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يادداشت- 1

ريشه  بحران در صنعت خودرو 
سال هاس��ت مديران اجرايي 
كش��ور اميدوارند بحران ها در 
گذر زمان خودب��ه خود حل و 
فصل شود. تقريبا در هيچ كدام 
از بحران ه��اي دو ده��ه اخير، 
راه حلي كه به صورت ريشه اي 
با مش��كالت مقابله كند ارايه 
نشده است و مديران براي فرار 
از پاسخگويي و نقش بسزاي ناتواني ذهني و ناكارآمدي 
خود ب��ه فرافكن��ي پرداخته اند و بعد از مقصر دانس��تن 
دش��منان خارجي و داخلي، رقباي سياسي، دولت هاي 
گذشته و نهايتا عادات بد مردم در مديريت زندگي خويش، 
راهكارهايي ارايه كرده اند كه از روز اول مش��خص بود نه 
تنها بحران را حل نمي كند كه به مانند بهمني به مراتب 
س��نگين تر بر اقتصاد ملي و نهايتا معيش��ت مردم فرود 
مي آيد. اگر خرد به جاي مصلحت گروه سياس��ي در اين 
تصميمات اولويت پيدا مي كرد، بسياري از اتفاقات ناميمون 
و آزاردهن��ده دو دهه اخير حت��ي علي رغم تحريم هاي 
فلج كننده در اقتصاد ايران ظهور و بروز نمي كرد! اوج اين 
رفتار را در مبارزه با تورم در كش��ور مي توان ديد. تورم كه 
يك پديده پولي متاثر از عدم توازن رشد اقتصادي و سرعت 
گردش پول و ميزان پايه پولي است با مديريت قيمت در 
حلقه توزيع حل نمي ش��ود. افزايش حجم و سرعت پول 
كه در قالب نقدينگي اندازه گيري مي شود در غياب رشد 
اقتصادي و حتي كاهش توليد در بخش هاي مختلف و در 
نبود يك سيستم توزيع عادالنه و همگن پول و ثروت، منجر 
به تورم شديد در كاالها مي شود كه به صورت گراني روزمره 
مردم را آزار مي دهد، معيشت مردم را مي فشارد و سفره ها 
را كوچك مي كند. نگاهي به شاخص هاي كالن پولي در 
دو دهه گذشته و رشد متوسط ساالنه 25درصد نقدينگي 
در كشور در كنار عدم رشد اقتصادي و ثابت ماندن حجم 
اقتصاد ايران دليل وضعيت فعلي اس��ت كه هر دو دولت 
اصولگرا و اصالح طلب، در مواجهه با آن در دوره هاي تشديد 
بحران سياسي خارجي به جاي پذيرش اشتباه و تصحيح 
مديريت پولي كشور و مالي دولت، به فرافكني و راهكارهاي 
ناكارآمد اقدام كردند.   ادامه در صفحه 5

فربد زاوه 

نخستين مجوز افزايش قيمت انواع خودرو در سال ۱۴۰۰ صادر شد

دستكاري عمدي در بازار خودرو

يادداشت-3يادداشت-2

 خيزش بورس و مكانيسم 
بازار آزاد

 ويروس سالخوردگي 
جمعيت

مخاطبان اقتصاد حتما به خاطر 
دارند كه اقتصاد امريكا در سال 
2008 دچار بحران اقتصادي 
دامنه داري ش��د ك��ه طول و 
عرض اقتصاد اين كشور را به هم 
دوخت. اقتصادي با آن وسعت،  
عظمت و قدرت حيرت انگيزي 
كه دالر در اختيارش قرار مي داد، 
مانند كالف درهم پيچيده اي گرفتار شد. بايد ديد آيا امريكا 
توانست مشكالت بازار س��رمايه خود را در كوتاه مدت و از 
طريق برخي تصميمات دس��توري و بخشنامه اي بهبود 
بخشد؟ خير، يك چنين اتفاقي حتي در اقتصادي در سطح 
اياالت متحده نيز رخ نمي دهد، حال چطور ممكن است 
اقتصادي در س��طح ايران از طريق برخي بخشنامه هاي 
دستوري بدون توجه به واقعيت هاي بازار آزاد در كوتاه مدت و 
ظرف چند ماه، بحراني كه در بازار سرمايه رخ داده را مديريت 
و مهار كند؟ شخصا حال و روز اين روزهاي دولتمردان ايراني 
را درك مي كنم. واقعيت آن است كه دولت در شرايط فعلي 
در يك اضطرار قرار گرفته، شرايطي كه گاهي اوقات و در 
برخي برهه ها ايجاد مي شود و افراد و دولت ها تالش مي كنند 
تا كاري مثبت صورت دهن��د، اما نتيجه عكس مي دهد. 
درخصوص تالش هاي دولت براي حمايت از بازار سرمايه 
نيز يك چنين وضعيتي حاكم شده است. دولت هر اقدامي 
مي كند تا پالس هاي مثبت درخصوص بهبود وضعيت بازار 
سرمايه ارس��ال كند، اما بازتاب هاي اين تالش ها در افكار 
عمومي آن گونه كه بايد و شايد نيس��ت و از اين تالش ها 
سوءبرداشت مي شود. در سال 98 يادداشتي براي روزنامه 
تعادل نگاشتم و در آن تاكيد كردم كه رنسانس بازار سرمايه، 
با مفروض قرار دادن برخي شروط منطقي، مي تواند فرصتي 
استثنايي دراختيار اقتصاد ايران قرار دهد، اما مانند بسياري 
از پديده هاي ديگر در اين خصوص نيز فرصت ها براي اقتصاد 
ايران بدل به تهديد شد و بهره الزم از آن گرفته نشد. در اين 
ميان دولت در ايران نيز مانند بسياري از دولت ها در جهان، 
تالش مي كند بازار را كنترل كند. اين اقدام در واقع نخستين 
گام از مسير مجموعه مشكالتي است كه در بازار سرمايه 
بروز مي كند. اين دست و پا زدن ها در يك فضاي اقتصادي 
از نوع اقتصاد اي��ران كه ذي نفعان فراواني مانند موزاييك 
كنار هم قرار گرفته اند و يكديگر را پوشش مي دهند، منشا 
مشكالت فراواني مي ش��ود.  اي كاش دولتمردان ايراني و 
اساسا تصميم سازان كشور درك مي كردند كه در شرايط 
فعلي تنها و تنها ي��ك گزاره مي تواند اقتص��اد ايران را به 
سمت بهبود حركت دهد و آن هم چرخش كامل به سمت 
مكانيسم اقتصاد بازار است. اگر بتوان اقتصاد ايران را ظرف 
مدت 4 سال به سمت حذف اقتصاد دستوري، بخشنامه اي 
و قيمت گذاري هاي دستوري حركت داد، كيك اقتصادي 
ايران به وضعيت مطلوب خود خواهد رسيد. براي اين منظور 
براي ذي نفعان بازارها بايد توضيح داده شود كه اقتصاد بازار 
آزاد نه  تنها منافع آنها را تهديد نخواهد كرد، بلكه بر وسعت 
ادامه در صفحه 6 سفره اقتصاد ايران خواهد افزود و...  

يك��ي از مهم تري��ن ابزارهاي 
توس��عه در ه��ر جامع��ه اي 
بهره مندي از نيروي انس��اني 
كارا، جوان و توانمند است. در 
حال حاضر هرچند آمارهاي 
رش��د جمعيت ايران هرچند 
صفر نش��ده اما اين رقم براي 
سال گذشته به 7دهم درصد 
رسيده است.پيش از اين، پيش بيني هاي جمعيتي حاكي 
از آن بود كه ايران در س��ال 1425تا 1430خورشيدي 
به رش��د صفر درصدي جمعيت مي رسد. اما بروز كرونا، 
گسترش فقر و مشكالت دامنه دار اقتصادي باعث شده تا 
هم مرگ و مير افزايش يابد و هم فرزندآوري كاهش پيدا 
كند. هر دو عامل )مرگ و مير و كاهش فرزندآوري( در نرخ 
رشد جمعيت اثرگذار است. در اين ميان هرچند در بحث 
نرخ باروري، آمارهاي مواليد و جمعيت بارور موثر است، 
اما در نرخ رشد جمعيت هم تعداد مواليد مهم است و هم 
ميزان مرگ و مير كه هر دو عامل در كشورمان در مسير 
كاهشي قرار دارد. آمارهاي سال 95 در آخرين سرشماري 
نفوس و مسكن، نشان داد كه حدفاصل سال هاي 90 تا 
95 نرخ رشد جمعيت ايران بيش از 1.2درصد بود. امروز 
اين عدد و رقم در كمتر از 5س��ال به ش��دت كاهش پيدا 
كرده و 30الي 40درصد از نرخ رشد جميعت ايران كاهش 
پيدا كرده است. البته اين كاهش نرخ رشد جمعيت تنها 
مختص ايران نيست و بسياري از كشورها در سطح جهان 
با يك چنين مشكالتي روبه رو مي شوند. اما تفاوتي كه ساير 
كشورها با ايران در خصوص نرخ باروري دارند، آن است كه 
اگر كشورهاي اروپايي يا ژاپن نرخ رشد جمعيت پاييني 
دارند، اين نزول آماري بعد از چند قرن رخ داده اس��ت. به 
عنوان نمونه ژاپن بعد از 3قرن از باروري طبيعي به باروري 
زير دو فرزند رسيده است. يعني نزول خانواده هاي 7الي 
8فرزندي به 2 فرزندي 300 س��ال زمان برده است. اما 
در ايران اين فرايند ظرف 2 الي 3 دهه ايجاد ش��ده است. 
با اين توضيحات بايد گفت كه ايران تبعات شديدي را از 
اين تحوالت جمعيتي در بخش هاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، رفاهي و... تجربه خواهد كرد. چرا؟ چون روند 
تحوالت جمعيتي در ايران با سرعت و بدون طي كردن 
پيش زمينه هاي آن صورت گرفته است. كشورهاي غربي 
300 س��ال فرصت داشتند تا شرايط اقتصادي و رفاهي 
كشور خود را براي قرار گرفتن در شيب جمعيتي فراهم 
كنند. ايران اما به دليل شيب ناگهاني نرخ باروري با سرعت 
بااليي به سمت سالخوردگي حركت مي كند. جمعيت 
ايران به شكلي به سمت سالخوردگي حركت مي كند كه 
اساسا قادر به فراهم ساختن امكانات الزم براي جمعيت 
سالخورده خود در آينده نزديك نيست. اين روند باعث 
خواهد شد كه افراد در سن كاري كمي در كشورمان وجود 
داشته باشند تا بتوانند از افراد سالخورده حمايت كنند. 
نكته مهم بعدي در خصوص كاهش نرخ رشد جمعيت 
ادامه در صفحه 3 آن است كه...  

حسين مروتيپيمان مولوي

يادداشت-6 يادداشت-5 يادداشت-4

 مصوبات بي نتيجه
در بازارسرمايه

 اضطراب سيستم ايمني بدن 
را مختل مي كند

 انتخابات رياست جمهوري سوريه 
و تاثيرات آن بر اقتصاد 

تنش مصوب��ات و تصميمات 
بازارس��رمايه را فراگرفته است 
و ب��ازار در انتظار تاييد س��ران 
سه قوه براي ادامه روند جديد 
خود اس��ت. در اي��ن ميان اين 
مصوبات حواشي بسيار زيادي 
داش��ته اس��ت كه يكي از آنان 
سرمايه گذاري افراد خارجي در 
بورس براي اقامت است كه اغلب عكس العمل هاي نامناسب 
داشته، البته باتوجه به عكس العمل ها اين تصميم تاثيري بر 
روي روند شاخص نداشته است و با اين حال بنده و بسياري 
از مديران و كارشناسان باسابقه بازارسهام با اين مصوبات و 
تصميمات مخالف اند و بر اين نظرند كه آينده مطلوبي در 
انتظار بازار نيست و احتماال بازار با شكستي مواجه مي شود.

اما؛ ديگر موضوع تصميمات درخصوص پااليش يكم است 
كه با واكنش و اعالم بسياري از افراد هنوز اين سهام در بازار 
به فروش نرفته است و قرار است بابت زيان وارد شده تعدادي 
س��هام واگذار كنند كه باتوجه به عقبه بازار و عرضه هاي 
سنگين شاهد صف هاي فروش و سقوط شاخص كل بازار 
خواهيم بود. ديگر اين نوع تصميمات و مصوبه ها نيز براي 
ادامه در صفحه 3 سهامداران خرد و... 

هر قدر به لحاظ روحي تحت 
تاثير كرونا قرار گرفته و دچار 
افس��ردگي و اضطراب شويم، 
اي��ن موضوع روي سيس��تم 
ايمن��ي افراد اثر مي گ��ذارد و 
باعث تضعيف سيستم ايمني 
بدن مي ش��ود. امروزه نسبت 
به گذش��ته ت��رس و نگراني 
درخصوص اين بيماري و آسيب هايش تا حدي كاهش 
پيدا كرده و همين باعث مي شود با بي احتياطي برخي 
افراد در انجام پروتكل هاي بهداشتي، شاهد موج چهارم 
و پنجم اين بيماري باش��يم. حال در شرايطي هستيم 
ك��ه كرونا جهش پيدا كرده اس��ت. در اين ميان افرادي 
كه پروتكل ها را رعايت مي كنن��د با خبرهاي پي در پي 
در خصوص موج هاي كرونا، دچار ش��وك شده و ترس 
وجودش��ان را فرا گرفته اس��ت. همين باعث مي شود 
پروتكل ها را با وسواس بيش��تري رعايت كنند. در واقع 
نمي ش��ود تاثير اخبار را در بروز اضط��راب افراد ناديده 
گرفت. اين باال و پايين ش��دن ها و خبرهاي بد، به لحاظ 
روانشناس��ي براي مردم آسيب زا و باعث به وجود آمدن 
اختالل اضطرابي شان شده است.   ادامه در صفحه 8

مايده ژوين|مردم سوريه پس از سال ها جنگ، چندي بعد 
به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت. اين در حالي است 
كه كارشناسان معتقدند، اين اتفاق به طور كل به سود بشار 
اسد رييس جمهور سوريه است و قدرت وي را در اين كشور 
افزايش مي دهد. ب��ا توجه به ادامه درگيري ها و همچنين 
افزايش بحران اقتصادي در كنار تضاد حاكم بين مخالفان 
دولت بشار اسد، انتظار مي رود رييس جمهور سوريه چالش 
جدي چنداني براي ادامه حضور در قدرت نداش��ته باشد. 
پس از 10 س��ال جنگ، مراكز بزرگ جمعيتي در كنترل 

دولت مركزي اين كشور است و تمامي تالش خود را براي 
اعمال حاكميت و مقابله با هرگونه هرج و مرج و اغتشاش 
به كار بسته است. از آثار مخرب جنگ در سوريه مي توان به 
آوارگي بيش از نيمي از جمعيت اين كشور و كشته شدن 
حدود 400 هزار نفر اشاره كرد. به اعتقاد كارشناسان سوري 
انتخابات رياست جمهوري، يك دوره هفت ساله ديگر را براي 
بشار اسد به ارمغان خواهد آورد و اين اتفاق در 26 ماه مه رخ 
مي دهد. به گفته مسووالن برگزاري انتخابات، نامزدهاي 
رياست جمهوري مي توانند براي...  ادامه در صفحه 3

حامد علي محمد حسين  بهلولي

 مجلس شوراي اسالمي منتقد رويكرد انفعالي دولت 
در زمينه رمزارز است

 روند كاهشي نرخ ارز 
و تقويت ارزش  پول ملي مطالبه مهم مردم است

ارزش دالر مقابل بيشتر ارزهاي  مهم كاهش يافت

مخالفت ها و موافقت ها با 
مصوبات شوراي هماهنگي 
سران قوا و سازمان بورس

آخرين آمار  واردات  
واكسن  كرونا 

بيل گيتس و مليندا ،  مالكان مايكروسافت 
با ثروتي بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر  

پس از 27 سال  از هم  جدا شدند

تعطيالت، شامخ ساختمان 
فروردين ماه را كاهشي كرد

آخرين تالش  مجلس 
براي ساماندهي رمزارزها
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همتي: كاهش نرخ ارز منطقي است

كام بورس 
شيرين مي شود؟

ثبت  سفار ش   
بيش از 240 
ميليون دوز 

واكسن

 ازدواج، كار،  زندگي 
و حاال طالق خاص

انتظار رونق 
ساخت و ساز 
در ارديبهشت

نرگس رس�ولي | ازدواج خاص، كار خاص، زندگي 
خاص و ح��اال طالق خ��اص. اگر خ��اص ب��ودن را از 
ويژگي هاي بيل گيتس و مليندا گيتس كه دنيا آنها را 
به مالكان مايكروسافت مي شناسند، بشناسيم تعجب 
زيادي هم نمي كنيم كه خبر طالق اين زوج خاص را از 
طريق يك پيام توييتري يعني بستر اينترنت و IT دريافت 
كنيم. اين زوج موفق -البته بنا به اخبار منتش��ر شده 
تاكنون از خانواده آنها- در پيامي كوتاه اعالم كردند كه 
بعد از ٢٧ سال از زندگي مشتركشان ديگر قصد ندارند به 
عنوان زوج كنار يكديگر زندگي كنند.  آنها كه ازدواج شان 
هم در مايكروسافت و در سال ١٩٩٤ رقم خورده است، 
در حال حاضر طبق آخرين خبر ثروتمندان جهان در 
س��ال٢٠٢٠ دومين ثروتمند جهان هستند كه البته 
بنياد خيريه اي دارند كه پيشتر اعالم كرده بودند نيمي 
از ثروت شان را به اين بنياد منتقل خواهند كرد تا صرف 
امور خيريه شود.  اگرچه اين اعالم پيش از بيانيه طالق 
موجب شده تا كمي پيامدهاي مالي اين جدايي پوشش 
داده شود اما به هر حال ثروت چند ده ميليارددالري اين 
زوج و تقسيم آن به خوبي مي تواند بر سهام مايكروسافت 
و بازارهايي كه آنها در آن سرمايه گذاري كرده اند تاثير 
بگذارد. بيل گيتس 1.37 درصد از س��هام برجس��ته 
مايكروسافت را كه بيش از 26 ميليارد دالر ارزش دارد، 
مالك اس��ت. بيل گيتس در يك پست وبالگ درسال 
2019 نوشت: »ما تصميم داريم حدود 20 ميليارد دالر 
سهام مايكروسافت را به بنيادمان منتقل كنيم، زيرا در 
تالشيم تا تعهدات خود را در امور خيرخواهانه افزايش 
دهيم.« بر اساس يك پرونده مالياتي، امروز بنياد بيش 

از 51 ميلي��ارد دالر داراي��ي دارد و به يكي از بنياد هاي 
ثروتمند جهان تبديل شده است.

  بيانيه طالق 
بيل و مليندا گيتس در بيانيه اي كه بيل گيتس در توييتر 
نوشت، اعالم كردند:»پس از تفكر بسيار و كار زياد در مورد 
روابط مان، ما تصميم گرفتيم كه به ازدواج خود پايان دهيم. 
طي 27 سال گذشته، ما سه فرزند بي نظير بزرگ كرده ايم 
و بنيادي س��اخته ايم كه در همه جاي دنياكار مي كند تا 
همه مردم بتوانند زندگي سالم و مثمرثمر داشته باشند. ما 
همچنان در اين ماموريت ها فعاليت داريم و كار مشترك 
خود رادر بنياد ادامه مي دهيم، اما ديگر اعتقاد نداريم كه 
در مرحله بعدي از زندگي خ��ود مي توانيم به عنوان يك 
زن و ش��وهر با هم رشد كنيم. ما با ش��روع حركت در اين 
زندگي جديد، ب��راي خانواده خود فضا و حريم خصوصي 
مي خواهي��م.« اين تصميم منعكس كنن��ده يك تغيير 
شخصي در راس تجارت امريكايي اين زوج است. بيل گيتس 
مايكروسافت را از زمان تأسيس با پاول آلن در سال 1975 تا 
سال 2000 به عنوان مديرعامل هدايت كرد، در سال 2008 
گيتس نقش روزمره خود در اين شركت را رها كرد تازمان 
بيشتري را صرف بنياد غيرانتفاعي بيل و مليندا گيتس 
كند. سال گذشته بيل گيتس از هيات مديره مايكروسافت 
كناره گيري كرد، زيرا ويروس كرونا به معضلي در سراسر 
جهان تبديل شد. او زمان بيشتري را در كنار مليندا گيتس 
در بنياد سپري كرد. اين دو نفر رييس و معتمد بنياد هستند 
كه در سال 2000 راه اندازي شد. بيل و مليندا گيتس هر دو 
در مايكروسافت كار مي كردند. طبق مشخصات لينكدين، 

 Encarta ملين��دا روي محصوالت��ي مانند دانش��نامه
كارمي كرد. مليندا گيتس بعدا گفت:»چند ماه طول كشيد 
تا بيل از من خواست كه بيرون برويم.« و در سال 1994 اين 

زوج در هاوايي ازدواج كردند.

  حقايق زندگي بيل گيتس
طب��ق آخرين رتبه بندي انجام ش��ده در س��ال ٢٠٢٠، 
بيل گيتس ب��ا دارايي خال��ص ١٠٨.٨ ميلي��ارد دالر، 
دومين ثروتمند جهان به ش��مار مي آي��د. ويليام هنري 
بيل گيتس س��وم، ملقب به بيل گيت��س، در ٢٨ اكتبر 
١٩٥٥ در سياتل، مركز ايالت واشنگتن  زاده شد. او و پل 
آلن شركت مايكروسافت را پايه ريزي كردند. گيتس به 
عن��وان مديرعامل و مدير معماري نرم افزار در ش��ركت 
مايكروسافت فعاليت كرده است ومعادل ٨ درسد سهام 
مايكروسافت را در اختيار دارد. بيل گيتس در دنيا به عنوان 
بنيانگذار تحول در رايانه هاي شخصي مشهور است. نحوه 
تجارت بيل گيتس به دليل اينكه قدرت رقابت را از رقيبان 
سلب كرده، همواره مورد انتقاد بوده است و در زمان هايي 
نيز از او به اين دليل ش��كايت شده! نكته جالب در مورد 
زندگي گيتس ها در اين اس��ت كه فرزندان بيل گيتس 
از مال پدرش��ان تنها ١٠ ميليون دالر ارث مي برند.  بيل 
گيتس هدف اولش را تبديل شدن به يك ميليونر در سن 
٣٠ سالگي گذارده بود و در سن ٣١سالگي يك ميلياردر 
شد!  وي نخستين بار در س��ال ١٩٩4 در رتبه نخست از 
فهرست ثروتمندترين افراد جهان قرار گرفت و براي ١5 
س��ال پياپي در صدر اين فهرست قرار داشت، سپس در 
سال ٢٠١٠ بازرگان مكزيكي، كارلوس اسليم جاي او را 

گرفت. سال ٢٠١4 پس از 4 سال كه گيتس رتبه دوم را 
به خود اختصاص مي داد، در حالي كه به تازگي از رياست 
هيات مديره مايكروسافت كناره گيري كرده بود، بار ديگر 
از سوي مجله اقتصادي فوربس به عنوان ثروتمندترين 
فرد جهان انتخاب شد. در مجموع، ثروت خانواده گيتس 
بعد از خانواده والتون؛ وارثان شركت والمارت و فرزندان 
بنيانگ��ذارش، در رتبه دوم ق��راردارد. نكته جالب ديگر 
در مورد بيل گيتس اين اس��ت كه وي همچون، آبراهام 
لينكن، والت ديزني، زاكربرگ، هنري فورد، توماساديسون 
و استيو جابز هيچ مدرك دانشگاهي ندارد. وي كه براي 
اولين بار پيش بيني كرد مشكل ايميل هاي اسپم ظرف 
دو س��ال از بين خواهد رفت، با بنياد خيريه اش توانسته 
اس��ت ٦ ميليون نفر را با توليد واكسن هاي بيل گيتس 
و كمك هايش به بهداش��ت، زنده نگه دارد.  وي تاكنون 
٢٨ ميليارد دالر براي امور خيريه پرداخت كرده است اما 
جالب تر اين است كه بدانيد وي ساالنه يك ميليون دالر 
ماليات بابت خانه هايش مي پردازد؟ طبق پيش بيني هاي 
بيل گيتس تا سال ٢٠٣٥ هيچ كشور فقيري در دنيا وجود 
نخواهد داشت. وي در عين حال اسپانسر دستگاهي است كه 
مي تواند مدفوع را به آب آشاميدني تبديل كند. بيل گيتس 
در سال ١٩٩٤ كدها و اسناد لئوناردو داوينچي را به قيمت 
٣٠ ميليون دالر خريداري كرد. جالب است بدانيد كه بعدها 
برخي از صفحات اين اسناد در اسكرين سيور ويندوز ٩٥ 
استفاده شد! يكي از جالب ترين بحث ها در مورد اين خانواده 
ميزان كمك هاي بنياد بيل گيتس به بهداشت جهاني است 
كه بيشتر از هزينه هايي است كه سازمان بهداشت جهاني 

)WHO( به بهداشت جهان مي كند.



ماجراي افشاي فايل صوتي محمدجواد ظريف همچنان 
خبرساز است. پس از سخنان رهبر انقالب و عذرخواهي 
رس��مي وزير امور خارجه و گمانه زني ها درخصوص عدم 
كانديداتوري ظريف به نظر مي رسد كه حواشي اين اتفاق رو 
به پايان است. ولي گويا پاياني بر اين واكنش ها نيست. شب 
قدر برخي از مداحان اهل بيت در كنار عزاداري از توهين 
و كنايه نگذشتند. اين بازتاب ها در كنفرانس مطبوعاتي 

سخنگوي دولت به صورت پررنگ حضور داشت.
علي ربيعي در پاسخ سوال ايسنا مبني بر اينكه آيا عامل يا 
عاملين سرقت و انتشار فايل صوتي مصاحبه محمدجواد 
ظريف شناسايي شدند و اينكه آن پرونده در چه مرحله اي 
قرار دارد، اظهار كرد: آقاي دكتر آشنا خودشان استعفا دادند. 
در خصوص اين موضوع نيز نهادهاي مسوول پس از دستور 
رييس جمهور پيگير بوده و هنوز گزارشي از اين پيگيري ها 
داده نشده است. مسووالن ذي ربط به موقع در اين زمينه 

اطالع رساني خواهند كرد.
ربيعي در پاسخ به پرسشي درباره واكنش دولت به اقدام صدا 
و سيما براي پخش  نكردن سخنراني هاي رييس جمهوري 
در برخي موارد و شائبه سياسي بودن اين اقدام گفت: به  طور 
كلي بودجه صدا و سيما متعلق به زندگي و معيشت همه 
كاركنان صداوسيما است. دولت خود را در قبال كاركنان 
همه نهادها و دستگاه ها مس��وول مي داند. من در جريان 
پخش زنده برنامه هاي صداوسيما نيستم، اما اگر چنين 

چيزي صحت داشته باشد اتفاق نادر و بي سابقه اي است.
س��خنگوي دولت يادآور شد: حتي در س��ال ۱۳۹۶ كه 
آقاي روحاني بنا بود كانديدا شوند، هم چنين رويه اي در 
صداوسيما رخ نداد. اتفاقا آقاي روحاني تنها رييس قوه اي 
هستند كه هيچ شائبه اي از كانديدا شدن شان وجود ندارد 

و اميدوارم اين موضوع صحت نداشته باشد.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه علت طرح موضوع بورس 
در نشست سران قوا چه بوده و چه مصوباتي داشته است، 
اظهار كرد: مساله بورس در يك  سال اخير از موضوعات مورد 
توجه دولت بود و بازار سرمايه به عنوان يك مسير درست 
براي سرمايه گذاري مردم، حتي در سطح سرمايه هاي خرد 

و كمك به توليد در كشور و جلوگيري از تورم بوده است.
ربيعي ادامه داد: اين بازار در درازمدت رشد ۱۵۰ درصدي را 
نشان مي دهد و به تعبير يكي از سران محترم قوا در جلسه، 
هيچ بازاري چنين رشدي را تجربه نكرده است. البته عده اي 
از هموطنان به قصد انتفاع در كوتاه مدت وارد اين بازار شده و 

به علت نوسان دچار زيان شدند.
سخنگوي دولت با بيان اينكه يكي از نگراني همكاران ما 
در ستاد اقتصادي دولت همواره اين دسته از هموطنان به 
خصوص آنان كه نمادهاي دولتي را خريداري كرده اند، بوده 
است، تاكيد كرد: هفته گذشته در ستاد اقتصادي دولت ۱۰ 
تصميم مهم اتخاذ شد كه تصميم گيري در مورد بخشي از 
آنها از اختيار دولت خارج بوده و نيازمند اصالح قوانين است. 
بنابراين به دو علت طوالني بودن فرآيند قانونگذاري و نيز 
زماندار بودن برخي از قوانين، مصوبات و تصميمات ستاد 
اقتصادي دولت در خصوص بازار سرمايه در جلسه ستاد 
عالي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا نيز مطرح كه با نگاه 
حاميانه رييس قوه قضاييه و مجلس، با اصالحات جزيي 

به تصويب رسيد.
وي افزود: بر اساس مصوبات اين جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از 
ماليات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز شود. همچنين با انتشار ۲۰ هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي توس��ط صندوق تثبيت بازار سرمايه و 

صندوق سرمايه گذاري مشترك توس��عه بازار سرمايه با 
تضمين دولت موافقت شد.

