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يادداشت- 1

روايت ما و توسعه
طي روزهاي اخير موضوعات 
خص��وص  در  مختلف��ي 
چش��م اندازهاي پيش روي 
كشور و دورنمايي كه اقتصاد 
ايران براي ح��ل چالش ها و 
ابرچالش ها بايد مورد توجه 
قرار دهد، مطرح شده است. 
اف��راد و جريان��ات مختلف 
تالش مي كنند از منظر خ��ود، راهكارهاي مورد نظر 
خود را براي عبور از بحران هاي پيش روي كشور ارايه 
كنن��د. موضوعاتي كه امروز در زمره ادبيات مس��ائل 
اقتصادي اي��ران در آمده اند يا در افكار عمومي در اين 
سال هاي اخير به عنوان بحران هاي جدي اقتصادي 
و معيشتي شكل گرفته، واژه هايي چون ناكارآمدي، 
فس��اد، بيكاري هاي دو رقمي، گراني، تورم و كمبود 
مسكن، مشكالت صندوق هاي بازنشستگي و... بوده 
است. معموال از برخي از ابربحران ها نام برده مي شود، 
مانند سير صعودي هزينه هاي جاري دولت، كاهش 
روند كلي س��رمايه گذاري ها، وضعيت نامناسب آب، 
خاك و محيط زيست كه به عنوان ابرچالش هاي پيش 

روي كشور مدام در رسانه ها تكرار مي شوند.
در يك چنين ش��رايطي پرسش��ي كه مي ت��وان در 
خصوص اين اتمسفر عمومي مطرح كرد آن است كه 
آيا در ميان كشورهاي جهان، ايران نخستين كشوري 
است كه با يك چنين چالش هايي روبه رو 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 بحران هايي 
روبه رو مي شوند چگونه به راه حل رسيده و بحران ها را 

پشت سر گذاشته اند.
مش��كل اساس��ي آن اس��ت كه در ايران همه افراد و 
گروه هاي اثرگذار تصور مي كنند هم مساله را مي دانند 
و هم از راهكارهاي ح��ل آن آگاهي دارند. اگر چنين 
است كه ابعاد مختلف موضوع براي اكثر گروه ها روشن 
است، چرا در 4دهه گذشته ميانگين نرخ تورم كشور 
باالي 20درصد و رش��د اقتصادي كشور به رغم اينكه 
در برنامه هاي توسعه 5 ساله هدف گذاري 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 راه حل هايي كه ارايه مي شود براي يك مساله 
كاذب طراحي شده اند 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 مي كرد. به گونه اي كه 
اقتصاد چين اساس��ا امكاني براي رقابت با كشورهاي 
صنعتي نداشت. اما بايد ديد چه اتفاقي در چين رخ داده 
كه امروز 7 كشور صنعتي جهان در لندن گرد هم جمع 
مي ش��وند تا راهكاري براي مقابله با ابر پروژه چين در 
جهان تحت عنوان يك جاده و يك كمربندي بيابند؟ 
يعني همان چيني كه در فقر و تورم و فساد و بحران هاي 
پي در پي غوطه ور ب��ود به چنان درجه اي از توس��عه 
رسيده كه كشورهاي توسعه يافته اروپايي و امريكايي 
حتي در كنار هم نيز توانايي رقابت با اين كشور را پيدا 
نمي كنند. 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 برنامه هاي 
توسعه محور 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 
و عدم تنش در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي است. 
وقتي كشورمان در نيمي از سال هاي دهه 90 با تنش 
جهاني روبه روست و مابقي ايام هم تنش هاي منطقه اي 
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 
مي شود اما اين تالش نه در زمين حاصلخيز، بلكه در 
شوره زاري بي حاصل كاشته مي شود. نتيجه يك چنين 
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 اصل هاي 
اليتغير مطرح مي شوند. تالش مي شود، قوانين توسعه 
نگاشته مي ش��ود، صدها و هزاران سفر انجام مي شود 
و... اما دستاوردها تناسبي با اين همه سرمايه گذاري ها 
و تالش ها ندارد. چرا كه اصل مساله تبديل به فرعيات 
شده است. در واقع فرعيات جاي اصل موضوع را گرفته 
اس��ت. براي برون رفت از اين فضاي غيرس��ازنده نيز 
چاره اي جز اس��تفاده از دانايي رسوب كرده در داخل 
و خارج از كش��ور نداريم؛ همان ط��ور كه چين، كره، 
هند و... با استفاده از سياست هاي تنش زدايي، توسعه 
مناسبات با جهان پيراموني و شايسته ساالري توانستند 
به كرانه هاي توسعه دست پيدا كنند، اقتصاد ايران هم 
چاره اي جز بهره گيري از اين ضرورت ها ندارد. چرا كه 

فردا ممكن است دير باشد...

هاديحقشناس

ايراني ها در سال 99 چند ميليارد دالر خانه در تركيه خريدند؟
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خشكاندن اعتماد عمومي دورنماي رشد در صنعت خودرووعده سود تضمين شده ندهيدنگران »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 
كش��مكش ها و رقابت هاي 
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 نمي كند درون 
اين م��رز جغرافياي��ي زندگي مي كنيم ي��ا هزاران 
كيلومتر دورتر در سرزميني ديگر. تا زماني كه نام با 
افتخار ايران و ايراني بودن را با خود حمل مي كنيم، 
مي بايست منافع اين سرزمين را از هر چيزي و هر 
كس و كاري واالتر و ارجمند تر بدانيم.  اين سخنان 
از سوي اين ارادتمند س��الخورده به سبب اخبار و 
گزارش هايي است كه در رسانه ها يا ارسالي از سوي 
ياران و دوس��تان مي خوان��م و در آن از جاماندگي 
ميهن مان از مدار توسعه در نسبت و رقابت با ساير 
كشورها با خبر مي ش��وم. و چه بسيار اخبار تلخي!  
آخرين اين اخبار س��خنان س��رور بزرگوارم جناب 
آقاي مهندس ش��افعي عزيز بود كه در جلس��ه اي 
اخي��را در اتاق ايران از اينكه س��هم اقتصاد ايران از 
اقتصاد جهاني نس��بت به 40 سال قبل نصف شده 
است س��خن گفتند و اين امر به گفته ايشان نتيجه 
وعده ه��اي بي عمل بوده اس��ت. همچنين گزارش 
اس��تاد ارجمندم جناب آقاي مهندس خوانساري 
كه اين آمار تلخ را يادآور ش��دند كه طي ۱۶ س��ال 
گذش��ته، حدود ۱7 ميليون نفر به جمعيت در سن 
كار كشور افزوده شده؛ در حالي كه متوسط اشتغال 

در اين سال ها، سه ميليون نفر بوده است.  
همچنين بايد به نكات بسيار آموزنده و هشدار دهنده 
مقاله اس��تاد فرهيخته اقتصادي ميهن مان جناب 
آقاي دكتر نيلي اشاره كنم كه از ضرورت اصالحات 
ساختاري سخن گفتند و تغيير نگرش به مقوله هاي 
»استقالل« و »عدالت« را امري حياتي ذكر كردند. 
آنچنانكه »استقالل« را به تعارض با نظام بين المللي 
و »عدالت« را به مص��رف ارزان دولتي معنا نكنيم. 
مقاله بلند اخيرا خوانده ام از اس��تاد ارجمند جناب 
دكتر رناني نيز س��خت هش��دار دهنده 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 )سرمايه گذاري(، فش��ار خون باال 
)ش��دت مصرف انرژي( و سطح هوش��ياري پايين 
)سياس��ت گذاري( ايران عزيز و تشديد بحران هاي 
اقتصادي و اجتماعي آن هشدار دادند و مخلص كالم 
ادامهدرصفحه7 اينكه ما امروز بيش از....  

به نظر بنده و باتوجه به وضعيت 
بازار به نظر مي رسد كه فضاي 
مطلوبي پيش روي بازار سهام 
قرار دارد و بر همين اساس الزم 
اس��ت كه روش هاي درست و 
صحيح ورود به اين بازار به مردم 
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 
بازارهاي موازي در حال ركود هستند و بازار سرمايه يكي از 
جذاب ترين بازارهاي مالي است. بازار سهام نيز ريسك خاص 
خود را دارد و پوشش ريس��ك از طريق ابزارهايي صورت 
مي گيرد 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 گرفته ايم. اين بدان معناست كه در 
مواردي همانند اختيار فروش تبعي، اجرا به صورت ناقص 
 Book Building صورت گرفته يا برخي موارد همچون
و Short sell هم اكنون در بازار سرمايه ايران كارايي الزم 
را ندارند؛ چراكه...  ادامهدرصفحه7

 در ش��رايطي كه اقتصاد ايران 
در آستانه تحوالتي تازه برآمده 
از تغيير در س��اختار اجرايي و 
تشكيل دولت جديد قرار گرفته 
است، اين پرسش كه مطالبات 
بخش هاي مختلف اقتصادي از 
دولت آينده چيست؟ در محافل 
رسانه اي و اقتصادي مطرح شده 
است. در ميان بازارهاي 5گانه كشور )بورس، مسكن، ارز، طال 
و خودرو( يكي از بازارهاي مهم اقتصادي كش��ور، صنعت 
خودروسازي است كه نقش برجس��ته اي در شكل دهي 
به شمايل كلي اقتصاد كشور دارد. طي سال هاي گذشته 
مش��كل تحريم ها آس��يب هاي جدي به اين صنعت وارد 
ساخته است و ضرورت دارد كه در نخستين گام، دولت آينده 
تالش كند تبعات برآمده از تحريم هاي اقتصادي را از دست 

و پاي اين صنعت باز كند.
نخس��ت( طي هفته هاي اخير مباحث دامن��ه داري در 
خصوص موافقت خودروس��ازان ب��ا واردات خودروهاي 
خارجي مطرح شده كه به نظرم در شرايط فعلي كه كشور با 
كمبود ارز روبه رو است، اين مساله چندان موضوعيت ندارد. 
تشكل هاي حوزه خودروسازي به طور كلي نه مخالفتي با 
واردات دارند و نه با اين روند موافق هس��تند. معتقدم اين 
جريان سيال اقتصادي اس��ت كه مشخص مي كند چه 

رويك��ردي در اين خص��وص بايد در پيش گرفته ش��ود. 
بايد توجه داش��ت اينكه واردات خودرو در كشور صورت 
نمي گيرد، 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 
روبه رو بود، خودرو هاي لوكس هم به كشور وارد مي شد. اما 
امروز وقتي، ارز الزم براي تامين نهاده هاي دامي، دارو، اقالم 
اساس��ي و... وجود ندارد، طبيعي است كه نمي توان براي 
خودروهاي لوكس ارزي تخصيص داد. چرا كه خودروهاي 
لوكس نه يك نياز همگاني بلكه موضوعي مربوط به برخي 
اقشار و گروه هاي خاص است. بنابراين بحث واردات خودرو 
موضوعي است كه تصميم سازان بايد تصميم نهايي را در 

خصوص آن بگيرند. 
دوم( اما براي رش��د و پويايي صنعت خودروسازي در 
چش��م انداز پيش رو، همچنان مس��اله تقويت توليد 
داخلي يك اصل اساسي است. اگر فرد يا جرياني قصد 
دارد كشور را در برابر تحريم هاي خارجي مصون سازي 
كند بايد تالش كند ت��ا توليد داخلي را در اولويت قرار 
دهد. بدون تثبي��ت ظرفيت هاي داخلي، هر زمان كه 
طرف هاي خارجي قصد كنند، تحريم ها را برقرار سازند، 
ادامهدرصفحه6 كشور با چالش در...  

متاسفانه بسياري از دولتمردان 
به هنگام س��خنراني فراموش 
مي كنند ك��ه دادن وعده هاي 
غيرواقعي چه تاثيري مخربي 
مي تواند ب��ر روح و روان مردم 
و جامعه وارد كند. اينكه شما 
شعار بدهيد و در شعارتان شعور 
مردم را مد نظر نداشته باشيد 
در واقع داريد اعتماد اجتماعي را تخريب مي كنيد. اين 
سخنراني ها و وعده هايي كه حتي خود شما هم مي دانيد 
عملي شدن آنها تقريبا محال اس��ت كم كم ريشه هاي 
اعتماد عمومي و اقبال اجتماعي را از بين برده و باعث بروز 
شكاف و شكست در بين مردم مي شود. نمي توانيم دم از 
انقالبي بودن بزنيم اما به اعتماد عمومي و حمايتي كه نياز 
به گرفتن آن از مردم داريم بي توجه و بي تفاوت باش��يم. 
تخلف در تحقق وعده ها، موجب كمرنگي اعتماد اجتماعي 
و به انحطاط رفتن اخالق اجتماعي مي شود. از سوي ديگر 
با ادامه تخلف در وعده ها، در درازمدت مديريت باورهاي 
اجتماعي نيز رو به نقصان خواهد رفت. اعتماد اجتماعي 
يكي از اساسي ترين ضرورت ها براي دوام مديريت جامعه 
است، در اين فرايند رفتاري ميان مردم با مردم، مردم با 
دولت و دولت با مردم برقرار مي شود و عصاره اخالقي روابط 
ادامهدرصفحه8 اجتماعي را پايه ريزي مي كند.  

جهان

 بنيامين نتانياهو 
پس از 12 سال از قدرت كنار گذاشته شد 

پايان ))بي بي((
پارلمان رژيم صهيونيس��تي يكش��نبه 23 خرداد ماه پس از درگيري و تنش هاي 
بسيار و بعد از برگزاري 4 انتخابات طي 2 سال در نهايت با ۶0 راي موافق در برابر 59 
راي مخالف به كابينه جديد اين رژيم به رهبري »نفتالي بنت« و »يايير الپيد« راي 
اعتماد داد و به اين ترتيب نخست وزيري ۱2 ساله »بنيامين نتانياهو« به پايان رسيد. 
نفتالي بنت رهبر حزب »يمينا« پس از راي اعتماد به عنوان نخست وزير جديد رژيم 
صهيونيستي به طور رسمي مراسم تحليف به جاي آورد. براساس اين توافق، نفتالي 
بنت براي دو سال اول نخست وزير اين كابينه خواهد بود و بعد از آن اين كرسي را به 
يايير الپيد رهبر حزب »يش عاتيد« )آينده اي وجود دارد( واگذار خواهد كرد. نفتالي 
بنت به همراه الپيد و »منصور عباس« رييس حزب »فهرست متحد عربي« در تشكيل 
كابينه ائتالفي جديد نقش داشتند. نفتالي بنت كه سال ها يكي از افراد بسيار نزديك 
به نتانياهو و شاگرد او در حزب »ليكود« بود، در نهايت يكسال پيش، از رهبر اين حزب 
فاصله گرفت و به فردي با نفوذ در انتخابات ماه مارس 202۱ در سرزمين هاي اشغالي 
و در نهايت به دشمن نتانياهو و پايان دهنده دوران او تبديل شد.  بنت در حالي عصر 
پريروز نخست وزير رژيم صهيونيستي شد كه توانست آراي ۶0 نماينده »كنست« از 
۱۱9 نماينده حاضر در جلسه را كسب كند و نتانياهو نيز 59 راي را به خود اختصاص 
داد، يعني بنت فقط با يك راي اضافه سيزدهمين نخست وزير رژيم صهيونيستي و 
ادامهدرصفحه2 رييس سي و ششمين كابينه اين رژيم شد.  

مصطفياقليمامحمدرضانجفيمنشفردينآقابزرگيمحسنخليلي

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

»تعادل« آخرين وضعيت بازار سرمايه را در روزهاي 
باقيمانده تا انتخابات رياست جمهوري بررسي مي كند

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

مجوز واكسن پاستور؛ هفته آتي 

 بيت كوين بار ديگر
به ۴۰ هزار دالر رسيد

صفحه 6     صفحه 4    

 سيگنال هاي تورمي 
در انتظار بورس

 اجازه اضطراري 
براي نخستين واكسن ايراني

كمتر از يك هفته مانده به آغاز فصل تابستان، همچنان 
سايه دو ريسك اساس��ي انتخابات رياست جمهوري و 
مذاكرات هس��ته اي بر سر بازارها اس��ت. اگر چه از قبل 
مشخص بود كه انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 28 

خرداد سال جاري برگزار خواهد شد، اما بسياري در داخل 
و خارج از كشور گمان مي كردند كه مذاكرات هسته اي 
دس��ت كم تا اوايل خردادماه به نتيجه خواهد رس��يد و 
قدري از فش��ار تحريم ها 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، 
رييس جمهور منتخب مشخص خواهد شد. اما دستيابي 
به توافق هسته اي 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 5 درصد و قيمت 
واقعي آن )تعديل ش��ده با تورم( حدود 8.3 درصد افت 
صفحه5رابخوانيد كرده است، انتظار مي رود...  

