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«تعادل» آخرين وضعيت بازار سرمايه را در روزهاي
باقيمانده تا انتخابات رياستجمهوري بررسي ميكند

سيگنالهاي تورمي
در انتظار بورس

متقاضيان خودرو معامالت
خود را به بعد از انتخابات
موكول كردند

بازار خودرو
در نوسان

رصد بازار نشان ميدهد ،خريد و فروش خودرو
نوساناتقيمتينسبتبههفتهگذشتهكاهش
قابلتوجهيداشتهاستفقطدرچندمحصول
داخلي بازار ش��اهد افزايش قيمت است .البته
شرايطانتخاباتيثباتنرخارزوبالتكليفيبازار
در تعيين سياستگذاريها در بخش خودرو
عاملي شده تا معامالت در سطح بازار متوقف
صفحه 7رابخوانيد
شود.

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫاي ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺼﻮيري از وضعيت اﻗﺘﺼﺎدي
ﮐﺸﻮر را ترسيم كرد

تشديدبيثباتي
در اقتصاد ايران

نيـازاقتـصادايـران

رشد ارزش بيتكوين بعد از انتشار توييت ايالن ماسك
مبني بر حمايت مجدد از اين رمزارز

صفحه4

بيتكوين بار ديگر
به  ۴۰هزار دالر رسيد

ايرانيها در سال  99چند ميليارد دالر خانه در تركيه خريدند؟

مسكنزيرسايه 2ريسكغيراقتصادي

كمتر از يك هفته مانده به آغاز فصل تابستان ،همچنان
سايه دو ريسك اساس��ي انتخابات رياستجمهوري و
مذاكرات هس��تهاي بر سر بازارها اس��ت .اگر چه از قبل
مشخص بود كه انتخابات رياستجمهوري در تاريخ28

خردادسالجاريبرگزارخواهدشد،امابسياريدرداخل
و خارج از كشور گمان ميكردند كه مذاكرات هستهاي
دس��ت كم تا اوايل خردادماه به نتيجه خواهد رس��يد و
قدري از فش��ار تحريمها بر اقتصاد ايران كاسته خواهد

شد .اينك اما آنچه مس��لم است اينكه تا دوشنبه هفته
آينده ،درصورتي كه انتخابات به دور دوم كشيده نشود،
رييسجمهورمنتخبمشخصخواهدشد.امادستيابي
به توافق هستهاي ممكن است چندين هفته ديگر طول

بكش��د .در اين حال ،از آنجا كه در دو ماهه نخست سال
قيمت اسمي مسكن در تهران حدود  5درصد و قيمت
واقعي آن (تعديل ش��ده با تورم) حدود  8.3درصد افت
صفحه 5رابخوانيد
كرده است ،انتظار ميرود...

با خبر خوش وزير بهداشت مجوز واكسيناسيون
واكسن ايراني كوو ايرانبركت صادر شد

اجازه اضطراري

براي نخستين واكسن ايراني
مجوز واكسن پاستور؛ هفته آتي

بازويپژوهشيمجلسدريكگزارشپژوهشي
با بررس��ي ش��اخصهاي اقتص��اد كالن طي
سالهاي 91تا 98تصويريازوضعيتاقتصادرا
ترسيم كرد .بر اساس اين گزارش ،اقتصاد ايران
در اغلب شاخصهاي داخلي و خارجي مرتبط
با اقتصاد كالن روند نزولي داشته و در برخي از
شاخصها از جمله شاخص جهاني حكمراني،
ايرانبيشترينﻓﺎﺻﻠﻪﻣﻨﻔﯽراﺑﺎميانگينﻋﻤﻠﮑﺮد
صفحه 2رابخوانيد
ﺟﻬﺎني دارد.

يادداشت2-

نگران «ايرانم» !

در اين س��الخوردگي و در
آس��تانه ورود به نود و س��ه
س��الگي ،آنچه بي��ش از هر
چيز مرا نگران كرده ،آينده
«اي��ران» اس��ت .نگراني از
آنكه خداي ناخواسته در اين
محسنخليلي كش��مكشها و رقابتهاي
سياس��ي ،سرنوش��ت اين
عزيزتري��ن ،ميهن ،وط��ن ،ايران عزي��ز از يادمان
ب��رود و منافع فردي و گروهي ،منافع ملي مان را به
حاش��يه براند .يادمان باشد ما بيش از و پيش از هر
چيز «ايراني» هس��تيم ،ريشه در اين آب و خاك و
س��ر در هواي اين ديار داريم .ف��رق نميكند درون
اين م��رز جغرافياي��ي زندگي ميكنيم ي��ا هزاران
كيلومتر دورتر در سرزميني ديگر .تا زماني كه نام با
افتخار ايران و ايراني بودن را با خود حمل ميكنيم،
ميبايست منافع اين سرزمين را از هر چيزي و هر
كس و كاري واالتر و ارجمندتر بدانيم .اين سخنان
از سوي اين ارادتمند س��الخورده به سبب اخبار و
گزارشهايي است كه در رسانهها يا ارسالي از سوي
ياران و دوس��تان ميخوان��م و در آن از جاماندگي
ميهن مان از مدار توسعه در نسبت و رقابت با ساير
كشورها با خبر ميش��وم .و چه بسيار اخبار تلخي!
آخرين اين اخبار س��خنان س��رور بزرگوارم جناب
آقاي مهندس ش��افعي عزيز بود كه در جلس��هاي
اخي��را در اتاق ايران از اينكه س��هم اقتصاد ايران از
اقتصاد جهاني نس��بت به  40سال قبل نصف شده
است س��خن گفتند و اين امر به گفته ايشان نتيجه
وعدهه��اي بيعمل بوده اس��ت .همچنين گزارش
اس��تاد ارجمندم جناب آقاي مهندس خوانساري
كه اين آمار تلخ را يادآور ش��دند كه طي  ۱۶س��ال
گذش��ته ،حدود  ۱۷ميليون نفر به جمعيت در سن
كار كشور افزوده شده؛ در حالي كه متوسط اشتغال
در اين سالها ،سه ميليون نفر بوده است.
همچنين بايد به نكات بسيار آموزنده و هشداردهنده
مقاله اس��تاد فرهيخته اقتصادي ميهن مان جناب
آقاي دكتر نيلي اشاره كنم كه از ضرورت اصالحات
ساختاري سخن گفتند و تغيير نگرش به مقولههاي
«استقالل» و «عدالت» را امري حياتي ذكر كردند.
آنچنانكه «استقالل» را به تعارض با نظام بينالمللي
و «عدالت» را به مص��رف ارزان دولتي معنا نكنيم.
مقاله بلند اخيرا خواندهام از اس��تاد ارجمند جناب
دكتر رناني نيز س��خت هش��داردهنده ب��ود كه با
تش��بيه اقتصاد ميهن به پيكره انس��ان نس��بت به
تب باال (تورم) ،نبض نامنظم (بيكاري) ،اكس��يژن
رس��اني ضعيف (سرمايهگذاري) ،فش��ار خون باال
(ش��دت مصرف انرژي) و سطح هوش��ياري پايين
(سياس��تگذاري) ايران عزيز و تشديد بحرانهاي
اقتصادي و اجتماعي آن هشدار دادند و مخلص كالم
ادامه در صفحه 7
اينكه ما امروز بيش از....

يادداشت3-

وعده سود تضمين شده ندهيد

بهنظربندهوباتوجهبهوضعيت
بازار به نظر ميرسد كه فضاي
مطلوبي پيش روي بازار سهام
قرار دارد و بر همين اساس الزم
اس��ت كه روشهاي درست و
صحيحورودبهاينبازاربهمردم
فردينآقابزرگي آموزش داده شود .اين در حالي
اس��ت كه افرادي كه رياس��ت
دولت سيزدهم را به دست خواهند گرفت نبايد توقع سود
تضمين شده و بازاري بدون ريس��ك را در مردم به وجود
آورند .ايجاد يك انتظار عظيم براي س��ودآوري تضمين
شده ضربه مهلكي به افراد بدون اطالع كه قصد دارند تنها
براي سود وارد اين بازار شوند خواهد زد ،به خصوص اينكه
بازارهايموازيدرحالركودهستندوبازارسرمايهيكياز
جذابترينبازارهايمالياست.بازارسهامنيزريسكخاص
خود را دارد و پوشش ريس��ك از طريق ابزارهايي صورت
ميگيرد و اگرچه تنوع ابزارها براي پيش��گيري از ريسك
تا حدودي باال است اما ما تنها موارد ناقصي از اين ابزارها را
در بازار سرمايه به كار گرفتهايم .اين بدان معناست كه در
مواردي همانند اختيار فروش تبعي ،اجرا به صورت ناقص
صورتگرفتهيابرخيمواردهمچونBookBuilding
و Short sellهماكنون در بازار سرمايه ايران كارايي الزم
ادامه در صفحه 7
راندارند؛چراكه...

يادداشت5-

يادداشت4-

دورنماي رشد در صنعت خودرو

در ش��رايطي كه اقتصاد ايران
در آستانه تحوالتي تازه برآمده
از تغيير در س��اختار اجرايي و
تشكيلدولتجديدقرارگرفته
است ،اين پرسش كه مطالبات
بخشهاي مختلف اقتصادي از
محمدرضانجفيمنش دولتآيندهچيست؟درمحافل
رسانهايواقتصاديمطرحشده
است.درميانبازارهاي5گانهكشور(بورس،مسكن،ارز،طال
و خودرو) يكي از بازارهاي مهم اقتصادي كش��ور ،صنعت
خودروسازي است كه نقش برجس��تهاي در شكلدهي
به شمايل كلي اقتصاد كشور دارد .طي سالهاي گذشته
مش��كل تحريمها آس��يبهاي جدي به اين صنعت وارد
ساختهاستوضرورتداردكهدرنخستينگام،دولتآينده
تالشكندتبعاتبرآمدهازتحريمهاياقتصاديراازدست
وپاياينصنعتبازكند.
نخس��ت) طي هفتههاي اخير مباحث دامن��هداري در
خصوص موافقت خودروس��ازان ب��ا واردات خودروهاي
خارجيمطرحشدهكهبهنظرمدرشرايطفعليكهكشوربا
كمبودارزروبهرواست،اينمسالهچندانموضوعيتندارد.
تشكلهاي حوزه خودروسازي بهطور كلي نه مخالفتي با
واردات دارند و نه با اين روند موافق هس��تند .معتقدم اين
جريان سيال اقتصادي اس��ت كه مشخص ميكند چه

جهان

بنياميننتانياهو
پس از  12سال از قدرت كنار گذاشته شد

پايان ((بيبي

))

پارلمان رژيم صهيونيس��تي يكش��نبه ۲۳خرداد ماه پس از درگيري و تنشهاي
بسيار و بعد از برگزاري ۴انتخابات طي ۲سال در نهايت با ۶۰راي موافق در برابر۵۹
راي مخالف به كابينه جديد اين رژيم به رهبري «نفتالي بنت» و «يايير الپيد» راي
اعتماددادوبهاينترتيبنخستوزيري ۱۲ساله«بنياميننتانياهو»بهپايانرسيد.
نفتاليبنترهبرحزب«يمينا»پسازراياعتمادبهعنواننخستوزيرجديدرژيم
صهيونيستي بهطور رسمي مراسم تحليف به جاي آورد .براساس اين توافق ،نفتالي
بنت براي دو سال اول نخستوزير اين كابينه خواهد بود و بعد از آن اين كرسي را به
ياييرالپيدرهبرحزب«يشعاتيد»(آيندهايوجوددارد)واگذارخواهدكرد.نفتالي
بنتبههمراهالپيدو«منصورعباس»رييسحزب«فهرستمتحدعربي»درتشكيل
كابينهائتالفيجديدنقشداشتند.نفتاليبنتكهسالهايكيازافرادبسيارنزديك
بهنتانياهووشاگرداودرحزب«ليكود»بود،درنهايتيكسالپيش،ازرهبراينحزب
فاصلهگرفتوبهفرديبانفوذدرانتخاباتماهمارس ۲۰۲۱درسرزمينهاياشغالي
و در نهايت به دشمن نتانياهو و پاياندهنده دوران او تبديل شد .بنت در حالي عصر
پريروزنخستوزيررژيمصهيونيستيشدكهتوانستآراي ۶۰نماينده«كنست»از
 ۱۱۹نمايندهحاضردرجلسهراكسبكندونتانياهونيز ۵۹رايرابهخوداختصاص
داد ،يعني بنت فقط با يك راي اضافه سيزدهمين نخستوزير رژيم صهيونيستي و
ادامه در صفحه 2
رييسسيوششمينكابينهاينرژيمشد.

رويك��ردي در اين خص��وص بايد در پيش گرفته ش��ود.
بايد توجه داش��ت اينكه واردات خودرو در كشور صورت
نميگيرد ،به اين دليل اس��ت كه ارزي در كش��ور وجود
ندارد كه بخواهند آن را صرف واردات خودرو كنند .اگر ارز
در كشور به اندازه كافي وجود داشت ،شك نكنيد واردات
خودرو هم بس��يار زودتر از اين ص��ورت گرفته بود .مانند
سنوات قبلي كه هر زمان كشور با وضعيت ارزي مناسبي
روبهروبود،خودروهايلوكسهمبهكشورواردميشد.اما
امروزوقتي،ارزالزمبرايتاميننهادههايدامي،دارو،اقالم
اساس��ي و ...وجود ندارد ،طبيعي است كه نميتوان براي
خودروهايلوكسارزيتخصيصداد.چراكهخودروهاي
لوكسنهيكنيازهمگانيبلكهموضوعيمربوطبهبرخي
اقشاروگروههايخاصاست.بنابراينبحثوارداتخودرو
موضوعي است كه تصميمسازان بايد تصميم نهايي را در
خصوصآنبگيرند.
دوم) اما براي رش��د و پويايي صنعت خودروسازي در
چش��مانداز پيش رو ،همچنان مس��اله تقويت توليد
داخلي يك اصل اساسي است .اگر فرد يا جرياني قصد
دارد كشور را در برابر تحريمهاي خارجي مصونسازي
كند بايد تالش كند ت��ا توليد داخلي را در اولويت قرار
دهد .بدون تثبي��ت ظرفيتهاي داخلي ،هر زمان كه
طرفهايخارجيقصدكنند،تحريمهارابرقرارسازند،
ادامه در صفحه 6
كشور با چالش در...

خشكاندناعتمادعمومي

متاسفانهبسياريازدولتمردان
به هنگام س��خنراني فراموش
ميكنند ك��ه دادن وعدههاي
غيرواقعي چه تاثيري مخربي
ميتواند ب��ر روح و روان مردم
و جامعه وارد كند .اينكه شما
مصطفياقليما شعاربدهيدودرشعارتانشعور
مردم را مد نظر نداشته باشيد
در واقع داريد اعتماد اجتماعي را تخريب ميكنيد .اين
سخنرانيها و وعدههايي كه حتي خود شما هم ميدانيد
عملي شدن آنها تقريبا محال اس��ت كم كم ريشههاي
اعتماد عمومي و اقبال اجتماعي را از بين برده و باعث بروز
شكاف و شكست در بين مردم ميشود .نميتوانيم دم از
انقالبيبودنبزنيمامابهاعتمادعموميوحمايتيكهنياز
به گرفتن آن از مردم داريم بيتوجه و بيتفاوت باش��يم.
تخلفدرتحققوعدهها،موجبكمرنگياعتماداجتماعي
وبهانحطاطرفتناخالقاجتماعيميشود.ازسويديگر
با ادامه تخلف در وعدهها ،در درازمدت مديريت باورهاي
اجتماعي نيز رو به نقصان خواهد رفت .اعتماد اجتماعي
يكي از اساسيترين ضرورتها براي دوام مديريت جامعه
است ،در اين فرايند رفتاري ميان مردم با مردم ،مردم با
دولتودولتبامردمبرقرارميشودوعصارهاخالقيروابط
ادامه در صفحه8
اجتماعي را پايهريزي ميكند.

صفحه6

يادداشت1 -

روايت ما و توسعه

طي روزهاي اخير موضوعات
مختلف��ي در خص��وص
چش��ماندازهاي پيش روي
كشور و دورنمايي كه اقتصاد
ايران براي ح��ل چالشها و
ابرچالشها بايد مورد توجه
هاديحقشناس قرار دهد ،مطرح شده است.
اف��راد و جريان��ات مختلف
تالش ميكنند از منظر خ��ود ،راهكارهاي مورد نظر
خود را براي عبور از بحرانهاي پيش روي كشور ارايه
كنن��د .موضوعاتي كه امروز در زمره ادبيات مس��ائل
اقتصادي اي��ران در آمدهاند يا در افكار عمومي در اين
سالهاي اخير به عنوان بحرانهاي جدي اقتصادي
و معيشتي شكل گرفته ،واژههايي چون ناكارآمدي،
فس��اد ،بيكاريهاي دو رقمي ،گراني ،تورم و كمبود
مسكن ،مشكالت صندوقهاي بازنشستگي و ...بوده
است .معموال از برخي از ابربحرانها نام برده ميشود،
مانند سير صعودي هزينههاي جاري دولت ،كاهش
روند كلي س��رمايهگذاريها ،وضعيت نامناسب آب،
خاك و محيط زيست كه به عنوان ابرچالشهاي پيش
روي كشور مدام در رسانهها تكرار ميشوند.
در يك چنين ش��رايطي پرسش��ي كه ميت��وان در
خصوص اين اتمسفر عمومي مطرح كرد آن است كه
آيا در ميان كشورهاي جهان ،ايران نخستين كشوري
است كه با يك چنين چالشهايي روبهرو شده است؟
يعني تجربه جهاني از بروز يك چنين مشكالتي پيش
از اين وجود نداشته است؟ اگر يك چنين تجربياتي در
تاريخ اقتصادي جهاني ثبت شده ،پرسش بعدي آن
است كه ساير كشورها وقتي با يك چنين بحرانهايي
روبه رو ميشوند چگونه به راهحل رسيده و بحرانها را
پشت سر گذاشتهاند.
مش��كل اساس��ي آن اس��ت كه در ايران همه افراد و
گروههاي اثرگذار تصور ميكنند هم مساله را ميدانند
و هم از راهكارهاي ح��ل آن آگاهي دارند .اگر چنين
است كه ابعاد مختلف موضوع براي اكثر گروهها روشن
است ،چرا در 4دهه گذشته ميانگين نرخ تورم كشور
باالي 20درصد و رش��د اقتصادي كشور بهرغم اينكه
در برنامههاي توسع ه5ساله هدفگذاري 8درصدي
شده به نتيجه مورد نظر نرسيده است؟ آيا غير از اين
است كه مساله به درس��تي تشخيص داده نشده و به
تبع آن راهحلهايي كه ارايه ميشود براي يك مساله
كاذب طراحي شدهاند نه مسائل واقعي؟ شايد با يك
مث��ال بهتر بتوان به توضيح مس��اله واقعي اقتصادي
پرداخت .طي 3دهه گذشته ،اقتصاد چين و گسترش
افسارگسيخته فقر در اين كشور ،صدها ميليون نفر از
مردم چين را تهديد به نابودي ميكرد .به گونهاي كه
اقتصاد چين اساس��ا امكاني براي رقابت با كشورهاي
صنعتينداشت.امابايدديدچهاتفاقيدرچينرخداده
كه امروز 7كشورصنعتي جهاندرلندنگردهم جمع
ميش��وند تا راهكاري براي مقابله با ابر پروژه چين در
جهان تحت عنوان يك جاده و يك كمربندي بيابند؟
يعنيهمانچينيكهدرفقروتورموفسادوبحرانهاي
پيدرپي غوطهور ب��ود به چنان درجهاي از توس��عه
رسيده كه كشورهاي توسعهيافته اروپايي و امريكايي
حتي در كنار هم نيز توانايي رقابت با اين كشور را پيدا
نميكنند .آيا غير از اين است كه چين ابتدا يك ثبات
سياسي در داخل و يك تعامل مثبت با جهان پيراموني
در خارج ايجاد كرد و پس از آن تالش كرد تا برنامههاي
توسعهمحور خود را پيش ببرد؟ كشاورزان معتقدند
براي رس��يدن به بهترين محصول بايد دانه و بذر در
زميني حاصلخيز كاشته شود .اگر زمين حاصلخيزي
وجود نداش��ته باش��د و بذر در بيابان كاش��ته شود،
برداشتي هم صورت نخواهد گرفت .زمين حاصلخيز
اقتصاد كه قرار اس��ت در آن ثروت ايجاد شود ،فضاي
كسب و كار مناسب است .ثبات در موضوعات سياسي
وعدمتنشدرسطحملي،منطقهايوبينالمللياست.
وقتي كشورمان در نيمي از سالهاي دهه  90با تنش
جهانيروبهروستومابقيايامهمتنشهايمنطقهاي
بر روابط كشور سايه انداخته است ،به اين معناست كه
زمين حاصلخيزي براي كاشت دانه و بذر در راستاي
توسعه پايدار وجود ندارد .به عبارت ديگر بذر كاشته
ميشود اما اين تالش نه در زمين حاصلخيز ،بلكه در
شورهزاريبيحاصلكاشتهميشود.نتيجهيكچنين
فضايي ،يك دهه رشد اقتصادي نزديك به صفر است،
نتيجه آن تورم اس��ت ،نتيجه آن خشكس��الي است،
بيكاري است و مسائل زيست محيطي ،كسري بودجه
و ...اس��ت .در اقتصاد كشورمان ،مسائل اصلي به كنار
گذاشته شده و موضوعات حاشيه به عنوان اصلهاي
اليتغيرمطرحميشوند.تالشميشود،قوانينتوسعه
نگاشته ميش��ود ،صدها و هزاران سفر انجام ميشود
و ...اما دستاوردها تناسبي با اين همه سرمايهگذاريها
و تالشها ندارد .چرا كه اصل مساله تبديل به فرعيات
شده است .در واقع فرعيات جاي اصل موضوع را گرفته
اس��ت .براي برونرفت از اين فضاي غيرس��ازنده نيز
چارهاي جز اس��تفاده از دانايي رسوب كرده در داخل
و خارج از كش��ور نداريم؛ همانط��ور كه چين ،كره،
هند و ...با استفاده از سياستهاي تنشزدايي ،توسعه
مناسباتباجهانپيرامونيوشايستهساالريتوانستند
به كرانههاي توسعه دست پيدا كنند ،اقتصاد ايران هم
چارهاي جز بهرهگيري از اين ضرورتها ندارد .چرا كه
فردا ممكن است دير باشد...

2

سهشنبه  25خرداد  4 1400ذيالقعده  1442سال هشتم شماره Tue. June 15. 2021 1962

ايـران

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫاي ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮيري از وضعيت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ترسيم كرد

تشديدبيثباتيدراقتصادايران

تعادل|بازويپژوهشيمجلسدريكگزارشپژوهشي
با بررسي شاخصهاي اقتصاد كالن طي سالهاي  91تا
 98تصويري از وضعيت اقتصاد را ترس��يم كرد .بر اساس
اين گزارش ،اقتصاد ايران در اغلب ش��اخصهاي داخلي
و خارجي مرتبط با اقتصاد كالن روند نزولي داش��ته و در
برخي از ش��اخصها از جمله شاخص جهاني حكمراني،
ايران بيشترين ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎ ميانگين ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎني
دارد .بر اساس اين گزارش ،در ﺣﺎلي كه ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ  8درﺻﺪ تعيي��ن
ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1391ﺗﺎ 1398
ﻧﺰديك ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اما نكته مهمتر از ﻣﺘﻮﺳﻂ
رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎديﭘﺎييندرﺳﺎلﻫﺎياخير،ﭘﺮﻧﻮﺳﺎنﺑﻮدنرﺷﺪ
ارزيابي ميشود .رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اين ﺳﺎلﻫﺎ بين
ﻣﻨﻔﯽ 8,3ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ 14درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
روندنزوليتشكيلسرمايه
بر اس��اس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،تش��كيل
س��رمايه ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﺎل  1390ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮاره روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اي��ن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻣﻨﻈﺮ پتانس��يل
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎلﻫﺎي آينده بسيار ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻧﺒﺎﺷﺖ س��رمايه در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنوارﺗﺒﺎﻃﺎتازﺳﺎل 1391ﺑﻪﺑﻌﺪﻣﻨﻔﯽﺷﺪهاﺳﺖ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در  7ﺳﺎل  1390ﺗﺎ  ،1396ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  2/2درﺻﺪ از ميزان سرمايه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در
اينﺑﺨﺶﻫﺎﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،اين در حالي استﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اين ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮاي  7ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از  90ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود
 5/3درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
نرختورم 20درصديدربلندمدت
گزارش آماري بازوي پژوهشي مجلس همچنين حاكي
است كه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎد ايران ﻧﺰديك
ﺑﻪ 20درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در حالي كه تقريبا ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
دنيا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم در ﺳﺎل 2018در دني��ا 2,4،درﺻﺪ ﺑﻮده ،ايران ﭘﺲ از
وﻧﺰوﺋﻼ ،زيمبابوه و آرژانتين در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.
كروناواشتغال
براساس اينگزارش،ﻃﯽﺳﺎلﻫﺎي 1394ﺗﺎ 1398ﺣﺪود
 3ميليون ﻧﻔﺮ ﺑﻪ جمعي��ت ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ي��ا ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶغيرﺷﺮﮐﺘﯽوﺑﺎﺗﻤﺮﮐﺰﺑﺮﺧﺪﻣﺎﺗﯽﻣﺎﻧﻨﺪﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
وﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ،تعميرات،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ،واﺳﻄﻪﮔﺮي،ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮاد ﻏﺬايي و ...ايج��اد ﺷﺪه اﺳﺖ .اين ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ داراي
ﻗﺮاردادﺑﻪﻣﻌﻨﺎيﻣﺘﻌﺎرفبينﺑﻨﮕﺎهﻫﺎياﻗﺘﺼﺎديوﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺧﻮد نيستند و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بيمه ﻗﺮار نميگيرند .در اين
حال ،ش��يوع ويروس ﮐﺮوﻧﺎ از زﻣﺴﺘﺎن  1398ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
افزايش ﺗﻌﺪاد شاغلين ﺑﻪ ﺻﻮرت دفعي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد
شاغلين ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ميزان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ يابد ﺑﻪ طوري
كه در ﺑﻬﺎر 1399ﺣﺪود 1500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد ش��اغلين
ﮐﺎﺳﺘﻪﺷﺪ.ﺑﺎاينﺣﺎلﮔﺬرﺷﻮكاوليهشيوعويروسﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪاﺛﺮآنﺑﺮﺑﺎزارﮐﺎرﮐﺎﻫﺶيافتهاﺳﺖ،ﺑﻪطوريكهدر
زﻣﺴﺘﺎن  1399ﺗﻨﻬﺎ  300ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد شاغلين ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن 1398ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تحريمهاوغفلتازاصالحاتاقتصادي
آن گونه ك��ه مركز پژوهشهاي مجلس گ��زارش كرده،
تحريمﻫﺎيامريكاعليهاﻗﺘﺼﺎدايراندرميانﻣﺪتوﭼﻪﺑﺴﺎ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتپايدارﺧﻮاﻫﺪﻣﺎﻧﺪ.تكميلزيرﺳﺎﺧﺖﻫﺎيﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎتحريموماهيتغيرزﻣﺎندارآﻧﻬﺎ،راﺣﺖﺑﻮدناﻋﻤﺎل
تحريمﺑﺮاياياالتﻣﺘﺤﺪه(ﺑﻪﻃﻮرﺧﺎصتحريمﻫﺎيﻣﺎﻟﯽ)،
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار بينالملل��ي اﻧﺮژي در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ
ايران امريكا ﺑﺨﺶﻫﺎي كليدي ،ارزآور و اﻟﺒﺘﻪ آسيبپذير
اﻗﺘﺼﺎد اي��ران را ﺗﺤﺖ تحري��م ﻗﺮار داده اﺳﺖ .همچنين
امريكابخشهايكليدي،ارزآوروالبتهآسيبپذيراقتصاد
ايران را تحت تحريم قرار داده اس��ت .از اين رو تا زماني كه
اصالحاتاساسيدراقتصادداخليايرانانجامنشود،گذر
زمانبهنفعايراننخواهدبود.درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ،تحريميكياز
مهمترين ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ايران اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ
سياستگذاريﺑﻪاينﭘﺎراﻣﺘﺮبيﺗﻮجهيﻣﯽﺷﻮد.درﺑﺮﻗﺮاري
رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ بينالمللي ،تعيي��ن ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري ،اﻧﺘﺨﺎب
صنايع اولويتدارﮐﺸﻮر و تعيين روشﻫﺎي حمايت از آنها،
ﮐﺎﻫﺶواﺑﺴﺘﮕﯽﺑﻪدرآﻣﺪﻫﺎيﻧﻔﺘﯽ،ﻧﺤﻮهحمايتازﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎي جديد ،تس��هيل فعاليت ﺑﺮونﻣﺮزي ﺑﺨﺶﻫﺎي
ارزآور اﻗﺘﺼﺎد ايران و ...بايد ﺑﻪ شرايط تحريمي ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ
ويژه ﺷﻮد .در اين شرايط ،بيترديد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ تحريم نيازمند
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ؛ ﮔﺎم اول در اين ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ
آس��يبپذيري اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﮔﺎم دوم ﺧﺮوج از ﻣﺤﺪوده
تحريمﭘﺬيري اﺳﺖ .تاكتيكهاي دور زدن تحريم بايد ﺑﻪ
تدريج و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ تحريم ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ اين تغيير زيربنايي ،ﺧﺮوج از
ﻣﺤﺪودهتحريمپذيرياﺳﺖ.

افتقدرتخريدخانواربهيكسوم
بازويپژوهشيمجلسهمچنيناعالمكردهاست،درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  1390ﺗﺎ  1398كاهشي  34درﺻﺪي
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ بهرغم افزايش درآﻣﺪ اسمي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
ﻗﺪرت خريد ﻫﺮ ﻓﺮد ايراني ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1390ﺣﺪود يك
ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ يافت��ه اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

 8درﺻﺪي از ﺳﺎل 1399ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 6ﺳﺎل زﻣﺎن نياز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎل 1390بازگردي��م.
در اينحالﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮخوراكيهادر ﺳﺒﺪهزينه
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎيفقيرتر،ﻧﺮخﺗﻮرمﺑﺎﻻﺗﺮخوراكيهاوآشاميدنيها
در ﺳﺎلﻫﺎي اخي��ر بيانگر ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وضعيت معيش��تي
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ پايينﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ساير ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ است.