ربيعي با اشاره به ساير مصوبات اين نشست، گفت: از ديگر 
مصوبات جلسه حمايت بانك ها و موسسات اعتباري از بازار 
س��رمايه در همين چارچوب بود. در اين جلسه به منظور 
تشويق حمايت از بازار سرمايه مقرر شد شركت هايي كه از 
سهام خود يا شركت هاي زير مجموعه شان حمايت كنند، 
ماليات بر درآمد آنها در س��ال جاري امهال و به سال بعد 
موكول شود. سخنگوي دولت افزود: همچنين شركت هايي 
كه سود تقسيم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمايه 
منتقل مي شود، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود. در 
مصوبه اي ديگر به صندوق توسعه ملي اجازه سرمايه گذاري 

در بازارهاي پولي و مالي داخلي از جمله بورس داده شد.
وي با بيان اينكه در اين جلسه مقرر شد تا زيان محقق شده 
آن  دسته از خريداران واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
قابل معامله پااليش يكم كه واحدهاي مذكور را از دولت 
خريداري كرده  و تاكنون به فروش نرس��انده اند، از طريق 
اعطاي س��هام جبران شود، اظهار كرد: اين تصميمات در 
كنار مجموعه مصوبات س��تاد اقتصادي دولت، مديريت 
بورس را براي جلوگيري از نوس��ان و زيان س��رمايه داران 
خرد امكان پذير مي كند. ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه 
واكنش دولت به اقدام نمايندگان براي تحقيق و تفحص از 
نحوه هزينه كرد اعتبارات نهاد رياست جمهوري چيست، 
گفت: اين ادعاي اخير در مرحله يك ايده در مجلس مطرح 
شده است و هنوز فرآيند تصويب خود را طي نكرده است 
بنابراين هيچ موردي رسمي به دولت ارسال نشده است. 
مجلس در چارچوب وظايف قانوني خودش مي تواند اين 
موضوع را مصوب كند و نهاد رياست جمهوري در چارچوب 
قانون پاس��خگو است و اتفاقا اين دوره يكي از شفاف ترين 

دوره هاي عملكرد مالي است.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه واكنش دولت به 
توصيه هاي رهبري درباره سخنان اخير وزير خارجه درباره 
ديپلماسي و ميدان چيست، تصريح كرد: مواضع حكيمانه 
رهبر انقالب مثل هميشه فصل الخطاب و راهگشاي همه 
اس��ت. صحبت هاي رهبر انقالب نشان داد تمام مباحث 
خروجي سياست خارجي ما، نتيجه تجميع ديدگاه ها و 
حتي چالش هاي تضارب آراست و تصميم نهايي با خرد 

جمعي صورت مي گيرد.
وي يادآور ش��د: وجود اختالف نظر بين مسووالن امر در 
حوزه هاي سياستگذاري هاي مختلف از جمله اقتصادي، 

دفاعي و ديپلماسي كامال طبيعي و در همه دنيا رايج است. 
حتي كشور ما در سال هاي قبل نيز در موارد متعددي شاهد 
اين امر بوده است. ربيعي ادامه داد: اما مهم اين است كه اين 
اختالف نظرها در مرحله عمل، هرگز به منصه ظهور نرسيده 
و همه دس��تگاه ها در نهايت تاب��ع تصميم هاي نهايي اي 
هستند كه توسط مسووالن عالي و طي فرآيند خرد جمعي 
اتخاذ مي شوند. سخنگوي دولت با بيان اينكه ديپلماسي 
و سياست دفاعي،  دو بال سياست خارجي هستند، اظهار 
كرد: اين دو نه تنها هيچ تعارضي با هم ندارند،  بلكه با تقويت 
يكديگر از ابزارهاي اعمال سياست خارجي هستند. تجميع 
و اولويت بندي اين دو عنصر نيز  از طريق خرد جمعي اتفاق 
مي افتد و وزير امور خارجه موظف هست از اجراي درست 
آن اطمينان پيدا كند. وي با اشاره به اينكه همه رسانه ها، 
مسووالن و نخبگان بايد مراقب نتايج سخنان ناخواسته خود 
باشند، گفت: آنچه رهبري گفتند، يك خط مشي روشن و 
عمومي و براي همه امور است و همه اعضاي دولت خود را 
موظف به توجه و رعايت اين بيانات مي دانند. آقاي ظريف هم 
 در متني كه بالفاصله بعد از سخنان رهبري منتشر كردند، 
پاسخ پرسش شما را داده اند. ربيعي در پاسخ به اين پرسش 
كه يكي از رسانه هاي امريكايي مدعي شده در مذاكرات وين، 
ايران با امريكا در مورد لغو تحريم اشخاص و نهادها به توافق 
رسيدند، اما تحريم شركت ها در ازاي انجام تعهدات هسته اي 
ايران رفع خواهد شد و اينكه آيا ايران زير بار انجام تعهدات 
هسته اي پيش از راستي آزمايي اقدامات امريكا خواهد رفت 
و نيز اينكه تعليق تحريم ها، با تمديد ۱۲۰ تا ۱۸۰ روزه، به 
جاي لغو كامل آنها مورد پذيرش خواهد بود، گفت: موضع 
مذاكراتي ما از مدت ها پيش و بر اساس سياست قطعي اعالم 
شده از سوي رهبري و تصميمات نهادهاي باالدستي تعيين 
شده و مذاكره كنندگان ما با جديت و بدون تسامح به دنبال 
اجراي اين دستور كار مذاكراتي از پيش تعيين شده هستند.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مالك براي تعهدات همه 
طرف ها متن برجام است و مطابق آن همه تحريم هاي امريكا 
بايد به صورت موثر و قابل راستي آزمايي رفع شود، ادامه داد: 
در همين راستا، از نظر جمهوري اسالمي ايران، دولت امريكا 
مسوول قطعي انجام  تعهدات اين كشور است و لذا سياست 
داخلي اياالت متحده موضوع توجه ما نيست. همچنين 
اختالف نظرهايي درباره ليست رفع تحريمي وجود دارد ولي 
ما موفق شديم اين اختالفات را كاهش دهيم و رايزني ها و 

گفت وگوها ادامه دارد.
وي با اعالم اينكه طرف هاي مذاكره چهارش��نبه به علت 

برگزاري جلس��ه  G7، روز جمعه نشس��ت خود را برگزار 
مي كنند، گفت: فعال در همين ح��د مي توانم بگويم كه 
مذاكرات در حال پيشرفت هست و وزارت خارجه در زمان 

مقتضي اطالع رساني كامل را خواهد كرد.
ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه به عنوان رييس جديد 
مركز بررسي هاي اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري چه 
توضيحي درباره آخرين جزييات بررسي عوامل انتشار فايل 
صوتي ظريف دارد، اظهار كرد: بعد از مشخص شدن سرقت 
فايل، رييس جمهور بالفاصله به وزارت اطالعات دستور 
پيگيري و مشخص كردن عوامل انتشار و همچنين روشن 
شدن ابعاد مس��اله را داد. اين موضوع در دبيرخانه شوراي 
امنيت ملي بررسي و مجددا بر مسووليت وزارت اطالعات 

در اين زمينه تاكيد شد.
سخنگوي دولت ادامه داد: انگيزه هاي مختلفي مي تواند 
اين جريان را به وجود آورده باشد و سناريوهاي مختلفي 
مطرح است. به هر حال هنوز گزارشي داده نشده و موضوع 
در دست پيگيري است و قطعا بنابر نظر رييس جمهور به 

موقع اطالع رساني خواهند كرد.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه ديدگاه دولت در زمينه 
نگراني برخي جريان ها و افراد از ردصالحيت هاي گسترده 
در انتخابات شوراي شهر چيست، اعالم كرد: در انتخابات 
شوراي اسالمي شهرها ۵۱/۵۹۸ هزار نفر ثبت نام كرده اند 
كه ۱۲ درصد آن را زنان و ۸۸ درصد آن را مردان تش��كيل 
مي دهند كه نسبت به دوره قبل حدود ۳ هزار نفر كاهش 
ثبت نام داوطلبان را مشاهده مي كنيم. ربيعي افزود: براي 
انتخابات شوراي اسالمي روستاها حدود ۲۴7/۸۱۸ هزار 
نفر ثبت نام كرده اند كه شامل هفت درصد زن و ۹۴ درصد 
مرد بوده كه نسبت به دوره قبل ۱۳ درصد افزايش ثبت نام 
را مشاهده مي كنيم. هيات هاي اجرايي بيش از ۹۰ درصد 
داوطلبان را تاييد كرده اند ولي ۱۴ درصد از تاييد شدگان 

توسط هيات هاي نظارت رد صالحيت شدند.
سخنگوي دولت با بيان اينكه هزار نفر از اعضاي فعلي شوراي 
اسالمي شهرها توسط هيات نظارت رد صالحيت شده اند، 
گفت: به عنوان مثال در كالن شهر تهران بيش از ۸۰ درصد 
و در ش��هرهايي مثل رشت، كرج و سمنان نيز بيش از ۸۰ 
درصد ردصالحيت داش��ته ايم. نكته جالب اين است كه 
۳7۴۶ نفر از رد صالحيت ش��دگان در هيچ يك از مراجع 
چهارگانه سابقه اي نداشته اند، با اين حال در هيات نظارت 
ردصالحيت ش��ده اند. وي افزود: بنا بر گزارش هاي وارده 
تعداد ۲۱ ش��هر به دليل ردصالحيت گسترده داوطلبان 
حدنصاب الزم را براي برگزاري انتخابات و تشكيل شورا از 
دست داده و بيش از ۵۰ شهر ديگر نيز در معرض عدم حد 
نصاب هستند. ربيعي با بيان اينكه موضوع ردصالحيت ها در 
يكي از جلسات دولت مورد بحث قرار گرفت، اظهار كرد: به 
نظر مي رسد نتايج اين نوع ردصالحيت هاي گسترده موجب 
كاهش مشاركت مردم و پايين آمدن انگيزه انتخاباتي شود. 
استنادات و داليل ردصالحيت ها در مورد اين حجم از افراد 
چنانچه به عنوان نمونه آماري به كل جامعه تعميم داده 

شود، نتيجه نگران كننده اي خواهد داشت.
س��خنگوي دولت با تاكيد بر اينكه وزارت كشور در حال 
رايزني با مديران ارش��د مجلس در اين زمينه است، ادامه 
داد: اميدواريم با توجه به اينكه كه رهبري همواره بر افزايش 
مشاركت در انتخابات تاكيد كرده اند، رياست و هيات رييسه 
مجلس در خصوص عملكرد هيات نظارت تدبيري كنند تا 
انتخابات رقابتي كه حضور همه ديدگاه هاي سياسي در آن 

وجود داشته باشد، برگزار شود.
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وداع با مديري از نسل اول 
انقالب

تعادل| س��يد محمد هادي نژادحس��ينيان، يكي 
از مديران ارش��د جمهوري اس��المي دوش��نبه ۱۳ 
ارديبهشت س��ال جاري در سن 7۵ س��الگي و بر اثر 

بيماري درگذشت.
 نژادحسينيان با قرار گرفتن در جايگاه سومين وزير 
راه پس از انقالب اس��المي در ۱۰ شهريور ۱۳۶۰ نام 
خود را در ميان مديران ارشد جمهوري اسالمي ثبت 
كرد. اما بعده��ا و در دولت هاي آت��ي، قلمروي حوزه 
كاري او از امور مربوط به س��اخت و ساز و عمران فراتر 
رفت و به عرصه هاي صنعت، نف��ت و حتي به عرصه 
ديپلماسي گسترش يافت و در سكوت و آرامش منشأ 
خدمت ارزنده اي براي نظام جمهوري اس��المي شد. 
نژادحس��ينيان متولد ۱۳۲۵ در تهران، پس از اتمام 
تحصيالت ابتدايي و متوسطه، وارد دانشگاه تهران شد 
و در دانشكده فني به تحصيل در رشته مهندسي راه و 
ساختمان پرداخت. در ۱۳۴۹ با درجه فوق ليسانس راه و 
ساختمان فارغ التحصيل شد و تا سال ۱۳۵۴ به فعاليت 
در شركت هاي عمراني پرداخت. در آن سال عازم امريكا 
شد و به تحصيل در رشته حمل و نقل در مقطع دكتري 
پرداخت، ول��ي به علت پيروزي انقالب اس��المي در 
۱۳۵7، تحصيل را نيمه كاره رها كرده به كشور بازگشت. 
او فعاليت هاي سياسي خود را در تشكل دانشجويي 
انجمن اسالمي دانشگاه تهران و سپس انجمن هاي 
اس��المي دانش��جويان ايراني امريكا و كانادا متمركز 
كرده بود و در س��ال ۱۳۵۶، رييس ش��وراي رهبري 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان امريكا و كانادا بود. او 
در دهه ۶۰ به وزارت راه برگزيده شد و در كابينه مرحوم 
هاشمي رفسنجاني، در جايگاه وزير صنايع سنگين قرار 
گرفت و در دولت اصالحات در دوره اول وزارت كمال 
خرازي در وزارت خارجه، سفير دائم ايران در سازمان 
ملل شد. نژادحسينيان همچنين در دوره وزارت بيژن 
زنگنه، به عنوان معاون وزي��ر نفت در امور بين الملل 
منصوب شد و س��پس به نمايندگي ايران در سازمان 
كشور هاي صادركننده نفت )اوپك( انتخاب شد. در 
دولت محمود احمدي نژاد اما او به دولت فراخوانده نشد. 
علي الريجاني اما به هنگام رياست بر مجلس شوراي 
اسالمي او را براي مديريت چند كنفرانس بين المللي 
درنظر گرفت و آخرين عنوان رسمي او »دبيركل مجمع 

پارلمان هاي آسيايي« بود.

دولت فعال برنامه اي براي تغيير 
قيمت نان ندارد

صديف بيك زاده، مديركل دفتر امور بازرگاني وزارت 
صمت درب��اره قيمت نان گفت: ب��راي جلوگيري 
از افزاي��ش قيمت آرد به عنوان م��اده 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. او در پاسخ به سوالي در مورد احتمال 
افزايش قيمت نان تصريح كرد: دولت تصميمي براي 
اصالح قيمت  نان نگرفته است اگر قرار باشد در اين 
مورد تصميم گيري شود موضوع از طريق كارگروه 
س��اماندهي گندم، آرد و نان كشور اعالم مي شود 
و براي اجرا به اس��تانداران سراسر كشور به عنوان 
روساي كارگروه تنظيم بازار اس��تان در اين مورد 
اطالع رساني مي كنند اما فعال هيچ برنامه اي در اين 

مورد در دستور كار نيست.

 ضربه نيروي سپاه قدس 
به اشرار مسلح

روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني س��پاه 
در اطالعيه اي از متالشي ش��دن يك تيم از اشرار 
مسلح در سيستان و بلوچس��تان خبر داد. در اين 
عمليات مقاديري سالح، مهمات و مواد منفجره از 
آنان كشف شده است. به گزارش ايرنا  در اطالعيه 
روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه آمده 
اس��ت:»رزمندگان قرارگاه قدس با انجام اقدامات 
اطالعاتي يك تيم از اش��رار مسلح كه داراي سابقه 
ش��رارت، آدم ربايي و قتل را داش��ته دركمين قرار 
داده كه ۲ نفر از اعضاي اين تيم كشته و يك نفر نيز 
دستگير شد.«  در ادامه اين اطالعيه آمده است:»در 
اين عمليات مقاديري سالح، مهمات و مواد منفجره 

از آنان كشف شده  است.«

ارزش بازار اتر از والت ديزني
و بانك امريكا فراتر رفت

ارزش ات��ر، نزديك ترين رقي��ب بيت كوين، براي 
اولين بار در تاريخ به ۳۰۰۰ دالر رسيد. معامله اين ارز 
مجازي در بالك چين به سطح بسياري از صرافي هاي 
بزرگ دنيا از جمله باي بيت، كوين بيس و بيت مكس 
رسيده است.دومين ارز ديجيتال بزرگ دنيا در روز 
دوشنبه حدود ۳۲۰۰ دالر معامله شد و ۱۱ درصد 
رش��د روزانه را ثبت كرد. ارزش اين ارز مجازي ۳۰ 
درصد طي يك هفته افزايش يافته است. ارزش بازار 
اتر به دنبال آخرين رش��د آن به ۳۶۸ ميليارد دالر 
رسيد و از شركت هاي بزرگي مثل والت ديزني، نستله 
و بانك امريكا از نظر كل سرمايه بازار پيشي گرفت. 
رشد اخير ارزش اتر مربوط به بهبود بالك چين اتريوم 
و همچنين افزايش تمايل به منابع مالي غيرمتمركز 
مي ش��ود، يعني منابع مالي كه نق��ل و انتقال آنها 
خارج از سيستم بانكداري معمول انجام مي شود و 
بالك چين اتريوم يكي از پلتفرم هاي مهم آن است.

سخنگوي كميسيون اصل۹۰ مجلس 

علي خضريان با اشاره به اينكه سقف بودجه در مجلس، 
حدود ۴۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته گفت: با 
كسر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بند »و« تبصره ۲، حدود 
۲۸۰ هزار ميليارد تومان، منابع بودجه افزايش يافته 
است. اين رقمي است كه رييس كميسيون تلفيق، راسا 
و بدون آگاهي نمايندگان براي آن تصميم گيري كرده 
اس��ت. به گزارش اقتصاد آنالين، در همين خصوص، 
نماينده مردم تهران در تشريح موارد كلي ماجرا گفت: 
موضوعي كه باعث اعتراضات نمايندگان ش��ده، عدم 
پاس��خگويي آقايان قاليباف و نادران به ابهامات است. 
مشخص است كه بنياد و هويت مجلس با تصميمات 
اكثريت نمايندگان گره خورده است. در واقع با مشاركت 
مجم��وع نمايندگان در صحن اس��ت كه تصميمات 
مجلس مشروعيت پيدا مي كند. اساسا كميسيون ها، 
كميته ها، مركز پژوهش ها، گروه مشاوران و... براي اين 
ايجاد شده اند كه فضايي تخصصي براي اتخاذ تصميمات 
صحن در باالترين درجه كيفي ايجاد كنند. خضريان 
در ادامه گفت: لوايح ساالنه بودجه نيز از اين قاعده كلي 
مستثني نيستند. اين سند به عنوان مهم ترين مدل 
مالي ساالنه و سند حمكراني كشور، حتما بايد با رعايت 
مجموعه هنجارهاي قانوني، تهيه، تنظيم و تصويب 
ش��ود. مبتني بر اين اهميت ويژه است كه ساختاري 
فراتر از كميسيون برنامه و بودجه با عنوان كميسيون 
تلفيق به صورت موقت تش��كيل مي شود تا اين سند 
كليدي ساالنه از منظر تخصصي و با مد نظر قرار دادن 
مجموعه موارد ساماندهي شود. به باور اين نماينده دليل 
تشكيل كميسيون تلفيق نه در راستاي جايگزيني آن 
با تصميمات صحن، بلكه مبتني بر اين ضرورت مهم 
است كه قانونگذار ترجيح داده تا ساختاري جامع تر ابعاد 
مختلف بودجه را بررسي و الزامات تخصصي و اطالعاتي 
را براي تصميم گي��ري نهايي در اختيار نمايندگان در 
صحن قرار دهد. خضريان در تش��ريح مطالبه ۳نفر از 
نمايندگان در زمان تصويب نهايي اليحه بودجه براي 
رويت جداول گفت: در آخرين جلسه سال ۹۹ در هنگام 
تصويب تبصره ها، احكام و ج��داول بودجه و بر طرف 
كردن ايرادات شوراي نگهبان، محسن زنگنه رييس 
كميته اصالح س��اختار بودجه طي اخطاري خطاب 
به هيات رييس��ه مجلس اعالم مي كند كه بر خالف 
وعده هاي رييس كميسيون تلفيق، جزييات جداول 

بودجه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است.
او افزود: در پاسخ به اين اخطار قانوني، الياس نادران ضمن 
رد هرگونه تخلف و تغييري، مدعي مي شود، »جداول 
اصالح شده در پيوست اليحه موجود است«و در ادامه 
نيز تاكيد مي كند: »اصالح��ات در اختيار نمايندگان 
قرار گرفته اس��ت. نمايندگان مطمئن باشند، قبل از 
ابالغ بودجه به دولت، تمام رديف ها، جداول، تغييرات 
متفرقه و مجموعه اصالحات در احكام بودجه انجام شده 
و مصوب است.« نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به اعتراض به بيش از ۱۰۰نماينده به اين رويكرد يادآور 
شد: نمايندگان معترض معتقدند كساني كه بالفاصله 
يك روز پس از ابالغ قانون بودجه به دولت تا ۱۴ فروردين 
در طبقه نهم ساختمان شيخ فضل  اهلل مجلس در حال 
تغيير رديف هاي بودجه بودند، بايد به طور شفاف توضيح 
دهند كه چه اتفاقاتي براي جداول بودجه رخ داده است 
و چرا نمايندگان از اين تغييرات آگاه نشده اند؟ ضمن 
اينكه بايد مشخص شود، بعد از طي همه اين مراحل 
چه تغييراتي روي بودجه اعمال ش��ده است؟ در واقع 
نمايندگان مي خواهند بدانند اين تناقضات از كجا نشات 
گرفته است؟ خضريان گفت: علي القاعده بايد به تصميم 
جمعي نمايندگان در صحن احترام گذاش��ته ش��ود. 
تصميم گيري در خصوص بخش ها، رديف ها، احكام و 
جداول بودجه بايد با تاييد و نظر عموم نمايندگان نهايي 
شود. براي اينكه مخاطبان شما متوجه ابعاد مختلف 
موضوع ش��وند، عرض مي كنم كه در بودجه ۱۴۰۰ با 
توجه به تغييراتي كه مجلس نسبت به اليحه اصالحي 
دولت اعمال كرد، رقمي بيش از ۴۳۰هزار ميليارد تومان 
افزايش درآمد پيش بيني شد. او افزود: بعد از افزوده شدن 
۴۳۰هزار ميليارد تومان به سقف بودجه، تغييرات در 
جداول بازتاب پيدا مي كند. هيچ عقل سليمي قبول 
نمي كند چنين اعداد و ارقامي بزرگي، بدون نظر اكثريت 
نمايندگان در يك محفل داخلي و ذيل تصميم گيري 
يك كميته تعيين تكليف شوند. حتي اگر فرض بگيريم 
كه تصميم گيري از طريق اين كميته، روال دوره هاي 
گذشته بوده، باز هم منطق حكم مي كند كه تصميمات 
به صحن مجلس واگذار شوند. سخنگوي كميسيون 
اصل۹۰ مجلس اظهارداشت: با توجه به تغييراتي كه 
از طريق تغيير نرخ ارز ايجاد شده، رقم بااليي به بودجه 
افزوده شده است. چه كسي اين اختيار را به يك فرد يا 
يك جريان مي دهد كه در خصوص ۴۳۰هزار ميليارد 
تومان يعني يك س��وم بودجه در تعطيالت عيد و در 
غياب نمايندگان تصميم گيري كند. اساسا ما به دنبال 
رويكردهاي سياسي و جناحي نيستيم، موضوع منافع 
مردم اس��ت كه نبايد در بستر روش هاي غير شفاف و 
غيرقانوني در خصوص آن تصميم گيري شود. خضريان 
در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنالين كه روايت هاي 
مختلفي درباره جزييات تغيير جداول مطرح شده، اما 
واقعيت اين تغييرات چيست؟ گفت: بر اساس مصوبه 
مجلس نسبت به اليحه اصالحيه دولت، حدود ۴۳۰ 
هزار ميليارد تومان درآمد و منابع بودجه افزايش يافته 
كه با كسر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بند »و« تبصره ۲، 
حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان، منابع بودجه افزايش 
يافته است. او افزود: اين ۲۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته، نس��بت به بودجه اصالحي در موارد زير هزينه 
شده اند: نخست( ۱۲۰هزار ميليارد تومان هزينه هاي 
جاري افزايش يافته است. دوم( 7۰هزار ميليارد تومان 
هزينه هاي عمراني و تملك دارايي هاي سرمايه اي است. 
س��وم( ۸7هزار ميليارد تومان هم به دارايي هاي مالي 
افزوده شده است. عالوه بر اين حدود ۱۰هزار ميليارد 
تومان نيز از بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي كاسته و 

در رديف هاي ديگر تقسيم شده است.

علي  ربيعي ، سخنگوي دولت:

گزارشي درباره سرقت فايل صوتي ظريف ارائه نشده است

ساختار چاپلوسی در جهان سوم
چاپلوس��ی در ذات بش��ر 
اس��ت؟ بررس��ی جوامع��ی 
مانند کره جنوب��ی، دانمارک، 
س��نگاپور و سوييس شکی به 
جای نمی گذارد که انس��ان ها 
چاپلوسی را می آموزند. شايد 
چاپلوسی با دروغ، حيله گری، 
اغراق، ترس و عصبانيت فرقی 
نداشته باشد زيرا عموم اين ويژگی های منفی را انسان ها در 
ساختارهايی که زندگی می کنند، می آموزند، به آن عادت 
می کنند، در ناخودآگاه شان به طور خودکار وارد می نمايند 
و سپس به نسل های بعدی منتقل می کنند. از اين رو، اگر 
بخواهيم ساختار چاپلوسی را واکاوی کنيم ضرورتا بايد 
محيطی را مطالعه کنيم که انسان ها در آن پرورش يافته و 
اين عادت را درونی می کنند. تعريف استاندارد چاپلوسی  
)Sycophancy(ب��زرگ نش��ان دادن، خاص معرفی 
کردن و موفق جلوه دادن يک مقام دولتی يا معروف برای 
کسب امتياز است. هرچند امتياز می تواند شامل موارد 
مختلفی باشد ولی انتهای چاپلوسی، دسترسی به پول و 
امکانات مادی است. اگر هدف اوليه چاپلوسی را به قدرت 
رسيدن و پيدا كردن ِسَمت تلقی کنيم، خود ِسمت و مقام 
نيز به پول، امکانات و تسهيالت منتهی می شود. به نظر 
می رسد چاپلوسی را می توان در دو علِت زير واکاوی کرد:

الف- ساختار اقتصادی يک کشور: تقريبا عموم کشورهای 
جهان سوم دارای اقتصاد دولتی هستند. به اين معنا که 
فرصت های ثروتمند ش��دن، سرمايه گذاری، دسترسی 
به امکانات و تضمين مع��اش در زندگی با نوعی ارتباط 
با دس��تگاه دولتی آميخته است. اگر شهروندی در نروژ، 
آلمان، ژاپن و کره جنوبی که کش��ورهای توس��عه يافته 
قلمداد می شوند، بخواهد ثروتمند شده يا از امکانات مالی 
و تضمين معاش بهره مند ش��ود، ضروری است که خود 
به تاسيس و مديريت يک بنگاه اقتصادی مبادرت ورزد. 
دول��ت و حاکميت در اين کش��ورها، قانونگذار و مجری 
قانون و ناظر بر مقررات هستند و ثروت توزيع نمی کنند. 
اما در نيجريه، اردن يا بوليوی ثروت و امکانات کشور در 

اختيار دستگاه دولتی است. اقتصاد دولتی و گستره وسيع 
امکانات دولتی در ذات خود چاپلوسی را پرورش می دهند.

اتفاقا دولت های جهان سوم به خوبی متوجه شده اند 
که آبراهام مازلو س��خن دقيقی می گويد که اولين و 
فوری ترين نياز انسان ها به پول، اشتغال، مسکن و غذا 
اس��ت. اگر دولتی اين نيازهای اوليه را به دست گيرد 
و کنترل و ش��دت و ضعف تامين اين نيازها در اختيار 
دستگاه های دولتی باشد به راحتی می تواند جامعه را 
تحت قيموميت خود درآورد. اين ساختار اقتصادی به 
عنوان مثال در کوبا، تفاوت های کهکشانی با ژاپن دارد 
که هزاران کارآفرين فکر می کنند، نوآوری می کنند و 
در بنگاه های خود، ده ها هزار نفر را به موجب مهارت 
و تخصص استخدام می کنند به طوری که ۹۲ درصد 
مردم ژاپن برای بخش خصوصی کار می کنند. اين در 
حالی اس��ت که معاش و زندگی اقتصادی 77 درصد 
مردم کوبا در بخش دولتی است. کره جنوبی هم اکنون 
يکی از رقابتی تري��ن، حرفه ای ترين و تخصصی ترين 
کشورها در جهان محسوب می شود. بی دليل نيست 
که ۹۰ درصد م��ردم آن برای بخ��ش خصوصی کار 
می کنند. در آلمان و آمريکا نيز حدود ۸7 درصد مردم 
در استخدام بخش خصوصی هستند. البته اين تحليل 
به آن معنا نيست که در سوييس، آلمان يا کره جنوبی، 
چاپلوسی تعطيل اس��ت بلکه فرهنگ و رفتاِر مسلط 
نيس��ت )Mainstream( و درصِد قابل توجهی از 
م��ردم می آموزند و در ناخودآگاه آنها ثبت می ش��ود 
که معيشت و امکانات در زندگی، نتيجه کار، زحمت 
و رقابت فکری اس��ت. سرنوش��ت ملت ها با فرهنگ، 
ُخلقيات و انديشه های اکثريت آن ها شکل می گيرد. 
در همه کش��ورها متقلب، حيله گر، فاسد، چاپلوس، 
دروغگو، قانون شکن، ناجوانمرد و بی ِپرنسيپ وجود 
دارد اما س��وال اين اس��ت که آيا اين گروه ۸۰ درصد 
جامعه اس��ت يا ۱۰ درصد جامعه؟ طبعا با ۸۰ درصد 

حيله گر نمی توان جامعه ای سالم بنا کرد.
ب- فرصت های شهرت و کسب اعتبار: اگر فرصت شهرت 
و اعتباريابی در هنر، علم، نويس��ندگی، ادبيات و هر نوع 

فعاليت اجتماعی و مدن��ی با نظارت، امکان يابی و منابع 
مالی انحصاری نهادهای دولتی آميخته شده باشد خود به 
خود در ذات خود درجه ای از تمجيد های بی پايه، استفاده 
از واژگان اغراق آميز و چاپلوسی را به همراه خواهد داشت.

موقعيت ملی و جهانی فيلسوف آلمانی يورگن هابرماس، 
ارتباطی به دولت آلمان ندارد. موقعيت بازيگر س��ينما 
آنتونی هاپکينز، ارتباطی به دولت انگلستان يا آمريکا ندارد. 
موقعيت رمان نويس ژاپنی ها روکی موراکامی، ارتباطی 
به دولت ژاپن ندارد. توماس فريدمن اعتبار روزنامه نگاری 
خود را از دولت آمريکا اخذ نکرده است. دولت انگلستان 
در شوکت تاريخی آلفرد هيچکاک نقشی ايفا نکرد. اگر در 
ناخودآگاه جامعه هنرمندان، نويسندگان، دانشگاهی ها 
و حرفه ای های ديگر رسوب کرده باشد که راه دستيابی 
به پول و شهرت از طريق ارتباطات دولتی است، خود به 
خود توجيه های اغراق آميز، موفق خطاب کردن مديران 
ناکارآمد دولتی، ناديده گرفت��ن Fact ها، تحريف آمار، 
طرح ارادت های غير واقعی و تاييد بی پايه مديران دولتی، 
به فرهنگ عمومی تبديل می ش��ود. افراد می آموزند که 
پله های ترقی را با استفاده از واژگان پر طمطراق و تعظيم و 
قيام در برابر مديران، می توان راحت و بی هزينه طی نمود.

در کشورهای جهان سوم که نهاد دولت بر هر نوع ارتقايی 
تسلط و نظارت دارد، اين فرهنگ به تدريج عمومی شده 
و شهروندان با محافظه کاری و لطيفه گويی از آن عبور 
می کنند. در دستگاه ها و وزارتخانه هايی که منابع مالی 
قابل توجه و ارزه��ای خارجی در اختيار دارند، صنعت 
چاپلوسی پيشرفته تر شده و غلظت فريب و ميزان تمجيد 
پيچيده تر می شود. متملق مثال مدير را در خواب می بيند 
يا موفقيت هايی را به او نس��بت می دهد که اصال وجود 
خارجی ندارند. بعد از مدتی، متملق و دريافت کننده 
تملق هر دو در توهم زندگی می کنند. اين در حالی است 
که خانم ِمرکل با مديريتی آرام و محاسبه شده  در شرايط 
بحرانی اعم از سياسی و اقتصادی اروپا، در معرض چنين 
تملقاتی قرار نگرفته است. مردم آلمان بر اساس وظايف 
قانون��ی، خانم مرکل را ارزيابی می کنن��د و معمواًل در 

جامعه ای مانند آلمان، متملق طرد می شود. 

چند نکته: چاپلوسی محصول س��اختارهای ناکارآمد و 
متمرکز است. به ميزانی که در يک جامعه، امکانات، منابع 
و فرصت ها متمرکز و نزد دولت باش��ند، به همان ميزان 
می توان انتظار داشت چاپلوسی در فرهنگ، عمومی شود. 
تمرکز در ذات خود، بی عدالتی می آورد؛ چه اين تمرکز 
نزد دولت باشد چه تمرکز ثروت نزد يک درصد جامعه. 
از اين رو برای اندازه گيری پيچيدگی و غلظت چاپلوسی، 
فهم ساختار اقتصادی يک جامعه، قدم اول شناخت است. 
متملق به يک اميدی تملق می کند؛ يا می خواهد به سمت 
و مقام و قدرت برسد يا در نهايت به پول و امکانات و ثروت 
و منابع ارزی و حق ماموريت. در هر دو صورت، چاپلوس 
می خواهد نيازهای خود را برآورد کرده و احيانا به امکانات 

و قدرت بيشتر طمع دارد. 
در عين حال، در کشورهای جهان سوم که تمرکز ثروت و 
قدرت وجود دارد، يک اتفاق تعيين کننده ديگری نيز شکل 
می گيرد؛ ظهور يک اکثريت ضعيف با اعتماد به نفس بسيار 
پايين. چاپلوس در عين اينکه طمع دارد و محتاج است از 
مناعت طبع و شخصيت واال برخوردار نيست. حاضر است به 
هر رفتاری تن دهد، تا سمت خود را حفظ کند و به رقم های 
باالتری برسد. چاپلوس آگاهانه دروغ می گويد و حيله به کار 
می برد. چاپلوس و دريافت کننده چاپلوسی، هر دو محصول 
يک ساختار معيوب اقتصادی و فرهنگی هستند. يک نظام 
اقتصادی سالم، شهروندان س��الم به ارمغان خواهد آورد. 
اقتصاد سالم، ثبات سياسی نيز به همراه می آورد. عدالت 
اجتماعی نيز در سايه اقتصادی س��الم به دست می آيد. 
مادامی که کشورهای جهان سوم، پارادايم حکمرانی خود 
را ب��ر تمرکز ثروت، قدرت و رانت بنا کرده باش��ند نه تنها 
نمی توان در انتظار شهروندان مدنی نشست، بلکه اهدافی 
مانند آزادی فکری و دموکراسی نيز رويايی بيش نخواهند 
بود. کار الزم فرهنگی در جهان سوم اين است که تملق و 
فرصت طلبی در فرهنگ عمومی مذموم شناخته شوند. اما 
کليد تقابل با چاپلوسی، سالم سازی ساختار اقتصادی از 
يک طرف و اعتباريابی اشخاص از طريق زحمات خود آنها 

از طرف ديگر است. 
منبع:  صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

يادداشت

محمود سريع القلم 

تصميم گيري نادران براي ۲۸۰هزار 
ميليارد تومان منابع بودجه
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افزايش سرمايه بانك، توسعه 
فعاليت ها را هموارتر خواهد كرد 

مديرعامل بانك رفاه كارگران گفت: افزايش سرمايه در 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، رويداد بزرگ و 
بي نظيري بود كه مسير تحول و توسعه فعاليت هاي اين 
بانك را هموارتر خواه��د كرد.  به گزارش روابط عمومي 
بانك رفاه كارگران، اسماعيل هلل گاني در جلسه شوراي 
اطالع رس��اني بانك با بي��ان اين مطلب اف��زود: يكي از 
مهم ترين مسائل مربوط به فعاليت هاي بانك رفاه كارگران، 
افزايش سرمايه است كه با مساعدت و همكاري هيات 
امناء، مديرعامل و هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي 
اين فرآيند به پايان رسيده است كه جاي تقدير و تشكر 
دارد. وي ادامه داد: با تأييد مجمع عمومي، ميزان سرمايه 
بانك از 23 هزار ميليارد ريال به بيش از 192 هزار ميليارد 
ريال افزايش يافت كه با اين افزايش، تحوالت بزرگي در 
خدمات دهي به مشتريان و ذي نفعان اتفاق خواهد افتاد.