متقاضيان خودرو معامالت 
خود را  به  بعد از انتخابات  

موكول  كردند

مرکز پژوهش هاي مجلس 
تصويري از وضعيت اقتصادي 

کشور را ترسيم كرد

 بازار خودرو 
در  نوسان

 تشديد بي ثباتي
 در اقتصاد ايران

رصد بازار نشان مي دهد، خريد و فروش خودرو 
نوسانات قيمتي نسبت به هفته گذشته كاهش 
قابل توجهي داشته است فقط در چند محصول 
داخلي بازار ش��اهد افزايش قيمت است. البته 
شرايط انتخاباتي ثبات نرخ ارز و بالتكليفي بازار 
در تعيين سياست گذاري ها در بخش خودرو 
عاملي شده تا معامالت در سطح بازار متوقف 
صفحه7رابخوانيد شود.  

بازوي پژوهشي مجلس در يك گزارش پژوهشي 
با بررس��ي ش��اخص هاي اقتص��اد كالن طي 
سال هاي 9۱ تا 98 تصويري از وضعيت اقتصاد را 
ترسيم كرد. بر اساس  اين گزارش، اقتصاد ايران 
در اغلب شاخص هاي داخلي و خارجي مرتبط 
با اقتصاد كالن روند نزولي داشته و در برخي از 
شاخص ها از جمله شاخص جهاني حكمراني، 
ايران بيشترين فاصله منفی را با ميانگين عملکرد 
صفحه2رابخوانيد جهاني دارد.  



تعادل| بازوي پژوهشي مجلس در يك گزارش پژوهشي 
با بررسي شاخص هاي اقتصاد كالن طي سال هاي 91 تا 
98 تصويري از وضعيت اقتصاد را ترس��يم كرد. بر اساس  
اين گزارش، اقتصاد ايران در اغلب ش��اخص هاي داخلي 
و خارجي مرتبط با اقتصاد كالن روند نزولي داش��ته و در 
برخي از ش��اخص ها 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 برنامه هاي پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعيي��ن 
شده متوسط رشد اقتصادي کشور از سال 1391 تا 1398 
نزديك به صفر درصد بوده است. اما نكته مهم تر از متوسط 
رشد اقتصادي پايين در سال هاي اخير، پر نوسان بودن رشد 
ارزيابي مي شود. رشد اقتصادي کشور طی اين سال ها بين 

منفی 8,3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.

   روند نزولي تشكيل سرمايه
بر اس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، تش��كيل 
س��رمايه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندي نزولی 
داشته است. اي��ن موضوع به خصوص از منظر پتانس��يل 
رشد اقتصادي سال هاي آينده بسيار هشداردهنده خواهد 
بود. انباشت س��رمايه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، 
ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، 
به گونه اي که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط 
ساالنه حدود 2/2 درصد از ميزان سرمايه انباشته شده در 
اين بخش ها کاسته شده، اين در حالي است که رشد ساالنه 
اين بخش ها براي 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 

5/3 درصد بوده است.

   نرخ تورم 20 درصدي در بلندمدت
گزارش آماري بازوي پژوهشي مجلس همچنين حاكي 
است كه متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ايران نزديك 
به 20 درصد بوده است. در حالي كه تقريبا همه کشورهاي 
دنيا توانسته اند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ 
تورم در سال 2018 در دني��ا، 2,4 درصد بوده، ايران پس از 
ونزوئال، زيمبابوه و آرژانتين در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

   كرونا و اشتغال
بر اساس  اين گزارش، طی سال هاي 1394 تا 1398 حدود 
3 ميليون نفر به جمعي��ت شاغل کشور افزوده شده که نه 
توسط بخش دولتی ي��ا شرکتی و کارخانه اي، بلکه توسط 
بخش غيرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی 
و عمده فروشی، تعميرات، حمل و نقل، واسطه گري، خدمات 
مواد غذايي و... ايج��اد شده است. اين مشاغل عمدتا داراي 
قرارداد به معناي متعارف بين بنگاه هاي اقتصادي و کارکنان 

خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند. در  اين 
حال، ش��يوع ويروس کرونا از زمستان 1398 موجب شد 
افزايش تعداد شاغلين به صورت دفعي قطع شده و تعداد 
شاغلين کشور به ميزان قابل توجهی کاهش يابد به طوري 
كه در بهار 1399 حدود 1500 هزار نفر از تعداد ش��اغلين 
کاسته شد. با اين حال گذر شوك اوليه شيوع ويروس به نظر 
می رسد اثر آن بر بازار کار کاهش يافته است، به طوري كه در 
زمستان 1399 تنها 300 هزار نفر از تعداد شاغلين نسبت 

به زمستان 1398 کاسته شده است.

   تحريم ها و غفلت از اصالحات اقتصادي
آن گونه ك��ه مركز پژوهش هاي مجلس گ��زارش كرده، 
تحريمهاي امريكا عليه اقتصاد ايران در ميانمدت و چه بسا 
بلندمدت پايدار خواهد ماند. تكميل زيرساختهاي حقوقی 
مرتبط با تحريم و ماهيت غيرزماندار آنها، راحت بودن اعمال 
تحريم براي اياالت متحده )به طور خاص تحريمهاي مالی(، 
تحوالت بازار بين الملل��ي انرژي در جهت خالف منافع 
ايران امريكا بخشهاي كليدي، ارزآور و البته آسيب پذير 
اقتصاد اي��ران را تحت تحري��م قرار داده است. همچنين 
امريكا بخش هاي كليدي، ارزآور و البته آسيب پذير اقتصاد 
ايران را تحت تحريم قرار داده اس��ت. از  اين رو تا زماني كه 
اصالحات اساسي در اقتصاد داخلي ايران انجام نشود، گذر 
زمان به نفع ايران نخواهد بود. در حال حاضر، تحريم يكي از 
مهم ترين مشخصههاي اقتصاد ايران است؛ معموال در روند 
سياستگذاري به اين پارامتر بيتوجهي میشود. در برقراري 
روابط بانکی بين المللي، تعيي��ن شرکاي تجاري، انتخاب 
صنايع اولويت دار کشور و تعيين روش هاي حمايت از آنها، 
کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی، نحوه حمايت از کسب 
و کارهاي جديد، تس��هيل فعاليت برون مرزي بخشهاي 
ارزآور اقتصاد ايران و... بايد به شرايط تحريمي کشور توجه 
ويژه شود. در  اين شرايط، بي ترديد مقابله با تحريم نيازمند 
برنامه فعاالنه بلندمدت است؛ گام اول در اين برنامه، کاهش 
آس��يب پذيري اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده 
تحريمپذيري است. تاكتيك هاي دور زدن تحريم بايد به 
تدريج و در بعضی بخشها، جاي خود را به استراتژي تقابل 
علنی با تحريم بدهند. الزمه اين تغيير زيربنايي، خروج از 

محدوده تحريم پذيري است.

   افت قدرت خريد خانوار به يك سوم
بازوي پژوهشي مجلس همچنين اعالم كرده است، درآمد 
سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 كاهشي 34 درصدي 
داشته است. در واقع به رغم افزايش درآمد اسمي خانوارها 
قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال 1390 حدود يك 
  سوم کاهش يافت��ه است. در صورت تحقق رشد اقتصادي

 8 درصدي از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نياز 
خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردي��م. 
در  اين حال با توجه به سهم باالتر خوراكي ها در سبد هزينه 
خانوارهاي فقيرتر، نرخ تورم باالتر خوراكي ها و آشاميدني ها 
در سال هاي اخي��ر بيانگر بدتر شدن وضعيت معيش��تي 

خانوارهاي با درآمد پايينتر نسبت به ساير خانوارها است.

   بنگاه هاي كوچك در معرض آسيب بيشتر
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 هزينه هاي جاري 
با تواتر کوتاه مدت، در معرض آس��يب هاي ش��ديدتر در 
کوتاه مدت هستند. اين در حالي است که 15,4 ميليون از 
شاغلين کشور در اين بنگاهها مشغول به كارند. در مشاغل 
رسمي رابطه کاري شاغل و بنگاه در چارچوب يك قرارداد 
با کارفرما تعريف مي شود که غالبا افراد تحت پوشش بيمه 
قرار مي گيرند. 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 60 درصد از شاغالن 

تحت پوشش بيمه نيستند.

   شاخص هاي نابرابري
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، روند صعودي ضريب 
جين��ي و نسبت 10 درصد ثروتمندتري��ن به 10 درصد 
فقيرترين جمعيت از سال 1392 نشان دهنده افزايش قابل 
توجه نابرابري و شکاف اجتماعی در نتيجه رشد اقتصادي 
منف��ي و تورم باالي اقتصاد طی اين سال ها بوده است. نرخ 
تورم باال در سال هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر 
در شهر تهران و ساير نقاط کشور شده است. اين موضوع در 
کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در 
اين سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاينده 

اين متغير در سال هاي 1399 و 1400 دارد.
   تنزل جايگاه ايران در شاخص كسب و كار

بر اس��اس اين گزارش، وضعيت محي��ط کسب و کار در 
س��ال هاي اخير بر اساس ارزيابي ه��اي داخلی و خارجی 
نامناسب تر شده است. جاي��گاه اي��ران در شاخصهاي 
بين المللي کسب وکار در جهان و در منطقه سند چشم انداز 
در سال هاي اخير تنزل يافته است. »بي ثباتي و نااطميناني 
در محيط کسب وکار«، »دشواري تأمين مالي« و »موانع 
اداري« از جمل��ه مهم تري��ن مشکالت محي��ط کسب و 
کار اي��ران در حال حاضر )جمعبندي ارزياب��ي مجموعه 
شاخصهاي داخلی و خارجی( ب��ه ش��مار مي روند. رتبه 
ايران در شاخص هاي رقابت پذيري جهاني در سال 2019 
ميالدي 99 در ميان 140 كشور جهان بوده است. بدترين 

نماگرهاي ايران در ب��ازار كار )رتبه 140 بدترين جهان(؛ 
ثبات اقتصاد كالن )رتب��ه 134( و كارايي بازار كاال )رتبه 
133( ثبت شده است و بهترين نماگرهاي ايران در اندازه 
بازار )رتبه 21 جهان(؛ ظرفيت نوآوري )رتبه 71( و سالمت 
نيروي انساني )رتبه 72( به دست آمده است. در  اين حال، 
رتبه ايران در ش��اخص س��هولت انجام كسب و كار بانك 
جهاني 127 از 190 كشور در سال 2020 ثبت شده است.

   افت صادرات در سال 99
به گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس، صادرات ايران در 
س��ال 1399 معادل با 35 ميليارد دالر به لحاظ ارزشي و 
113,7 ميليون تن كاال به لحاظ وزني بوده است كه نسبت 
به س��ال 1398 حدود 14,6 درصد به لحاظ ارزشي و 15 
درصد به لحاظ وزني كاهش داشته است. همچنين تعداد 
كش��ورهايي كه 80 درصد درآمد صادراتي ايران را تامين 
مي كرده اند از 23 كشور در سال 1380 به 9 كشور در سال 
1397 تقليل يافته است. افزون بر اين، تمركز نسبتا شديد 
در بازارهاي هدف صادراتي به گونه اي كه سهم سه كشور 
امارات متح��ده عربي، چين و عراق از ميان 147 كش��ور 
)مقصد صادراتي( در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد 
از ارزش صادرات كاالهاي غيرنفتي را به خود اختصاص داده 
است. در  اين حال، سبد صادرات غيرنفتي ايران به شدت به 
صادرات كاالهاي با ارزش افزوده كمتر )عمدتا مواد خام( 
وابسته است. به گونه اي كه محصوالت معدني و محصوالت 
صنايع شيميايي و صنايع وابسته به آن از سال 1386 جزو 
دو قسمت نخست ارزآورترين كاالهاي صادراتي غيرنفتي 
بوده و تا پايان سال 1397 در همين موقعيت باقي مانده 
است. گروه مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از  اين مواد: 
كائوچو و اشيا... نيز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور 
پيوسته است به طوري كه در پايان سال 1397 نزديك به 
دوسوم درآمد ارزي از محل صادرات  اين سه گروه تامين 
مي شود. سهم باالي كاالهاي واسطه اي از واردات بيانگر 
وابستگي باالي توليد كشور به واردات نهاده هاي واسطه اي، 
واردات بخش زيادي از كاالها به صورت نيمه آماده و مونتاژ در 
داخل كه ارزش افزوده زيادي از  اين كانال ايجاد نمي شودو 
وابس��تگي باالي توليد به واردات كاالهاي واسطه اي يك 

تهديد بالقوه است.

   افت شاخص هاي توسعه اي در ايران
بر اس��اس  اين گزارش، بررس��ي شاخص هاي توسعه اي 
نشان می دهد که در س��ال هاي اخي��ر، وضعيت ايران در 
اين شاخص هاي توسعه اي تضعيف شده اس��ت. براساس 
داده هاي بانک جهاني )برابري قدرت خريد( در سال 2019 
)1398(، اقتصاد ايران در گروه کشورهاي با درآمد متوسط 

به پايين )رتبه 100( از بي��ن 186 کشور قرار مي گيرد که 
نسبت به سال پيش از آن با افزايش رتبه مواجه بوده است.

شاخص هاي توسعه اي به صورت خالصه، نمادهايي براي 
بيان سطح كيفي زندگي انسان ها در جوامع مختلف هستند. 
مشهورترين شاخص توسعه اي، شاخص درآمد سرانه است. 
از نظر اين شاخص، اقتصاد ايران در گروه کشورهاي در حال 

توسعه قرار مي گيرد.
شاخص توسعه فراگير نيز که در س��ال هاي اخير مطرح و 
محاسبه شده است عالوه بر دو بعد درآمدي و غير درآمدي 
كيفيت زندگی، نحوه توزيع رفاه را نيز در هر يك از اين ابعاد 
نشان مي دهد. البته كيفيت زندگي شهروندان صرفا با سطح 
 )HDI( درآمد تعيين نمي ش��ود. شاخص توسعه انسانی
كيفي��ت زندگی را در هر دو حوزه درآمدي و غيردرآمدي 
مي سنجد. در شاخص توسعه انس��اني از تركيب سه بعد 
درآمد )درآمد سرانه(، آموزش )ميزان سال هاي تحصيل( 
و سالمت )ميزان امي��د به زندگی( براي سنجش كيفيت 
زندگی )بهزيستي( استفاده مي ش��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 70 بين 189 کشور( قرار مي گيرد.

   اوضاع وخيم ايران در شاخص حكمراني
پروژه شاخص جهان��ي حکمرانی، دربرگيرن��ده شش 
زيرشاخص تجميعي است که وضعيت حکمرانی در بيش 
از200 کشور را گزارش می کند. اين گزارش از سال2002 
به صورت ساالنه 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 202 کشور، 181 بوده است. اين امر نشانگر 
آن است که نمره ايران پايين تر از حداقل الزم براي حکمراني 
مطلوب است. حکمراني دربرگيرنده سنت ها و نهادهايي 
است که در جامعه اعمال اقتدار مي كنند. حکمرانی شامل 
سه دسته فرآيند است: انتخاب دولت ها، کنترل دولتها و 
تغيير دولت ها، توانايي دولتها براي اتخاذ سياس��ت هاي 

درست و وفاداري و اعتماد شهروندان و حاكميت به نهادهاي 
اقتصادي و اجتماعی. زير شاخص شاخص حکمرانی شامل: 
حق اظهار و پاسخگويي، اثرگذاري دولت، كيفيت مقررات، 
حاكميت قانون، کنترل فساد. نقدهايي به زير شاخص هاي 
جهان��ي حکمرانی وارد است از جمله: اي��ن شاخص درك 
و تصور افراد از حکمرانی را می سنجد و نه واقعي��ت آن 
را. همچني��ن زير شاخص هاي جهان��ي حکمرانی ساالنه 
تغييراتي در سنجه ها ايجاد می کنند که قابليت مقايسه در 

طول زمان را تا حدي مخدوش مي نمايد.

   روند شاخص كاميابي لگاتوم براي ايران
شاخص كاميابي لگاتوم ابزاري براي سنجش ميزان كاميابي 
در جهان ارائه می کند. اين شاخص تالش کرده تا تصويري 
جامع از كاميابي ارائه کند به طوري كه همه ابعاد اجتماعی، 
سياسي و اقتصادي رفاه را دربربگيرد. در جديدترين گزارش 
اي��ن شاخص در سال 2020 )1399(، ايران نمره 48/1 را 
کسب کرده و در رتبه120 قرار دارد. ماموريت اين شاخص 
اين است که با فراهم کردن اطالعات مربوط به قلمروهاي 
كاميابي در کشورهاي مختلف و امکان مقايسه آن با ديگر 
کشورها در طول زمان، مسير پيمودن فقر به سوي كاميابي، 
بقاي كاميابي را تسهيل کند. اين شاخص عملکرد هر کشور 
را در قالب سه دامنه جوامع فراگير )ايمني و امنيت، آزادي 
فردي، حكمراني، سرمايه اجتماعي(، اقتصادهاي باز )محيط 
سرمايه گذاري، شرايط کسب و کار، دسترسي به بازار و زير 
ساخت ها، كيفيت اقتصادي( و انسان هاي توانمند )شرايط 
زندگی، سالمتي، آموزش، محيط طبيعي( تحليل مي كند.

