقام معظم رهبري ادا كرده ايم. هندياني 
اظهار كرد: س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمادگي دارد 
هماهنگي هاي الزم را با تمام دستگاه هاي ذي ربط انجام 
دهد تا مشكات سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند 
برطرف شود.او همچنين بر ضرورت همفكري و همراهي 
تمام دستگاه هاي عضو ستاد به منظور پيش برد مباحث 
كان اين حوزه تأكيد كرد. معاون پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در بخش ديگري از سخنان خود با تاييد 
نظر دبيركل اتاق ايران در مورد پيشگيرانه بودن اقدامات 
اين ستاد، گفت: تاش ستاد مبارزه با قاچاق كاال اين است 
كه عاوه بر مقابله با مصاديق قاچاق، از مسائلي كه به بروز 
مشكل در حوزه هاي ديگر مي انجامد نيز جلوگيري كند و 
در اين مسير آمادگي دارد ضمن برگزاري جلسات منظم 
و مستمر با دستگاه هاي ذي ربط، براي تدوين سياست ها و 
انجام كارها ميان مدت و بلندمدت همكاري كند. كوشا دبير 
كارگروه فرهنگي اجتماعي ستاد مبارزه با قاچاق ضمن 
ارايه اين دستورالعمل اجرايي و قرائت مواد دستورالعمل 
مذكور خواستار اظهارنظر اعضاي حاضر در اين خصوص 
ش��د كه در پايان با انجام اصاحات نهايي، دستورالعمل 
اجرايي مشاركت هاي اجتماعي در پيشگيري از قاچاق كاال 

و ارز توسط اعضاي كارگروه به تصويب رسيد.

رييس اتاق مش��ترك ايران و سوييس اظهار داشت: 
بسيار بعيد اس��ت اگر راه حل هاي سياسي به كمك 
اقتصاد نيايند، رش��د اقتصادي را تجرب��ه كنيم. ما 
توانستيم زير فشار حداكثري دوام بياوريم، اقتصاد 
ايران نش��ان داده كه حتي تحت شديدترين فشارها 

شكننده نيست.
شريف نظام مافي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا در م��ورد پيش بيني صن��دوق بين المللي پول 
پيرامون رش��د 2.۵ درصدي توليد ناخالص داخلي 
ايران در سال جاري اظهار كرد: من فكر مي كنم كه 
اين پيش بيني درس��ت است و اگر توافق سياسي در 
زمينه برجام انجام شود و دارايي هاي ايران آزاد شده 
و به صورت بهينه استفاده شود حتي امكان دارد رشد 

بيشتري هم رخ دهد. 
وي افزود: اگر توافقات منجر ب��ه آزادي دارايي هاي 
مس��دود ش��ده ايران در كش��ورهاي ثالث شود و به 
صورت بهينه در اقتصاد اس��تفاده شود يعني صرف 
تقويت زيرس��اخت ها و توليد ش��ود، شرايط بهتري 
ني��ز ايجاد خواهد ش��د. بخش خصوصي توانس��ته 
زير فش��ار حداكثري خود را براي ت��داوم فعاليت و 
صادرات محوري تطبيق ده��د. بنابراين درس هايي 
كه ما در زير فشار حداكثري ياد گرفتيم مي تواند در 

شرايطي كه فشارها كمتر شود، موثر باشد. 
مافي در ادامه تصريح كرد: چند س��ال است كه تمام 
بخش هاي اقتصادي مابه فكر ص��ادرات و بازارهاي 
جديد اس��ت، اين باعث شده كه كيفيت محصوالت 
ما بهتر شده و توانايي رقابت داشته باشد. اگر مسائل 
بانكي به ج��اي مانع، كمك كننده اقتصاد باش��ند، 
مي تواند كمك شاياني به بخش خصوصي در فعاليت 
اقتصادي كند.  وي با تاكيد بر لزوم عدم دخالت دولت 

در اقتصاد گفت: پيش زمينه همه اينها عدم دخالت 
دولت در اقتصاد و عدم رقابت با بخش خصوصي است. 
اگر اش��تباهات گذشته را تكرار نكنيم، مي توانيم در 
1 يا 2 سال آينده رشد اقتصادي و به نوعي شكوفايي 
اقتصادي داشته باشيم. همه اين مسائل بستگي به 
تصميمات دولت آينده دارد. اميدوار هس��تيم كه از 
اشتباهات گذشته درس گرفته و دخالت خود و رقابت 
با بخش خصوصي را كاهش دهند.  مافي با اشاره به 
موضوع FATF خاطرنش��ان س��اخت: اگر ان شااهلل 
FATF تصويب شود، مي تواند كمك بزرگي به رشد 
اقتصادي ايران كند اما متاسفانه FATF سياسي شده 
و وقتي بحثي وارد سياست مي شود انتهاي آن ناپيدا 
است. متاسفانه يك بحث بس��يار ساده اقتصادي را 
تبديل به يك جدال سياسي كرده ايم. اين موضوع به 
غير از ضرر براي اقتصاد ما چيز ديگري نخواهد داشت.