بنگاههايكوچكدرمعرضآسيببيشتر
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ بيشتري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي تأمين سرمايه در
ﮔﺮدش ﺧﻮد و همچنين ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ هزينهﻫﺎي ﺟﺎري
ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،در ﻣﻌﺮض آس��يبهاي ش��ديدتر در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اين در حالي است ﮐﻪ  15,4ميليون از
شاغلين ﮐﺸﻮر در اين ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل بهكارند .در ﻣﺸﺎﻏﻞ
رسمي راﺑﻄﻪ ﮐﺎري ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻨﮕﺎه در ﭼﺎرﭼﻮب يك ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ تعريف ميشود ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بيمه
ﻗﺮار ميگيرند .اي��ن راﺑﻄﻪ ﮐﺎري ﺑﻪ داليل ﻣﺨﺘﻠﻒ پايدارتر
از ﻣﺸﺎﻏلي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد و ﭘﻮﺷﺶ بيمه ﺑﺮاي نيروي ﮐﺎر
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ نزديك ﺑﻪ 60درﺻﺪ از ﺷﺎﻏﻼن
ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶبيمهنيستند.
شاخصهاينابرابري
بهگزارشمركزپژوهشهايمجلس،روﻧﺪﺻﻌﻮديضريب
جين��ي و ﻧﺴﺒﺖ  10درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮي��ن ﺑﻪ  10درﺻﺪ
فقيرترينجمعيتازﺳﺎل 1392ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهافزايشﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﺷﮑﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در نتيجه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
منف��ي و ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎد ﻃﯽ اين ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ در ﺳﺎلﻫﺎي اخير ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ساير ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اين ﻣﻮﺿﻮع در
ﮐﻨﺎرﮐﺎﻫﺶﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪدرآﻣﺪﺳﺮاﻧﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪرﺷﺪﻧﺮخﻓﻘﺮدر
اين ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن از روﻧﺪ فزاينده
اين متغير در ﺳﺎلﻫﺎي 1399و 1400دارد.
تنزلجايگاهايراندرشاخصكسبوكار
بر اس��اس اين گزارش ،وضعيت محي��ط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در
س��الهاي اخير ﺑﺮ اﺳﺎس ارزيابيه��اي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .جاي��گاه اي��ران در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
بينالملليﮐﺴﺐوﮐﺎردرﺟﻬﺎنودرﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻨﺪﭼﺸﻢاﻧﺪاز
درﺳﺎلﻫﺎياخيرﺗﻨﺰليافتهاﺳﺖ«.بيثباتيوﻧﺎاطميناني
در محيط ﮐﺴﺐ وﮐﺎر»« ،دﺷﻮاري تأمين مالي» و «ﻣﻮاﻧﻊ
اداري» از جمل��ه مهمتري��ن ﻣﺸﮑﻼت محي��ط ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اي��ران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ارزياب��ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ) ب��ه ش��مار ميروند .رتبه
ايران در شاخصهاي رقابتپذيري جهاني در سال2019
ميالدي 99در ميان 140كشور جهان بوده است .بدترين

نماگرهاي ايران در ب��ازار كار (رتبه  140بدترين جهان)؛
ثبات اقتصاد كالن (رتب��ه  )134و كارايي بازار كاال (رتبه
 )133ثبت شده است و بهترين نماگرهاي ايران در اندازه
بازار(رتبه 21جهان)؛ظرفيتنوآوري(رتبه)71وسالمت
نيروي انساني (رتبه )72به دست آمده است .در اين حال،
رتبه ايران در ش��اخص س��هولت انجام كسب و كار بانك
جهاني 127از 190كشور در سال 2020ثبت شده است.
افت صادرات در سال99
به گزارش مركز پژوهشه��اي مجلس ،صادرات ايران در
س��ال  1399معادل با  35ميليارد دالر به لحاظ ارزشي و
 113.7ميليونتنكاالبهلحاظوزنيبودهاستكهنسبت
به س��ال  1398حدود  14.6درصد به لحاظ ارزشي و 15
درصد به لحاظ وزني كاهش داشته است .همچنين تعداد
كش��ورهايي كه 80درصد درآمد صادراتي ايران را تامين
ميكردهاند از 23كشور در سال 1380به 9كشور در سال
 1397تقليليافتهاست.افزونبراين،تمركزنسبتاشديد
در بازارهاي هدف صادراتي به گونهاي كه سهم سه كشور
امارات متح��ده عربي ،چين و عراق از ميان 147كش��ور
(مقصدصادراتي)درسال 1397مجموعاحدود 54درصد
ازارزشصادراتكاالهايغيرنفتيرابهخوداختصاصداده
است.در اينحال،سبدصادراتغيرنفتيايرانبهشدتبه
صادرات كاالهاي با ارزش افزوده كمتر (عمدتا مواد خام)
وابستهاست.بهگونهايكهمحصوالتمعدنيومحصوالت
صنايع شيمياييوصنايع وابستهبه آن از سال 1386جزو
دوقسمتنخستارزآورترينكاالهايصادراتيغيرنفتي
بوده و تا پايان سال  1397در همين موقعيت باقي مانده
است.گروهموادپالستيكيواشياءساختهشدهاز اينمواد:
كائوچو و اشيا ...نيز از سال 1390به دو گروه نخست ارزآور
پيوسته است بهطوري كه در پايان سال 1397نزديك به
دوسوم درآمد ارزي از محل صادرات اين سه گروه تامين
ميشود .سهم باالي كاالهاي واسطهاي از واردات بيانگر
وابستگيبااليتوليدكشوربهوارداتنهادههايواسطهاي،
وارداتبخشزياديازكاالهابهصورتنيمهآمادهومونتاژدر
داخلكهارزش افزودهزيادي از اينكانالايجادنميشودو
وابس��تگي باالي توليد به واردات كاالهاي واسطهاي يك
تهديدبالقوهاست.
افتشاخصهايتوسعهايدرايران
بر اس��اس اين گزارش ،بررس��ي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در س��الهاي اخي��ر ،وضعيت ايران در
اين ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي تضعيف ﺷﺪه اس��ت .ﺑﺮاﺳﺎس
دادهﻫﺎيﺑﺎﻧﮏجهاني(ﺑﺮاﺑﺮيﻗﺪرتخريد)درﺳﺎل2019
( ،)1398اﻗﺘﺼﺎد ايران در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﻪ پايين (رﺗﺒﻪ )100از بي��ن 186ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ميگيرد ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل پيش از آن ﺑﺎ افزايش رﺗﺒﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده است.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ،نمادهايي ﺑﺮاي
بيانﺳﻄﺢكيفيزندگيانسانهادرﺟﻮاﻣﻊﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺴﺘﻨﺪ.
مشهورترينﺷﺎﺧﺺﺗﻮﺳﻌﻪاي،ﺷﺎﺧﺺدرآﻣﺪﺳﺮاﻧﻪاﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ اين ﺷﺎﺧﺺ ،اﻗﺘﺼﺎد ايران در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ميگيرد.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ فراگير نيز ﮐﻪ در س��الهاي اخير ﻣﻄﺮح و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺑﻌﺪ درآﻣﺪي و غير درآﻣﺪي
كيفيت زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺤﻮه توزيع رﻓﺎه را نيز در ﻫﺮ يك از اين اﺑﻌﺎد
نشانميدهد.اﻟﺒﺘﻪكيفيتزندگيﺷﻬﺮوﻧﺪانﺻﺮﻓﺎﺑﺎﺳﻄﺢ
درآﻣﺪ تعيين نميش��ود .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ()HDI
كيفي��ت زﻧﺪﮔﯽ را در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه درآﻣﺪي و غيردرآﻣﺪي
ميسنجد .در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ انس��اني از تركيب ﺳﻪ ﺑﻌﺪ
درآﻣﺪ (درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ) ،آﻣﻮزش (ميزان سالهاي تحصيل)
و ﺳﻼﻣﺖ (ميزان امي��د ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ كيفيت
زﻧﺪﮔﯽ (بهزيستي) اﺳﺘﻔﺎده ميش��ود .وضعيت ايران در
زمينه اﺑﻌﺎد غيردرآﻣﺪي رﻓﺎه ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻌﺪ درآﻣﺪي آن اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ايران در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎني در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ (رﺗﺒﻪ 70بين 189ﮐﺸﻮر) ﻗﺮار ميگيرد.
اوضاعوخيمايراندرشاخصحكمراني
ﭘﺮوژه ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎن��ي ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،درﺑﺮگيرن��ده ﺷﺶ
زيرﺷﺎﺧﺺ تجميعي اﺳﺖ ﮐﻪ وضعيت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در بيش
از 200ﮐﺸﻮر را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اين ﮔﺰارش از ﺳﺎل2002
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و پي��ش از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﺎل ي��ك ﺑﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آخري��ن ﮔﺰارش اﻧﺘﺸﺎر يافت��ه ،رﺗﺒﻪ
ايران در ميان  202ﮐﺸﻮر 181 ،ﺑﻮده اﺳﺖ .اين اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
آناﺳﺖﮐﻪﻧﻤﺮهايرانپايينترازﺣﺪاﻗﻞﻻزمﺑﺮايﺣﮑﻤﺮاني
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺣﮑﻤﺮاني دربرگيرنده ﺳﻨﺖﻫﺎ و نهادهايي
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل اﻗﺘﺪار ميكنند .ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ فرآيند اﺳﺖ :اﻧﺘﺨﺎب دوﻟﺖﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖﻫﺎ و
تغيير دوﻟﺖﻫﺎ ،توانايي دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ سياس��تهاي

درﺳﺖووﻓﺎداريواﻋﺘﻤﺎدﺷﻬﺮوﻧﺪانوحاكميتﺑﻪﻧﻬﺎدﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎديواﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.زيرﺷﺎﺧﺺﺷﺎﺧﺺﺣﮑﻤﺮاﻧﯽﺷﺎﻣﻞ:
ﺣﻖ اﻇﻬﺎر و ﭘﺎﺳﺨﮕويي ،اﺛﺮﮔﺬاري دوﻟﺖ ،كيفيت ﻣﻘﺮرات،
حاكميتﻗﺎﻧﻮن،ﮐﻨﺘﺮلﻓﺴﺎد.نقدهاييﺑﻪزيرﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﺟﻬﺎن��ي ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ وارد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :اي��ن ﺷﺎﺧﺺ درك
و ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﻧﻪ واقعي��ت آن
را .همچني��ن زير ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻬﺎن��ي ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
تغييراتيدرﺳﻨﺠﻪﻫﺎايجادﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪقابليتمقايسهدر
ﻃﻮل زﻣﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺨﺪوش مينمايد.
روندشاخصكاميابيلگاتومبرايايران
ﺷﺎﺧﺺكاميابيﻟﮕﺎﺗﻮماﺑﺰاريﺑﺮايﺳﻨﺠﺶميزانكاميابي
در ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اين ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ تصويري
ﺟﺎﻣﻊ از كاميابي اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري كه ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
سياسيواﻗﺘﺼﺎديرﻓﺎهرادربربگيرد.درجديدترينﮔﺰارش
اي��ن ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل ،)1399( 2020ايران ﻧﻤﺮه 48/1را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در رﺗﺒﻪ 120ﻗﺮار دارد .ماموريت اين ﺷﺎﺧﺺ
اين اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي
كاميابي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎن مقايسه آن ﺑﺎ ديگر
ﮐﺸﻮرﻫﺎدرﻃﻮلزﻣﺎن،مسيرپيمودنﻓﻘﺮﺑﻪﺳﻮيكاميابي،
ﺑﻘﺎيكاميابيراتسهيلﮐﻨﺪ.اينﺷﺎﺧﺺﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺮﮐﺸﻮر
را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ داﻣﻨﻪ ﺟﻮاﻣﻊ فراگير (ايمني و امنيت ،آزادي
ﻓﺮدي،حكمراني،سرمايهاجتماعي)،اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎيﺑﺎز(محيط
سرمايهگذاري ،شرايط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،دسترسي ﺑﻪ ﺑﺎزار و زير
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،كيفيت اﻗﺘﺼﺎدي) و اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ (شرايط
زﻧﺪﮔﯽ،سالمتي،آﻣﻮزش،محيططبيعي)تحليلميكند.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺳﺎل ،2020ﻋﻤﻠﮑﺮد ايران در
بيشتر زيرشاخصهاي كاميابي ﻟﮕﺎﺗﻮم پايين تر از ﻋﻤﻠﮑﺮد
ميانگين جهاني اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در زيرش��اخصهاي آﻣﻮزش،
ﺑﻬﺪاﺷﺖوسالمت،شرايطزندگيوامنيتوايمنيﻋﻤﻠﮑﺮد
ايرانﺑﻬﺘﺮازميانگينجهانيﺑﻮدهاﺳﺖ.درزيرﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
آزادي ﻓﺮدي و حكمراني ،ايران بيشترين ﻓﺎﺻﻠﻪ منفي را ﺑﺎ
ميانگينﻋﻤﻠﮑﺮدجهانيدارد.

ادامهازصفحهاول

پايان ((بيبي))

ش��رايط پارلم��ان رژيم صهيونيس��تي همانن��د اوضاع
س��رزمينهاي اش��غالي بود و در زمان برگزاري نشست
كنست ،هرج و مرج و درگيري در جلسه رايگيري حاكم
بود و در فيلمهايي كه در ش��بكههاي اجتماعي و برخي
رسانهها منتشر شده ،ميان شماري از نمايندگان موافق و
مخالف در هنگام سخنراني نفتالي بنت درگيري به وجود
آمد و دو طرف فرياد ميزدند و يكديگر را متهم به تقلب و
دروغگوييميكردند.دريكيازاينفيلمهاكهمنتشرشده،
نمايندگانوابستهبهنتانياهوخطاببهبنتفريادميزنند
كه تو «زشت ،حيلهگر و دروغگو» هستي .از حاشيههاي
مهمانتخابنفتاليبنتبهعنوانسيزدهميننخستوزير
رژيم صهيونيس��تي ،تماس تلفني ف��وري «جو بايدن»
رييسجمهوريامريكاباويبود،اقداميكهدرزمانانتخاب
بايدنباتاخيريكماههازسويبنياميننتانياهوانجامشد.
به گزارش «رويت��رز» ،نفتالي بنت نخس��توزير جديد
اسراييل يكشنبه شب اولين تماس تلفني خود را از زمان
روي كار آمدن با جو بايدن رييسجمهوري امريكا برقرار
و در اولين گفتوگوي خود بر س��ر هم��كاري نزديك در
مسائل امنيتي منطقه به ويژه پرونده ايران گفتوگو كرد.
كاخسفيدنيزدربيانيهاياعالمكردكهبايدنيكشنبهشب
پسازاعطايراياعتمادبهكابينهجديداسراييلازسوي
كنست،بابنتتماسگرفتوتصديپستنخستوزيري
را به وي تبريك گفت .طي اين تماس ،بايدن بر «حمايت
قاطع خود براي دههها از روابط اياالت متحده و اسراييل و
تعهدش براي تأمين امنيت اين رژيم» و «عزم راسخ خود
برايتعميقهمكاريبيناياالتمتحدهواسراييلدرمورد
چالشهاوفرصتهايهمكاريتاكيدكرد».
نفتالي بنت كيست؟
«نفتالي بِنِت» در ۱۹۷۲در «حيفا» متولد ش��د .خانواده
او از امريكا به فلسطين اشغالي مهاجرت كرده بودند .او تا
سال ۲۰۰۵حضوريدرسياستنداشتتااينكهبهواسطه
نتانياهووبهعنوانرييسستادانتخاباتياو،فعاليتخودرا
آغازكرد.بنتنخستوزيرجديدرژيمصهيونيستيشاگرد
بنيامين نتانياهو ميباشد كه در كارنامه خود جنايتهاي
فراوانيراعليهمردمفلسطينومسلمانانمنطقهثبتكرده
است؛ فردي كه براي نگاه داشتن مسووليت خود حتي به

نزديكترين افراد كابينهو اعضايحزبشيعنيليكودنيز
دروغهايفراوانيگفتهودرحقآنهابيتعهديهايفراواني
كرده است .بنت درباره ايران نيز همان ادعاهاي نتانياهو را
تكراركردهاست.اوگفتهاحيايبرجاماشتباهاستوبرنامه
هستهايايرانچالشاصليكابينهاشخواهدبود.
او سال گذش��ته نيز گفته بود رژيم صهيونيستي بايد به
«دكتريناختاپوس»بازگرددوبهجايمبارزهبا«گروههاي
نيابتي» تهران ،مس��تقيما ايران را هدف بگيرد .با بررسي
كارنامهفعاليتهاينفتالينبنتبهخوبيمشاهدهميشود
كه وي شاگرد و دس��تآموز نتانياهو بوده ولي به يكباره
براي رس��يدن به قدرت ،استاد خود را دور زده و به دشمن
ويتبديلشدهاست.كارشناسانمسائلمنطقهمعتقدند
كههيچفرقيبيننتانياهووبنتدربرخوردبافلسطينيان
و مسلمانان منطقه وجود ندارد و به قول يك ضرب المثل
فارسي «س��گ زرد برادر شغال اس��ت » و نبايد در آينده
منتظر اين بود كه تغييري در عملكرد صهيونيستها در
فلسطينومنطقهرويدهد.پسازانتخاببنتبهعنوان
سيزدهميننخستوزيررژيمصهيونيستي،نتانياهوتهديد
كرد كه دولت چپگراي (بنت  -الپيد) را س��ريعتر از آنچه
بسياري تصور ميكنند ،س��رنگون خواهد كرد .نتانياهو
گفت كه اگر قرار باش��د در موضع اپوزيسيون قرار بگيرد،
اين موضع را تا سرنگوني دولت بعدي و بازگشت به قدرت
حفظ خواهد كرد .س��خنان و واكنش نتانياهو در مقابل
انتخاب «بنت» نشان ميدهد كه آتش اختالفات در رژيم
صهيونيستيگستردهترشدهوبايدمنتظرروزهايسخت
وخشونتباريدرآيندهنزديكميانصهيونيستهاباشيم،
خشونتهايي كه با عنايت خدا به حكومت نامشروع ۷۳
سالهصهيونيستهابهدستخودشانخاتمهخواهدداد.
به صراحت ميتوان گفت كه ،س��قوط نتانياهو به معناي
ش��كلگيري كابينهاي قوي و محكم در س��رزمينهاي
اشغالينيست ،چراكهكابينهبنتكهباهمكاريوائتالف
 ۱۲حزب و گروه ريز و درشت در اسراييل تشكيل شده و
شكنندهترين كابينه در طول حيات اين رژيم نام گرفته،
هرگز نميتواند كابينهاي محكم در اين رژيم را تش��كيل
داده و به انجام امور بپردازد .به عبارت ديگر ميتوان گفت
كه پايان عمر سياس��ي نتانياهو هرگز آغاز دورهاي تازه و
متفاوت در اس��راييل نخواهد بود .يك��ي از موارد مهم در

شكلگيريكابينهبنتايناستكهبراساستوافقانجام
شده نفتالي بنت نيز بايد زمام كابينه اسراييل را حدود دو
س��ال ديگر يعني در آگوست ۲۰۲۳به رهبر حزب آينده
اس��راييل يعني «يايير الپيد» بس��پارد و اين نكته نيز از
داليلمحكمبرايبيثباتيوشكنندگيكابينهفعلياست
.بدونترديددوران۱۲سالهنخستوزيرينتانياهويكياز
تاريكترينوجنايتبارتريندورانحكومتصهيونيستها
در سرزمينهاي اشغالي بود كه با سوگند نفتالي بنت در
كنس��ت اين رژيم به پايان رسيد .نتانياهو كه اكنون بايد
ديگ��ر به فكر چگونگي خالصي از زندان به جرم فس��اد و
سوءاس��تفاده از قدرت باش��د ،بهتر از هر شخص ديگري
ميداند كه كنار گذاشتنش از قدرت يعني چه! چرا كه او
دستكم ۱۰سالزنداندرپيشرويخودداردواگرپاشنه
درب در ساختارهاي پيچيده و مخوف رژيم صهيونيستي
طور ديگري نچرخد ،بايد دوران پيري و كهولت خود را به
تاسف و افسوس در كنجي سپري كند و به همين علت به
نظرميرسدترسعميقيازايندورانخواهدداشتوشايد
بههمينعلتبابيانيكبلوفسياسيعنوانكردكهتمام
توان خود را براي س��قوط دولت نفتالي بنت بهكار خواهد
بست .البته بايد پرسيده شود كه نتانياهو  ۷۱ساله از چه
چيزيميترسدوبهچهعلتمايلبهخريدنزماناست؟
همانطور كه كمابي��ش همگان ميدانند نخس��توزير
اس��راييل از س��وي دادگاههاي داخلي اين رژيم متهم به
اختالسوسوءاستفادهازقدرتدرطول ۱۲سالياست(از
فروردين ۱۳۸۸تاكنون) كه وي در مسند قدرت قرار دارد
 .اوايل سال جاري خورشيدي نتانياهو با شركت در دادگاه
به س��واالت دادستان پاس��خ داد .در اين دادگاه دادستان
پرونده نتانياهو اع�لام كرد كه او به گونهاي نامش��روع از
قدرت خود سوءاس��تفاده كرده اس��ت .نتانياهو بر اساس
سه اتهام مش��خص در پرونده يعني فساد ،كالهبرداري و
سوءاستفادهازاعتمادعموميتحتمحاكمهقراردارد.اين
درحالياستكهنخستوزيراسراييلتاكنونكليهاتهامات
را رد و آ ن را دسيس��ه رقباي سياسي خود توصيف كرده
است .محكوميتوزنداني شدننتانياهودر يك قدمي اوو
همسرش قرار دارد و اين موضوع هم براي او و خانوادهاش و
همبرايحزبراستگرايليكودكهازقدرتمندتريناحزاب
اسراييليبهشمارميرودونتانياهورهبراينحزباست،نه

تنهايكافتضاحوسرافكندگيميباشد،بلكهاينموضوع
سببشكستيكيازقدرتمندتريناحزاباينرژيمخواهد
بود كه از س��ال ۲۰۰۹ميالدي قدرت را در سرزمينهاي
اشغاليدراختياردارد.
پي�روزي مقاومت فلس�طين نتانياه�و را از
صحنهسياسيكنارگذاشت
ب��ا افزاي��ش اختالفات و بروز مش��كالت سياس��ي و
اجتماعي بين مقامات رژيم صهيونيستي و همچنين
پس از پيروزي اخير مقاومت غزه در جنگ  ۱۲روزه،
نتانياه��و پس از  ۱۲س��ال نخس��توزيري از صحنه
سياسيرژيمصهيونيستيكنارگذاشتهشد.بهگزارش
ايرنا به نوش��ته المنار ،اين تحوالت نشان داد كه رژيم
صهيونيستي از درون دچار شكاف شده و نتيجه نبرد
«شمشيرقدس»پسازپيروزيغزهاينروندراافزايش
داده است .اين جنگ به لطف موشكهاي مقاومت و
پايداري اهالي غزه براي هميشه معادالت را تغيير داده
است.برخيهادررژيماسراييلبراينباورندكهنتانياهو
به دليل اتهامهاي مربوط به فس��اد از نخستوزيري
بركنار ش��ده اس��ت و بركناري وي مصوني��ت وي از
محاكمه و زندان را از بين خواهد برد .اين در حالي است
كه شهروندان اسراييلي به خاطر شكست وي در نبرد
غزه خواستار بركناري وي شدند .اين شكست نشان
داد كه او نميتواند از شهركنشينان در پيرامون غزه
و تلآويو و اطراف آن دفاع كند .پيروزي راهبردي غزه
سبب بركناري نتانياهو شده است و بركناري نظامي و
سياسي نتانياهو تنها آغاز راه است و اهالي نوار غزه كه
درس مقاومت را خوب پس دادهاند در آينده پيروزي
بزرگي را با همين شيوه به دست خواهند آورد.
«عبدالباري عطوان» تحليلگر روزنامه الكترونيكي «راي
اليوم» در بخشي از گزارش خود نوشت موشكهايي كه
مانندباراندرتلآويو،قدس،عسقالنواشدودفرودآمدند
نقش سرنوشتس��ازي در ايجاد تغيير در سرزمينهاي
اشغال ش��ده داش��تند .نتانياهو پس از ۱۲سال در پيش
گرفتنسياستتبعيضنژادي،دروغوفريبسقوطكردو
همراهويهمهتوافقهايعاديسازيمسمومهمسقوط
خواهد كرد .بسياري از تحليلگران عرب معتقدند كه پس

ازكنارگذاشتننتانياهو،شمارشمعكوسبرايپايانعمر
كابينه تغيير به رياس��ت بنت و الپيد هم آغاز خواهد شد.
آنان بر اين باورند كه كابينه جديد كه از سوي الپيد و بنت
تشكيلشدهتشكليناهمگونومتشكلازايدئولوژيهاو
تفكراتضدونقيضاستوتنهاوجهمشتركآنهاخصومت
بانتانياهووحذفوياستوهيچبرنامهايبرايآيندهندارد.
ازاينرو،بهاحتمالزيادكابينهائتالفيناپايدارخواهدبودو
دورازذهناستكهاينكابينهبتوانددوامبياورد.
انديشكده الناطور در بخشي از گزارش خود آورد :ترديدي
نيس��ت كه عمر اين كابينه ائتالفي طوالني نخواهد بود.
زيرا هدف اساس��ي از تش��كيل آن كه تنها كنار گذاشتن
نتانياهو اس��ت و با تحقق اين هدف ،ش��مارش معكوس
براي فروپاشي آن و تشكيل كابينه جديد يا گام نهادن در
انتخاباتي ديگر آغاز خواهد شد .پس از دادن راي اعتماد به
كابينه ،حزب ليكود به رهبري نتانياهو قدرت را از دست
خواهد داد .رهبران اين حزب هم پس��تها و امتيازهاي
خود را از دست خواهند داد و شمشيرها عليه آنها كشيده
خواهدشدوتنشميانآنهابرايرهبريحزبآغازخواهد
شد .نتانياهو تسليم نخواهد شد اما او قدرت و نفوذ خود را
از دس��ت خواهد داد و صحنه سياسي را ترك خواهد كرد
و به نبرد ديگري با دادگاههاي اسراييل وارد خواهد شد و
ديگر حزب وي ،پست وي و وزير دادگستري و وزير امنيت
ملي وي نخواهند توانست از او حمايت كنند .در بخشي از
گزارشاينانديشكدهاردنيميخوانيم:براينخستينبار
تاريخ اسراييل كابينه بهطور مستقيم بر آراي عربي تكيه
ميكند .اين نش��ان ميدهد نتانياه��و هنگامي كه براي
پيوستن منصورعباس رييس فهرست مشترك عربي به
دولتخودمذاكرهكرداشتباهراهبرديرامرتكبشد.اين
موضوعسببشدكهپيشازپيوستنعباسبهكابينهالپيد
وبنت،رهبرانحزبليكودعصبانيشوند.ايننتانياهوبود
كه به الپيد و بينت در تكيه كردن به بخشي از آراي عربي
جنبه قانوني بخشيده است .در حالي كه پيش از نتانياهو
تكيه كردن به آراي عربي به منزله جنايتي از سوي احزاب
اسراييليصهيونيستيبهشمارميرفت.براينخستينبار
طي س��الهاي گذش��ته كابينه اس��راييل بدون احزاب
ديني تندرو تشكيل ميشود .آنها طي سالهاي گذشته
همپيمانانباوفاييبراينتانياهوبودهاند.اينموضوعنشان

ميدهد اين احزاب از امتيازهاي مادي كه طي سالهاي
گذشتهازآنبرخورداربودندمحرومخواهندشدوآنهاديگر
قدرتباجخواهيازدولترانخواهندداشت.
«يواف شطيرن» كارشناس مسائل عربي و فلسطيني به
خبرگزاري«الجزيره»قطرگفتكابينهايكهبنتوالپيد
بهطور چرخش��ي رياس��ت آن را بر عهده خواهند گرفت
متجانس نيس��ت .اين كابينه پيوند مش��ترك و اساس و
برنامه كاري مشتركي ندارد .بلكه شامل شماري از احزاب
مختلفهستندكهدرنيمهراهباهدفكنارگذاشتننتانياهو
به توافق رسيدهاند .با كنار رفتن نتانياهو از صحنه و پايان
حيات سياس��ي او ،كابينه ائتالفي هم زياد دوام نخواهد
آورد .كابينه ائتالفي ،يك امر واقعي نيس��ت .اين كابينه با
كسب راي اعتماد از كنس��ت با روزهاي سرنوشتسازي
روبرو خواهد بود .در نقشه سياسي اسراييل تغييراتي رخ
خواهددادوكابينهائتالفيشكنندهخواهدبود.زيراچنين
كابينهاينخواهدتوانستتنشهايداخليرامديريتكند
واختالفهادرجامعهاسراييلراحلكند.ميانقطبهاي
كابينه ائتالفي درباره مساله فلسطين و اقدامات اسراييل
در ق��دس و آينده تعامل با نوار غ��زه و كرانه غربي و طرح
شهركسازيديدگاهمشتركيوجودندارد.همچنيناين
كابينهسياستآشكاريدربارهچگونگيرفتارباشهروندان
فلسطيني در داخل اسراييل ندارد .از اين رو ،طرح پرونده
فلسطين و حتي مس��ائل پرتنش ميان فلسطينيها در
اسراييلمانعيدربرابرانسجاموثباتاينكابينهبهويژهدر
سايهرويكردجديدجامعهبينالمللدربارهحمايتازمساله
فلسطينوهمدرديبافلسطينيهايداخلخواهدبودو
اين موضوعي است كه پيش از اين سابقه نداشت و پس از
انتفاضهمردميفلسطينيهاوجنگاخيرعليهغزهآشكار
شده اس��ت .با وجود اختالفها در پروندهها و چالشهاي
بسيار و پيچيدگي بحران سياسي و اختالفات داخلي در
ميان اس��راييليها دور از ذهن نيست پنجمين انتخابات
هم برگزار شود .به ويژه اين در شرايطي كه نتانياهو براي از
بينبردنكابينهائتالفيدرحالمانوردادناستتاخودبار
ديگربتواندبهعرصهسياسيبرگردد.اوبااينمانورهاتالش
ميكندبارديگربتواندبهكرسينخستوزيريدستيابد
تا خود را از محاكمه به دليل پروندههاي مربوط به فساد و
دريافترشوهرهاييبخشد.

گزارش
كاهش قيمت سكه به دنبال
افت اونس جهاني طال
گروه بانك و بيمه |
در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر  23هزار و  950تومان،
قيمت يورو  28هزار و  900تومان و درهم امارات 6
هزار و  600تومان اعالم شده است .با كاهش اونس
جهاني طال به  1855دالر ،قيمت طال و س��كه نيز
كاهش يافت و س��كه  10.6ميليون تومان معامله
ش��د .ن��رخ دالر در صرافيهاي بانكي (دوش��نبه،
 ۲۴خردادماه) با  ۶۰تومان افزايش نس��بت به روز
گذشته به رقم  ۲۳هزار و  ۵۷۴تومان رسيد.قيمت
فروش يورو نيز با  ۲۶۸تومان افزايش نسبت به روز
گذشته به رقم  ۲۸هزار و  ۶۱۰تومان رسيد .قيمت
خريد هر دالر  ۲۳ه��زار و  ۱۰۷تومان و نرخ خريد
هر يورو نيز  ۲۸ه��زار و  ۴۴تومان بود.عالوه بر اين،
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي  ۲۳هزار و ۷۲
تومان و نرخ فروش آن  ۲۳هزار و  ۲۸۲تومان اعالم
ش��د .نرخ خريد يورو در اين ب��ازار  ۲۷هزار و ۹۳۷
تومان و نرخ فروش آن ني��ز  ۲۸هزار و  ۱۹۱تومان
اعالم شد.همچنين در س��امانه نيما در معامالت
ديروز ،حواله يورو به قيمت  ۲۴هزار و  ۹۰۶تومان
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰هزار و ۵۶۹تومان
معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳
هزار توماني ش��د و تاكنون در اين محدوده نوسان
داشته است.
 ۱۰۰ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اع�لام كرد كه روز يك ش��نبه (۲۳
خرداد) در س��امانه نيم��ا  ۱۰۰ميلي��ون دالر و با
ميانگينموزوننرخدالريمعامالت ۲۰هزارو۴۲۲
تومان معامله شد.سامانه نيما شاهد عرضه حدود
 ۱۶۴ميليون دالر به صورت حواله ارزي به منظور
تامين ارز واردات كش��ور بوده است .بر اين اساس،
نرخ ارز موثر در واردات كش��ور نرخ يادشده است.
سامانه نيما از نيمه نخست سال  ۹۷پس از تعديل
سياستهايارزيدولتبهعنوانمرجعتعييننرخ
خريد و فروش حوالههاي ارزي تعيين شد.
افت ۶۰هزار توماني قيمت سكه
در بازار طال نيز هر اونس جهاني طال نيز يكهزار و
 ۸۵۷دالر و  ۸۳سنت فروخته شد .قيمت هر قطعه
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد (دوشنبه۲۴ ،
خردادماه) در بازار تهران با كاهش  ۶۰هزار توماني
نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ميليون و ۶۰۰هزار
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز
 ۱۰ميليون و  ۵۵۰هزار تومان معامله شد.نيمسكه
بهار آزادي پنج ميليون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سكه
سه ميليون و ۷۵۰هزار تومان و سكه يك گرمي هم
 ۲ميليون و  ۳۰۰هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر
اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي  ۱۸عيار به
يك ميليون و  ۶۹هزار تومان رسيد .قيمت مثقال
طال نيز چهار ميليون و  ۶۳۱هزار تومان شد .قيمت
سكه در آغاز سال جديد ۱۱ميليون تومان بود كه به
تدريج ،روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ميليون
تومان رسيد .اما از نيمه ارديبهشتماه ،بهاي سكه
اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال  ۱۰ميليون
تومان در نوس��ان بوده است .نوسان قيمت در بازار
ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز ،با تالش
س��فته بازان ،قيمت دالر به مرز  26هزار تومان هم
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات
هس��تهاي و  ...باعث عقبنشيني دالر از اين سطح
قيمتي شده اس��ت .به اعتقاد كارشناسان دو باور
در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوس��انات قيمتي
ميشود،نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام
و  ...قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و
دوماينكهحتيمذاكرههمنميتواندمانعازواقعيات
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير
قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23
هزار توم��ان جا خوش ميكند .نرخ خريد و فروش
دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار متشكل ارزي
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول
روز چند بار تغيير ميكند.
قيمتجهانيطال
قيم��ت ه��ر اونس طال ب��ا  ۰.۷۱درص��د كاهش
ب��ه  ۱۸۶۴دالر و  ۱۱س��نت رس��يد.به گ��زارش
رويترز ،به دنبال تقويت دالر و در حالي كه تمركز
سرمايهگذاران متوجه نشس��ت اين هفته فدرال
رزرو است و افزايش اخير قيمتهاي مصرفكننده
در اين كشور احتمال انقباضي شدن سياستهاي
پولي را تقويت كرده است ،قيمت طال روز دوشنبه
كاهش داش��ت و به پايينتري��ن رقم بيش از يك
هفته اخير رسيد.بر اساس اين گزارش ،قيمت هر
اونس طال با  0.71درصد كاهش به  1864دالر و
 11سنت رس��يد .قيمت فلز زرد در معامالت آتي
ب��راي تحويل در ماه اوت ب��ا  0.73درصد كاهش
به  1865دالر و  80س��نت رسيد .شاخص ارزش
دالر در برابر سبد ارزهاي جهاني شاهد  0.1درصد
افزايش بود و ب��ه نزديكي باالترين رقم يك هفته
گذشته رسيد .اين وضعيت س��بب گرانتر شدن
طال براي خريداراني شده كه از ارزهاي غيردالري
استفاده ميكنند.هفته گذشته آمارها نشان داد
كه قيمتهاي مصرفكنن��ده در امريكا طي ماه
ميشاهد رشد قابل توجهي بوده و در مسير ثبت
بيشترين افزايش ساالنه در حدود  13سال اخير
قرار دارد .اكنون تمام توجهات معطوف نشس��ت
اين هفته فدرال رزرو است تا سرنخهاي بيشتري
از نظرات سياستگذاران در مورد افزايش نرخ تورم
و ترميم اقتصادي به دستآيد.هفته گذشته تقاضا
براي خريد طالي فيزيكي در قطبهاي مهم آسيا
يعني هند و چين افزايش داش��ت ،اما با توجه به
تبعات بحران كرونا دالالن همچنان ناگزير به ارايه
تخفيفهاي بيشتري بودند.
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سخنگوي قوه قضاييه مطرح كرد