مطابق با گزارش منتشره در سال2020، عملکرد ايران در 
بيشتر زيرشاخص هاي كاميابي لگاتوم پايين تر از عملکرد 
ميانگين جهاني است. تنها در زيرش��اخص هاي آموزش، 
بهداشت و سالمت، شرايط زندگي و امنيت و ايمني عملکرد 
ايران بهتر از ميانگين جهاني بوده است. در زير شاخص هاي 
آزادي فردي و حكمراني، ايران بيشترين فاصله منفي را با 

ميانگين عملکرد جهاني دارد.

ش��رايط پارلم��ان رژيم صهيونيس��تي همانن��د اوضاع 
س��رزمين هاي اش��غالي بود و در زمان برگزاري نشست 
كنست، هرج و مرج و درگيري در جلسه راي گيري حاكم 
بود و در فيلم هايي كه در ش��بكه هاي اجتماعي و برخي 
رسانه ها منتشر شده، ميان شماري از نمايندگان موافق و 
مخالف در هنگام سخنراني نفتالي بنت درگيري به وجود 
آمد و دو طرف فرياد مي زدند و يكديگر را متهم به تقلب و 
دروغ گويي مي كردند. در يكي از اين فيلم ها كه منتشر شده، 
نمايندگان وابسته به نتانياهو خطاب به بنت فرياد مي زنند 
كه تو »زشت، حيله گر و دروغگو« هستي. از حاشيه هاي 
مهم انتخاب نفتالي بنت به عنوان سيزدهمين نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي، تماس تلفني ف��وري »جو بايدن« 
رييس جمهوري امريكا با وي بود، اقدامي كه در زمان انتخاب 
بايدن با تاخير يك ماهه از سوي بنيامين نتانياهو انجام شد.

به گزارش »رويت��رز«، نفتالي بنت نخس��ت وزير جديد 
اسراييل يكشنبه شب اولين تماس تلفني خود را از زمان 
روي كار آمدن با جو بايدن رييس جمهوري امريكا برقرار 
و در اولين گفت وگوي خود بر س��ر هم��كاري نزديك در 
مسائل امنيتي منطقه به ويژه پرونده ايران گفت وگو كرد. 
كاخ سفيد نيز در بيانيه اي اعالم كرد كه بايدن يكشنبه شب 
پس از اعطاي راي اعتماد به كابينه جديد اسراييل از سوي 
كنست، با بنت تماس گرفت و تصدي پست نخست وزيري 
را به وي تبريك گفت. طي اين تماس، بايدن بر »حمايت 
قاطع خود براي دهه ها از روابط اياالت متحده و اسراييل و 
تعهدش براي تأمين امنيت اين رژيم« و »عزم راسخ خود 
براي تعميق همكاري بين اياالت متحده و اسراييل در مورد 

چالش ها و فرصت هاي همكاري تاكيد كرد.«

  نفتالي بنت كيست؟
»نفتالي بِِنت« در 1972 در »حيفا« متولد ش��د. خانواده 
او از امريكا به فلسطين اشغالي مهاجرت كرده بودند. او تا 
سال 2005 حضوري در سياست نداشت تا اينكه به واسطه 
نتانياهو و به عنوان رييس ستاد انتخاباتي او، فعاليت خود را 
آغاز كرد. بنت نخست وزير جديد رژيم صهيونيستي شاگرد 
بنيامين نتانياهو مي باشد كه در كارنامه خود جنايت هاي 
فراواني را عليه مردم فلسطين و مسلمانان منطقه ثبت كرده 
است؛ فردي كه براي نگاه داشتن مسووليت خود حتي به 

نزديك ترين افراد كابينه و اعضاي حزبش يعني ليكود نيز 
دروغ هاي فراواني گفته و در حق آنها بي تعهدي هاي فراواني 
كرده است. بنت درباره ايران نيز همان ادعاهاي نتانياهو را 
تكرار كرده است. او گفته احياي برجام اشتباه است و برنامه 

هسته اي ايران چالش اصلي كابينه اش خواهد بود.
او سال گذش��ته نيز گفته بود رژيم صهيونيستي بايد به 
»دكترين اختاپوس« بازگردد و به جاي مبارزه با »گروه هاي 
نيابتي« تهران، مس��تقيما ايران را هدف بگيرد. با بررسي 
كارنامه فعاليت هاي نفتالين بنت به خوبي مشاهده مي شود 
كه وي شاگرد و دس��ت آموز نتانياهو بوده ولي به يك باره 
براي رس��يدن به قدرت، استاد خود را دور زده و به دشمن 
وي تبديل شده است. كارشناسان مسائل منطقه معتقدند 
كه هيچ فرقي بين نتانياهو و بنت در برخورد با فلسطينيان 
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 صهيونيست ها در 
فلسطين و منطقه روي دهد. پس از انتخاب بنت به عنوان 
سيزدهمين نخست وزير رژيم صهيونيستي، نتانياهو تهديد 
كرد كه دولت چپگراي )بنت - الپيد( را س��ريع تر از آنچه 
بسياري تصور مي كنند، 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 مي دهد كه آتش اختالفات در رژيم 
صهيونيستي گسترده تر شده و بايد منتظر روزهاي سخت 
و خشونت باري در آينده نزديك ميان صهيونيست ها باشيم، 
خشونت هايي كه با عنايت خدا به حكومت نامشروع 73 

ساله صهيونيست ها به دست خودشان خاتمه خواهد داد.
به صراحت مي توان گفت كه، س��قوط نتانياهو به معناي 
ش��كل گيري كابينه اي قوي و محكم در س��رزمين هاي 
اشغالي نيست، چرا كه كابينه بنت كه با همكاري و ائتالف 
12 حزب و گروه ريز و درشت در اسراييل تشكيل شده و 
شكننده ترين كابينه در طول حيات اين رژيم نام گرفته، 
هرگز نمي تواند كابينه اي محكم در اين رژيم را تش��كيل 
داده و به انجام امور بپردازد. به عبارت ديگر مي توان گفت 
كه پايان عمر سياس��ي نتانياهو هرگز آغاز دوره اي تازه و 
متفاوت در اس��راييل نخواهد بود. يك��ي از موارد مهم در 

شكل گيري كابينه بنت اين است كه بر اساس توافق انجام 
شده نفتالي بنت نيز بايد زمام كابينه اسراييل را حدود دو 
س��ال ديگر يعني در آگوست 2023 به رهبر حزب آينده 
اس��راييل يعني »يايير الپيد« بس��پارد و اين نكته نيز از 
داليل محكم براي بي ثباتي و شكنندگي كابينه فعلي است 
. بدون ترديد دوران 12 ساله نخست وزيري نتانياهو يكي از 
تاريك ترين و جنايت بارترين دوران حكومت صهيونيست ها 
در سرزمين هاي 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 
مي داند كه كنار گذاشتنش از قدرت يعني چه! چرا كه او 
دست كم 10 سال زندان در پيش روي خود دارد و اگر پاشنه 
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 
نظر مي رسد ترس عميقي از اين دوران خواهد داشت و شايد 
به همين علت با بيان يك بلوف سياسي عنوان كرد كه تمام 
توان خود را براي س��قوط دولت نفتالي بنت به كار خواهد 
بست. البته بايد پرسيده شود كه نتانياهو 71 ساله از چه 
چيزي مي ترسد و به چه علت مايل به خريدن زمان است؟

همانطور كه كما بي��ش همگان مي دانند نخس��ت وزير 
اس��راييل از س��وي دادگاه هاي داخلي اين رژيم متهم به 
اختالس و سوءاستفاده از قدرت در طول 12 سالي است )از 
فروردين 1388 تاكنون( 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��الم كرد كه او به گونه اي نامش��روع از 
قدرت خود سوءاس��تفاده كرده اس��ت. نتانياهو بر اساس 
سه اتهام مش��خص در پرونده يعني فساد، كالهبرداري و 
سوءاستفاده از اعتماد عمومي تحت محاكمه قرار دارد. اين 
در حالي است كه نخست وزير اسراييل تاكنون كليه اتهامات 
را رد و آن  را دسيس��ه رقباي سياسي خود توصيف كرده 
است. محكوميت و زنداني شدن نتانياهو در يك قدمي او و 
همسرش قرار دارد و اين موضوع هم براي او و خانواده اش و 
هم براي حزب راستگراي ليكود كه از قدرتمندترين احزاب 
اسراييلي به شمار مي رود و نتانياهو رهبر اين حزب است، نه 

تنها يك افتضاح و سرافكندگي مي باشد، بلكه اين موضوع 
سبب شكست يكي از قدرتمندترين احزاب اين رژيم خواهد 
بود كه از س��ال 2009 ميالدي قدرت را در سرزمين هاي 

اشغالي در اختيار دارد.

  پي�روزي مقاومت فلس�طين نتانياه�و را از 
صحنه سياسي كنار گذاشت

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 12 روزه، 
نتانياه��و پس از 12 س��ال نخس��ت وزيري از صحنه 
سياسي رژيم صهيونيستي كنار گذاشته شد. به گزارش 
ايرنا به نوش��ته المنار، اين تحوالت نشان داد كه رژيم 
صهيونيستي از درون دچار شكاف شده و نتيجه نبرد 
»شمشير قدس« پس از پيروزي غزه اين روند را افزايش 
داده است. اين جنگ به لطف موشك هاي مقاومت و 
پايداري اهالي غزه براي هميشه معادالت را تغيير داده 
است. برخي ها در رژيم اسراييل بر اين باورند كه نتانياهو 
به دليل اتهام هاي مربوط به فس��اد از نخست وزيري 
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 نمي تواند از شهرك نشينان در پيرامون غزه 
و تل آويو 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 داده اند 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 موشك هايي كه 
مانند باران در تل آويو، قدس، عسقالن و اشدود فرود آمدند 
نقش سرنوشت س��ازي در ايجاد تغيير در سرزمين هاي 
اشغال ش��ده داش��تند. نتانياهو پس از 12 سال در پيش 
گرفتن سياست تبعيض نژادي، دروغ و فريب سقوط كرد و 
همراه وي همه توافق هاي عادي سازي مسموم هم سقوط 
خواهد كرد. بسياري از تحليلگران عرب معتقدند كه پس 

از كنار گذاشتن نتانياهو، شمارش معكوس براي پايان عمر 
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 
تشكيل شده تشكلي ناهمگون و متشكل از ايدئولوژي ها و 
تفكرات ضد و نقيض است و تنها وجه مشترك آنها خصومت 
با نتانياهو و حذف وي است و هيچ برنامه اي براي آينده ندارد. 
از اين رو، به احتمال زياد كابينه ائتالفي ناپايدار خواهد بود و 

دور از ذهن است كه اين كابينه بتواند دوام بياورد.
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��ت ها و امتيازهاي 
خود را از دست خواهند داد و شمشيرها عليه آنها كشيده 
خواهد شد و تنش ميان آنها براي رهبري حزب آغاز خواهد 
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 دادگاه هاي 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 
گزارش اين انديشكده اردني مي خوانيم: براي نخستين بار 
تاريخ اسراييل كابينه به طور مستقيم بر آراي عربي تكيه 
مي كند. اين نش��ان مي دهد نتانياه��و هنگامي كه براي 
پيوستن منصورعباس رييس فهرست مشترك عربي به 
دولت خود مذاكره كرد اشتباه راهبردي را مرتكب شد. اين 
موضوع سبب شد كه پيش از پيوستن عباس به كابينه الپيد 
و بنت، رهبران حزب ليكود عصباني شوند. اين نتانياهو بود 
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 
اسراييلي صهيونيستي به شمار مي رفت. براي نخستين بار 
طي س��ال هاي گذش��ته كابينه اس��راييل بدون احزاب 
ديني تندرو تشكيل مي شود. آنها طي سال هاي گذشته 
همپيمانان باوفايي براي نتانياهو بوده اند. اين موضوع نشان 

مي دهد اين احزاب از امتيازهاي مادي كه طي سال هاي 
گذشته از آن برخوردار بودند محروم خواهند شد و آنها ديگر 

قدرت باج خواهي از دولت را نخواهند داشت.
»يواف شطيرن« كارشناس مسائل عربي و فلسطيني به 
خبرگزاري »الجزيره« قطر گفت كابينه اي كه بنت و الپيد 
به طور 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 
مختلف هستند كه در نيمه راه با هدف كنار گذاشتن نتانياهو 
به توافق رسيده اند. 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 سرنوشت سازي 
روبرو خواهد بود. در نقشه سياسي اسراييل تغييراتي رخ 
خواهد داد و كابينه ائتالفي شكننده خواهد بود. زيرا چنين 
كابينه اي نخواهد توانست تنش هاي داخلي را مديريت كند 
و اختالف ها در جامعه اسراييل را حل كند. ميان قطب هاي 
كابينه ائتالفي درباره مساله فلسطين و اقدامات اسراييل 
در ق��دس و آينده تعامل با نوار غ��زه و كرانه غربي و طرح 
شهرك سازي ديدگاه مشتركي وجود ندارد. همچنين اين 
كابينه سياست آشكاري درباره چگونگي رفتار با شهروندان 
فلسطيني در داخل اسراييل ندارد. از اين رو، طرح پرونده 
فلسطين و حتي مس��ائل پرتنش ميان فلسطيني ها در 
اسراييل مانعي در برابر انسجام و ثبات اين كابينه به ويژه در 
سايه رويكرد جديد جامعه بين الملل درباره حمايت از مساله 
فلسطين و همدردي با فلسطيني هاي داخل خواهد بود و 
اين موضوعي است كه پيش از اين سابقه نداشت و پس از 
انتفاضه مردمي فلسطيني ها و جنگ اخير عليه غزه آشكار 
شده اس��ت. با وجود اختالف ها در پرونده ها و چالش هاي 
بسيار و پيچيدگي بحران سياسي و اختالفات داخلي در 
ميان اس��راييلي ها دور از ذهن نيست پنجمين انتخابات 
هم برگزار شود. به ويژه اين در شرايطي كه نتانياهو براي از 
بين بردن كابينه ائتالفي در حال مانور دادن است تا خود بار 
ديگر بتواند به عرصه سياسي برگردد. او با اين مانورها تالش 
مي كند بار ديگر بتواند به كرسي نخست وزيري دست يابد 
تا خود را از محاكمه به دليل پرونده هاي مربوط به فساد و 

دريافت رشوه رهايي بخشد.
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س��خنگوي قوه قضاييه گفت: اقدامات انجام شده در 
پرونده بدهكاران عمده بانكي صرفا بر اس��اس تدابير 
قوه قضاييه و ت��اش ضابطين بوده نه بانك مركزي و 
سيستم بانكي؛ سيستم بانكي نه تنها مدعي نبود بلكه 
مانع تراشي هم مي كرد.به گزارش تسنيم، در مناظره 
سوم انتخابات رياس��ت جمهوري بود كه عبدالناصر 
همتي با ارايه كاغذي دست نوش��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 
دست نوشته در مناظره، تصويري از كاغذ مورد اشاره در 
فضاي مجازي منتشر شد كه نام بدهكاران عمده بانكي 
در آن به ترتيب زير نوشته شده بود.1- دانيال زاده،  2- 
عظام،  3- صدرهاشمي نژاد، 4- العقيلي،  5- اقداميان،  
6- فاحتيان،  7- ش��فيعي،  8- گرامي، 9- ايزدپناه،  

10- رستمي صفا،  11- ريخته گران.
در همين مورد سخنگوي قوه قضاييه با ارايه توضيحاتي 
از جزييات و روند رسيدگي قضايي به پرونده افراد مورد 
اشاره توضيحاتي ارايه كرده است. در توضيحات ارايه 
شده از سوي اسماعيلي آمده است: خوشبختانه كارنامه 
قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده هاي معوقات بانكي 
و بدهكاران عمده بانكي همانند بسياري از موارد ديگر 