وي با اش��اره به سند همكاري 2۵ ساله ايران و چين 
بيان كرد: ما بايد اين اتف��اق را به فال نيك بگيريم و 
نيمه پر ليوان را ببينيم. من با اينكه همه مساله چين 
را بسيار منفي مي نگرند موافق نيستم. درست است 
كه چين در اين توافق منفعت خود را مي خواهد اما اين 
به آن معنا نيست كه ما نتوانيم منافع خوبي را حاصل 
كنيم.از آنجا كه در مورد ابعاد سياس��ي و اقتصادي 
پيش بيني دقيقي داشت اما اينكه همه مسائل را در 
اين مورد منفي ببينيم شايد درست نباشد.وي افزود: 
ما بايد بتوانيم با شركت هاي چيني كار كنيم، چين 
در همه زمينه ها در حال پيشرفت و اقتصاد دوم جهان 
اس��ت و امكان دارد در 1۰ تا 1۵ سال آينده اقتصاد 
اول جهان شود. بنابراين با وجود اينكه پيش بيني در 
مورد آن سخت است، اما نگاه سراسر بدبينانه به اين 

تفاهم درست نيست.
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چهرهروز

بيژن افشار، بازيگر مختارنامه و معماي شاه  درگذشت
بيژن افش��ار بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر كه از ششم ارديبهشت ماه به دليل ابتال به كرونا در بيمارستان بستري شده بود با 
شدت گرفتن عوارض اين بيماري صبح ۲۰ ارديبهشت ماه دار فاني را وداع گفت.زنده نام بيژن افشار متولد ۱۳۴۵ خورشيدي 

در تهران و ليسانس بازيگري از دانشگاه هنرهاي دراماتيك را داشت.
 وي كار بازيگري را با ايفاي نقش در فيلم مرباي ش��يرين به كارگرداني مرضيه برومند در سال ۱۳۸۰ آغاز كرد. از جمله آثار به 
يادگار مانده از او مي توان به مختارنامه، خبر خاصي نيس��ت، غزل، معماي ش��اه، تابو، در وجه حامل، تمشك، قلب هاي ناآرام، 

بانوي كوچك، از صميم قلب، معصوم و ... اشاره كرد.