توزيع 6  هزار بسته بهداشتي 
و ضدعفوني كننده در بين 
مددجويان بهزيستي كشور

به هم��ت بانك رفاه كارگران و در راس��تاي ايفاي نقش 
موثر در حوزه مسووليت هاي اجتماعي در شرايط ويژه 
ناشي از شيوع ويروس كرونا، تعداد 6 هزار بسته بهداشتي 
و ضدعفوني كننده در بين مددجويان تحت پوش��ش 
سازمان بهزيستي كش��ور، توزيع شد.  به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، با حضور معاونت كمك هاي 
اجتماعي سازمان بهزيستي و تقدير و تشكر از مديرعامل و 
مجموعه اين بانك، بسته هاي بهداشتي و ضدعفوني كننده 
با هدف ياري رساني به محرومان جامعه، تهيه، بسته بندي 
و جهت توزيع در بين مددجويان تحت پوشش، در اختيار 
سازمان مذكور قرار گرفت. براساس اين گزارش، بانك رفاه 
كارگران در سال هاي اخير، سعي كرده است تا با توسعه 
اقدامات در حوزه مسووليت هاي اجتماعي، به عنوان بانك 
پيشرو در اين حوزه اقدام كند. بخش قابل توجهي از اين 
اقدامات با محوريت حمايت از نظام سالمت و كمك به 
محروميت زدايي در كشور در شرايط بغرنج ناشي از شيوع 

ويروس كرونا، عملياتي شده است.

 برداشت تجمعي اقساط 
خدمتي نوين از بانك رفاه كارگران 
بانك رفاه كارگران در راس��تاي تكميل و ارتقاء خدمات 
الكترونيكي خود از چندي پيش نسبت به ارايه خدمت 
برداش��ت تجمعي اقس��اط اقدام كرده است. به گزارش 
روابط عمومي بانك رف��اه كارگران به نقل از خبرگزاري 
فارس، يكي از موضوعاتي كه نظام بانكداري با آن چالش 
جدي دارد، موضوع دريافت خدمات مشتريان به صورت 
حضوري است. سيستم بانكي كشور براي خدمت رساني 
غيرحضوري به افراد از مكانيزم هاي مختلفي اس��تفاده 
كرده است. بانك رفاه كارگران نيز در راستاي تكميل و 
ارتقاء خدمات الكترونيكي خود از چندي پيش نسبت 
به ارايه خدمت برداشت تجمعي اقساط اقدام كرده است.

از اهداف اي��ن خدمت مي توان به فراه��م كردن خريد 
اقساطي براي مس��تمري بگيران و رونق كسب و كارها 
و حمايت از توليد داخل اش��اره كرد. به گفته بسياري از 
كارشناسان، خدمت برداشت تجمعي اقساط به عنوان 
يكي از خدمات متمايز و منحصر به فرد جهت رفاه حال 

بيشتر مشتريان، طراحي و اجرايي شده است. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
در بازار ارز آزاد روز دوشنبه 13 ارديبهشت 1400، قيمت 
دالر 22 ه��زار و 200 تومان، قيمت ي��ورو 26 هزار و 700 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 130 تومان اعالم شده است. 
قيمت دالر در معامالت سومين روز هفته، كاهش نسبي 
را در مقايسه با روز گذشته تجربه كرده است.بررسي روند 
بازار ارز در روزهاي اخير، بيان گر عقب نشيني پلكاني دالر 
از كانال بيس��ت و دو هزار توماني و جاي گرفتن در كانال 
پايين تر است. در معامالت روز دوشنبه سيزدهم ارديبهشت 
ماه 1400 هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز سطح كشور به نرخ 21301 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل با افت 112 توماني نسبت به روز قبل، 
به قيمت21713 تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته 
مي شود. اين رقم نسبت به اولين روز هفته، 1177 تومان 
ارزان تر شده است. همچنين در اين صرافي ها، هر اسكناس 
يورو به قيمت2۵3۵۵ تومان از مردم خريداري مي شود و 
در مقابل به نرخ 2۵۸67 تومان به متقاضي دريافت يورو 
فروخته مي شود كه نس��بت به روز يكشنبه، 746 تومان 
كاهش نرخ دارد. يورو نيز نسبت به اولين روز هفته، 1۸02 
تومان ارزان تر شده است.  در بازار آزاد قيمت طالي1۸عيار 
هرگرم 936 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد9 ميليون و ۵10 هزار تومان وقيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 9 ميليون و 400 هزار تومان اس��ت. 
قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون و 200 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 200 هزار تومان و سكه 
يك گرمي يك ميليون و ۸00 هزار تومان تعيين ش��ده 
است و به فروش مي رسد و هر مثقال طال 4 ميليون و ۵۵ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است. گفتني است، به دليل 
موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و 
جواهر تهران نيز به مدت 2هفته تعطيل اعالم شده است؛ 
قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز 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 چشمگيرقيمت ارز وجود ندارد 
و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. 
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 21 هزار و ۸02 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 21 
هزار و 370 تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 26 ه��زار و 613 تومان و قيمت خريديورو نيز 
26 هزار و ۸6 تومان اعالم ش��ده است. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.

    قيمت طال از ركوردهاي دو ماهه پايين آمد
قيمت جهاني طال در معامالت امروز، سه ش��نبه، تحت 
تاثير باال ماندن نرخ دالر و اظهارات جرومي پاول، رييس 
فدرال رزرو، از ركوردهاي دو ماهه پايين آمد. جرومي پاول در 
سخنراني خود در مورد وضعيت اقتصاد امريكا گفت: اقتصاد 

امريكا وضعيت بهتري دارد اما كاماًل از بحران خارج نشده 
است او گفت قشرهايي كه تحصيالت كمتري داشته اند 
و والدين شاغل، بيشتر از سايرين در بحران كرونا آسيب 
ديده اند. قيمت خريد نقدي هر اونس طال در بورس لندن، 
اسپات گلد، تا ساعت 9:34 به وقت تهران، 0.2۵ درصد 
افت كرد و به 1،7۸7.۸1 دالر رسيد. قيمت پيش خريد 
هر اونس طالي امريكا تا اين لحظه 0.20 درصد افت كرد 
و به 1،7۸۸.30 دالر رسيد. باال ماندن نرخ دالر باعث شده 
تا قيمت طال براي دارندگان ارزهاي غير دالري گران تر 

تمام شده و تقاضا براي خريد آن كاهش يابد.

    ذخاير ارزي و طالي روسيه افزايش يافت
آخرين گزارش بانك مركزي روس��يه نشان مي دهد كه 
ذخاير ارزي و طالي روسيه در هفته گذشته ۵.۸ ميليارد 
دالر رش��د كرده و به ۵۸9.۵ ميليارد دالر رسيده است. 
بانك مركزي روس��يه اعالم كرد كه رشد ذخاير ارزي در 
بازه 16 تا 23 آوريل، به علت افزايش مثبت نرخ ارزهاي 
ذخيره شده و افزايش خريد ارز خارجي طبق قانون جديد 
بودجه بوده اس��ت. طبق قانون جديد بودجه بايد بخش 
بزرگ تري از درآمد حاصل از فروش نفت به تقويت ذخاير 
ارزي تخصيص داده شود. طبق داده هاي بانك مركزي 
روسيه ذخاير ارزي اين كشور براي سومين هفته متوالي 
رشد كرده است. از آغاز ماه آوريل تا 23 آوريل1۵ ميليارد 

دالر به ذخاير ارزي روسيه افزوده شده است.

    ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتال 
افزايش يافت

مجموع ارزش بازار جهاني ارزه��اي ديجيتالي در حال 
حاضر 2210 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل 2.6 درصد بيشتر شده است. به دنبال 
صعودهاي پي در پي اتريوم، دومين ارز بزرگ ديجيتالي 
جهان به ارزش بازار 363 ميليارد دالري دست پيدا كرد 
تا بدين ترتيب اتريوم به بازاري باارزش تر از شركت هاي 
بزرگ و مشهوري همچون نستله و بنك آو امريكا تبديل 
شود. ارزش اتريوم پس از آن رو به افزايش رفت كه شماري 
از توس��عه دهندگان امور مالي غيرمتمركز de-fi اعالم 
كردند از بستر اتريوم براي پيشبرد پروژه هاي خود استفاده 
خواهند كرد.  در يك رويداد بسيار بااهميت، شركت ويزا 
كارد كه يكي از دو شركت بزرگ پرداخت هاي بين المللي 
در جهان محسوب مي شود اعالم كرد 3۵ ارز ديجيتالي 
در مسير پذيرش توسط ويزا براي استفاده به عنوان ابزار 
پرداخت و دريافت در نظر گرفته شده اند. مديرعامل اين 
شركت از بيت كوين و ارزهاي ديجيتالي توسعه يافته شده 
توسط بانك هاي مركزي به عنوان طالهاي ديجيتالي نام 
برده كه يك پتانسيل بسيار بزرگ در آينده دارند.  روياي 
كسب سودهاي هنگفت و نوسانات وسوسه انگيز ارزهاي 
ديجيتالي باعث شده است تا ش��مار ورود سرمايه هاي 
جديد به اين بازارها با ش��يبي تند رو به افزايش باش��د. 
روزنامه چوسان ايلبو كره جنوبي در گزارشي تب ارزهاي 
ديجيتالي در اين كشور را نگران كننده خوانده و نوشته 
است بس��ياري از جوانان 20 تا 30 سال كره اي به خيال 
يك ش��به پولدار ش��دن، كار خود را رها كرده اند و تمام 
دارايي هاي خود را به ب��ازار آورده اند.  در حال حاضر ۵0 
درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 
19 درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين12 سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 
ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت.

سكه 9 ميليون و 510  هزار تومان معامله شد

كاهش پلكاني قيمت دالر صرافي در كانال ۲1 هزار توماني
دالر دوباره ۲۲ هزاري شد

 انتخابات رياست جمهوري سوريه 
و تاثيرات آن بر اقتصاد 

 حضور در آن ثبت ن��ام كنند. در حالي كه موعد 
انتخاب��ات س��وري هاي خارج از اين كش��ور نيز 
روز 20 مه در س��فارتخانه هاي اين كشور اعالم 

شده است.
اين دومين انتخابات رياس��ت جمهوري سوريه 
اس��ت كه در طي دوره 10 س��اله بحران و جنگ 
داخلي در اين كش��ور برگزار مي شود.  انتخابات 
قبلي كه در س��ال 2014 برگزار ش��د، علي رغم 
اينكه بش��ار اس��د 92% آرا را به دست آورده بود 
اما مورد اعت��راض جريان هاي اپوزيس��يون كه 
مورد حمايت اياالت متحده و اتحاديه اروپا قرار 
دارند مواجه و تالش ش��د آن را غيردموكراتيك 

نشان دهند. 
اعتراضات نسبت به نتايج انتخابات سال 2014 
در حالي صورت گرفته كه براي اولين بار ش��اهد 
حضور نامزدهاي مستقل در آن بوديم، گرچه دو 
نامزد رقيب بشار اس��د به دليل كمبود امكانات 
تبليغاتي نتوانستند آراي زيادي را كسب كنند و 
ميدان را به رقيب خود واگذار كردند. گرچه بشار 
اسد مش��كلي در مشروعيت يا كسب اكثريت آرا 
در انتخابات قبلي نداش��ت اما در عين حال او در 
زمان اعالم پيروزي ادامه بقاي قدرتش در هاله اي 
از ابهام قرار گرفته بود. در آن زمان خوشبين ترين 
تحليل گران نيز اميدواري چنداني به حفظ قدرت 
توسط وي نداشتند اما با حضور مستشاران ايراني 
و در راس آنها سردار سليماني و حمايت نظامي 
روس��يه كه يك سال بعد از آن اتفاق رخ داد و نيز 
گسست به وجود آمده بين غرب و مخالفان بشار 
است، او قدرت را مجددا در كشور باز پس گرفت 
و س��لطه دولت مركزي تحت رهب��ري اش را به 
شهرهاي بزرگ اين كشور بسط داد و بازگشتي 
قدرتمند را به قدرت در كشور خود به ثبت رساند. 
گرچ��ه او اكن��ون ق��درت برتر حاكم بر كش��ور 
خويش است اما به اعتقاد كارشناسان همچنان 
نياز به حمايت متحدانش به ويژه ايران و روسيه 
احساس مي ش��ود. اقتصاد سوريه نيز در شرايط 
نااميد كننده و بحراني قرار داشته و تاكنون باعث 
بروز ناآرامي ه��اي مختلفي در چندين منطقه از 

اين كشور شده است. 
حتي افراد نزديك به حلقه نزديك اس��د نيز اين 
بح��ران اقتصادي را تاييد مي كنن��د. اما تاكنون 
هيچ پروس��ه سياس��ي جايگزيني براي ساختار 
فعلي قدرت ي��ا حتي تهديد به خطر افتادن وي، 

در حال انجام نيست.  
از طرفي تحريم هاي امريكا وجامعه جهاني لطمه 
ش��ديدي به اقتصاد س��وريه وارد كرده اس��ت و 
همه گيري كرونا و نيز بحران مالي كه كشورهاي 
همسايه را نيز در نورديده است، بحران اقتصادي 
س��وريه را دو چن��دان كرده اس��ت.  تمامي اين 
تح��والت نتايج منفي خود را بر اقتصاد س��وريه 
داش��ته اند، يكي از مهم ترين اين تاثيرها كاهش 
ارزش پول ملي اين كشور است، همچنين كمبود 
مواد غذايي، نبود برق و كميابي س��وخت را هم 
بايد به آن افزود. گرچه مردم سوريه دل چندان 
خوش��ي از مخالفان بشار اس��د و گروه هايي كه 
همچنان به دنبال مبارزه مسلحانه در بخش هايي 
از اين كشور هس��تند ندارند اما سطح اعتراضات 
نسبت به شرايط حاكم به ويژه با منشأ اقتصادي 

روز به روز افزايش بيشتري به خود مي گيرد.

ويروس سالخوردگي  جمعيت
 كش��ورهايي كه در حال حاض��ر جمعيت هايي 
س��الخورده دارن��د، بعد از رس��يدن به توس��عه 
اقتصادي و دستيابي به توليد و صنعت پيشرفته 
به سمت س��الخوردگي جمعيت حركت كردند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه جمعيت اي��ران قبل از 
دستيابي به توس��عه و پيشرفت مطلوب در حال 
سالخورده ش��دن اس��ت. احتماال ايران يكي از 
نخستين كشورهايي است كه پيش از توسعه به 
پيري جمعيت دچار مي شوند. بايد توجه داشت 
كه هيچ تصويري از مصايبي كه به اين دليل قرار 
است تمدن ايراني را گرفتار كند، وجود ندارد، چرا 
كه پيش از اين در تاريخ بشري اين مساله تجربه 
نش��ده كه كشوري قبل از دس��تيابي به توسعه، 
دچار پيري جمعيت ش��ود. متاس��فانه به همين 
دليل ك��ه تصويري از عواقب اي��ن بحران وجود 
ندارد، توجه الزم به هش��دارهاي كارشناس��ان 
  HIV نمي شود. مانند شخصي كه دچار بيماري
ش��ده و ممكن است 20سال طول بكشد كه آثار 
اين بيماري در پيكره بيمار ديده ش��ود. اما چون 
هنوز نمادهاي بيماري نمايان نش��ده، فرد بيمار 
نمي داند چه مشكل صعب العالجي در كمينش 
نشس��ته اس��ت. اگر يك چنين تصويرسازي از 
بحران داش��ته باش��يم، كاهش آمارهاي رش��د 
جمعيت، يكي از دش��وارترين بحران هايي است 
كه تمدن ايراني در آستانه رويارويي شدن با آن 
قرار دارد. اي��ن ويروس س��الخوردگي جمعيت 
وارد پيكره جامعه ايراني ش��ده است. اگر اقدامي 
س��ريع، عاجل و فوري صورت نگيرد و متولدين 
دهه 60كش��ور از فرآيند باروري خارج ش��وند، 
جامعه ايراني دچ��ار يكي از پيرترين بحران هاي 
جمعيتي )حتي پيرترين از ژاپن( خواهد شد. با 
اين تفاوت كه ژاپن با يك اقتصاد توس��عه يافته و 
ثروتمند به پنجره جمعيت��ي محدود خود وارد 
شده، اما ايران بدون دستيابي به امر توسعه دچار 
يك چنين بحراني شده است. اگر يك اقدام فوري 
در اي��ن خصوص صورت نگي��رد، مي توان گفت 
تمدن ايراني در ش��رايط فوق بحراني فرو خواهد 
رفت. بحراني كه خروج از آن به هيچ عنوان ساده 
نخواهد بود. بنابراين تا دير نشده بايد براي مقابله 

با اين مشكل فكري شود.

مصوبات بي نتيجه 
در بازارسرمايه

 عام مناسب نيست و بيش��تر براي كسب ثروت 
براي شركت هاي بزرگ و برخي افراد است. 

بعد از كش و قوس ه��اي فراوان در قيمت گذاري 
دس��توري فوالد ثروت و رانت سنگين به جيب 
دالالن رس��يد و حتي برخي از مس��ووالن اسرار 
داش��تند و دارند ك��ه قيمت گذاري دس��توري 
مناس��ب و مطل��وب اس��ت ول��ي قيمت گذاري 
دستوري روندي ديگر را در بازار دنبال مي كند. 
يكي ديگر از موضوعات رفع بحران ماليات برخي 
از ش��ركت ها براي حمايت آن معاف نشد و تنها 
به سال آينده موكول شد  كه در سال آتي بحران 
و مش��كالت ش��ركت ها دوچندان خواهد بود و 
اين گروه بايد بيش��ترين درآمد خود را به دولت 
بپردازند. البته قرار است اوراق بدهي براي تثبيت 
بازار عرضه ش��ود كه بنابر احتمال بسيار باال اين 
موض��وع نيز به مش��كل برخواهد خ��ورد. اغلب 
اين تصميمات كارشناس��ي نيستند و تنها براي 
سرگرم كردن فعاالن و سرمايه گذاران بورسي در 
نظرگرفته شده است. موضوع ديگر نيز اختصاص 
مبالغ هش��تاد درص��دي از معامالت س��هام به 
صندوق تثبيت بازار است كه بايد صبر كرد و ديد 
برنامه هاي اين صن��دوق در آينده به چه نحوي 
است و به چه ميزان مي توان مشكالت و حواشي 
پيش آمده را حل و مفص��ل كند. مبحث مهمي 
كه در اين بين بيان ش��ده اين اس��ت كه آيا اين 
مصوبات كارشناسي شده است؟ يا اينكه افرادي 
كه تاييد اجرايي ك��ردن اين مصوبات را برعهده 
دارن��د تخصص كاف��ي در حوزه بازارس��رمايه و 
اقتصاد دارند؟ پاك كردن صورت مساله مشكلي از 
بازارسرمايه حل نمي كند و بايد مسائل به صورت 
عمقي در بازار حل شوند. در حال حاضر اميدواري 
در بازارسهام به پايين ترين حد خود رسيده است 
و اغلب س��رمايه گذاران خواستار خروج حداقلي 
س��رمايه خود از بورس هستند تا با سرمايه خود 

وارد ديگر بازارهاي مالي شوند.
 اين روند سقوط بورس در تاريخ بازارسرمايه ايران 
و جه��ان براي آيندگان به ثبت خواهد رس��يد و 
تكرار اين نوسانات به جز ايران در سال هاي آينده 

امكان پذير نخواهد بود.

دالر عقب رفت
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزهاي مهم كاهش يافت

به گزارش ايس��نا به نق��ل از رويترز، نش��انه هايي از 
احتمال نزديك ش��دن به موعد پايان حمايت هاي 
بي حس��اب بانك هاي مرك��زي از بازارهاي مالي در 

مقابل كرونا به چشم مي خورد.
رابرت كاپالن- رييس دفتر منطق��ه اي فدرال رزرو 
در داالس- گفته اس��ت كه به زودي با مديران بانك 
مركزي در خصوص مس��ير آينده سياس��ت گذاري 
صحبت خواهد كرد. در اروپا نيز لوييس گيندوس- 
قائم مقام رييس بانك مركزي اروپا- گفت هنگامي 
كه ميزان واكسيناسيون به سطح قابل قبولي برسد و 
سرعت رشد اقتصادي به پايداري نسبي برسد، بانك 

مركزي برنامه فعلي را متوقف خواهد كرد. 
چاپ گسترده اس��كناس در امريكا براي حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصادي در برابر كرونا منجر به 
قرار گرفتن كس��ري بودجه دولت و ميزان بدهي ها 
در سطح نگران كننده اي ش��ده است. اكنون ميزان 
بدهي هاي دولت اين كشور تا پايان ماه آوريل به 2۸ 
تريليون و 234 ميليارد و 9۵۸ ميليون دالر رسيده 
اس��ت. ميزان بدهي هر ش��هروند امريكايي تا پايان 
اين ماه به طور متوس��ط ۸4 ه��زار و 74۸ دالر بوده 
است. كسري بودجه دولت امريكا تا پايان ماه آوريل 
به س��ه تريليون و 2۵6 ميليارد و ۵۵9 ميليون دالر 

رسيده است.
كارشناس��ان ارزي هش��دار داده اند كه برنامه دولت 
بايدن براي اجرايي كردن يك بس��ته محرك بزرگ 
1.۸ تريلي��ون دالر ديگر به منظور حمايت از اقتصاد 
در براب��ر پيامدهاي كرونا مي تواند ريس��ك افزايش 
كسري بودجه دولت، افزايش كسري حساب تجاري 
و بدهي هاي عمومي را به شدت افزايش دهد كه اين 
مسائل مي توانند به پاشنه آشيل دالر در مقابل ساير 
ارزهاي مهم جهاني تبديل شود. دولت امريكا از زمان 

آغاز بحران كرونا تاكنون چيزي در حدود 2.7 تريليون 
دالر نقدينگي به اش��كال مختلف به بازارهاي مالي 

تزريق كرده ولي به دنبال حمايت هاي بيشتر است.
برخالف سطح توليدات ناخالص داخلي، وضعيت بازار 
كار در اروپا رو به بهبود است. تا پايان ماه مارس نرخ 
بيكاري در منطقه يورو با 0.1 درصد كاهش نسبت به 
مدت مشابه ماه قبل به ۸.1 درصد رسيد. اين نرخ در 
سطح اتحاديه اروپا با 0.1 درصد كاهش نسبت به ماه 
قبل به 7.3 درصد رس��يد. اين نرخ بيكاري كمترين 
نرخ بيكاري ثبت ش��ده در كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا در سه ماه اخير بوده است. تخمين زده مي شود 
تا پايان اين ماه 1۵ ميليون و ۵20 هزار مرد و زن در 

سطح اتحاديه اروپا بيكار باشند.
با كاهش مجدد شدت شيوع كرونا در آلمان، اكنون 
بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو و اتحاديه اروپا نسبت 
به چش��م انداز اقتصادي خود اميدوارتر شده است. 
پتر آلتماير- وزير اقتص��اد آلمان- در يك كنفرانس 
خبري ب��ا بيان اينكه انتظ��ار دارد باتوجه به كاهش 
محدوديت ها و پيش رفتن برنامه واكسيناس��يون، 
خانوارها به تدريج از نيمه دوم امسال بخش بيشتري 
از پ��س انداز خود را وارد چرخ��ه اقتصادي كنند، از 
برآورد دولت براي رش��د 3.۵ درصد امسال اقتصاد 
كشورش خبر داد كه اين رقم نسبت به برآورد قبلي 

صورت گرفته، 0.۵ درصد بيشتر شده است. 
هر چند انتظار نمي رود در كوتاه مدت بانك مركزي 
امريكا تمايلي به تغيير نرخ بهره داشته باشد، وضعيت 
بازار كار و رشد اقتصادي امريكا نسبت به سال گذشته 
آشكارا بهبود يافته است. از سوي ديگر اما كند بودن 
توزيع واكس��ن در سطح كشورهاي اروپايي تا جايي 
پيش رفته كه اتحاديه اروپا از ش��ركت استرا زنكا به 
دليل عمل نكردن به تعهداتش شكايت كرده است. 

با توجه به شيوع موج س��وم كرونا در اروپا، شاخص 
خوش بيني به اقتصاد آلمان ب��ه عنوان بزرگ ترين 
اقتص��اد اروپايي، در م��اه آوريل رش��د كمتر از حد 

انتظار داشت. 
تش��ديد تنش ها با چين ب��ا توجه به وابس��تگي باالي 
توليدكنن��دگان امريكايي ب��ه واردات كاالهاي چيني 
مي تواند براي اقتصاد امريكا به مشكلي جدي تبديل شود 
به ويژه حاال كه افزايش شديد مخارج دولت براي مقابله با 
كرونا تراز مالي را به هم زده است. وانگ يي- وزير خارجه 
چين در سخناني خواستار احترام به حاكميت چين شده 
و گفته است: دموكراسي، يك كاال مثل كوكا كوال نيست 
كه توسط امريكا توليد شود و مزه آن در همه جاي جهان 
يكي باشد. دولت موفق شده است تا شمار قابل توجهي 

از جمعيت چين را از فقر برهاند. 
شاخص مديران خريد در اروپا تا پايان ماه آوريل با 0.۸ 
درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 63.3 واحد رسيد كه 
اين رقم در طول 9 ماه اخير بي سابقه بوده است. به دنبال 
احياي تدريجي سطح تقاضا، رشد توليدات كارخانه هاي 
اروپايي براي نهمين ماه متوالي در سطح مثبت باقي 
مانده كه اين رق��م براي اقتصادهاي ب��زرگ اروپايي 
يعني آلمان و فرانسه قابل توجه بوده است. همچنين با 
رونق گرفتن فعاليت هاي توليدي در قاره سبز، سطح 
اش��تغال زايي بخش صنعت در اروپا به باالترين سطح 

خود از فوريه سال 201۸ تاكنون رسيده است. 
در خبري خوب براي اقتصاد امريكا به ويژه در زماني 
كه ن��رخ تورم وضعيت نگران كننده اي دارد، ش��مار 
متقاضيان دريافت مزاياي بيكاري اين كشور تا نيمه 
نخست ماه آوريل با 77 هزار نفر كاهش نسبت به ماه 
قبل به ۵47 هزار نفر رسيد كه اين رقم، پايين ترين 
رقم ثبت ش��ده طي 11 ماه اخير تاكنون محسوب 
مي ش��ود. طبق اعالم وزارت كار امريكا، بيش��ترين 

ميزان كاهش در تقاضاي درياف��ت مزاياي بيكاري 
مربوط به ايالت هاي نيوي��ورك، فلوريدا، جورجيا و 

تگزاس بوده است. 
بانك مركزي اروپا در نشست ماه آوريل خود همانطور 
كه انتظار مي رفت اعالم كرد نرخ بهره را بدون تغيير 
در محدوده فعلي حفظ خواهد كرد. نرخ بهره منفي 
0.2۵ درصدي فعلي در سطح منطقه يورو، پايين ترين 
نرخ بهره ثبت شده از زمان تشكيل اين منطقه پولي به 
شمار مي رود و بانك مركزي عالوه بر حفظ اين نرخ، از 
قصد خود براي ادامه برنامه عظيم خريد اوراق قرضه 
خبر داده كه تا مارس 2022 ادامه خواهد داش��ت و 
اعتبار تخصيص يافته به آن هم چيزي در حدود 1.۸ 

تريليون يورو است. 
تاكنون بيش از 1۵3 ميليون و 690 هزار و ۸03 مورد 
ابتال به كرونا گزارش ش��ده اس��ت كه در اين بين سه 
ميليون و 21۸ هزار و ۸61 نفر جان خود را از دس��ت 
داده اند. در بين كش��ورهاي مختلف، باالترين تلفات 
مربوط ب��ه امريكا با ۵91 هزار و 71 نفر، برزيل با 407 
هزار و 77۵ نفر، هند با 219 هزار و 436 نفر، مكزيك 
با 217 ه��زار و 233 نفر و انگليس با 127 هزار و ۵3۸ 

نفر بوده است.
مازن عيسي - استراتژيس��ت ارشد ارزي در موسسه 
تيدي س��كيوريتيز - گفت: نگراني از اوج گيري تورم 
يكي از اصلي ترين عواملي است كه جلوي رشد بيشتر 
دالر را گرفت��ه اما دالر در مقطع فصل��ي فعلي داراي 
پشتوانه هاي بنيادي خوبي براي صعودي شدن است. 
در صورتي كه بازدهي اوراق قرضه روي مدار نزولي قرار 
گيرد، دالر حرف هاي زيادي براي گفتن در برابر ارزهاي 
امن تر خواهد دشت. موضع فعلي بانك مركزي ادامه 
سياست هاي حمايتي است كه در برابر رشد دالر عاملي 

بازدارنده محسوب مي شود. 

گروه بانك و بيمه| رييس كل بانك مركزي 
در گفت وگويي توضيحاتي را در خصوص 
برخ�ي گزارش ه�اي رس�انه اي مبني بر 
اخ�ال بانك ه�ا در امر تولي�د ارايه كرد. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه روند 
كاهشي نرخ ارز و تقويت ارزش پول ملي 
مطالبه مهم مردم اس�ت، گف�ت: احتمال 
رفع تحريم ها و آزادي منابع بانك مركزي، 
انتظارات مثبتي در بازار ارز ايجاد كرده و 

كاهش نرخ ارز در اين بازار امري منطقي اس�ت. همتي در مورد روند كاهشي نرخ ارز گفت: اين 
روزها در برخي از اظهارات تاش مي شود اقدامات بانك مركزي براي تعديل نرخ ارز كه در راستاي 
تاش براي تقويت ارزش پول ملي و پاس�خ به مطالبه مهم مردم است را اقدامي سياسي جلوه 
دهند. درحالي كه احتمال رفع تحريم ها و آزادي منابع بانك مركزي، انتظارات مثبتي در بازار ارز 
ايجاد كرده است و كاهش نرخ ارز در اين بازار امري منطقي است. رييس كل بانك مركزي در مورد 
سياست بانك مركزي درخصوص مديريت بازار ارز تاكيد كرد: پيشتر هم گفته ام بانك مركزي 
به دور از هيجانات غيرمنطقي و به صورت تدريجي متناسب با عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي ارز 
دربازار ثانويه و افزايش قدرت بازارسازي خود، بازار را به سمت تعادل راهبري و مديريت خواهد 
كرد. به گزارش بانك مركزي، دكتر همتي، درخصوص برخي گزارش هاي رسانه اي درمورد اخال 
بانك ها در امر توليد گفت: بانك ها، به هيچ وجه بري از خطا و اشكال نيستند. نمونه اش اقدامات 
بانك مركزي در س�اماندهي برخي از آنها و برخورد با مفاسد و تخلفات وحتي اعمال مديريت 
وسرپرستي بر برخي ديگر از آنها است ولي تمركز رسانه اي يك طرفه بر معرفي كردن بانك ها 
به عن�وان مخل توليد، دور از انصاف و غير واقعي اس�ت.درمورد عملكرد بانك ها درخدمت به 
توليد، حتما درفرصت مناس�ب گزارش الزم به مردم عزيز خواهم داد. رييس كل بانك مركزي 
اضافه كرد: از همكارانم در نظام بانكي به جد مي خواهم ضمن تاش براي پاسخ گويي به مطالبي 
كه درمورد عملكرد آنها مطرح مي شود، باقدرت، در اجراي فرمان رهبر معظم انقاب، درمسير 
جهش توليد تاش كرده و همچون گذشته، پشتيباني الزم را از رشد توليدات كشور، در هر دو 
بخش كاال وخدمات به عمل آورند. همتي در مورد روند كاهشي نرخ ارز گفت: اين روزها در برخي 
از اظهارات تاش مي شود اقدامات بانك مركزي براي تعديل نرخ ارز كه در راستاي تاش براي 
تقويت ارزش پول ملي و پاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامي سياسي جلوه دهند. درحالي 
كه احتم�ال رفع تحريم هاو آزادي منابع بانك مركزي، انتظارات مثبتي در بازار ارز ايجاد كرده 
است و كاهش نرخ ارز در اين بازار امري منطقي است. رييس كل بانك مركزي در پايان درمورد 
سياست بانك مركزي درخصوص مديريت بازار ارز تاكيد كرد: قبًا هم گفته ام بانك مركزي به دور 
از هيجانات غيرمنطقي و به صورت تدريجي متناسب باعوامل موثر برعرضه وتقاضاي ارز دربازار 

ثانويه و افزايش قدرت بازارسازي خود، بازار را به سمت تعادل راهبري و مديريت خواهد كرد.