درخشان است.
 اسماعيلي در ادامه با اشاره به نوع اقدامات صورت گرفته 
در پرونده هاي بدهكاران بانكي مي گويد: اقدامات انجام 
شده صرفا بر اس��اس تدابير اين قوه، تاش همكاران 
قضايي و ضابطين قوه قضاييه است نه بانك مركزي و 
سيستم بانكي كشور. در اين پرونده ها تاكنون نه تنها 
سيس��تم بانكي مدعي نبوده بلكه در برخي از موارد 
مانع تراشي هم داشته اند. س��خنگوي قوه قضاييه با 
اشاره به اينكه بانك مركزي تاكنون در مورد پرونده هاي 
رسيدگي شده مكاتبه اي با قوه قضاييه نداشته است 
ب��ه ارايه توضيحاتي در مورد پرون��ده افراد فوق الذكر 
پرداخته است كه در زير مي خوانيد:  دانيال زاده، 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 8 هزار و 300 ميليارد ريال به بانك 
ملي مس��ترد و معادل 26 هزار و 200 ميليارد 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 بانك ه��ا موضوع در 
حال پيگيري است.عظام، 
رديف دو: پرون��ده قضايي 
تشكيل، رسيدگي و حكم 
صادر شده است. تاش هاي 
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 تاش 
س��ازمان اطاعات سپاه به 

عنوان ضابط پرونده، تاكن��ون 49 هزار ميليارد ريال 
از مطالب��ات بانك ه��ا وصول و در اختي��ار بانك هاي 
ذي نفع 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 
نشده است.در همين پرونده 
از بانك مركزي خواس��ته 
شده در مورد نحوه پرداخت 
تس��هيات كان و رعايت 
ضواب��ط و مق��ررات بانكي 
بررس��ي و اظهارنظر نمايد 
كه پاس��خ داده اند 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 

پلي اكريل اصفهان انجام شده كه با اموال توقيف شده 
مطالبات بانك ها قابل وصول اس��ت. ضمنا ش��خص 
مورد اشاره در س��ال 95 فوت كرده است. رديف پنج: 
پرونده قضايي تش��كيل و در حال رسيدگي است. در 
فرآيند رسيدگي براي نحوه پرداخت بدهي ها، توافقاتي 
حاصل شده و بر اساس توافق تاكنون بخشي از مطالبات 
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 29 ميليون درهم و 120 
هزار ميلي��ارد ريال از بدهي گروه مذكور به بانك هاي 
ذينفع پرداخت شده است. رديف هفت: پرونده در حال 
رسيدگي است و در فرآيند رسيدگي 300 ميليارد ريال 
بدهي يكي از بانك ها پرداخت شده است. رديف هشت: 
در اين مورد پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده 
و در فرآيند رسيدگي مطالبات بانك هاي 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 40 هزار 
ميليارد ريال توس��ط قوه قضاييه شناسايي و توقيف 
شده و در حال كارشناسي است كه به بانك ها منتقل 
و احتماال تمامي بدهي ها تس��ويه خواهد شد. رديف 
نه: پرونده قضايي تشكيل ش��ده و با پيگيري قضايي 
مطالبات تعدادي از بانك ها وصول ش��ده و بر اساس 
هماهنگي انجام ش��ده مقرر است تا شهريور ماه سال 
جاري بدهي ها پرداخت شود. رديف ده: پرونده در حال 
رسيدگي است و در فرآيند رسيدگي 30 هزار ميليارد 
ريال از بدهي بانك ها وصول شده است. ريخته گران، 
رديف يازده: پرونده در قوه قضاييه رسيدگي شده است. 
متهمان به 25 سال و 17 سال حبس محكوم شده اند 
و هم اكنون در زندان هستند. تاكنون با پيگيري هاي 
قضايي و شناس��ايي ام��وال 9 هزار ميلي��ارد ريال از 
مطالبات بانك ها وصول شده است. عاوه بر آن 170 
ميليارد ريال و 26 ميليون يورو به بانك توسعه پرداخت 
شده. همزمان از تعطيلي پتروشيمي اصفهان متعلق به 

گروه مذكور جلوگيري شد.
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كاهش قيمت سكه به دنبال 
افت اونس جهاني طال

گروه بانك و بيمه | 
در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 23 هزار و 950 تومان، 
قيمت يورو 28 هزار و 900 تومان و درهم امارات 6 
هزار و 600 تومان اعام شده است. با كاهش اونس 
جهاني طا به 1855 دالر، قيمت طا و س��كه نيز 
كاهش يافت و س��كه 10.6 ميليون تومان معامله 
ش��د. ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوش��نبه، 
24 خردادماه( با 60 تومان افزايش نس��بت به روز 
گذشته به رقم 23 هزار و 574 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو نيز با 268 تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته به رقم 28 هزار و 610 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 23 ه��زار و 107 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 28 ه��زار و 44 تومان بود.عاوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 23 هزار و 72 
تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 282 تومان اعام 
ش��د. نرخ خريد يورو در اين ب��ازار 27 هزار و 937 
تومان و نرخ فروش آن ني��ز 28 هزار و 191 تومان 
اعام شد.همچنين در س��امانه نيما در معامات 
ديروز، حواله يورو به قيمت 24 هزار و 906 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 569 تومان 
معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 
هزار توماني ش��د و تاكنون در اين محدوده نوسان 

داشته است.

۱۰۰ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اع��ام كرد كه روز يك ش��نبه )23 
خرداد( در س��امانه نيم��ا 100 ميلي��ون دالر و با 
ميانگين موزون نرخ دالري معامات 20 هزار و 422 
تومان معامله شد.سامانه نيما شاهد عرضه حدود 
164 ميليون 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 97 پس از تعديل 
سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ 

خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد.

افت ۶۰ هزار توماني قيمت سكه
در بازار طا نيز هر اونس جهاني طا نيز يك هزار و 
857 دالر و 83 سنت فروخته شد. قيمت هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد )دوشنبه، 24 
خردادماه( در بازار تهران با كاهش 60 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون و 600 هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
10 ميليون و 550 هزار تومان معامله شد.نيم سكه 
بهار آزادي پنج ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و 750 هزار تومان و سكه يك گرمي هم 
2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عاوه بر 
اين، در بازار طا نيز نرخ هر گرم طاي 18 عيار به 
يك ميليون و 69 هزار تومان رسيد. قيمت مثقال 
طا نيز چهار ميليون و 631 هزار تومان شد. قيمت 
سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان بود كه به 
تدريج، روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون 
تومان رسيد. اما از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه 
اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال 10 ميليون 
تومان در نوس��ان بوده است.  نوسان قيمت در بازار 
ارز درحالي رخ داده كه در تعطيات نوروز، با تاش 
س��فته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم 
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هس��ته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده اس��ت. به اعتقاد كارشناسان دو باور 
در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوس��انات قيمتي 
مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام 
و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات 
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير 
قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23 
هزار توم��ان جا خوش مي كند. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.

قيمت جهاني طال 
قيم��ت ه��ر اونس طا ب��ا 0.71 درص��د كاهش 
ب��ه 1864 دالر و 11 س��نت رس��يد.به گ��زارش 
رويترز، به دنبال تقويت دالر و در حالي كه تمركز 
سرمايه گذاران متوجه نشس��ت اين هفته فدرال 
رزرو است و افزايش اخير قيمت هاي مصرف كننده 
در اين كشور احتمال انقباضي شدن سياست هاي 
پولي را تقويت كرده است، قيمت طا روز دوشنبه 
كاهش داش��ت و به پايين تري��ن رقم بيش از يك 
هفته اخير رسيد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طا با 0.71 درصد كاهش به 1864 دالر و 
11 سنت رس��يد. قيمت فلز زرد در معامات آتي 
ب��راي تحويل در ماه اوت ب��ا 0.73 درصد كاهش 
به 1865 دالر و 80 س��نت رسيد. شاخص ارزش 
دالر در برابر سبد ارزهاي جهاني شاهد 0.1 درصد 
افزايش بود و ب��ه نزديكي باالترين رقم يك هفته 
گذشته رسيد. اين وضعيت س��بب گرانتر شدن 
طا براي خريداراني شده كه از ارزهاي غيردالري 
استفاده مي كنند.هفته گذشته آمارها نشان داد 
كه قيمت هاي مصرف كنن��ده در امريكا طي ماه 
مي شاهد رشد قابل توجهي بوده و در مسير ثبت 
بيشترين افزايش ساالنه در حدود 13 سال اخير 
قرار دارد. اكنون تمام توجهات معطوف نشس��ت 
اين هفته فدرال رزرو است تا سرنخ هاي بيشتري 
از نظرات سياست گذاران در مورد افزايش نرخ تورم 
و ترميم اقتصادي به دست آيد.هفته گذشته تقاضا 
براي خريد طاي فيزيكي در قطب هاي مهم آسيا 
يعني هند و چين افزايش داش��ت، اما با توجه به 
تبعات بحران كرونا دالالن همچنان ناگزير به ارايه 

تخفيف هاي بيشتري بودند.

بانك مركزي از 3 مسير
به بورس آسيب زد

وزير اقتصاد گفت: در سال 99 نه تنها نرخ سود بين بانكي 
تغيير كرد بلكه نرخ سود سپرده هاي يك ساله از 15درصد 
به 16درصد افزايش يافت.فرهاد دژپسند در گفت وگو با 
تسنيم با اشاره به 3 دليل اقتصادي در خصوص ريزش 
بازار سهام گفت: در ابتداي سال 99 نرخ سود بين بانكي 
حدود 9 درصد بود كه در همان مقطع رشد بازار سهام 
آغاز شده اس��ت اما در اواخر خرداد به صورت ناگهاني 
نرخ س��ود بين بانكي تقريبًا دو برابر شد و به حدود 18 
تا 19 درصد رس��يد اين موضوع يك س��يگنال منفي 
براي بازارهاي مالي محس��وب مي شود و تنها محدود 
به اقتصاد ايران نيست.وي افزود: در سال 99 نه تنها نرخ 
س��ود بين بانكي تغيير كرد بلكه نرخ سود سپرده هاي 
يك ساله از 15 درصد به 16 درصد افزايش يافت، از سوي 
ديگر با وجود آنكه تاكنون نرخ سود سپرده هاي دوساله 
براي بانك ها تعيين نشده بود، بانك مركزي مجوز ايجاد 
سپرده هاي دوساله با نرخ 18 درصد را صادر كرد.دژپسند 
با بيان اينكه افزايش نرخ بين بانكي در فروش اوراق دولتي 
نيز تأثير منفي شديدي داش��ت، گفت: وقتي در بازار 
بين بانكي نرخ بهره 22 درصد باشد هيچ بانكي حاضر 
نيست اوراق دولتي با نرخ حداكثر 20 درصد را خريداري 
كند، يعني بانك ها ترجيح مي دهند با نرخهاي باالتر 
از نرخ اوراق به ساير بانك ها پول قرض دهند، اما اوراق 
دولتي را خريداري نكنند. به هر حال آنچه واضح است 
كه بازارهاي مالي از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ 
بهره حساس هستند و با كوچك ترين تغييري سيگنال 

منفي يا مثبت دريافت مي كنند.

تمديد تسهيالت كرونا
تا پايان شهريورماه

بانك مركزي با اباغ مصوبات ستاد ملي مديريت كرونا 
اعام كرد: مهلت ثبت نام مش��اغل و كسب و كارهاي 
به شدت آس��يب ديده از كرونا كه متقاضي استفاده از 
تسهيات هس��تند تا پايان شهريور ماه 1400 تمديد 
مي ش��ود.اين بانك، مصوبات هفتاد و يكمين جلسه 
س��تاد ملي مديريت كرونا در هشتم خرداد ماه 1400 
درخصوص »مهلت ثبت نام و پرداخت تس��هيات به 
صاحبان كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا 
و نيز حوزه هاي گردشگري، ورزش و جوانان، فرهنگ و 
هنر و حمل و نقل ريلي و هوايي« را به بانك هاي عامل 
اباغ كرد.بر اين اساس، مهلت ثبت نام مشاغل و كسب 
و كارهاي به ش��دت آسيب ديده از كرونا متقاضي اخذ 
تسهيات كرونايي تا پايان شهريور ماه 1400 و با شرايط 
دستورالعمل اباغ شده قبلي توسط كارگروه اقتصادي 
مقابله با كرونا تمديد مي شود.بانك ها و موسسات اعتباري 
موظف به پرداخت تسهيات كرونايي اعم از تسهيات 
جديد يا تسهيات مراحل قبل تا پايان آبان ماه 1400 
هستند.مهلت ثبت نام مشاغل و كسب و كارهاي به شدت 
آسيب ديده از كرونا براي دريافت تسهيات مصوب ستاد 
ملي كرونا در بخش هاي گردشگري، ورزش و جوانان، 
 فرهنگ و هنر و حم��ل و نقل ريلي و هواي��ي تا پايان 
شهريور ماه 1400 مطابق همان دستورالعمل و شرايط 
اباغي قبلي تمديد مي شود.مشاغل و كسب و كارهاي 
به ش��دت آس��يب ديده نظير مهدكودك ها، تاالرها، 
پارك هاي آبي و ش��هربازي ها كه پيش از اين مشمول 
برخورداري از تس��هيات كروناي��ي نبوده اند مطابق 
دستورالعملي كه از سوي كارگروه فوق اباغ خواهد شد، 
مشمول برخورداري از تسهيات خواهند شد.بازپرداخت 
اقساط تسهيات كرونايي اخذ شده توسط مشاغل و 
بنگاه هاي موضوع بند )5( اعم از تسهيات كرونايي قبلي 
يا تسهيات جديد موضوع بند )5(، تا پايان شهريور ماه 

1400 امهال مي شود.

مصوبه امهال تسهيالت كرونا
به بانك ها ابالغ شد

معاون گردش��گري از اب��اغ مصوبه اج��راي امهال 
تسهيات كرونا به بانك هاي عامل خبر داد.به گزارش 
ايسنا، براساس بسته حمايت از كسب وكارهاي به شدت 
آسيب ديده كه در سال 1400 از سوي رييس دفتر و 
سرپرست نهاد رياست جمهوري به تمام دستگاه هاي 
اجرايي كش��ور اباغ ش��د، بانك ها مكلف ش��ده اند 
بازپرداخت تس��هيات كرونا را تا پايان ش��هريورماه 
امسال امهال كنند. ولي تيموري با انتشار متن اباغيه 
بانك مركزي به 17 بانك عامل، در صفحه اينستاگرام 
خود خبر داد كه مصوبه س��تاد مل��ي مديريت كرونا 
از س��وي بانك مركزي به بانك هاي عامل براي اجرا 
اباغ شده اس��ت.در متن اباغيه بانك مركزي آمده 
كه »مهلت ثبت نام مشاغل و كسب وكارهاي به شدت 
آس��يب ديده از كرونا براي دريافت تسهيات مصوب 
س��تاد ملي كرونا در بخش هاي گردشگري )مصوبه 
جلس��ه 39 مورخ 1399.7.12(، تا پايان شهريورماه 
1400 مطابق همان دستورالعمل و شرايط اباغي قبلي 
تمديد مي شود.بانك ها و موسسات اعتباري موظف به 
پرداخت تسهيات كرونايي اعم از تسهيات جديد يا 
تسهيات مراحل قبل تا پايان آبان ماه 1400 هستند.

بازپرداخت اقساط تسهيات كرونايي اخذشده توسط 
مشاغل و بنگاه هاي موضوع بند )5( اعم از تسهيات 
كرونايي قبلي يا تسهيات جديد موضوع بند )5(، تا 

پايان شهريورماه 1400 امهال مي شود.«
بنابر اعام قبلي ولي تيموري � معاون گردش��گري �، 
تاكنون بيش از يك هزار و صد ميليارد تومان تسهيات 
در قالب دو بسته حمايتي اشتغال محور و بنگاه محور 
به كسب وكارهاي گردشگري آس��يب ديده از كرونا 
پرداخت شده است و پرونده بيش از 900 ميليارد تومان 
نيز تكميل شده و هم اكنون در بانك ها در دست اقدام 
است. بنا بر اظهارات فعاالن گردشگري و صنايع دستي، 
بانك ها در جريان بسته هاي حمايتي كرونا، كمترين 
همكاري را داشته  و همسو با مصوبات پيش نرفته اند. 
برخي از آنها در پرداخت تس��هيات، امهال اقساط و 

دريافت مدارك مطابق با مصوبه رفتار نكرده اند.