جامعه خبر

هشدار هواشناسي نسبت 
به تشديد بارش در ۸  استان

سازمان هواشناسي نسبت به تشديد بارش در ۸استان 
و امتناع از كوهنوردي توصيه كرد.سازمان هواشناسي 
با صدور هش��دار نارنجي رنگ با اش��اره به تشديد 
فعاليت سامانه بارشي آورده است: وقوع رگبارباران 
و رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقت، خيزش گرد 
و خاك و احتمال بارش تگرگ )۲۱ارديبهشت ماه( 
براي اس��تان هاي ته��ران، البرز، قزوين و ش��مال 
مركزي، چهارش��نبه )۲۲ارديبهش��ت ماه( براي 
شمال اصفهان، قزوين و شمال مركزي و پنج شنبه 
)۲۳اريبهشت ماه( براي شمال اصفهان، قم و مركزي 
و جمعه )۲۴ارديبهش��ت ماه( براي غرب اصفهان 
پيش بيني مي شود.در اين ش��رايط جوي احتمال 
باال آم��دن ناگهاني س��طح آب رودخانه ها، جاري 
شدن روان آب موقت در مسيل ها، آبگرفتگي معابر، 
صاعقه و برق گرفتگي، در مناطق مستعد، شكستن 
درختان و احتمال آسيب به سازه هاي سست وجود 
دارد بنابراين سازمان هواشناسي نسبت به خودداري 
از تردد و توقف در كنار رودخانه ها و مسيل ها، امتناع 
از كوهنوردي و عدم چراي دام در ارتفاعات و حاشيه 
رودخانه ها و مسيل ها به ويژه در ساعات بعدازظهر و 
شب، تحكيم سازه هاي موقت و سست و عدم عبور از 
جاده هاي آب گرفته توصيه مي كند.اين شرايط جوي 
چهارشنبه )۲۲ ارديبهش��ت ماه( براي استان هاي 
تهران، قم، زنجان، هم��دان، مركزي اصفهان، يزد، 
كرمان، شمال فارس، س��منان، البرز، ارتفاعات در 
اس��تان هاي مازندران و ش��رق گيالن، پنجشنبه 
)۲۳ارديبهشت ماه( براي استان هاي زنجان، تهران، 
قزوين، البرز، اصفهان، نيمه غربي يزد و س��منان و 
جمعه )۲۴ ارديبهشت ماه( براي استان هاي تهران، 
البرز، قم، مركزي، قزوين، اصفهان، نيمه غربي يزد، 
شمال فارس و كرمان پيش بيني مي شود.از مخاطرات 
حاكميت اين ش��رايط جوي مي ت��وان به احتمال 
جاري شدن روان آب موقت در مسيل ها، صاعقه و 
برق گرفتگي در مناطق مرتفع و مس��تعد، احتمال 
شكس��تن درختان فرسوده وآس��يب به سازه هاي 
موقت اشاره كرد بنابراين نسبت به احتياط در تردد 
و توقف در كنار رودخانه ها و مس��يل ها، احتياط در 
كوهنوردي و چراي دام  در مناطق مرتفع و حاشيه 
رودخانه ها و مس��يل ها به ويژه در ساعات بعد از 
ظهر و شب و تحكيم س��ازه هاي موقتي توصيه 
مي شود. هشدار زرد رنگ به معناي اين است كه 
پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن است در 
سفرها و انجام كارهاي روزمره اختالالتي را ايجاد 
كند. اين هشدار براي آگاهي مردم صادر مي شود 
تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي 
جوي داش��ته باش��ند كه از حالت معمول كمي 
شدت بيشتري دارد. از سوي ديگر مسووالن نيز 
در جريان اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم 

باشد تمهيداتي را بينديشند.

نيازبه»خون«درتهران
نياز به خون در استان تهران هنوز رفع 
نشده و بيماران نيازمند به خون چشم 
به راه اهدا كنندگان عزيز هس��تند.

مديركل انتقال خون اس��تان تهران 
با اعالم اين مطلب افزود: همه س��اله 
با ورود ب��ه ماه مب��ارك رمضان آمار 
اهداي خون كاهش مي يابد و امسال 
نيز وجود موج چهارم همه گيري كرونا 

س��بب كاهش تردد مردم و مراجعه كمتر ش��ده 
است در حالي كه نياز به خون مستمر و هميشگي 
است و بيماران همه روزه نيازمند به خون اهدايي 
و فراورده هاي آن هس��تند.دكتر مه��دي زاده با 
اشاره به عمر س��ه روزه پالكت گفت: كساني كه 
به اين ف��رآورده خوني نياز مب��رم پيدا مي كنند 
معموال مشكالت انعقادي يا س��رطان دارند و در 
صورت كمبود اين فرآورده همكاران انتقال خون 

با تماس و فراخ��وان اهدا كنندگان و 
دريافت مس��تقيم پالكت اين نياز را 
رفع مي كنند. او با اشاره به بيماري هاي 
مزمن نيازمند به خون و فرآورده مثل 
تاالسمي و هموفيلي و سرطان و حجم 
باالي جراحي هايي كه در مراكز درماني 
استان تهران انجام مي شود، تاكيد كرد: 
ذخاير خون در استان تهران با توجه به 
شرايط موجود بسيار شكننده است و شهروندان 
تهراني در كمك به همشهريان و هموطنان خود 
و حفظ وضعيت پاي��دار ذخاير خوني اقدام كنند.

مهدي زاده ضمن فرا رسيدن ايام عيد سعيد فطر، 
در عين حال از ش��هروندان خواست اين روزهاي 
پاياني ماه مبارك رمضان ب��ا اهداي خون جلوي 
كاهش ذخاير خون را بگيرند و به درمان بيماران 

كمك كنند.