جزييات جديد از پرونده۱۱بدهكار بانكي ارايهشد

س��خنگوي قوه قضاييه گفت :اقدامات انجام شده در
پرونده بدهكاران عمده بانكي صرفا بر اس��اس تدابير
قوه قضاييه و ت�لاش ضابطين بوده نه بانك مركزي و
سيستم بانكي؛ سيستم بانكي نهتنها مدعي نبود بلكه
مانعتراشي هم ميكرد.به گزارش تسنيم ،در مناظره
سوم انتخابات رياس��تجمهوري بود كه عبدالناصر
همتي با ارايه كاغذي دستنوش��ته نام يازده بدهكار
عمده بانك��ي را در اختيار ابراهيم رييس��ي قرار داد.
ساعتي بعد از اقدام همتي در ارايه ليست غيررسمي و
دستنوشتهدرمناظره،تصويريازكاغذمورداشارهدر
فضايمجازيمنتشرشدكهنامبدهكارانعمدهبانكي
در آن به ترتيب زير نوشته شده بود -1.دانيالزاده-2 ،
عظام -3 ،صدرهاشمينژاد -4،العقيلي -5 ،اقداميان،
 -6فالحتيان -7 ،ش��فيعي -8 ،گرامي -9 ،ايزدپناه،
 -10رستمي صفا -11 ،ريختهگران.
درهمينموردسخنگويقوهقضاييهباارايهتوضيحاتي
از جزييات و روند رسيدگي قضايي به پرونده افراد مورد
اشاره توضيحاتي ارايه كرده است .در توضيحات ارايه
شدهازسوياسماعيليآمدهاست:خوشبختانهكارنامه
قوه قضاييه در رسيدگي به پروندههاي معوقات بانكي
و بدهكاران عمده بانكي همانند بسياري از موارد ديگر
درخشان است.
اسماعيليدرادامهبااشارهبهنوعاقداماتصورتگرفته
درپروندههايبدهكارانبانكيميگويد:اقداماتانجام
شده صرفا بر اس��اس تدابير اين قوه ،تالش همكاران
قضايي و ضابطين قوه قضاييه است نه بانك مركزي و
سيستم بانكي كشور .در اين پروندهها تاكنون نه تنها
سيس��تم بانكي مدعي نبوده بلكه در برخي از موارد
مانعتراشي هم داشتهاند .س��خنگوي قوه قضاييه با
اشارهبهاينكهبانكمركزيتاكنوندرموردپروندههاي
رسيدگي شده مكاتبهاي با قوه قضاييه نداشته است
ب��ه ارايه توضيحاتي در مورد پرون��ده افراد فوقالذكر
پرداخته است كه در زير ميخوانيد :دانيالزاده ،رديف
يك :در اين مورد پرونده قضايي تش��كيل ش��ده و در
برخي موارد حكم هم صادر شده كه در مرحله فرجام
خواهي ديوان عالي كشور است .با پيگيري قضايي در

فرآيند رسيدگي  8هزار و  300ميليارد ريال به بانك
ملي مس��ترد و معادل  26هزار و  200ميليارد ريال از
اموال وي به بانك منتقل شده كه مطالبات اين بانك
وصول شده است.
بخش��ي از مطالب��ات ارزي ني��ز از طري��ق تعزيرات
حكومتي وص��ول گرديده
اس��ت .در م��ورد مطالبات
س��اير بانكه��ا موضوع در
حال پيگيري است.عظام،
رديف دو :پرون��ده قضايي
تشكيل ،رسيدگي و حكم
صادر شده است .تالشهاي
قوه قضايي��ه براي پرداخت
بده��ي و ت��داوم فعالي��ت
كارخانج��ات توليدي اين
گروه در حال انجام اس��ت.
رديف سه :با وجود همكاري
نكردن شبكه بانكي كشور،
با پيگي��ري ق��وه قضاييه
(دادسراي تهران) و تالش
س��ازمان اطالعات سپاه به

عنوان ضابط پرونده ،تاكن��ون  49هزار ميليارد ريال
از مطالب��ات بانكه��ا وصول و در اختي��ار بانكهاي
ذينفع قرار گرفته اس��ت .اين اقدام صرفا با پيگيري
قضايي ،تعام��ل و همكاري و پذيرش گ��روه مذكور
انجام گرديده و پرونده در دادس��را مطرح رس��يدگي
بوده و هن��وز حكمي صادر
نشدهاست.درهمينپرونده
از بانك مركزي خواس��ته
شده در مورد نحوه پرداخت
تس��هيالت كالن و رعايت
ضواب��ط و مق��ررات بانكي
بررس��ي و اظهارنظر نمايد
كه پاس��خ دادهاند به لحاظ
محدوديت منابع انس��اني
انجام خواسته مقدور نيست
و از كارشناس��ان رس��مي
استفاده شود.رديف چهار:
پرونده قضايي تشكيل شده
اس��ت .اقدامات زيادي در
مورد شناسايي و حفاظت از
اموال گروه از جمله شركت

پلياكريل اصفهان انجام شده كه با اموال توقيف شده
مطالبات بانكها قابل وصول اس��ت .ضمنا ش��خص
مورد اشاره در س��ال  95فوت كرده است .رديف پنج:
پرونده قضايي تش��كيل و در حال رسيدگي است .در
فرآيندرسيدگيبراينحوهپرداختبدهيها،توافقاتي
حاصلشدهوبراساستوافقتاكنونبخشيازمطالبات
پرداخت شده است .رديف شش :در اين مورد پرونده در
قوه قضاييه رسيدگي شده و حكم ده سال حبس و رد
مال صادر شده و محكوم در زندان است .با پيگيري قوه
قضاييه در فرآيند رسيدگي  29ميليون درهم و 120
هزار ميلي��ارد ريال از بدهي گروه مذكور به بانكهاي
ذينفع پرداخت شده است .رديف هفت :پرونده در حال
رسيدگياستودرفرآيندرسيدگي 300ميلياردريال
بدهييكيازبانكهاپرداختشدهاست.رديفهشت:
در اين مورد پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده
و در فرآيند رسيدگي مطالبات بانكهاي گردشگري،
آينده و سينا تسويه شده است 620.دستگاه خودروي
هيوندا بابت بدهي گروه مذكور به بانك آينده تحويل
ش��ده اس��ت .ده فقره ملك با ارزش ح��دود  40هزار
ميليارد ريال توس��ط قوه قضاييه شناسايي و توقيف
شده و در حال كارشناسي است كه به بانكها منتقل
و احتماال تمامي بدهيها تس��ويه خواهد شد .رديف
نه :پرونده قضايي تشكيل ش��ده و با پيگيري قضايي
مطالبات تعدادي از بانكها وصول ش��ده و بر اساس
هماهنگي انجام ش��ده مقرر است تا شهريور ماه سال
جاري بدهيها پرداخت شود .رديف ده :پرونده در حال
رسيدگي است و در فرآيند رسيدگي  30هزار ميليارد
ريال از بدهي بانكها وصول شده است .ريختهگران،
رديفيازده:پروندهدرقوهقضاييهرسيدگيشدهاست.
متهمان به  25سال و  17سال حبس محكوم شدهاند
و هماكنون در زندان هستند .تاكنون با پيگيريهاي
قضايي و شناس��ايي ام��وال  9هزار ميلي��ارد ريال از
مطالبات بانكها وصول شده است .عالوه بر آن 170
ميلياردريالو 26ميليونيوروبهبانكتوسعهپرداخت
شده.همزمانازتعطيليپتروشيمياصفهانمتعلقبه
گروه مذكور جلوگيري شد.

سرمايه در گردش با سهم  61درصدي رشد  121درصدي داشت

رشد  95درصدي تسهيالت بانكها بدون اثرگذاري براقتصاد

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
اهدافموردنظردرپرداختوامهايبانكيدرسال1399
نشانميدهدكهعالوهبررشدبسياربااليرقمتسهيالت
كهبهدليلكرونا،تورم 50درصديوفشارهايحداكثري
رخ داده اس��ت ،اهداف مورد نظر در نوع پرداختها نيز
نش��ان ميدهد كه كماكان ،واحدهاي اقتصادي براي
سرپا ماندن و ادامه حيات خود ،و پرداخت حقوق ،خريد
مواداوليهوهزينههايديگر،وامهارابيشتربرايسرمايه
درگردشهزينهكردهاندو 61.3درصدتسهيالتعمدتا
براي س��رمايه در گردش مصرف شده است .در نتيجه
عملكرد اقتصاد نشان ميدهد كه به دليل كارايي و بهره
وري و س��رمايهگذاري پايين و تالش براي حفظ وضع
موجود ،رشد 94درصدي تسهيالت كمكي به افزايش
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي نكرده و رشد اقتصادي
در بهترين حالت  2درصد برآورد شده است؛ در نتيجه
همه رش��د نقدينگي و پرداخت وامها براي حفظ وضع
موجود و ادامه حيات خرج ش��ده است .از سوي ديگر،
ايجاد واحدهاي جديد سهم 12.8درصدي داشته كه با
توجه به رشد هزينهها و تورم ،اين رقم نيز كمك زيادي
بهايجادواحدهايجديدوسرمايهگذاريهانكردهاست.
سهمتوسعهواحدهايموجودنيزحدود 11.2درصدكل
وامهايبانكيبودهاستوسهمتعميراتنيز 2.2درصد
بوده است .در نتيجه ايجاد و توسعه سهم 24درصدي از
كلتسهيالتبانكيداشتهاست .خريدكااليشخصي
نيز كه كمك قابل توجهي ب��ه ايجاد تقاضا براي توليد
ميكند سهم 7.9درصدي داشته و سهم خريد مسكن
نيز عدد اندك  1.5درصدي از كل تس��هيالت بانكها
داش��ته است و نش��اندهنده ادامه ركود خريد و توليد
مسكن بوده است .در نتيجه بخش خريد كاال و مسكن
نيز س��هم زير 10درصدي و معادل 9.4درصدي از كل
تسهيالت بانكي داشته است .به عبارت ديگر ،با وجود
 1900هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكيكه رشد95
درصدي نسبت به سال  98داشته و  923هزار ميليارد
تومانبيشترشدهاست،تركيبوسهمهدفهايدريافت
تس��هيالت همان بوده و منجر به افزايش سهم ايجاد و
توسعه و خريد نشده است و به نظر ميرسد كه بيشتر
نقش جبران تورم و بيكاري كرونا و فشار حداكثري و دو
برابر شدن نرخ ارز را داشته است .براين اساس بايد گفت
كههدفازپرداختتسهيالتبانكهاروپاماندنوادامه
حيات است و هدف اصلي يعني رشد سرمايهگذاري و
رش��د اقتصاد و كاهش بيكاري مورد توجه نبوده است.
تسهيالت پرداختي بانكها طي  ۱۲ماهه سال ۱۳۹۹
بهبخشهاياقتصاديمبلغ۱۸.۹۸۹هزارميلياردريال
استكهدرمقايسهبادورهمشابهسالقبلمبلغ۹.۲۳۹
هزارميلياردريالمعادل ۹۴.۸درصدافزايشداشتهاست.
سهمتسهيالتپرداختيدرقالبسرمايهدرگردشدر
كليه بخشهاي اقتصادي طي  12ماهه س��ال جاري
مبلغ11.635هزارميلياردريالمعادل 61.3درصدكل
تسهيالتپرداختيميباشدكهدرمقايسهبادورهمشابه
سال قبل مبلغ 6.373هزار ميليارد ريال معادل121.1
درصد افزايش داشته است .سهم تسهيالت پرداختي
بابت تأمين س��رمايه در گردش بخش صنعت و معدن
طي 12ماهه سال جاري معادل4.354.3هزار ميليارد
ريالبودهاستكهحاكيازتخصيص 37.4درصدازمنابع

تخصيص يافته به س��رمايه درگردش تمام بخشهاي
اقتصادي مبل��غ 11.635.3هزار ميليارد ريال اس��ت.
مالحظهميشوداز5.797.2هزارميلياردريالتسهيالت
پرداخت��ي در بخش صنع��ت و معدن مع��ادل 75.1
درصد آن (مبلغ4.354.3هزار ميليارد ريال) در تأمين
سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و
اولويتدهيبهتأمينمنابعبراياينبخشتوسطبانكها
درسالجاريميباشد.شايانذكراستكههمچنانبايد
درتداوممسيرجاري،مالحظاتمربوطبهكنترلتورمرا
نيزدرنظرگرفتوهموارهمراقبقدرتگرفتنپتانسيل
تورميناشيازفشارتقاضايكلدراقتصادنيزبود.براين
اساسضرورياستبهافزايشتوانماليبانكهاازطريق
افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها ،كاهش
تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح
اعتباردهي بانكها ،افزايش بهرهوري بانكها در تامين
سرمايهدرگردشتوليدي،پرهيزازفشارهايمضاعفبر
داراييبانكهاوترغيببنگاههايتوليديبهسمتبازار
سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي
اقتصادي(ايجادي)توجهويژهايكرد.
بدهي بانكها  ۱۷،۲درصد رشد داشت
طبقآخرينآمارارايهشدهبانكمركزي،بدهيبانكها
بهبانكمركزيازسال ۹۵تا ۹۹ازرقم ۹۹۶هزارميليارد
ريال به يك هزار و  ۲۰۳هزار ميليارد ريال رس��يده كه
بهطور متوس��ط ۱۷.۲درصد رشد داشته است.يكي از
مهمترين دارايي بانك مركزي كه در جيب بانكها قرار
گرفتهوسودقابلتوجهيازسويبانكهابهبانكمركزي
دادهميشود،بدهيبانكهابهبانكمركزياست.ميزان
اين بدهي در سال  ۹۵برابر  ۹۹۶هزار ميليارد ريال بود
و در س��ال بعد اين رقم ۳۲.۴درصد رشد يافت و به رقم
يك هزار و ۳۲۰هزار ميليارد ريال رسيد .بدهي بانكها
به بانك مركزي در سال ۹۷روند صعودي ماليمي (۴.۷
درصد) داشت و برابر يك هزار و  ۳۸۱ميليارد ريال بود.
يكي از اتفاقات قابل توجه در سال ۹۸كاهش ۲۷۵هزار
ميليارد ريال رقم بدهي بانكها ب��ه بانك مركزي بود.
ميت��وان گفت ۱۹.۹درصد بدهيها كم ش��د.كاهش
بدهيها پايدار نبود و برابر آخرين دادههاي آماري اين
رقم سال گذشته  ۸.۷درصد رشد يافت و به يك هزار و
 ۲۰۳ميلياردريالرسيد.طبقآمارمنتشرشدهطيپنج
سالگذشتهبدهيبانكهايتخصصي ۱۱.۵درصدكم

شده و از ۴۹۴هزار ميليارد ريال (سال )۹۵به ۴۴۳هزار
ميليارد ريال (سال  )۹۹رس��يد.در دوره مذكور بدهي
بانكهاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري غيربانكي
رشد  ۴۱.۵درصدي داشته اس��ت و سال گذشته برابر
 ۶۵۴هزار ميليارد ريال بود.بدهي بانكهاي تجاري به
بانك مركزي افت و خيز بسياري داشته است بهطوري
كه در سال ۹۵كاهش ۶۲.۵درصدي داشت ،اما در سال
 ۹۹دوباره  ۱۴۱.۹درص��د افزايش يافت و به  ۱۰۵هزار
ميلياردريالرسيد.
برنامه بانك مركزي براي وام به بنگاهها
از س��وي ديگر ،بانك مركزي روز گذشته دستورالعمل
تامينماليبنگاههاياقتصاديكوچكومتوسطراابالغ
كردكهبدينمنظورششاولويتبراياعطايتسهيالت
بهبنگاههادرنظرگرفتهاست.پيشازايناعالمشدهبود
كهبرنامهبانكمركزيبرايپشتيبانيماليازSMEها
(بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط) در سال جاري،
اختصاصمبلغيحدود ۱۰۰هزارميلياردتومانازسوي
بانكها براي اعطاي س��رمايه در گردش به اين واحدها
است.روز گذش��ته نيز اين بانك در راستاي شعار سال
جاري دس��تورالعمل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي
كوچك و متوسط در سال  ۱۴۰۰را ابالغ كرد كه طبق
آن ۶اولويت زير براي اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات
ب��راي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوس��ط در نظر
گرفتهشدهاست:
)۱بنگاههاياقتصاديمعرفيشدهازسويكارگروههاي
استاني (مشروط به احراز توجيه فني ،مالي و اقتصادي
مناسبفعاليتتوسطموسسهاعتباري).
)۲بنگاههاياقتصاديكهمحصوالتآنهاازبازارفروش
قابل قبولي برخوردار باش��د و منجر به انباش��ته شدن
محصوالتدرانبارنشود.
)۳بنگاههاياقتصاديمتوقفيادرحالفعاليتكمتراز
ظرفيتاسمي(مشروطبهاينكهعلتتعطيليبنگاهصرفا
ناشيازكمبودسرمايهدرگردشبودهوتزريقمنابعمالي
بهاينگونهبنگاههادارايتوجيهاتالزمازسويموسسه
اعتباريباشد).
)۴بنگاههاياقتصاديكهدرسالهايگذشتهفعاليتي
نداشتهوفاقدفروشبودهاندواعطايتسهيالتسرمايه
درگردشبهتشخيصموسسهاعتباريموجبفعاليت
مجدد بنگاه شود (در صورتيكه متقاضيان داراي طرح

توجيهي مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به
فروشوسودآوريمنتهيشود).
)۵بنگاههاياقتصاديكهبهدليلعدموصولمطالبات
خود از دستگاههاي اجرايي دولتي ،شركتهاي دولتي
و وابسته به دولت ،نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال
شبكهبانكيكشوروسايراشخاصايفاكنند.
 )۶بنگاهه��اي اقتصادي كه از ميزان اش��تغال پايدار و
توجيهپذيريبيشتريبرخوردارباشند.
در اين دس��تورالعمل اين امتياز نيز براي ش��ركتها و
واحدهايكوچكومتوسطتوليدي،صنعتي،كشاورزي
وخدماتيدرنظرگرفتهشدهكهازشرايطنداشتنبدهي
غيرجاري ،چك برگشتي ،رعايت نسبت مالكانه و مفاد
«آييننامهرعايتشاخصهايماليدراعطايتسهيالت
سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط
بانكهاي دولتي» بهمنظور بهرهمندي از تسهيالت و
تعهدات مستثني هستند؛ البته مشروط بر اينكه مبلغ
تسهيالت يا تعهدات درخواس��تي بيش از بدهيهاي
غيرجاريبنگاههاياقتصاديكوچكومتوسطنباشد.

مبلغ وام به بنگاهها
درخصوصمبالغتسهيالتياتعهداتدرخواستيبيش
از بدهيهاي غيرجاري حداكثر تا س��قف ۱۵۰درصد،
تصميمگيريدراختيارستادمركزيموسسهاعتباريدر
استان تهران است .از سوي ديگر ،بر اساس قانون اصالح
قانون صدور چك مصوب آبان  ،۹۷بعد از ثبت غيرقابل
پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه
بانكمركزيپرداختهرگونهتسهيالتبانكيياصدور
ضمانتنامههايارزيياريالي،همچنينگشايشاعتبار
اسناديارزييارياليممنوعاست .بنابراينتعليقيارفع
محروميتنسبتبهبنگاهاقتصاديدارايچكبرگشتي
رفعسوءاثرنشده،صرفادرچارچوبمفاداعالميازسوي
بانك مركزي امكانپذي��ر و اين بانك ،جايگزين كردن
تسهيالت اعطايي در اين طرح توسط موسسه اعتباري
بابتتسويهبدهيهايغيرجاريياتامينوجهچكهاي
برگشتيمغايربااهدافحمايتياينطرحوممنوعاعالم
كردهاست .همچنينبنگاههاياقتصاديكهبااستفاده
ازامتيازيكهدرگزارشاشارهشددرسالهاي ۹۵تا۹۹
موفق به اخذ تسهيالت يا ايجاد تعهدات شدهاند ،ولي بر
اساس برنامه زمانبندي ارايه شده به موسسه اعتباري،
بدهي غيرجاري يا چكهاي برگش��تي خود را تعيين
تكليفنكردهاند،مجازبهاخذتسهيالتياايجادتعهدات
جديد نيستند .يكي از وظايفي كه در اين دستورالعمل
برايحفظمنافعسپردهگذارانوتخصيصبهينهمنابع،
بر عهده موسسه اعتباري گذاشته شده بررسي توجيه
فني ،مالي و اقتصادي درخواس��ت بنگاه اس��ت كه در
صورت كسب اطمينان از توجيهپذيري طرح و پس از
احراز اعتبارسنجي بنگاه ،نسبت به اعطاي تسهيالت و
ايجاد تعهدات تصميمگيري خواهد شد .از سوي ديگر،
موسسه اعتباري موظف است با تسهيالت مصوب در
كارگروه تسهيل ،حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت
كند يا داليل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط
به هيات خبرگان موضوع ماده  ۶۲قانون الحاق موادي
به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي
كشور،ارجاعدهد.

دريچه
بانك مركزي از  3مسير
به بورس آسيب زد
وزيراقتصادگفت:درسال ۹۹نهتنهانرخسودبينبانكي
تغييركردبلكهنرخسودسپردههاييكسالهاز۱۵درصد
به۱۶درصدافزايشيافت.فرهاددژپسنددرگفتوگوبا
تسنيم با اشاره به 3دليل اقتصادي در خصوص ريزش
بازار سهامگفت:درابتداي سال 99نرخ سودبينبانكي
حدود  9درصد بود كه در همان مقطع رشد بازار سهام
آغاز شده اس��ت اما در اواخر خرداد بهصورت ناگهاني
نرخ س��ود بينبانكي تقريباً دو برابر شد و به حدود 18
تا 19درصد رس��يد اين موضوع يك س��يگنال منفي
براي بازارهاي مالي محس��وب ميشود و تنها محدود
به اقتصاد ايران نيست.وي افزود :در سال 99نهتنهانرخ
س��ود بينبانكي تغيير كرد بلكه نرخ سود سپردههاي
يكسالهاز 15درصدبه 16درصدافزايشيافت،ازسوي
ديگرباوجودآنكهتاكنوننرخسودسپردههايدوساله
برايبانكهاتعييننشدهبود،بانكمركزيمجوزايجاد
سپردههايدوسالهبانرخ 18درصدراصادركرد.دژپسند
بابياناينكهافزايشنرخبينبانكيدرفروشاوراقدولتي
نيز تأثير منفي شديدي داش��ت ،گفت :وقتي در بازار
بينبانكي نرخ بهره  22درصد باشد هيچ بانكي حاضر
نيستاوراقدولتيبانرخحداكثر 20درصدراخريداري
كند ،يعني بانكها ترجيح ميدهند با نرخهاي باالتر
از نرخ اوراق به ساير بانكها پول قرض دهند ،اما اوراق
دولتي را خريداري نكنند .به هر حال آنچه واضح است
كه بازارهاي مالي از جمله بورس بهشدت نسبت به نرخ
بهرهحساسهستندوباكوچكترينتغييريسيگنال
منفييامثبتدريافتميكنند.

تمديد تسهيالت كرونا
تا پايان شهريورماه
بانك مركزي با ابالغ مصوبات ستاد ملي مديريت كرونا
اعالم كرد :مهلت ثبت نام مش��اغل و كسب و كارهاي
بهشدت آس��يبديده از كرونا كه متقاضي استفاده از
تسهيالت هس��تند تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰تمديد
ميش��ود.اين بانك ،مصوبات هفتاد و يكمين جلسه
س��تاد ملي مديريت كرونا در هشتم خرداد ماه۱۴۰۰
درخصوص «مهلت ثبت نام و پرداخت تس��هيالت به
صاحبان كسبوكارهاي بهشدت آسيب ديده از كرونا
و نيز حوزههاي گردشگري ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و
هنر و حمل و نقل ريلي و هوايي» را به بانكهاي عامل
ابالغ كرد.بر اين اساس ،مهلت ثبت نام مشاغل و كسب
و كارهاي بهش��دت آسيب ديده از كرونا متقاضي اخذ
تسهيالتكروناييتاپايانشهريورماه ۱۴۰۰وباشرايط
دستورالعملابالغشدهقبليتوسطكارگروهاقتصادي
مقابلهباكروناتمديدميشود.بانكهاوموسساتاعتباري
موظفبهپرداختتسهيالتكرونايياعمازتسهيالت
جديد يا تسهيالت مراحل قبل تا پايان آبان ماه۱۴۰۰
هستند.مهلتثبتناممشاغلوكسبوكارهايبهشدت
آسيبديدهازكرونابرايدريافتتسهيالتمصوبستاد
ملي كرونا در بخشهاي گردشگري ،ورزش و جوانان،
فرهنگ و هنر و حم��ل و نقل ريلي و هواي��ي تا پايان
شهريورماه ۱۴۰۰مطابقهماندستورالعملوشرايط
ابالغيقبلي تمديدميشود.مشاغلوكسبوكارهاي
بهش��دت آس��يبديده نظير مهدكودكها ،تاالرها،
پاركهاي آبي و ش��هربازيها كه پيش از اين مشمول
برخورداري از تس��هيالت كروناي��ي نبودهاند مطابق
دستورالعمليكهازسويكارگروهفوقابالغخواهدشد،
مشمولبرخورداريازتسهيالتخواهندشد.بازپرداخت
اقساط تسهيالت كرونايي اخذ شده توسط مشاغل و
بنگاههايموضوعبند()۵اعمازتسهيالتكروناييقبلي
ياتسهيالتجديدموضوعبند(،)۵تاپايانشهريورماه
 ۱۴۰۰امهالميشود.

مصوبه امهال تسهيالتكرونا
به بانكها ابالغ شد
معاون گردش��گري از اب�لاغ مصوبه اج��راي امهال
تسهيالت كرونا به بانكهاي عامل خبر داد.به گزارش
ايسنا،براساسبستهحمايتازكسبوكارهايبهشدت
آسيبديده كه در سال  ۱۴۰۰از سوي رييس دفتر و
سرپرست نهاد رياستجمهوري به تمام دستگاههاي
اجرايي كش��ور ابالغ ش��د ،بانكها مكلف ش��دهاند
بازپرداخت تس��هيالت كرونا را تا پايان ش��هريورماه
امسال امهال كنند .ولي تيموري با انتشار متن ابالغيه
بانك مركزي به ۱۷بانك عامل ،در صفحه اينستاگرام
خود خبر داد كه مصوبه س��تاد مل��ي مديريت كرونا
از س��وي بانك مركزي به بانكهاي عامل براي اجرا
ابالغ شده اس��ت.در متن ابالغيه بانك مركزي آمده
كه «مهلت ثبتنام مشاغل و كسبوكارهاي بهشدت
آس��يبديده از كرونا براي دريافت تسهيالت مصوب
س��تاد ملي كرونا در بخشهاي گردشگري (مصوبه
جلس��ه  ۳۹مورخ  ،)۱۳۹۹.۷.۱۲تا پايان شهريورماه
 ۱۴۰۰مطابقهماندستورالعملوشرايطابالغيقبلي
تمديد ميشود.بانكها و موسسات اعتباري موظف به
پرداخت تسهيالت كرونايي اعم از تسهيالت جديد يا
تسهيالت مراحل قبل تا پايان آبانماه ۱۴۰۰هستند.
بازپرداخت اقساط تسهيالت كرونايي اخذشده توسط
مشاغل و بنگاههاي موضوع بند ( )۵اعم از تسهيالت
كرونايي قبلي يا تسهيالت جديد موضوع بند ( ،)۵تا
پايان شهريورماه ۱۴۰۰امهال ميشود».
بنابر اعالم قبلي ولي تيموري ـ معاون گردش��گري ـ،
تاكنونبيشازيكهزاروصدميلياردتومانتسهيالت
در قالب دو بسته حمايتي اشتغالمحور و بنگاهمحور
به كسبوكارهاي گردشگري آس��يبديده از كرونا
پرداختشدهاستوپروندهبيشاز ۹۰۰ميلياردتومان
نيز تكميل شده و هماكنون در بانكها در دست اقدام
است.بنابراظهاراتفعاالنگردشگريوصنايعدستي،
بانكها در جريان بستههاي حمايتي كرونا ،كمترين
همكاري را داشت ه و همسو با مصوبات پيش نرفتهاند.
برخي از آنها در پرداخت تس��هيالت ،امهال اقساط و
دريافت مدارك مطابق با مصوبه رفتار نكردهاند.

بازارسرمايه
بورس ،افت قيمت دالر را
پيشخور كرده
ايرنا| عب��اس آرگون ،نايبرييس كميس��يون
بازار پول و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران به ايجاد
ظرفيتهاي مناسب براي روند صعودي بازار اشاره
كرد و افزود :اميدواري��م در دوران دولت جديد به
س��مت اس��تفاده از اين فرصتها پيش برويم ،به
هيچ عنوان نبايد به صورت موقت س��از و كار الزم
براي معامالت بورس فراهم شود و بعد ،اين بازار به
حال خود رها شود .به نظر ميرسد با ايجاد موافقت
در مذاكرات وين با كاهش شديدي در قيمت دالر
روبرو نش��ويم ،مگر آنكه به دنبال سركوب قيمت
دالر باشيم كه به هيچ عنوان اين موضوع به صالح
اقتصاد كشور نخواهد بود.
آرگون با بي��ان اينكه اكنون انتظارها نس��بت به
افزايش و كاهش قيمتها بيش از حد واقع است،
اظهار داش��ت :ش��ايد با ايجاد دسترسي كشور به
منابع ارزي شاهد افت مقطعي قيمت دالر باشيم
و در س��هام ش��ركتهاي صادراتمحور افتي در
قيمت و معامالت آنها اتفاق بيفتد ،اما از طرف ديگر
به دليل برداشته ش��دن محدوديتها بسياري از
هزينههايي كه شركتها بابت تحريمهاي اعمال
شده پرداخت ميكردند منتفي ميشود كه همين
موضوع را ميتوان به عنوان منفعت و نقطه مثبت
مذكرات وين عنوان كرد .اكنون با وجود تحريمها
امكان نقل و انتق��ال پول وجود ن��دارد و به دليل
اين محدوديتها نميت��وان كاالها را در بازارهاي
رقابتي به فروش رس��اند ،بلكه كاالها بايد فقط به
افرادي خاص فروخته ش��وند و همچنين در كنار
اين محدوديتها به راحتي امكان تامين مواد اوليه
و خريد آنها وجود ندارد.
وي با بيان اينكه تحريمها حدود  ٢٠درصد از بهاي
تمام شده كاالها را افزايش داده است ،گفت :در كنار
آن نيز سود صادرات هم با كاهش همراه شده است؛
بنابراين درست اس��ت كه با از بين رفتن تحريمها
براي مدتي موقت شاهد كاهش قيمت دالر باشيم
اما با برداشته شدن محدوديتها ،عمليات اجرايي
ش��ركتها با فراغ بال بيش��تري انجام ميشود و
همچنين شركتهابا كاهش بهاي تمام شده همراه
خواهند شد .به نظر نميرسد كه با اعالم اخبار نتايج
مثبت در مذاكرات وين قيمت دالر به محدودههاي
قيمتي  ۱۵هزار تومان برسد .به گفته نايبرييس
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران،
قيمت دالر در آن در زم��ان نهايت به نرخ  ٢٠هزار
تومان خواهد رسيد كه در چند وقت اخير نرخ دالر
به اين محدودهها رس��يده بود و بازار اين موضوع را
پيشخور كرده است.
اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنش��ان كرد :خريد
اعتباري ،كاهش رفع محدوديتهاي نقل و انتقال
پول ،افزايش قدرت چانهزني براي خريد و فروش از
جمله مسائلي هستند كه به عنوان مزيت برداشته
شدن تحريمها تلقي ميش��وند .اين اتفاق در كنار
واريز يك درصد نقدينگي از صندوق توس��عه ملي
به صندوق تثبيت بازار س��رمايه ميتواند روزهاي
خوشي را براي بازار سرمايه رقم بزند و شاهد بازگشت
آرامش به معامالت اين بازار باشيم .در صورتي كه با
اين اتفاقها اعتماد دوباره سهامداران به بازار سهام
بازگردد ،ميتوان از طريق برنامهريزيهاي صورت
گرفته معامالتي معقول را در اين بازار مشاهده كرد.
وي با تاكيد بر اينكه آينده معامالت بورس وابس��ته
به رويكرد دولت آينده اس��ت ،گفت :بازار س��رمايه
به عنوان فرصتي براي كش��ور است و بايد استفاده
حداكثري از اين فرصتها براي تامين مالي ،رش��د
اقتصادي و افزايش صادرات كرد ،بازار سرمايه با اين
ميزان سهامدار ميتواند از آينده درخشاني برخوردار
باش��د .اگر قرار باشد به بورس نگاه ابزاري شود و بعد
از مدت��ي بازار ب��ه حال خود رها ش��ود بهطور حتم
معامالت اينبازاربه روند اصالحي خود ادامه ميدهد
و ظرفيتهاي حاكم در اين بازار بال استفاده خواهد
ماند .ايجاد هر گونه محدوديت در معامالت بازارهاي
موازي مانند اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه
زمينه بهبود روند معامالت بورس را فراهم ميكند
و باعث ورود س��رمايههاي جديد به اين بازار خواهد
شد .بايد قبل از ورود س��رمايهگذاران به بازار سهام
زيرساختهايالزمبرايمعامالتبورسفراهمشود
درغيراين صورت شاهد معامالتيهمچون معامالت
سال گذشته و ايجاد حباب در بازار خواهيم بود.