سخنگويقوهقضاييهمطرحكرد

جزييات جديد از پرونده ۱۱بدهكار بانكي ارايه شد

سرمايهدرگردشباسهم61درصديرشد121درصديداشت

رشد 95 درصدي تسهيالت بانك ها بدون اثرگذاري بر  اقتصاد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

اهداف مورد نظر در پرداخت وام هاي بانكي در سال 1399 
نشان مي دهد كه عاوه بر رشد بسيار باالي رقم تسهيات 
كه به دليل كرونا، تورم 50 درصدي و فشارهاي حداكثري 
رخ داده اس��ت، اهداف مورد نظر در نوع پرداخت ها نيز 
نش��ان مي دهد كه كماكان، واحدهاي اقتصادي براي 
سرپا ماندن و ادامه حيات خود، و پرداخت حقوق، خريد 
مواد اوليه و هزينه هاي ديگر، وام ها را بيشتر براي سرمايه 
در گردش هزينه كرده اند و 61.3 درصد تسهيات عمدتا 
براي س��رمايه در گردش مصرف شده است. در نتيجه 
عملكرد اقتصاد نشان مي دهد كه به دليل كارايي و بهره 
وري و س��رمايه گذاري پايين و تاش براي حفظ وضع 
موجود، رشد 94 درصدي تسهيات كمكي به افزايش 
سرمايه گذاري و رشد اقتصادي نكرده و رشد اقتصادي 
در بهترين حالت 2 درصد برآورد شده است؛ در نتيجه 
همه رش��د نقدينگي و پرداخت وام ها براي حفظ وضع 
موجود و ادامه حيات خرج ش��ده است.  از سوي ديگر، 
ايجاد واحدهاي جديد سهم 12.8 درصدي داشته كه با 
توجه به رشد هزينه ها و تورم، اين رقم نيز كمك زيادي 
به ايجاد واحدهاي جديد و سرمايه گذاري ها نكرده است. 
سهم توسعه واحدهاي موجود نيز حدود 11.2 درصد كل 
وام هاي بانكي بوده است و سهم تعميرات نيز 2.2 درصد 
بوده است. در نتيجه ايجاد و توسعه سهم 24 درصدي از 
كل تسهيات بانكي داشته است.  خريد كاالي شخصي 
نيز كه كمك قابل توجهي ب��ه ايجاد تقاضا براي توليد 
مي كند سهم 7.9 درصدي داشته و سهم خريد مسكن 
نيز عدد اندك 1.5 درصدي از كل تس��هيات بانك ها 
داش��ته است و نش��ان دهنده ادامه ركود خريد و توليد 
مسكن بوده است. در نتيجه بخش خريد كاال و مسكن 
نيز س��هم زير 10 درصدي و معادل 9.4 درصدي از كل 
تسهيات بانكي داشته است.   به عبارت ديگر، با وجود 
1900 هزار ميليارد تومان تسهيات بانكي كه رشد 95 
درصدي نسبت به سال 98 داشته و 923 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده است، تركيب و سهم هدف هاي دريافت 
تس��هيات همان بوده و منجر به افزايش سهم ايجاد و 
توسعه و خريد نشده است و به نظر مي رسد كه بيشتر 
نقش جبران تورم و بيكاري كرونا و فشار حداكثري و دو 
برابر شدن نرخ ارز را داشته است.  براين اساس بايد گفت 
كه هدف از پرداخت تسهيات بانك ها روپا ماندن و ادامه 
حيات است و هدف اصلي يعني رشد سرمايه گذاري و 
رش��د اقتصاد و كاهش بيكاري مورد توجه نبوده است.  
تسهيات پرداختي بانك ها طي 12 ماهه سال 1399 
به بخش هاي اقتصادي مبلغ 18.989هزار ميليارد ريال 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9.239 
هزار ميليارد ريال معادل 94.8 درصد افزايش داشته است. 
سهم تسهيات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در 
كليه بخش هاي اقتصادي طي 12 ماهه س��ال جاري 
مبلغ 11.635هزار ميليارد ريال معادل 61.3 درصد كل 
تسهيات پرداختي مي باشد كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ 6.373 هزار ميليارد ريال معادل 121.1 
درصد افزايش داشته است. سهم تسهيات پرداختي 
بابت تأمين س��رمايه در گردش بخش صنعت و معدن 
طي 12 ماهه سال جاري معادل 4.354.3هزار ميليارد 
ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37.4 درصد از منابع 

تخصيص يافته به س��رمايه درگردش تمام بخش هاي 
اقتصادي مبل��غ 11.635.3 هزار ميليارد ريال اس��ت. 
ماحظه مي شود از 5.797.2 هزارميليارد ريال تسهيات 
پرداخت��ي در بخش صنع��ت و معدن مع��ادل 75.1 
درصد آن )مبلغ 4.354.3هزار ميليارد ريال( در تأمين 
سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و 
اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها 
در سال جاري مي باشد. شايان ذكر است كه همچنان بايد 
در تداوم مسير جاري، ماحظات مربوط به كنترل تورم را 
نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل 
تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين 
اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق 
افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش 
تسهيات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح 
اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين 
سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر 
دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار 
سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

     بدهي بانك ها ۱۷،۲ درصد رشد داشت
طبق آخرين آمار ارايه شده بانك مركزي، بدهي بانك ها 
به بانك مركزي از سال 95 تا 99 از رقم 996 هزار ميليارد 
ريال به يك هزار و 203 هزار ميليارد ريال رس��يده كه 
به طور متوس��ط 17.2 درصد رشد داشته است.يكي از 
مهم ترين دارايي بانك مركزي كه در جيب بانك ها قرار 
گرفته و سود قابل توجهي از سوي بانك ها به بانك مركزي 
داده مي شود، بدهي بانك ها به بانك مركزي است.ميزان 
اين بدهي در سال 95 برابر 996 هزار ميليارد ريال بود 
و در س��ال بعد اين رقم 32.4 درصد رشد يافت و به رقم 
يك هزار و 320 هزار ميليارد ريال رسيد. بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در سال 97 روند صعودي مايمي )4.7 
درصد( داشت و برابر يك هزار و 381 ميليارد ريال بود. 
يكي از اتفاقات قابل توجه در سال 98 كاهش 275 هزار 
ميليارد ريال رقم بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي بود. 
مي ت��وان گفت 19.9 درصد بدهي ها كم ش��د.كاهش 
بدهي ها پايدار نبود و برابر آخرين داده هاي آماري اين 
رقم سال گذشته 8.7 درصد رشد يافت و به يك هزار و 
203 ميليارد ريال رسيد.طبق آمار منتشر شده طي پنج 
سال گذشته بدهي بانك هاي تخصصي 11.5 درصد كم 

شده و از 494 هزار ميليارد ريال )سال 95( به 443 هزار 
ميليارد ريال )سال 99( رس��يد.در دوره مذكور بدهي 
بانك هاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
رشد 41.5 درصدي داشته اس��ت و سال گذشته برابر 
654 هزار ميليارد ريال بود.بدهي بانك هاي تجاري به 
بانك مركزي افت و خيز بسياري داشته است به طوري 
كه در سال 95 كاهش 62.5 درصدي داشت، اما در سال 
99 دوباره 141.9 درص��د افزايش يافت و به 105 هزار 

ميليارد ريال رسيد.

     برنامه بانك مركزي براي وام به بنگاه ها
از س��وي ديگر، بانك مركزي روز گذشته دستورالعمل 
تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط را اباغ 
كرد كه بدين منظور شش اولويت براي اعطاي تسهيات 
به بنگاه ها در نظر گرفته است.پيش از اين اعام شده بود 
كه برنامه بانك مركزي براي پشتيباني مالي از SMEها 
)بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط( در سال جاري، 
اختصاص مبلغي حدود 100 هزار ميليارد تومان از سوي 
بانك ها 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 بنگاه هاي اقتصادي 
كوچك و متوسط در سال 1400 را اباغ كرد كه طبق 
آن 6 اولويت زير براي اعطاي تسهيات و ايجاد تعهدات 
ب��راي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوس��ط در نظر 

گرفته شده است: 
 1( بنگاه هاي اقتصادي معرفي شده از سوي كارگروه هاي 
استاني )مشروط به احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي 

مناسب فعاليت توسط موسسه اعتباري( .
 2( بنگاه هاي اقتصادي كه محصوالت آنها از بازار فروش 
قابل قبولي برخوردار باش��د و منجر به انباش��ته شدن 

محصوالت در انبار نشود.
3( بنگاه هاي اقتصادي متوقف يا در حال فعاليت كمتر از 
ظرفيت اسمي )مشروط به اينكه علت تعطيلي بنگاه صرفا 
ناشي از كمبود سرمايه در گردش بوده و تزريق منابع مالي 
به اينگونه بنگاه ها داراي توجيهات الزم از سوي موسسه 

اعتباري باشد( .
 4( بنگاه هاي اقتصادي كه در سال هاي گذشته فعاليتي 
نداشته و فاقد فروش بوده اند و اعطاي تسهيات سرمايه 
در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت 
مجدد بنگاه شود )در صورتي كه متقاضيان داراي طرح 

توجيهي مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به 
فروش و سودآوري منتهي شود( .

5( بنگاه هاي اقتصادي كه به دليل عدم وصول مطالبات 
خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شركت هاي دولتي 
و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال 

شبكه بانكي كشور و ساير اشخاص ايفا كنند.
6( بنگاه ه��اي اقتصادي كه از ميزان اش��تغال پايدار و 

توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند.
در اين دس��تورالعمل اين امتياز نيز براي ش��ركت ها و 
واحدهاي كوچك و متوسط توليدي، صنعتي، كشاورزي 
و خدماتي در نظر گرفته شده كه از شرايط نداشتن بدهي 
غيرجاري، چك برگشتي، رعايت نسبت مالكانه و مفاد 
»آيين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيات 
سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط 
بانك هاي دولتي« به منظور بهره مندي از تسهيات و 
تعهدات مستثني هستند؛ البته مشروط بر اينكه مبلغ 
تسهيات يا تعهدات درخواس��تي بيش از بدهي هاي 
غيرجاري بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط نباشد. 

     مبلغ وام به بنگاه ها 
در خصوص مبالغ تسهيات يا تعهدات درخواستي بيش 
از بدهي هاي غيرجاري حداكثر تا س��قف 150درصد، 
تصميم گيري در اختيار ستاد مركزي موسسه اعتباري در 
استان تهران است. از سوي ديگر، بر اساس قانون اصاح 
قانون صدور چك مصوب آبان 97، بعد از ثبت غيرقابل 
پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه 
بانك مركزي پرداخت هر گونه تسهيات بانكي يا صدور 
ضمانتنامه هاي ارزي يا ريالي، همچنين گشايش اعتبار 
اسنادي ارزي يا ريالي ممنوع است.  بنابراين تعليق يا رفع 
محروميت نسبت به بنگاه اقتصادي داراي چك برگشتي 
رفع سوء اثر نشده، صرفا در چارچوب مفاد اعامي از سوي 
بانك مركزي امكان پذي��ر و اين بانك، جايگزين كردن 
تسهيات اعطايي در اين طرح توسط موسسه اعتباري 
بابت تسويه بدهي هاي غيرجاري يا تامين وجه چك هاي 
برگشتي مغاير با اهداف حمايتي اين طرح و ممنوع اعام 
كرده است.  همچنين بنگاه هاي اقتصادي كه با استفاده 
از امتيازي كه در گزارش اشاره شد در سال هاي 95 تا 99 
موفق به اخذ تسهيات يا ايجاد تعهدات شده اند، ولي بر 
اساس برنامه زمانبندي ارايه شده به موسسه اعتباري، 
بدهي غيرجاري يا چك هاي برگش��تي خود را تعيين 
تكليف نكرده اند، مجاز به اخذ تسهيات يا ايجاد تعهدات 
جديد نيستند. يكي از وظايفي كه در اين دستورالعمل 
براي حفظ منافع سپرده گذاران و تخصيص بهينه منابع، 
بر عهده موسسه اعتباري گذاشته شده بررسي توجيه 
فني، مالي و اقتصادي درخواس��ت بنگاه اس��ت كه در 
صورت كسب اطمينان از توجيه پذيري طرح و پس از 
احراز اعتبارسنجي بنگاه، نسبت به اعطاي تسهيات و 
ايجاد تعهدات تصميم گيري خواهد شد.  از سوي ديگر، 
موسسه اعتباري موظف است با تسهيات 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 62 قانون الحاق موادي 
به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 

كشور، ارجاع دهد.



تعادل|رقيه ندايي|
طي روزها و هفته اخير وضعيت بازار سرمايه تغيير كرده و 
مي توان گفت تقريبًا وارد فاز صعودي شده، البته صفوف 
فروش همچنان ادامه دارد. در ميان بررسي آمارها نشان 
مي دهد كه بازار س��هام توانسته از ريس��ك ريزش هاي 
بلندمدت عب��ور موفقي داش��ته باش��د. در همين حال 
صف هاي فروش بورس��ي در حال جمع آوري هس��تند و 
اغلب سهام قفل شده در آستانه آزادي هستند و اين موضوع 
مي تواند وضعيت اعتمادس��ازي تاالر شيشه اي را تغيير 
دهد. نكته مهم اينجاس��ت كه رشد نوساني بورس ربطي 
به انتخابات رياست جمهوري يا وعده هاي كانديداها ندارد 
و سيگنال هاي تورمي سياسي در بازار افزايش يافته. نبايد 
فراموش كرد كه با توجه به عدم رش��د اقتصادي كش��ور، 
رش��د بورس همواره تورمي بوده اس��ت. عباس عراقچي، 
مذاكره كننده ايران در وين اظهار كرده كه دست كم تا پايان 
هفته جاري توافقي ميان ايران، امريكا و 1+4 نخواهد بود. 
برداشت سرمايه گذاران بازار از اين موضوع، ثبات نسبي نرخ 
دالر است، اين بدان معناست كه دست كم تا پايان هفته 
جاري افزايش يا كاهش آن چناني ن��رخ دالر را نخواهيم 
داشت اما؛ بر عقيده كارشناسان سياسي و با بررسي اظهارت 
ايران و طرف ه��اي مذاكره كننده برجام ت��ا پايان دولت 
دوازدهم احيا نمي شود و بنا بر احتمال بسياري قوي توافق 
به دولت بعدي موكول مي شود. با توجه به اين موضوع بازار 
سهام در دولت آتي با سيگنال ها و انتظارات تورمي مواجه 
خواهد ش��د.  از اولين روز هفته تاكنون بازار ارز نيز نوسان 
زيادي تجربه كرده اما؛ بازهم نرخ دالر بر روي 24 هزار تومان 
ثابت است. بر همين اساس پيش بيني مي شود كه مذاكرات 
وين تأثير بسيار مثبتي بر روي بازار بگذارد و تعريف و ثبات 
نرخ اين ارز را براي بورس در پي داشته باشد. در اين ميان 
بورس بازان ب��ر اين نظرند كه توافقي زودهنگام نخواهيم 
داشت و كم كم بايد تا فصل پاييز و زمستان براي ثبات نرخ 
دالر در بازار صبر كرد. به زعم بسياري از كارشناسان بازار 
سرمايه اكنون عوامل بنيادين بازار سرمايه به بهترين حالت 
خود رسيده و بورس نيازمند يك محرك قوي است كه اين 
محرك مي توان��د يك نقدينگي عمده و تزريق نقدينگي 
باش��د، البته نبايد فراموش كرد كه بي اعتمادي هنوز هم 
در اين بازار وجود دارد و اگر اين عدم اعتماد از بازار كاسته 
شود مي توان شاهد ورود نقدينگي هاي خرد در بورس بود. 
باوجوداين ارزندگي اما؛ هنوز هم ترس نسبت به افت قيمت 
سهام در بازار ادامه دارد و دليل اين كاهش نه صرفًا افزايش 
خوش بيني به آينده بازار بلكه درافت بسياري كه از سال 
گذش��ته تاكنون در قيمت ها رخ داده به وجود آمده است 
و بدين ترتيب در پايان معامالت روز دوش��نبه بازار سهام، 
شاخص كل بورس پس از رشد هشت هزار و ۹۹۰واحدي 
شاخص كل معادل با ۰.۸درصد آن را در ارتفاع يك ميليون 
و 1۵۰هزار واحدي قرار گرفت و همچنين ش��اخص كل 
هم وزن با كاهش ۰.2درصدي مواجه شد. مهم ترين نكته 
اين است كه بايد مسووالن مربوطه محرك هاي بورسي 
را شناس��ايي كنند و پس از آن بااستفاده از اين محرك ها 
بازارسرمايه را به حالت معقول خود باز گردانند. البته نبايد 
فراموش كرد كه فرآيند اعتمادسازي بايد پيش از شناسايي 
محرك ها انجام شود. چراكه عدم اعتماد باعث مي شود كه 
نقدينگي عمده اي از بازار خارج شود و محرك هاي شناسايي 

شده نتوانند به صورت مطلوب بر روي بازار اثرگذار باشند.

    ارزندگي بورس افزايش يافت
عليرضا تاج بر، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه در گفت وگو 
با »تعادل« در خصوص وضعيت بازار مي گويد: ما يك روند 
فرسايشي نزولي را پشت سر گذاشته ايم كه براثر آن قيمت 
س��هم ها دچار اصالح قابل توجهي ش��ده است. بنابراين 
نمي توانيم بگوييم كه س��هام بازار گران است يا نمي ارزد. 
از س��وي ديگر گزارش هاي س��االنه حسابرس��ي شده و 
گزارش هاي سه ماهه مربوط به شركت هاي صادركننده 
و شركت هاي بزرگ بازار در حال انتشار است كه نشان از 
رشد خيره كننده سودآوري آنها دارد؛ بنابراين پارامترهاي 
بنيادين بازار در بهترين وضعيت قرار دارند. در همين حال 
تصويب كليات ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس يكي از 
بهترين خبرها براي بازار سرمايه بوده است. درواقع با توجه 
به اين موارد، بازار ازلحاظ عوامل بنيادين در بهترين شرايط 

به سر مي برد و صرفاً نيازمند محركي است كه اعتماد مردم 
را مجدداً جلب كند تا دوباره در بورس سرمايه گذاري كنند.