۳۵۱فوتيجديدكرونادرشبانهروزگذشته
بنابر اع��الم روابط عموم��ي وزارت 
بهداش��ت با ثبت ۳۵۱ فوتي جديد 
كوويد۱۹ طي ش��بانه روز گذش��ته 
در كش��ور، مجموع ش��مار قربانيان 
اي��ن بيم��اري در اي��ران از ۷۵هزار 
تن گذش��ت. همچنين تاكنون يك 
ميليون و ۴۶۹ ه��زار و ۷۰۱ نفر ُدز 
اول واكس��ن كرون��ا و ۲۹۰ ه��زار و 

۳۴۷ نف��ر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به يك ميليون 

و ۷۶۰ هزار و ۴۸ ُدز رسيد. 
بر اس��اس معياره��اي قطعي تش��خيصي، ۱۸ 
ه��زار و ۴۰۸ بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در كش��ور شناس��ايي ش��د كه دو ه��زار و ۵۱۷ 

نفر از آنها بس��تري ش��دند.مجموع 
بيم��اران كوويد۱۹ در كش��ور به دو 
ميليون و ۶۷۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسيد.
خوشبختانه تاكنون دو ميليون ۱۲۷ 
هزار و ۱۹۲ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند.

پنج هزار و ۵۳۳ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند.

تاكنون ۱۷ ميليون و ۲۰۶ هزار و ۷۳۵ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۴۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۶۳ 
شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۹ شهر در وضعيت 

زرد قرار دارند.

واكسيناسيونافراد۶۵سالبهباالتاآخرخرداد
طبق گزارش وزارت بهداشت و درمان 
تا آخر خرداد ماه همه افراد ۶۵ سال 
به باال واكس��ينه خواهند شد.رييس 
كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
مديريت بيماري كرونا گفت: بايستي 
با ادامه روند رو به موفق جلو بتوانيم 
زمين��ه بيماري را در كش��ور كاهش 
دهيم.حس��ين ذوالفقاري با اش��اره 

ب��ه در پيش بودن تعطيالت عيد فطر نس��بت به 
افزايش حجم س��فرهاي احتمالي به خصوص به 
شهرهاي ش��مالي كشور هش��دار داد و گفت: به 
تجربه ديده شده كه افزايش سفرها و مسافرت هاي 
برون ش��هري يكي از عوامل گسترش و چرخش 
بيم��اري اس��ت. او در اين خصوص گف��ت: بايد 
محدوديت س��فر بين ش��هري با نظ��ارت عوامل 

ني��روي انتظامي تداوم گ��ردد و تردد 
آزادانه سفر در كش��ور صورت نگيرد.

معاون وزير كش��ور با اش��اره به اينكه 
مقصد بيشترها سفرها به استان هاي 
ش��مالي به خصوص مازندران است، 
گفت: بايستي در اين استان بيشترين 
تمركز و دقت را داشته باشيم و اجازه 
ندهيم ك��ه با افزايش س��فرها به اين 
اس��تان بيماري دوباره اوج گيري كند.ذوالفقاري 
در بخش ديگ��ري از صحبت هايش گفت: نيروي 
انتظامي و حوزه مربوطه اش راهنمايي و رانندگي 
بايستي به صورت جدي اطالع رساني هاي الزم را 
در خصوص محدوديت ها و ممنوعيت هاي س��فر 
انجام دهد و مرجع اطالع رساني در اين خصوص 

نيروي انتظامي و پليس راهور است.

عليخس�روجردي| بر اس��اس قانون 
جامع حمايت از حقوق معل��والن، ادارات 
دولتي موظف هستند سهميه سه دراصدي 
استخدام معلوالن را رعايت كنند اما اين موضوع چندان 
مورد توجه قرار نمي گيرد.اش��تغال ب��راي امرار معاش 
بديهي ترين حق هر انساني است اما به نظر مي رسد كه 
اين موضوع براي افراد داراي معلوليت به دست فراموشي 
سپرده شده است. مشاركت يكي از مطالبات اصلي جامعه 
معلوالن است كه به اقداماتي از سوي مسووالن، ساير آحاد 
جامعه و خانواده آنها نياز دارد.اگرچه بر ضرورت حضور اين 
گروه در جامعه تاكيد مي شود اما مسووالن و برخي از افراد 
جامعه به آنها نگرشي منفي دارند و آنها را در انجام امور ناتوان 
مي دانند. بر اساس چنين ديدگاهي، افراد داراي معلوليت نه 
تنها توانايي برخورداري از يك موقعيت شغلي را ندارند بلكه 
در انجام امور روزانه خود نيز ناتوان هستند. اين نگاه هاي 
يكجانبه سبب شده تا توانايي ها بالفعل آنها ناديده گرفته 
شود. آنچه كه مشخص است، معلوليت ها و ناتواني ها براي 
مسووالن نمود بارز دارد. بسياري از اعضاي جامعه معلوالن 
در آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور سال ۹۹ 
شركت كردند، اگرچه موفق به كسب نمره حداكثري شدند 
اما در كميسيون پزشكي با استناد به بهانه هاي هميشگي 

از فرصت اشتغال محروم شدند.