روند كاهشي نرخ ارز و تقويت ارزش پول ملي مطالبه مهم مردم است
دريچه

همتي: كاهش نرخ ارز منطقي است



تعادل|رقيه ندايي|
تقربيا هفته گذشته سازمان بورس پيشنهاداتي جهت 
حمايت از بازار سرمايه داد كه در جلسه سران قوا تمامي 
اين پيشنهاد تصويب شد اما؛ سوال اصلي اينجاست كه 
اين مصوبات مي تواند بازارسرمايه را نجات دهد يا خير؟ 
اين پيشنهادات موافقين و مخالفين متعددي داشت ولي 
به طوركلي با نزديك به پايان دولت فعلي و ديگر حواشي 
موجود نمي توان به عملياتي ش��دن تم��ام و كمال اين 

پيشنهادات اميدوار بود.
يكي از مهم ترين علت هاي نااميدي به اين پيشنهادات اين 
است كه مردادماه سال گذشته تاكنون بازارسهام چندين 
وچند مصوبه ديده كه هريك با حواشي خاصي عملياتي 
شده يا برخي از آن عملياتي نشده و تنها نام مصوبه ها را 
داشته اند و بعدها از ياد رفته اند، بيش از مصوبه بايد به دنبال 
دلسوز و متولي بازارسهام بود كه از سال گذشته تاكنون 

هيچيك در بورس تهران يافت نشده است.
براساس اين مصوبه پيشنهاد شده كه در ۱۰ موضوع به 
عنوان ۷+۳ پيش��نهاد شده، سه مصوبه آن به اختصاص 
يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت 
بازار، رفع ممنوعيت نهادهاي مالي بازار س��رمايه براي 
اس��تفاده از تس��هيالت بانكي و اعطاي اقامت پنج ساله 
براي س��رمايه گذاران خارجي براي خريد سهام از هفتم 
ارديبهشت ماه در بازارسهام اجرايي شد. البته اين مصوبه 
تاثير چنداني بر روي بازار نداشت و تنها روز مذكور و فرداي 
آن سبزپوش ش��د و روز كاري بعدي آن يعني شنبه ۱۱ 
ارديبهشت ماه بازارسهام سرخ پوش شد و شاخص مجددا 
به كانال يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت. اما؛ مساله 
اصلي اينجاست كه ۷ مصوبه ديگر بايد از سران قوا تاييديه 
مي گرفتند كه طي جلسه اين تاييد انجام شد و پس از آن 
بايد با تاييد مقام معظم رهبري در بازار اجرايي  شود. اما؛ 
براساس اين مصوبه بر اين اس��اس، مقرر شد ۸۰ درصد 
از ماليات نقل و انتقال س��هام در سال ۱۴۰۰ به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه واريز شود. همچنين با انتشار ۲۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي توس��ط صندوق تثبيت بازار 
سرمايه و صندوق س��رمايه گذاري مشترك توسعه بازار 
سرمايه با تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران موافقت 
شد. از س��وي ديگر بانك ها و موسس��ات اعتباري براي 
برنامه هاي حمايت از بازار س��رمايه در چارچوب مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ 
قانون رفع موانع توليد خارج خواهند بود و به منظور تشويق 
حمايت از بازار سرمايه مقرر شده است كه شركت هايي 
كه از سهام خوديا شركت هاي زير مجموعه شان حمايت 
كنند ماليات بر درآمد آنها در سال جاري امهال و به سال 
بعد موكول شود. همچنين شركت هايي كه سود تقسيم 
نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمايه منتقل مي شود، 
مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود. صندوق توسعه 
ملي نيز مجاز به سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي 
داخلي از جمله بازار سرمايه شد و قرار شد زيان محقق شده 
آن دسته از خريداران واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
قابل معامله پااليش يكم كه واحدهاي مذكور را از دولت 
خريداري كرده  و تاكنون به فروش نرسانده اند، از طريق 

اعطاي سهام جبران شود. 

    تصويب تمامي پيشنهادات سازمان بورس 
در جلسه سران قوا

محمد علي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار درگفت وگو با س��نا با اشاره به نظر مساعد روساي 
محترم سه قوه در خصوص بس��ته پيشنهادي سازمان 

بورس كه پيشتر در هيات دولت مصوب شده بود، از تاييد 
نهايي اين مصوبات ب��ا اصالحات جزيي خبرداد و گفت: 
بر اس��اس مصوبات امروز، مقرر شد ۸۰ درصد از ماليات 
نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز شود. وي افزود: در اين جلسه با انتشار ۲۰ 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهي توس��ط صندوق تثبيت 
بازار س��رمايه و صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه 
بازار س��رمايه با تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران 

موافقت شد.
س��خنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به 
مفاد م��اده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد تصريح كرد: 
پيرو مصوبه اين جلس��ه بانك ها و موسس��ات اعتباري 
براي برنامه ه��اي حمايت از بازار س��رمايه در چارچوب 
مصوبه ش��وراي عال��ي هماهنگي اقتصادي از ش��مول 
ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد خارج خواهند بود. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان كرد: 
در اين جلسه به منظور تش��ويق حمايت از بازار سرمايه 
 مقرر شد شركت هايي كه ازس��هام خود يا شركت هاي 
زير مجموعه شان حمايت كنند ماليات بر درآمد آنها در 
س��ال جاري امهال و به سال بعد موكول شود. همچنين 
شركت هايي كه سود تقسيم نش��ده سال ۱۴۰۰ آنها به 
حساب سرمايه منتقل مي شود، مشمول ماليات با نرخ 
صفر خواهند بود. دهقان دهنوي از اجازه سرمايه گذاري 
صندوق توس��عه ملي در بازار سرمايه براساس مصوبات 
جلس��ه س��ران قوا خبرداد و گفت: بر اساس اين مصوبه 
صندوق توسعه ملي مجاز به سرمايه گذاري در بازارهاي 
پولي و مالي داخلي از جمله بازار س��رمايه ش��د. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مربوط به 
جبران زيان خريداران واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
قابل معامله پااليش يكم تصريح كرد: در اين جلسه مقرر 
شد تا زيان محقق شده آن دسته از خريداران واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق قابل معامل��ه پااليش يكم كه 
واحدهاي مذكور را از دولت خريداري كرده  و تاكنون به 

فروش نرس��انده اند، از طريق اعطاي سهام جبران شود. 
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز اميدواري از 
تاثيرات مطلوب اجراي اين مصوبات براي سرمايه گذاران 
در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اين مصوبات در صورت 
تاييد مقام معظم رهبري براي اجرا ابالغ خواهند ش��د. 
وي در ادامه با اش��اره به پيش��نهادات خوب ارايه شده از 
سوي سران قواي مقننه و قضاييه اظهار داشت: از جمله 
اين موارد پيشنهاد مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
حذف قيمت گذاري دستوري از محصوالت شركت هاي 
بورس��ي بود كه مقرر ش��د تمامي اين پيش��نهادات در 
كميسيون مقدماتي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
بررسي و سپس در جلسات بعدي سران قوا مطرح شوند 
بدين ترتيب حمايت سران سه قوه به مصوبات اين جلسه 

بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

     مخالف ها و موافقت ها ادامه دارد
مهدي رباطي، كارشناس بازارسرمايه نسبت به تصميمات 
سران قوا در صفحه شخصي خود نوشت: تصميمات سران 
ق��وا نمونه بارز تداوم سياس��ت گذاري غلط در دهه هاي 
گذشته و ديد دس��توري به اقتصاد و حيف و ميل منابع 
عمومي است، و البته جاي تاسف است كه بورس به عنوان 
يك بازار مالي تا اين حد بايد سياس��ي شود. هرچند اين 
تصميمات به دليل نپختگي احتماال اجرايي نخواهد شد 
و صرفا مانور خبري است. علي مروي، اقتصاددان نيز در 
صفحه شخصي خود نوشت: مصوبات شوراي اقتصادي 
س��ران قوا هر چند با ادعاي حمايت از سرمايه هاي خرد 
و رونق بازار س��رمايه صورت گرفت اما مصداق بارزي از 
حمايت رانتي اس��ت. پيش از اين نيز در تابس��تان سال 
گذش��ته نامه ۲۵ پژوهشگر اقتصادي با پيش بيني بروز 
اين رفتار، نس��بت به تبعات تورمي آن هشدار داده بود. 
هشداري كه متاسفانه مورد توجه واقع نشد و شد آنچه 
نبايد مي ش��د.  از مصوبات كه با پيشنهاد وزارت اقتصاد 
توسط اين ش��ورا به تصويب رسيد مي توان به اين موارد 

اش��اره كرد: تقويت مالي صندوق تثبيت بازار سرمايه؛ 
رفع ممنوعيت اعطاي تسهيالت بانكي براي خريد سهام 
توسط شركت هاي سرمايه گذاري و كارگزاري ها؛ تقويت 
حضور بانك ه��ا در بازار بورس؛ جب��ران زيان خريداران 
واحد هاي سرمايه گذاري عرضه شده توسط دولت. هنوز 
از فاجعه بودجه ١۴٠٠ )كه با همكاري دولت و مجلس به 
بار آمده( خالص نشده ايم كه اين بار سران سه قوه ضايعه 
فوق را رقم زدند. واقعا دردآور است تصور مردم بي گناهي 
كه روحش��ان از بودجه دولت و ب��ورس و... خبر ندارد اما 
زندگي آنها با تورم ناشي از اين تصميمات به خاك سياه 
نشانده خواهد شد. تلخ تر آنكه بعيد است با اين تصميمات 
به سرمايه هاي خرد بازار خيري برسد و بعيدتر آنكه بازار 
رونق بگيرد. اين تصميمات به نام س��رمايه داران خرد و 
رونق بازار است اما در نهايت به كام عده اي ذينفع پرنفوذ يا 
پرسروصدا تمام خواهد شد. متاسفانه كشور ما فقط تحت 
فشار تحريم هاي ظالمانه قرار ندارد بلكه بدتر از آن بايد 
تبعات جبران ناپذير سكانداري آقاي نوبخت در سازمان 
برنامه و بودجه و مديريت آقاي دژپسند بر وزارت اقتصاد 
را هم به دوش بكشد و البته حاال كه به انتخابات نزديك 
شده ايم، به اينها بايد مواضع اخيررييس بانك مركزي را 
هم اضافه كنيم. بنابراين اگر وضعيت بازار را بررسي كنيم 
بدين نتيجه مي رس��يم كه مصوبات از مردادماه تاكنون 
هيچ نتيجه خاصي نداشته است و نمي توان اميدوار بود 
كه تا پاي��ان دولت فعلي وضعيت بورس تغيير كند، بايد 
صبر ك��رد و ديد وضعيت بورس چگونه مي ش��ود. آيا با 
تغيير رييس دولت فعلي، رييس سازمان بورس نيز تغيير 
مي كند؟ به هرحال نيمي از كارشناسان بازار بر اين نظرند 
كه اين مصوبات تاثيري روي بازار ندارند و تنها مي توانند 
يك جو چند روزه در بازار باشند و پس آن بورس به حالت 
قبلي خود يعني نزول باز مي گردد و براي بازارس��رمايه 
بايد راهكاري اساسي پيشنهاد داد كه موضوعات سياسي 
شدن، بي اعتمادي و كم نقدينگي را پوشش دهد و پس از 

آن به سراغ ديگر موضوعات رفت.
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تصميم گيري مجلس درباره عرضه 
خودرو در بورس طي هفته آينده

علي ج��دي نايب رييس كميس��يون صنايع مجلس 
شوراي اسالمي در تشريح آخرين وضعيت بررسي طرح 
ساماندهي صنعت خودرو پس از ارجاع از جلسه علني 
در اين كميسيون، گفت: پيش از سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه كميسيون يك جلسه براي تعيين 
تكليف و بررسي اين طرح و به ويژه تصميم گيري درباره 
عرضه خودرو در بورس برگزار ك��رد. وي ادامه داد: در 
اين جلسه اعضاي كميس��يون پيرامون ماده ۴ طرح 
ساماندهي صنعت خودرو و اصالح آن كه درباره نحوه 
عرضه و قيمت گذاري خودرو است، گفت وگو كردند اما 
به جمع بندي نهايي نرسيدند كه مقرر شد در اين باره 
در جلس��ه بعدي يعني پس از سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه تصميم گيري شود. عضو كميسيون 
صنايع مجلس تصريح كرد: پس از اصالح ماده ۴، طرح 
ساماندهي صنعت خودرو و تصويب آن در كميسيون، 
طرح براي بررسي در جلسه علني تقديم هيات رييسه 
مجلس مي شود. بررسي گزارش كميسيون صنايع و 
معادن درباره طرح ساماندهي صنعت خودرو به منظور 
تامين نظر شوراي نگهبان در دستوركار نمايندگان در 
جلسه علني روز )يكشنبه ۲۲ فروردين( قرار داشت كه 
در نهايت براي بررسي بيشتر به كميسيون صنايع ارجاع 
شده بود. بر اساس اصالحاتي كه بر روي ماده ۴ اين طرح 
از سوي كميسيون به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
انجام شده بود؛ خودروسازان مكلف بودند تا در شرايطي 
كه بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده، انواع خودروي 
تعيين شده توسط شوراي رقابت را در محدوده زماني 
كه اين ش��ورا معين مي كند صرفًا از طريق بورس كاال 
در چهارچوب ضوابط معيني به بازار عرضه كنند. الزم 
به ذكر است قاليباف رييس مجلس در جلسه مذكور و 
در جريان بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو و عرضه 
آن در ب��ورس گفت كه در حال حاض��ر خودرو ها را به 
صورت قرعه كشي به فروش مي رسانند و رانت هايي در 
اين زمينه به وجود مي آيد. در حقيقت بند هاي )الف( و 
)ب( را به ماده ۴ اضافه كردند كه نحوه فروش خودرو ها 
از طريق بورس انجام شود. اين موضوع در جلسه علني 
مجلس مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و موافق و مخالفي 
صحبت نكرده و كميسيون خودش اين كار را انجام داده 
است.  رييس مجلس تصريح كرد: اگر بخواهيم در مسير 
مجلس دهم و همين قانون حركت كنيم، زمان را ذخيره 
كرده ايم و به مبحث مهمي پرداخته ايم و اگر آن را حذف 
كنيم، خالف آيين نامه نيست و حق مجلس است كه 
چيزي به آن اضافه ي��ا از آن كم كند، ولي موضوع ارايه 
خودرو در بورس بسيار مهم است و مجلس بايد در آن 
تصميم بگيرد؛ لذا ماده ۴ اين طرح را به كميسيون ارجاع 
مي دهيم، ولي همكاران در كميسيون آن را مانند يك 
قانون گذاري جديد بررسي كنند و همه نظر ها را بگيرند 
و نمايندگان هم پيشنهادش��ان را به كميسيون ببرند 
تا بحث نابس��امان خودرو سروسامان بگيرد. در نهايت 
رييس مجلس اين طرح را براي بررسي بيشتر و اصالح 

به كميسيون صنايع و معادن ارجاع كرده بود.

تصويب پيشنهادات ويژه
براي تقويت بازار سرمايه

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با بيان تقويت مالي صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه براي حمايت از س��رمايه هاي 
خ��رد و رونق بازار س��رمايه و رفع ممنوعيت اعطاي 
تسهيالت بانكي براي خريد سهام توسط شركت هاي 
سرمايه گذاري و كارگزاري ها از جمله پيشنهادهاي 
وزارت اقتصاد براي بازگش��ت رونق به بازار سرمايه 
بود، گفت: امروز بعد از پيگيري هاي مكرر در مجلس 
و مجموعه متوليان در حوزه بازار س��رمايه، جلسات 
مستمري تشكيل شد و حدود ۲۲ محور در موضوع 
ارتباط با بازار سرمايه؛ چند تصميم ويژه اتخاذ شده 

است.
۱- در ارتباط با تامين منابع مالي براي ۲۰۰ ميليون 
دالر براس��اس يك درصد سهم صندوق توسعه ملي 
است كه خوشبختانه با توافق هاي انجام شده در ستاد 
اقتصادي دولت، قرار است نهايي شود كه ان شاء اهلل 
به زودي تعهد بانك مركزي هم در جلسه مطرح شد 
كه اين منابع را در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه 

قرار خواهد داد.
۲- لغو مصوبات بانك مركزي در ارتباط با تسهيالتي 
است كه در قالب اعتبار به كارگزاري ها و مشتريان آنها 

قرار است از طريق سيستم بانكي انجام شود.
۳- اختصاص ۸۰ درصد از ماليات نقل و انتقال سهام، 
كه سال گذشته هم منابع قابل توجهي براي دولت 
ايجاد كرد؛ مقرر ش��د اين ۸۰درصد منابع در قالب 
صندوق توس��عه اختصاص پيدا كن��د و به عبارتي 
۲۰ درصد از ماليات نقل و انتقال براي س��هم دولت 

اختصاص پيدا خواهد كرد.
۴- اجازه انتش��ار ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع براي 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه و همچنين صندوق 
توس��عه ملي با ضمانت دولت هم يك��ي از مصوبات 

امروز بود.
۵- موضوع بحث امكان ورود بانك ها به سرمايه گذاري 
در حوزه س��هام ش��ركت ها بدون در اختيار گرفتن 
مالكيت و مديريت آن شركت ها هم يكي از موضوعات 
مهمي بود كه بحث شد البته چارچوب آن مشخص 
شد كه به عبارتي خدش��ه اي به حوزه قانوني كه در 
ارتباط با قانون بنگاه داري بانك ها هست با رعايت آنها 

و رعايت سقف آنها عملياتي شود.
۶- موضوع قيمت هاي دستوري است كه در جلسه 
مطرح ش��د كه بيش از ۴۰ درصد از س��هم ب��ازار را 
ش��ركت هاي ما در ارتباط با ش��ركت هايي است كه 
قيمت گذاري فوالد و پتروشيمي ها؛ شرايط خيلي 
خاصي را براي آنها ايجاد كرده است. البته در جلسه 
س��ران قوا و اعضاي جلس��ه با پيش��نهاد مجلس و 
كميس��يون اقتصادي با كليات اين موضوع موافقت 
كردند و مقرر شد در جلسه آينده اين موضوعات مورد 

بررسي قرار گيرد.
۷- در خصوص نرخ تس��عير ارز هم توافق ش��ود كه 
براساس اين بتواند عملياتي شود و در عمليات با نرخ 
تسعير هم اين اقدام به شكلي مدنظر قرار گرفته است.

با تغيير نرخ سود بين بانكي
بازار سهام ريزش كرد

اخيرا بانك مركزي اقدام به انتش��ار نرخ سود بين 
بانكي نموده اس��ت. اي��ن نرخ در ماه ه��اي اخير 
ازحدود ۲۰ درصد به محدوده ۱۹.۵ درصد كاهش 

يافته است.
در همين رابطه س��يد ش��مس الدين حس��يني، 
عضوكميسيون تلفيق بودجه مجلس و همچنين 
رييس كميسيون جهش توليد معتقد است، خرداد 
سال گذشته شاخص كل بورس حدود ۲ ميليون 
واحد بود، در اثر سياس��ت گذاري دولت، سود بين 
بانكي از زير ۱۰ درصد ت��ا ۱۷ درصد افزايش پيدا 
كرد، معلوم اس��ت كه اين تصمي��م موجب ريزش 
بازار سرمايه مي شود شيوه سياست گذاري در بازار 
خ��ودرو، آهن، فوالد، س��يمان و نظاير آن، موجب 
ايجاد شكاف عميق در قيمت درب كارخانه تا بازار 
شده است! همه اينها ناشي از سياست گذاري دولت 

است و ربطي به تحريم ها ندارد!
موضوع كاهش و افزايش نرخ س��ود بين بانكي اين 
روزها به صورت گسترده در بين اهالي بازار سرمايه 
مطرح مي شود. نكته جالب توجه اينكه در ابتداي 
سال گذشته بسياري از تحليل گران وابسته به دولت 
موضوع كرونا را يگانه عامل كاهش نرخ س��ود بين 
بانكي عنوان كرده بودند. به عبارت ساده تر با كاهش 
تقاضاي پول ن��رخ در بازار بين بانكي كاهش يافت 
اما مدتي بعد اين نرخ با افزايش تقاضا رش��د كرد. 
نوس��ان ۱۰ درصدي نرخ س��ود در بازار بين بانكي 
يك موضوع بي سابقه قلمداد مي شود. اين درحالي 
است كه برخي تاكيد دارند اين نوسان ۱۰ درصدي 
براي هدايت نقدينگي به بازار سرمايه و فروش اوراق 

دولتي انجام شده است.
در همين رابطه برخي كارشناسان مانند بوستاني 
گفته بودن��د، به دو دليل مي ت��وان مطرح كرد كه 
افزايش نرخ س��ود بازار بين بانكي نمي تواند عامل 
سقوط بازار سهام باش��د. دليل اول اينكه نوسانات 
نرخ س��ود بازار بين بانكي در نتيجه شوك برون زا 
بود ضمن انكه نرخ س��ود بازار بين بانكي از س��ال 
۱۳۹۷ تا فروردين ۱۳۹۹ در دامنه ۱۸ تا ۲۰ درصد 
قرار داش��ت و در اين دوره نيز ش��اخص بازار سهام 
همواره صعودي بود. كاهش ن��رخ بازار بين بانكي 
از ۲۰ ب��ه ۸ درصد ناگهاني بود و از ابتدا مش��خص 
بود كه اين افت موقتي و گذرا است. يعني نرخ بازار 
بين بانكي نمي تواند همواره پايين بماند و بعد از اين 
كاهش ناگهاني است كه نرخ سود در بازار به تدريج 
افزايش مي يابد. از طرف ديگر نمي توان قبول كرد 
كه علي رغم ثبات نرخ هاي س��ود ش��بكه بانكي، 
نوسان كوتاه مدت نرخ بازار بين بانكي منجر به تغيير 
رفتار سهامداران و در نهايت سقوط شاخص بورس 

شده باشد.

روند صعودي وال استريت
در حالي كه بسياري از فعاالن انتظار داشتند تا با احياي 
تقاضا شاهد ثبت يك رش��د نيرومند ديگر در بخش 
صنعت بزرگ ترين اقتصاد جهان باش��يم، موسس��ه 
مديريت عرض��ه امريكا اعالم كرد ش��اخص فعاليت 
كارخانجات اين كشور تا پايان ماه آوريل به ۶۰.۷ واحد 
رسيد كه آش��كارا از سطح ۶۴.۷ واحدي ثبت شده در 
ماه قبل فاصله گرفته اس��ت. از طرف ديگر با توجه به 
كمبودهاي پيش آم��ده در تامين برخي از مواد اوليه، 
متوسط رش��د قيمت مواد صنعتي به باالترين سطح 
خود از ماه ژوييه ۲۰۰۸ تاكنون رس��يد. جف كاربونه، 
تحليلگر ارش��د بازار س��رمايه در موسسه كرنرستون 
ولث گفت: هر چند ك��ه وزير خزانه داري امريكا گفته 
است كه برنامه پيش��نهادي دولت براي اجرايي شدن 
يك بسته محرك بزرگ ديگر تاثير شديدي روي نرخ 
تورم ندارد اما انتظارات فعاالن بازار به طرز آش��كاري 
نسبت به شش ماه قبل عوض شده است. وضعيت رشد 
اقتصادي در حال حاضر بهتر از چيزي است كه فعاالن 
را بترساند اما اگر شاهد كاهش سودآوري شركت ها يا 
كاهش رشد باشيم، واكنش بورس شديد خواهد بود.  در 
وال استريت بيشتر شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي 
كه دو ش��اخص از سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۷۹ درصد افزايش نسبت به 
روز قبل و در س��طح ۳۴ هزار و ۱۴۱.۱۵ واحد بس��ته 
شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۳۴ درصد صعود 
تا س��طح ۴۱۹۵.۳۹ واحدي باال رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكايعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.۳۸ 
درصد كاهش در س��طح ۱۳ هزار و ۹۰۹.۱۳ واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي ۱۰۰« بورس لندن ب��ا ۰.۱۲ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۶۹۶۹.۸۱ واحد بسته 
شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان 
با صعود ۰.۶۲ درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و 
۲۳۰.۳۷ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 
۴۰« بورس پاريس با پيشروي ۰.۵۴ درصدي در سطح 
۶۳۰۳.۰۷ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« ۰.۸۸ درصد باال رفت و به ۸۸۹۲.۷۰ واحد رسيد. 
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش ۰.۸۳ درصدي تا سطح ۲۸ هزار و 
۸۱۲.۶۳ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ ۱.۲۸ درصد پايين رفت و در سطح 
۲۸ هزار و ۳۵۷.۵۴ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« كاهش ۰.۷۹ درصدي را تجربه 
كرد و در سطح ۵۱۲۳.۴۹ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني 
با ۰.۰۴ درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷۰۲۸.۸۰ 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

مخالفت ها و موافقت ها با سلسله مصوبات سازمان بورس ادامه دارد

كامبورسشيرينميشود؟

بورس سپر تورمي شد؟
گروه بازارسرمايه|

اين روزها و هفته ها يك اجماع تمام عيار در ميان تمامي 
مس��ووالن و فعالين بازارس��رمايه درخصوص سامان 
بخش��ي و حمايت از اين بازار فعاليت هاي بسيار زيادي 
مي كنند اما؛ در اين ميان يك موضوع مطرح مي ش��ود 
كه اين مسووالن و فعالين پيش از اين كجا بوده اند و چرا 
يك باره به فكر حماي��ت از بازار افتاده اند آيايك جنبش 
همگاني اس��ت يا موضوعي براي پوش��ش گذاشتن بر 
روي موضوعات خاص همانند خبر »بورس سپر تورمي 
اقتصاد با مبلغ ۲۳۰ هزارميليارد تومان در سال گذشته 
شد« اس��ت؟ كمي داستان حمايت ها از بورس پيچيده 
است و بايد پرس��يد مس��ووالن و فعالين بورسي ۸ ماه 
پيش كجا بودند آن زمان كه ش��اخص تاالر شيشه اي با 
يك روند قطعي س��قوط مي كرد. حال بايد منتظر ماند 
و ديد چرا يك باره تمامي مسووالن دست به حمايت از 
بازارسرمايه برداشته اند. براس��اس آماري كه اين روزها 
منتشر ش��ده مجموع تامين مالي دولت از بورس سپر 
تورم درس��ال ۱۳۹۹ معادل با ۲۳۰ هزارميليارد تومان 
بوده و بس��ياري مي گويند بورس سپر هميشگي تورم 
اس��ت. البته در اين ميان بس��ياري از فعالين بازارسهام 
اين موضوع را رد مي كنند اما؛ برخي ديگر با ش��واهدي 
اين موض��وع را تاييد مي كنند.  نمي توان به صورت صد 
درصد گفت كه بورس سپر تورم نشده و نمي توان گفت 
اين بورس يك سپر تمام عيار بوده است. درنتيجه الزم 
است با يك بررسي كوچك اين سپر تورمي شدن يا نشدن 
را اثبات كرد. برداشت غلط اينجاست در زماني كه هيچ 
رشد اقتصادي در كشور وجود ندارد در مواجهه با رشد 
نقدينگي بورس مي تواند جل��وي تورم را نيز بگيرد. اگر 
سپر تورمي بودن بورس را به اين معنا در نظر بگيريم كه 
نداشتن رابطه اي مستقيم و دو طرفه ميان قيمت سهام 
و كاال و خدمات توانسته جلوي اثرگذاري مستقيم رشد 
قيمت ارز البته در صورت نبود بازار سهام به ساير بازار ها را 
موقتا بگيرد، حرفي به گزاف نگفته ايم. در واقع اينطور كه 
از روند اتفاقات در سال هاي اخير مي توان استنباط كرد، 

بورس تنها توانسته باعث تاخير در بازتاب تورم بر ميانگين 
قيمت ها در اقتصاد شود. در اين شرايط اگر سياست گذار 
اقتصادي توانسته باشد فرصت الزم براي زمان خريدن 
در مواجهه اثر تورمي بر ساير بازارها را فراهم كند، مي توان 
گفت كه از اين سپر موقتي به خوبي استفاده كرده اما اگر 
فرض كنيم كه رونق بورس مانع نهايي تورم است، بيش 
از رويا نبافته ايم. به نظر مي آيد كه فعاالن بازار سرمايه بايد 
در شرايط كنوني اندكي واقع بين باشند. در هيچ بازاري 
نه قيمت ها تا ابد رشد مي كند و نه كاهش نرخ بهره روند 
بازار را تا ابد صعودي نگه م��ي دارد. از طرفي ديگر ورود 
۲۰۰ ميليون دالر از منابع بين نسلي صندوق توسعه ملي 
به بازار سرمايه هم مساله اي نيست كه بتواند بدون گذر از 

سد تورم روند بازار سرمايه را صعودي كند.
 از اين رو بيهوده نخواهد بود اگر از فعاالن بازار س��رمايه 
انتظار داش��ته باش��يم تا بيش از آنكه دايما به دس��ت 
سياست گذاران بازار براي جبران زيان خود چشم بدوزند 
همانند هر س��رمايه گذار حرفه اي در س��اير كش��ورها 
مس��ووليت س��رمايه گذاري خ��ود را پذيرفت��ه و براي 
رسيدن به سود بيشتر منتظر فرصت هاي بعدي باشند. 

همايون دارابي، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص 
وضعيت بازار طي س��ال گذشته مي گويد: رونق گرفتن 
بازار س��رمايه در ابتداي اين سال و تامين مالي دولت از 
اين طريق را نمي توان ناديده گرفت چه بسا كه اگر اين 
۲۳۰ هزارميليارد تومان از مصارف دولتي از طريق بازار 
سرمايه تامين نش��ده بود، دولت بنا به سنت هميشگي 
خ��ود، ناچار به دس��ت بردن در جيب بان��ك مركزي و 
بانك ها مي شد كه همين امر منجر به افزايش حدود ۵۰ 
درصدي پايه پولي، رشد هفت برابري نقدينگي و نهايتا 
منجر به تورمي افسارگسيخته تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ 
مي شد. همچنين اگر چيزي جز اين روش نبود، تمام بار 
كسري بودجه سال ۹۹ دولت را بانك مركزي و بانك ها به 
دوش كشيده و در نتيجه با افزايش بيش از پيش مطالبات 
بانك ها از دولت، وضعيت نابساماني در صورت هاي مالي 
آنها به وجود مي آمد. تجربيات جهاني نيز نشانگر اين بوده 
كه هرگاه ركودي در بخشي از اقتصاد ايجاد مي شود )مثل 
ركود بزرگ دهه ۳۰ ميالدي، بحران ۲۰۰۸ و ركود ناشي 
از كرونا ويروس( بالفاصله بخش هاي ديگر اقتصادي از 
جمله بازار پول به كمك بخش هاي درگير ركود شتافته و 

با سياست هاي اقتصادي مناسب سعي در كاهش بحران 
دارند. اين تحليلگر بازارسرمايه توضيح مي دهد: به دليل 
همين همبستگي بازارهاي مالي از جمله بازار پول و بازار 
سرمايه، مي توان گفت كه اگر در سال ۹۹ امكان تامين 
مالي دولت از بازار س��رمايه فراهم نمي شد، نه تنها بازار 
پول وضعيت نامناس��ب تري پيدا مي كرد، بلكه اوضاع 
نامناس��ب بانك ها از طريق سهامشان در بورس بر خود 
بازار سرمايه نيز تاثير مي گذاشت. اين راهكار مي تواند به 
داليل مختلف نقش مناسبي در جهت بهبود وضعيت بازار 
سرمايه، بازار پول و حتي كاهش تورم ايفا كند. نخست 
آنكه ارايه تسهيالت و تحريك تقاضا در بازار سرمايه بر 
مبناي مفاهيم اقتصاد رفتاري منجر به انتظار رشد در اين 
بازار مي شود و همين امر، عاملي براي جذب نقدينگي 
و س��رمايه گذاري بيشتر ش��ده و مي تواند شروع كننده 
حركتي باشد كه عالوه بر رشد اين بازار، امكان تامين مالي 
براي انواع سرمايه گذاري را نيز فراهم آورد و تا حدودي 
از رش��د نقدينگي و تورم بكاهد. دارابي درنهايت تاكيد 
مي كند: از سوي ديگر از انجايي كه سهام اغلب بانك ها 
در بورس داد و ستد مي شود، بهبود بازار سرمايه منجر به 
ايجاد بستر مناسب براي افزايش سرمايه و بهبود نسبت 
كفايت سرمايه بانك ها مي شود و از اين طريق نيز بر بهبود 
وضعيت بازار پول تاثير مي گذارد. همچنين با توجه به 
 ارزندگي قيمت س��هم هاي بنيادي موج��ود در بازار و 
پيش بيني كس��ب س��ود مناس��ب اين ش��ركت ها در 
س��ال ۱۴۰۰، به نظر مي رسد ارايه تسهيالت به منظور 
سرمايه گذاري در بازار سهام عايدي مناسبي را نصيب 
مش��اركت كنندگان از جمله بانك ها و سپرده گذاران 
مي كند. در نتيجه دريافت سپرده ها و ارايه تسهيالت به 
وسيله بانك ها جزو فعاليت اصلي اين واسطه هاي مالي 
به شمار مي رود و مادامي كه استقراضي از بانك مركزي 
صورت نگرفته و پول پرقدرت جديدي ايجاد نش��ود نه 
تنها منجر به ايجاد تورم نمي شود بلكه با تخصيص بهينه 
منابع به سمت سرمايه گذاري مولد در بازار سرمايه اثر 

ضد تورمي نيز دارد.