كدال ،به روز شد

س��ايت ك��دال يك��ي از مهمتري��ن نيازه��اي
بورسبازانمحسوبميشودبرخيازاطالعيههاي
كدال طي روزهاي اخير بدين شرح است :شركت
صنايع شيميايي سينا با نماد «شسينا» اطالعات و
صورتهاي مالي ۱۲ماهه منتهي به۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خود را منتش��ر كرد .طبق اين گزارش درآمدهاي
عمليات��ي ۵۸درصد و س��ود ناخال��ص ۹۰درصد
افزايش و س��ود خالص هر سهم ۵۹درصد نسبت
به دوره مش��ابه كاهش يافته است.ش��ركت گروه
س��رمايهگذاري البرز با نماد«والب��ر» اطالعات و
صورتهاي مالي ۱۲ماهه منتهي به۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خود را منتش��ر كرد .طبق اين گزارش درآمدهاي
عملياتي ۵۵درصد ،س��ود خالص ۹۰درصد و سود
خالص هر سهم ۹۰درصد نس��بت به دوره مشابه
افزايش يافته است.شركت سرمايهگذاري سيمان
تامي��ن با نماد «س��يتا» اطالع��ات و صورتهاي
مال��ي  ۱۲ماهه منتهي ب��ه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱خود را
منتشر كرد .طبق اين گزارش درآمدهاي عملياتي
۶۱درصد ،سود خالص ۶۲درصد و سود خالص هر
سهم ۶۲درصد نسبت به دوره مشابه افزايش يافته
است.هياتمديره ش��ركت تامين سرمايه اميد با
نماد«اميد» به مجمع عمومي فوقالعاده پيشنهاد
افزايشسرمايه۱۱۰درصديازمحلمطالباتحال
شده سهامداران و آورده نقدي داد.
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بورس

بازارسرمايه

«تعادل» آخرين وضعيت بازار سرمايه را در روزهاي باقيمانده تا انتخابات رياستجمهوري بررسي ميكند

سيگنالهاي تورمي در انتظار بورس

تعادل|رقيهندايي|
طي روزها و هفته اخير وضعيت بازار سرمايه تغيير كرده و
ميتوان گفت تقريباً وارد فاز صعودي شده ،البته صفوف
فروش همچنان ادامه دارد .در ميان بررسي آمارها نشان
ميدهد كه بازار س��هام توانسته از ريس��ك ريزشهاي
بلندمدت عب��ور موفقي داش��ته باش��د .در همين حال
صفهاي فروش بورس��ي در حال جمعآوري هس��تند و
اغلبسهامقفلشدهدرآستانهآزاديهستندواينموضوع
ميتواند وضعيت اعتمادس��ازي تاالر شيشهاي را تغيير
دهد .نكته مهم اينجاس��ت كه رشد نوساني بورس ربطي
بهانتخاباترياستجمهوريياوعدههايكانديداهاندارد
و سيگنالهاي تورمي سياسي در بازار افزايشيافته .نبايد
فراموش كرد كه با توجه به عدم رش��د اقتصادي كش��ور،
رش��د بورس همواره تورمي بوده اس��ت .عباس عراقچي،
مذاكرهكنندهايراندرويناظهاركردهكهدستكمتاپايان
هفته جاري توافقي ميان ايران ،امريكا و 4+1نخواهد بود.
برداشتسرمايهگذارانبازارازاينموضوع،ثباتنسبينرخ
دالر است ،اين بدان معناست كه دستكم تا پايان هفته
جاري افزايش يا كاهش آنچناني ن��رخ دالر را نخواهيم
داشتاما؛برعقيدهكارشناسانسياسيوبابررسياظهارت
ايران و طرفه��اي مذاكرهكننده برجام ت��ا پايان دولت
دوازدهماحيانميشودوبنابراحتمالبسياريقويتوافق
بهدولتبعديموكولميشود.باتوجهبهاينموضوعبازار
سهام در دولت آتي با سيگنالها و انتظارات تورمي مواجه
خواهد ش��د .از اولين روز هفته تاكنون بازار ارز نيز نوسان
زياديتجربهكردهاما؛بازهمنرخدالربرروي 24هزارتومان
ثابتاست.برهميناساسپيشبينيميشودكهمذاكرات
وينتأثيربسيارمثبتيبررويبازاربگذاردوتعريفوثبات
نرخ اين ارز را براي بورس در پي داشته باشد .در اين ميان
بورسبازان ب��ر اين نظرند كه توافقي زودهنگام نخواهيم
داشت و كمكم بايد تا فصل پاييز و زمستان براي ثبات نرخ
دالر در بازار صبر كرد .بهزعم بسياري از كارشناسان بازار
سرمايهاكنونعواملبنيادينبازارسرمايهبهبهترينحالت
خودرسيدهوبورسنيازمنديكمحركقوياستكهاين
محرك ميتوان��د يك نقدينگي عمده و تزريق نقدينگي
باش��د ،البته نبايد فراموش كرد كه بياعتمادي هنوز هم
در اين بازار وجود دارد و اگر اين عدم اعتماد از بازار كاسته
شودميتوانشاهدورودنقدينگيهايخرددربورسبود.
باوجوداينارزندگياما؛هنوزهمترسنسبتبهافتقيمت
سهام در بازار ادامه دارد و دليل اين كاهش نه صرفاًافزايش
خوشبيني به آينده بازار بلكه درافت بسياري كه از سال
گذش��ته تاكنون در قيمتها رخداده به وجود آمده است
و بدينترتيب در پايان معامالت روز دوش��نبهبازار سهام،
شاخص كل بورس پس از رشد هشت هزار و۹۹۰واحدي
شاخصكلمعادلبا۰.۸درصدآنرادرارتفاعيكميليون
و ۱۵۰هزار واحدي قرار گرفت و همچنين ش��اخص كل
هموزن با كاهش۰.۲درصدي مواجه شد .مهمترين نكته
اين است كه بايد مسووالن مربوطه محركهاي بورسي
را شناس��ايي كنند و پس از آن بااستفاده از اين محركها
بازارسرمايهرابهحالتمعقولخودبازگردانند.البتهنبايد
فراموشكردكهفرآينداعتمادسازيبايدپيشازشناسايي
محركهاانجامشود.چراكهعدماعتمادباعثميشودكه
نقدينگيعمدهايازبازارخارجشودومحركهايشناسايي
شدهنتوانندبهصورتمطلوببررويبازاراثرگذارباشند.
ارزندگي بورس افزايش يافت
عليرضاتاجبر،كارشناسوتحليلگربازارسرمايهدرگفتوگو
با«تعادل»درخصوصوضعيتبازار ميگويد:مايكروند
فرسايشينزوليراپشتسرگذاشتهايمكهبراثرآنقيمت
س��همها دچار اصالح قابلتوجهي ش��ده است .بنابراين
نميتوانيم بگوييم كه س��هام بازار گران است يا نميارزد.
از س��وي ديگر گزارشهاي س��االنه حسابرس��ي شده و
گزارشهاي سهماهه مربوط به شركتهاي صادركننده
و شركتهاي بزرگ بازار در حال انتشار است كه نشان از
رشدخيرهكنندهسودآوريآنهادارد؛بنابراينپارامترهاي
بنيادينبازاردربهترينوضعيتقراردارند.درهمينحال
تصويبكلياتمالياتبرعايديسرمايهدرمجلسيكياز
بهترينخبرهابرايبازارسرمايهبودهاست.درواقعباتوجه
بهاينموارد،بازارازلحاظعواملبنياديندربهترينشرايط

بهسرميبردوصرفاًنيازمندمحركياستكهاعتمادمردم
رامجدداًجلبكندتادوبارهدربورسسرمايهگذاريكنند.
اينكارشناسكهنهكاربازارسرمايهدروصفروندمعامالت
در آستانه انتخابات رياستجمهوري اظهار ميكند :فكر
ميكرديم محرك بازار ،انتخابات باش��د ،اما متأسفانه در
صحبتهايي كه كانديداها درباره بازار س��رمايه داشتند
مشخص شد كه شناخت همگي آنها از اين بازار سطحي
است و حتي مشاوران آنها هم شناخت صحيحي از بورس
ندارند .درنتيجه اين عدم ش��ناخت نيز مطمئناً برنامه و
استراتژيخاصيهمدربارهبازارسرمايهندارند.بنابراينبازار
سرمايهازاينمناظراتوصحبتهانااميدشدهودرانتظار
محركديگرياست.حاالاينمحركميتواندبحثبرجام،
گذر زمان يا انتشار گزارشها و برگزاري مجامع در تيرماه
باشد.درهرصورتاماانتخاباتوفضايانتخاباتيانتظاري
كهماداشتيمرابرآوردهنكرد.
ويميگويد:هيچكدامازكانديداهاشناختدرستيازبازار
سرمايهندارندوحرفهاييكهميزنندباواقعيتهامنطبق
نيست .در همين حال برنامه درستي هم براي بازار ندارند؛
اگرچه كلياتي را در حد ش��عار مطرح ميكنند اما عملي
نيست .فكر ميكنم بايد منتظر گذر زمان باشيم ،اما بايد
در نظر داشته باشيم كه به دليل همان عوامل بنيادين كه
پيشتر به آنها اشاره كردم و اصالح شديد قيمتي ،كاهش
بيشازاينرابرايبازارمتصورنيستيم.امابازگشتروندبازار
و پي گرفتن يكروند صعودي مستلزم محرك قويتري
است.اميدوارمفصلمجامع،گزارشهايساالنهوسهماهه
وحمايتاركانبازارودولتمردانازبورسبهعنوانمحرك
عملكند.عليرضاتاجبردرخصوصمذاكراتوينتوضيح
ميدهد :ما انتظار توافق در كوتاهمدت را نداشته و نداريم.
اينكه در يكهفته توافقيبه اين مهمي انجام شود مسلماً
مورد انتظار اهالي بازار سرمايه نبوده است .اما فكر ميكنم
دولت فعلي به كليتي در توافق برس��د و دولت بعدي هم
همان را ادامه دهد .براي اين منظور هم دولت دستكم دو
ماه زمان دارد .در همين حال بايد توجه داشته باشيم كه
بازار ارز ،بازاري هوش��مند است و اگر در توافق به بنبست
ميرس��يديم ،ارز حتماً بيش واكنش نشان ميداد.اينكه
ارز در قيمتهاي فعلي بهنوعي تثبيتشده است ،نشان
ميدهدكهاينمذاكراتفع ً
الدرحالپيشروياستوانتظار
رسيدن به بنبست در آن وجود ندارد .اگر با احتمال بسيار
كم در توافق گشايشي حاصل نشود ،نخست بازار ارز است
كه واكنش نشان ميدهد و در آن جهش قيمت خواهيم
داشتومتناسبباآن،بازارسرمايههمباواكنشصعودي
مواجهميشود؛اگرچهعالقهايبهاينرخدادنداريم.تاجبر
درنهايت تأكيد ميكند :سازمان بورس تاكنون از تمامي
اهرمهاي در اختيار خود براي بهبود شرايط بازار استفاده

كرده اس��ت .اكنون بحث مهم ،بازگشت اعتماد مردم به
بازار است .ما اين اعتماد را ازدس��تدادهايم ،آنها وارد بازار
شدهاندوزيانبسياريرامتحملشدهوازبازارقهركردهاند.
مطمئناًايناعتمادتامدتيبازنميگرددوتاايناعتمادهم
بازنگرددماانتظارروندبسيارباثباتوپايداريرادرشاخص
نخواهيمداشت.
تغيير رقمهاي بورسي
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني دوشنبه۲۴،
خردادماههشتهزارو ۹۹۰واحدرشدداشتكهدرنهايت
اين شاخص به رقم يكميليون و ۱۵۰هزار واحد رسيد .بر
پايهمعامالتاينروزبيشاز ۶ميلياردو ۴۶۴ميليونسهم،
حقتقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۴۷هزار و ۴۹۲ميليارد
ريال دادوستد شد .همچنين ش��اخص كل (هموزن) با
 ۹۰۰واح��د كاهش به ۳۷۶هزار و ۳۲۸واحد و ش��اخص
قيمت (هموزن) با ۵۷۹واحد افت به ۲۴۲هزار و ۶۲واحد
رس��يد .شاخص بازار اول ۹هزار و ۸۱واحد و شاخص بازار
دوم ۹ه��زار و ۶۰۴واحد افزايش داش��تند.حقوقيها در
اين روز حدود ۱۳۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند.
ارزش كل معامالت خرد س��ه هزار و ۳۵۰ميليارد تومان
بود ،اشخاص حقوقي۲۱درصد يعني۷۱۰ميليارد تومان
سهامخريدندومازادخريدشانچهاردرصدازكلمعامالت
شد .بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در
سهگروه«فلزاتاساسي»«،بيمهوصندوقبازنشستگي»
و «بانكها و موسس��ات اعتباري» رقم خورد در حالي كه
برآيندمعامالتگروههاي«فرآوردههاينفتي»و«خودرو
و س��اخت قطعات» به نفع حقيقيها تمام شد .سه نماد
«ميدكو»«،فملي»و«بپاس»لقببيشترينافزايشسهام
حقوقيرابهخوداختصاصدادند،توجهحقيقيهانيزبيشتر
به«شپنا»«،سمگا»و«خودرو»معطوفبود.عالوهبرايندر
بين همه نمادها ،شركت معدني و صنعتي گل گهر با نماد
«كگل» با يك هزار و ۵۲۶واحد ،ش��ركت سرمايهگذاري
تأمين اجتماعي با نماد «شستا» با يك هزار و ۲۷۹واحد،
فوالد مباركه اصفهان با نم��اد «فوالد» با ۹۵۳واحد ،ملي
صنايع مس ايران با نماد «فمل��ي» با ۹۵۱واحد ،پااليش
نفت اصفهان با نماد «ش��پنا» با  ۹۵۱واحد ،ايران خودرو
با نماد «خودرو» با ۷۲۴واحد ،معدني و صنعتي چادرملو
با نم��اد «كچاد» با ۶۹۴واحد ،پتروش��يمي نوري با نماد
«نوري»با ۵۲۰واحد،پااليشنفتتهرانبانماد«شتران»
با ۵۰۶واحد،شركتسرمايهگذاريغديربانماد«وغدير»
با ۳۹۶واحد ،بانك تجارت با نماد «وتجارت» با ۳۵۳واحد
و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد «حكشتي»
با  ۳۴۵واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند .در
مقابل بانك پاس��ارگاد با نماد «وپاسار» با يك هزار و۱۶۴

كاالهاي بورسي مشمول قيمتگذاري دستوري نيستند

سومين جلس��ه ميز صنعت با ميزباني سازمان بورس و
اوراق بهادار و حضور مدي��ران عامل نيروگاههاي توليد
برق و همچنين مديران سنديكاي توليدكنندگان برق
كشور برگزار شد و در آن دغدغههاي فعاالن اين صنعت
و راه كارهاي پيش رو مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت.
دهقان دهنوي ،رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
گفت :اين جلسه اولين جلسه ميز صنعت برق و سومين
جلسه از سلسله جلسات ميز صنعت بود كه در سازمان
بورس راهاندازي ش��ده است .در جريان جلسه امروز ميز
صنعت ،مديران نيروگاههايي كه شركتهاي آنها در بازار
سرمايه پذيرفتهشدهاند ،حضور يافته و به بيان مشكالت
و دغدغههاي خود پرداختند.
وي افزود :اين صنعت اگرچه مسائلي دارد اما درعينحال
راهحلهايمتعددينيزپيشرويآنقراردارد.بهخصوص
كه بخش��ي از اين راهحلها ،در قوانين و مقررات موجود،
پيشبينيشدهامامتأسفانههنوزاجرانشدهاست.بنابراين
مطالبهاصليدررابطهباصنعتبرقايناستكهاينمقررات
اجراشودكهازجملهميتوانبهماده ۱۸قانونتوسعهابزارها
اشاره كرد.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان
كرد:اينمادهقانونيصراحتابيانميكندكهوقتيكااليي
وارد بورس ميش��ود ،از ش��مول قيمتگذاري دستوري
خارج ميشود .از اينرو انتظار ميرود با اجراي اين قانون،
محدوديتهاي قيمتي و مواردي همچون سهميهبندي

در اين صنعت از بين برود.دهقان دهنوي چالش ديگر اين
صنعت را كه در اين روز مورد بررسي قرار گرفت ،موضوع
صادرات برق دانس��ت و گفت :انتظار فعاالن صنعت برق
اين است كه صادرات برق توسط خود نيروگاههاي بخش
خصوصي صورت گيرد .اين مطالبه به حقي است؛ چراكه
افزاي��ش صادرات غيرنفتي كش��ور در گرو حضور بخش

خصوصي در بازار صادرات اس��ت .اين مطالبه ديگري بود
كه امروز مطرح شد و انش��اءاهلل اميدوارم محقق شود تا
نيروگاهها بتوانند از منافع صادرات برقشان ،خودشان نيز
بهرهمندشوند.رييسسازمانبورسواوراقبهادارموضوع
ديگري كه در اين جلسه مطرح شد را امكان توسعه توليد
برق و سرمايهگذاري در ظرفيتهاي جديد نيروگاههاي

واحد،بانكپارسيانبانماد«وپارس»با ۴۶۱واحد،شركت
سرمايهگذاري استان خوزستان با نماد «وسخوز» با۱۸۶
واحد،گروهمديريتسرمايهگذارياميدبانماد«واميد»با
 ۱۴۵واحد ،سيمان خاش با نماد «سخاش» با ۱۱۸واحد،
توليدي چدنسازان با نماد «چدن» با ۱۱۶واحد ،صنايع
كاغذس��ازي كاوه با نماد «چكاوه» با ۹۰واحد ،داروسازي
امينبانماد«دامين»با ۷۶واحدوصنايعپتروشيميخليج
فارسبانماد«فارس»با ۷۱واحدتأثيرمنفيرابر شاخص
بورس داشتند.بر پايه اين گزارش ،در اين روز نماد صنعت
غذاييكورشبانماد«غكورش»،ليزينگكارآفرينبانماد
«ولكار» ،پارس خ��ودرو با نماد «خپارس» ،پااليش نفت
اصفهان با نماد «ش��پنا» ،ايران خودرو با نماد «خودرو»،
شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي با نماد «شستا»
و پااليش نفت ته��ران با نماد «ش��تران» جزو نمادهاي
پرتراكنشقرارداشتند.گروهخودروهمدرمعامالتامروز
صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و در اين گروه دو
ميليارد و  ۴۸۷هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۵۶۳
ميليارد ريال دادوستد شد.روز دوشنبه شاخص فرابورس
نيزبيشاز ۲۳واحدافزايشداشتوبررويكانال ۱۷هزار
و ۴۵۷واحد ثابت ماند .همچنين در اين بازار يك ميليارد
و  ۶۷۵هزار برگه سهم به ارزش  ۱۹۲هزار و  ۲۳۳ميليارد
ريال دادوس��تد شد .در س��ومين روزكاري هفته شركت
صنعتيمينوبانماد«غصينو»،سهاميذوبآهناصفهان
بانماد«ذوب»،فوالدهرمزگانجنوببانماد«هرمز»،گروه
س��رمايهگذاري ميراث فرهنگي با نماد «سمگا» ،صنايع
ماشينهاياداريايرانبانماد«ماديرا»،توليدنيرويبرق
دماوند با نماد «دماوند»،بيمه كوثر با نماد «كوثر» ،نفت
ايرانولبانماد«شرانل»،قاسمايرانبانماد«قاسم»،توسعه
وعمراناستانكرمانبانماد«كرمان»وپااليشنفتالوان
بانماد«شاوان»تأثيرمثبتبرشاخصاينبازارداشتند.در
مقابل مديريت انرژي تابان هور با نماد «وهور» ،پليمر آريا
ساسولبانماد«آريا»،بيمهاتكاييايرانيانبانماد«اتكاي»،
پتروشيمي زاگرس با نماد «زاگرس» ،بيمه سامان با نماد
«بس��اما» ،كلر پارس با نماد «كلر» ،نيروگاه زاگرس كوثر
با نماد «بزاگرس» ،توكاريل با نماد «توريل» ،سنگ آهن
گهرزمينبانماد«كگهر»،جنرالمكانيكبانماد«رنيك»،
بيمه تجارت نو با نماد «بنو» و سرمايهگذاري صباتامين با
نماد«صبا»تأثيرمنفيبرشاخصفرابورسداشتند.دراين
ميان نماد «وسديد» جزو نمادهايي ميباشد كه برخالف
ساير نمادها روند منفي را تجربه ميكند كه مسووالن اين
نمادنيز پاسخگوي سهم يا جمعآوري آن نيستند .نكته
مهماينجاستكهاغلبدارندگان«وسديد»صندوقهاي
سرمايهگذاريهستندكهاينموضوعميتواند،ميزانسود
صندوقهاراباخطرمواجهكند.

موجوددانستوگفت:طبقگفتهشركتكنندگاندراين
جلسه،بخشيازنيروگاههاميتوانندازطريقايجادسيكل
تركيبي ،توليد برقشان را افزايش دهند كه تحقق اين امر
نيازبه سرمايهگذاري دارد .اما سرمايهگذاري جديد منوط
به اين اس��ت كه صنعت برق از سودآوري و توجيهپذيري
كافي برخوردار باش��د.وي گفت :بنابراين راهحل موجود
اين است كه زمينه و شرايط جهت سودآوري صنعت برق
فراهمشودتاسرمايهگذاريجديدازطريقبازارسرمايهوارد
اين شركتها شود و آنها با افزايش ظرفيت بتوانند ضمن
سودآوريبيشترخود،مشكالتفعليكشوردراينحوزهرا
كهبهشكلقطعيبرقخودرانشاندادهاست،ازبينببرند،
ضمناينكهباصادراتبيشترسودآوريبيشترينيزشامل
حالاقتصادكشوروشركتهايتوليدكنندهخواهدشد.
در پايان دهقان دهنوي در خصوص مزاياي برگزاري اين
جلسات و ايده اوليه تشكيل آن گفت :ايده اوليه تشكيل
اينجلسات،همگرايي،همفكريواستفادهازظرفيتهاي
بازار سرمايه براي كمك كردن به صنايع مختلفي بود كه
ش��ركتهاي آنها در بازار س��رمايه حضور دارند .سازمان
بورس با برگزاري اين جلسات و بررسي راهكارهاي الزم،
در جهت حفظ و توسعه منافع س��هامداران و همچنين
توسعهسرمايهگذاريهاورشدتوليددرشركتهايبورسي
قدم برميدارد .با پيگيري راهكارهاي موجود ،هم منافع
سهامدارانوهممنافعاقتصادكشورتامينخواهدشد.

پنجمين عرضه اوليه در بورس
تعداد يك ميليارد و 350ميليون س��هم شركت گروه
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري
معادل15درصد س��هام اين ش��ركت ،چهارشنبه26
خردادبهعنوانپنجمينعرضهاوليهامسالبازارسرمايه
بانمادمعامالتي«ومدير»دربازاردومبورساوراقبهادار
تهران عرضه ميش��ود .اين ميزان س��هام در محدوده
قيمتي 2800تا 2990ريال براي هر سهم و با سهميه
1000س��همي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه
خواهدشد.همچنينمديراينعرضهشركتكارگزاري
صباجهاد،متعهدعرضهصندوقبازنشستگيكشوري
ومتعهدخريدنيزشركتتامينسرمايهسپهربهميزان
50درصد از كل س��هام قابل عرضه ميباشند .گفتني
استتعداديكميلياردو350ميليونسهمشركتگروه
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري
در حالي چهارشنبه اين هفته عرضه اوليه ميشود كه
ازاينتعداد900،ميليونسهمدرفرآيندكشفقيمت
جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد يافت و تعداد
450ميليون سهم اين شركت نيز در روز پس از عرضه
اوليهاينشركتبهصندوقهاباضريبتخصيصيبازاري
هر دارنده واحد صندوق تعل��ق ميگيرد.اين گزارش
ميافزايد :بر اساس قانون ،عرضه اوليه سهام شركتها
بهصندوقهايسرمايهگذاريدرروزكاريبعدازعرضه
اوليه با قيمت ثابت كشف شده در فرآيند عرضه اوليه
صورتميپذيرد.گروهمديريتارزشسرمايهصندوق
بازنشستگي كشوري اسفند در سال  93تاسيس و در
اداره ثبت ش��ركتها و موسسات غيرتجاري تهران به
ثبترسيد.درحالحاضر 82.78درصدمالكيتسهام
اين شركت به صندوق بازنشستگي كشوري17.17 ،
درصدبهسرمايهگذاريصندوقبازنشستگيكشوري،
 0.025درصدبههركدامازشركتهايسرمايهگذاري
صباجهادوعمرانوساختترازپيريزتعلقدارد.

موافقت با تامين مالي جمعي
در فرابورس
ش��ركت «مدبران تجارت ايفا» وابسته به بنياد ايفا كه
در حوزه تامين س��رمايه و حمايت از كسبوكارهاي
اجتماعي نوآور فعال است و در صنعت كشاورزي و غذا
و ساير كسبوكارهاي تكميلكننده زنجيره ارزش در
اين صنايع ،فعاليت خواهد كرد ،موفق به اخذ موافقت
اصوليازكارگروهارزيابيتامينماليجمعيشد .طبق
اعالم مديريت نهادهاي مالي فرابورس ،اين ش��ركت
توانست پس از تكميل ،بررس��ي و تأييد مستندات از
جمله مدلكسبوكار،اطالعات ثبتيو سوابقاجرايي
شركت ،س��هامداران ،و ساير اس��ناد مربوطه از سي و
يكمين جلس��ه كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي
موافقت اصولي كس��ب كند .به منظور دريافت مجوز
فعاليت و شروع فعاليت تامين مالي جمعي الزم است
شركتمدبرانتجارتايفاحداكثرظرفششماهپس
از دريافت موافقت اصولي ،مراحل اخذ مجوز فعاليت و
راهاندازيسكوراطيكندوتاپيشازطيكردنمراحل
اخذ مجوز فعاليت ،شركت مدبران تجارت ايفا مجاز به
انتشار طرح در سكو نيس��ت .گفتني است در ساختار
اجرايي اين شركت كه در حوزه كارآفريني و حمايت از
كسبوكارهاياجتماعيفعالاست،اززنانبهرهگرفته
ميشود .بنا به اعالم مديريت نهادهاي مالي فرابورس
ايران 6شركتديگرنيزدرحالتكميلسكووطيكردن
مراحلاخذمجوزفعاليتهستند.

جلوگيري از قاچاق كاال
و خروج ارز با بورسكاال
كاالخبر|اهللورديدهقانيعضوكميسيونصنايع
ومعادنمجلسگفت:تجربهسالهايگذشتهنشان
داده اس��ت كه عرضه كاالهاي اساسي و محصوالت
صنايع مادر در بستر بورس كاال و از طريق مكانيزم
عرضه و تقاضا ،مزيتهاي فراواني براي اقتصاد كشور
به همراه داشته است .بايد بهگونهاي برنامهريزي كرد
كه تمام كاالهاي اساس��ي بهخصوص محصوالتي
كه به عنوان ماده اوليه س��اير صنايع مورد استفاده
قرار ميگيرند در بازار ش��فاف بورس عرضه شوند.
به گفته وي ،اولويت اصلي بايد عرضه اين دس��ت از
محصوالت در بورس كاال باشد و درصورتيكه مازاد
بر نياز بود ،برنامهريزي براي صادرات انجام شود .وي
اضافه كرد :براي مثال ،عرضه بورس��ي محصوالت
زنجيره فوالد ،تأثير بسيار مثبتي در تعادل اين بازار
و كش��ف قيمت واقعي آن دارد .بر همين اس��اس با
ورود سنگآهن به بورس كاال ،شاهد تكميل زنجيره
فوالد در بورس هستيم كه باعث يكسانسازي بازار
اين زنجيره خواهد شد .اما زماني كه كاالها در بورس
عرضه شوند ،به دليل شفافيت حاكم بر اين بازار ،از
بروز رانت جلوگيري ميش��ود و توليدكنندگان نيز
ميتوانند با قيمت واقعي محصول خود را به فروش
برس��انند .اين نماينده مجلس يازدهم اضافه كرد:
ب��ا توجه به اينكه بخش عم��دهاي از محصوالت در
اقتصاد ايران از يارانههاي مختل��ف مانند انرژي و ..
بهرهمندند ،بايد اين محصوالت در سازوكار شفافي
عرضه و معامله ش��وند تا عالوه بر عيان شدن همه
آمارهاي معامالتي براي سياس��تگذار ،امكان اخذ
تصميمها براس��اس واقعيتهاي بازار فراهم شود.
از طرفي اخت�لاف قيمتهاي داخلي ب��ا بازارهاي
همس��ايه در كنار نوس��انات نرخ ارز ،باعث ميشود
تا خروج اين كاالها از كش��ور صرفه اقتصادي پيدا
كند و شاهد رش��د قاچاق كاال باشيم به اين ترتيب
قيمتگذاريدستوريوغيرمنطقينبايددراقتصاد
حاكم باشد و زماني كه مواد اوليه توليد در بورس كاال
براساس سازوكار عرضه و تقاضا معامله شود ،باعث
جلوگيري از قاچاق كاال و خروج ارز از كش��ور شده
و با توزيع ميان صنايع پاييندستي ،ارزشافزوده و
اشتغال بيشتري براي اقتصاد ايران فراهم ميشود.
دهقاني همچني��ن تأكيد ك��رد :هماكنون ،طبق
س��ازوكارهاي تعريفشده ،كاالهاي اساسي بايد به
دستتوليدكنندگانپاييندستيبرسد.

درشهر
تشكيل تيمهاي سبك جستوجو
و نجات شهري در پايتخت

حيدر كلهري ،معاون آموزش و مشاركتهاي مردمي
س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران از
تشكيلوسازماندهيتيمهايسبكجستوجوونجات
ش��هري خبر داد .كلهري در گفتوگو با ايسنا ،با بيان
اينكه تيمهاي سبك جستوجو و نجات شهري نقش
مهميدررسيدگيوحضوربهموقعدربحرانهابرعهده
دارند ،گفت :اين تيمها بر پايه الگوهاي بينالمللي و با
هدفاستفادهازتوانمنديهايشهرونديفعالهستند
وميتوانندبهعنوانمكملتيمهايجستوجوونجات
سنگين شهري كه در حال حاضر دو تيم از آن با حضور
امدادگران آتشنش��اني ،هالل احمر و  ...درمديريت
بحران تهران فعال شده ،عمل كنند .وي با بيان اينكه
تيمهايجستوجوونجاتشهريبامشاركتاعضاي
خانواده ب��زرگ خانههاي دوام و ايمني فعاليت خود را
آغاز كرد ،گفت :گروههاي داوطلب واكنش اضطراري
محالت يا همان دوام گروههايي هستند كه يكسري
آموزشها براي مواقع بحران را فرا گرفتهاند و از مدتها
قبل در سطح مناطق  ۲۲گانه ساماندهي شده بودند،
حاال در اجراي اين طرح نيز از همين ظرفيت استفاده
خواهيم كرد .معاون آموزش و مشاركتهاي مردمي
سازمانپيشگيريومديريتبحرانشهرتهرانبابيان
اينكه هدف اين طرح بهرهگيري از ظرفيت نيروهاي
مستعد و عالقهمند در سطح مناطق بيست و دو گانه
تهران است ،گفت :در فاز نخست اجراي طرح تمامي
آقايان عالقهمند به حض��ور در اين گروهها ميتوانند
با مراجعه به س��تادهاي مديريت بحران ش��هرتهران
آمادگي خود را اعالم كنند .به گفته وي ،در فاز بعدي
پيشبينيهايي براي استفاده از توان بانوان داوطلب
نيز انجام شده كه جزييات آن اعالم ميشود .كلهري
اف��زود :آموزشهاي پايه و تخصصي الزم به داوطلبان
ازسويسازمانپيشگيريومديريتبحرانشهرتهران
ارايه خواهد ش��د و اين افراد پس از طي دوره به عنوان
اعضاي گروههاي جستوجو و نجات شهري شناخته
ميش��وند .معاون آموزش و مش��اركتهاي مردمي
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكيد
كرد:تشكيلوسازماندهيتيمهايسبكجستوجوو
نجاتشهرينيزبرپايهالگوهايبينالملليخواهدبود
و آموزشها نيز در همين سطح ارايه ميشود.