     قانوني كه به ندرت اجرا مي شود
اليحه حمايت از حقوق معلوالن در س��ومين روز از دي 
ماه سال ۱۳۹۶ به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. در 
آن بازه زماني، نمايندگان مجلس با حداكثر آراء، ماده ۱۵ 
اين اليحه اي را تصويب كردند. براساس اين ماده قانوني، 
دولت مكلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي 
رسمي، پيماني و كارگري دستگاه هاي دولتي و عمومي 
اعم از س��ازمان ها، وزارتخانه ها، موسسات، شركت ها و 
نهادهاي عمومي انقالبي و ديگر دستگاه هايي كه از بودجه 
كشور استفاده مي كنند را به افراد داراي معلوليت واجد 
شرايط اختصاص دهد.  در تبصره يك اين ماده آمده است: 
س��ازمان ها، وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت ها و 
نهادهاي عمومي انقالبي مكلفند سه درصد از مجوزهاي 
استخدامي خود را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. 

سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به 
تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت 
اقدام و بر رعايت آن نظارت كند. همچنين تبصره ۲ اشاره 
مي كند: باالترين مسوول دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي 
عمومي غيردولتي، شهرداري ها و بانك ها مكلف به اجراي 
دقيق مفاد اين ماده هس��تند. متخلفان حسب مورد با 
حكم مراجع ذي صالح به مجازات هاي مندرج در ماده ۴ 
اين قانون محكوم مي شوند. اما تجربه نشان مي دهد، اين 
قانون تنها روي كاغذ نوشته شده و جامعه هدف از مزاياي 
آن برخوردار نيستند. وزارت آموزش و پرورش، ۴۰ هزار 
نيروي انس��اني در س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ استخدام كرد. بر 
اساس قانون بايد ۱۲۰۰ سهميه براي افراد داراي معلوليت 
درنظر گرفته مي شد اما هيچگاه ميسر نشد. اين موضوع 
در آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي سال ۹۹ نيز به 

شكل ديگري نمود پيدا كرده است. 

     هيچ كشوري 
چنين برخوردي با معلوالن  ندارد

حسين جهانبخشي داراي معلوليت كم بينايي است 
كه در آزمون اس��تخدامي دستگاه هاي اجرايي سال 
گذشته شركت كرد اما فرصت برخورداري از سهميه ۳ 
درصدي را نداشت. او توضيح داد: من در رشته دبيري 
جغرافيا شهر »گليبر« استان آذربايجان شرقي ثبت نام 
كردم ولي اين رشته از سهميه معلوالن برخوردار نبود. 
من مجبور شدم به صورت مازاد در آزمون ثبت كنم و 
حد نصاب علمي را كسب كردم. او ادامه داد: كميسيون 
پزشكي آموزش و پرورش براي رسيدگي به وضعيت 
من در دوازهم اسفندماه برگزار شد. اگرچه معرفي نامه 
سهميه ۳ درصدي استخدام معلولين از سوي سازمان 
بهزيستي را در دس��ت داشتم اما اعضاي كميسيون 
كوچك ترين توجهي ب��ه اين موض��وع نكردند و از 
فرصت سنجش توانايي علمي محروم شدم. رفتارها 
و برخوردهاي كميسيون بسيار ناشايست بود گويا از 

يك كره ديگر به روي زمين آمده بودم.  
حسين تصريح كرد: اعضاي كميسيون اعالم كردند، 
خواهان نيروي سالم هستند و نيازي به معلوالن ندارند. 
آنها باور داشتند، معلوالن توانايي معلم شدن و مديريت 

كالس درس را ندارند. تمامي دنيا حتي كشورهاي كه 
نسبت به ايران كمتر توسعه يافته اند، توجه ويژه اي به 

معلوالن و حقوق آنها مي كنند. 