گروه راه و شهرسازي|
بررس��ي هاي آماري در حوزه ساختمان نشان داد كه 
شامخ كل در فروردين ماه 1400 با ثبت 40.5 نسبت به 
ماه قبل كاهش قابل مالحظه اي داشت كه نشان دهنده 
كاهش فعاليت هاي كس��ب و كار در فروردين نسبت 
به اسفند است. در همين حال، شاخص انتظار بهبود 
فعاليت هاي كسب و كار در بين فعاالن بخش ساختمان 
افزايش يافت و با جاي گيري در باالي عدد 50، انتظار 
رونق بيشتر در ارديبهشت را نش��ان مي دهد. هرماه 
درباره 12 شاخص از مديران بنگاه هاي فعال در حوزه 
ساخت و ساز نظرخواهي مي شود و ميانگين عددي اين 
شاخص ها كه عددي بين صفر تا 100 است، به عنوان 
شامخ كل مديران س��اختماني منتشر مي شود. عدد 
50 بيان كننده عدم تغيير نسبت به ماه گذشته است 
و عدد هاي باالتر از 50 نيز نش��ان دهنده روند مثبت و 
صعودي است. آنگونه كه پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، با استناد به مجموع اظهارات فعاالن ساختماني 
گزارش كرده است، عدد ش��امخ كل در فروردين ماه 
1400 نسبت به ماه گذشته كاهش قابل مالحظه اي 
داش��ت. تعطيالت نيمه اول فروردين ماه همزمان با 
عيد نوروز و تداوم تعطيلي بسياري مشاغل با افزايش 
شيوع ويروس كرونا علل عمده كاهش گسترده ميزان 
فعاليت ها در فروردين ماه بود. براساس اطالعات آماري، 
ش��اخص هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام 
سفارش��ات، ميزان مواد اوليه و تجهيزات خريداري 
شده و ميزان به كارگيري نيروي انساني كاهش يافتند. 
شاخص قيمت خريد مواداوليه نيز افزايش يافت. اما 
ش��اخص هاي ميزان كارهاي معوق و ميزان صادرات 

اندكي كاهش يافتند. 
رقم ش��اخص قيمت فروش اندكي در جهت افزايش 
پيش رفت كه در صورت تداوم افزايش قيمت مواد اوليه 
در ماه هاي آتي، رقم اين شاخص افزايش بيشتري را 
در ماه هاي آينده تجربه خواهد كرد و اين امر با كاهش 
ميزان سفارشات، بر ميزان فعاليت هاي كسب و كار در 
بخش هاي توليد و ارايه خدمات صدمات بيشتري وارد 
خواهد كرد. شاخص ميزان مصرف حامل هاي انرژي 
نيز كاهش يافت. شاخص ميزان فروش نيز نسبت به 

ماه گذشته كمتر شد.

   انتظار رونق در ميانه بهار
علي رغم مش��كالت موجود، ش��اخص انتظار بهبود 
فعاليت هاي كسب و كار در بين فعاالن بخش ساختمان 
افزايش يافت و با جاي گيري در باالي عدد 50، انتظار 
رونق بيشتر در ارديبهشت را نشان مي دهد كه البته 
با توجه ب��ه انتظار رونق فعاليت هاي س��اختماني در 
ارديبهشت هر سال نسبت به فروردين، اين پيش بيني 
دور از ذهن نيست. صنعت ساختمان براساس استاندارد 
بين المللي طبقه بندي كلي��ه فعاليت هاي اقتصادي 
)ISIC(، به س��ه گروه اصلي س��اخت بنا، مهندسي 
عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي ساختمان 
دسته بندي مي شود. در يك تقسيم بندي ديگر، بخش 
ساختمان شامل دو بخش كلي مسكوني و غيرمسكوني 
)تجاري و عمراني( اس��ت. در بخش مس��كوني طبق 
گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت معامالت مسكن 
نسبت به ماه گذشته در تهران )به عنوان نمونه آماري 
بزرگ از كل كش��ور(، ۳.1 درصد كاهش يافت. تعداد 
معامالت ني��ز در تهران ۶0.۳ درص��د كاهش يافت. 
تعطيالت گسترده در فروردين و نيز مشخص نبودن 
وضعيت قيمت امالك در كاهش معامالت و از سوي 
ديگر كاهش قيمت بازارهاي موازي در كاهش قيمت 

مسكن موثر بود.

   ورشكستگي چند باره انبوه سازان در دهه 90
در اين حال، در تصويري بزرگ تر، تصويري به اندازه يك 
دهه، سازندگان و فعاالن بخش واقعي مسكن با شرايط 
س��ختي رو به رو بوده و رو به رو هستند. به گونه اي كه 
به گفته جمشيد برزگر، رييس كانون انبوه سازان، از 
س��ال 1۳۹0 تاكنون با هر جهش نرخ ارز، بسياري از 
سازندگان ورشكست شده و از ريسمان سياه و سفيد 
مي ترسند، به همين دليل س��عي مي كنند به جاي 
توليد انبوه در مناطق مياني و پايين شهرها، در مناطق 
مرفه نشين مسكن لوكس بسازند تا عقب ماندگي خود را 
جبران كنند، نتيجتا با كمبود مسكن در بخش تقاضاي 

واقعي مواجه مي شويم و قيمت ها باال مي رود. 
برزگر در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قيمت مسكن 
مثل س��اير كاالهاي توليدي به يك س��ري مولفه ها 
بس��تگي دارد؛ مهم ترين مولفه قيمت زمين اس��ت. 
موضوع ديگر به هزينه دس��تگاه هاي خدمات رسان 
مثل نظام مهندسي، شهرداري، دفترخانه، بيمه و غيره 
برمي گردد. مساله ديگر قيمت مصالح ساختماني است 
و دس��تمزد نيز مولفه ديگر است. در همه اين سطوح 
طي دو سه سال اخير با رشد قيمت مواجه بوده ايم. وي 
افزود: طي همين يك سال اخير افزايش هزينه هاي 
باالس��ري منجر به رش��د حداقل 2 ميليون توماني 
هزينه هاي ساخت مسكن در مناطق معمولي كشور 
شده و در بعضي مناطق تهران و كالن شهرها اين عدد 

به 15 تا 20 ميليون تومان مي رسد.
 رييس كانون انبوه سازان با بيان اينكه شهرداري بايد 
نرخ عوارض ساختماني را كاهش دهد گفت: در سال 
1400 شهرداري تبريز نرخ تراكم مجاز را 200 درصد 
و تراكم مازاد را ۸00 درصد افزايش داد. در ساير شهرها 
نيز با چنين افزايش هاي سرسام آوري مواجه هستيم. 
قيمت مصالح ساختماني هم كه روز به روز باال مي رود. 
در سال گذشته نرخ سيمان سه بار تغيير كرد. امسال 

هم هنوز س��ال آغاز نشده قيمت را باال بردند و پاكتي 
45 هزار تومان به دس��ت مصرف كننده مي رسد. وي 
تاكيد كرد: جالب است زماني كه دالر ۳0 هزار تومان 
بود هر كيلو ميل گرد در كيفيت هاي مختلف بين ۸ تا 
12 هزار تومان فروخته مي شد. حاال كه دالر پايين آمده 
و به حدود 2۳ هزار تومان رسيده ميل گرد باال رفته و 
هم اكنون بيش از 14 هزار تومان است. هر ورق كه بسته 
به نوع آلياژ بين 10 تا 1۶ هزار تومان قيمت داشت نيز 

در حال حاضر 20 تا 25 هزار تومان شده است.

   3  بار ورشكستگي در يك دهه
برزگر با بيان اينكه از سال ۹0 تاكنون بعضي همكاران 
ما سه بار ورشكست شده اند، گفت: هر بار سازندگان 
ب��ا دالر پايين واحدهاي مس��كوني را مي فروش��ند، 
يكمرتبه قيمت ها جهش مي كند و ديگر با نقدينگي 
كه در اختيار دارند نمي توانند پروژه تعريف كنند. همه 
سازندگان مارگزيده شده اند. سازندگان مجبورند براي 
جبران عقب ماندگي به جاي اينكه 500 واحد در يك 
محله متوس��ط يا پايين بس��ازند 20 واحد لوكس در 
مناطق مرفه نشين كالن شهرها بسازند تا بلكه دو واحد 
برايشان بماند. نتيجتا با كسري مسكن كوچك متراژ و 
متوسط مواجه مي شويم و بايد شاهد باال رفتن قيمت ها 
باشيم. رييس كانون سراسري انبوه سازان، اجراي قانون 
س��اماندهي توليد و عرضه مسكن را ضروري دانست 
و افزود: اميدوارم برجام به س��رانجام برسد تا از ثبات 
اقتصادي خوبي برخوردار باش��يم و قيمت مسكن و 
نهاده هاي س��اختماني باال نرود. بانك ها تس��هيالت 
مناس��ب با س��ود پايين به متقاضيان و س��ازندگان 
پرداخت كنند بلكه مقداري ساخت و ساز رونق بگيرد. 
به گفته برزگر، دولت مي تواند قيمت زمين را كنترل 
كند. زمين يا در دست مالكان است يا در اختيار دولت 
قرار دارد. اگر دولت عزم و اراده داش��ته باشد مي تواند 

نرخ زمين را مديريت كند. قوانيني مثل س��اماندهي 
توليد و عرضه مسكن هم در اين زمينه وجود دارد. اگر 
جهش توليد مسكن هم كه اخيرا تصويب شده به اجرا 
گذاشته شود انبوه سازان مي توانند در خدمت توليد 

كشور قرار بگيرند.

   ثبات  قيمتي در سال ۱۴00 
 در اين حال، مهدي روانشادنيا، كارشناس بازار مسكن 
گفت: كاهش ق��درت خريد متقاضيان، مانعي بزرگ 
بر س��ر رشد قيمت مسكن در سال 1400 خواهد بود 
اما به دليل ويژگي چسبندگي اين بازار، انتظار كاهش 
قيمت نمي توان داشت؛ گزينه محتمل، ثبات قيمت 
است كه با توجه به نرخ تورم به معناي افت قيمت ذاتي 

مسكن خواهد بود. 
روانش��ادنيا اظهار كرد: در بازار مسكن با دو سيگنال 
مخالف مواجه هستيم؛ يكي قيمت تمام شده مسكن 
توليدي است كه رو به افزايش بوده و هست. هنوز هم 
با توجه به رشد نرخ نهاده هاي توليد در بخش سيمان، 
فوالد و ساير مصالح ساختماني روند رو به افزايش دارد 
كه قيمت تمام شده را براي توليدكننده باال مي برد. وي 
افزود: از طرف ديگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتي 
مواجه هس��تيم كه همه در خالف جهت قيمت تمام 
شده حركت مي كنند. اوال با توجه به شرايطي كه در 
بازار ارز حاكم ش��ده و موض��وع مذاكراتي كه در حال 
انجام اس��ت روند قيمتها در بازاره��اي موازي نزولي 
شده و طبيعتا اثر خود را بر بازار مسكن مي گذارد. اين 
كارشناس اقتصاد مس��كن درباره پيش بيني قيمت 
مسكن در س��ال 1400 گفت: طي سه سال گذشته 
رشد قدرت خريد متقاضيان به اندازه افزايش قيمت 
مسكن نبوده است. اين يك مانع بزرگ بر سر افزايش 
نرخ ها خواهد بود؛ زيرا تجارب گذشته نشان مي دهد 
عوامل بخش تقاضا اثر بيشتري بر تعيين قيمت ها در 
بازار مس��كن دارند. روانش��ادنيا تصريح كرد: در عين 
حال يك ويژگي مانع كاهش قيمت ها مي ش��ود كه 
خاصيت چسبندگي بازار مسكن است. در ساير بازارها 
وقتي طرف تقاضا روي خوشي به بازار نشان نمي دهد 
با كاهش قيمت سريع مواجه مي ش��ويم. اما در بازار 
مسكن به دليل سوابق تاريخي يا مسائل روانشناسي 
كه معموال گفته مي شود ملك هيچ وقت ضرر نمي كند، 
يا مي گويند مسكن سرمايه گذاري امني است معموال 
دچار چسبندگي قيمت مي شود. بر اين اساس انتظار 
كاهش چش��مگير قيمت در س��ال جاري را نداريم. 
وي گفت: با اين حال برآيند نيروهاي��ي كه وارد بازار 
مسكن مي ش��ود به نفع متقاضيان است. طبق ادوار 
گذشته معموال اتفاقي كه در بازار مسكن مي افتد اين 
است كه ابتدا معامالت كاهش مي يابد، پول كمتري 
گردش مي كند و قيمتها تثبيت مي ش��ود. با توجه به 
تورم عمومي كه در كش��ور داريم و احتماال نرخ تورم 
در سال 1400 كمتراز سال 1۳۹۹ باشد قيمت ذاتي 
مسكن با عقب ماندن از تورم، به نوعي قيمت كاهش 
مي يابد اما نمي توان انتظار كاهش چش��مگير قيمت 
اسمي را داشت. اين كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: 
انتظار داريم مس��كن در دامنه كوچكي نوسان كند. 
البته اين تحليل منوط به اين است كه ثبات ماه هاي 
اخير بازارهاي موازي حفظ ش��ود. در هر حال عمده 
فرضيه ها بر قيمت 1۸ تا 20 هزار توماني دالر اس��ت. 
در آن صورت مسكن مقداري گرانتر از قيمت ميانگين 
سال هاي گذشته خواهد بود كه خود به خود با تثبيت 
عدد قيمت اسمي، نمودار آن طي يك سال با ميانگين 
بلندمدت منطبق مي شود. در نتيجه نوسان بزرگ قابل 

پيش بيني نيست.

ايرانشهرادامه از صفحه اول 5  چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400    22  رمضان 1442  سال هفتم    شماره   Wed. May 5. 2021  1930  راهوشهرسازي

ريشه  بحران در صنعت خودرو 
جالب آنكه اي��ن امر حتي در قب��ل از انقالب هم 
آزموده ش��ده بود و اصوال تاس��يس سازمان هاي 
ناكارآمدي مانند سازمان حقوق مصرف كننده و 
توليد كننده به دهه 50 و شيوه هاي ايذايي مانند 
برخورد تعزيراتي با گران فروشي در شبكه توزيع 
به قبل از دوران پهلوي بازمي گردد و البته هيچگاه 
سياس��تمداران در قدرت در ايران حاضر نشدند 
بپذيرند اقتصاد علمي اس��ت كه فارغ از مجري و 
زمان و مكان، اصول ثابتي دارد و برخورد با حلقه 
توزيع و دالل ناميدن آن ي��ا حراج منابع و ذخاير 
ارزي و طالي كشور يا ايجاد تعهدات وسيع براي 
توليدكنندگان يا راهكارهاي مانند حذف شبكه 
توزيع و عرضه مستقيم از توليدكننده نمي تواند 
ناكارآمدي مديريت پولي و مالي دولت مستقر را 
جبران كند! همان طور كه سوزاندن نانوا و شالق 
زدن بقال در اواخر ق��رن1۳ راهكار موثري نبود، 
بازداش��ت و تنبيه فعاالن بازار در قرن پانزدهم به 

كنترل تورم منجر نخواهد شد!
همزمان با بروز بحران در سال ۹7، همه راهكارهاي 
تكراري آزموده شده در دس��تور كار قرار گرفت. 
دولت مستقر اميدوار بود بتواند راهكارهاي دولت 
نهم و دهم در حل مش��كالت كه خود در مبارزات 
انتخاباتي به ش��دت با آن تاخته بود، بتواند اين بار 
كارايي داش��ته باش��د! حراج ذخاير ارزي و طال و 
ايجاد تعهدات به نرخ دس��توري در خودروسازي 
ك��ه ويترين عملكرد دولت در نظر عامه اس��ت از 
س��وي باالترين مقام اجرايي كشور در دستور كار 
قرار گرف��ت. تنها تفاوت، نقش آفريني ش��ديدتر 
شوراي رقابت به جاي س��ازمان معروف حمايت 
از مصرف كننده و توليد كننده در بازار خودرو بود 
كه به جاي پرداختن به ريشه انحصار و مشكالت 
در بازار خودرو، به نرخ گذاري آن هم به شيوه هاي 
ابداع��ي و محيرالعقول خود پرداخ��ت! هرچند 
مديران اقتصادي كش��ور از مع��اون اول تا وزرا و 
رييس شوراي رقابت مدعي كارآمدي شيوه هاي 
خود هس��تند و ادعا مي كنند اگر مس��ير ديگري 
پيموده مي شد، ش��اخص عمومي قيمت كاالها 
از ارز وخودرو و مس��كن تا خوراك و پوش��اك، از 
وضعيت فعلي هم آشفته تر مي شد، ولي واقعيت 
اين است كه ش��يوه قيمت گذاري دستوري تنها 
به تعميق فس��اد منجر ش��د و پرايد هم نهايتا 1۶ 
ميليون تومان نماند! افزايش اختالف قيمت بازار 
و كارخانه و تثبيت فصلي قيمت در حالي كه آمار 
بانك مركزي خبر از تورم ماهيانه حدود 10 درصد 
مي داد خود عاملي براي تشديد تورم شد و نهايتا 
وضعيت را بس��يار پيچيده تر نمود به گونه اي كه 
عبور از بحراني كه از چنين تصميم نابخردانه اي در 
كشور ايجاد شده است بدون زحمت جمع كثيري 
از مردمي ك��ه به تبليغات كنترل قطعي قيمت ها  
كه مديران دولتي وعده داده بودند ميسر نيست. 
رفتار عجيب شوراي رقابت در نرخ گذاري در سال 
۹۹ و لجاجت كودكانه در انكار تورم و خوش خيالي 
در كنت��رل بحران اقتصادي بازار خودرو، س��بب 
اتفاقات عجيب تري ش��د. در حال��ي كه قيمت ها 
روزانه به ش��دت باال مي رفت، ش��ورا تورم را انكار 
كرد و حال كه شاخص هاي مانند نرخ ارز در حال 
فروكش است، شورا در چاه خودساخته اش گرفتار 
شده اس��ت. در حالي كه شاخصي مانند نرخ دالر 
بيش از ۳0درصد كاهش پيدا كرده است و انتظار 
جامعه كاهش عمومي س��طح قيمت ها است، به 
دليل تعلل در پذيرش واقعيات اقتصادي در كشور، 
قيمت خودرو در مبدا كارخانه الزاما بايد باال برود! 
پارادوكسي كه مش��خص نيست اساتيدي كه در 
اين شورا فعاليت دارند، چگونه مي خواهند براي 
افكار عمومي توضيح دهند! نكته جالب تر اين است 
كه مش��ترياني كه يك سال در انتظار وعده پوچ و 
توخالي مس��ووالن اجرايي كشور منتظر تحويل 
خودرو هستند، نهايتا بايد از مشتريان تنظيم بازار 
بهار و تابستان سال گذش��ته كه خودرو را سريع 
تحوي��ل گرفتند، وجه بيش��تري پرداخت كنند. 
واقعيت اين است اگر دشمنان اين مرز و بوم قصد 
داش��تند نهاد اجرايي و صنايع داخلي را در افكار 
عمومي بي اعتبار كنند، با صرف هزينه هاي گزاف 
هم نمي توانس��تند به اين سطح موفقيت ناشي از 
سوء مديريت وزارت صمت و شوراي رقابت دست 
پيدا كنند! حال كه بازار به ركود وارد ش��ده است 
بهترين زمان براي پذيرش اش��تباهات فاحش و 
كشنده در مديريت بنگاه ها و كالن اقتصاد است. 
حذف سريع شوراي رقابت از فرآيند قيمت گذاري 
و آزادسازي قيمت براي مشتريان جديد و قيمت 
روز ثبت نام براي مشتريان طرح هاي پيش فروش 
سال گذشته مي تواند راهكاري كم هزينه تر براي 
عبور از ش��رايط نابس��امان فعلي شود. تخصيص 
نيمي از ظرفيت توليد به مشتريان قديمي و فروش 
نيم ديگر به نرخ بازار و ثبت ش��فاف درآمد فروش 
در صورت ه��اي مالي، عالوه ب��ر اينكه در كاهش 
بدهي ها به ش��بكه بانكي و عودت تسهيالت و لذا 
كاهش تورم عمومي كشور موثر است، سبب انقطاع 
چرخه مضحك زيان سازي شركت هاي خودروساز 
و قطع زنجيره پانزي در اين ش��ركت ها مي شود. 
هرچقدر در پذيرش اصالت بازار و نقش سياست 
پول��ي و مالي در بروز تورم تعلل و لجاجت ش��ود، 
بحران در اقتصاد ملي تعميق مي شود و عبور از آن 
با بحران هاي عظيم و پرداخت هزينه هاي عمومي 
همراه خواهد بود. ورود قوه قضاييه و مدعي العموم 
محترم و نهايتا تنبيه مديران خاطي كه مسبب اين 
وضعيت نابسامان هستند هم شايد سبب شود در 
آينده عالوه بر اينكه ادعاهاي گزاف بر پايه نبود يك 
حافظه تاريخي عمومي فرصت سوءاستفاده به اين 
افراد را ندهد، سبب عبرت آيندگاني مي شود كه 
توان كافي براي مديريت اقتصاد ملي ندارند ولي 
سوداي آن را به شدت در س��ر مي پرورانند. باشد 

كه ديگر شاهد تكرار مكررات آزاردهنده نباشيم!

 دليل عدم انتشار آمار مسكن
 از سوي وزارت راه 

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه با اش��اره به 
اينكه آمار وزارت راه از تحوالت بازار مس��كن براي 
كارشناسان خيلي مهم نبود، گفت: عدم انتشار اين 
آمار براي كنترل بازار و قيمت ها نيست. محمودزاده 
در گفت وگو با تسنيم در رابطه با عدم انتشار گزارش 
تحوالت بازار مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي، 
اظهار كرد: عدم انتش��ار اين آمار براي كنترل بازار 
و قيمت ه��ا نيس��ت. وي ادام��ه داد: »اگر واقعيت 
موضوع را بخواهيم بگوييم اينكه باالخره انتش��ار 
قيمت هاي مسكن حركت درست و صحيحي بود 
كه مي توانس��ت به اطالعات دقيق قيمتي در كل 
كش��ور كمك كند. اما در حقيقت احساس كرديم 
اين اطالعات براي كارشناسان و كساني كه دنبال 
آن )اطالعات( هستند خيلي مهم نيست چون خيلي 
زمان بر است.« معاون مسكن و ساختمان وزير راه 
و شهرس��ازي گفت: آناليز كل خريد و فروش هاي 
مسكن سراس��ر كش��ور، حداقل مراكز استان ها و 
جمع بندي آنها يك كار بس��يار س��نگين و زمانبر 
است و فكر مي كرديم بتواند مورد استقبال استفاده 
بيشتري باشد. محمودزاده اضافه كرد: ممكن است 
قيمت هاي مسكن مجدداً در س��ايت وزارت راه و 
شهرس��ازي بارگذاري ش��ود. به گزارش »تعادل« 
وزارت راه و شهرس��ازي در آبان سال گذشته، پس 
از پنج ماه توقف آمار مربوط به تحوالت مسكن در 
شهر تهران، تالش كرد آماري جامع از تحوالت بازار 
مسكن كل كشور ارايه كند. مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي معتقد بوده و هستند كه در صورت حذف 
ميانگين قيمتي مسكن در منطقه يك و سه تهران، 
ميانگين قيمتي آپارتمان در پايتخت و در پي آن در 

كل كشور كاهش مي يابد.

سود 85  درصدي دارندگان 
اوراق تسهيالت مسكن

برخي دارندگان اوراق تس��هيالت مسكن در سال 
گذشته توانس��تند تا حدود ۸5 درصد سود كسب 
كنند و برخي ديگر عمال به بازدهي صفر رسيدند. 
به گزارش مه��ر، قيمت اوراق گواه��ي حق تقدم 
تسهيالت مسكن در اوايل سال گذشته و همزمان 
با رشد سريع بازار سرمايه، به شدت رشد كرد؛ اما در 
ادامه س��ال و پس از آنكه بازار سرمايه در 1۹ مرداد 
ماه سال گذشته، نزولي شد، اين بازار مسكن بود كه 
محل ورود س��رمايه هاي سرگردان شد و همزمان 
با رونق و افزايش قيمت ها در بازار مس��كن، قيمت 
اوراق تسهيالت مسكن نيز رشد كرد و به نزديك هر 
برگه 100 هزار تومان رسيد. با اين حال در اواسط 
پاييز ۹۹ كه ميزان افزايش قيمت ها در بازار مسكن 
به حدي رس��يد كه قدرت خريد خانوارها به شدت 
كاهش يافت، بازار مس��كن نيز با كاهش ش��ديد 
تقاضا روبه رو شد كه درنتيجه آن، ميزان تقاضاي 
دريافت وام مسكن هم با افت شديدي روبه رو شد 
كه به كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن منجر 
شده بود. اگرچه فروش اوراق تسهيالت مسكن با 
محدوديت هاي 4 ماهه از زمان خريد مواجه است، 
اما در بهار سال گذش��ته كه بازار سرمايه به شدت 
خواهان ورود نقدينگي جديد بود و از سوي ديگر، 
فعاالن بازار با كمبود نمادهاي ارزشمند مواجه بودند، 
برخي سيگنال فروشان سرمايه گذاران ناآگاه را به 
خريد اوراق تسهيالت مسكن براي سرمايه گذاري 
ترغيب كردند كه با كاهش شديد قيمت اين اوراق 
از يك س��و و عدم امكان فروش اي��ن برگه تا 4 ماه 
پس از خريد، س��بب وارد آمدن خسارت به برخي 
دارندگان اين اوراق شد. با اين حال بازدهي اين اوراق 
براي دارندگان آن با توجه به زمان انتش��ار هر نماد 
معامالتي از اوراق تسهيالت مسكن، متفاوت است.

بازدهي يك ساله دارندگان اوراق تسهيالت مسكن 
صادره در اس��فند ۹۸ )تس��ه ۹۸12( ك��ه در 10 
فروردين ۹۹ با قيمت 5۳ هزار تومان وارد بازار شد، 
در 1۳ خرداد ۹۹ به حدود ۸۹ هزار تومان رس��يد 
و در 1 م��رداد تا ۹4 هزار توم��ان هم افزايش يافت 
كه بازده��ي 770۳ درصدي را ظ��رف 5 ماه رقم 
زد. همچنين قيم��ت اين برگه ها در 20 مهر ماه به 
۹۸ هزار تومان افزايش يافت كه بازدهي حدوداً ۸5 
درصدي )۸4.۹ درصد( را طي بيش از 7 ماه در پي 
داشته است. قيمت ۹۸ هزار تومان به ازاي هر برگه 
بار ديگر در 7 آبان سال گذشته تكرار شد. پس از آن 
بالفاصله روند نزولي قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
آغاز شد و نرخ هر برگه تسه ۹۸12 در 24 بهمن سال 
گذشته به قيمت زمان فروش عرضه اوليه آن )5۳ 
هزار تومان( در فروردين ۹۹ بازگشت و بازدهي صفر 

براي دارندگان اين نماد را به ارمغان آورد.
در معامالت فروردين ۹۹ نيز اين برگه ها به قيمت 
5۳ هزار تومان رسيد كه عماًل بازدهي صفر را براي 

دارندگان اين برگه ها در پي داشته است.

ورود سامانه جديد بارشي  به كشور 
از امروز

فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: 
چهارشنبه شب س��امانه بارشي جديدي از سمت 
شمال غرب وارد كشور مي شود كه موجب افزايش 
بارندگي، رعد وبرق و بادهاي موقت در بيش از 10 
استان كش��ور خواهد شد.  گودرزي در گفت وگو با 
ايرنا افزود: چهارشنبه در سمنان، خراسان  رضوي 
و جنوبي، اصفهان، شمال شرق فارس، سيستان و 
بلوچس��تان باران هاي پراكنده ادامه دارد. به گفته 
كارشناس سازمان هواشناس��ي، سامانه جديدي 
امشب از س��مت ش��مال غرب وارد كشور خواهد 
شد و در آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، گيالن، 
مازندران، دامنه هاي جنوبي البرز و استان هايي مثل 
زنجان، قزوين، البرز، تهران برخي مناطق ش��مال 
شرق و شرق كشور، كرمان و سيستان و بلوچستان 

رگبار باران و وزش باد شديد رخ خواهد داد.

تعطيالت، شامخ ساختمان فروردين ماه را كاهشي كرد

انتظار رونق ساخت و ساز در ارديبهشت

۱5 روز »هواي پاك« سهميه تهران در سال 99
سال گذشته شاخص آلودگي هوا براي شهر تهران 15 
روز پاك بود كه اگر قانون هواي پاك اجرايي مي شد، 
تهراني ها مي توانستند مجالي بيشتر براي تازه كردن 

نفس پيدا كنند.  
بح��ران آلودگ��ي ه��وا يك��ي از معض��الت اصل��ي 
كالن شهرهاي امروزي است؛ از تهران گرفته تا تبريز، 
مش��هد، اراك، اصفهان، ش��يراز و اه��واز. در اين بين 
بسياري از كارشناسان امر، اجرايي شدن قانون هواي 
پاك را دواي اين درد كالن ش��هرها معرفي مي كنند. 
قانون هواي پاك كه به »قانون نفس« معروف است پس 
از تصويب مجلس در 25 تير 1۳۹۶ در 11 مرداد 1۳۹۶ 
از سوي شوراي نگهبان تاييد و 2۳ مرداد همان سال از 
سوي رييس جمهوري براي اجرا ابالغ شد. اين قانون 
مش��تمل بر ۳4 ماده و ۳۹ تبصره است در اين قانون 
به منابع آلوده كننده هوا و ممنوعيت تردد خودروها 
و موتورسيكلت هاي فرسوده پرداخته شده است كه 
اكنون بعد از گذش��ت چندين سال همچنان اجراي 
آن »الكپش��تي وار« پيش مي رود. به گ��زارش ايرنا، 
موارد بسياري در قانون نفس مورد تأكيد قرار گرفته 
است كه شامل توليد و عرضه سوخت استاندارد، از رده 
خارج كردن خودروهاي فرس��وده، ارتقاي استاندارد 
خودروهاي نو، تجديد و توس��عه ناوگان حمل و نقل 
عمومي، تبيين ش��رايط اضطرار آلودگي هوا، پايش 
و كنترل آلودگي صناي��ع، آاليندگي موتورخانه ها و 
س��امانه هاي احتراق خانگي، بيابان زدايي و مقابله با 
گرد و غبار، توس��عه انرژي هاي تجدي��د پذير و ايجاد 
شعب تخصصي رسيدگي به تخلفات محيط زيست 
است. 1۸ دستگاه مسوول كنترل آلودگي هوا هستند 
كه اگر دس��تگاه هاي مسوول متناس��ب با محورها و 
تكاليف پيش بيني شده در اين قانون عمل مي كردند 
روزهاي پاك بيش��تري در تهران وجود داشت. عدم 
اسقاط خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده، توزيع 

نامناسب سوخت نفت گاز يورو 4، عدم ارتقاي استاندارد 
خودروهاي بنزيني، تجديد كند ناوگان حمل و نقل 
عمومي، تداوم مصرف سوخت مازوت در نيروگاه ها و 
صنايع كالن شهرها به رغم ممنوعيت استفاده از فصول 
سرد سال باعث تشديد آلودگي شده و از سوي ديگر 
در ش��هرهاي بزرگ شرايط به دليل همزماني كرونا و 
آلودگي هوا سخت تر شده است. اقدامات مثبتي مانند 
معاينه فني خودروها، توس��عه خطوط مترو، اجراي 
طرح هاي مديريت ترافيك، بهبود كيفيت س��وخت 
بنزين از منظر بنزن و آروماتيك ها و حذف س��رب از 
سوخت، در مقابل روند فزاينده بارگذاري ها در تهران 
به ويژه خودروهاي شخصي موجب شده اين اقدامات 

كم اثر شوند.

   قانون هواي پاك به كندي پيش مي رود
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران 
با انتقاد از قانون هواي نفس مي گويد: قانون هواي پاك 
تكاليفي را بر عهده دستگاه ها گذاشته تا روزهاي آلوده 
كمتري داشته باشيم اما متاسفانه به داليل مختلف 

روند اجراي اين قانون به كندي پيش مي رود. 
ش��ينا انصاري ادامه مي ده��د: بر اس��اس اين قانون 
دس��تگاه هاي متولي و مديريت ش��هري ب��ه اجراي 
برنامه هاي مختلف موظف ش��دند ك��ه اين حركت 
متناسب با رشد جمعيت تهران و صنايع نيست كه اگر 
همه دستگاه ها با عزم جدي آيين نامه هاي قانون هواي 
پاك را اجرا مي كردند، حتما تعداد روزهاي ناس��الم 

تهران كاهش مي يافت. 
او با اشاره به راهكارهاي كاهش آلودگي هواي تهران 
اضافه مي كن��د: محدوديت هاي ت��ردد خودروهاي 
س��نگين، تعطيلي موقت پروژه هاي عمراني شهري، 
تش��ديد نظارت ها بر فعاليت صناي��ع و نيروگاه ها به 
خصوص نوع سوخت مصرفي و آالينده هاي خروجي، 

ممانعت از س��وزاندن پس��ماندها، جلوگيري از تردد 
خودروه��اي دودزا و فاقد معاينه فن��ي از مهم ترين 
راهكارهاي موقت در كاهش آلودگي هواي تهران در 

شرايط اضطراري آلودگي هواست. 
انصاري با بيان اينكه در بحث قانون هواي پاك مشاركت 
مردم بايد مورد توج��ه قرار گيرد، مي گوي��د: بايد از 
ظرفيت و همكاري مردم در بهبود وضعيت هواي تهران 
استفاده كرد و ش��هرداري ها در كنار ساير دستگاه ها 
سهم بس��زايي در كنترل آلودگي هوا دارند كه بايد با 
ارايه تسهيالت مناسب به آنها و توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومي و خطوط مترو ش��اهد كاهش آلودگي 

هوا باشيم.

   ورود فراكسيون محيط زيست مجلس 
آنقدر بحث آلودگي هوا در تهران داغ شد كه نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر لزوم 
احياي قانون هواي پاك خواس��تار ورود فراكس��يون 
محيط زيست مجلس به موضوع آلودگي هواي تهران 
شد. سيداحسان خاندوزي مي گويد: قانون هواي پاك، 
دستور كار خوبي اس��ت كه بر اساس آن، فراكسيون 
محيط زيست مجلس رسمًا به موضوع آلودگي هواي 
تهران ورود كن��د در اين باره با ريي��س و اعضاي اين 
فراكس��يون، لزوم احياي قانون ه��واي پاك از طريق 
نظ��ارت مجلس بر اجراي قانون هواي پاك از س��وي 

دستگاه هاي مختلف را مطرح خواهم كرد.