اين كارشناس كهنه كار بازار سرمايه در وصف روند معامالت 
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اظهار مي كند: فكر 
مي كرديم محرك بازار، انتخابات باش��د، اما متأسفانه در 
صحبت هايي 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 مطمئنًا برنامه و 
استراتژي خاصي هم درباره بازار سرمايه ندارند. بنابراين بازار 
سرمايه از اين مناظرات و صحبت ها نااميد شده و در انتظار 
محرك ديگري است. حاال اين محرك مي تواند بحث برجام، 
گذر زمان يا انتشار گزارش ها و برگزاري مجامع در تيرماه 
باشد. درهرصورت اما انتخابات و فضاي انتخاباتي انتظاري 

كه ما داشتيم را برآورده نكرد.
وي مي گويد: هيچ كدام از كانديداها شناخت درستي از بازار 
سرمايه ندارند و حرف هايي كه مي زنند با واقعيت ها منطبق 
نيست. در همين حال برنامه درستي هم براي بازار ندارند؛ 
اگرچه كلياتي را در حد ش��عار مطرح مي كنند اما عملي 
نيست. فكر مي كنم بايد منتظر گذر زمان باشيم، اما بايد 
در نظر داشته باشيم كه به دليل همان عوامل بنيادين كه 
پيش تر به آنها اشاره كردم و اصالح شديد قيمتي، كاهش 
بيش از اين را براي بازار متصور نيستيم. اما بازگشت روند بازار 
و پي گرفتن يك روند صعودي مستلزم محرك قوي تري 
است. اميدوارم فصل مجامع، گزارش هاي ساالنه و سه ماهه 
و حمايت اركان بازار و دولتمردان از بورس به عنوان محرك 
عمل كند.عليرضا تاج بر در خصوص مذاكرات وين توضيح 
مي دهد: ما انتظار توافق در كوتاه مدت را نداشته و نداريم. 
اينكه در يك هفته توافقي به اين مهمي انجام شود مسلمًا 
مورد انتظار اهالي بازار سرمايه نبوده است. اما فكر مي كنم 
دولت فعلي به كليتي در توافق برس��د و دولت بعدي هم 
همان را ادامه دهد. براي اين منظور هم دولت دست كم دو 
ماه زمان دارد. در همين حال بايد توجه داشته باشيم كه 
بازار ارز، بازاري هوش��مند است و اگر در توافق به بن بست 
مي رس��يديم، ارز حتمًا بيش واكنش نشان مي داد.اينكه 
ارز در قيمت هاي فعلي به نوعي تثبيت شده است، نشان 
مي دهد كه اين مذاكرات فعاًل در حال پيشروي است و انتظار 
رسيدن به بن بست در آن وجود ندارد. اگر با احتمال بسيار 
كم در توافق گشايشي حاصل نشود، نخست بازار ارز است 
كه واكنش نشان مي دهد و در آن جهش قيمت خواهيم 
داشت و متناسب با آن، بازار سرمايه هم با واكنش صعودي 
مواجه مي شود؛ اگرچه عالقه اي به اين رخداد نداريم. تاج بر 
درنهايت تأكيد مي كند: سازمان بورس تاكنون از تمامي 
اهرم هاي 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��ت داده ايم، آنها وارد بازار 
شده اند و زيان بسياري را متحمل شده و از بازار قهر كرده اند. 
مطمئناً اين اعتماد تا مدتي باز نمي گردد و تا اين اعتماد هم 
بازنگردد ما انتظار روند بسيار باثبات و پايداري را در شاخص 

نخواهيم داشت.

     تغيير رقم هاي بورسي
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني دوشنبه، 24 
خردادماه هشت هزار و ۹۹۰ واحد رشد داشت كه درنهايت 
اين شاخص به رقم يك ميليون و 1۵۰ هزار واحد رسيد. بر 
پايه معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد و 4۶4 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 4۷ هزار و 4۹2 ميليارد 
ريال دادوستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
۹۰۰ واح��د كاهش به ۳۷۶ هزار و ۳2۸ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۵۷۹ واحد افت به 242 هزار و ۶2 واحد 
رس��يد. شاخص بازار اول ۹ هزار و ۸1 واحد و شاخص بازار 
دوم ۹ ه��زار و ۶۰4 واحد افزايش داش��تند.حقوقي ها در 
اين روز حدود 1۳۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد س��ه هزار و ۳۵۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 21درصد يعني ۷1۰ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان چهار درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فلزات اساسي«، »بيمه و صندوق بازنشستگي« 
و »بانك ها و موسس��ات اعتباري« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »خودرو 
و س��اخت قطعات« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد 
»ميدكو«، »فملي« و »بپاس« لقب بيشترين افزايش سهام 
حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر 
به »شپنا«، »سمگا« و »خودرو« معطوف بود.عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، شركت معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با يك هزار و ۵2۶ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار و 2۷۹ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان با نم��اد »فوالد« با ۹۵۳ واحد، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فمل��ي« با ۹۵1 واحد، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با ۹۵1 واحد، ايران خودرو 
با نماد »خودرو« با ۷24 واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
با نم��اد »كچاد« با ۶۹4 واحد، پتروش��يمي نوري با نماد 
»نوري« با ۵2۰ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
با ۵۰۶ واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۳۹۶ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۳۵۳ واحد 
و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« 
با ۳4۵ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل بانك پاس��ارگاد با نماد »وپاسار« با يك هزار و 1۶4 

واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 4۶1 واحد، شركت 
سرمايه گذاري استان خوزستان با نماد »وسخوز« با 1۸۶ 
واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 
14۵ واحد، سيمان خاش با نماد »سخاش« با 11۸ واحد، 
توليدي چدن سازان با نماد »چدن« با 11۶ واحد، صنايع 
كاغذس��ازي كاوه با نماد »چكاوه« با ۹۰ واحد، داروسازي 
امين با نماد »دامين« با ۷۶ واحد و صنايع پتروشيمي خليج 
فارس با نماد »فارس« با ۷1 واحد تأثير منفي را بر شاخص 
بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، در اين روز نماد صنعت 
غذايي كورش با نماد »غكورش«، ليزينگ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، پارس خ��ودرو با نماد »خپارس«، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »ش��پنا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
و پااليش نفت ته��ران با نماد »ش��تران« جزو نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو 
ميليارد و 4۸۷ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۵۶۳ 
ميليارد ريال دادوستد شد.روز دوشنبه شاخص فرابورس 
نيز بيش از 2۳ واحد افزايش داشت و بر روي كانال 1۷ هزار 
و 4۵۷ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد 
و ۶۷۵ هزار برگه سهم به ارزش 1۹2 هزار و 2۳۳ ميليارد 
ريال دادوس��تد شد. در س��ومين روزكاري هفته شركت 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، سهامي ذوب آهن اصفهان 
با نماد »ذوب«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، گروه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، صنايع 
ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«،  بيمه كوثر با نماد »كوثر«، نفت 
ايرانول با نماد »شرانل«، قاسم ايران با نماد »قاسم«، توسعه 
و عمران استان كرمان با نماد »كرمان« و پااليش نفت الوان 
با نماد »شاوان« تأثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.در 
مقابل مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »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 
گهرزمين با نماد »كگهر«، جنرال مكانيك با نماد »رنيك«، 
بيمه تجارت نو با نماد »بنو« و سرمايه گذاري صباتامين با 
نماد »صبا« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. در اين 
ميان نماد »وسديد« جزو نمادهايي مي باشد كه برخالف 
ساير نمادها روند منفي را تجربه مي كند كه مسووالن اين 
نمادنيز پاسخگوي سهم يا جمع آوري آن نيستند. نكته 
مهم اينجاست كه اغلب دارندگان »وسديد« صندوق هاي 
سرمايه گذاري هستند كه اين موضوع مي تواند، ميزان سود 

صندوق ها را با خطر مواجه كند.

بورسبازارسرمايه بازار سرمايه4   Tue. June 15. 2021  1962   سهشنبه 25 خرداد 1400    4 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره

بورس، افت قيمت دالر را 
پيشخور كرده

ايرنا| عب��اس آرگون، نايب رييس كميس��يون 
بازار پول و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران به ايجاد 
ظرفيت هاي مناسب براي روند صعودي بازار اشاره 
كرد و افزود: اميدواري��م در دوران دولت جديد به 
س��مت اس��تفاده از اين فرصت ها 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 مي رسد 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 قيمت ها 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��ركت هاي صادرات محور افتي در 
قيمت و معامالت آنها اتفاق بيفتد، اما از طرف ديگر 
به دليل برداشته ش��دن محدوديت ها بسياري از 
هزينه هايي كه شركت ها بابت تحريم هاي اعمال 
شده پرداخت مي كردند منتفي مي شود كه همين 
موضوع را مي توان به عنوان منفعت و نقطه مثبت 
مذكرات وين عنوان كرد. اكنون با وجود تحريم ها 
امكان نقل و انتق��ال پول وجود ن��دارد و به دليل 
اين محدوديت ها نمي ت��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 محدوديت ها به راحتي امكان تامين مواد اوليه 

و خريد آنها وجود ندارد.
وي با بيان اينكه تحريم ها حدود ٢٠ درصد 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 تحريم ها 
براي مدتي موقت شاهد كاهش قيمت دالر باشيم 
اما با برداشته شدن محدوديت ها، عمليات اجرايي 
ش��ركت ها با فراغ بال بيش��تري انجام مي شود و 
همچنين شركت ها با كاهش بهاي تمام شده همراه 
خواهند شد. به نظر نمي رسد كه با اعالم اخبار نتايج 
مثبت در مذاكرات وين قيمت دالر به محدوده هاي 
قيمتي 1۵ هزار تومان برسد. به گفته نايب رييس 
كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، 
قيمت دالر در آن در زم��ان نهايت به نرخ ٢٠ هزار 
تومان خواهد رسيد كه در چند وقت اخير نرخ دالر 
به اين محدوده ها رس��يده بود و بازار اين موضوع را 

پيشخور كرده است.
اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنش��ان كرد: خريد 
اعتباري، كاهش رفع محدوديت هاي نقل و انتقال 
پول، افزايش قدرت چانه زني براي خريد و فروش از 
جمله مسائلي هستند كه به عنوان مزيت برداشته 
شدن تحريم ها تلقي مي ش��وند. اين اتفاق در كنار 
واريز يك درصد نقدينگي از صندوق توس��عه ملي 
به صندوق تثبيت بازار س��رمايه مي تواند روزهاي 
خوشي را براي بازار سرمايه رقم بزند و شاهد بازگشت 
آرامش به معامالت اين بازار باشيم. در صورتي كه با 
اين اتفاق ها اعتماد دوباره سهامداران به بازار سهام 
بازگردد، مي توان از طريق برنامه ريزي هاي 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 فرصت ها براي تامين مالي، رش��د 
اقتصادي و افزايش صادرات كرد، بازار سرمايه با اين 
ميزان سهامدار مي تواند 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 به طور حتم 
معامالت اين بازار به روند اصالحي خود ادامه مي دهد 
و ظرفيت هاي 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 مي كند 
و باعث ورود س��رمايه هاي جديد به اين بازار خواهد 
شد. بايد قبل از ورود س��رمايه گذاران به بازار سهام 
زيرساخت هاي الزم براي معامالت بورس فراهم شود 
در غيراين صورت شاهد معامالتي همچون معامالت 

سال گذشته و ايجاد حباب در بازار خواهيم بود.

كدال، به روز شد
 س��ايت ك��دال يك��ي از مهم تري��ن نيازه��اي 
بورس بازان محسوب مي شود برخي از اطالعيه هاي 
كدال طي روزهاي اخير بدين شرح است: شركت 
صنايع شيميايي سينا با نماد »شسينا« اطالعات و 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به1۳۹۹/12/۳۰  
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��رمايه گذاري البرز با نماد»والب��ر« اطالعات و 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به1۳۹۹/12/۳۰  
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 سرمايه گذاري سيمان 
تامي��ن با نماد »س��يتا« اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي 12 ماهه منتهي ب��ه14۰۰/۰2/۳1  خود را 
منتشر كرد. طبق اين گزارش درآمدهاي عملياتي 
۶1درصد، سود خالص ۶2درصد و سود خالص هر 
سهم ۶2درصد نسبت به دوره مشابه افزايش يافته 
است.هيات مديره ش��ركت تامين سرمايه اميد با 
نماد»اميد« به مجمع عمومي فوق العاده پيشنهاد 
افزايش سرمايه 11۰درصدي از محل مطالبات حال 

شده سهامداران و آورده نقدي داد.

پنجمين عرضه اوليه در بورس
تعداد يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون س��هم شركت گروه 
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري 
معادل 1۵درصد س��هام اين ش��ركت، چهار  شنبه 2۶ 
خرداد به عنوان پنجمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 
با نماد معامالتي »ومدير« در بازار دوم بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه مي ش��ود. اين ميزان س��هام در محدوده 
قيمتي 2۸۰۰ تا 2۹۹۰ ريال براي هر سهم و با سهميه 
1۰۰۰س��همي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه 
خواهد شد.همچنين مدير اين عرضه شركت كارگزاري 
صبا جهاد، متعهد عرضه صندوق بازنشستگي كشوري 
و متعهد خريد نيز شركت تامين سرمايه سپهر به ميزان 
۵۰درصد از كل س��هام قابل عرضه مي باشند. گفتني 
است تعداد يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون سهم شركت گروه 
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري 
در حالي چهار شنبه اين هفته عرضه اوليه مي شود كه 
از اين تعداد، ۹۰۰ميليون سهم در فرآيند كشف قيمت 
جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد يافت و تعداد 
4۵۰ميليون سهم اين شركت نيز در روز پس از عرضه 
اوليه اين شركت به صندوق ها با ضريب تخصيصي بازاري 
هر دارنده واحد صندوق تعل��ق مي گيرد.اين گزارش 
مي افزايد: بر اساس قانون، عرضه اوليه سهام شركت ها 
به صندوق هاي سرمايه گذاري در روز كاري بعد از عرضه 
اوليه با قيمت ثابت كشف شده در فرآيند عرضه اوليه 
صورت مي پذيرد. گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق 
بازنشستگي كشوري اسفند در سال ۹۳ تاسيس و در 
اداره ثبت ش��ركت ها و موسسات غيرتجاري تهران به 
ثبت رسيد. در حال حاضر ۸2.۷۸ درصد مالكيت سهام 
اين شركت به صندوق بازنشستگي كشوري، 1۷.1۷ 
درصد به سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، 
۰.۰2۵ درصد به هر كدام از شركت هاي سرمايه گذاري 

صبا جهاد و عمران و ساخت تراز پي ريز تعلق دارد.

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 كسب وكارهاي 
اجتماعي نوآور فعال است و در صنعت كشاورزي و غذا 
و ساير كسب وكارهاي تكميل كننده زنجيره ارزش در 
اين صنايع، فعاليت خواهد كرد، موفق به اخذ موافقت 
اصولي از كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي شد.  طبق 
اعالم مديريت نهادهاي مالي فرابورس، اين ش��ركت 
توانست پس از تكميل، بررس��ي و تأييد مستندات از 
جمله مدل كسب وكار، اطالعات ثبتي و سوابق اجرايي 
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 
شركت مدبران تجارت ايفا حداكثر ظرف شش ماه پس 
از دريافت موافقت اصولي، مراحل اخذ مجوز فعاليت و 
راه اندازي سكو را طي كند و تا پيش از طي كردن مراحل 
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 
كسب وكارهاي اجتماعي فعال است، از زنان بهره گرفته 
مي شود. بنا به اعالم مديريت نهادهاي مالي فرابورس 
ايران ۶ شركت ديگر نيز در حال تكميل سكو و طي كردن 

مراحل اخذ مجوز فعاليت هستند. 