      هيچكس پاسخگو نيست
س��ميه رضوي نيا نيز از افرادي اس��ت كه با چالش هاي 
متعددي روبرو ش��ده اس��ت. او توضيح داد: هنگامي كه 
قصد ثبت نام در آزمون را داشتم، دفترچه راهنما را به دقت 
مطالعه كردم تا از محدوديت هاي درنظر گرفته شده اطالع 
كسب كنم. دفترچه نكته اي درباره ممنوعيت شركت افراد 
داراي معلوليت و با شدت خاص نداشت. محدوديت هاي 
مثل بينايي يا كوتاه قامتي بيش از حد مانعي براي شركت 
در آزمون بودند. حدود ۸۰ درصد از افراد داراي معلوليت 
كه در آزمون پذيرفته مي شوند براي اشتغال به مدارس 
استثنايي فرستاده مي شدند.  او ادامه داد: هنگام برگزاري 
آزمون كوچك ترين مشكلي پيش نيامد حتي دفترچه 
بريل هم براي من تهيه شده بود. مرحله آزمون كتبي را 
با موفقيت پشت سرگذاشتم و براي معاينات پزشكي به 
پزشك موردنظر مراجعه كردم. به دليل وضعيت بينايي، 
من به كميسيون پزشكي معرفي شدم تا وضعيت من مورد 
بررسي قرار گيرد. فقط يك نفر از اعضاي كميسيون يعني 
نماينده بهزيستي در جلسه حضور داشت، توانايي من را 
تاييد كرد. پس از اخذ تاييديه، وارد مرحله مصاحبه شدم. 
پس از اعالم نتايج نهايي، به دليل »عدم واجد شرايط بودن« 
مردود شدم. من براي پيگيري امور به اداره كل آموزش و 
پرورش مراجعه كردم، مسووالن برخورد ناشايستي با من 
داشتند. آنها در پاسخ به اعتراض من گفتند، شما معلول 
هستيد و به همين دليل تاييد نشده ايد.  رضوي تصريح كرد: 
نااميد نشدم و به پيگيري هاي خود ادامه دادم و به نتايجي 
رس��يدم. پس از مصاحبه عملي، كميسيوني متشكل از 
رييس دانشگاه فرهنگيان ايالم، رييس اداره كل آموزش 
و پرورش استان ايالم، رييس آموزش و پرورش كودكان 
اس��تثنايي ايالم، يك پزشك و چند عضو ديگر تشكيل 
مي شود. آنها با اس��تناد به يك شيوه نامه كه در سال ۹۸ 
توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي شود، بينايي من را 
پايين مي دانند و به همين دليل مردود مي شوم. او افزود: 
هيچ كس پاسخگوي اعتراضاتم نيست. من افرادي را در 

تهران و كرمان مي شناسم كه شرايط آنها درست مطابق با 
وضعيت من است اما استخدام شده اند. عملكرد استان ها 

درباره استخدام معلوالن با يكديگر متفاوت است. 

     حاضر بودم   واكر  را كنار بگذارم
يكي ديگر از اين افراد كه خواست نامش فاش نشود، درباره 
وضعيت خود توضي��ح داد: پس از اينكه مرحل��ه اول را با 
موفقيت سپري كردم بايد مدارك خود را تحويل مي دادم. 
من به دليل معلوليت جس��مي-حركتي از واكر استفاده 
مي كنم، به همين دليل كميسيون پزشكي براي بررسي 
شرايط من تشكيل ش��د. آنها به من اعالم كردند، شرايط 
خوبي براي استخدام ندارم. او ادامه داد: اعضاي كميسيون در 
جلسه پرسشي درباره توانايي حضور من در روستاها را مطرح 
كردند، همانطور كه در دوران تحصيالت دانشجويي زندگي 
خود را به تنهايي مديريت كردم، توانايي زندگي در روستا را 
نيز دارم.  اين متقاضي كار توضيح داد: پاي من هيچ ارتباطي 
با مهارتم در تدريس ندارد. آنچه كه مشخص است سهميه ۳ 
درصدي ما ناديده گرفته شده است. اگر مشكل آنها با واكر من 
است، حاضر هستم آن را كنار بگذارم و با عصا به كالس بروم. 