   آلودگي هوا نيازمند مشاركت دستگاه هاست
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران نيز 
درب��اره آلودگي هواي پايتخت مي گويد: نخس��تين 
مشكلي كه مردم تهران در اين سال ها عنوان مي كنند، 
آلودگي هواست كه مساله اي بين بخشي است و يك 
دستگاه به تنهايي نمي تواند آن را حل كند و اين شركت 

به عنوان مجموعه اي چابك، علمي و تخصصي، سعي 
كرده تا مش��اوري امين براي ساير مجموعه ها باشد. 
حسين شهيدزاده مي گويد: شركت كنترل كيفيت 
هوا بر خالف اسمش، هيچ گونه ابزار كنترلي در اختيار 
ندارد و كار آن بيش��تر تحقيقاتي و مشاوره است. در 
كنار قانون هواي پاك هر س��ال شعار روز هواي پاك 
نيز اعالم مي ش��ود تا تلنگري براي مسووالن شهري 
باش��د در )2۹ دي ماه س��ال گذشته( ش��عار »هواي 
پاك، تعهد مسووالن، مشاركت مردم« تعيين شد تا از 
جذب حداكثري مردم در كنار مسووالن براي كاهش 
آاليندگي هواي تهران استفاده شود .   به اين ترتيب 
منابع متحرك كه بيشترين نقش را در آلودگي هواي 
تهران دارند ش��امل كاميون ها، خودروهاي سواري، 
موتورسيكلت ها، ميني بوس هاي ديزلي و اتوبوس ها 
به جز اتوبوس هاي ش��ركت واحد مي شوند. اما نقش 
اين منابع در آلودگي هوا يكسان نيست به طوري كه 
كاميون ها 15.7 درصد، خودروهاي سواري 14 درصد، 
موتورس��يكلت ها 10 درصد، اتوبوس ها 5.7 درصد و 
مين��ي بوس هاي ديزلي 4 درص��د در آلودگي تهران 
نقش دارند. منابع ثابت ك��ه كمتر از نيمي از آلودگي 
هواي تهران را به دوش مي كشند نيز شامل نيروگاه ها، 
پاليش��گاه ها، منابع آالينده خانگي، تجاري و اداري 
مي ش��وند. در كنار وظايف دستگاه هاي، راهكارهاي 
موقت آلودگي هوا، توقف فعاليت هاي س��اختماني و 
صنايع با ايجاد آاليندگي، ممنوعيت تردد كاميون ها 
در ش��ب، جلوگيري از تردد كاميون هاي��ي با باالي 
20 سال عمر، توقف موتور سيكلت هاي فاقد معاينه 
فني و همچنين همكاري و مش��اركت مردم است. بر 
اس��اس اين گزارش، از ابتداي امسال نيز 2 روز هواي 
پاك، ۳7 روز هواي قابل قبول يا همان س��الم و چهار 
روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس در تهران به 

ثبت رسيده است.



كميسيون اقتصادي مجلس در حال تهيه و تدوين طرحي 
جديد براي س��اماندهي و قانون گذاري درح��وزه رمزارز 
است. اين طرح يكي از خروجي هاي »گزارش كميسيون 
اقتصادي در مورد بررس��ي وضعيت صنعت اس��تخراج 
رمزارز هاي جهان روا و مبادالت داخلي آن در كشور« است 
كه در دستور كار مجلس قرار گرفته و در هفته هاي آتي در 
صحن علني قرائت مي شود. در اين طرح مجلس مي خواهد 
وظيفه دستگاه هاي مختلف در حوزه رمزارزها را مشخص 
كند. اين در حالي است كه رييس كميسيون فين تك نصر 
تهران معتقد اس��ت اين طرح نواقص زي��ادي دارد و يك 
طرح جامع نيست. او تاكيد دارد داشتن يك طرح ناقص 
مي تواند به مراتب بدتر از نبود يك طرح باش��د.»گزارش 
كميس��يون اقتصادي در مورد بررسي وضعيت صنعت 
اس��تخراج رمزارز هاي جهان روا و مبادالت داخلي آن در 
كشور« است كه در دستور كار مجلس قرار گرفته. مجتبي 
توانگر، عضو كميسيون اقتصادي و رييس كميته اقتصاد 
ديجيتال مجلس به پيوست گفت: »هنوز گزارش نهايي 
نشده و آنچه رسانه ها منعكس كرده اند نسخه اي از يكي 
از پيش نويس ها بوده است.« براساس اين گزارش، فارغ از 
نقش رمزارزها در كاهش اثر تحريم ها، توليد و ذخيره سازي 
اين محصول استراتژيك و كمياب عالوه بر مزاياي درآمدي 
و توليد ثروت ملي و در اختيار قراردادن ظرفيت هاي موثر 
در مقابله با تحريم ، فرصت بي بديل در ايجاد ارزش افزوده 
غيرمستقيم براي منابع نفتي و تحصيل درآمد ملي معادل 
برق صادراتي به وجود مي آورد. نمايندگان در اين گزارش 
پيش بيني كردند كه با قانونمندكردن اين حوزه و همراهي 
دولت در س��اماندهي ظرفيت هاي شكل گرفته موجود، 
مي توان ظرف كمتر از يك سال سهم كشور در اين صنعت 
بين المللي را به حدود ۱۰ درصد با توان توليد ثروت ساالنه 
نيم  ميليارد دالر رساند و با رشد ساالنه ۱۰ درصدي، اين 
سهم جهاني را حفظ كرد. در پايان اين گزارش همچنين 
طرح پيشنهادي آورده شده است كه براي نهادهايي چون 
وزارت صمت، بانك مركزي، نيروي انتظامي، وزارت نفت 
و وزارت ني��رو و وزارت ارتباطات تكاليفي را تعيين كرده 
است. دراين طرح مزارع اس��تخراج رمزارز موظف شدند 
با نظارت وزارت صمت و همكاري س��ازمان نظام صنفي 
ميزان درآمد رمزارزي خود را به بانك مركزي اعالم كنند. 
دستورالعمل اين نظارت هم ظرف مدت دو ماه از تصويب 
اين قانون به تصويب ش��وراي عالي مقابله و پيشگيري از 
جرايم پولشويي و تامين مالي تروريستي مي رسد. مجتبي 
توانگر، عضو كميسيون اقتصادي درمورد اين گزارش گفت: 
»ما در كشور با خأل تصميم گيري در زمينه ارزهاي مجازي 
مواجه هستيم؛ هم در زمينه استخراج رمزارز در داخل و 
هم مهم ترين موضوع، هجوم مردم براي سرمايه گذاري در 
رمزارز. به طور مشخص براساس برآوردهاي كارشناسي، 
روزانه بين يك تا دو هزار ميليارد تومان سرمايه مردم وارد 
اين عرصه مي شود. اين مس��اله مصداق خروج سرمايه از 
كشور است. در زمينه استخراج رمزارز نيز استفاده از انرژي 
ارزان داخلي براي اين موضوع هم يك نوع رانت خواري است 
و هم در دوره اوج مصرف در تابس��تان، شبكه برق را دچار 
مشكل مي كند.« به گفته توانگر با توجه به اين موضوعات 
بايد فكر عاجل��ي در اين زمينه كرد و گزارش مجلس هم 
حاوي طرحي پيشنهادي براي ساماندهي استخراج و بازار 

مبادالت داخلي رمزارزهاست.

    بسياري از مسووالن
درك مشخصي از وضعيت رمزارزها ندارند

توانگر همچنين بيان ك��رد: »البته برنامه ما در كميته 
اقتصاد ديجيتال كميس��يون اقتصادي اين اس��ت كه 
گزارش كميسيون دو خروجي مشخص داشته باشد. 

يك خروجي تحليل شرايط فعلي رمزارزها در داخل و 
چالش هاي پيرامون اين مساله است. بسياري از مسووالن 
و نخبگان هنوز درك مش��خصي درباره ابعاد وضعيت 
رمزارزه��ا در داخل ندارند.« براس��اس گفته هاي عضو 
كميسيون اقتصاد ديجيتال در وهله بعد نمايندگان طرح 
پيشنهادي خود را براي ساماندهي وضعيت رمزارزها در 
داخل كش��ور مطرح مي كنند. او در ادامه در خصوص 
رويكرد مجلس در قبال رمزارزها با اشاره به اينكه مجلس 
منتقد رويكرد انفعالي دولت در زمينه رمزارز است، گفت: 
»نحوه مواجهه با پديده رمزارزها را مي توان به پنج حوزه 
دسته بندي كرد. اول استفاده از رمزارزها براي مبادالت 
خارجي، دوم استخراج رمزارزهاي موجود، سوم طراحي 
رمزارزهاي ملي يا چندجانبه، چهارم تبادل رمزارز و ايجاد 
صنايع مرتبط با رمزارز. « توانگ��ر در ادامه اضافه كرد: 
»رويكرد مجلس اين است كه همه اين موارد ساماندهي 
شود. تقويت استخراج رمزارزها با توجه به مزيت ما در 
زمينه انرژي ضروري است. اس��تفاده از رمزارزها براي 
مبادالت خارجي به واسطه امكان كاهش آثار تحريم ها 
از طريق رمزارزها، بايد در اولويت باشد. در حوزه طراحي 
رمزارزها هرچند تالش هايي انجام شده؛ اما بايد با توجه 
به ظرفيت هاي داخلي در ايجاد ش��بكه ملي اطالعات، 
پيام رسان هاي داخلي و ماهواره داخلي بايد در اين زمينه 
نيز ايجادكننده قواعد بازي و اعمال حاكميت باشند.« 
به گفته توانگر در زمينه تبادل رمز ارز در داخل نيز براي 
افرادي كه به دنبال سرمايه گذاري در اين عرصه هستند 
بايد زيرساخت مورد نظر و ابزارهاي سرمايه گذاري در 

بورس ايجاد شود. 

    شفاف سازي 
در مشخصات صرافي هاي رمزارزي

البته كه دولت در يك سال اخير مصوبات بسياري در حوزه 
رمزارز تصويب كرده است. مصوباتي درحوزه هاي ماينينگ 
و خوداظهاري دستگاه هاي استخراج. به تازگي هم بانك 
مركزي اعالم كرده است كه صرافي هاي مجاز براي تبادل 
و معامالت رمزارز شناس��ايي و معرفي مي ش��وند. توانگر 
همچنين درمورد مصوبه هاي دولت و شناسايي صرافي هاي 
مجاز براي تبادل رمزارزها هم بيان كرد: »حتما بانك مركزي 
در اين عرصه بايد صرافي هاي صالحيت دار را شناسايي و 
معرفي كند؛ اما هر مقدار بت��وان دايره صرافي هاي داراي 
مجوز را گسترش داد بهتر است. مهم تر از تعداد صرافي ها، 
معيارهاي مش��خص براي تعيين صالحيت صرافي هاي 
صالحيت دار در اين عرصه اس��ت كه بايد شفاف باشد. به 
اين صورت رانتي در اين زمينه ب��راي صرافي هاي داراي 
مجوز خريد رمزارز ايجاد نشود.« براساس گفته هاي عضو 

كميسيون اقتصاد مجلس، بسياري از كارشناسان، يكي از 
عوامل ركود شديد در بازار سرمايه را حركت نقدينگي به 
سوي اين بازار غيرشفاف و بي ضابطه قلمداد مي كنند و او هم 
پيشتر به رييس جمهور، وزيراقتصاد، رييس بانك مركزي 
تذكر داده  كه در صورت عدم برخورد مناسب در اين موضوع، 
مجلس حتماً ورود خواهد كرد و از تمامي ابزارهاي نظارتي 
خود، از جمله ارجاع ترك فعل هاي انجام شده به مراجع 

قانوني، استفاده خواهد كرد.

    طرح هاي گذش�ته براي تسهيل استخراج   
رمزارزها

البته اين تنها طرحي نيست كه در مجلس يازدهم درمورد 
رمزارزها تدوين ش��ده است. آبان ماه سال گذشته طرح 
»تامين ارز با اس��تفاده از جهش توليد صنعت استخراج 
رمزارز« در مجلس اعالم وصول شد. اين طرح كه توسط 
سازمان نظام صنفي رايانه اي به مجلس پيشنهاد شده بود، 
قصد داشت شرايط استخراج رمزارز را ساده تر كند. عباس 
آشتياني، رييس كميسيون رمز ارز و بالكچين سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور درمورد آخرين وضعيت اين 
طرح در مجلس گفت: »حدود يكسال و نيم پيش، پيش 
از اينكه هيات دولت دو مصوب��ه در زمينه قانوني كردن 
استخراج رمزارزها و خوداظهاري دستگاه هاي استخراج 
تصويب كند، سازمان نظام صنفي رايانه اي طرحي را به 
مجلس ارايه كرد كه حول محور استخراج رمزارزها بود 
و نيم نگاهي هم به سرمايه گذاري و موضوعات تبادالت 
رمزارزها هم داشت.« او ادامه داد: »چون در آن زمان قانون 
مش��خص و مدون و مصوبه هيات وزيران وجود نداشت، 
طرح پيشنهادي ما در حد چند جمله و عبارت براي تامين 
ارز از محل اس��تخراج رمزارزها تهيه شده بود. اين طرح 
در مجلس مورد بررسي قرار گرفت. همزمان طرح هاي 
ديگري هم به صورت موازي ارايه شد.« به گفته آشتياني 
خلط موضوعات مختلف در اين حوزه سبب شد بررسي 
اين طرح در مركز پژوهش هاي مجلس متوقف ش��ود و 
حاال طرحي از سمت كميسيون اقتصادي مجلس مطرح 
شده كه روح و بطن آن تقريبا برآورده از طرح پيشنهادي 
سازمان نظام صنفي است. او همچنين بيان كرد: »عالوه بر 
پيش نويسي كه منتشر شده، شنيده ها حاكي از اين است 
كه نظرات منفي ديگر هم در اين طرح گنجانده مي شود. 
زماني كه ما طرح را مطرح مي كرديم، بخش تبادل رمزارز 
ترجيح دادند كه سكوت كنند چون حجم تبادل به حجم 
زيادي نرسيده بود. حاال اين بخش به بلوغي رسيده است 
و در اين طرح بايد به ابعاد مختلف رمزارز پرداخته شود. 
به خصوص اينكه بايد به حوزه تبادل توجه ويژه اي شود.« 
او در ادامه گفت: »با ممنوع شدن تبادل، مردم منصرف 
از تبادل رمزارز نمي ش��وند بلكه س��رمايه آنها به سمت 
پلتفرم هاي خارجي هدايت مي ش��ود. براي هدايت اين 
بازار بايد شفافيت ايجاد كردو حقوق مصرف كننده ايراني 
را حفظ كرد.« آشتياني معتقد است كه منافع اين حوزه 
از مضرات آن بيشتر است و مي توان تبادل رمزارزها را در 
داخل كشور به صورت غيرمستقيم و بدون مجوزدهي با 
نظارت هوشمند حمايت كرد و راه حلش هم توسط بخش 

خصوصي سال گذشته به بانك مركزي ارايه شده است.

    دردسرهاي تبادل رمزارزها
بحث تبادل و معام��الت رمزارزي موضوعي اس��ت كه 
در هفته هاي گذشته از سوي مس��ووالن مطرح شده و 
محمدباقر قاليباف ، رييس مجلس درخواس��ت كرده تا 
سه قوه يعني دولت، مجلس و قوه  قضايي مسدودسازي 
درگاه هاي پرداخت صرافي هاي غيرمجاز فروش رمزارز را 
در دس��تور كار قرار دهند. پيش از اين هم توانگر، رييس 
كميته اقتصاد ديجيت��ال مجلس در نامه هايي جداگانه 
به رييس جمهوري، وزراي اطالع��ات، اقتصاد، صمت و 
رييس كل بانك مركزي نسبت به هدايت سرمايه مردم 
به سمت معامالت رمزارزهاي خارجي هشدار داده بود. 
در اين مورد البته مجتبي توانگر گفته است كه مجلس با 
معامالت رمزارز مخالف نيست بلكه به دنبال ساماندهي 
آن است. توانگر در اين مورد توضيح داد: »االن دو مشكل 
در اين زمينه وجود دارد. مشكل نخست، خروج سرمايه 
از كشور است. برآوردها نشان مي دهد كه روزانه بين يك 
تا دو هزار ميليارد تومان پول از داخل براي سرمايه گذاري 
در رمزارزها به ارز تبديل و از كش��ور خارج مي شود. اين 
ميزان خروج سرمايه از كشور در شرايط تحريم ها و كمبود 
منابع ارزي نگران كننده است. مشكل دوم، ورود شتابان و 
بعضا بدون اطالع برخي سرمايه گذاران در اين بازار است 
كه موجب مي شود تا سرمايه آنها در معرض خطر باشد 
و ش��بيه اتفاقاتي كه در ورود مردم به بورس رقم خورد، 
اتفاق بيفتد. به همي��ن خاطر بايد معامالت رمزارزها در 
داخل را ساماندهي كرد.« آش��تياني در خصوص نحوه 
برخورد بخش خصوصي با طرح پيشنهادي در مجلس 
گفت: »پس از قرائت گزارش در صحن، اين گزارش براي 
بررسي بيشتر به كميس��يون بازگردانده مي شود در آن 
زمان ما پيش��نهادهاي خود را عرضه مي كنيم. البته به 
عنوان نماينده بخش خصوصي و آغازكننده اين موضوع در 
مجلس در تالش هستيم تا نظر همه كسب وكارهاي اين 
حوزه را جمع آوري كنيم.« براساس گفته هاي آشتياني 
۱۲ ارديبهشت ماه نيز در اين زمينه فراخواني منتشر شد 
تا همه عالقه مندان و فعاالني كه نظر كارشناسي در مورد 
قانونگ��ذاري اين حوزه دارند، نظرات خود را با س��ازمان 
نظام صنف��ي در ميان بگذارند. او همچني��ن بيان كرد: 
»پيشنهادها و نظرات مشترك را جمع آوري مي كنيم و 
آن بخش از نظرات كه متضاد است را با برگزاري جلسات 

كارشناسي حل و فصل مي كنيم.« 

    تصويب طرح ناقص درباره رمزارزها 
بدتر از بي قانوني است

رضا قربان��ي، عضو هيات مديره و رييس كميس��يون 
فين تك س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران، ادعاي 
اينكه كميسيون رمزارز نصر كشور اولين طرح درباره 
ارزهاي ديجيتال را به مجلس ارايه داده و به همين خاطر 
هم بايد همين طرح پيگيري شود را غلط مي خواند. او 
در گفت وگو با ديجياتو اظهار كرد: »عمر كميسيون دو 
سال است و ماجراي رمزارزها حداقل هفت سال است 
كه در ايران دنبال مي شود. در همان مجلس يك گزارش 
داريم مربوط به قبل از خلق اين كميسيون )شهريور 
ماه ۱۳۹۷( كه توس��ط مركز پژوهش هاي مجلس در 
۲۵ صفحه تدوين شده و بسيار متن كامل تري از طرح 
فعلي است. طرح فعلي كه ۵ صفحه است نه شانيت يك 
متن حقوقي را دارد و نه شانيت يك طرح پژوهشي اما 
اسمش را گذاشتند طرح جامع رمزارزها در ايران.« او با 
انتقاد از متني كه توسط كميسيون رمزارز نصر كشوري 
به مجلس ارايه شده و در حال پيشروي است، بيان كرد: 
»اگر قانون نداشته باشيم راحت تر از اين هستيم كه يك 
قانون ناقص و بد را جلو ببريم. هيچكس مخالف قانونمند 
كردن رمزارزها نيس��ت ولي اينك��ه فقط ماينينگ را 
ببينيم هم درست نيست. دو سال پيش مصوبه هيات 
دولت را بر مساله ماينينگ داشتيم كه از طرح كنوني 
هم مفصل تر است اما جامع نبود و مشكل ساز شد؛ حتي 
براي ماينينگ. به عنوان مثال در آن طرح بحث گمركي 
ديده نشده و واردات دستگاه ها به مشكالت خورده كه 
اخبار آن هم منتشر شده است. اگر قانوني شدن درست 

انجام نشود، شرايط را بدتر مي كند.« 
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 خيزش بورس و مكانيسم 
بازار آزاد

 همه از آن بهره خواهند برد. بايد توجه داش��ت كه 
برخالف برخي ريشخندها، برخي از مواردي كه در 
بسته حمايتي دولت درخصوص حمايت از بورس 
مطرح شده، موارد درستي اس��ت. به عنوان نمونه 
اعطاي تابعيت ب��ه افرادي كه قرار اس��ت در ايران 
سرمايه گذاري كنند، رويكرد مترقي و مطلوبي است، 
اما بايد پرسيد آيا در اين شرايط سرمايه گذاري حاضر 
خواهد بود وارد اقتصاد ايران شود. آيا در شرايطي كه 
اقتصاد ايران تحريم است، به FATF  متصل نشده، 
نهادهاي حاكميتي در اقتصاد دخالت هاي گاه و بيگاه 
دارند و... س��رمايه گذاري حاضر است سرمايه هاي 
گرانقدر خود را به اي��ران انتقال دهد. تا زماني كه از 
وين و مذاكرات با كش��ورهاي غربي، اخبار خوشي 
نرسد، معادله FATF حل و فصل نشود و نهادهاي با 
نفوذ متوجه اين واقعيت نشوند كه بايد از دخالت در 
اقتصاد دست بردارند، اين رويكردهاي اصالحي به 
نتايج موردنظر نخواهد رسيد. در كنار اين اصالحات 
زيربنايي، بايد افرادي به كار گماشته شوند كه با بازار 
آزاد و منطق آن آشنايي داشته باشند. اين روند در 
الگوي توسعه چيني حد فاصل سال هاي ۱۹8۰ تا 
۱۹۹۰ميالدي يك چنين ضرورت هايي مورد توجه 
قرار گرفت. وقتي رويكردهاي مبتني بر بازار آزاد در 
پيش گرفته ش��د، حتي حادثه اي در ابعاد تيان من 
نيز نتوانست در اين مس��ير خللي وارد سازد. وقتي 
ناآرامي هاي عميق سياسي و اجتماعي در چين به 
وقوع پيوست برخي تحليلگران چيني اشاره كردند 
كه استفاده از مكانيسم بازار در چين نتيجه بخش 
نيست، اما »دن شيائوپنگ« از طريق آگاهي بخشي 
و ارتباط با بدنه فكري و افكار عمومي جامعه تالش 
كرد اين رويكرد و اين س��از و كار را در چين محقق 
كن��د. زماني كه اين فوندانس��يون در اقتصاد چين 
پياده سازي ش��د بس��تر الزم براي رشد اقتصادي 
فراگير، جهش اقتصادي و توس��عه صادرات در اين 
كش��ور فراهم ش��د. اقتصاد ايران هم نيازمند يك 
چنين رويكردي است. تصميم سازان ارشد كشور 
بايد متوجه اهميت بازار آزاد ش��وند. بازي هر روزه 
با دامنه نوسان، بخشنامه هاي رنگ به رنگ، تزريق 
پول و... نتيجه بخش نيس��ت. در حال حاضر بورس 
ايران با دالر كوريليش��ن )همبس��تگي( پيدا كرده 
است. س��رمايه گذاران منتظرند قيمت دالر پايين 
بيايد، بعد اقدام به خالي كردن بازار س��رايه كنند. 
دولت هر اندازه كه در بازار س��رمايه تزريق كند، از 
سوي ديگر مردم از بازار خارج خواهند شد تا قيمت 
دالر به يك رقم تعادلي برس��د. پس چه بايد كرد؟ 
اينجاست كه پاي نهادهايي چون بانك مركزي به 
ميان مي آيد. آيا بانك مركزي مي تواند پالس هايي 
از ثبات ارز در بازار ارز ارايه كند؟ آيا مش��خص است 
كه چه سرنوشتي دراختيار نرخ بهره خواهد بود؟ آيا 
مي دانيم در س��ال ۱4۰۰ نرخ تورم چگونه خواهد 
بود؟ پاسخ تمام اين پرسش ها خير است. شگفت آور 
اينكه تصميم گيري درخصوص اين گزاره ها نيز از 
عهده يك نهاد خاص برنمي آيد. ذي نفعان مختلفي 
هستند كه هر كدام در برابر اين تصميمات مواردي 
را مورد توجه قرار مي دهند. هنوز اقتصاد ايران براي 
تحقق مكانيسم بازار آزاد موانعي را پيش رو دارد. بايد 
بررسي شود چرا كشورهايي مانند دانمارك كه در آن 
ذي نفعان مختلفي حضور دارند و طيف هاي مختلف 
سوسياليست، ليبرال،  دموكرات و... در آن اثرگذار 
هستند، توانسته تعادلي ميان اين همه منافع متضاد 
ايجاد كند. در واقع در اقتصاد ايران نيازمند رسيدن به 
وضعيتي هستيم كه در آن بيشتر از آنكه بر تفاوت ها 
تاكيد شود، بر شباهت ها و ويژگي هاي مشترك تكيه 
مي ش��ود. بنابراين بايد مجموعه ذي نفعان اقتصاد 
ايران متوجه اين واقعيت شوند كه براي استفاده از اين 
سفره بايد ساز و كار بازار آزاد را به رسميت بشناسند و 

تالش كنند از آن بهره ببرند.

توئيتر قابليت هاي چت روم 
صوتي را گسترش مي دهد

توييتر ب��ه زودي امكانات جديدي ب��راي قابليت 
»اسپيس« فراهم مي كند و به افراد اجازه مي دهد 
با كم��ك آن درآمدزايي كنند. ب��ه گزارش مهر به 
نق��ل از تك كرانچ، ب��ه نظر مي رس��د توئيتر قصد 
دارد قابليت چ��ت روم صوتي خود )اس��پيس( را 
گس��ترده تر كند. اين ش��ركت اعالم كرد ويژگي 
مذكور براي حس��اب هاي كاربري با بيش از ۶۰۰ 
فالوئ��ر در دس��تگاه هاي اندروي��د و iOS فراهم 
مي شود. همچنين اين پلتفرم به طور رسمي برخي 
ويژگي هايي را اعالم كرد كه آماده ارايه هس��تند؛ 
مانند ارايه اسپيس با استفاده از بليت، قابليت هاي 
زمانبندي، يادآوري، پش��تيباني براي حضور چند 
ميزبان و غيره. در كنار اين موارد اين شركت براي 
كاربراني با حداقل ۶۰۰ فالوئر قابليت اس��پيس را 
فراهم كند. حساب هاي كاربري با اين تعداد فالوئر يا 
بيشتر تجربه خوبي در ميزباني چت ها دارند. با اين 
وجود توئيتر اعالم كرد همچنان قصد دارد در آينده 
قابليت اس��پيس را براي تمام كاربران فراهم كند. 
از سوي ديگر اين ش��بكه اجتماعي روي ميزبانان 
اسپيس نيز تمركز كرده و به زودي قابليت برگزاري 
يك اس��پيس با حضور چند ميزبان را پش��تيباني 
مي كند. به اين ترتيب ميزبانان اين قابليت، قدرت 
بازاريابي بيشتري خواهند داشت و حتي مي توانند 
براي دسترسي به رويدادهاي زنده در »اسپيس« 
هزينه دريافت كنند. يك ويژگي جديد توئيتر كه 
طي چند هفته آتي عرضه مي شود به كاربران اجازه 
مي دهد اسپيس را زمان بندي كنند. به اين ترتيب 
ميزباناني كه اس��پيس را ارايه مي كنند مي توانند 
پيش از زمان تعيين شده، فعاليت هاي بازاريابي را 
انجام دهند. در كنار اين موارد توئيتر ابزارهاي سنتي 
بيشتري براي درآمدزايي از اسپيس ارايه مي كند كه 
يكي از آنها فروش بليت است. اين شركت مشغول 
توسعه قابليتي است كه به ميزبانان اجازه مي دهد 
بهاي بليت و تعداد حاضران در هر رويداد اسپيس 
را تعيين كنند. به اين ترتيب كاربران مي توانند از 
طريق اسپيس درآمد زايي كنند. در ماه هاي آينده 
گروه مح��دودي از كاربران مي توانن��د به قابليت 

اسپيس بليتي دسترسي يابند.

 AOL برندهاي نمادين ياهو و
فروخته شدند

شركت وريزون كاميونيكيشنز در قراردادي به ارزش 
پنج ميليارد دالر، كسب و كار رسانه اي خود شامل 
برندهاي نمادين ياهو و AOL را فروخت و به فعاليت 
گران و ناموفق در دنياي رسانه و تبليغات پايان داد. به 
گزارش ايسنا به نقل از رويترز، اين شركت مخابراتي 
مستقر در نيويورك با وجود صرف بيش از يك دهه 
زمان و ميليارده��ا دالر هزينه براي بناي برندهاي 
اينترنتي مس��تحكم، در فضاي تبليغات اينترنتي 
به شدت رقابتي كه تحت سلطه فيس بوك و گوگل 
قرار داشت، براي پيش��رفت به تقال افتاد. وريزون 
كه در س��ال ۲۰۱8 ارزش كسب و كارهايش را 4.۶ 
ميليارد دالر كاهش داد، كسب وكار رسانه اي خود 
را كه عالوه بر ياهو و AOL شامل برندهاي آناليني 
نظير تك كرانچ، ميكرز، رايوت و فلوري مي ش��ود، 
به ش��ركت آپولو گلوبال فروخت و ۱۰ درصد سهم 
در آن همچنان خواهد داشت. اين شركت پلتفرم 
وبالگ نويس��ي Tumblr را در س��ال ۲۰۱۹ به 
مبلغ نامعلومي فروخت و سال گذشته وب سايت 
خبري هافينگتن پست را به شركت بازفيد فروخت. 
 Oath كسب و كار رسانه اي وريزون كه پيش از اين
نام داشت و اخيرا وريزون مديا نام گرفته بود، پس از 
نهايي شدن قرارداد در نيمه دوم سال ۲۰۲۱ ياهو 
نام خواهد گرفت. وريزون در سال ۲۰۱۹ به دنبال 
خري��دار براي ياهو فاينانس ب��ود و بعضي از منابع 
صنعتي ارزش اين كسب و كار را حدود دو ميليارد 
دالر ب��رآورد ك��رده بودند. اين در حالي اس��ت كه 
وريزون حدود 4.48 ميليارد دالر براي ياهو در سال 
۲۰۱۷ هزينه كرد و اين تصور را داشت كه بيش از 
يك ميليارد كاربر ياهو مخاطبان قدرتمندي براي 
تبليغات آنالين خواهند بود. اين شركت سرويس 
ايميل AOL را در سال ۲۰۱۵ به مبلغ 4.4 ميليارد 

دالر خريداري كرده بود.

مجلس شوراي اسالمي منتقد رويكرد انفعالي دولت در زمينه رمزارز است

آخرين تالش  مجلس براي ساماندهي رمزارزها

فراخوان آگهی مناقصه )يک نوبته(
شرکت بهسازان آینده قزوین )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 
298/د/30/1400 مورخ 1400/02/12، انجام خدمات امور مربوط به  تأمین نیروی انسانی )خدماتی- اداری- دبیرخانه 
و امور محوله حجمی و متفرقه(  شهرداری قزوین، مناطق و سازمان ها و شرکت های تابعه آن را به شرکت های واجد 
صالحیت ) دارای گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی و گواهی صالحیت 
ایمنی اشخاص حقوقی( برای مدت یک سال شمسی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط 

و دریافت اسناد  مناقصه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.
٭  برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( می باشد وکلیه مراحل 
فرایند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت درمناقصه،ارسال پیشنهاد قیمت، اعالم به برنده ، 
پذیرش برنده بودن،پرداخت تعرفه سامانه ،ثبت اطالعات پرداخت های تضامین ، دربستر سامانه امکان پذیر است.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(،  1400/02/15 می باشد. ٭ 

ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  ٭ 
آدرس: قزوین ، میدان ارتش - ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 7و8       ٭ 

تلفن: 33368404-5 ٭ 
حمیدرضا کیان پور 

مدیرعامل شرکت بهسازان آینده قزوین

آگهی مزايده ) مرحله دوم (
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره 
2847/83-1399/6/31 حق بهره برداری موقت از بازارچه عرضه مایحتاج عمومی، محصوالت و فرآورده های کشاورزی 
و دامی شهید صمدی واقع در شهرک نور را بمدت 2 سال، به استناد مجوز شورای سازمان به شماره 99/11/20-4875/83 
حق بهره برداری موقت از کیوسکهای سوغات سرا و گیاهان دارویی)مقابل بیمارستان 29 بهمن - مقابل بیمارستان الغدیر 
- باغمیش�ه جنب آتش نشانی - اول جاللیه ( را بمدت 1 س�ال و حق بهره برداری موقت از کانکس شماره 5  محصوالت 
دامی و پروتئینی پشت بیمارس�تان رازی را به مدت 1 سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده و قید شده در 

اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی ) کتبی ( به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید .
متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده - پس از واریز مبلغ -/500.000 ریال به حساب 
شماره 7002035668382 بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در 
اوقات اداری از روز چهارشنبه مورخه 1400/2/15 تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخه  1400/2/28 به دبیرخانه سازمان واقع 
در تبریز  - خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان باید تا ساعت 
13:30 روز سه شنبه مورخه 1400/2/28 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. 
کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت 

را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی - فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 
ضمنًا کلیه پاکتها راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/2/28 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. 