تهران درحال زنانه
و پير شدن است

شهرام عدالتي ،معاون سازمان مديريت و برنامهريزي
اس��تان تهران گفت :ش��هر تهران در حال زنانه و پير
شدن است به شكلي كه نسبت زنان به مردان در تهران
بيشتراستامادرپيرامونتهرانموضوعبالعكساست
به ش��كلي كه پيرامون در حال مردانه و جوان شدن
است .به گزارش ايسنا ،عدالتي در نشست خبري در
خصوصجمعيتونگاهسندآمايشبهاينمهمگفت:
وقتيصحبتازجمعيتميشوددوشاخصنرخرشد
جمعيت و بحث مهاجرت مورد توجه قرار ميگيرد .در
طول دهههاي اخير تهران مهاجرپذير بوده و ساالنه
 ۲۰۰تا ۲۵۰هزار نفر به جمعيت آن اضافه ميشود ،لذا
در اين سند بحث كاهش شدت مهاجرت ديده شده
است.وي افزود :قطعا در اين سند با نگاه به طرحهاي
جامع از افزايش قلمروي ش��هري جلوگيري خواهد
شد .اگر اعالم شود تهران براي ساخت و ساز به حداقل
امكانرسيدهاستدرحوزهزمينومسكنكنترلبايد
محققشود.بايدنقاطبحرانياستانتهرانكنترلشود
تا اكبرآبادهاي جديد در استان تهران و در آينده ايجاد
نشود و همه اين موارد در سند آمايش مورد توجه قرار
گرفته است.وي تأكيد كرد :تنوعي در جمعيت استان
تهران وجود دارد .شهر تهران در حال زنانه و پير شدن
استبهشكليكهنسبتزنانبهمرداندرتهرانبيشتر
اس��ت اما در پيرامون تهران موضوع بالعكس است به
شكلي كه پيرامون در حال مردانه و جوان شدن است.
در استان تهران با عدم تعادل و توازن مواجه هستيم
كه براي همه آنها در قالب س��ند آمايش برنامهريزي
انجام شده است.وي در خصوص موضوع آب و نگاه اين
سندنيزگفت:دراستانتهرانبيشترينميزانمصرف
آب در حوزه سكونت است و اگر قلمروهاي سكونتي
را محدود كنيم قطع��ا در اين موضوع نيز گام موثري
برداش��تهايم .آنچه در آمايش دنبال ميكنيم كنترل
شدت مسائل اس��ت .قطعا اگر سند اجرا نشود آينده
ايران در  ۱۰شهر خالصه خواهد شد .ما نميتوانيم از
توازن جمعيت با بيتفاوتي عبور كنيم.

حمل ونقل عمومي نياز به
حمايت جدي دولتها دارد

معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران ،گفت:
مترو يك موضوع حاكميتي اس��ت و نياز است كه
همه بخشها از اين موضوع مهم در راستاي بهبود و
تكميل خدمات بهتر براي شهروندان حمايت كنند.
به گ��زارش ايس��نا ،مجمع عمومي عادي س��االنه
«شر كت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه
(مترو) » با حضور سيد مناف هاشمي وساير اعضاي
مجمع در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك برگزار
ش��د .بنابر اين گزارش ،سيد مناف هاشمي در اين
مجمع تاكي��د كرد :مترو ي��ك موضوع حاكميتي
و همچنين نياز اس��ت كه هم��ه نهادهاي دولتي و
حاكميتيدراينخصوصحمايتكنندوهمچنين
مديران اين ش��ركت هم از اين موضوع در راستاي
بهبود و تكميل خدمات بهتر در ارتباط با شهروندان
استفاده كرده و در مورد اوراق مشاركت و سهم دولت
در حوزه حمل و نقل و يارانه بليت هم مطالبهگري
نمايند .مناف هاش��مي همچني��ن گفت :در بحث
كاهش درآمدهاي شركت به دليل شرايط تحريم و
كرونا و افزايش هزينههاي جاري شركت ،نياز است
كه بيشتر به مردم اطالعرس��اني شود و مخاطبان
اين حوزه بدانند چه آسيبهايي در شرايط كرونا و
تحريمها به مترو و حوزه حمل و نقل وارد شده است.

راهوشهرسازي
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ايرانيها در سال  99چند ميليارد دالر خانه در تركيه خريدند؟

مسكن زيرسايه 2ريسك غيراقتصادي

گروه راه و شهرسازي|
كمترازيكهفتهماندهبهآغازفصلتابستان،همچنان
سايه دو ريسك اساسي انتخابات رياستجمهوري و
مذاكرات هستهاي بر سر بازارها است .اگر چه از قبل
مشخص بود كه انتخابات رياستجمهوري در تاريخ
 28خرداد سال جاري برگزار خواهد شد ،اما بسياري
در داخل و خارج از كشور گمان ميكردند كه مذاكرات
هستهاي دست كم تا اوايل خردادماه به نتيجه خواهد
رسيد و قدري از فشار تحريمها بر اقتصاد ايران كاسته
خواهد شد .اينك اما آنچه مسلم است اينكه تا دوشنبه
هفته آينده ،درصورتي كه انتخابات به دور دوم كشيده
نشود ،رييسجمهور منتخب مشخص خواهد شد .اما
دستيابيبه توافقهستهاي ممكن استچندينهفته
ديگر طول بكش��د .در اين حال ،از آنجا كه در دو ماهه
نخست سال قيمت اسمي مس��كن در تهران حدود
 5درصد و قيم��ت واقعي آن (تعديل ش��ده با تورم)
حدود  8.3درصد افت كرده اس��ت ،انتظار ميرود ،تا
اول مهر ماه س��ال جاري چنين روندي ادامه داشته
باشد تا حباب مسكن آنگونه كه برخي از اقتصاددانان
پيش بيني كردهاند تا  30درصد تخليه ش��ود .در اين
حال ،بر اس��اس آمارهاي ماهانه مرك��ز آمار تركيه،
تقاضا براي سرمايهگذاري در مسكن تركيه همچنان
روندي صعودي دارد .مسالهاي كه بيش از اينكه با افت
سرمايهگذاري در مسكن كشور مرتبط باشد ،با فضاي
كلي اقتصاد رنج كشيده از كسري بودجه مزمن و تورم
دو رقمي مزمن طي چند دهه اخير مرتبط اس��ت .بر
اساس آمارهاي منتش��ره از سوي بانك مركزي ايران
طي  9ماهه نخست سال گذشته ،حدود  5.2ميليارد
دالر سرمايه از كش��ور خارج شده است كه بخشي از
آن مرتبط با خريد مس��كن در كش��ورهاي همسايه
اس��ت .برآوردهاي «تعادل» نشان ميدهد كه طي 9
ماهه سال  2020حدود  6هزار واحد مسكوني توسط
ايرانيها در تركيه خريداري ش��ده است كه با در نظر
گرفتن حداقل ميزان س��رمايهگذاري براي كس��ب
تابعيت تركيه ( 250ه��زاردالر) حدود يك ميليارد و
 500هزار دالر از  5.2ميليارد دالر خارج شده از كشور
به اين خريد مسكن اختصاص يافته است كه رقم قابل
توجهي اس��ت .البته بايد توجه داشت كه خريد ملك
توسطايرانيهامحدودبهتركيهنميشودوكشورهايي
همچون ام��ارات متحده عربي و اس��پانيا نيز مقاصد
جذاب براي سرمايهگذاري ملكي از سوي ايرانيان به
شمار ميروند.
       همهمنتظرنتيجهانتخاباترياستجمهوري
در اين حال ،مصطفي قليخس��روي رييس اتحاديه
مشاوران امالك تهران با اشاره به آخرين وضعيت بازار
مس��كن گفت :ما هماكنون دچار يك ركود هستيم و
همهمنتظرندببينندنتيجهانتخاباترياستجمهوري
چه ميشود.
وي در گفتوگو با ايلنا ادامه داد :خوشبختانه فارغ از
گرايشهاي مختلف  7نامزد رياستجمهوري ،همه
آنها يكي از دغدغههاي خود را توجه به مساله مسكن
اعالم و تاكيد كردند كه در سالهاي گذشته به موضوع
مسكنآنگونهكهبايد توجهنشدهاستوبعدازاينبايد
برنامهريزي دقيقي صورت بگيرد.
خس��روي با اش��اره به اينكه در  8س��ال گذشته در
برنامهريزي و ناوبري مسكن خوب عمل نشده است،
افزود :دولت در خرداد 99اعالم كرده كه قيمت مسكن
 48درصد افزايش داشته است طبيعي است كه وقتي
دولت چنين رقمي را اع�لام ميكند ،روي بازار تاثير
ميگذارد و ما در بازار حتي شاهد افزايش قيمت 90
درصديبوديم.البتهدراينافزايشقيمت،آژانسهاي
امالك هيچ نقش��ي نداش��تند زيرا نقش آژانسهاي
امالك مانند نقش راهنمايي و رانندگي اس��ت كه بر
رعايت اصول و قانون نظارت ميكند.
ويادامهداد:متاسفانهبسياريازمسووالنكهدرحوزه
مسكنمسووليتدارنداززيركارشانهخاليميكنندو

از آنجايي كه پيشاني بازار مسكن ،آژانسها و مشاوران
امالك هستند مردم تصور ميكنند كه همه مشكالت
مس��كن بر گردن مشاوران امالك اس��ت كه اين كار
اشتباه است.
خسروي افزود :اينكه گفته ميشود مشاوران امالك به
دنبال افزايش قيمت مسكن هستند تا با گرانفروشي،
كميسيون بيشتري را به دست بياورند اشتباه است،
زيرا ميزان كميس��يون كامال مشخص است و به نفع
مشاوران امالك اس��ت كه معامالت بيشتري در بازار
صورت بگيرد و طبيعي است كه معامالت بيشتر تابع
قيمتهاي متعادل و معقول است.
وي ادامه داد :وعدههاي پوچ براي س��اخت مس��كن
اجتماعي و زير سوال بردن مسكن مهر ،آغاز طرحي
به عنوان مسكن ملي كه در بهترين حالت سال1401
به ثمر خواهد نشس��ت ،عدم عمل به قانون و توجه به
ساخت مسكن براي دهكهاي پايين جامعه بر اساس
ماده  31قانون اساسي ،گران شدن قيمت مسكن در
تهرانوخروج سرمايهخريداران ازكشورباهدف خريد
مسكن در تركيه و كشورهاي ديگر ،از جملهعلتهايي
است كه بر بازار مسكن تاثير منفي گذاشته است.
     تركيه ارزانتر از تهران؟
خسرويافزود:امروزباتوجهبهگرانيبازارمسكنخريد
يك منزل مسكوني در تركيه ارزانتر از تهران است و
حتي شرايط به گونهاي شده كه متقاضيان خريد در
تركيه ديگر نياز به تبادالت ارزي ندارند و فقط كافي
است خانه خود را در تهران تحويل بدهند و در تركيه
يك خانه تحويل بگيرند.
خسروي افزود :هرچه قيمت مسكن افزايش پيدا كند،
به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم باعث ركود در
معامالت ميشود و اين مساله به ضرر مشاوران امالك
و آژانسهاي ملك است .اگر قدرت خريد و اجاره مردم
به س��متي حركت كند كه يك فرد متقاضي مسكن
بتوان��د ملك خود را بزرگتر كند و مثال از دو خوابه به
س ه خوابه ارتقاء دهد آن زمان براي من به عنوان يك
مشاور امالك سود بيشتري خواهد داشت.
     متقاضيان خريد ملك در تركيه
چهكسانيهستند؟
به گزارش «تعادل» ،همانطور كه رييس اتحاديه
امالك اشاره كرده اس��ت ،قدرت خريد متقاضيان

صاحبخانهها سقف اجارهبها را شكستند
در حالي كه ميزان مجاز اضافه اجارهبهاي س��االنه در
كالنشهرهاي كشور به جز تهران از سوي ستاد ملي
كرونا ۲۰درصدتعيينشد،ارديبهشتامسالنرخرشد
ساالنه اجاره در كل كشور  ۳۶درصد بود.
به گزارش ايسنا ،سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه
به اپيدمي وي��روس كوويد  ۱۹در مصوبهاي س��قف
مجاز افزايش اجارهبها در تهران را  ۲۵درصد ،س��اير
كالنشهرها ۲۰درصد و ديگر شهرها ۱۵درصد اعالم
كرد .روز گذشته  ۲۳خردادماه  ۱۴۰۰نيز در هفتاد و
دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش
نرخ اجاره ك��ه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به
همينميزانتعيينشد.
     رشد اجارهبها  ۱۶،۳درصد باالتر از
نرخ مصوب
با اين حال آمار رسمي از عدم توفيق سياستگذار
در اجراي اين مصوبه حكاي��ت دارد .بانك مركزي
در گزارش ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰آمار رشد اجارهبها
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل در تهران را ۳۲.۶
درص��د و در ديگر مناط��ق ش��هري  ۳۶.۳درصد
اعالم كرد.
گزارشه��اي ميداني نيز حاكي از آن اس��ت كه در
برخي م��وارد ،صاحبخانهها در ته��ران بيش از ۵۰
درصد ن��رخ اجاره را باال بردند .بررس��يها نش��ان
ميدهد معموال مستاجران با اين ديدگاه كه ممكن

اس��ت تذكر به مالكان درخص��وص اجراي مصوبه
دولت به ايجاد تنش بين آنها و موجر منجر شود ،با
قيمت پيشنهادي صاحبخانه كنار ميآيند.
قانون ميگويد تا س��ه ماه پس از اعالم رسمي پايان
كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعالم شده كه بر اساس
آن ميتوان حكم تخليه گرفت ،نميتواند براي صدور
حكم اقدام كند .بهطور مثال اگر مالك نرخ اجارهبها
را در تهران  ۳۰درصد افزايش داد ،مستاجر ميتواند
نپذيرد و به شوراي حل اختالف شكايت كند .با توجه
به مصوبه ستاد ملي كرونا شوراي حل اختالف به هيچ
عنوان حق صدور حكم تخليه براي مس��تاجر ندارد.
نماينده شوراي حل اختالف در كميتههاي اقتصادي
ستاد ملي كرونا حضور داشته و در جريان صدور حكم
تخليه براي مس��تاجران قرار گرفتهاند .ضمن اينكه
مستاجرانمكلفهستندحقوقمالكرارعايتكنند.
     سه شرط فسخ قراردادهاي اجاره
البته قانونگذار استثنائات س��ه گانهاي را درخصوص
حكم تخليه پيشبيني كرده است .چنانچه مالك به
منظور تخريب واحد مس��كوني و احداث ساختمان
جديد ،پروانه س��اختماني اخذ كرده باش��د .چنانچه
مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد،
مابهالتفاوتمالاالجارهرابهموجرپرداختنكردهباشد.
چنانچه به تش��خيص مرجع صالح رسيدگيكننده،
نياز مالك (موجر) به دلي��ل ازدواج اوالد ذكور وي به

مصرفي بهش��دت افت كرده اس��ت و همين مساله
در كنار جذابيت بازارهاي ديگر همچون رمز ارزها
براي سرمايهگذاران و سفتهبازان ،بازار مسكن را از
مش��تري خالي كرده و شرايط ركود را فراهم آورده
است .اما بيگمان ،از آنجا كه خريد ملك در تركيه
دس��ت كم به  6.5ميليارد توم��ان (به اندازه قيمت
 3تا  4آپارتمان معمولي و متوس��ط در تهران) پول
نقد نياز دارد ،صرفا از س��وي قش��ر خاصي از مردم
و با هدف كس��ب تابعيت انجام ميش��ود .در واقع،
متقاضيان خريد مسكن در تركيه ،نه زوجهاي جوان
و خانوارهاي فاقد مس��كن كه اف��راد يا خانوارهايي
هستند كه قيمت مسكن آنان طي سه سال اخير و
در با ِد تورم حبابي ش��ده و حاال ميتوانند با فروش
ملك خود ،شرايط سرمايهگذاري در خارج از ايران
را فراهم كنند .از اي��ن رو ،نميتوان گفت كه خريد
خانه در تركيه جايگزين خريد خانه در داخل كشور
شده است.
     بانكها از بازار مسكن بروند
خسروي همچنين در گفتوگوي خود اظهار كرد:
يكي از مشكالت بازار مسكن حضور پرقدرت بانكها
در اين بازار اس��ت .بانكها بايد پاي خود را از بازار
مس��كن بيرون بكشند .زماني ساخت و ساز مسكن
تقريبا در اختيار بخش خصوصي بود و امكان داشت
كه با كنترل بخ��ش خصوصي ،قيمت را نيز كنترل
و تنظيم كرد اما امروز بخش دولتي و بانكها كامال
وارد بازار مسكن شدهاند و به جاي آنكه با سپردههاي
مردم به س��مت توليد و گس��ترش زيرساختهاي
كشور حركت كنند به سمت ساخت و ساز مسكن
و خريد و فروش آن روي آوردهاند.
خسروي افزود :بانكها زمين را ميخرند ،مسكن در
آن ميسازند اما نميفروشند بلكه خانههاي خالي را
نگه ميدارند و باعث ايجاد بحران در بازار ميشوند
تا بتوانند امالك خود را گرانتر بفروشند و از آنجايي
كه با بانك مركزي نيز هماهنگ هستند ،هيچ كسي
با آنها برخورد نميكند.
وي ادامه داد :امروز بخش خصوصي هيچ رغبتي براي
ساخت و س��از مسكن ندارد زيرا ارگانهاي مختلف
همچون ش��هرداري و اداره ماليات هيچ حمايتي از
توليد مسكن نميكنند .از س��وي ديگر طرحهايي
مانند اخذ ماليات از خانههاي خالي اجرا نشده است

ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود .به جز سه مورد
مذكور ،صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
     فاصله  ۳۷۵درصدي نرخ رشد قيمت
مسكن  با اجاره
به هر ترتيبآمارهايرسميو گزارشهاي غيررسمي
نش��ان ميدهد كه سال گذش��ته مصوبه ستاد كرونا
چندان جدي گرفته نشده است .شايد يكي از داليل
عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجارهبها فاصله
ايجاد ش��ده بين نرخ رش��د اجاره با نرخ رشد قيمت
مس��كن باش��د .آمارها نش��ان ميدهد از اواخر سال
 ۱۳۹۶كه روند رش��د لجام گسيخته قيمت مسكن
تحت تاثير بازارهاي موازي آغاز ش��د تاكنون قيمت
مس��كن در تهران  ۴۶۵درصد رشد داشته؛ در حالي
كه ميزان افزايش ن��رخ اجارهبها در همين بازه زماني
حدود  ۹۰درصد بوده است.دولت براي كمك به اقشار
اجاره نشين از سال گذشته تسهيالت وديعه مسكن
در نظر گرفت كه امس��ال نيز آن را مصوب كرد .بر اين
اساس به مستاجران در تهران  ۷۰ميليون تومان ،در
ديگر كالنشهرها ۴۰ميليون تومان و در ساير شهرها
 ۲۵ميليون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳درصد تعلق
ميگيرد .اما سال گذش��ته به دليل ناهماهنگي بين
پرتالوزارتراهو شهرسازيباكارتابلبانكهابهقدري
روندپرداختاينتسهيالتطوالنيشدكهدربسياري
موارد عمال كارايي خود را از دست داد.

و حتي با اج��راي اين طرح ني��ز مدتزمان زيادي
طول ميكشد تا اثر آن در بازار مسكن مشخص شود
و حداقل  4س��ال طول ميكشد تا اثر اخذ ماليات از
خانههاي خالي در بازار مسكن هويدا شود.
     ماليات قيمتها را افزايش ميدهد
خس��روي افزود :اين تص��ور كه دول��ت از خانهها و
سازندگان مس��كن ماليات بگيرد بر ارزان شدن آن
تاثير ميگذارد ،اش��تباه است زيرا هر چقدر ماليات
افزايش پيدا كند فروش��نده كاال آن بخش از قيمت
اضافه ش��ده را از خريدار درياف��ت ميكند و همين
مساله باعث افزايش قيمت مسكن ميشود و لذا بايد
قطعا در اين بخش ما به سمت تعادل و از بين بردن
بيعدالتي مالياتي حركت كنيم.وي با اشاره به اينكه
بايد دولت مقتدري بر سر كار بيايد تا بتواند مشكالت
بازار مسكن را حل كند ،گفت :همه ما در هر پست و
مقامي بايد تالش كنيم تا به دولت كمك كنيم و اگر
ميدانيم طرحي داريم كه ميتواند باعث رونق بازار
مسكن بشود و مش��كالت مردم را در اين حوزه حل
كند ،فارغ از جناحبنديها و ديدگاههاي سياسي ارايه
كنيم.خسروي با اشاره به وضعيت آينده بازار مسكن
گفت :قيمتها در سالهاي اخير بسيار افزايش پيدا
كرده و بازار ديگر كشش افزايش بيشتر را ندارد و با
توجه به اينكه اولين اقدام هركدام از نامزدهاي مطرح
شده بعد از انتخاب به عنوان رييسجمهور ،اجراي
برنامههاي كوتاهمدت براي مس��كن است ،طبيعي
است كه قيمت مس��كن كاهش پيدا خواهد كرد و
قطع��ا بايد براي ثبات بلندمدت در بازار مس��كن به
سمت توليد بيشتر مسكن حركت كنيم تا قيمتها
پس از كاهش دوباره افزايش پيدا نكنند.
وي ادامه داد :تغيير روند س��اخت مس��كن از سنتي
به صنعتي و س��اخت سريع مس��كنهاي كوچك و
زودبازده،واگذاريزمين به صورت رايگان به سازندگان
تاييد ش��ده حرفهاي و صنعتي ،تغيير وضعيت رهن
و اجاره خانه از س��نتي به صنعت اجاره مسكن ،ارايه
تسهيالتبهخريدارانمسكنوسازندگانبهشكليكه
دريافتكنندهتسهيالتبتواندباواميكهميگيرد80
درصد هزينه خريد يك خانه را تامين كند ،در اختيار
گذاشتن مسكن و زمين شبيه طرحهاي  99ساله از
جملهطرحهايياستكهميتوانددررونقبازارمسكن
و كاهش قيمت نهايي تاثيرگذار باشد.

     يك كارشناس :نرخگذاري
منجر به فرار سرمايه از بخش مسكن ميشود
مجي��د نيكنژاد ـ كارش��ناس بازار مس��كن ـ نرخهاي
دستوري را منجر به فرار س��رمايهها از اين بازار دانست
و گفت :به دليل تورم دايمي س��الهاي اخير نه ميتوان
پيشفروش كرد و ن��ه پروژهها را جلو ب��رد .هر روز نرخ
نهادههاي ساختماني تغيير ميكند و هيچ نوع تصوري
از بازدهي س��رمايه در بخش ساختوس��از وجود ندارد.
قوانين ضد توليد هم بر مش��كالت افزوده و اين معجون
تلخ ،سازندگان را فراري داده است؛ بهطوري كه در حال
حاضر توليد مس��كن به حدود يك سوم تقاضاي مطلق
كاهش يافته كه از داليل جهش قيمت مسكن بوده و دود
آن نهايتا به چشم متقاضيان واقعي خريد و اجاره ميرود.
نيكنژاد افزود :حوزه ساخت و ساز را با چالشهاي متعدد
مواجه كردهاند .حاال مدتي است كه با تعيين سقف براي
اجارهبها به جان بازار اجاره افتادهاند .بارها گفتهايم كه در
نرخ اجاره دخالت نكنيد .وقتي با تورم ۴۹درصد ،حداكثر
اضافهنرخاجارهرا ۲۵درصداعالمميكنيدهيچشيرپاك
خوردهاي حاضر نميشود خانه خود را اجاره بدهد .تازه
 ۲۵درصد مربوط به تهران است و در ساير شهرها حداكثر
افزايش مجاز اجارهبها را  ۲۰و  ۱۵درصد تعيين كردهاند.
با اين دستورالعملها كه شبيه دالر  ۴۲۰۰توماني است
مستاجر و مالك را به جان هم انداختهاند .طي سالهاي
اخير با همين دست فرمان ،تعداد خانوارهاي مستاجر از
 ۲۸درصد به باالي  ۴۰درصد رسيده است.

ايرانشهر
ترس ازكرونا
مانع سفر ايرانيان به عراق

ابوالقاسم جاللي ،معاون هوانوردي و امور بينالملل
سازمانهواپيماييكشوريگفت:درهفتههاياخير
مجوز بيش از  ٢٠پرواز در هفته را به ش��ركتهاي
هواپيمايي ايران��ي و عراقي صادر كرده بوديم اما به
دليل نبود مس��افر حدود  ١۵پرواز به اجرا رسيد و
عملياتي شد .جاللي در گفتوگو با ايلنا ،درباره سفر
به عتبات عاليات به شكل محدود و احتمال افزايش
پروازها پس از كاهش محدوديتهاي صدور ويزاي
عراق اظهار داش��ت :استقبال از س��فر به عراق بين
ايرانيانبسياركاهشيافتهاست.ويبااشارهبهتعداد
پروازهاي بين ايران و عراق گفت :درحالي كه طبق
توافقات با عراق امكان انجام ٢٠٠پرواز در هفته بين
شهرهاي مختلف اين دوكشور وجود دارد اما در حال
حاضر فقط  ١۵پرواز انجام ميشود .او تاكيد كرد :در
هفتههاي اخير مجوز بيش از  ٢٠پرواز در هفته را به
شركتهاي هواپيمايي ايراني و عراقي صادر كرده
بوديم اما به دليل نبود مسافر حدود  ١۵پرواز به اجرا
رسيد و عملياتي ش��د .جاللي درباره علت كاهش
درخواس��ت س��فر بين ايران و عراق اظهار داشت:
همواره از سوي ايران تقاضا براي سفر به عراق بيشتر
بودامابهدليلشيوعويروسكروناتقاضاكاهشيافته
است .وي ادامه داد :البته در ايام اربعين و دهه محرم
با دستور ستاد ملي مبارزه با كرونا هيچ پروازي بين
دو كش��ور برقرار نبود و درباره پروازها در اين ايام در
سال جاري هم منتظر تصميمات و دستورات ستاد
مليمبارزهباكروناهستيم.معاونهوانورديسازمان
هواپيمايي كشوري در پاس��خ به اينكه آيا در حال
حاضرميزانپروازهايداخليبهتعدادپروازهايقبل
از دوران كرونا رسيده است ،گفت :پروازهاي داخلي
از نظر تعداد به ميزان پروازهاي داخلي قبل از كرونا
رسيده اما به دليل رعايت پروتكلهاي بهداشتي و
پذيرش مس��افر با  ۶٠درصد ظرفيت هواپيما هنوز
تعداد مسافران به ميزان آن دوره نرسيده است.

از سرگيري  3پرواز هفتگي
وين-تهران

اشتفان شولتز ،سفير اتريش در تهران خبر داد كه
هواپيمايياتريشازاواسطماهآتيميالديسهپرواز
هفتگي وين-تهران را برقرار خواهد كرد .به گزارش
ايسنا ،س��فير اتريش در ايران در صفحه توييترش
نوشت :هواپيمايي اتريش در اقدامي مطلوب براي
مسافران اتريش��ي و ايراني ،اعالم كرد كه از اواسط
جوالي[اواخر تيرماه] پروازه��اي وين-تهران را با
سه پرواز هفتگي از سر ميگيرد.

شرايط  ۹گانه عدم تمديد
قراردادهاي اجاره مسكن

بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي كرونا قراردادهاي اجاره
مس��كن حتي درصورت عدم توافق مالك و مستاجر
تاپايانسال ۱۴۰۰بهمدتيكسالتمديدميشود.
بهگزارشتسنيم،براساساينمصوبه،حداكثرافزايش
مبلغاجارهبهايامبلغرهندركالنشهرتهرانتاسقف
 25درصدوسايركالنشهرهاتاسقف 20درصدوبراي
ساير مناطق شهري كشور تا سقف  15درصد خواهد
بود .همچنين مهلت ثبت نام اش��خاص واجد شرايط
براي دريافت تس��هيالت كمك وديعه اجاره مس��كن
تا پايان ش��هريور ماه  1400تمديد ميشود.بانكها و
موسساتاعتباريموظفندحداكثرتاپايانآذرماهسال
جاري تسهيالت مذكور را پرداخت كنند .سقف مبلغ
اين تسهيالت براي كالنشهر تهران 70ميليون ،ساير
كالنشهرها40ميليونتومانوسايرشهرها25ميليون
تومان تعيين ميشود .شرايط و مقررات مترتب بر اين
تسهيالتدرسال،1399درسالجارينيزبهقوتخود
باقياست.تاسقفمبلغ 10هزارميلياردتومانازبسته
تسهيالتكرونايي،درسال1400بهپرداختتسهيالت
براياينموضوعاختصاصدادهميشود.
مواردذيلازشمولاينحكممستثنياست:
 -1چنانچه مالك ،به منظور تخريب واحد مسكوني،
احداث س��اختمان جديد يا تعميرات اساس��ي واحد
مسكوني ،پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي
اخذكردهباشد.
-2چنانچهمستاجرتايكماهپسازتمديدقرارداداجاره
جديد ،بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع
صالح رس��يدگيكننده ،ما به التفاوت مال االجاره را به
موجرپرداختنكردهباشد.
 -3امالك مورد اجاره كه قب ً
ال يا در مدت تمديد قرارداد
بهطور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند،
مستاجر ميبايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال
سندرسمينسبتبهتخليهوتحويلآناقدامكند.
 -4چنانچه مس��تاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخهاي
فوقالذك��ر موافقت نكند ،به تش��خيص مرجع صالح
رسيدگيكننده،واحدقابلتخليهاست.
 -5مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين
مجوز ،به تش��خيص مرجع صالح رسيدگيكننده به
تعهداتخودعملنكنندوموجبتضييعحقوقموجر
شوندمشمولاينمصوبهنخواهندشد.
 -6چنانچه موج��ر و افراد تحت تكفل وي صرفاً مالك
همينواحدمسكونيمورداجارهبودهونياز(مالكوافراد
تحت تكفل) موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي
سكونت،توسطمرجعصالحرسيدگيكنندهاحرازشود.
 -7چنانچ��ه بن��ا ب��ه تش��خيص مرج��ع صال��ح
رسيدگيكننده ،مستاجر خالف عرف عمل نكرده و
باعثشكايتسايرساكنينواحدهايمسكونيباشد.
-8چنانچهمستاجردردوراناستفادهازواحدمسكوني
استفاده غير يا خالف تعهدات مقرر در اجارهنامه اعم از
كاربريعملكند.
-9چنانچهمستاجردردورهقبلنسبتبهايفايتعهدات
(پرداختبهموقعاجارهبها،هزينهشارژو)...اقدامنكرده
و موجب ضرر و زيان قابل مالحظه موجر (به تشخيص
مرجعصالحرسيدگيكننده)شدهباشد.