جلوگيري از قاچاق كاال
و خروج ارز با بورس كاال

كاالخبر| اهلل وردي دهقاني عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس گفت: تجربه سال هاي گذشته نشان 
داده اس��ت كه عرضه كاالهاي اساسي و محصوالت 
صنايع مادر در بستر بورس كاال و از طريق مكانيزم 
عرضه و تقاضا، مزيت هاي فراواني براي اقتصاد كشور 
به همراه داشته است. بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد 
كه تمام كاالهاي اساس��ي به خصوص محصوالتي 
كه به عنوان ماده اوليه س��اير صنايع مورد استفاده 
قرار مي گيرند در بازار ش��فاف بورس عرضه شوند. 
به گفته وي، اولويت اصلي بايد عرضه اين دس��ت از 
محصوالت در بورس كاال باشد و درصورتي كه مازاد 
بر نياز بود، برنامه ريزي 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 سنگ آهن به بورس كاال، شاهد تكميل زنجيره 
فوالد در بورس هستيم كه باعث يكسان سازي بازار 
اين زنجيره خواهد شد. اما زماني كه كاالها در بورس 
عرضه شوند، به دليل شفافيت حاكم بر اين بازار، از 
بروز رانت جلوگيري مي ش��ود و توليدكنندگان نيز 
مي توانند با قيمت واقعي محصول خود را به فروش 
برس��انند. اين نماينده مجلس يازدهم اضافه كرد: 
ب��ا توجه به اينكه بخش عم��ده اي از محصوالت در 
اقتصاد ايران از يارانه هاي مختل��ف مانند انرژي و .. 
بهره مندند، بايد اين محصوالت در سازوكار شفافي 
عرضه و معامله ش��وند تا عالوه بر عيان شدن همه 
آمارهاي معامالتي براي سياس��ت گذار، امكان اخذ 
تصميم ها براس��اس واقعيت هاي بازار فراهم شود. 
از طرفي اخت��الف قيمت هاي داخلي ب��ا بازارهاي 
همس��ايه در كنار نوس��انات نرخ ارز، باعث مي شود 
تا خروج اين كاالها از كش��ور صرفه اقتصادي پيدا 
كند و شاهد رش��د قاچاق كاال باشيم به اين ترتيب 
قيمت گذاري دستوري و غيرمنطقي نبايد در اقتصاد 
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 پايين دستي، ارزش افزوده و 
اشتغال بيشتري براي اقتصاد ايران فراهم مي شود. 
دهقاني همچني��ن تأكيد ك��رد: هم اكنون، طبق 
س��ازوكارهاي تعريف شده، كاالهاي اساسي بايد به 

دست توليدكنندگان پايين دستي برسد. 

»تعادل«آخرينوضعيتبازارسرمايهرادرروزهايباقيماندهتاانتخاباترياستجمهوريبررسيميكند

سيگنال هاي تورمي در انتظار بورس

كاالهاي بورسي مشمول قيمت گذاري دستوري نيستند
سومين جلس��ه ميز صنعت با ميزباني سازمان بورس و 
اوراق بهادار و حضور مدي��ران عامل نيروگاه هاي توليد 
برق و همچنين مديران سنديكاي توليدكنندگان برق 
كشور برگزار شد و در آن دغدغه هاي 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 راه اندازي ش��ده است. در جريان جلسه امروز ميز 
صنعت، مديران نيروگاه هايي كه شركت هاي آنها در بازار 
سرمايه پذيرفته شده اند، حضور يافته و به بيان مشكالت 

و دغدغه هاي خود پرداختند.
وي افزود: اين صنعت اگرچه مسائلي دارد اما درعين حال 
راه حل هاي متعددي نيز پيش روي آن قرار دارد. به خصوص 
كه بخش��ي از اين راه حل ها، در قوانين و مقررات موجود، 
پيش بيني شده اما متأسفانه هنوز اجرانشده است. بنابراين 
مطالبه اصلي در رابطه با صنعت برق اين است كه اين مقررات 
اجرا شود كه از جمله مي توان به ماده 1۸ قانون توسعه ابزارها 
اشاره كرد.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
كرد: اين ماده قانوني صراحتا بيان مي كند كه وقتي كااليي 
وارد بورس مي ش��ود، از ش��مول قيمت گذاري دستوري 
خارج مي شود. از اين رو انتظار مي رود با اجراي اين قانون، 
محدوديت هاي قيمتي و مواردي همچون سهميه بندي 

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 نيروگاه هاي 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 ان ش��اءاهلل اميدوارم محقق شود تا 
نيروگاه ها بتوانند از منافع صادرات برقشان، خودشان نيز 
بهره مند شوند.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع 
ديگري كه در اين جلسه مطرح شد را امكان توسعه توليد 
برق و سرمايه گذاري در ظرفيت هاي جديد نيروگاه هاي 

موجود دانست و گفت: طبق گفته شركت كنندگان در اين 
جلسه، بخشي از نيروگاه ها مي توانند از طريق ايجاد سيكل 
تركيبي، توليد برقشان را افزايش دهند كه تحقق اين امر 
نياز به سرمايه گذاري دارد. اما سرمايه گذاري جديد منوط 
به اين اس��ت كه صنعت برق از سودآوري و توجيه پذيري 
كافي برخوردار باش��د.وي گفت: بنابراين راه حل موجود 
اين است كه زمينه و شرايط جهت سودآوري صنعت برق 
فراهم شود تا سرمايه گذاري جديد از طريق بازار سرمايه وارد 
اين شركت ها شود و آنها با افزايش ظرفيت بتوانند ضمن 
سودآوري بيشتر خود، مشكالت فعلي كشور در اين حوزه را 
كه به شكل قطعي برق خود را نشان داده است، از بين ببرند، 
ضمن اينكه با صادرات بيشتر سودآوري بيشتري نيز شامل 

حال اقتصاد كشور و شركت هاي توليدكننده خواهد شد.
در پايان دهقان دهنوي در خصوص مزاياي برگزاري اين 
جلسات و ايده اوليه تشكيل آن گفت: ايده اوليه تشكيل 
اين جلسات، همگرايي، همفكري و استفاده از ظرفيت هاي 
بازار سرمايه براي كمك كردن به صنايع مختلفي بود كه 
ش��ركت هاي 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 
توسعه سرمايه گذاري ها و رشد توليد در شركت هاي بورسي 
قدم برمي دارد. با پيگيري راهكارهاي موجود، هم منافع 

سهامداران و هم منافع اقتصاد كشور تامين خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
كمتر از يك هفته مانده به آغاز فصل تابستان، همچنان 
سايه دو ريسك اساسي انتخابات رياست جمهوري و 
مذاكرات هسته اي بر سر بازارها است. اگر چه از قبل 
مشخص بود كه انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 
28 خرداد سال جاري برگزار خواهد شد، اما بسياري 
در داخل و خارج از كشور گمان مي كردند كه مذاكرات 
هسته اي دست كم تا اوايل خردادماه به نتيجه خواهد 
رسيد و قدري از فشار تحريم ها بر اقتصاد ايران كاسته 
خواهد شد. اينك اما آنچه مسلم است اينكه تا دوشنبه 
هفته آينده، درصورتي كه انتخابات به دور دوم كشيده 
نشود، رييس جمهور منتخب مشخص خواهد شد. اما 
دستيابي به توافق هسته اي ممكن است چندين هفته 
ديگر طول بكش��د. در اين حال، از آنجا كه در دو ماهه 
نخست سال قيمت اسمي مس��كن در تهران حدود 
5 درصد و قيم��ت واقعي آن )تعديل ش��ده با تورم( 
حدود 8.3 درصد افت كرده اس��ت، انتظار مي رود، تا 
اول مهر ماه س��ال جاري چنين روندي ادامه داشته 
باشد تا حباب مسكن آنگونه كه برخي از اقتصاددانان 
پيش بيني كرده اند تا 30 درصد تخليه ش��ود. در اين 
حال، بر اس��اس آمارهاي ماهانه مرك��ز آمار تركيه، 
تقاضا براي سرمايه گذاري در مسكن تركيه همچنان 
روندي صعودي دارد. مساله اي كه بيش از اينكه با افت 
سرمايه گذاري 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 9 ماهه نخست سال گذشته، حدود 5.2 ميليارد 
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 مي دهد كه طي 9 
ماهه سال 2020 حدود 6 هزار واحد مسكوني توسط 
ايراني ها در تركيه خريداري ش��ده است كه با در نظر 
گرفتن حداقل ميزان س��رمايه گذاري براي كس��ب 
تابعيت تركيه )250 ه��زاردالر( حدود يك ميليارد و 
500 هزار دالر از 5.2 ميليارد 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 
توسط ايراني ها محدود به تركيه نمي شود و كشورهايي 
همچون ام��ارات متحده عربي و اس��پانيا نيز مقاصد 
جذاب براي سرمايه گذاري ملكي از سوي ايرانيان به 

شمار مي روند.

همهمنتظرنتيجهانتخاباترياستجمهوري
در اين حال، مصطفي قلي خس��روي رييس اتحاديه 
مشاوران امالك تهران با اشاره به آخرين وضعيت بازار 
مس��كن گفت: ما هم اكنون دچار يك ركود هستيم و 
همه منتظرند ببينند نتيجه انتخابات رياست جمهوري 

چه مي شود.
وي در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: خوشبختانه فارغ از 
گرايش هاي مختلف 7 نامزد رياست جمهوري، همه 
آنها يكي از دغدغه هاي خود را توجه به مساله مسكن 
اعالم و تاكيد كردند كه در سال هاي گذشته به موضوع 
مسكن آنگونه كه بايد توجه نشده است و بعد از اين بايد 

برنامه ريزي دقيقي صورت بگيرد.
خس��روي با اش��اره به اينكه در 8 س��ال گذشته در 
برنامه ريزي و ناوبري مسكن خوب عمل نشده است، 
افزود: دولت در خرداد 99 اعالم كرده كه قيمت مسكن 
48 درصد افزايش داشته است طبيعي است كه وقتي 
دولت چنين رقمي را اع��الم مي كند، روي بازار تاثير 
مي گذارد و ما در بازار حتي شاهد افزايش قيمت 90 
درصدي بوديم. البته در اين افزايش قيمت، آژانس هاي 
امالك هيچ نقش��ي نداش��تند زيرا نقش آژانس هاي 
امالك مانند نقش راهنمايي و رانندگي اس��ت كه بر 

رعايت اصول و قانون نظارت مي كند.
وي ادامه داد: متاسفانه بسياري از مسووالن كه در حوزه 
مسكن مسووليت دارند از زير كار شانه خالي مي كنند و 

از آنجايي كه پيشاني بازار مسكن، آژانس ها و مشاوران 
امالك هستند مردم تصور مي كنند كه همه مشكالت 
مس��كن بر گردن مشاوران امالك اس��ت كه اين كار 

اشتباه است.
خسروي افزود: اينكه گفته مي شود 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 

قيمت هاي متعادل و معقول است.
وي ادامه داد: وعده هاي پوچ براي س��اخت مس��كن 
اجتماعي و زير سوال بردن مسكن مهر، آغاز طرحي 
به عنوان مسكن ملي كه در بهترين حالت سال 1401 
به ثمر خواهد نشس��ت، عدم عمل به قانون و توجه به 
ساخت مسكن براي دهك هاي پايين جامعه بر اساس 
ماده 31 قانون اساسي، گران شدن قيمت مسكن در 
تهران و خروج سرمايه خريداران از كشور با هدف خريد 
مسكن در تركيه و كشورهاي ديگر، از جمله علت هايي 

است كه بر بازار مسكن تاثير منفي گذاشته است.

تركيهارزانترازتهران؟
خسروي افزود: امروز با توجه به گراني بازار مسكن خريد 
يك منزل مسكوني در تركيه ارزان تر از تهران است و 
حتي شرايط به گونه اي 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 مي شود و اين مساله به ضرر مشاوران امالك 
و آژانس هاي ملك است. اگر قدرت خريد و اجاره مردم 
به س��متي حركت كند كه يك فرد متقاضي مسكن 
بتوان��د ملك خود را بزرگ تر كند و مثال از دو خوابه به 
سه  خوابه ارتقاء دهد آن زمان براي من به عنوان يك 

مشاور امالك سود بيشتري خواهد داشت.

متقاضيانخريدملكدرتركيه
چهكسانيهستند؟

به گزارش »تعادل«، همان طور كه رييس اتحاديه 
امالك اشاره كرده اس��ت، قدرت خريد متقاضيان 

مصرفي به ش��دت افت كرده اس��ت و همين مساله 
در كنار جذابيت بازارهاي ديگر همچون رمز ارزها 
براي سرمايه گذاران و سفته بازان، بازار مسكن را از 
مش��تري خالي كرده و شرايط ركود را فراهم آورده 
است. اما بي گمان، از آنجا كه خريد ملك در تركيه 
دس��ت كم به 6.5 ميليارد توم��ان )به اندازه قيمت 
3 تا 4 آپارتمان 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 مي ش��ود. در واقع، 
متقاضيان خريد مسكن در تركيه، نه زوج هاي جوان 
و خانوارهاي فاقد مس��كن كه اف��راد يا خانوارهايي 
هستند كه قيمت مسكن آنان طي سه سال اخير و 
در باِد تورم حبابي ش��ده و حاال مي توانند با فروش 
ملك خود، شرايط سرمايه گذاري در خارج از ايران 
را فراهم كنند. از اي��ن رو، نمي توان گفت كه خريد 
خانه در تركيه جايگزين خريد خانه در داخل كشور 

شده است.

بانكهاازبازارمسكنبروند
خسروي همچنين در گفت وگوي خود اظهار كرد: 
يكي از مشكالت بازار مسكن حضور پرقدرت بانك ها 
در اين بازار اس��ت. بانك ها 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 بانك ها كامال 
وارد بازار مسكن شده اند و به جاي آنكه با سپرده هاي 
مردم به س��مت توليد و گس��ترش زيرساخت هاي 
كشور حركت كنند به سمت ساخت و ساز مسكن 

و خريد و فروش آن روي آورده اند.
خسروي افزود: بانك ها زمين را مي خرند، مسكن در 
آن مي سازند اما نمي فروشند بلكه خانه هاي خالي را 
نگه مي دارند و باعث ايجاد بحران در بازار مي شوند 
تا بتوانند امالك خود را گرانتر بفروشند و از آنجايي 
كه با بانك مركزي نيز هماهنگ هستند، هيچ كسي 

با آنها برخورد نمي كند.
وي ادامه داد: امروز بخش خصوصي هيچ رغبتي براي 
ساخت و س��از مسكن ندارد زيرا ارگان هاي مختلف 
همچون ش��هرداري و اداره ماليات هيچ حمايتي از 
توليد مسكن نمي كنند. از س��وي ديگر طرح هايي 
مانند اخذ ماليات از خانه هاي خالي اجرا نشده است 

و حتي با اج��راي اين طرح ني��ز مدت زمان زيادي 
طول مي كشد تا اثر آن در بازار مسكن مشخص شود 
و حداقل 4 س��ال طول مي كشد تا اثر اخذ ماليات از 

خانه هاي خالي در بازار مسكن هويدا شود.

مالياتقيمتهاراافزايشميدهد
خس��روي افزود: اين تص��ور كه دول��ت از خانه ها و 
سازندگان مس��كن ماليات بگيرد بر ارزان شدن آن 
تاثير مي گذارد، 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 مي كند و همين 
مساله باعث افزايش قيمت مسكن مي شود و لذا بايد 
قطعا در اين بخش ما به سمت تعادل و از بين بردن 
بي عدالتي 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 
مي دانيم طرحي داريم كه مي تواند باعث رونق بازار 
مسكن بشود و مش��كالت مردم را در اين حوزه حل 
كند، فارغ از جناح بندي ها و ديدگاه هاي سياسي ارايه 
كنيم.خسروي با اشاره به وضعيت آينده بازار مسكن 
گفت: قيمت ها در سال هاي 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 رييس جمهور، اجراي 
برنامه هاي كوتاه مدت 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 قيمت ها 

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��كن هاي كوچك و 
زودبازده، واگذاري زمين به صورت رايگان به سازندگان 
تاييد ش��ده حرفه اي و صنعتي، تغيير وضعيت رهن 
و اجاره خانه از س��نتي به صنعت اجاره مسكن، ارايه 
تسهيالت به خريداران مسكن و سازندگان به شكلي كه 
دريافت كننده تسهيالت بتواند با وامي كه مي گيرد 80 
درصد هزينه خريد يك خانه را تامين كند، در اختيار 
گذاشتن مسكن و زمين شبيه طرح هاي 99 ساله از 
جمله طرح هايي است كه مي تواند در رونق بازار مسكن 

و كاهش قيمت نهايي تاثيرگذار باشد.
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تشكيلتيمهايسبكجستوجو
ونجاتشهريدرپايتخت

حيدر كلهري، معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي 
س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران از 
تشكيل و سازماندهي تيم هاي سبك جست وجو و نجات 
ش��هري خبر داد. كلهري در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه تيم هاي سبك جست وجو و نجات شهري نقش 
مهمي در رسيدگي و حضور به موقع در بحران ها برعهده 
دارند، گفت: اين تيم ها بر پايه الگوهاي بين المللي و با 
هدف استفاده از توانمندي هاي شهروندي فعال هستند 
و مي توانند به عنوان مكمل تيم هاي جست وجو و نجات 
سنگين شهري كه در حال حاضر دو تيم از آن با حضور 
امدادگران آتش نش��اني، هالل احمر و ... درمديريت 
بحران تهران فعال شده، عمل كنند. وي با بيان اينكه 
تيم هاي جست وجو و نجات شهري با مشاركت اعضاي 
خانواده ب��زرگ خانه هاي دوام و ايمني فعاليت خود را 
آغاز كرد، گفت: گروه هاي داوطلب واكنش اضطراري 
محالت يا همان دوام گروه هايي هستند كه يكسري 
آموزش ها براي مواقع بحران را فرا گرفته اند و از مدت ها 
قبل در سطح مناطق 22 گانه ساماندهي شده بودند، 
حاال در اجراي اين طرح نيز از همين ظرفيت استفاده 
خواهيم كرد. معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان 
اينكه هدف اين طرح بهره گيري از ظرفيت نيروهاي 
مستعد و عالقه مند در سطح مناطق بيست و دو گانه 
تهران است، گفت: در فاز نخست اجراي طرح تمامي 
آقايان عالقه مند به حض��ور در اين گروه ها مي توانند 
با مراجعه به س��تادهاي مديريت بحران ش��هرتهران 
آمادگي خود را اعالم كنند.  به گفته وي، در فاز بعدي 
پيش بيني هايي براي استفاده از توان بانوان داوطلب 
نيز انجام شده كه جزييات آن اعالم مي شود. كلهري 
اف��زود: آموزش هاي پايه و تخصصي الزم به داوطلبان 
ازسوي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
ارايه خواهد ش��د و اين افراد پس از طي دوره به عنوان 
اعضاي گروه هاي جست وجو و نجات شهري شناخته 
مي ش��وند. معاون آموزش و مش��اركت هاي مردمي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكيد 
كرد: تشكيل و سازماندهي تيم هاي سبك جست وجو و 
نجات شهري نيز بر پايه الگوهاي بين المللي خواهد بود 

و آموزش ها نيز در همين سطح ارايه مي شود.