    اينچنين  در وطن خويش غريب
»ناهيد حقيقت« نيز داراي معلوليت كم بينايي است كه 
پس از قبولي در آزمون كتبي، مش��كالتي گريبانگير او 
مي شود. او تصريح كرد: من براي دبيري زبان انگليسي در 
زاهدان ثبت نام كردم. سهميه ۳ درصدي براي اين فرصت 
شغلي درنظر گرفتند اما تنها براي يك نفر آقا تعريف شده 
بود. به همين دليل، من به صورت سهميه آزاد در آزمون 
اس��تخدامي ثبت نام كردم و در آزمون كتبي حد نصاب 
را كس��ب كردم.  او ادامه داد: تحوي��ل مدارك با موجي از 
تضعيف روحيه روبرو شدم. آنها اعالم كردند، من به دليل 
معلوليت حق استفاده از سهميه افراد عادي را نداشته ام در 
حالي كه هيچ سهميه اي براي زنان درنظر نگرفته بودند. 
من در مصاحبه شركت كردم و به تمام پرسش ها پاسخ 
دادم اما نتيجه نهايي از مردود شدن من حكايت مي كرد. 
من نسبت به آنچه كه بر من اتفاق افتاده، اعتراض كردم اما 
تاكنون كسي صداي من را نشنيده وهيچكس پاسخگوي 
من نبوده است.  حقيقت با اشاره با سوابق خود گفت: من 
سابقه تدريس در مدارس غيرانتفاعي را دارم اما به دليل 
تعديل شدن نيروها، كار خود را از دست دادم. همچنين 

حدود ۱ سال و نيم معاون آموزشي دبستاني غيردولتي 
بودم. من در سيس��تان و بلوچستان به دنيا آمده و بزرگ 
شده ام و از سهميه استان خود محروم هستم. كسي كه 
از سهميه درنظر گرفته شده استفاده مي كند، ساكن اين 

استان نيست و اهل خرم آباد است. 

    سخن پاياني
شعار معلوليت محدوديت نيست را بارها و بارها شنيده ايم 
اما در عم��ل آن چيزي كه وجود دارد خالف اين ش��عار 
است و با يك نگاه اجمالي مي بينيم كه اين قشر از جامعه 
با محدوديت هاي بي شماري دست و پنجه نرم مي كنند 
و از حقوق و مزاياي قانوني كه براي آنها تعريف شده است، 
محروم هستند. اشتغال براي افراد داراي معلوليت فقط 
اهرم كسب درآمد نيست بلكه فرصت حضور در جامعه 
و جلوگيري از گوشه نش��يني آنها را فراهم مي كند. نگاه 
فرهنگي در جامعه نسبت به اشتغال معلوالن به گونه اي 
عمل كرده است كه افراد داراي معلوليت توان كار كردن را 
ندارند و شغل هاي پايين از منظر اجتماعي به دليل نگاه هاي 

ترحم آميز به آنها اعطا مي شود.

گزارش

قانونيكهتوسطاداراتدولتيوخصوصيناديدهگرفتهميشود

سهميه  سه درصدي  استخدام  معلوالن  در  محاق

رويداد

بنابر پيش بيني ها، مقرر شده آن دسته از دانش آموزان 
كرونايي، افراد مشكوك به كرونا و كساني كه بيماري 
زمينه اي داش��ته و ريس��ك ابتال به بيماري دارند، در 
فض��اي جداگانه و انفرادي در امتحان نهايي ش��ركت 
كنند. همچنين طبق خوداظهاري هر فردي كه اعالم 
كند هنگام برگزاري امتحان��ات عالئمي از كرونا دارد، 
جداگانه امتحان مي دهد. مديركل دفتر سالمت وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اين مطلب تاكيد كرد: س��ال 
گذشته شرايط مشابه امسال را داشتيم، مدارس تعطيل 
بودند و به جز پايه نهم و دوازدهم، ارزشيابي ساير پايه ها 
غيرحضوري بود. سال گذش��ته دستوالعمل با كمك 
وزارت بهداشت تهيه و تنظيم و به استان ها ابالغ شد؛ 
بنابراين تجربه اول ما نيست. در سال تحصيلي جديد 
نيز اين موضوع با توجه به شرايط جديد و تجارب كسب 
ش��ده مورد بازبيني قرار گرفته و آماده ش��ده است و 
امروز به استان ها ارسال مي شود.محمد محسن بيگي 
افزود: نحوه برگزاري آزمون ه��ا به صورت حضوري از 
يك ماه قبل در كميته هاي فرعي س��تاد ملي مقابله با 
كرونا در دس��ت بررسي بوده است. بنابراين يك سري 
مقدمات را كه از قبل پيش بيني مي كرديم همزمان در 
استان ها در دست پيگيري داشته ايم. در پروتكل هاي 
امسال دو مطلب براي ما بسيار اهميت داشت؛ نخست 

فاصله گذاري اجتماعي بوده است.