ضمنًا س�ازمان در رد یا قبول هرکدام از پیش�نهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده 
خواهد بود. 

سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهرداری تبریز

ابراهیم محمدی - مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری تبریز



تعادل | فرشته فريادرس| 
نخستين مجوز گراني خودرو در سال ۱۴۰۰ صادر 
ش��د. براس��اس تازه ترين مصوبه ش��وراي رقابت، 
براساس تورم بخشي يكساله اعالم شده توسط بانك 
مركزي و پس از كسب تورم هاي اعمال شده قبلي در 
سه ماهه اول ودوم سال 99 و پس از اعمال متغيرهاي 
كيفيت و بهره وري نهايتا براي شركت ايران خودرو 
به طور متوس��ط 8.2 درصد و براي ش��ركت سايپا 
به طور متوس��ط 8.9 درص��د افزايش قيمت تعيين 
شد.قيمت هاي فوق براي تمامي خودروهاي مشمول 
دس��تورالعمل قيمت گذاري شورا، تا پايان شهريور 
۱۴۰۰ اعمال و اجرا مي شود.البته براساس تصميم 
ش��وراي رقابت، تمام كس��اني كه تا پايان سال 99 
براي خريد خودرو ثبت نام كرده اند و پيش پرداخت 
داش��ته اند مش��مول دريافت س��ود نخواهند بود و 
افزايش قيمت نيز به آنها تعل��ق نمي گيرد.اما چند 
نكته مهم درباره صدور مجوز گراني خودرو از سوي 
اين شورا قابل طرح است؛ نخست اينكه قيمت خودرو 
بر اساس تورم بخشي شش ماهه دوم سال قبل و بر 
مبناي افزايش نرخ ارز س��ال قبل افزايش يافته، كه 
معيار منطقي براي افزايش قيمت نيس��ت؛ چراكه 
در آن زمان نرخ ارز روندي افزايش داش��ت و همين 
موضوع عاملي براي درخواست خودروسازان جهت 
افزايش قيمت محصوالت ش��ان بود، اما در شرايط 
كنوني كه نرخ ارز به س��مت نزولي شدن ميل پيدا 
كرده و به گفته دولتمردان فعل چش��م انداز نرخ ارز 
افزايشي نخواهد بود، بنابراين مجوز افزايش قيمت 
توجيه منطقي ندارد. نكته دوم اينكه، وقتي نرخ ارز به 
سمت كاهش شدن ميل پيدا كند، قطعا روي افزايش 
توليد و عرضه خودرو اثر مستقيم دارد و تحريك اين 
سمت، باعث كاسته ش��دن از حجم تقاضا و كاهش 
قيمت ها در بازار مي شود. پس نمودار قيمت خودرو 
به سمت كاهش شدن حركت مي كند نه افزايش. در 
چنين ش��رايطي چرا بايد مجوز گراني صادر شود؟! 
اما س��ومين نكته: از آنجا كه قيمت خودرو در بازار 
تابعي از ن��رخ كارخانه اي خودروها اس��ت، هر نوع 
تغيير قيمت از سوي خودروس��ازان تاثير مستقيم 
بر نرخ هاي بازار خواهد داش��ت؛ بنابراين اعالم نرخ 
جديد خودروممكن است يك بار ديگر جو آرام بازار 

خودرو را بهم بريزد. 

    پروسه قيمت گذاري خودرو
تعلل ش��وراي رقابت براي اعالم نرخ جديد خودرو 
در س��ال جاري، انتقاد وزارت صمت راطي روزهاي 
گذشته در پي داشت. آنطور كه رييس شوراي رقابت 
اخيرا عنوان كرده بود، اين ش��ورا منتظر اعالم نرخ 
تورم بخشي از س��وي بانك مركزياست تا بر اساس 
آن، قيمت جديد خودروها را تعيين كند. رضا شيوا با 
بيان اينكه در سه ماه ابتدايي امسال افزايش قيمت 
خودرو خواهيم داشت، تاكيد كرده كه شوراي رقابت 
اجازه افزايش قيمت خودرو را در سه ماه پاياني سال 
گذشته نداد، بنابراين عمال حدود شش ماه مي شود 
قيمت كارخانه اي خودروهاي داخلي باال نرفته است. 
گفته هاي رضا ش��يوا در حالي اس��ت كه اين شورا 
سال گذشته و پس از ماه ها غيبت، به قيمت گذاري 
برگشت و بازه زماني تغيير قيمت خودرو را از سالي 
يك بار به س��ه ماه ي��ك بار تغيي��ر داد. از همين رو 
خودروسازان سال گذشته و در پي فصلي شدن بازه 
زماني تغيير قيمت خودرو، توانستند در سه مرحله 
)بهار، تابستان و پاييز( قيمت محصوالت شان را باال 
ببرند. آنها در زمستان نيز منتظر دريافت مجوز جديد 
افزايش قيمت بودند، اما شوراي رقابت با استناد به 
اينكه خودروسازان ارتقاي كيفي نداشته اند، اجازه 
افزايش قيمت به آنها نداد. او در زمستان سال گذشته 
گفته بود: »تورم بخشي از سوي بانك مركزي براي 
ايران خودرو ۱۴.۱ درصد و براي سايپا۱۴.۷۵ درصد 
اعالم ش��د كه با توجه به افزايش نسبي بهره وري و 
كيفيت بايد خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزايش 
قيمت مي دادند، اما با توجه به اينكه در حال حاضر 
قيم��ت در بازار خ��ودرو كاهش و ادامه دار اس��ت و 
همچنين به دليل كرونا كه سبب كاهش تقاضا شده، 
به دليل جلوگي��ري از ايجاد هيجان در بازار خودرو 

هيچ افزايش قيمتي تا پايان سال نداريم.« 
ام��ا پس از آنكه رييس ش��وراي رقابت گفته بود كه 
منتظر اعالم نرخ تورم بخشي از سوي بانك مركزي 
است، سهيل معمارباش��ي مديركل صنايع حمل و 
نقل وزارت صمت در اظهاراتي انتقادي گفته بود كه 
شوراي رقابت خيلي وقت است كه شاخص هاي تورم 
بخشي را از بانك مركزي دريافت كرده و بر مبناي اين 

شاخص و بر اساس مصوبات خودشان بايدقيمت هاي 
جديد خودرو را اعالم كنند. البته او تاكيد كرده بود: 
»م��ا نمي گوييم قيمت ها را افزاي��ش دهند بلكه بر 
اس��اس شاخص هاي تورم بخش��ي اعالمي از سوي 
بان��ك مركزي، اگ��ر كاهش تورمي وجود داش��ته، 
قيمت خودروها را كاهش دهند و اگر افزايش تورم 
داش��ته ايم، قيمت خودروها را افزايش دهند«البته 
او در ادامه با اظهاراتي متناقض گفته بود: »واقعيت 
اين اس��ت كه در همه صنايع و كاالهاي كشور تورم 
و افزايش قيمت داش��ته ايم و متناس��ب با افزايش 
قيمت در زنجيره هاي تأمين، قيمت كاالهاي نهايي 
هم متأثر شده و افزايشيافته است.« با اين اظهارات 
س��يگنال افزايش قيمت از وزارت صمت به شوراي 

رقابت فرستاد شد! 
بازار خودرو اواس��ط فروردين ماه نيز با ركود مواجه 
بود و ثبات نس��بي در اين بازار حاكم شده بود اما در 
آن زمان رييس ش��وراي رقابت با طرح اين موضوع 
كه قيم��ت كارخانه اي خودروها ط��ي 3 ماهه ا ول 
امس��ال افزايش مي يابد، باعث ب��ه هم زدن آرامش 
بازار و در نتيجه رش��د دوباره قيمت ها ش��د.از آنجا 
كه قيمت خودرو در بازار تابع��ي از نرخ كارخانه اي 
خودروها اس��ت، هر نوع اظهارنظ��ر در مورد تغيير 
قيمت خودروسازان تاثير مستقيم بر نرخ هاي بازار 
خواهد داشت. اما رضا شيوا در آن زمان براي كاهش 
تاثير سخنان خود بر بازار، روز 2۱ فروردين ماه اعالم 
كرد كه ش��وراي رقابت براي دس��تورالعمل ۶ ماهه 
قيمت��ي خودرو تصميمي نگرفته اس��ت و از اين رو 
جاي نگراني نيست.اما ش��وراي رقابت يك بار ديگر 
براي به��م زدن آرامش بازار خودرو با فش��ار وزارت 
صمت و خودروسازان، دست به كار شدو مجوز گراني 
انواع خودرو را صادر كرد.ش��وراي رقابت قرار بود در 
بهمن سال گذش��ته قيمت۱8 خودروي كم تيراژ را 
نيز از شمول فرمول خود خارج كند تا قيمت گذاري 
آنها به نوعي آزاد ش��ود، با اي��ن حال تصميم خود را 

تعليق كرد. 

    جزييات مصوبه شورا
اماببينيم ش��وراي رقابت براي گراني خودروها چه 
تصميمي گرفته اس��ت؛ افزايش قيمتي كه شوراي 
رقابت مصوب كرده كمت��ر از ۱۰ درصد براي همه 
خودرو هاي س��اخت داخل اس��ت.بر اساس مصوبه 
ش��وراي رقابت، قيم��ت محصوالت اي��ران خودرو 
به طور متوسط 8.2 درصد و محصوالت سايپا به طور 
متوس��ط 8.9 درصد افزايش مي يابد. جزييات اين 
مصوبه نش��ان مي دهد: ۱.براي تمام��ي افرادي كه 
تا پايان س��ال ۱399 جهت خريد خ��ودرو ثبت نام 
كرده و پيش پرداخت داش��ته اند و مشمول دريافت 
سود نيس��تند، افزايش قيمتي موضوِع بند 2 تعلق 
نمي گيرد. 2. بر اساس تورم بخشي يك ساله اعالم 
شده توس��ط بانك مركزي و پس از كسر تورم هاي 
اعمال شده قبلي در سه ماهه اول و دوم سال ۱399 
و پس از اعمال متغيرهاي كيفيت و بهره وري نهايتا 
براي شركت ايران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد 
و براي شركت س��ايپا به طور متوس��ط 8.9 درصد 

افزايش قيمت محاسبه شد كه با در نظر گرفتن بند 
۱ فوق براي تمامي خودروهاي مشمول دستورالعمل 
قيمت گذاري شورا، تا پايان شهريور۱۴۰۰ اعمال و 
اجرا مي ش��ود.تصميم به افزايش قيمت خودرو در 
حالي گرفته ش��ده، كه گفته مي شود وزارت صمت 
در اين بس��ته حمايتي خود، فرمول��ي جديد براي 
قيمت گذاري خودروه��اي داخلي تعيين كرده كه 
بر اساس آن، كم تيراژها توسط خودروسازان تعيين 
قيمت مي شوند و پرتيراژها را نيز همچنان شوراي 
رقاب��ت قيمت گ��ذاري خواهد كرد. اگر اين بس��ته 
تصويب و اجرايي ش��ود، عمال دست شوراي رقابت 
از قيمت گذاري خودروه��اي كم تيراژ داخلي كوتاه 
خواهد شد و خودروس��ازان مي توانند قيمت آنها را 
نزديك به ب��ازار تعيين كنند. اي��ن اتفاق به معناي 
انفجار قيمت كارخانه اي خودروهاي كم تيراژ است 
و سبب مي شود فاصله قيمت كارخانه و بازار آنها به 

حداقل برسد. 

    دستكاري عمدي در بازار خودرو
در اين ميان اما برخي با تصميم شوراي رقابت براي 
افزايش قيمت خودرو آنهم در شرايطي كه هم بازار 
خورو آرام اس��ت و هم نرخ ارز در حال كاهش است، 
به ش��دت مخالفند. به گفته آنها، در جلسه شوراي 
رقابت، افزايش قيمت خودرو بر اساس تورم بخشي 
ش��ش ماهه دوم س��ال قبل و بر مبناي افزايش نرخ 
ارز در س��ال قبل باال رفته؛ اين در حالي اس��ت كه 
در آن زمان نرخ ارز روندي افزايش داش��ت و همين 
موضوع عاملي براي درخواست خودروسازان جهت 
افزايش قيمت محصوالت ش��ان است. اما هم اكنون 
با روند كاهش��ي ن��رخ ارز روبرو هس��تيم و به گفته 
مسووالن دولتي و بانك مركزي، چشم انداز نرخ ارز 
فعاًل افزايشي نيس��ت.بنابراين معنا ندارد كه قيمت 
خودروها را به دليل گراني سال قبل، افزايش دهيم.

همچني��ن به گفت��ه مجتبي رضاخ��واه، عضو ناظر 
مجلس در ش��وراي رقابت، ش��وراي رقابت قيمت 
خودروه��ا را بر مبناي تورم بخش��ي خودروها در ۶ 
ماهه دوم س��ال قبل تعيين ك��رده، در حالي كه در 
آن زمان نرخ ارز باال بود اما حاال پايين آمده اس��ت و 
معنايي ن��دارد كه قيمت خودروها را به دليل گراني 
سال قبل، افزايش دهيم. به گفته او، اگر قرار است نرخ 
تورم محاسبه شود بايد به عوامل توليد توجه شود، 
در اين رابطه نرخ ارز كاهش يافته، هرچند مي توان 
به افزاي��ش هزينه حقوق و دس��تمزد توجه كرد. او 
همچنين با بيان اينكه قيمت برخي خودروها سال 
گذش��ته ۴۵ درصد افزايش يافته و منطقي نيست 
ك��ه دوباره ۱۰ درص��د افزايش ياب��د، در اظهاراتي 
عنوان كرده كه سيس��تم تصميم گي��ري در مورد 
قيمت خودرو داراي اش��كال اس��ت و خودروسازان 
از س��ال 9۷ تاكنون با دس��تكاري بازار باعث ايجاد 
نوسانات در اين بازار ش��دند.در واقع خودروسازان 
انحصاري به بازار شوك مي دهند. البته او بازگشت 
قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت را نيز اقدام 
درس��تي نمي داند و مي گويد: در اين زمينه تجربه 
خوبي نداشته ايم، ولي قيمت گذاري خودرو در بورس 

مي تواند روش درس��تي براي اين كار باشد. اين كار 
غيرعادي اس��ت كه قيمت نهاده هاي توليد خودرو 
در بورس تعيين شود، ولي قيمت گذاري نهايي كاال 
به نهادي ديگر س��پرده ش��ود. محمد باقري، عضو 
ناظر مجلس در ش��وراي رقابت نيز در مورد انحصار 
خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زماني كه 
قيمت ها تكليفي باشند و انحصار وجود داشته باشد، 
بحث رانت هم مطرح است.وي، شكست انحصار از 
دو خودروساز در كش��ور را ضروري دانست و افزود: 
قيمت گذاري بايد متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه 
دستوري و تكليفي و از طرف ديگر حاكميت و دولت 
نيز بايد نظارت كافي داش��ته باشد تا خودروسازان 
گران فروشي نكنند.او با بيان اينكه مجلس مخالف 
افزايش قيمت خودرو اس��ت و مخالفت خود را هم 
به شوراي رقابت اعالم كرده، گفت: سرمايه گذاري 
شركت هاي خارجي خودروس��از در ايران و واردات 
مديريت ش��ده، راهكاري براي شكس��ت انحصار از 
دست دو خودروساز داخلي است. اگر واردكنندگان 
خ��ودرو بدون اينكه دالري از كش��ور خارج ش��ود، 

خودرو وارد كشور كنند، اتفاق مباركي خواهد بود.

     نرخ ارز و قيمت خودرو
اما نكت��ه مهمي ك��ه در اين ميان وج��ود دارد اين 
اس��ت كه نرخ ارز در وضعيت توليد و عرضه بس��يار 
اثرگذار اس��ت. برهمين اس��اس مادامي كه نرخ ارز 
روند صعوديدارد، با يك فاصله زماني قيمت خودرو 
به شدت تحت تاثير اين موضوع قرار مي گيرد. هرچند 
بازار خودرو خيلي بيشتر از خودروسازان به افزايش 
نرخ ارز واكنش نش��ان مي دهند و قيمت ها در بازار 
سريع تر صعودي مي شود. اما وقتي نرخ ارز به سمت 
كاهشي ش��دن حركت مي كند، نمودار قيمت ها در 
بازار خودرو خيلي به آساني به سمت كاهش شدن 
ميل پيدا نمي كند. اما به هر حال، تحوالت نرخ ارز و 
بازار خودرو نشان مي دهد، كاهش نرخ ارز مي تواند 
منجر به كاهش قيمت خودرو شود. از اين رو، با توجه 
به اينكه مذاكرات برجامي در حال انجام هس��ت هر 
اتفاق و سيگنال مثبتي مي تواند بر بازار ارز اثرگذار 
باش��د و نمودار ارز را به س��مت پايين سوق دهد. با 
اين اوصاف، نرخ ارز مي تواند به عنوان عامل اثرگذار 
وبازيگر اصلي بازار خ��ودرو در صورت نتيجه بخش 
بودن مذاكرات هس��ته اي عمل كند و نمودارقيمت 
خودروها را به سمت نزولي شدن سوق دهد. بنابراين 
صدور مجوز گراني در شرايطي كه نرخ ارز به سمت 
نزولي شدن اس��ت و بازار خودرو در فاز انتظاري به 
س��ر مي برد، معنا ندارد و منطقي نيس��ت. چراكه با 
كاهش نرخ ارز، قطعا منجر به افزايش توليد و عرضه 
خودرو خواهد ش��د كه در پي آن نيز شاهد فروكش 
كردن حج��م تقاضا در بازار خ��ودرو خواهيم بود و 
اين دو مورد مي تواند قيمت خودرو را در يك سطح 

متعادلي قرار دهد. 
ب��ا اين حال بايد ديد طي روزه��اي آينده، با مصوبه 
جديد شوراي رقابت، آيا بازار آرام اين روزهاي خودرو 
به هم مي ريزد يا اينكه معامله گران همچنان ترجيح 
مي دهند منتظر نتيجه نهايي مذاكرات وين باشند. 
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ظرفيت بخش خصوصي 
براي واردات واكسن كرونا

مهر | عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با بيان 
اينك��ه هزينه واكسيناس��يون كل جمعيت كش��ور 
حدود2ميليارد دالر است، گفت: اگر همه چيز خوب 
پيش برود بخش خصوص��ي مي تواند هفته اي 2۵۰ 
هزار دوز واكسن وارد كند.ناصر رياحي با بيان اينكه اگر 
همه چيز خوب پيش برود بخش خصوصي مي تواند 
هفته اي 2۵۰ هزار دوز واكسن وارد كند، اظهار داشت: 
برآورد ما از واردات واكسن كرونا براي بخش صنايع ۶ 
ميليون دوز بود، اما اگر ساير بخش ها نيز نياز به واكسن 
داشته باش��ند، بخش خصوصي مي تواند طبق روال 
عادي واكسن وارد كند البته تزريق اين واكسن ها هم 
زيرنظر س��تاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت انجام 
مي شود. وي گفت: در حال حاضر، تقاضاي جهاني براي 
خريد اين واكسن ها بسيار زياد است و وقتي اطالعات 
مربوط به واكسن دريافت مي شود، در مدت چند روز 
بايد قرارداد نهايي ش��ده يا توافق قطعي شود؛ در غير 
اين صورت تضميني براي باقي ماندن ظرفيت اعالمي 
وجود ندارد. وي ادامه داد: هم اكنون فرايند اجرايي كار 
آغاز شده و اميدواريم با تأمين ارز و طي شدن مراحل 
باقي مانده، نخستين واكسن هاي كرونا كه احتماالً يك 
محموله ۱۰۰ هزار دوزي خواهد بود در هفته نخست 
خرداد توس��ط بخش خصوصي به كش��ور وارد شود.

رياحي گفت: قيمت واكسن آسترازنكا حدوداً پنج تا 
شش دالر و واكسن اسپوتنيك وي حدوداً ۱۱ تا ۱2 دالر 
برآورد مي شود. البته قيمت نهايي واكسن ها بستگي به 
قيمت روز ارز داشته و با ارز نيمايي محاسبه مي شود. 

توضيح انجمن فوالد درباره 
گم شدن ۳  ميليون تن فوالد

رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در رابطه با 
ادعاي »گم شدن س��ه ميليون تن فوالد« در زنجيره 
توليد، مصرف و صادرات فوالد، توضيحاتي ارايه كرد. 
بهرام سبحاني در مورد ادعاي گم شدن 3 ميليون تن 
فوالد اظهار داش��ت: اگرچه در مقايس��ه بين مصرف 
ظاهري فوالد مياني )بيلت، بلوم و اسلب( و توليد كل 
محصوالت فوالدي، براي يك س��ال كامل شمسي، 
اختالف حدود 3 ميليون تن مشهود است اما با توجه 
به يك سري نكات و عوامل مهم، موضوع گم شدن يا 
قاچاق اين مقدار محصول مياني قابل احراز نيست.وي 
افزود: اواًل آمار صادرات كه براي دوره يك ساله )از يكم 
فروردين تا 29 اسفند( كه توسط گمركات كشور اعالم 
مي گردد را نمي شود به توليد همان دوره نسبت داد زيرا 
كااليي كه در سه ماهه اول هر سال از گمركات كشور 
صادر مي شود، مربوط به توليدات سال قبل است.وي 
ادامه داد: ثانيًا همواره در هر مقطع زماني، بخش��ي از 
محصوالت مياني خريداري شده توسط واحدهاي نورد 
به عنوان كاالي در جريان توليد در طول خط توليد و 
انبار مواد اوليه موجود است كه در آمار توليد شمش و 
اسلب منظور مي شود ولي چون هنوز به محصول نهايي 
قابل فروش تبديل نشده در آمار محصول نهايي نمي آيد 
و با توجه به كثرت واحدهاي نورد، حجم شمش و اسلب 
ذخيره شده در انبار مواد اوليه واحدهاي نورد قابل توجه 
است.سبحاني گفت: نكته سوم اين است كه از آنجايي 
كه آمار ارايه شده توسط انجمن فوالد از شركت هاي 
توليدي دريافت مي ش��ود و تعدادي از ش��ركت هاي 
خودمصرفي در هر مقطع مقداري شمش توليدي را 
هنوز به محصول تبديل نكرده اند اين مقدار ش��مش 
توليدي در آمار محصول نهايي منظور نمي گردد.وي 
اظهار داشت: باتوجه به توضيحات فوق كاماًل بديهي 
است كه بين ميزان مصرف ظاهري فوالد مياني و حجم 
توليد محصوالت فوالدي، مغايرت هايي وجود داشته 
باشد. اخيراً نوردكاران مقاطع فوالدي به استناد آمار 
ارايه شده از س��وي انجمن فوالد درباره ميزان توليد، 
مصرف و صادرات محصوالت ف��والدي، عنوان كرده 
بودند كه 3 ميليون تن فوالد توليدي در كشور در گير 

و دار رانت موجود در بازار گم شده است.

اطالعيه جديد مالياتي اصناف 
به اطالع روس��اي اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور 
و تمام��ي افراد صنف��ي و كارشناس��ان اين حوزه 
مي رساند، مهلت تسيلم اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱399 و سر رسيد 
پرداخت ماليات آن براي تمامي موديان مالياتي به 
مدت يك ماه تا تاريخ ۱۴۰۰/2/۱۵تمديد شد. طبق 
اعالم سازمان امور مالياتي كشور، با عنايت به مفاد 
بند ۶ بخشنامه ۶۶/99/2۰۰ مورخ ۱399/۰9/۱۰ 
موضوع ابالغ مصوبات پنجمين جلسه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا مورخ ۱399/۰9/۰۱ مبني بر اينكه 
مهلت تس��ليم اظهارنامه ماليات ب��ر ارزش افزوده 
دوره سوم و چهارم سال ۱399 و سر رسيد پرداخت 
ماليات آن براي تمامي موديان مالياتي به مدت يك 
ماه تمديد مي شود مقرر مي دارد: »آخرين مهلت 
تس��ليم اظهارنامه مالياتي مربوط به دوره مالياتي 
زمستان س��ال ۱399 و سررسيد پرداخت ماليات 
ماهانه پانزدهم ارديبهش��ت س��ال ۱۴۰۰ خواهد 
بود. در اين راس��تا با توجه به اينكه مصوبات ستاد 
ملي مبارزه با كرونا در حكم قانون است لذا تسليم 
اظهارنامه و پرداخت ماليات در سررسيد تعيين شده 
مشمول جريمه هاي موضوع بند ۵ ماده 22 و ماده 
23 قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.« شايان 
ذكر اس��ت تمامي مهلت هاي قانوني كه سررسيد 
آنها تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه است از 
جمله مهلت مقرر براي تسليم گزارش حسابرسي 
مالياتي موضوع تبصره يك ماده 2۷ قانون ماليات بر 
ارزش افزوده نيز ش��امل تمديد مهلت موضوع بند 
۶ بخشنامه فوق الذكر خواهد بود. بنابراين موديان 
مالياتي براي تسليم گزارش حسابرسي مالياتي دوره 
چهارم )زمستان( سال ۱399 با احتساب تعطيالت 
رسمي پانزدهم و شانزدهم خرداد تا تاريخ هفدهم 

خرداد سال ۱۴۰۰ فرصت دارند.

سيب هايي كه روي دست 
باغداران ماند

ايس�نا |رييس هيات مديره نظام صنفي كشاورزي 
آذربايجان غرب��ي گفت: بيش از نياز كش��ور س��يب 
درختي توليد ش��ده و اين س��يب ها ب��ه دليل فراهم 
نشدن زيرساخت ها صادراتي و تنظيم بازار نادرست 
روي دست توليدكنندگان مانده است.سلمان قدرتي 
با بيان اينكه اس��تان آذربايجان غربي در توليد سيب 
درختي در كشور رتبه اول را دارد، اظهار كرد: متاسفانه 
به دليل اينكه تنظيم بازار به درس��تي صورت نگرفته 
مقدار زيادي سيب درختي روي دست باغداران مانده 
است.وي ادامه داد: بيش از مصرف كشور سيب توليد 
ش��ده و بازارهاي داخلي نيز از س��يب درختي اشباع 
ش��ده اند. از طرفي زيرساخت هاي الزم براي صادرات 
سيب به كشورهاي همسايه ايجاد نشده است و سيبي 
كه كشاورزان چندين سال زحمت مي كشند تا توليد 
شود و با افزايش هزينه هاي نهاده هاي كشاورزي نيز 
كنار مي آيد، دست آخر روي دست خودشان مي ماند.

قدرتي با بيان اينكه مشكالت بسياري بر سر راه صادرات 
است، گفت: يك روز در تضمين برگشت ارز و روز ديگر 
در سورتينگ و بسته بندي مشكالتي ايجاد مي شود.وي 
ياد آور شد: دو سال قبل هم گوجه فرنگي ها روي دست 
كشاورزان ماند و همچنان در برخي استان ها نيز اين 
مشكل وجود دارد.وي در پاسخ به اينكه چرا كشاورزان 
الگوي كشت را رعايت نمي كنند تا با مازاد محصوالت 
مواجه نشوند؟ گفت: كشاورز ديمي مي كارد. الگوي 
كشت ندارد. چه كسي الگوي كشت مناسب و اقتصادي 
ارايه داده كه چرخ زندگي كشاورز هم بچرخد؟ حتي در 
زمينه مصرف آب هم الگو مصرف داده نشده است.. وي 
در پايان گفت: آب داريم ولي بهينه مصرف نمي شود. 

كشاورز بستر الزم براي مصرف بهينه را ندارد.

قيمت جديد گندم اعالم شد
شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي 
محصوالت اساسي كشاورزي قيمت اصالح شده خريد 
تضميني گندم را براي س��ال زراعي ۱399-۱۴۰۰ 
به وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي، امور اقتصادي و 
دارايي، صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور ابالغ كرد.در متن نامه كاظم خاوازي_ 
وزير جهاد كشاورزي و رييس شوراي قيمت گذاري 
به اين وزارتخانه ها آمده است: شوراي قيمت گذاري 
و اتخاذ سياس��ت هاي حمايتي محصوالت اساسي 
كشاورزي در جلسه 23 فروردين۱۴۰۰ به استناد مفاد 
قانون اصالح قانون تضمين خريد محصوالت اساسي 
كش��اورزي مصوب پنجم آبان ماه ۱399به ش��ماره 
۶۷82۶/۱8۰ در تاريخ۱2 آذر ۱399 مجلس شوراي 
اس��المي تصويب كرد: »مبل��غ۱۰ هزارريال به ازاي 
هركيلوگرم گن��دم تحويلي به دولت به عنوان جايزه 
تحويل گندم پرداخ��ت گردد. بنابراين قيمت خريد 
تضميني گندم براي سال زراعي۱ 399-۱۴۰۰ براي 
گندم معمولي به ازاي هر كيلوگرم۵۰۰۰ تومان و براي 

گندم دوروم ۵2۰۰ تومان اصالح شد.« 

ويژه

ارتباط مستقيم شهردار با 
شهروندان از طريق سامانه 1۳7

شهردار اصفهان: در شرايطي كه امكان مالقات مردمي 
حضوري نيست، ارتباط مستقيم با شهروندان را حفظ 
كرديم. شهردار اصفهان، براي چندمين بار و در ادامه 
برنامه هاي »پاسخگويي در مسير اميد« به مدت سه 
س��اعت در اداره ارتباطات مردمي ١٣٧ ش��هرداري 
اصفهان حضور يافت و به طور مس��تقيم پاسخگوي 
تماس هاي تلفني ش��هروندان با س��امانه ۱3۷ بود.  
اين شهروندان بر اس��اس اعالم قبلي و اطالع رساني 
انجام ش��ده براي تماس با شهردار اصفهان در سامانه 
ارتباطات مردمي ١٣٧ ش��هرداري اصفهان ثبت نام 
كرده بودند تا مس��ائل و مطالبات خود را مستقيما با 
شهردار اصفهان در ميان بگذارند.  قدرت اهلل نوروزي، 
شهردار اصفهان طي بيش از سه ساعت به حدود 3۰ 
تماس پاس��خ داد. همچنين مرتضي طهراني معاون 
مالي اقتصادي ش��هردار اصفهان نيز پاسخگوي ۱۵ 

تماس شهروندي بود. 

پروژه عظيم مجموعه پل ها 
و تقاطع غيرهمسطح سردار 

سليماني، در يك قدمي افتتاح
با تكميل بخش هاي جانبي پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غيرهمسطح سردار شهيد سليماني از جمله روكش 
آس��فالت، نرده گذاري، نصب نماد پروژه و... اين طرح 
بزرگ عمراني در يك قدمي بهره برداري كامل و افتتاح 
قرار دارد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، پروژه مجموعه پل  ها و تقاطع غيرهمسطح 
سردار شهيد سليماني در ابتداي كيلومتر صفر حلقه 
چهارم حفاظتي شهر اصفهان قرار دارد و رينگ چهارم 
به طول ۷8 كيلومتر از اين نقطه آغاز مي ش��ود. در اين 
پروژه، پنج پل وجود دارد كه پل ش��ماره يك به طول 
۴92 متر و عرض ۱۴ متر، پل ش��ماره دو به طول 2۰۰ 
متر و عرض ۱8 متر، پل ش��ماره سه ۱۷۷ متر و عرض 
۱8 متر و پل شماره چهار نيز به طول ۱۰۶ متر و عرض 
۱9 متر و مجموع مساحت پل سازي اين پروژه حدود ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ مترمربع است. عالوه بر پل هاي اين پروژه، 
زيرگذري به طول ۷8۰ متر ايجاد ش��ده كه در مسير 
شمال به شرق است و پل شماره پنج محسوب مي شود، 
پل شماره يك حركت شرق به جنوب را انجام مي دهد 
كه به بهره  برداري رسيد، پل شماره دو حركت جنوب به 
شمال رينگ را پوشش مي دهد، پل شماره سه از شمال 
به جنوب و پل شماره چهار داراي دو لوپ است كه يكي 
از آنها از سمت شهر اصفهان به سمت شمال و ديگري از 
سمت جنوب به سمت شهر اصفهان را پوشش مي دهد.