اخبار
غولهاي تكنولوژي
تجزيه ميشوند
ي از قانونگذاران امريكايي يك بسته قانوني
گروه 
را معرفي كردند ك��ه ميتواند قدرت بازار غولهاي
تكنولوژي را محدود كند .فيسبوك ،گوگل ،آمازون
يا اپل براس��اس اين قانون مجب��ور خواهند بود تا
پلتفرمهاي خ��ود را از ديگر خط��وط تجاري جدا
كنند .ب��ه گزارش پيوس��ت به نق��ل از ايپي ،اين
پيش��نهادات دو حزب��ي ،نتيجه  ۱۵ماه بررس��ي
كميته فرعي ضد انحصار در كميته قضايي مجلس
امريكاس��ت كه رهبري آن را ديويد سيس��يلين،
نماينده جمهوريخواه راد آيلند در اختيار دارد .اين
بررسينتيجهگيريميكندكهغولهايتكنولوژي
با اعمال هزينههاي اضافي ،شرايط سخت قرارداد،
اس��تخراج دادههاي ارزش��مند افراد و تجارتهاي
متكيبهآنها،ازقدرتبازارخودسوءاستفادهكردهاند.
سيس��يلين در بيانيهاي گفت« :در ح��ال حاضر،
انحصارگرايان تكنولوژي قدرت بيش از اندازه نسبت
به اقتصاد ما دارند .آنها جايگاه خاصي براي انتخاب
برندگان و بازندگان دارند و ميتوانند شركتهاي
كوچك را نابود كنند؛ قيمتهاي مصرفي را افزايش
داده و اف��رادي را بيكار كنند .دس��تور جلس��ه ما
ميدان ب��ازي را متعادل كرده و تضمين ميكند كه
شركتهاي انحصارگراي تكنولوژي كه بيشترين
ثروت و قدرت را دارند نقشي همانند بقيه ما داشته
باش��ند ».قانون پيشنهادي ،ساختار اين شركتها
را ه��دف گرفته و آنها را تجزي��ه ميكند .غولهاي
تكنولوژي چندين دهه از مقررات سبك و جايگاه
ويژه در واشنگتن لذت بردند ،اما حاال صحبتهاي
زيادي را درمورد مشكالت رقابت ،حريم خصوصي
مصرفكننده و نفرتپراكني ميشنويم .جو بايدن،
رييسجمهور فعلي امريكا پيشتر در دوران نامزدي
درمورد تجزي��ه غولهاي تكنولوژي صحبت كرده
بود اما حاال در جايگاه رياستجمهوري اقدامي در
اين باره انجام نميدهد .اگر اين گامها برداشته شود،
بزرگترينتغييراتصنعتراپسازپرونده ۲۰سال
پيش مايكروسافت ش��اهد خواهيم بود .كن باك،
نمايندهجمهوريخواهكلورادووجمهوريخواهارشد
در هيات ضدانحصار براي تاييد قانون پيش��نهادي
سيسيلين تالش ميكند .بسياري از قانونگذاران
جمهوريخواه سلطه غولهاي تكنولوژي بر بازار را
تاييد اما از تغيير كامل قوانين ضد انحصار پشتيباني
نميكنند .تاييد اين قانون در كنگره كار دش��واري
اس��ت .دموكراته��ا كنگره را كنت��رل ميكنند و
آراي س��نا نيز به صورت  ۵۰-۵۰تقس��يم ش��ده و
راي تعيينكنن��ده در اختيار كاماال هريس ،معاون
رييسجمهور اس��ت .اين پيش��نهادات همچنين
باعث ميشود كه غولهاي تكنولوژي اجازه برتري
دادن به محصوالت و خدمات خود نسبت به ديگران
را نداش��ته باش��ند .براي مثال بررسي ضدانحصار
مجلس نش��ان ميدهد گوگل ق��درت مطلق را در
بازار جس��توجو دارد و فيسبوك قدرت مطلق را
در حوزه شبكه اجتماعي در اختيار دارد .اين كميته
فرعي ميگويد آم��ازون و اپل به ترتيب قدرت بازار
قابل توجه و پايداري در بازار خرده فروش��ي آنالين
و فروشگاههاي اپليكيشن و سيستمعامل موبايل
دارند .قانون پيش��نهادي همچنين كار غولهاي
تكنولوژي براي ادغام رقبا در خود كه در سالهاي
اخير چندين مرتبه انجام گرفته را دشوارتر ميكند.
همچنين اين قانون از كنگره ميخواهد تا از قدرت
قانونگذارانضدانحصارازجملهكميسيونبازرگاني
فدرال اس��تفاده كنند .اين چهار ش��ركت اتهامات
قانونگذاران مبني بر سواستفاده از جايگاه مسلط
ي هستند كه مداخله نامناسب
بازار را رد كرده و مدع 
دراينبازارازطريققانونباعثآسيببهشركتهاي
كوچك و مصرفكنن��دگان ميش��ود .يك گروه
صنعتتكنولوژيبهنام«اتحاديهصنعتكامپيوترو
ارتباطات» روز جمعه گفت كه اين قانون قصد دارد
«گروه منتخبي از ارايهدهندگان خدمات ديجيتال
امريكايي را هدف بگيرد ».به گفته اين گروه« :اين
مقررات پيش��نهادي حاكي از گ��ذار از اصول بازار
محوري است كه به سياست اقتصادي امريكا شكل
دادهاند .اين قوانين روي پيشتازي اقتصادي امريكا
تاثير بس��زايي خواهد داش��ت و امكان استفاده از
خدمات ديجيتال آزاد را از مشتريان ميگيرد».
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دنیایفناوری

دانش و فن

رشد ارزش بيتكوين بعد از انتشار توييت ايالن ماسك مبني بر حمايت مجدد از اين رمزارز

بيتكوين بار ديگر به  ۴۰هزار دالر رسيد

قيمت بيتكوين موفق به ثبت رش��د  ۱۲درصدي شده
است.برخيتحليلگرانباتكيهبرچندينشاخصمختلف،
به بازگشت روند صعودي اميدوارند .اين در حالي است كه
برخيديگرازتحليلگراندراينموردشكدارند.
قيمتبيتكوين ۱۳ژوئن( ۲۳خرداد)باافزايشبه ۴۰هزار
دالر،جهشيصعوديراتجربهكرد،اماهمچنانبسيارياز
تحليلگراندرموردتأييدروندصعوديترديددارند.پساز
گذشت دو ماه از ريزش بيتكوين از باالترين قيمت خود
در حدود  ۶۵هزار دالر ،اكنون ب��ازار ارزهاي ديجيتال در
شرايط بالتكليفي به سر ميبرد .بهگفته دلفي ديجيتال،
درصورتيكهقيمتبيتكوينبهزير ۳۰هزاردالرسقوط
كند،ممكناستدركوتاهمدتشاهدكاهشقيمتبيشتر
باشيم .ريزش قيمت بيتكوين در طول دو ماه گذشته و
كاهش ۵۰درصديقيمتآن،ممكناستبرايآندستهاز
سرمايهگذاريكهبانوساناتاينبازارآشنانيستند،افراطيو
بيشازاندازهبهنظربرسد؛امابرايسرمايهگذارانبلندمدتي
كهدريكدههگذشتهسقوطهاييبزرگترازاينريزشرا
ديدهاند،كام ً
الطبيعيباشد.افت۷۰درصديياحتيبيشتر
برايبيتكوينچيزغيرمعمولينيست.بهعالوهبيتكوين
درماههاياخيرباجهشقابلتوجهيهمراهبود.باتوجهبه
جنگيكهبينخريدارانوفروشندگاندركانالقيمتي۳۰
هزار دالر به وجود آمده است ،همچنان احتمال نوسانات
زياد و ريزش وجود دارد .نزول پرس��رعت قيمت ارزهاي
ديجيتال،هولدرهايقديميوجديدبيتكوينرابهحاشيه
كشاندهوباعثشدهبسياريازتريدرهاباضررازبازارخارج
شوند.دادههايشاخص SOPRدرروزهايگذشتهنشان
ميدهدكهبيشتركيفپولهادروضعيتسوددهياقدام
به فروش ارزهاي خود ميكنند .شاخص ترس و طمع نيز
از زمان ريزشبازار در مارس ۲۰۲۰به دليل شيوعبيماري
كرونا،بهپايينترينسطحخودرسيدهاست.درحالحاضر
بيشترينميزانترسبهدليلريزشبيشتراحتماليبازاردر
بينتريدرهاوجوددارد.بااينوجود،برخيسرمايهگذاران
اينموقعيترافرصتتلقيكردهوبراينباورهستندزماني
كهشاخصترسبهبيشترينميزانخودرسيدبايدطمع
كرد.وارنبافت،سرمايهگذارافسانهاي،يكصحبتمشهور
دارد و خطاب به سرمايهگذاران ميگويد« :زماني كه همه
ميترسند،طمعكن».
بازگشت احساسات مثبت به بازار
اگرچه بيتكوين طي دو ماه گذشته بيش از ۳۰هزار دالر
سقوطكردهاست،امابايدتوجهداشتكهميزاناينريزش
وهمچنينقيمتفعليآن،تقريباًدوبرابراوجقيمتقبلي
بيتكوين در سال ۲۰۱۷است .البته اين موضوع هم بايد
در نظر گرفت كه صعود قيمتي زيادي را هم طي شش ماه
گذشتهتجربهكردهاست.تجزيهوتحليلدرونزنجيرهاي
نش��ان ميدهد بيتكوين ممكن اس��ت به زودي آماده
چرخش قيمتي و حركت به س��مت باال باش��د .شاخص
احساسات آدرسهاي فعال بيتكوين نشاندهنده بازار
صعودي است .اين شاخص نوسانات قيمتي در بازههاي
 ۲۸روزه را مقايس��ه ميكند .بر اس��اس گفتههاي ركت
كپيتال ،تحليلگر مشهور در توييتر ،بيتكوين همچنان
در مسير ثبت يك اوج تاريخي جديد است .در حال حاضر
بايد منتظر ماند و ديد كه بيتكوين چه روندي را در پيش
خواهدگرفت.چشماندازبلندمدتهمچنانقوياست؛زيرا
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مدير واتساپ در مصاحبهاي اعالم كرد در صورتي
كه مقام��ات انگليس اي��ن پيامرس��ان را مجبور
كنند رمزگذاري س��ربه س��ر را متوقف كند با اين
اقدامات مقابله خواهد كرد .به گزارش مهر به نقل
از تلگ��راف ،ويل كت كرت ،مدي��ر واتساپ اعالم
كرد در صورتيكه پيامرس��ان مجبور به تضعيف
رمزگذاري سر به سر در انگليس شود ،اقدام قانوني
خواهد كرد .كت كرت در مصاحبهاي اعالم كرد اين
سرويس پيامرسان آماده به چالش كشيدن هرگونه
تقاضا براي باز كردن سيس��تمهايي اس��ت كه به
سرويسهاي امنيتي اجازه نميدهد پيامهاي رد و
بدلشدهبينمجرمانرابخوانند.واتساپوشركت
مادر آن (فيسبوك) به دليل رمزگذاري سربهسر
پيامها با فش��ار فزايندهاي روبرو هستند .به گفته
مقامات امنيتي انگليس اين فرآيند ريسكي براي
امنيت كاربران و جامعه در بردارد .اين در حالي است
فيسبوك تصميم دارد رمزگذاري سربهس��ر را در
سرويسهايش از واتساپ به مسنجر و اينستاگرام
نيز گس��ترش دهد .در همين راس��تا پريتي پتل
وزير كش��ور انگليس از اين شركت خواسته درباره
تصميمش تجديد نظر كند .از س��وي ديگر برخي
كارشناس��ان درباره طرح وات��ساپ در خصوص
پيامهايي كه پس از ارسال ناپديد ميشوند ،اظهار
نگراني كردهاند .اين خبر در حالي منتش��ر ش��ده
كه واتس اپ تصميم دارد با يك كمپين تبليغاتي
راديويي و تلويزيوني در انگليس رمزگذاري سربه
سر پيامها را ترويج كند.

ادامهازصفحهاول
كشورهايي مانند السالوادور بيتكوين را به عنوان يك ارز
قانونيپذيرفتهاند.انتشاراينخبرباعثشدتاافرادبيشتري
بهاينبازارعالقهمندشوند.
كامبك بيتكوين با توييت ايالن ماسك
ايالنماسكباانتشارتوييتيميگويدزمانيكهتاييدشود
 ۵۰درصد انرژي موردنياز براي استخراج بيتكوين از نوع
انرژيهاي پاك است ،تس�لا مجددا در معامالت خود از
بيتكوينپشتيبانيخواهدكرد.
اگرچه كارشناس��ان اين مدت بين صعود و سقوط مردد
بودند،نميتواننقشايالن ماسكدرصعودبيتكوينبه
 ۴۰هزاردالرراناديدهگرفت.بهدنبالتوييتايالنماسك
بود كه قيمت بيتكوين با رشد ۱۲درصدي طي يك روز،
ازمرز ۳۹هزاردالرگذشت.بهمنماهسالگذشته،تسالبا
سرمايهگذاري ۱.۵ميليارددالريرويبيتكوين،بهاعتقاد
بسياري از تحليلگران بازار باعث شد قيمت اين رمزارز در
عرض ۲۴ساعت افزايش چشمگيري داشته باشد و حتي
باعث شد بيتكوين قل ه جديد قيمتي را فتح كند .قضيه
به همين جا ختم نشد و اوايل فروردينماه ايالن ماسك،
مديرعامل تس�لا توجه ويژهاي به بيتكوين نشان داد تا
جاييكهمشخصشدامكانخريدخودروهايتسالبااين
رمزارزمحبوبوجوددارد.تصميمويبرقيمتبيتكوين
و به تبع آن س��اير رمزارزها تاثير گذاشت .اما به فاصله۴۹
ت ماه
روز نظر ايالن ماسك برگشت و وي اواخر ارديبهش 
در توييت ديگري از توقف امكان خريد خودروهاي تسال
با بيتكوين خبر داد و بار ديگر باعث ايجاد نوسان در بازار
شد .وي اين تصميم را به دليل نگراني در مورد آسيبهاي
زيست محيطي گرفته بود .بالفاصله پس از انتشار توييت
ايالنماسك،قيمتبيتكوينباافتحدود ۱۰درصدروبرو

شد .اما به نظر ميرسد ورق برگشته و اكنون ايالن ماسك
برنامههايديگريرادنبالميكند.بسياريازفعاالنبازار
رمزارزبراينباورندكهنبضبازاررمزارزهاباتوييتهايايالن
ماسكمديرعاملتسالدچارنوسانميشود.بعدازانتشار
توييت ايالن ماسك مبني بر حمايت مجدد از بيتكوين،
ارزش اين رمز ارز رش��د ۵.۱درصدي را تجربه كرد .ايالن
ماسكميگويدرمزارزهاآيندهاميدواركنندهايدارندولي
نبايدبرايمحيطزيستهزينهسازشوند.
پاسخ ايالن ماسك به انتقادها
ايالن ماسك ،در پاسخ به انتقاد از او به خاطر دستكاري
قيمت بيتكوين گفت كه ش��ركتش تنها زماني اقدام به
ازسرگيري پذيرش پرداخت از طريق بيتكوين خواهد
كرد كه ح��دود ۵۰درصد از مصرف انرژي اس��تخراج آن
از انرژيهاي تجديدپذير باش��د .ايالن ماس��ك گفته كه
ش��ركت س��ازنده خودروهاي الكتريكي زماني شروع به
پذيرش پرداختهاي بيت كويني ميكند كه تأييد شود
اس��تخراجكنندگان اين ارز ديجيتال از انرژيهاي پاك
استفاده ميكنند .اين اظهارات ماسك كورسويي از اميد
ب��راي بازار ارزه��اي ديجيتال بود مبني ب��ر اينكه ترس،
بالتكليفي و ترديدي كه پيرام��ون داراييهاي ديجيتال
ايجاد شده بود ،احتماالً بزودي فروكش خواهد كرد .اخيراً
ماگداويرزيكا،مديرعاملشركتسيگنيا،اتهامهاييراعليه
ماسكمنتشركردهبود.ويرزيكاازكميسيونبورسواوراق
بهادار امريكا ( )SECخواس��ته است كه درباره دستكاري
قيمت بيتكوين توس��ط ماس��ك تحقيق كند .ويرزيكا
ماس��ك را متهم كرده است كه آگاهانه قيمت بيتكوين
را باال برده تا فقط «بخش بزرگي از دارايي خود را در اوج»
بفروشد.ماسكروزيكشنبهدرپاسخنوشت«:اينصحت

هكرها به جاي بيتكوين سراغ يك رمزارز ديگر رفتند

اگرچهبيتكوينهمچنانرمزارزمورددرخواستهكرهاي
باجگيراستامامجرمانسايبريبهتدريجخواستاردريافت
باج در قالب رمزارزي ديگر به نام مونرو ميشوند .به گزارش
ايسنا ،هنگامي كه اف بيآي با موفقيت به كيف ديجيتالي
هكرهايشركتكلونيالپايپالينرخنهكردوپوليكهاين
هكرهابهعنوانباجدرقالببيتكويندريافتكردهبودند
راپسگرفت،يكزنگهشداربرايمجرمانسايبربودكه
تصور ميكردند مبادل��ه به رمزارز آنها را در برابر تحقيقات
جنايي حفاظت ميكند .يك��ي از اصول اصلي بيتكوين،
دفتر كل عمومي آن اس��ت كه همه مب��ادالت توكن را در

دعواي واتساپ با دولتها
باال گرفت

سوابقش ذخيره ميكندكهبرايهمه قابل مشاهده است.
بههميندليلهكرهادرحالرويآوردنبهكوينهاييمانند
دش ،زي كش و مونِرو هستند كه قابليت ناشناسي در آنها
وجوددارد.مونِروبهخصوصدرحالتبديلشدنبهرمزارز
منتخبمجرمانسايبرياستكهبهباجگيريميپردازند.
ريچاردهولند،مديرامنيتاطالعاتشركتاطالعاتتهديد
سايبري«ديجيتالشادو»دراينبارهگفت:مجرمانخبرهتر
درحالاستفادهازمونِروهستند.مونِرودرسال ۲۰۱۴توسط
كنسرسيوميازطراحانايجادشدكهبسياريازآنهاترجيح
دادندناشناسبمانند.حريمخصوصيوناشناسيمهمترين
جنبههاياينارزديجيتاليهستند.توكنحريمخصوصي
كهدربالكچينمونِروفعاليتميكندعمالجزيياتهمه
مبادالت را مخفي ميكند .هويت ارسالكننده وگيرنده و
همچنينميزانمبادلهپنهانميماند.بهگفتهماركگرنز،
رييسشركتديجيتالمينت،اگرچهبيتكوينهمچنان
ازسويباجگيرانسايبريدرخواستميشودامامجرمان

بيشتريبرايدريافتمونِرودرخواستميكنند.ماشاهدآن
بودهايمكهدرچندماهگذشتهگروههكري REvilتخفيف
ميدهديادرخواستپرداختبهمونِرورادارد.مونِرودربازار
زيرزمينيبزرگ«آلفابي»تازمانيكهدرسال ۲۰۱۷بسته
شد،گزينهمحبوبيبود.بااينحالموانععمدهايبرسرراه
رايجشدنمونِرووجوددارند.متيگريناسپان،مديرسهام
و موسس كوانتوم اكونوميكس در اين باره اين طور توضيح
داد كه مونِرو به اندازه رمزارزهاي ديگر نقدشونده نيست و
بسياريازصرافيهابهدليلنگرانيهايرگوالتوريترجيح
دادهانداينرمزارزرادرليستخودقرارندهند.مطمئنااين
رمزارز چندان از موج اخير س��رمايهگذاريهاي موسسهاي
بهرهاينبردهاست.اينبهمعنايآناستكهبرايمجرمان
سايبري دشوارتر اس��ت كه پول خود را مستقيما دريافت
كنند.نيككارتر،ازشركايموسسشركت«كستلآيلند»
ونچر معتقد است اگرچه دولت امريكا ميتواند با محدود
كردننقاطنقدشوندگيمونِرو،اينرمزارزراكنترلكنداما

ندارد.تسالفقطحدود ۱۰درصدازداراييبيتكوينخود
را فروخ��ت تا تأييد كند كه بيتكوي��ن بهراحتي و بدون
جابهجا كردن ب��ازار نقد ميش��ود ».پيشتر نيز گزارش
شده بود كه ماسك در ماه آوريل اذعان كرد كه تسال براي
اثبات نقدشوندگي بيتكوين به عنوان جايگزيني براي
پول نقد ،بخشي از داراييهاي بيتكوين خود را فروخته
است.ماسكيكماهپيشازآنتأييدكردهبودكهشركت
تس�لا ۱.۵ميليارد دالر بيتكوين به ترازنامه خود افزوده
و اين ارز ديجيت��ال را به عنوان پرداخت براي خودروهاي
خود خواهد پذيرفت .اما با ابراز نگراني ماس��ك از مصرف
انرژي بيت كوين ،پذيرش اين ارز ديجيتال به عنوان يك
راهكار پرداخت در تسال عمري كوتاه داشت .مديرعامل
تس�لا روز يكشنبه زمينه را براي مش��خص كردن زمان
ازس��رگيري پذيرش بيتكوين توسط اين شركت آماده
كرد .او در ادامه توييت خود نوش��ت« :وقتي تأييد ش��ود
كه اس��تخراجكنندگان بيتكوين مقدار معقولي انرژي
پاك (حدود  ۵۰درصد) اس��تفاده ميكنند و روند آينده
آن مثبت است ،تسال پذيرش تراكنشهاي بيتكويني را
از سر خواهد گرفت ».ماسك اخيراًتوسط مايكل سايلور
مديرعامل مايكرواس��تراتژي ( )MicroStrategyبه
نشست اس��تخراجكنندگان بيتكوين دعوت شد .اين
نشست به تشكيل شوراي استخراج بيتكوين به عنوان
يك نهاد داوطلبانه خودتنظيمگ��ري در صنعت ارزهاي
ديجيتالمنجرشدكههدفشاستفادهازگزينههايبيشتر
انرژي تجديدپذير و افزايش ش��فافيت استخراج ارزهاي
ديجيتال اس��ت .با وج��ود تمام انتقادهايي ك��ه در مورد
استخراج بيتكوين مطرح است ،تخمين زده ميشود كه
اكثر استخراجكنندگان در حال حاضر نيز از منابع انرژي
جايگزيناستفادهميكنند.

بازارهاييكهامكانانتقالنقطهبهنقطهمونِروبهپولكاغذي
رافراهمميكنند،هموارهساماندهيرادشوارخواهندكرد.
همچنين هكرها ميتوانند مبادالتش��ان را خارج از حوزه
قضاييامريكاييودرنقاطيانجامدهندكهمشمولمقررات
سختگيرانهمشابهرگوالتورهايامريكايينميشوند.بيمه
سايبرييكيازداليلياستكهبيتكوينهمچنانرمزارز
منتخب در اكثر حمالت باجافزاري مانده اس��ت .به گفته
پيترمارتا،افسرسابقسياومشاورشركتهادرامورمديريت
ريسك سايبري ،بيمه در اين فضا بسيار مهم است و بيمه
گرانحاضرنيستندبرايپرداختحقالسكوتيكهدرقالب
مونِروبودهاست،خسارتپرداختكنند.رديابيبابيتكوين
راحتتر است و زيرساختي وجود دارد كه به مقامات اجازه
ميدهداينمبادالترارصدكنند.براساسگزارششبكه
سيانبيسي،اگرچهبالكچينبيتكوينعمومياست
اما همواره راههايي وجود دارد كه امكان ردگيري مبادالت
بهمقصدنهاييرابرايبازرساندشواركند.

گامي مهم  براي  رفع انحصار از حوزه  واردات  اينترنت

رييس شركت ارتباطات زيرساخت گفت :افتتاح «مركز
تبادلدادهبينالملل»،عالوهبرفراه مآوردنزمينهصادرات
خدماتمحتواييتوليدكنندگانمحتوا،گاممهميدررفع
انحصار واردات پهناي باند بينالملل است .حميد فتاحي
درگفتوگوباايرنادربارهمركزتبادلدادهبينالملل،اظهار
داشت :يكي از اجزاي زيرساختي سند مصوب طرح كالن
و معماري شبكه ملي اطالعات ،مركزي به نام تبادل داده
بينالملل ( )IXP Internationalاستكه در اينهفته
بهعنوان منطقهويژه فناورياطالعاتافتتاح ميشود.وي
اضافهكرد:خدماتاينمركزبهحوزهفناوريمانندخدماتي
است كه مناطق ويژه اقتصادي كشور به صنايع اختصاص
ميدهند .همانطور كه در مناط��ق ويژه اقتصادي ،برخي
ترجيحات و معافيتها ب��راي بخشهاي مختلف فراهم
است ،اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي و كارشناساني
كه روي اين س��ند كار كردند به اين نتيجه رسيدهاند كه
راهاندازي چنين فضايي براي توسعه شبكه ملي اطالعات
جزو موارد ضروري است .معاون وزير ارتباطات با تأكيد بر
اينكه از اين طريق ميتوان يكسري معافيتها براي حوزه
فناوري اطالعات در حوزه تبادل داده فراهم كرد ،افزود :از

طريق راهاندازي اي��ن مركز ،توليدكننده داخلي ميتواند
محتوايي كه توليد كرده را براي مشتري خارج از كشور نيز
دسترسپذير كند .محتواي توليد شده در داخل ميتواند
با ترجيحات خوب ،بهترين كيفيت و ارزانترين قيمت از
طريق اين مركز ديتا به دست مشتريان بينالمللي برسد.
ويتاكيدكرداگرفرديدركشورهايهمسايهقصداستفاده
ازمحتواي( VODپخشويديويي)راداشتهباشندمجبور
بهاستفادهازIXPهايبينالملليهستندومانيزبهاجباربايد
محتوا را به آنجا ببريم تا تبادل در آن نقطه انجام شود .وي
خاطرنشانكرد:باافتتاحاينمركز،كيفيتخدمات،بهبود
يافتهو قيمتبراي توليدكننده محتواي داخلي و مشتري
خارجازكشوركاهشپيداميكند.رييسشركتارتباطات
زيرساخت افزود :از طريق افتتاح اين مركز ،امكان حضور
پلتفرمهاوكسبوكارهايداخليفعالدرحوزهمحتوا،در
فضايبينالملليفراهمميشود.فتاحيبابياناينكهيكي
از ايدههاي ديگري كه از طريق راهاندازي اين مركز دنبال
ميشودميزبانيمحتوايبينالملليدرداخلكشوراست،
خاطرنشانكرد:سعيداريمتاجاييكهممكناستبرخي
ازمحتواهايحوزهبينالمللكهبرايكاربرانداخليجذاب

است و به آن نياز دارند را در اين مركز بينالمللي «هاست»
(ميزباني) كني��م .وي گفت :براي اي��ن كار ،منطقه ويژه
اقتصادي پيام را براي اين كار در نظر گرفتيم چون ميتوان
از قوانين ويژه اقتصادي كه بر آن حاكم است استفاده كرد.
گيمرها(بازيكنانبازيهايآنالين)ازاينطريقميتوانند
بهبرخيازبازيهايپرطرفدارآنالين،دسترسيباكيفيت
بهتروتسهيالتمناسبداشتهباشند.فتاحيتصريحكرد:
در اين مركز همهچيز بومي و توس��ط شركت زيرساخت
راهاندازيشدهاست.اكنونبرخياپراتورها مراكزدادهايرا
دركناراينقطبديتاسنتريايجادكردهاند.دراينمنطقه
گمركيسختافزارهابدونتعرفهگمركيعرضهميشودكه
اينمسالهزيستبومخوبيرادراينمنطقهبهوجودخواهد
آورد .وي تصريح كرد :يكي از مس��ائل مهم ديگري كه به
واسطهاينمركزتسهيلميشودرفعانحصارخريداينترنت
در شركت ارتباطات زيرساخت است .اين موضوع مدتها
قبلباصدوردستوريازسويوزيرارتباطاتآغازشد.براي
رفع اين انحصار در گام اول ،تجاري «وويس بينالملل» را
بهاپراتورهاواگذاركرديمكهعوايدآنواردبخشخصوصي
فعالدرحوزهفناورياطالعاتشد.

دورنماي رشد در صنعت
خودرو

تامين خ��ودرو مواجه خواهد ش��د ،مگ��ر اينكه اين
صنع��ت در داخل تقويت و تثبيت ش��ود .اگر 80الي
 90درصد قطعات خودرو در داخل توليد ش��ود ،هيچ
كشوري نخواهد توانست صنعت خودروسازي كشور
راتحريمكند.
سوم) دومين مسالهاي كه دولت آينده بايد آن را مورد
توجهقراردهد،استقاللالزمدرحوزهمديريتصنعت
خودروسازياست.واقعياتاقتصاديحاكيازآناست
كه تفكر مديريت دولتي در اين بخش آسيبرس��ان
خواهد بود .هر اندازه كه دخالته��اي دولتمردان در
حوزه مديريت اين صنعت افزايش پيدا كند به همان
اندازه فاصله صنعت خودروس��ازي از توس��عه بيشتر
خواهد بود .دول��ت ميتواند به اندازه س��همي كه در
صنعت خودروس��ازي دارد در فرآين��د مديريتي اين
صنعت نقش داشته باشد اما بيشتر از اين ،دخالت در
حوزه مذيريتي صنعت خودروسازي به صالح اقتصاد
كشور نيست .تجربه نشان داده تفكر مديريت دولتي،
تفكري ضدتوسعه و ضدتوليد است و روند كلي رشد را
درصنايعمختلفبهتاخيرمياندازد.درنقطعهمقابلاما
مديريت تخصصي بخش خصوصي ميتواند اهداف از
پيشتعيينشدهدراينصنعترامحققكند.
چهارم) موضوع مهم بعدي كه هنوز فكر عاجلي براي
آن نشده است ،پرهيز از قيمتگذاريهاي دستوري
در حوزه خودروس��ازي (و اساس��ا هر حوزه اقتصادي
ديگر)است.بررسيتحليليمشكالتاقتصاديكشور
طي دهههاي گذشته نشان ميدهد هر زمان كه روند
دخالتهاي بخشنامهاي و دستوري در اقتصاد افزايش
يافته به همان اندازه نيز بخشهاي اقتصادي از رشد و
پويايي الزم دور ش��دهاند .طي سنوات گذشته حدود
 80ال��ي 90هزار ميلي��ارد تومان در اثر روند اش��تباه
قيمتگذاريهايدستوريبهصنعتخودروسازيوارد
شدهوچنانچهبرايپاياندادنبهاينروندفكرينشود،
اين ضرر باز هم بيشتر خواهد شد .بنابراين دولت آينده
بايدتالشكندروندكليحمايتازصنعتخودروسازي
را با مورد توجه قرار دادن اين گزارهها تس��ريع بخشد.
چنانچه به اي��ن ضرورتها توجه الزم ش��ود ميتوان
نسبت به افزايش دامنه توليد خودرو در كشور اميدوار
بود .افزايش توليد هم ت��وزان را به بازار باز ميگرداند و
تعادلدرعرضهوتقاضاايجادميكند.توازنيكهاقتصاد
ايرانامروزبيشترازهرزمانديگريبهآننيازمنداست.

ويژه
راهاندازي مركز نوآوري
همراه اول

بهمنظور حمايت از اس��تارتآپها و تيمهاي نوپا
مركز نوآوري همراه اول راهاندازي ش��د .به گزارش
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران،
مركز تحقيق و توسعه همراه اول با همكاري پارك
علم و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و با ماموريت
تحقيق،توسعه،نوآوريوحمايتازفناوريهاينوين
و بومي در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات ،مركز
نوآوري همراه اول ( )MCI R&D LABرا راهاندازي
كرد .اين مركز با هدف خودكفايي و استقالل فني و
تخصصيحولمحورنيازمنديهايفناورانهزيست
بوم  ICTكشور و بهرهمندي از ظرفيت دانشگاهها
و شركتهاي دانشبنيان سراسر كشور راهاندازي
شده است .اين مركز به عنوان بازوي نوآوري همراه
اولزيرنظرمركزتحقيقوتوسعهباتعريفپروژههاي
مشتركبابهرهمنديازظرفيتاعضايهياتعلمي
و دانشجوياننخبهزيرساختهايالزمبراي توسعه
اكوسيس��تم نوآوري را از قبيل خدم��ات پايهاي و
خدمات تخصصي حول محور نيازمنديهاي حوزه
 ICTارايه ميدهد .رويكرد اي��ن مركز حمايت از
استارتآپها و تيمهاي نوپا در محور اصلي فناوري
اطالعات و ارتباط��ات و نرم افزاره��اي رايانهاي و
خدمات تجاريسازي و شتابدهي اعالم شده است.