    وجود كمتر از 100 دانش آموز 
در هر حوزه امتحاني

مديركل دفتر س��المت وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به اينكه در گذشته ۴۰۰۰ حوزه امتحاني در 
پايه دوازدهم داشتيم كه امسال بيش از ۲۷۰۰ حوزه 
به آن افزوده است گفت: اكنون ۶۷۰۰ حوزه در سطح 
كشور داريم. ۶۴۰ هزار دانش آموز پايه دوازدهم داريم 
و به طور ميانگين در هر حوزه امتحاني كمتر از صد 

دانش آم��وز داريم كه البته در برخي مناطق ممكن 
است به علت گنجايش سالن ها جمعيت بيشتر هم 
باشد ولي در برخي حوزه ها ۶۰ تا ۷۰ نفر باشد. فاصله 
صندلي ها از همديگر از هرطرف تقريبا دو متر در نظر 
گرفته شده و هر دانش آموز در فضاي فيزيكي چهار 

مترمربعي قرار دارد.

    برگزاري امتحانات در فضاي باز 
محس��ن بيگي افزود: دوم تهويه س��الن ها است كه 
امسال در شرايط بهتري قرار گرفته اند و حوزه هايي 
انتخاب شده اند كه امكان ورود و خروج هوا را داشته 
باش��ند. همچنين تاكيد كرديم هرجايي كه امكان 
برگزاري آزم��ون در فضاي باز وج��ود دارد اين كار 

صورت بگيرد تا از دغدغه ها كاسته شود.

    امكان ورود به جلسات نيم ساعت
 قبل از آغاز امتحانات

مديركل دفتر س��المت وزارت آم��وزش و پرورش 
در پاس��خ به پرس��ش ديگري درباره رف��ت و آمد 
دانش آموزان به حوزه هاي امتحاني نهايي گفتد: به 
همكاري عوامل اجرايي، دانش آموزان و خانواده هاي 
آنان براي رف��ت و آمد دانش آموزان ني��از داريم. به 
جد توصيه كرديم كه تجمع قبل و بع��د از ورود به 
سالن هاي امتحاني مديريت ش��ود و زمان ورود به 
سالن را گسترده تر اعالم كرديم و از نيم ساعت قبل 
از آزمون امكان ورود به سالن وجود دارد تا اين ورود 

تدريجي باشد.

    نهمي ها در مدارس خودشان
 امتحان مي دهند

او افزود: در پايه نهم نيز امتحانات به صورت مدرسه اي 
برگزار مي شود و آنجا حوزه امتحاني نداريم. بنابراين 

تراكم در حوزه هاي امتحاني اين پايه كم و حدود صفر 
است زيرا در هر مدرسه و كالسي ميانگين ۲۰ تا ۳۰ 
دانش آموز حض��ور دارند. در پايه نهم يك ميليون و 

۱۳۰ هزار دانش آموز داريم.

    وجود مراقبان بهداشتي 
در حوزه هاي امتحاني

محس��ن بيگي با بيان اينكه در حوزه امتحاني پايه 
دوازدهم عالوه بر ناظران امتحان، يك نفر مراقب 
س��المت در حوزه نظارت كافي را دارد و از س��وي 
شبكه هاي بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي 
كش��ور نيز اين نظارت ها صورت مي گيرد، درباره 
دانش آموزان��ي كه در حين آزم��ون عالئم كرونا از 
خود بروز مي دهند گفت: ما يك سري شرايط را از 
قبل پيش بيني كرده ايم.كد ملي تمام دانش آموزان 
شركت كننده در آزمون را در اختيار وزارت بهداشت 
قرار مي دهيم كه در س��امانه ماسك وضعيت آنان 
چك خواهد ش��د و هر دو روز يك ب��ار موارد كرونا 

مثبت را اعالم مي كند.

     امتحان در قرنطينه يا شهريور
او افزود: عمال اين دانش آموزان يا موارد مشكوك 
به كرونا در كنار ديگ��ر بچه ها امتحان نمي دهند 
كه مي توانن��د يا در فضاي قرنطينه آزمون بدهند 
يا در ش��هريور در آزمون ش��ركت كنند.مديركل 
دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: 
كساني كه بيماري زمينه اي داشته و ريسك ابتال 
دارند مثال مبتال به ديابت و غيره هستند اينها هم 
در فضاي جداگانه و انف��رادي امتحان مي دهند. 
همچنين در خوداظهاري هر فردي كه اعالم كند 
هنگام برگزاري امتحان��ات عالئمي از كرونا دارد 

جداگانه امتحان مي دهد.

دانشآموزانمبتالبهكرونا؛امتحاندرشرايطقرنطينهياشهريور
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