نخستين مجوز افزايش قيمت انواع خودرو در سال ۱۴۰۰ صادر شد

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان مطرح كرد

دستكاري عمدي در بازارخودرو

ارمنستان دروازه تجارت ايران با اوراسيا و اروپا
ريي��س اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ارمنس��تان 
با اش��اره به ظرفيت هاي اين كش��ور ب��راي افزايش 
مبادالت تجاري با اروپا و اوراس��يا، گفت: ارمنستان 
همانند دروازه اي براي رسيدن به بازارهاي بين المللي 

محسوب مي شود.
»هروي��ك ياريجانيان« در گفت وگو ب��ا ايرنا، اظهار 
داشت: اگر ويروس كرونا با شرايطي كه به همراه آورده 
است، شيوع پيدا نمي كرد فعاليت هاي اقتصادي ايران 
مي توانس��ت در س��طح منطقه افزايش چشمگيري 
داشته باشد. »هرويك ياريجانيان« با بيان اينكه كرونا 
براي گس��ترش روابط تجاري، بازدارنده عمل كرد، 

افزود: در كنار گس��ترش اين ويروس، شرايط بانكي 
ايران با جهان نيز مانع ديگري ب��راي افزايش روابط 
تجاري بود زيرا از يك س��و FATF را نپذيرفته ايم از 
س��وي ديگر هنوز به طور كامل از امكانات سوييفت 
بهره مند نيس��تيم و در نتيجه تراكنش هاي مالي به 

سختي انجام مي شود.
وي با بيان اينكه ارمنستان نخستين كشور براي اتصال 
ايران به منطقه اورسيا است، تصريح كرد: اين شرايط به 
تنهايي مي تواند موجبات افزايش تجارت بين دو كشور 
را فراهم كند تا از خاك ارمنستان به عنوان دروازه اي 
جهت ورود به كشورهاي ديگر بهره مند شويم. رييس 

اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و ارمنستان با اشاره به 
ايجاد ممنوعيت هايي از س��وي اين كشور براي ورود 
بيش از هزار كاال از تركيه در ماه هاي گذشته، تاكيد 
كرد: ش��رايط ايجاد ش��ده ظرفيتي را براي افزايش 
تجارت ايران با ارمنستان فراهم كرده است كه تجار 
و توليدكنندگان بايد از آن به خوبي اس��تفاده كرده 

و كاالهاي ايراني را در بازار اين كشور عرضه كنند.
ياريجانيان با اش��اره به مرز مش��ترك مي��ان ايران و 
ارمنستان، خاطرنشان كرد: از شرايط جغرافيايي دو 
كشور مي توانيم براي ترانزيت كاال استفاده كنيم كه 
از راه هاي بهره مندي از اين ظرفيت، سرمايه گذاري ها 

در نزديكي مرزها است كه تاكنون به سرانجام نرسيده 
است. وي افزود: توليدكنندگان و صاحبان صنعت و 
تجارت در ايران مي توانند با سرمايه گذاري در مرزها 
يا ايجاد واحدهاي توليدي مشترك با ارمنستان، اقدام 
به توليد كاال كرده و از مرز اين كش��ور براي تجارت با 
اروپا استفاده كنند.رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و ارمنستان با اشاره به اينكه تعرفه تجاري اين كشور 
با كش��ورهايي مانند كانادا چهار درصد است، اظهار 
داشت: مي توان از اين ش��رايط براي عرضه كاالهاي 
ايراني به جهان بهره برد اما تاكنون در اين مسير گامي 

قابل توجه برداشته نشده است.
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خبرروز

۳۴۴  فوتي جديد كرونا  در كشور 
۳۴۴ بيمار مبتال به كرونا جان خود را از دست دادند و با اين احتساب مجموع جانباختگان بيماري به ۷۳ هزار و ۲۱۹ تن رسيد. 
بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت تاكنون يك ميليون و ۸۳ هزار و ۱۳۸ نفر ُدز اول واكسن كرونا 
و ۲۳۱ هزار و ۵۰۳ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به يك ميليون و ۳۱۴ هزار و 

۶۴۱ ُدز رسيده است.
 بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۰ هزار و ۱۵۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۹۸۵ نفر از 

آنان بستري شدند.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۵۷۵ هزار و ۷۳۷ نفر رسيد.

رويداد

كم بارشي امسال مي تواند پيامدهاي ناگواري به همراه 
داش��ته باش��د. اگر وضعيت مصرف آب در كشور مورد 
بازنگري قرار نگيرد و كاهش مصرف را در دستور كار قرار 
ندهيم ممكن اس��ت با قطعي آب در بسياري از شهرها 
مواجه شويم. رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر 
تهران با بيان اين مطلب  گفت: دستگاه ها بايد با همكاري 
و اتخاذ راهكارهايي در زمينه هاي كشاورزي، صنعت و 

فضاسازي شهري مصرف آب را كاهش دهند.

    خشكسالي در تابستان
فاطمه برنا ضمن اش��اره به اينكه حجم بارش هاي 
امسال نس��بت به دو سال گذشته بس��يار كم بوده 
است، اظهار كرد: اين شرايط بارش ها نشان مي دهد 
امس��ال با كم بارشي و خشكسالي در فصل تابستان 
روبرو هستيم البته ايران جزو كشورهايي است كه در 
مناطق خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و هميشه 
با مشكل خشكسالي و كمبود بارش مواجه بوده است. 
از اين رو نسبت به ميانگين جهاني ميزان بارش هاي 
كشور بسيار كمتر اس��ت و عمدتا دچار كم بارشي و 
كمبود منابع آبي هستيم. او ادامه داد: كم بارشي روي 
منابع آب زيرزميني تاثيرگذار اس��ت چراكه تغذيه 
اين منابع از طريق بارش  است. از اين رو اگر به سمت 
صرفه جويي در مصرف منابع آب زيرزميني حركت 
نكنيم با مش��كالت كمبود آب در فصول گرم سال 
مواجه خواهيم شد بنابراين الزم است چه در بلندمدت 
و چه در كوتاه مدت براي صرفه جويي در مصارف آب و 

حفظ منابع آب زيرزميني برنامه ريزي شود.

  آبياري سنتي كشاورزي 
آب زيادي هدر مي دهد

به گفته برنا، يكي از راهكارهاي صرفه جويي در منابع آب 
در بخش كشاورزي، استفاده از طرح هاي آبياري تحت 
فشار مانند آبياري قطره اي است كه مي تواند در كنترل 
منابع آبي و مصرف بيش از حد منابع آب موثر باشد. در 
روش هاي سنتي آبياري كشاورزي آب زيادي هدر مي رود 
بنابراين اجراي طرح هايي مانند استفاده از آبياري تحت 
فشار، بازچرخاني آب و بهره گيري از آب هاي خاكستري 
يعني خروجي سيستم هاي تصفيه فاضالب شهري بايد 
در بلندمدت ديده شود و از اين منابع آبي در كشاورزي 
و صنعت به ويژه از فرايند بازچرخاني آب در صنايع آب بر 

استفاده شود.

    تجديدنظر در انتخاب گياهان 
فضاهاي  سبز شهري

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران در ادامه 
اظهار كرد: برخي گياهاني كه در فضاي سبز شهري مورد 
استفاده قرار مي گيرند، مصارف آب بااليي دارند مانند 

چمن كه بحث هاي زيست محيطي مختلفي درباره آن  
مطرح اس��ت چراكه عالوه بر اينكه اين نوع گياهان در 
تصفيه كربن نقش موثري ندارند، فرايند چمن زني خود 
باعث مصرف سوخت هاي فسيلي مي شود كه بر آلودگي 
هوا نيز موثر است. از اين رو دستگاه هاي متولي از جمله 
شهرداري ها و محيط زيست بايد در زمينه گياهاني كه در 
فضاي سبز شهري مورد استفاده قرار مي گيرند، تجديد 
نظر كنند و از گياهان و درختاني استفاده شود كه ميزان 
آب كمتري مصرف مي كنند و متناس��ب با شرايط آب 
و هوايي كشور هستند. او ادامه داد: تغييراتي در سبك 
زندگي بايد ايجاد ش��ود و به س��متي حركت كنيم كه 
ميزان مصارف انرژي و آب را در فرايندهاي شهرسازي، 
فضاسازي و زيباسازي شهري با استفاده از گياهاني كه 
تحمل كم آبي و خش��كي را دارند، كاهش دهيم. دولت 
اقدامات خوبي در زمينه حمايت از آبياري تحت فشار در 
حوزه كشاورزي انجام داده است و وام هاي بالعوضي در 
نظر گرفته كه حدود ۷۰ درصد از اين طرح ها را حمايت 
مي كند اما در صورتي كه حمايت ها در حوزه هاي ديگر 
مانند بازچرخاني و تصفيه خانه هاي فاضالب نيز افزايش 
 پيدا كند مي توان در بازه كوتاه مدت به اين اهداف دست 
يافت و اثربخش��ي اين طرح ها را تس��ريع ك��رد. برنا در 
 پايان ضمن اش��اره به اينكه براي گذر از شرايط كم آبي 
و خشكسالي به همكاري و همراهي دستگاه ها و مردم 
است، اظهار كرد: با توجه به مصرف باالي آب در كولرهاي 
آبي، شهروندان نيز مي توانند با كنترل دماي منازل تا حد 
امكان ميزان مصرف آب را در فصول گرم سال به حداقل 
برسانند تا بتوانيم شرايط خشكسالي را  پشت سر بگذاريم.

راه هاي مديريت  مصرف آب   در روزگار  كم آبي  
جامعه ادامهازصفحهاول

اضطراب سيستم ايمني بدن 
را مختل مي كند

از طرفي عده اي به خاطر از دست دادن عزيزانشان 
دچار اختالل س��وگ مي ش��وند و همين مي تواند 
تاثيرات منفي در روحيه شان بگذارد.  چرا كه در اين 
شرايط امكان س��وگواري دسته جمعي هم وجود 
ندارد و اين مي تواند تاثير بسيار منفي در روحيه افراد 
داشته باشد. نتيجه اضطراب باالي افراد در نتيجه 
خبرهاي بد درخصوص اين بيماري يا از دست دادن 
عزيزان شان يا ترس از ابتال به اين بيماري و...منجر به 
پيك افسردگي در جامعه مي شود. اما در مورد نتايج 
قرنطينه روي روح و روان افراد بايد گفت كه بدون 
ش��ك اين موضوع ازنظر خلقي بر روي افراد تاثير 
مي گذارد و ممكن است دچار افسردگي هاي كوتاه 
و بلندمدت شوند. براي همين بايد با آنها كار شود. 
براي مثال بهتر است سازوكاري فراهم شود تا افراد 
مبتال به كرونا، پس از بهبودي تحت نظر روانشناس 
مهارت هاي ش��ادماني را ياد بگيرد. بايد اين افراد 
تخليه هيجاني ش��وند، چراكه خيلي از آنها دچار 
ترس از كرونا شده و بايستي تكنيك هاي ريلكسي 
را ياد بگيرند. حتي صحبت كردن فرد بهبود يافته با 
اطرافيان در جهت تخليه هيجاني مي تواند از ميزان 
اضطراب و استرس وي كم كند. اما اطرافيان نيز در 
كاهش اضطراب افراد مبتال به كرونا، بهبوديافتگان 
يا آنها كه دچار ترس ابتال به اين بيماري هستند نيز 
بسيار تاثير دارد. در واقع صحبت كردن راجع به اين 
موضوع مي تواند به افراد كمك كند. به همين دليل 
اطرافيان مثل دوستان، خانواده، اقوام و... بهترين 
فرصت است كه جوياي حال فرد مبتال يا بهبوديافته 
از كرونا باش��ند يا كمك كنند با صحبت كردن از 
ميزان ترس افراد از ابتال به اين بيماري كمك كنند. 
همين زنگ زدن ساده، تماس تصويري، ايجاد فضاي 
ش��اد براي فرد مبتال همه مي تواند باعث افزايش 
روحيه افراد و كاهش اضطراب و استرس شان باشد.

به هر حال نتايج روحي و رواني كرونا تا مدت ها بعد 
از پايان يافتن اين پاندمي هم با افراد باقي مي ماند. 
بس��ياري ممكن اس��ت مرحله گذراندن س��وگ 
عزيزانشان س��ال ها به طول بينجامد، آنهايي كه 
مبتال ش��ده و بهبود يافته اند تا مدت ها بعد از تمام 
ش��دن اين پاندمي هم با آثار روحي و رواني كه اين 
بيماري بر آنها گذاش��ته دست به گريبان خواهند 
بود. تاثيري كه قرنطينه بر افراد گذاشته و انها را از 
روابط اجتماعي كه هميشه داشته اند دور كرده خود 
مساله ديگري است كه نمي توانيم به سادگي از كنار 
آن بگذريم. تمام اين مسائل مي تواند براي هر فرد 
تاثيرات متفاوتي داشته باشد. برخي مي توانند راحت 
تا با مسائل و مشكالت به جا مانده از اين پاندمي كنار 
بيايند و سريع تر به زندگي عادي بازگردند و برخي 
ديگر ممكن است تا مدت هاي مديدي درگير آن 
باشند. از همين حاال بايد براي شرايط روحي و رواني 

افراد براي دوران پساكرونا برنامه ريزي كنيم.

پيدا شدن پيكر ۱۰ نفر از مفقود شدگان در سيل
رييس سازمان امداد و نجات از پيدا شدن 
پيگر ۱۰ مفقود شده ناشي از وقوع سيل 
در اس��تان هاي كرمان، يزد و خراسان 
جنوبي خب��ر داد.مهدي گف��ت: وقوع 
سيل در ٨ استان اصفهان، يزد، خراسان 
جنوب��ي، خراس��ان رض��وي، كرمان، 
سمنان، تهران و سيستان و بلوچستان 
گزارش شده است. او ادامه داد: تاكنون 

به ٥٤٦ نفر امدادرساني، ۳۷ خودرو رهاسازي، بيش 
از ۱۰۰ نف��ر نجات يافته و ۴۸ باب منزل از آب تخليه 
شدند. رييس سازمان امداد و نجات خاطرنشان كرد: 
در بارندگي هاي دوشنبه شب۶ شهرستان و ۴۷ روستا 
از سيل و آبگرفتگي متاثر شدند كه براي امدادرساني 

به س��يل زدگان ۷۸ تيم متشكل از ۳۲۵ 
نيروي عملياتي، ۷۶ خودروي امدادي و 
يك فروند بالگرد به كارگيري شدند.وليپور 
تصريح كرد: همچنين در جريان عمليات 
جست وجو و نجات توس��ط امدادگران 
و نجاتگ��ران جمعيت ه��الل احمر طي 
شبانه روز گذشته، متاسفانه پيكر ۱۰ نفر 
از مفقودين ناشي از سيل در استان هاي 
يزد، كرمان و خراسان جنوبي پيدا شدند و عمليات 
جست وجو براي يك گمشده ديگر همچنان ادامه 
دارد. او يادآور شد: با توجه به شدت حادثه مقاديري 
لوازم زيس��تي و غذايي امدادي بين س��يل زدگان 

توزيع شده است.

بارش در ۲۰  استان كشور
مديركل  پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناس��ي ضمن اشاره به 
بارش باران در ۲۰ اس��تان كش��ور از 
ورود سامانه بارشي جديد به كشور از 

روز چهارشنبه خبر داد.
ص��ادق ضياييان با اش��اره ب��ه اينكه 
چهارش��نبه س��امانه بارش��ي در 
استان هاي سمنان، خراسان شمالي، 

خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، اصفهان، يزد، 
سيستان و بلوچستان، يزد، هرمزگان، شمال شرق 
فارس فعال خواهد بود، گفت: سامانه بارشي ديگري 
در اين روز از شمال غرب وارد كشور خواهد شد. او 
درباره فعاليت اين سامانه بارشي جديد اظهار كرد: 
فعاليت آن در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
اردبيل، گيالن، مازندران و دامنه هاي جنوبي البرز 
در اس��تان هاي زنجان، قزوين، البرز و تهران است.

به گفته مديركل  پيش بيني و هش��دار 
سريع سازمان هواشناس��ي، روزهاي 
 پنجش��نبه، جمعه و ش��نبه )۱۶، ۱۷ 
و ۱۸ ارديبهش��ت( بارش در ش��مال 
غرب، سواحل درياي خزر، دامنه هاي 
جنوبي البرز، شمال شرق، بخش هايي 
از ش��رق، جنوب ش��رق و مركز كشور 
 پيش بيني مي شود.ضياييان در پايان 
درب��اره وضعيت ج��وي تهران ط��ي دو روز آينده 
تصريح كرد: آسمان تهران كمي ابري، در بعدازظهر 
افزايش ابر و گاهي همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش 
باد ش��ديد با حداقل دماي ۱۴ و حداكثر دماي ۲۸ 
درجه سانتيگراد و روز  پنجشنبه نيمه ابري، در بعضي 
س��اعات افزايش ابر و رگبار و رعدوبرق و وزش باد 
شديد با حداقل دماي ۱۶ و حداكثر دماي ۲۸ درجه 

سانتيگراد پيش بيني مي شود.

آموزش و پرورش تابع تصميم ستاد مقابله با كرونا است
اگ��ر دانش آم��وزان از ابت��داي س��ال 
تحصيل��ي آن مطالبي ك��ه در فضاي 
مجازي از طرف معلم به آنها ارايه شده 
بود را با دقت دنب��ال مي كردند، امروز 
ديگر باب��ت امتحانات حضوري نهايي 
احساس نگراني نداشتند.مديركل دفتر 
دوره اول متوس��طه آموزش و پرورش 
گفت: حال حاضر ۱۰۷ كشور در دنيا 

هستند كه تمام برنامه هاي آموزشي شان آزاد است 
و رسما مدارس آنها فعال و باز هستند، اما در كشور 
ما اصل و اس��اس براي آموزش و پرورش س��المت 
دانش آموزان اس��ت و اولويت هيچ يك از ما باالتر از 
سالمت دانش آموزان نيست.مرضيه مسگرزاده ادامه 
داد: در عي��ن حال هم بارها اع��الم كرده ايم، مرجع 
تصميم گيري در اين زمينه ستاد ملي مقابله با كرونا 
است. او تاكيد كرد: ما بايد تابع تصميمات ستاد باشيم 

نه اينكه در مقاب��ل اين اتفاقات يك جو 
رواني ايجاد كنيم و در پي اين جو رواني 
تصميمي در كشور گرفته شود كه تبعاتي 
در آينده داشته باشد و با دانش آموزاني 
مواجه شويم كه پايه هاي ضعيف علمي 
دارند.مسگرزاده افزود: برخي شايد اين 
نظر را داش��ته باش��ند كه آموزش  بايد 
حضوري باشد، اما زماني كه مي خواستيم 
آموزش حضوري داشته باشيم، همين جو رواني ها به 
وجود آمد و بعد از آن، هر آنچه كه ستاد ملي مقابله به 
كرونا گفت، ما تبعيت كرديم. او تاكيد كرد: مدرسه 
و آموزش و پرورش در مقابل اين اظهارات بي تفاوت 
عمل نخواهد كرد. م��ا بايد اين اطمينان خاطر را به 
اولياي دانش آموزان بدهيم كه مس��ووالن مدرسه 
بيشتر از خانواده ها در امر برگزاري امتحانات و حفظ 

سالمت دانش آموزان نگراني دارند.

نقدروز

اولين بار نيست كه يك حيوان بي گناه 
قربان��ي بي توجه��ي و بي تدبي��ري 
مي ش��ود. حاال هم اما يك گورخر به 
دلي��ل رفتارهاي بيرحمان��ه و البته 
بي مس��ووليتي جان خ��ودش را از 
دس��ت داده است. اينكه اصال ما چرا 
بايد چنين حيواناتي را به كشور وارد 
كنيم كه حت��ي توانايي نگهداري از 

آنها را نداريم خود مساله ديگري است كه بايد به آن پرداخته شود. اما در خبرها 
آمده بود كه يك گورخر نر آفريقايي جانش را از دست داده است. اما حاال تصاوير 
كتك زدن اين گورخر در حالي كه پايش شكس��ته نشان مي دهد كه مرگ او 
اتفاقي نبوده است. فيلمي كه امروز در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده نشان 
مي دهد سه راس گورخر آفريقايي سرگردان و هراسان در بين گروهي از مردان 
دستپاچه و وحشت زده، ايستاده اند كه يكي از آنها داخل جوي آب مي افتد و پاي 
چپش مي شكند. شدت شكستن استخوان به حدي است كه پا كامال پيچ خورده 
و حيوان بينوا حتي امكان خروج از جوي آب را ندارد، با اين حال، يكي از مردان 
خشمگين و عصبي، به شدت با شي اي به سر و گردن او مي كوبد و تالش دارد به 
زور حيوان را از داخل جوي آب خارج كند.در توضيح اين فيلم عنوان شده كه 
گورخر حين انتقال به خودرو سازمان محيط زيست در گمرك، تلف شده است. 

حيوان آزاري نه مرگ اتفاقي
ذرهبین

يكي از داليلي كه باعث مي شود افراد به 
روانشناسان و روان درمانگران مراجعه 
نكنند، هزينه نسبتا باالي اين خدمات 
اس��ت كه البته بيمه هم آنها را پوشش 
نمي دهد. اينكه سال هاست روانشناسان 
در مورد وضعيت روح��ي و رواني افراد 
هشدار مي دهند و بر اين عقيده اند كه 
بسياري از بزه هاي اجتماعي مي تواند 

ريشه رواني داشته باشد، مساله اي است كه هيچگاه مسوووالن امر نگاه جدي به آن 
نداشته اند. اما دردوران كرونا وضعيت كامال فرق مي كند، تاثيرات منفي روحي و رواني 
كه اين پاندمي بر افراد جامعه مي گذارد، كامال واقعي است و نمي توان منكر آن شد، شايد 
به همين دليل است كه رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره خواستار بيمه هاي 
پايه و تكميلي خدمات روانشناسي طبق برنامه ششم توسعه شده است. محمد حاتمي 
درخواست كرد تا بيمه هاي پايه و تكميلي را در دوران كرونا جهت خدمات روانشناسي 
و مشاوره اجرايي كند و گفت: در ۱۸ ماه گذشته مردم در شرايط بحران به سر برده اند و 
اين امر استرس، اضطراب و آمار اختالالت رواني را افزايش داده است. در شرايط بحران، 
مردم به شدت نيازمند مشاوره هاي روانشناسي هستند، اين امر مي تواند در آرام سازي 
جامعه و ارتقاي كيفيت زندگي و همچنين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و رواني 

بسيار موثر باشد و در دوران پساكرونا وضعيت از اين هم بدتر است.

خدمات روانشناسي بيمه شود

تعادل| تنه��ا راه پاي��ان پاندمي قرن 
واكسيناس��يون اس��ت؛ موضوعي كه 
بسياري از كارشناس��ان حوزه سالمت 
بر آن تاكيد دارن��د و حاال كه روند واردات واكس��ن 
مقداري تسريع شده و اميدها براي توليد انبوه واكسن 
داخلي كرون��ا نيز افزايش يافته، انتظ��ار مي رود كه 
از برنامه ريزي ها پيش افتي��م و همانطور كه وزارت 
بهداشتي ها وعده داده اند، آغاز واكسيناسيون عمومي 

از مهر ماه را شاهد باشيم...
آغاز زمزمه هاي كشف و توليد واكسني عليه كرونا 
در جهان، در كشورمان نيز تالش براي ثبت سفارش 
واكسن ها از خارج از كشور و البته اقدام جهت توليد 
داخلي آنها از سوي شركت هاي ايراني مختلف و در 
پلتفرم هاي متعدد آغاز شد. بر همين اساس بود كه 
در ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۹ دكتر سيما سادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت در يك نشست خبري 
ويديوكنفرانس��ي اعالم كرد كه ايران براي پيش 
خريد واكسن از مجموعه اي به نام كووكس كه در 
سازمان بهداشت جهاني شكل گرفته و ۱۸ كارخانه 
توليد واكسن كرونا را شامل مي شد، اقدام كرده و 
بعد از چندي هم كشورمان پول اين واكسن ها را با 
كمك بانك مركزي واريز كرد. بر همين اساس بود 
كه قول دريافت ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار ُدز واكسن 
از س��وي مجموعه كووكس به كشورمان داده شد 
و به گفته وزير بهداش��ت قرار ب��ود كه قبل از عيد، 
حداقل سه ميليون و ۲۰۰ هزار ُدز واكسن از طريق 
كووكس به كشور تحويل ش��ود، قولي كه البته به 
آن عمل نشد و تاكنون تنها حدود ۷۰۰ هزار ُدزش 
محقق شده است. در عين حال ايران تنها به خريد 
واكس��ن از كووكس بسنده نكرد، بلكه مستقيما با 
كشورهاي س��ازنده واكسن كرونا كه فازهاي يك، 
دو و س��وم كارآزمايي باليني را پشت سر گذاشته، 
توليدات ش��ان را آغاز كرده و واكسن ش��ان مورد 
تاييد قرار گرفته بود، وارد مذاكره ش��د. مذاكراتي 
كه قول هاي زيادي را از س��وي توليدكنندگان به 
دنبال داش��ت، اما در عمل تنها درصد كمي از آنها 

محقق شد.

    برنامه ريزي ب�راي تامين ۲۴۰ ميليون ُدز 
واكسن كرونا

باي��د توجه ك��رد كه طب��ق گفته دكت��ر كيانوش 
جهانپور-سخنگوي سازمان غذا و دارو در فروردين 
ماه ۱۴۰۰ آن چه براي كشور در نظر گرفته شده بود 
بيش از دو برابر واكسن مورد نياز يعني بيش از ۲۴۰ 
ميليون ُدز بود كه عقد قرارداد و ثبت سفارش شده 
تا چه از طريق توليد داخل، چه توليد مشترك، چه 
خريد از س��بد كووكس و چه خريد مستقيم تامين 
شود. بنابراين بيش از دو برابر نياز كشور پيش بيني 
شده تا حتي با تحقق ۵۰ درصدي برنامه ما بتوانيم 
حداقل ۱۲۰ ميليون ُدز مورد نياز را تا پايان س��ال 

۱۴۰۰ داشته باشيم.
او در عين حال اعالم كرد كه به موازات تامين و توليد 
واكسن در كش��ور، از محل توليدات كشور روسيه و 
موسسه گاماليا روسيه هم تا سقف ۶۰ ميليون ُدز در 
ماه هاي آتي و تا پايان پايي��ز با توافق صورت گرفته، 

واكسن اسپوتنيك دريافت مي كنيم.

    قول هايي كه زير پا گذاشته شد
در عين حال وزير بهداشت و مجموعه وزارت بهداشت 
بارها و بارها از بدعهدي توليدكنندگان واكسن در دنيا 
س��خن به ميان آورده اند. به طوري كه وزير بهداشت 
چندي پيش اعالم كرد ك��ه در قالب كوواكس براي 
تامين ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار ُدز واكسن، قراداد منعقد 
كرديم و علي رغم همه فش��ارهايي كه بود توانستيم 
پيش قسط و باقي مانده آن را منتقل كنيم و قرار بود 
كه قبل از عيد، حداقل به ما سه ميليون و ۲۰۰ هزار دوز 
واكسن از طريق كوواكس بدهند. با اين حال علي رغم 
همه پيگيري ها، محموله اول ما را از سه ميليون و ۲۰۰ 
هزار ُدز به يك ميليون و ۸۰۰ هزار و بعد به يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار ُدز، رساند و نهايتا قرار بود كه تا ۱۵ اسفند 
س��ال ۱۳۹۹، يك ميليون و ۲۰۰ هزار ُدز واكسن در 
محموله اول به ايران ارسال كند كه متاسفانه بازهم اين 
روند طول كشيد تا اينكه بعد از عيد، توانستيم حدود 

۷۰۰ هزار ُدز واكسن از كوواكس تحويل بگيريم. 
وزير بهداشت همچنين به مذاكرات با چيني ها هم 

اشاره كرد كه بر اساس آن ايران اعالم كرده است كه 
حاضر اس��ت قرارداد خريد ۲۰ ميليون ُدز واكسن را 
ببندد، اما در نهايت قراردادمان با چيني ها به دو ميليون 
ُدز رسيد، اما آنها هم قبل از عيد تنها حدود ۲۰۰ هزار 
ُدز واكسن به ايران تحويل دادند. همچنين به گفته 
نمكي، در توافق با هندي ها براي خريد واكسن نيز از 
چند ميليون ُدز به دو ميليون دوز و بعد به ۵۰۰ هزار ُدز 
رسيديم كه پول ۵۰۰ هزار ُدز واكسن را گرفتند و ۱۲۵ 
هزار ُدز واكسن بهارات را تحويل دادند. البته ۳۷۵ هزار 
ُدز واكسن نيز در سردخانه گمرك بود كه قرار بود به 
ايران حمل شود، اما دادستان هند نامه نوشت كه هيچ 
واكسني از هند نبايد به هيچ كجاي دنيا ارسال شود.

درباره واكس��ن اسپوتنيك روس��يه نيز چنين روند 
واردات قطره چكاني وجود دارد. به طوري كه قرارداد 
اوليه با روس ها دو ميليون بود كه روند تحويل با تاخير 

همراه است.

    اميد به توليد داخلي واكسن كرونا
البته وزير بهداشت بارها و بارها اعالم كرده است كه 
بيشترين اميدش در واكسن كرونا به توليدكنندگان 
داخلي اس��ت و قول داده كه تزريق واكسن كروناي 
توليد داخلي در بهار ۱۴۰۰ آغاز شود. بايد توجه كرد 
كه در داخل كشورمان مجموعه هاي متعددي در حال 
تالش براي رسيدن به واكسن كرونايي ايمن و موثر 
هستند و برخي از آنها به سرعت در حال پيشروي براي 

رسيدن به واكسيناسيون عمومي هستند. 

    واردات واكسن
 از سوي بخش خصوصي و نحوه توزيع آن

با وجود اين، در شرايط كنوني كه هنوز واكسن هاي 
توليد داخل وارد مرحله توليد انبوه نشده اند، دغدغه 
اصلي سياست گذاران حوزه س��المت و البته مردم 
واردات واكسن است. در چنين شرايطي هم دولتي ها 
به بخش خصوصي مجوز دادند تا بتوانند براي واردات 
واكس��ن اقدام كنند. طبق گفت��ه دكتر محمدرضا 
شانه ساز-رييس سازمان غذا و دارو، تاكنون حدود ۴۹ 
شركت بخش خصوصي به اداره كل دارو اعالم آمادگي 

كردند و براي بيش از ۳۵ شركت معرفي نامه صادر شد، 
اما تا امروز هنوز هيچ يك از اين شركت ها نتوانستند 
مدارك و مس��تندات حداقلي را كه بيانگر واردات از 

منابع رسمي و اصلي باشد، ارايه دهند.

    تاكنون چقدر واكسن كرونا 
وارد كشور شده است؟

سوال اساسي كه اين روزها مطرح مي شود، اين است 
كه تاكنون دقيقا چه ميزان واكس��ن كرونا از طريق 
قراردادهاي خارجي وارد كش��ور شده است، سوالي 
كه گمرك ايران با انتش��ار گزارشي به آن پاسخ داد و 
اعالم كرد كه تاكنون بيش از ۳.۱ ميليون ُدز واكسن 
كرونا از چهار كش��ور وارد ايران و از گمرك ترخيص 
شده و تحويل نمايندگان معرفي شده از سوي وزارت 
بهداشت شده است. براساس گزارش گمرك ايران، 
محموله هاي واكس��ن وارد ش��ده تاكنون، طي ۱۲ 
مرحله و از كشور روس��يه، چين، هند و كره جنوبي 
وارد و از طريق فرودگاه امام خميني )ره( پس از انجام 

تش��ريفات گمركي با حداقل اسناد به صورت حمل 
يكسره و شبانه روزي در حداقل زمان ممكن و كمتر 
از ۱۵ دقيقه تحويل نمايندگان معرفي شده از سوي 
وزارت بهداشت ش��ده اند.اين گزارش نشان مي دهد 
كه ۷۲۰ هزار ُدز واكسن از روسيه، يك ميليون و ۶۵۰ 
ه��زار ُدز از چين، ۱۲۵ ه��زار ُدز از هند و ۷۰۰ هزار و 
۸۰۰ ُدز آسترازنيكا كره جنوبي از طريق كوواكس وارد 
ايران شده كه در مجموع بالغ بر ۳.۱ ميليون دوز است.

   افزايش واردات واكسن 
و سرعت بخشيدن به روند واكسيناسيون

با افزايش روند واردات واكس��ن به كش��ور، سرعت 
واكسيناس��يون نيز افزايش يافته اس��ت. بايد توجه 
كرد فاز اول واكسيناسيون عليه بيماري كوويد-۱۹ 
 با اولويت كادر بهداش��ت و درماني كه در بخش هاي

 آي س��ي يو مش��غول به كار بودند از روز س��ه شنبه 
۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در كش��ور آغاز شد. همچنين 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در فاز اول ساير كادر 

بهداشت و درمان، كساني كه در خانه هاي سالمندان 
كار مي كنند، جانبازان شيميايي، تنفسي و باالي ۵۰ 
درصد، كاركنان مربوط به تغسيل اموات، افراد كم توان 
ذهني و جس��مي و بيماران خاص و صعب العالج نيز 
واكسن كرونا دريافت كرده اند كه اين فاز تقريبًا يك 
ميلي��ون و ۳۰۰ هزار نفر را دربر گرفت��ه بود. فاز اول 
واكسيناسيون كه قرار بود در زمستان ۱۳۹۹ انجام 
شود به گفته وزير بهداشت با حدود ۲۰ تا ۲۵ روز تاخير 

در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به پايان رسيد.

  آغاز واكسيناسيون عمومي فاز ۴ كوويد۱۹ 
در كشور

بنابر اعالم س��خنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، گام 
ششم بسيج ملي مقابله با كرونا نيز از مهر ماه ۱۴۰۰ 
آغاز مي شود و در نظر است كه از مهرماه سال جاري 
واكسيناس��يون فاز ۴ كوويد۱۹ در كشور كه همان 
واكسيناسيون عمومي است، آغاز شود؛ گروه هدف در 
فاز ۴ واكسيناسيون نيز حدود ۴۰ ميليون نفر هستند.

گزارش

آخرين آمار  واردات  واكسن  كرونا 

ثبت  سفار ش   بيش از 240 ميليون دوز واكسن
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