اخبار
احتمالكمبود برنج خارجي
در كشور

ايسنا |دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت :ستاد
تنظيم بازار در صدو چهل و يكمين جلسه خود حذف
دوره ممنوعيت واردات برنج را تصويب كرد .اما وزارت
جهاد كش��اورزي با آن موافقت نكرد و در نهايت قرار
شد اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه توسط وزارت جهاد
كشاورزي ابالغ ش��ود كه اين وزارتخانه تاكنون هيچ
پاسخي در اين خصوص نداده است .مسيح كشاورز در
پاسخ به اين سوال كه آيا ستاد تنظيم بازار با درخواست
حذف يا كاهش دوره ممنوعيت واردات برنج موافقت
كرد يا خي��ر؟ گفت :در صدوچهل و يكمين جلس��ه
كارگروه تنظيم بازار با حض��ور وزير صنعت و برخي
ديگر از مسووالن ،پيشنهاد خود را براي كاهش دوره
ممنوعيت واردات برنج ارايه داديم .به اين صورت كه
اين ممنوعيت يك ماه ديرتر شروع شود و يك ما هم
زودتر نيز آزاد ش��ود.وي اضافه كرد :علت پيش��نهاد
كاهش دوره اين بود كه تجربه س��الهاي قبل نشان
ميداد ممكن است برخي از مسووالن با درخواست
حذف دوره ممنوعيت مخالفت كنند و اين مخالفتها
منجر به برقراري مجدد ممنوعيت و رس��وب كاال در
بنادر شود.دبير انجمن واردكنندگان برنج ادامه داد :در
حقيقت طرح موضوع كاهش حذف دوره ممنوعيت
به اين منظور است كه تاكنون  ۱۵۰هزارتن برنج وارد
كشور ش��ده و انبارهاي بخش خصوصي هم ذخيره
چنداني ندارد .همچني��ن واردكنندگان نيز تمايلي
به واردات برنج براي دوره ممنوعيت ندارند .بنابراين
ممكن است كشور با كمبود برنج خارجي مواجه شود.
از آن طرف هم توليدكنندگان برنج در داخل كش��ور
ميگويند كه شهريورماه برنج ايراني وارد بازار ميشود
كه قطعا اين برنج پاسخگوي ماه محرم نخواهد بود.وي
در ادامه گفت :اعضاي جلسه تنظيم بازار نظر بر حذف
دوره ممنوعيت داشتند و اين موضوع نيز تصويب شد.
ولي وزارت جهاد كشاورزي با آن مخالفت كرد و قرار
ش��د كه اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه توسط وزارت
جهاد كشاورزي ابالغ شود و همچنين تاكيد شد كه
مسووليت اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه هم با وزارت
جهاد كشاورزي خواهد بود .با اين وجود تاكنون هيچ
پاسخي از سوي آنها داده نشده است.

عربستان ميتواند
رقيب بالقوه ايران در عراق شود

ايلنا | رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق
اظهار داش��ت :چين و تركيه از س��ابق در بازار عراق
حضور داش��تند .رقباي بالقوهاي مانند عربستان نيز
وجود دارند كه بعدا ممكن است براي ما رقيب جدي
باشند،البتهاالنبهاينشكلنيست.يحييآلاسحاق
در مورد روند تجاري ايران و عراق اظهار كرد :مجموعه
روابط تجاري ما با عراق يك پاي��ه اصولي دارد كه بر
همان پايه در حال پيش رفتن است ،ممكن است در
مقاطعي زياد يا كم شود .براي مثال زماني كه صادرات
محصوالت كشاورزي همزمان با برداشت محصوالت
كش��اورزي عراقيه��ا باش��د ،آن را وارد نميكنند.
همانطور كه خود ما همزمان برداش��ت برنج ،واردات
آن را ممنوع ميكنيم .آنها هم واردات محصوالت ما
را كم ميكنند .وي افزود :مسائل متعددي در كاهش
صادرات به عراق موثر اس��ت ،براي مثال شيوع كرونا
در اين مورد اثر داش��ت يا مش��كالت كشور در مورد
قطعي برق بر ص��ادرات برق اثرگذار ب��ود .اما بهطور
كلي روند عادي است .آل اسحاق با اشاره به مهمترين
موانع تجارت ايران و عراق گفت :شرايط حمل و نقل،
مسائل بانكي ،عدم ثبات قوانين و مقررات دو كشور و
شيوع كرونا از مهمترين مشكالت در راه تجارت ايران
و عراق اس��ت .ضرباتي هم در حوزه گردشگري وارد
شده ،بهطوريكه ساالنه 3ميليون نفر مسافر از ايران به
عراق ميرفت و در همين حدود هم مسافر از عراق به
ايران ميآمد .بنابراين به دليل شرايط حاصل از كرونا
 6ميليون سفر به حداقل رس��يده است .رييس اتاق
مشترك بازرگاني ايران و عراق در پاسخ به سوالي در
مورد وضعيت رقباي تجاري ايران در عراق بيان كرد:
چين و تركيه از س��ابق در بازار عراق حضور داشتند.
رقبايبالقوهايمانندعربستاننيزوجوددارندكهبعدا
ممكن است براي ما رقيب جدي باشند البته االن به
اين شكل نيست .به هر ميزان كه وضعيت عراق امنتر
شود،كشورهايديگريهمواردبازارعراقخواهدشد.

قيمت موزكاهش يافت

ايسنا |مش��اهدات ميداني از بازار ميوه حاكي از آن
اس��ت كه قيمت موز كاهش يافته اس��ت .بر اساس
مش��اهدات ميداني از خرده فروشيهاي سطح شهر
تهران قيمت هر كيلو س��يب زمين��ي  ۷۵۰۰تومان،
گوجه فرنگ��ي ۸۹۰۰تومان ،خيار ۱۰ه��زار و ۹۰۰
تومان ،پياز زرد ۵۵۰۰تومان ،پياز سفيد ۶۹۰۰تومان،
شليل۴۵هزارتومان ،هلو  ۲۹هزارتومان ،سيب قرمز
۱۳هزار و  ۹۰۰توم��ان ،س��يب زرد  ۲۳هزارتومان،
سيب گالب ۳۹هزارتومان ،موز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان،
پرتقال  ۱۴هزارتوم��ان ،هندوانه  ۵۰۰۰تومان و انواع
طالبي  ۱۰تا  ۱۳هزارتومان اس��ت .الزم به ذكر است
قيمتهاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است در
برخي مناطق بيشتر يا كمتر باشد .در ميادين ميوه و
ترهبارنيزقيمتهركيلوگوجهفرنگيبوتهرس۶۵۰۰
تومان ،س��يب زميني نو ۵۵۰۰تومان ،خيار رسمي
و روي��ال  ۴۵۰۰تومان ،پي��از زرد ۳۷۰۰تومان ،پياز
س��فيد ۵۰۰۰تومان ،خيار كوتاه  ۷۲۰۰تومان ،توت
فرنگي  ۳۱هزارتومان ،پرتقال رسمي شمال و جنوب
 ۸۵۰۰تومان ،پرتقال تامس��ون شمال ۶۳۰۰تومان،
سيب قرمز ۶۵۰۰تومان ،س��يب زرد  ۱۱هزارتومان،
انواع م��وز  ۲۲ت��ا  ۲۵هزارتومان ،انواع گوجه س��بز
 ۲۵تا  ۴۲هزارتومان ،آلبال��و  ۲۱هزارتومان ،گيالس
۴۲هزارتومان ،س��يب گالب  ۱۹هزارتومان ،هلو ۱۹
هزارتومان ،خربزه و ملون  ۷۰۰۰ت��ا  ۸۰۰۰تومان و
شليل ۲۱هزارتومان است.

صنعت،معدنوتجارت
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متقاضيان خودرو معامالت خود را  به  بعد از انتخابات  موكول  كردند

بازارخودرو درنوسان

تعادل |
رص��د بازار نش��ان ميدهد ،خريد و ف��روش خودرو
نوس��انات قيمتي نس��بت به هفته گذشته كاهش
قابل توجهي داش��ته اس��ت فقط در چند محصول
داخلي بازار شاهد افزايش قيمت است .البته شرايط
انتخاباتي ثبات ن��رخ ارز و بالتكليفي بازار در تعيين
سياس��تگذاريها در بخش خودرو عاملي شده تا
معامالت در سطح بازار متوقف شود .فقط در بعضي از
محصوالت كه عرصه خودروسازان كاهش يافته است
بازار شاهد افزايش قيمت بوده است .به عنوان نمونه
پژو پارس س��اده از  ۲۲۰ميليون تومان در روزهاي
گذشته به قيمت  ۲۲۷ميليون تومان رسيده است؛
عالوه براين در خانواده سمند نيز بازار شاهد افزايش
قيمت اس��ت .به گفته فعاالن ب��ازار ،همچنان رونق
در معامالت خودرو وجود نداش��ته و اكثريت مردم
ترجيح ميدهند معامالت خود را به بعد از انتخابات
موكول كنند.
رصد بازار خودرو
طي يكي دو روز گذش��ته نوس��انات قيمتي در بازار
خودرو كمي كاهش يافته اس��ت ب��ا اين وجود روند
قيمتها در بازار خودرو كماكان صعودي است .اين
افزايش قيمتها بيش��تر در بي��ن خودروهاي گروه
پژو و سمند ديده ميش��ود؛ بهطوريكه سمند ef۷
از  ۲۱۳ميليون تومان طي دو روز گذش��ته به قيمت
 ۲۱۵ميليون تومان رس��يده است و سمند  lxمدل
 ۱۴۰۰نيز از  ۱۹۰ميليون تومان در روزهاي گذشته
به قيمت  ۱۹۳ميليون تومان رسيده است.
در بين خودروهاي گروه پژو نيز اين افزايش قيمتها
ديده ميش��ود بهطوري كه پژو پارس ساده از ۲۲۰
ميلي��ون تومان در روزهاي گذش��ته به قيمت ۲۲۷
ميليون تومان رسيده است و در اين بين اما دو خودرو
گروه پژو رون��دي مخالف بازار در پي��ش گرفتهاند.
بهطوريكه پژو  ۲۰۶تيپ  ۲در اين مدت يك ميليون
تومان ارزان شده است و در حال حاضر به قيمت ۱۹۸
ميليون تومان رسيده است و پژو  ۲۰۷اتوماتيك نيز
در اين مدت كاهش قيمت را تجربه كرده است و اين
خ��ودرو از  ۳۹۵ميليون تومان در روزهاي گذش��ته
امروز به قيمت  ۳۹۳ميليون تومان رس��يده اس��ت.
در بين س��اير گروههاي خودروسازي روند قيمتها
در بي��ن خودروهاي تيبا نيز در اين مدت افزايش��ي
بوده است بهطوري كه تيبا  ۲از  ۱۳۱ميليون تومان
در روزها گذشته امروز به قيمت  ۱۳۶ميليون تومان
رسيده است .تيبا صندوقدار نيز در اين مدت گران
ش��ده اس��ت و اين خودرو از  ۱۲۱ميليون تومان در
روزهاي گذشته امروز به قيمت  ۱۲۷ميليون تومان
رسيده است.
به گفته فع��االن بازار ،همچنان رون��ق در معامالت
خودرو وجود نداشته و اكثريت مردم ترجيح ميدهند
معامالت خ��ود را به بعد از انتخاب��ات موكول كنند.
البت��ه اين موضوع براي آن دس��ته از افرادي كه نياز
ضروري براي خريد خودرو دارند خوش��ايند نيست
چرا كه فروشندگان خودروها را با قيمتي باالتر به آنها

اعالم ميكنند و در اين شرايط آنها مجبور به خريد
هستند .به صورت كلي خريد و فروشي در بازار خودرو
انجام نميش��ود محصوالت خارجي نيز قيمتهاي
غيرمعقول داشته و فروشنده با درنظر گرفتن شرايط
قيمت مورد دلخواه خود را به خريدار اعالم ميكند.
كالف سردرگم قيمتگذاري خودرو
چند ماه است كه خودروس��ازان در حال رايزني براي
آزادسازي قيمت توليداتشان هس��تند و اين امر را
عاملي براي خروج از زياندهي خود عنوان ميكنند .در
اين راستا صنعتگران جلسات متعددي را با مسووالن
دولتيومجلسبرگزاركردهوحتيدرنامهايبهرييس
كميسيون صنايع مجلس ،موافقت خود را با آزادسازي
واردات خودرو در ازاي آزادسازي قيمت خودروهاي
داخلياعالمكردهاند.درجلسهايكهاواخرارديبهشت
امسال در كميسيون صنايع مجلس با حضور رييس
سازمان گسترش ،رييس شوراي رقابت ،مديران عامل
شركتهاي خودروساز و رييس انجمن قطعهسازان
برگزار شد ،نامهاي با امضاي مديران عامل ايران خودرو
و سايپا و همچنين دبير انجمن قطعهسازان به رييس
كميسيون صنايع مجلس ارايه شد كه در آن پيشنهاد
قيمتگذاري خودروها در قالب خودروهاي عمومي و
اختصاصي مطرح شده بود .در اين پيشنهاد خواسته
شده بود تا خودروهاي عمومي يعني خودروهايي كه
عموم مردم با درآمد كم يا متوسط خريداري ميكنند،
با فرمول بهاي تمام ش��ده و با در نظر گرفتن س��ود 5
درصدي با تاييد و نظارت وزارت صنعت قيمتگذاري
ش��وند .اما در مورد خودروهاي اختصاصي كه لوكس
و نسبتاً گران محسوب ش��ده و مشابه خارجي دارند،
قيمتگذاريباپيشنهادهياتمديرهشركتهاوتاييدو
نظارتوزارتصنعتبراساسشرايطعرضهوتقاضاي
بازارصورتگيرد..همچنيندرايننامهعنوانشدهبود
كه خودروسازان مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو
ندارند و آن را عاملي براي بهبود فضاي رقابتي و ايجاد
آرامش در بازار و نزد مصرفكننده ميدانند .به گزارش

خبرگزاري فارس ،اين درخواست در حالي مطرح شد
كه مازيار بيگلو ،دبير انجمن قطعهسازان اسفند سال
گذشته با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودرو به ضرر
قطعهسازان و مردم اس��ت ،گفته بود :ما ميخواهيم
قيمت تمام شده كاال پايين باشد .با آزادسازي ،قيمت
خودرو افزايش مييابد و اين موضوع باعث نارضايتي
مردم خواهد ش��د .وي همچنين وع��ده داده بود كه
در صورت كاهش قيمت م��واد اوليه قطعات ،قيمت
كارخانهاي خودروها ۳۰درصد كاهش يابد.
در همي��ن حال ،س��يدجواد حس��يني كي��ا ،عضو
كميس��يون صنايع و معادن مجلس نيز در خصوص
درخواست مكرر خودروس��ازان براي تعيين قيمت
محصوالتش��ان ،ميگويد :افزايش مس��تمر قيمت
خ��ودرو در كارخانه ،ثبات ب��ازار را از بي��ن ميبرد.
ش��وراي رقابت بايد به جاي قيمتگذاري  ۶ماهه به
صورت ساالنه بهاي خودرو را تعيين كند .وي با اشاره
به ض��رورت اخذ ماليات از س��وداگران بازار خودرو،
معتقد است :اساسيترين مشكل موجود در صنعت
خودروسازي ،هجوم سيل نقدينگي به بازار خودرو
است ،اين موضوع موجب جوالن سوداگران در بازار
شده بهطوري كه در  2سال گذشته حدود  150هزار
ميليارد تومان نصيب دالالن اين حوزه شد .بنابراين
بايد با اعمال ماليات سنگين ،از جوالن سوداگران در
اين بازار جلوگيري كرد .عضو كميس��يون صنايع و
معادن مجلس ميگويد :واردات مديريت شده يكي
از نيازهاي بازار كنوني خودرو است ،زيرا با تحقق اين
مهم خودروسازان ناچارند براي رقابت با خودروهاي
واردات��ي كيفيت خود را ارتقا دهند ،از س��وي ديگر
با واردات ،انحصار از بين ميرود .وي معتقد اس��ت:
هرچند خودروسازان محصوالت جديدي را به بازار
عرضه كردند اما اين محصوالت عطش بازار را از بين
نميبرد ،زيرا انحصار در اين حوزه وجود دارد.
حاال با گذشت يك ماه از نامهنگاري خودروسازان و
قطعهسازان براي آزادس��ازي قيمت خودرو ،ظاهراً
توليدكنندگان به اين نتيجه رسيدهاند كه خواسته

آنها در روزهاي پاياني عمر دولت عملي نخواهد شد و
به همين دليل در خصوص پيگيري مطالبات خود از
دولت آينده سخن ميگويند.
بيگلو ،دبير انجمن قطعهسازان در مورد انتظارات اين
صنعت از دولت بعدي ميگويد :دو مشكل اساسي در
حوزه قطعهس��ازي وجود دارد كه خواستههاي ما از
دولت بعد حول آن شكل ميگيرد .مشكل اول مساله
نقدينگي در صنعت قطعهسازي است كه اين صنعت
بهشدت متاثر از آن است .در واقع خودروسازان توانايي
پرداخت مطالبات قطعهسازان را ندارند كه ريشه اين
مش��كل به قيمتگذاري دس��توري برميگردد .وي
با تاكيد ب��ر لزوم اصالح رويه قيمتگ��ذاري خودرو،
ميگويد :قدم اول دولت بعد بايد اين باشد كه يك بار
براي هميشه موضوع قيمتگذاري خودرو حل شود.
درصورتحلشدناينمشكل،بسياريازچالشهاي
قطعهسازي نيز حل ميشود .به گفته بيگلو ،مشكل
دوم نيز نابس��اماني عرضه و قيمتگذاري مواد اوليه
توليد داخل است .قيمتگذاري مواد اوليه ما تابع ارز
است و طبق قانون مصوب مجلس ،قيمتگذاري مواد
اوليه توليد داخل مانند فوالد ،مس و پتروشيميها بر
اساس نرخ جهاني صورت ميگيرد .اين در حالي است
كه خودرو براي مردمي توليد ميشود كه درآمد آنها
بر اساس ريال اس��ت نه دالر .لذا افزايش قيمت مواد
اوليه تبديل به عاملي شده كه افزايش قيمت خودرو
را در پي دارد .همچنين ب��ه گفته وي ،از طرف ديگر،
نحوه عرضه مواد اوليه در بورس به صورتي اس��ت كه
بسياري از قطعهس��ازان موفق به خريد نميشوند و
ناچارند نياز و تقاضاي خود را به سمت بازار آزاد ببرند
كه قيمت باالتري دارد .اين در حالي اس��ت كه خريد
از بورس بايد از طريق س��ايت بهينياب انجام ش��ود
كه ثبت ن��ام در آن الزامات خاص خود را دارد و بخش
زيادي از ش��ركتهاي كوچك قطعهساز الزامات اين
س��از و كار را ندارند ،بسياري از آنها با جواز صنفي كار
ميكنند و پروانه بهرهبرداري ندارند كه بتوانند در اين
سايتثبتنامكنند.بهگفتهدبيرانجمنقطعهسازان،
خريد از س��ايت بهينياب به صورت نقدي است .در
شرايطي كه قطعهسازان نميتوانند مطالبات يوميه
خود را دريافت كنند و در عمل ،نقدينگي هم ندارند كه
بتوانند از بورس كاال مواد تهيه كنند .همه اينها خريد
را براي قطعهسازان سخت ميكند .اگر قيمت كمتر
باش��د هم از نظر تامين منابع مالي و هم شيوه خريد،
كار براي قطعهسازان راحتتر ميشود.وي ميگويد:
پيشنهاد ما اين است كه قيمت مواد اوليه داخلي كه
براي توليد كاالي داخلي استفاده ميشود مانند همان
الگوي مورد استفاده در چين ،كره ،هند يا تركيه باشد
يعني يك يارانه توليدي به توليدكننده داده شود .اين
موضوع باعث ميشود ضمن اينكه جلوي خامفروشي
گرفتهشود،قيمتمحصولنهاييمانندخودرويالوازم
خانگي نيز كمتر شود.
باهمه اينها به نظر ميرسد كه پروسه قيمتگذاري
خودرو به يك كالف س��ردرگمي تبديل ش��ده ،كه
ظاه��ر هيچ نهاد يا مس��وولي نميتواند گ��ره از اين
مشكل بگشايد.

رييس كميسيون صادرات اتاق ايران:

با كمبود يك كاال در داخل ،صادراتش را ممنوع نكنيد!

ريي��س كميس��يون ص��ادرات ات��اق اي��ران تغيير
سياستهاي صادراتي با توجيه تنظيم بازار داخلي
را يك چالش جدي براي توس��عه صادرات غيرنفتي
برشمرد و توقف اين نوع سياستگذاري را خواستار
شد .نشست كميسيون صادرات اتاق ايران با حضور
عضو هياتمديره صن��دوق ضمانت صادرات برگزار
شد .افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات به مبلغ
 200ميليون يورو و باال رفتن ظرفيت ريسكپذيري
آن خبري بود كه عضو هياتمديره اين س��ازمان با
حضور در نشس��ت كميس��يون صادرات اتاق ايران
اعالم كرد.
در اين نشس��ت آرش شهرآييني ،عضو هياتمديره
صن��دوق ضمانت ص��ادرات ب��ا بيان اي��ن مطلب
كه صندوق توانس��ت در س��ال  1399بال��غ بر 3.6
ميليارد دالر در قال��ب خدمات به صادرات ،اقدامات
پوشش��ي انجام داد ،گفت :متاسفانه سطح استفاده
صادركنن��دگان از خدمات اين صن��دوق همچنان
پايين است .حضور بنگاههاي كوچك و متوسط براي
بهرهگيري از خدمات صندوق يك��ي از برنامههايي
است كه با همكاري اتاق ايران پيگري ميشود.
او س��طح اس��تفاده SMEها از خدم��ات صندوق

ضمان��ت صادرات را كمت��ر از  10درص عنوان كرد.
ش��هرآييني در ادامه به تش��ريح مجموعه خدماتي
كه از س��وي صندوق در اختيار صادركنندكان قرار
ميگيرد پرداخت.
در اين بين برخي مش��كالتي كه در مواجه با فرآيند
كار صندوق وجود دارد نيز از سوي اعضاي كميسيون
صادرات اتاق ايران تشريح شد؛ طوالني بودن فرآيند
آزادسازي وثايق ،وجود قوانين و بروكراسي پيچيده،
پايين بودن س��طح تس��هيالتي كه صن��دوق براي
صادركنندگان قائل ميشود و زمانبر بودن پروسه
اعتبارسنجي مش��تريان ،از جمله مواردي بودند كه
در اين نشست مورد تاكيد قرار گرفتند.
در ادامه جمش��يد نفر ،رييس كميس��يون توسعه
صادرات اتاق ايران با بيان اين مطلب كه مدتي است
مثلث همكاري بين كميسيون صادرات اتاق ايران،
كنفدراسيون صادرات و صندوق ضمانت صادرات در
راستاي حل مشكالت پيش رو و يافتن راهكارهاي
تس��هيلكننده براي اس��تفاده از خدمات صندوق
ايجاد شده است ،گفت :يكي از برنامههايي كه دنبال
ميكنيم ايجاد هايپرهايي در مناطق مرزي كش��ور
و ام��كان ف��روش و عرضه محص��والت صادراتي در

فروشگاههاي زنجيرهاي ساير كشورها بر اساس انعقاد
قرارداد صندوق با اين فروشگاهها به صورت مستقيم
است.اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد :نكته قابل
توجه درباره صندوق اين اس��ت كه وظيفه اصلي آن
پوشش ريسك صادرات است و نه سودآوري .بنابراين
صندوق ضمانت ص��ادرات بايد تمام توان و ظرفيت
خ��ود را در اين مس��ير معطوف كن��د .او همچنين
بر تغيير رويكردها و نگرشه��ا در صندوق ضمانت
صادرات تاكيد كرد و خواستار كاهش بروكراسي در
اين مجموعه شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در بخش ديگري از
سخنان خود از نبود فرهنگ صادرات در ايران انتقاد
كرد و گفت :تا زماني كه فرهنگ و رويكرد صادراتگرا
در ايران شكل نگيرد ،تحولي رخ نخواهد داد.
نفر از برنامهريزيهاي كوتاهمدت و نبود نگاه كالن در
حوزه صادرات انتقاد كرد و افزود :وقتي براي صادرات
كشور نگاه كالن نداريم و برنامهريزيهاي خود را در
اين بخش روزانه تغيير ميدهيم ،نبايد انتظار توسعه
صادرات داشته باش��يم.رييس كميسيون صادرات
اتاق اي��ران تغيير سياس��تهاي صادراتي با توجيه
تنظيم بازار داخلي را يك چالش جدي برش��مرد و

خواس��تار توقف اين نوع نگاهها شد .به باور او تنظيم
بازار داخل بايد هوشمندانه صورت گيرد .در ابتداي
هر سال بايد ميزان توليد هر محصول ،حجم مصرف
داخل و مي��زان صادرات آن تخمين زده ش��ود و بر
اس��اس همين برنامهريزي جلو رف��ت .در ادامه اين
نشست پرويز محمدنژاد ،نماينده مجلس كه با هدف
آشنايي با چالشها و دغدغههاي صادركنندگان در
اين نشس��ت حضور پيدا كرد از اعضاي كميس��يون
صادرات اتاق ايران خواس��ت تا پيشنهادهاي خود را
براي ايجاد يك رگوالتور در بخش صادرات كشور در
اختيار نمايندگان مجلس قرار دهند تا به عنوان يك
طرح در مجلس بررسي و تصويب شود.
به اعتقاد او وجود رگوالتور در اين حوزه ميتواند نقش
موثري داشته باشد و س��طح هماهنگي و انسجام را
افزايش دهد .اين نماينده مجلس معتقد اس��ت اگر
قرار باشد تغييري در نظام صادراتي كشور روي دهد
اين تغيير از بين خود صادركنندگان آغاز ميش��ود.
او بر افزايش س��طح مطالبهگري صادركنندگان چه
از دول��ت و چه از نمايندگان مجل��س تاكيد كرد .او
همچنين ارتباط بين كميس��يونهاي اتاق ايران با
كميسيونهاي متناظر در مجلس را موثر خواند.

در يك گزارش بررسي شد

وضعيت بيكاري ايران در مقايسه با سه كشور

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به
بررسي وضعيت بيكاري در ايران پرداخته و آمارهاي
موجود را با سه كش��ور «مالزي ،تركيه و اندونزي»
مقايسه كرده است.
بر اس��اس تعريف س��ازمان بينالملل��ي كار كه در
گزارشهاي مركز آمار نيز ديده ميش��ود ،نس��بت
اشتغال يا تعداد ش��اغالن در ايران رقمي در حدود
 ۳۸درصد تخمين زده ميش��ود كه در مقايس��ه با
كشورهاي منطقه و آس��يا آمار پايينتري را نشان
ميدهد .اين عدد در تركي��ه نزديك به  ۴۳درصد،
در مالزي نزديك به  ۶۲درصد و در اندونزي نزديك

به  ۶۴درصد تخمين زده ميش��ود.نرخ مش��اركت
اقتصادي نيز كه نس��بت جمعيت فعال به جمعيت
در سن كار را نشان ميدهد در ايران نسبت به ديگر
كشورها عدد پايينتري را نشان ميدهد .اين عدد
در ش��اخص اقتصاد ايران حدود  ۴۴درصد است و
اين در حالي اس��ت كه در اندونزي اين عدد در مرز
 ۶۸درصد قرار دارد.
در مالزي نيز به حدود  ۷۰درصد نزديك ميشود و
در تركيه نيز باالتر از  ۵۰درصد تخمين زده ميشود.
در ميان مردان ،نرخ مشاركت اقتصادي ايران بيش
از  ۷۰درصد اس��ت كه در نزديكي تركيه قرار دارد

خبر
تشريح داليل ركود
بازار لوازم خانگي

فارس|رييساتحاديهتوليدكنندگانوفروشندگان
لوازم خانگي با اشاره به ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي،
گفت :مواد اوليه مورد نياز توليد لوازم خانگي به قيمت
گرانعرضهوبهدستتوليدكنندهميرسد.اكبرپازوكي
در مورد وضعيت بازار ل��وازم خانگي ،گفت :با توجه به
افزايش قيمت بيرويه و كاهش قدرت خريد مردم بازار
لوازمخانگيدرركودكاملبهسرميبرد.
رييساتحاديهتوليدكنندگانوفروشندگانلوازمخانگي
در پاس��خ به اين سوال كه چرا بهرغم كاهش قيمت ارز
قيمتلوازمخانگيكاهشنيافتهاست،گفت 70:درصد
مواد اوليه مورد نياز توليدات لوازم خانگي داخلي و 30
درصد آن وارداتي است اما مواد اوليه توليدات داخلي در
بورس عرضه و قيمتگذاري ميشود و به قيمت گران
بهدست توليدكنندهميرسد لذابخش قابل توجهياز
مشكالتتوليدناشيازتحريمداخلياست.
پازوكيدرموردكاهشقيمتارزوعلتعدمتاثيرآنبر
كاهش قيمت لوازم خانگي ،بيان داشت :اگرچه قيمت
ارزكاهشيافتهاستاماباتوجهبهمحدوديتهايانتقال
ارز ناشي از تحريمها ،انتقال ارز به كشور مورد نظر براي
س��فارش خريد كاالي وارداتي 15ت��ا 30درصد براي
واردكنندگانهزينهداردلذااينقبيلهزينههادرقيمت
تمامشدهتوليداتداخليتاثيرگذاراست.
ويبااشارهبهسايرهزينههايتوليدازجملههزينههاي
گمركي بيان داش��ت :براي به نتيجه رسيدن توليد در
كشوربايدمواداوليهارزانقيمتدراختيارتوليدكنندگان
قراربگيردوپسازآننيزشرايطصادراتيمهياشود.
ريي��س اتحاديه توليدكنندگان و فروش��ندگان لوازم
خانگي با بيان اينكه ش��رايط فروشندگان به مراتب از
توليدكنندگانسختتراست،گفت:فروشندگانلوازم
خانگيبهعنوانحلقهآخرزنجيرهتوليدوعرضههمواره
متهم به گران فروش��ي ،فروش كاالي قاچاق يا بعضا
احتكارميشوددرصورتيكهفروشندگانتعيينكننده
قيمت عرضه لوازم خانگي نيس��تند و براساس قيمت
تعيينشدهسازمانصنعت،معدنوتجارتكااليمورد
نظرخودراازتوليدكنندهلوازمخانگيخريداريميكنند
و براساس قيمت تعيين شده از سوي سازمان حمايت
به مصرفكنندگان عرضه ميكنند .پازوكي با اشاره به
ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي بيان داش��ت :البته در
شرايطفعليبازارفروشلوازمخانگيباسودتعيينشده
ازسويسازمانحمايتامكانپذيرنيستوفروشندگان
مجبورندباحداقلوناچيزترينسودكهگاهيفقطيك
درصداستكاالرابهفروشبرسانند.

ادامهازصفحهاول
وعدهسودتضمينشدهندهيد

اختيار فروش تبعي به نحوي تدارك ديده ش��ده كه
فرد بايد دارايي پايه همان س��هم را بخرد و معامالتي
در بازار ثانويه وجود ندارد كه قيمت به واسطه عرضه و
تقاضا كشف شود .در شرايط حال حاضر كه وعدههاي
بس��ياري براي حمايت از بورس از س��وي نامزدهاي
رياستجمهوري مطرح شده است ،از فحواي صحبت
اين افراد متوجه ميشويم كه آنها دغدغههاي اهالي
بازار سرمايه را متوجه شده و ميخواهند رفع مشكل
كنند؛ ولي اين نگراني وجود دارد كه اگر دانش و اشراف
به ادبيات بازار سرمايه وجود نداشته باشد ،اين اشراف
ناقص ،منجر ب��ه تصميمات ناصحيح ش��ود و لطمه
ديگري وارد كند .برخي اين انتظار را ايجاد ميكنند
كه گويا در هر صورت ،تضمين داده ميشود كه زيان
احتمالي سهامداران جبران شود؛ در حالي كه جبران
ضرر سهامداران در بازار سرمايه ،ابزارهاي خاص خود
را دارد و ايجاد انتظار مبني بر اينكه سودآوري باال در
كوتاهمدت در بازار سرمايه و بورس تضمين شده است،
يكي از ناصحيحترين روشهايي است كه ميتوان آن
را به كار گرفت .درحال حاضر از زبان نامزدها اين طور
اعالم ميشود كه بازار سرمايه و بازار پول متوليان مجزا
دارند كه ش��امل بانك مركزي و شوراي عالي بورس و
سازمان بورس اس��ت؛ پس تقويت استقالل سازمان
بورس و بانك مركزي بايد صورت گيرد تا اين دو ،از ابزار
قرار گرفتن براي اجراي سياستهاي اقتصادي دولت
رها ش��وند؛ البته اين به معناي آن نيست كه اين دو از
كمك به اجراي سياستهاي دولت دريغ كنند؛ بلكه
بورس كه در حال حاضر به عنوان ابزاري براي جبران
كسري بودجه دولت وسط ميدان آمده ،عمل نكند و
با انتشار اوراق بسيار هنگفت ،بازار را تحتالشعاع خود
قرارندهد.اينكهگفتهميشوددولت ۳۰۰هزارميليارد
تومان اوراق منتشر كرده و از بازار سرمايه براي كسري
بودجه تأمين مالي كرده ،نشان از عدم استقالل اين دو
سازمان دارد و بنابراين بايد به استقالل بورس و شوراي
عالي بورس از يك س��و و بانك مركزي از سوي ديگر،
اولويت داد؛ اين در حالي است كه حتي جاي بازنگري
در قانون بازار اوراق به��ادار به دليل موانعي همچون
تركيب دولتي شوراي عالي بورس وجود دارد؛ چراكه
يك ركن اصلي تصميمگير اين ش��ورا وزير اقتصاد و
رييس كل بانك مركزي است؛ بنابراين بايد استقالل
اين نهادها حفظ شود.

نگران«ايرانم»!

اما باز هم در مقايسه با اندونزي كه عدد بيش از ۸۲
درصد را نشان ميدهد فاصلهاي جدي دارد.در ميان
زنان اما شرايط ايران دشوارتر است .نرخ مشاركت
اقتصادي زنان در اقتصادي ايران تنها  ۱۷.۵درصد
اعالم شده كه در مقايس��ه با اندونزي با بيش از ۵۳
درص��د و مالزي با عدد  ۵۵درص��د فاصلهاي جدي
دارد .نرخ مشاركت زنان تركيه در اقتصاد نيز بيش
از  ۳۵درصد تخمين زده ميش��ود .در گروه س��ني
جوانان  ۱۵تا  ۲۴س��اله نيز ش��رايط ايران چندان
قابل اتكا نيس��ت .در نرخ مشاركت كلي ،ايران عدد
 ۲۷درصد را به ثبت رس��انده و اين در حالي اس��ت

كه اندونزي مشاركت باالتر از  ۴۷و تركيه و مالزي
عدد مشاركت بيش از  ۴۰درصد داشتهاند.در گروه
جوانان مرد در گروه س��ني بين  ۱۵تا  ۲۴سال نيز
ايران مشاركت حدود  ۴۲درصد دارد و اين در حالي
اس��ت كه اين عدد در تركيه و اندونزي باالتر از ۵۵
درص��د و در مالزي باالتر از  ۵۰درصد بوده اس��ت.
در گروه زنان جوان نيز مش��اركت ايران تنها حدود
 ۱۲درصد است كه در مقايس��ه با اندونزي با بيش
از  ،۳۸مال��زي با بي��ش از  ۳۵و تركيه با بيش از ۳۰
درصد يك عقب ماندگي ديگر در حوزه اش��تغال را
نشان ميدهد.

هر زم��ان ديگري نياز ب��ه آن داريم ك��ه اختالفات و
دعواهاي مان را كنار بگذاريم و يك صدا و متحد براي
سربلندي اين آب و خاك و سعادت مردم عزيز و مظلوم
اين س��رزمين در چارچوب الگوهاي موفق توسعهاي
مبتني بر حقوق بنيادين انساني كار و تالش كنيم.
هرگز فرزندان مان بيعملي يا عمل از س��ر منفعت
طلبي و خود محور پنداري مان را نميبخشند و ما را
براي جاماندن از قافله ترقي و پيشرفت ،سخت مالمت
خواهند كرد و خداي ناخواس��ته خرابي وضعيت اين
سرزمين را در نامه و كارنامه ما خواهد نوشت .
مبادا كه ايران ويران شود ....
كه نخواهد شد ،ميدانم! و اين سرزمين همچو سرو سر
بر خواهد كشيد با همت و تالش تك تك ما!
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خبر روز

۱۱۹تن ديگر جان باختند

بنابراعالموزارتبهداشت،دركشور۱۰هزارو ۷۱۵بيماركوويد ۱۹شناساييشدندومتاسفانه ۱۱۹بيمارنيزجانخودرابهدليلاينبيمارياز
دستدادند.تاكنون ۴ميليونو ۳۵۴هزارو ۴۴۵نفر ُدزاولواكسنكروناو ۸۵۱هزارو ۲۰۷نفرنيز ُدزدومراتزريقكردهاندومجموعواكسنهاي
تزريق شده در كشور به ۵ميليون و ۲۰۵هزار وُ ۶۵۲دز رسيد .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به سه ميليون و ۳۹هزار و ۴۳۲نفر و مجموع
جانباختگاناينبيماريبه ۸۲هزارو ۲۱۷نفررسيد.خوشبختانهتاكنوندوميليونو ۶۶۶هزارو ۶۰۱نفرازبيماران،بهبوديافتهياازبيمارستانها
ترخيصشدهاند۳.هزارو ۴۱۶نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹دربخشهايمراقبتهايويژهبيمارستانهاتحتمراقبتقراردارند.تاكنون۲۱
ميليونو ۶۹۱هزارو ۵۳۶آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.

صدورمجوزواكسنپاستور؛هفتهآتي

مجوزواكسن«كووايرانبركت»صادرشد
تعادل|
گزارش واكسن ايراني «كوو ايران بركت» باالخره
مجوز گرفت و اين خبر را وزير بهداش��ت
اعالم كرد ،هر چند كه طي روزهاي گذش��ته برخي از
بازيگران و هنرمندان اقدام به تزريق اين واكسن كردند
و يك ماه گذش��ته مينو محرز هم از كيفيت باالي اين
واكس��ن دفاع كرده بود و اعالم كرد كه وزارت بهداشت
بايد هر چه زودتر مجوز اس��تفاده از اين واكسن را صادر
كند تا ايران هم بتواند سرعت واكسيناسيون را باال برده
و از تعداد مرگ و مير مبتاليان به ويروس كرونا كم كند.
حاال اين خبر خوش را وزير بهداشت و درمان در مراسم
بيستونهمينآيينپويشرهسالمتدراستانمركزي
اعالم كرد .دكتر سعيد نمكي گفت :ميخواهم يك خبر
خوش را در اين اس��تان بگويم كه آن هم اجازه مصرف
واكسن ايراني كووايران بركت است كه ديروز صادر شد.
شبهاي زيادي نخوابيدم اما اكثر شبها از اضطراب بود،
اما ديشب از ذوق اين نخوابيدم كه خدا اين مرحمت را
كرد كه ما قولهايي كه داده بوديم را عملي كنيم.
صدور مجوز واكسن پاستور؛ به زودي
نمكيدربيستونهمينآيينپويشرهسالمتدراستان
مركزي ادامه داد :درباره واكسن توليد مشترك پاستور و
كوبا نيز قرار شد پاستور مدارك را آماده كند و طي هفته
آينده اقدام كنيم .بنابراين واكس��ن بركت به مجموعه
واكسيناس��يون ما ميپيون��دد و پاس��تور هفته آينده
خواهد پيوست .نمكي ادامه داد :روزهاي اول هيچ يك
از ما ويروس را نميشناختيم ،رفتارش را نميدانستيم
و نميدانس��تيم كه با ما چه خواهد ك��رد .عزيزان ما در
استان مركزي با هدايت استاندار و همدلي و وفاق ساير
دستگاهها و زحمات شبانه روزي كادر بهداشت و درمان
نقش آفريني خوبي كردند و امروز ميتوانيم بگوييم كه
يكي از استانهاي با نمره بسيار خوب و قابل قبول استان
مركزي است.
وزير بهداشت گفت :روزهاي سختي بر همه ما گذشت و
خدا را شكر ميكنم كه امروز ما عالوه بر اينكه در باتالق
كرونا نماندي��م ،اقدامات خوبي هم انج��ام داديم .موج
چهارم كرونا كه يكي از سهمگينترين امواج با ويروس
ادامه از صفحه اول

خشكاندناعتمادعمومي
اما زماني كه ب��ه عنوان مث��ال در مناظرههاي
انتخاباتي و همچنين سخنرانيهاي نامزدهاي
انتخاباترياستجمهوري،شاهدبيانوعدههايي
به مردم هستيم كه نه تنها تحقق آن بنابر داليل
مختلف امكان پذير نيس��ت بلكه حداقل نياز به
زمان طوالني و مديريت دقيق دارد ،بس��ترهاي
تضعيف اعتماد اجتماعي و اعتقاد مردم نسبت
به دولتمردان فراهم ميشود .مسووالن بايد در
نظر داشته باشند كه الگوهاي اصلي رفتارهاي
اجتماعي هستند ،به همين دليل است كه وقتي
وعدههايي از سوي مس��ووالن داده ميشود كه
قابليت اجرايي ش��دن ندارد ،باعث ضعف باورها
در بين مردم شده و اعتماد عمومي را خدشهدار
ميكند.بيدقتيدروعدهدادنآنهموعدههايي
كه نه تنها مقدور نبوده بلكه غيرممكن اس��ت،
موجب كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي و ضعف
اعتماد مردم به دولتمردان ميشود ،با ادامه اين
روند ،در بلندمدت مديريت باورهاي اجتماعي رو
به نقصان خواهد بود .علت اينكه بسياري از مردم
در شرايط كنوني احساس دلسردي ميكنند يا
عالقهايبهحضورپررنگدرانتخاباتندارندنظام
كلي جمهوري اسالمي نيست بلكه وعدههايي
است كه دولتمردان در دورههاي گذشته به آنها
داده و تحقق نيافته اس��ت .اين ضعف و نقصان
باعث ميش��ود مردم اعتقاد خود را نس��بت به
وعده دولتها از دس��ت داده و ك��م كم حضور
خود را در فعاليتهاي حمايتي كمرنگ كنند.
در واقع وعدههاي بيعمل نوعي پرخاش��گري
به دنبال خواهد داشت و عملكرد دولتمردان در
كف جامعه و ميان اعضاي يك خانواده هم نفوذ
ميكند .كشيده شدن ضعف باورها و قول و قرار
به خانوادهها ،باعث تضعيف اعتماد خانوادگي و
عاطفي ميشود .به همين دليل متاسفانه شاهد
رفتارهاي غيراخالقي ناشي از ضعف اعتماد در
بين خانوادهها هستيم؛ دروغگويي ،عهد شكني
و بياعتقادي به قول و قرار و وعده يكي از عوارض
اين پيمان ش��كنيها در بين آحاد جامعه است.
پرخاش��گري و خش��م فزاينده در بين طبقات
مختلف اجتماع كه به صورت خراب كاريهاي
اجتماعي و همچنين نافرماني اجتماعي ظاهر
ميشود هم ناش��ي از تضعيف باورهاي اخالقي
و اعتقادي ناشي از بيعملي به وعدهها است .در
واقع هرچه دولتمردان در وعده شكني و تخلف
از قول و قرار بيشتر حركت كنند باعث افزايش
خش��م اجتماعي و بروز بحرانه��اي اجتماعي
خواهند شد .با توجه به اينكه در دين مبين اسالم
بر صحت و دوام قول و قرار تاكيدهاي بس��ياري
شده ،بايد دانست تخلف از وعده و قول هم خالف
دين مبين اس�لام و هم خالف مقررات و اخالق
اجتماعي است.

انگليسي بود و ديديد كه در شهرهايي در پيشرفتهترين
كشورهاي دنيا ،با مجهزترين زيرساختها ،با خزانههاي
پر و دالرها و پوند فراوان و دروازههاي باز و بدون تحريم
بيمارانشان پشت در بيمارستان سرگردان شدند ،اما
اينجا به لطف خداوند حتي يك بيمار در پشت در هيچ
بيمارستاني سرگردان نشد و از آن افتخارآميزتر اينكه ما
بيمار غيركرونايي نيازمند بهآي سي يو و خدمات ويژه
هم نگذاشتيم كه سرگردان شود.
كمبود اكسيژن نداريم
نمكي گفت :در يكس��ال ما بيش از  ۴۶۰اكسيژنس��از
را به نقاط مختلف كش��ور برديم .بي��ش از  ۵۰درصد از
بيمارستانهايمهمماكمبوداكسيژنداشتندكهالبته
طبيعي بود .زيرا در حال��ت طبيعي يك بيمار نيازمند
اكسيژن در دقيقه يك تا پنج ليتر اكسيژن ميخواهد،
اما بيمار مبتال به كوويد در بيرونآي س��ي يو  ۲۵ليتر
اكس��يژن در دقيقه و در درونآي سي يو تا  ۳۵ليتر در
دقيقهاكسيژننيازدارد.بنابرايندرابتداناگهانباكسري
سنگين اكسيژن در بيمارس��تانها روبرو شديم ،اما در
كمتر از يكس��ال  ۴۶۰اكسيژن ساز به بيمارستانهاي
كش��ور رفت و امروز با افتخار ميتوانم بگويم كه چيزي
به نام كمبود اكسيژن كه نگرانمان كند در هيچ كجاي
كشور نداريم.
راهاندازي۱۴هزار تخت بيمارستاني
تا مردادماه
وي گفت :در اوج اين گرفتاريها و فشارها امسال تا مرداد
ماه ۱۴هزار تخت بيمارستاني راهاندازي ميكنيم كه در
تاريخ اين كشور بيسابقه اس��ت .در بهترين شرايط ما
سالي ۴۵۰۰تخت اضافه كرديم .همچنين حدود ۱۴۰
دستگاهسيتياسكنبهاقصينقاطكشوررفتوافتتاح
 ۱۴۰۰پروژه بهداش��تي دارد تا اواسط تير به سرانجام
ميرس��د .اين ركورد در تاريخ اين كش��ور در روزهايي
كه وضع مالي بهتري داشتيم و كرونا هم نداشتيم ،رقم
نخورد و اين از الطاف الهي براي اين سرزمين است.
وزير بهداشت ادامه داد :اجازه مصرف واكسن ايراني صادر
شد .من شبهاي زيادي نخوابيدم كه از اضطراب بود ،اما

ديشب از ذوق اين خبر نخوابيدم .ما چند قول به مردم
داديم .اول آنكه قول داديم نميگذاريم در هيچ شرايطي
هيچ بيماري پشت درب بيمارستانها سرگردان شود.
قولداديمدراوجتحريمنخواهيمگذاشتداروياساسي
به دس��ت مردم نرسد؛ البته ممكن است بعضي وقتها
نوساناتي داشتيم اما  ۴۷۵۰قلم دارو در شرايط سخت
تحريم تامين كرديم .گاهي ميگويم خاك بر فرق من و
تمثيلمن،پساز فشاريكهبراهلبيتپيامبردرحصر
آب آمد ،ديگر چنين تحريم سختي بر امتي روا نشد كه
بر اين مملكت روا شد .در اين تحريم حتي در يك اتاق
عمل به دليل فقدان داروي بيهوشي عملي كنسل نشد.
آزمايش واكسنهاي خارجي
در ايران را قبول نكرديم
اوافزود:ازكشورهاخواستيمبرايساختواكسنباماكار
كنند ،ذره ذره با آنها پيش رفتيم و وقتي به فاز تحقيقات
رسيدند خواستند در ايران تست كنند كه گفتيم ما زير
بارنميرويم.بعدكشورهايمنطقهكهميگويندواكسن
زدند،دركلينيكالترايالواكسنسايركشورهابودندوما
قبولنكرديممردمماتحتآزمايشواكسنيقرارگيرند.
به يك شرط حاضر به همكاري هستيم كه بياييد و باهم
واكسن بسازيم و تنها كشوري كه در انتقال دانش فني با
ما كنار آمد كوباييها بودند كه تازه آن هم فاز يك و دو در
كشور خودشان طي شد و فاز سوم را در ايران انجام داديم.
نمكي ادامه داد :راه ديگري كه رفتيم راه سبد كووكس
بود .حاال برخي افاضه ميكنند كه فالني واكسن داشت
و نخريديم ،درست نيس��ت .من پوستم از اين حرفها
كلفتتر است اما اين ش��يوههاي غير منصفانه كه دل
فرماندهان اين عمليات بزرگ را در نبردي بيامان خالي
كند،صحيحنيست.منباخدامعاملهكردمواينفشارها
ذرهاي بر ارادهام اثر نخواهد گذاشت .ما تا دقيقه ۹۰هرجا
كه باشيم سربازيم اما اين قضاوت كه ميليونها واكسن
پشت دروازهها بود و ما نخريديم درست نيست.
بعضيها واكسن را بر ما قطع كردند
نمكي تاكيد كرد :حركت بزرگ واكسيناسيون در
كشور راه افتاد و ناگهان بعضيها واكسن را بر ما قطع

روي خط خبر

جذب ۱۶۵۰مراقب بهداشت براي مدارس

معاون تربيتبدني و س�لامت وزارت
آم��وزش و پ��رورش ب��ا بي��ان اينكه
توانس��تيم در سال گذش��ته ۱۶۵۰
مراقب بهداشت را جذب كنيم ،گفت:
در اين ايام كتاب بهداش��ت و سالمت
در كالس دوازدهم تدوين شده و تمام
دانشآموزاني كه در امتحانات نهايي
ش��ركت ميكنند در درس بهداشت
و س�لامت هم امتح��ان ميدهن��د .عالقهمندي
دانشآم��وزان به اين درس باال بود و ميانگين نمره
اين درس باالترين سطح را به خود اختصاص داد.
مهرزاد حميدي ما در سال گذشته اقدامات خاصي
را در حوزه بهداش��ت و سالمت دانشآموزان انجام
داديم.
اخيراً در همين س��الن تفاهم نامهاي ميان دو وزير

كردند .دوستان بر ما قطع كردند ،دشمنان كه جاي
خود دارند .به اين دوستان گفتيم چرا قطع كرديد؟
گفتند به دليل ش��يوع بيماري در كشور خودمان
قرار اس��ت روزي  ۱۵ميليون واكسيناسيون انجام
دهيم و حتي حاضر نش��دند از اين تع��داد در عالم
رفاقت ۵۰ ،هزار واكسن براي ما بفرستند .چه كسي
بايد اين مطلب را جبران كند به جز توليد داخلي؟
او افزود :ما مس��ير قرارداد با بيرونيها را طي كرديم
و پيش پرداخت داديم .مس��ير قرارداد با كوواكس
را طي كردي��م و پيش پرداخت هم داديم .س��از و
كار كوواكس بس��يار ضعيفتر از آن بود كه بتواند به
هشت كشور دنيا بگويد  ۸۵درصد از واكسن دنيا مال
شما نيس��ت و بقيه دنيا هم آدم هستند .تا امروز از
۱۶ميليون و  ۸۰۰هزار ُدزي كه قرارداد بستيم تنها
مقدار اندكي ارس��ال شده اس��ت .ما از هند واكسن
خريديم ،آقاي دادس��تان هند در فرودگاه دس��تور
توقف داد ۶۰ .ميليون ُدز واكسن با روسها قرارداد
بس��تيم تا امروز هنوز يك ميليون هم به ما ندادند.
البته پول نداديم و گذاشتيم پول زمان حمل بدهيم.
 ۲۰ميليون ُدز واكس��ن از چين قرار بود برس��د كه
حدود  ۴يا  ۵ميليون از آن رسيده است.

راه ۲۰ساله توليد واكسن را يكساله رفتيم
نمكي تاكيد كرد :همزمان به توليد داخل فكر كرديم و
در يكسال گذشته دل به دريا زديم و بر تمام پلتفرمهاي
دنيا كار كرديم و خوشبختانه راهي در يكسال رفتيم كه
بايد  ۲۰ساله طي ميشد و با افتخار ميگويم واكسني
كه در ايران ساخته ميشود كم عارضهترين ،موثرترين
و بيخطرترين واكس��ني است كه ميتوان نام برد .يك
روزي نه در كسوت وزير بهداشت بلكه در كسوت معلم
دانشگاهميرومدرتلويزيونوميگويماينواكسنايراني
چيست و چه كارها براي آن شد.
توزيع ُدزهاي آماده واكسن بركت
از هفته آينده
وي افزود :ديروز قرار بود واكس��ن پاس��تور و واكس��ن
مجموعه برك��ت مجوز مصرف اضط��راري بگيرند كه
واكسن پاس��تور يكي دوتا از سندهاي كتبياش كامل
نبود و ما هم هيچ فشاري بر كميتههاي ناظر نگذاشتيم.
خدا شاهد است كه بهشدت آزادانه و كارشناسانه اقدام
كرديم .واكسن پاستور هم قرار شد مدارك را كامل كند
وهفتهآيندهاجازهمصرفاضطراريبگيرد.ازهفتهآينده
دس��تور توزيع ُدزهاي آماده را داديم .واكسن بركت به

مجموعهواكسيناسيونماميپيونددومجموعهپاستور
هفته آينده ميپيوندد و واكسنهاي رازي و فخرا هم در
آينده نزديك خواهد پيوست.
آمادگي صادرات واكسن ايراني از زمستان
نمكي ادامه داد :عزيزاني ميآيند ميگويند ما چند ماهه
فالن كار را ميكنيم؛ هركس بياي��د ميتواند چندماه
اي��ن كارها را انجام دهد چون ما زيرس��اختها را آماده
كرديم و با بود و نبود ما واكسن فرقي نخواهد كرد .تمام
جمعيت هدف ملت ايران تا آخر پاييز ميتواند واكسينه
شود .ظرفيت توليد داخل در اين ماه و ماه آينده حدود
 ۵يا  ۶ميليون ُدز خواهد بود و در ماههاي بعد تصاعدي
تا  ۵۰يا  ۶۰ميليون ُدز باال ميرود و ما در زمستان آماده
صادرات واكسن كوويد به كشورهايي هستيم كه از االن
آمدند براي پيش خريد با ما صحبت ميكنند .از بيرون
هم هرچه توانمندي داشته باشيم استفاده ميكنيم.
واكسن خارجي در راه است
نمكي بيان كرد :واكسيناس��يون از اين هفته تس��ريع
ميشود و واكس��ن خارجي هم دارد ميرسد و از هفته
آينده مشكل واكسيناسيون نخواهيم داشت.

رويداد

بازگشايي مدارس با نگاه علمي و طراحي پروتكلها باشد

آموزش و پرورش و بهداشت مبادله شد
و محورهاي همكاري وسعت گرفت.
يكيازآنهاايجادرشتهبهداشتمدارس
در مراكز آموزش��ي بود ت��ا بتوانيم از
ف��ارع التحصيالن رش��ته بهداش��ت
م��دارس در دانش��گاه فرهنگيان كه
با هم��كاري دو وزارتخانه تأس��يس
ميشود استفاده كنيم .او افزود :همه
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان نيز درس بهداشت
و سالمت را به صورت عمومي ميگذرانند و باعث
ارتقايسوادسالمتدانشجومعلمانميشوند.مادر
شبكه شاد كانالهاي مختلفي را در حوزه بهداشت
راهاندازي كرديم .محتواي ارزشمند و فاخري تهيه
و بارگذاري ميش��ود و آموزش منابع انساني حوزه
بهداشت و سالمت كار خودش را انجام ميدهد.

پد ِر «بزرگترين خانواده جهان» درگذشت

مردي كه با  ۳۸زن ۸۹ ،فرزند و  ۳۶نوه،
احتماال صاحب بزرگتري��ن خانواده
در جهان بوده ،روز گذش��ته (يكشنبه)
در س��ن  ۷۶س��الگي درگذش��ت .اين
مرد «زيونا چانا» نام داش��ت و در ايالت
«ميزورام»هند بر اثر ديابت و فشار خون
باال از دنيا رفت .زورمتانگا ،وزير ارش��د
ايالت ميزورام هند با اعالم اين خبر در
توئيتر ،درگذشت اين مرد را تسليت گفت .هرچند
اين موضوع كه چانا واقعا رييس بزرگترين خانواده
جهان بوده است ،شايد دقيق نباشد ،زيرا افراد ديگري
نيزمدعياينعنوانهستند.همچنينتخميناندازه
دقيق خانواده چانا دش��وار است .حداقل يك روايت
ديگر وجود دارد كه ميگويد او ۳۹همسر ۹۴،فرزند،

 ۳۳ن��وه و يك نتيج��ه دارد و بنابراين،
مجموع اعضاي خان��واده او به  ۱۸۱نفر
ميرس��د .در رس��انههاي محلي از اين
مرد به عن��وان دارنده «ركورد جهاني»
پرشمارترين خانواده ياد ميكنند ،اما
دقيقا معلوم نيست كه اين يك ركورد
جهاني ثبت ش��ده باشد .تمام افراد اين
خان��واده عظيم با ه��م در يك مجتمع
چهار طبقه با  ۱۰۰اتاق زندگي ميكنند .به گزارش
يورونيوز ،چانا در سال  ۱۹۴۵متولد شد و در سن ۱۷
سالگي با پيرترين همسرش كه سه سال از خودش
بزرگتر بود ،ازدواج كرد .گفته ميشود او رييس يك
فرق ه مسيحي بوده كه چند همسري را مجاز ميداند.
پدربزرگچانادرسال ۱۹۴۲اينفرقهراتأسيسكرد.

نجات صياد امريكايي از سرنوشت «پدر ژپتو»
ي��ك صي��اد امريكاي��ي ميگويد در
حادثهاي به مدت  ۳۰ت��ا  ۴۰ثانيه در
داخل دهان يك نهنگ گوژپشت بوده
اما در نهايت اين جانور عظيم الجثه به
جاي قورت دادنش ترجيح داده او را به
بيرون پرت كند .ماي��كل پاكارد ،مرد
امريكايي كه از راه ش��كار شاه ميگو در
ايالت ماساچوست زندگي ميكند اين
حادثه را در صفحه فيسبوك خود روايت كرده است.
دانشمنداني كه روي زندگي نهنگهاي گوژپشت
تحقيقميكنندروايتمايكلپاكاردرا«باوركردني»
و «معتبر» دانستهاند .بنا به گزارشها اين حادثه روز
جمعه براي اين م��رد رخ داده اما خبر آن به تازگي
انتشار يافته و پاكارد پس از اين حادثه ،مدت كوتاهي
در بيمارستان بستري شد .اين صياد اهل «پراوينس

تاون» در  ۲۰۰كيلومتري شرق شهر
بوس��تون در صفحه فيس��بوك خود
نوش��ت :براي جستوجوي شاه ميگو
به داخل آب [اقيان��وس] رفته بودم و
ناگهان يك نهنگ گوژپش��ت تالش
كرد من را ببلعد .مدت ۳۰تا ۴۰ثانيه را
در دهانش كه بسته بود سپري كردم.
در نهايت او بار ديگر به سطح آب رفت
و من را تف كرد .همه جاي بدنم كبود شده است اما
شكستگياستخوانندارم.مرديكهمايكلپاكاردرا
در جريان شكار دريايي روز جمعه همراهي ميكرده
نيز گفته است كه پرتاب او به خارج از دهان نهنگ
گوژپش��ت را مشاهده كرده اس��ت .او با امدادگران
تماس گرفت و از آنها براي امدادرس��اني به مايكل
پاكارد درخواست كمك كرد.

اگرمدارسودانشگاهرابازكنيم،بايدفكريبهتكانههاي
آندرحوزهترددبينشهريكنيم.فرماندهستادعمليات
مديريت بيم��اري كرونا در تهران با بيان مطلب فوق در
مراسم اختتاميه جشنواره و پويش مدافعان و سفيران
سالمت گفت :از مسووالن آموزش و پرورش درخواست
ميكنمحتماًشكلثابتتردبيرخانهايبراياينپويش
در نظر بگيرند .سفير سالمت در حوزه كرونا ضرورت و
اولويتبيشتريپيداميكندوبايدبرايتحققشعار«هر
دانشآموز ،يك سفير سالمت» همقسم شويم .عليرضا
زالي افزود :دانشآموزان به علت ظرفيتهاي نوآورانه،
نگاهمنطقيبلندپروازانه،قدرتاجتماعيباالوظرفيت
جسارتآميزي كه دارند ميتوانند در اين زمينه موفق
ظاهر ش��ده و بهصورت مستقيم و غيرمستقيم موجب
ارتقاي سالمت جمعي ايرانيان ش��وند .اين شعار ،يك
تاكتيك منطقي ،س��هلالوصول و عالمانه براي تحقق
مفهومارتقايسالمتجامعهاست.رييسدانشگاهعلوم
پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به اينكه كرونا يك بحث
عالمگير است و بس��ياري از رخدادهاي مترتب از كرونا
فقطگريبانگيركشورماوكشورهايمنطقهمانيست،
گفت:بانكجهانياعالمكردهفعاليتهايدانشآموزي
و فعاليت اقتصادي مدارس در دنيا به علت كرونا تاكنون
بيشاز ۱۰تريليوندالرآسيبديدهاست.مجامعجهاني
پيشبينيميكنندحتيباوجوداتمامكرونابيشاز۲۵
ميليون دانشآموز ديگر به مدرسه بازنخواهند گشت.
يكي از عوارض كرونا در س��الهاي آت��ي ،بازماندگان از
تحصيل در س��طح جهان خواهند بود .زال��ي ادامه داد:
ماندن در منازل و تغيير سريع سيستم آموزشي موجب
شد اشكاالت متعدد فيزيكي و روانشناختي به عنوان
عوارض كرونا در دانشآموزان نمايان شود .كم نيستند
كس��اني كه به علت نوع تغذيه ،بياماي بدنشان تغيير

كرده باش��د و مستعد ابتال به بيماريهاي غير واگير در
سالهاي آينده شوند .در دوره نوجواني و كودكي زمينه
بروز بسياري از بيماريهاي غير واگير شكل ميگيرد.
جنبههاي روانشناختي چون اضطراب ،پرخاشگري،
سردرگميوغوطهورشدندرفضايمجازينيزبهعلت
عدمتسلطكافيوالدينمطرحاست.
او با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر مدارس  ۱۳۵كش��ور
جهان تعطيل است و  ۱۰۵كش��ور نيز استراتژيهايي
برايبازگشاييبهصورتهايمختلفدارندكهميتوان
اين تج��ارب جهاني را مدنظر ق��رار داد ،گفت :روزهاي
انتخابات است و شكلگيري دولت آينده در حال انجام
اس��ت .كرونا ش��رايطي را فراهم ميكند كه مطالبات
فروخفته آموزشوپرورش در اين روزها رس��انهاي شود
و به گوش نامزدهاي انتخاباتي برسد .شايد كرونا بيش
از هر زمان ديگري آس��يبهاي س��اختاري ،بنيادي و
اعتباري آموزشوپ��رورش را نمايان و هويدا كرد .كرونا
تلخ ب��ود ،اما ميت��وان درسهاي خوب��ي از آن گرفت.
نيازمنديكبازنگرياساسيساختاريواعتباريدرنظام
آموزشوپرورشهستيم.فرماندهستادعملياتمديريت
بيماريكرونادرتهرانافزود:متوسطسرانهدانشآموزي
در دنيا ۱۳۰۰دالر اس��ت كه در اي��ران به زير ۲۰۰دالر
رسيده اس��ت .مدارس ما نيازمند تقويت زيرساختها،
گس��ترش فضاي نوين آموزش��ي ،بهينهسازي فضاي
فيزيكي ،به كارگيري روشهاي نوين آموزش��ي و غيره
هستند؛ اما از حيث سرانه از نرم جهاني عقب ماندهاند.
مثال در تركيه ك��ه جمعيت دانشآم��وزياش تقريبا
معادل ماست ،سر انه دانشآموزي ۳۱۰۰دالر است .اگر
بخواهيمبااينسرانههاسرمايهگذاريكنيم،آيندهنسل
جوانساختهنميشود.زاليبااشارهبهاينكههمينحاال
در تهران و ساير استانها با كمبود معلم روبه رو هستيم،

گفت :يكي از داليل نگراني بازگشايي مدارس در تهران
همينكمبودنيرويانسانياست.دربهترينشرايط۶۰
درصدكلعائلهآموزشوپرورشمعلمهستندكهبايدبه
۷۵درصدبرسد.كمبودمعلميعنيكالسهايمتراكمتر.
وقتيازپروتكلهايبهداشتيسخنميگوييمبايديك
سريواقعيتهايتلخومزمنراهمدرنظرداشتهباشيم.
دولت آينده بايد نسبت به آموزشوپرورش براي تامين
اعتباراتورفعكاستيهافكرجديكند.
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا در تهران
با بيان اينكه وقتي از مش��اركت والدين براي بازگشايي
مدارس صحبت ميكنيم بايد به اين موضوع نيز توجه
كنيم ،گفت :در حوزه سواد ديجيتال وضعيت ناگوارتر
اس��ت .همين االن در ح��وزه بازماندگي از تحصيل اگر
مجموع��ه ورودي به مقاطع را درنظر بگيري��م در دوره
ابتداييبيشاز ۹۵درصدبهمدرسهميروند.نرخپوشش
تحصيلي در متوس��طه اول به ۹۲درصد و در متوسطه
دوم به ۸۰درصد ميرسد و نشاندهنده آن است كه۲۰
درصد در مسير آموزش به داليل مختلف از تحصيل باز
ميمانند.ويدربارهميزانونحوهابتاليكودكانبهكرونا
نيز توضيح داد و گفت :كودكان كمتر كرونا ميگيرند.
ميزانمتوسطدرگيريكودكاندرمجموعجمعيتهاي
سني ۱.۷تا ۲درصداست.كمترازنيمتا 2درصدكارشان
بهآي سي يو ميكشد .هم ميزان ابتال در كودكان كمتر
استوهمتظاهراتبالينيمتفاوتيدارندوكمتربدحال
ميشوند.بيشترينميزانابتالدرگروهسنيزير ۱۸سال
مربوطبهپسران ۱۵تا ۱۷سالاست،امابيشترينموارد
بستريمعموالًدركودكانزير ۱۰سالاست.مطالعهاي
كهدرتهرانكرديمونشانداد 77درصدكودكانزير10
سال كه در بيمارستانهاي تهران به علت كرونا بستري
شدهاند،بيماريزمينهايقبليداشتهاند.