تهراندرحالزنانه
وپيرشدناست

شهرام عدالتي، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي 
اس��تان تهران گفت: ش��هر تهران در حال زنانه و پير 
شدن است به شكلي كه نسبت زنان به مردان در تهران 
بيشتر است اما در پيرامون تهران موضوع بالعكس است 
به ش��كلي كه پيرامون در حال مردانه و جوان شدن 
است. به گزارش ايسنا، عدالتي در نشست خبري در 
خصوص جمعيت و نگاه سند آمايش به اين مهم گفت: 
وقتي صحبت از جمعيت مي شود دو شاخص نرخ رشد 
جمعيت و بحث مهاجرت مورد توجه قرار مي گيرد. در 
طول دهه هاي اخير تهران مهاجرپذير بوده و ساالنه 
200 تا 250 هزار نفر به جمعيت آن اضافه مي شود، لذا 
در اين سند بحث كاهش شدت مهاجرت ديده شده 
است.وي افزود: قطعا در اين سند با نگاه به طرح هاي 
جامع از افزايش قلمروي ش��هري جلوگيري خواهد 
شد. اگر اعالم شود تهران براي ساخت و ساز به حداقل 
امكان رسيده است در حوزه زمين و مسكن كنترل بايد 
محقق شود. بايد نقاط بحراني استان تهران كنترل شود 
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 
است به شكلي كه نسبت زنان به مردان در تهران بيشتر 
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 برنامه ريزي 
انجام شده است.وي در خصوص موضوع آب و نگاه اين 
سند نيز گفت: در استان تهران بيشترين ميزان مصرف 
آب در حوزه سكونت است و اگر قلمروهاي سكونتي 
را محدود كنيم قطع��ا در اين موضوع نيز گام موثري 
برداش��ته ايم. آنچه در آمايش دنبال مي كنيم كنترل 
شدت مسائل اس��ت. قطعا اگر سند اجرا نشود آينده 
ايران در 10 شهر خالصه خواهد شد. ما نمي توانيم از 

توازن جمعيت با بي تفاوتي عبور كنيم. 

حملونقلعمومينيازبه
حمايتجديدولتهادارد

معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران، گفت: 
مترو يك موضوع حاكميتي اس��ت و نياز است كه 
همه بخش ها 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 بهره برداري 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 
حاكميتي در اين خصوص حمايت كنند و همچنين 
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 مطالبه گري 
نمايند. مناف هاش��مي همچني��ن گفت: در بحث 
كاهش درآمدهاي شركت به دليل شرايط تحريم و 
كرونا و افزايش هزينه هاي جاري شركت، نياز است 
كه بيشتر به مردم اطالع رس��اني شود و مخاطبان 
اين حوزه بدانند چه آسيب هايي در شرايط كرونا و 
تحريم ها به مترو و حوزه حمل و نقل وارد شده است.

ترسازكرونا
مانعسفرايرانيانبهعراق

ابوالقاسم جاللي، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در هفته هاي اخير 
مجوز بيش از ٢٠ پرواز در هفته را به ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايران��ي و عراقي صادر كرده بوديم اما به 
دليل نبود مس��افر حدود ١5 پرواز به اجرا رسيد و 
عملياتي شد. جاللي در گفت وگو با ايلنا، درباره سفر 
به عتبات عاليات به شكل محدود و احتمال افزايش 
پروازها پس از كاهش محدوديت هاي صدور ويزاي 
عراق اظهار داش��ت: استقبال از س��فر به عراق بين 
ايرانيان بسيار كاهش يافته است. وي با اشاره به تعداد 
پروازهاي بين ايران و عراق گفت: درحالي كه طبق 
توافقات با عراق امكان انجام ٢٠٠ پرواز در هفته بين 
شهرهاي مختلف اين دو كشور وجود دارد اما در حال 
حاضر فقط ١5 پرواز انجام مي شود. او تاكيد كرد: در 
هفته هاي اخير مجوز بيش از ٢٠ پرواز در هفته را به 
شركت هاي هواپيمايي ايراني و عراقي صادر كرده 
بوديم اما به دليل نبود مسافر حدود ١5 پرواز 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 
بود امابه دليل شيوع ويروس كرونا تقاضا كاهش يافته 
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 
ملي مبارزه با كرونا هستيم. معاون هوانوردي سازمان 
هواپيمايي كشوري در پاس��خ به اينكه آيا در حال 
حاضر ميزان پروازهاي داخلي به تعداد پروازهاي قبل 
از دوران كرونا رسيده است، گفت: پروازهاي داخلي 
از نظر تعداد به ميزان پروازهاي داخلي قبل از كرونا 
رسيده اما به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
پذيرش مس��افر با 6٠ درصد ظرفيت هواپيما هنوز 

تعداد مسافران به ميزان آن دوره نرسيده است. 

ازسرگيري3پروازهفتگي
وين-تهران

اشتفان شولتز، سفير اتريش در تهران خبر داد كه 
هواپيمايي اتريش از اواسط ماه آتي ميالدي سه پرواز 
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 مي گيرد.  

شرايط۹گانهعدمتمديد
قراردادهاياجارهمسكن

بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي كرونا قراردادهاي اجاره 
مس��كن حتي درصورت عدم توافق مالك و مستاجر 

تا پايان سال 1400 به مدت يكسال تمديد مي شود.
به گزارش تسنيم، بر اساس اين مصوبه، حداكثر افزايش 
مبلغ اجاره بها يا مبلغ رهن در كالن شهر تهران تا سقف 
25 درصد و ساير كالن شهرها تا سقف 20 درصد و براي 
ساير مناطق شهري كشور تا سقف 15 درصد خواهد 
بود. همچنين مهلت ثبت نام اش��خاص واجد شرايط 
براي دريافت تس��هيالت كمك وديعه اجاره مس��كن 
تا پايان ش��هريور ماه 1400 تمديد مي شود.بانك ها و 
موسسات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال 
جاري تسهيالت مذكور را پرداخت كنند. سقف مبلغ 
اين تسهيالت براي كالن شهر تهران 70 ميليون، ساير 
كالن شهرها 40 ميليون تومان و ساير شهرها 25 ميليون 
تومان تعيين مي شود. شرايط و مقررات مترتب بر اين 
تسهيالت در سال 1399، در سال جاري نيز به قوت خود 
باقي است. تا سقف مبلغ 10 هزار ميليارد تومان از بسته 
تسهيالت كرونايي، در سال 1400 به پرداخت تسهيالت 

براي اين موضوع اختصاص داده مي شود.
موارد ذيل از شمول اين حكم مستثني است: 

1- چنانچه مالك، به منظور تخريب واحد مسكوني، 
احداث س��اختمان جديد يا تعميرات اساس��ي واحد 
مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي 

اخذ كرده باشد.
2- چنانچه مستاجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره 
جديد، بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع 
صالح رس��يدگي كننده، ما به التفاوت مال االجاره را به 

موجر پرداخت نكرده باشد.
3- امالك مورد اجاره كه قباًل يا در مدت تمديد قرارداد 
به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، 
مستاجر مي بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال 

سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام كند.
4- چنانچه مس��تاجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ هاي 
فوق الذك��ر موافقت نكند، به تش��خيص مرجع صالح 

رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است.
5- مستاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين 
مجوز، به تش��خيص مرجع صالح رسيدگي كننده به 
تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر 

شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.
6- چنانچه موج��ر و افراد تحت تكفل وي صرفًا مالك 
همين واحد مسكوني مورد اجاره بوده و نياز )مالك و افراد 
تحت تكفل( موجر به ملك مسكوني مورد اجاره براي 
سكونت، توسط مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.

7-   چنانچ��ه بن��ا ب��ه تش��خيص مرج��ع صال��ح 
رسيدگي كننده، مستاجر خالف عرف عمل نكرده و 

باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.
8- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسكوني 
استفاده غير يا خالف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از 

كاربري عمل كند.
9- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات 
)پرداخت به موقع اجاره بها، هزينه شارژ و ...( اقدام نكرده 
و موجب ضرر و زيان قابل مالحظه موجر )به تشخيص 

مرجع صالح رسيدگي كننده( شده باشد.
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صاحبخانههاسقفاجارهبهاراشكستند
در حالي كه ميزان مجاز اضافه اجاره بهاي س��االنه در 
كالن شهرهاي كشور به جز تهران از سوي ستاد ملي 
كرونا 20 درصد تعيين شد، ارديبهشت امسال نرخ رشد 

ساالنه اجاره در كل كشور 36 درصد بود.
به گزارش ايسنا، سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه 
به اپيدمي وي��روس كوويد 19 در مصوبه اي س��قف 
مجاز افزايش اجاره بها در تهران را 25 درصد، س��اير 
كالن شهرها 20 درصد و ديگر شهرها 15 درصد اعالم 
كرد. روز گذشته 23 خردادماه 1400 نيز در هفتاد و 
دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش 
نرخ اجاره ك��ه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به 

همين ميزان تعيين شد.

رشداجارهبها۱۶،3درصدباالتراز
نرخمصوب

با اين حال آمار رسمي از عدم توفيق سياست گذار 
در اجراي اين مصوبه حكاي��ت دارد. بانك مركزي 
در گزارش ارديبهشت ماه 1400 آمار رشد اجاره بها 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل در تهران را 32.6 
درص��د و در ديگر مناط��ق ش��هري 36.3 درصد 

اعالم كرد.
گزارش ه��اي ميداني نيز حاكي از آن اس��ت كه در 
برخي م��وارد، صاحبخانه ها در ته��ران بيش از 50 
درصد ن��رخ اجاره را باال بردند. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد 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 مي آيند.
قانون مي گويد تا س��ه ماه پس از اعالم رسمي پايان 
كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعالم شده كه بر اساس 
آن مي توان حكم تخليه گرفت، نمي تواند براي صدور 
حكم اقدام كند. به طور مثال اگر مالك نرخ اجاره بها 
را در تهران 30 درصد افزايش داد، مستاجر مي تواند 
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 كميته هاي اقتصادي 
ستاد ملي كرونا حضور داشته و در جريان صدور حكم 
تخليه براي مس��تاجران قرار گرفته اند. ضمن اينكه 
مستاجران مكلف هستند حقوق مالك را رعايت كنند.

سهشرطفسخقراردادهاياجاره
البته قانونگذار استثنائات س��ه گانه اي را درخصوص 
حكم تخليه پيش بيني 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، 
مابه التفاوت مال االجاره رابه موجر پرداخت نكرده باشد.

چنانچه به تش��خيص مرجع صالح رسيدگي كننده، 
نياز مالك )موجر( به دلي��ل ازدواج اوالد ذكور وي به 

ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود. به جز سه مورد 
مذكور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

فاصله3۷۵درصدينرخرشدقيمت
مسكنبااجاره

 به هر ترتيب آمارهاي رسمي و گزارش هاي غيررسمي 
نش��ان مي دهد كه سال گذش��ته مصوبه ستاد كرونا 
چندان جدي گرفته نشده است. شايد يكي از داليل 
عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجاره بها فاصله 
ايجاد ش��ده بين نرخ رش��د اجاره با نرخ رشد قيمت 
مس��كن باش��د. آمارها نش��ان مي دهد از اواخر سال 
1396 كه روند رش��د لجام گسيخته قيمت مسكن 
تحت تاثير بازارهاي موازي آغاز ش��د تاكنون قيمت 
مس��كن در تهران 465 درصد رشد داشته؛ در حالي 
كه ميزان افزايش ن��رخ اجاره بها در همين بازه زماني 
حدود 90 درصد 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 70 ميليون تومان، در 
ديگر كالن شهرها 40 ميليون تومان و در ساير شهرها 
25 ميليون تومان وام اجاره با نرخ سود 13 درصد تعلق 
مي گيرد. اما سال گذش��ته به دليل ناهماهنگي بين 
پرتال وزارت راه و شهرسازي با كارتابل بانك ها به قدري 
روند پرداخت اين تسهيالت طوالني شد كه در بسياري 

موارد عمال كارايي خود را از دست داد.

يككارشناس:نرخگذاري
منجربهفرارسرمايهازبخشمسكنميشود

مجي��د نيك نژاد � كارش��ناس بازار مس��كن � نرخ هاي 
دستوري را منجر به فرار س��رمايه ها از اين بازار دانست 
و گفت: به دليل تورم دايمي س��ال هاي اخير نه مي توان 
پيش فروش كرد و ن��ه پروژه ها را جلو ب��رد. هر روز نرخ 
نهاده هاي ساختماني تغيير مي كند و هيچ نوع تصوري 
از بازدهي س��رمايه در بخش ساخت وس��از وجود ندارد. 
قوانين ضد توليد هم بر مش��كالت افزوده و اين معجون 
تلخ، سازندگان را فراري داده است؛ به طوري 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 مي رود.

نيك نژاد افزود: حوزه ساخت و ساز را با چالش هاي متعدد 
مواجه كرده اند. حاال مدتي است كه با تعيين سقف براي 
اجاره بها به جان بازار اجاره افتاده اند. بارها گفته ايم كه در 
نرخ اجاره دخالت نكنيد. وقتي با تورم 49 درصد، حداكثر 
اضافه نرخ اجاره را 25 درصد اعالم مي كنيد هيچ شير پاك 
خورده اي حاضر نمي شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه 
25 درصد مربوط به تهران است و در ساير شهرها حداكثر 
افزايش مجاز اجاره بها را 20 و 15 درصد تعيين كرده اند. 
با اين دستورالعمل ها كه شبيه دالر 4200 توماني است 
مستاجر و مالك را به جان هم انداخته اند. طي سال هاي 
اخير با همين دست فرمان، تعداد خانوارهاي مستاجر از 

28 درصد به باالي 40 درصد رسيده است.
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قيمت بيت كوين موفق به ثبت رش��د ۱۲ درصدي شده 
است. برخي تحليلگران با تكيه بر چندين شاخص مختلف، 
به بازگشت روند صعودي اميدوارند. اين در حالي است كه 

برخي ديگر از تحليلگران در اين مورد شك دارند.
قيمت بيت كوين ۱۳ ژوئن )۲۳ خرداد( با افزايش به۴۰ هزار 
دالر، جهشي صعودي را تجربه كرد، اما همچنان بسياري از 
تحليلگران در مورد تأييد روند صعودي ترديد دارند. پس از 
گذشت دو ماه از ريزش بيت  كوين از باالترين قيمت خود 
در حدود ۶۵ هزار دالر، اكنون ب��ازار ارزهاي ديجيتال در 
شرايط بالتكليفي به سر مي  برد. به گفته دلفي ديجيتال، 
در صورتي كه قيمت بيت كوين به زير ۳۰ هزار دالر سقوط 
كند، ممكن است در كوتاه مدت شاهد كاهش قيمت بيشتر 
باشيم. ريزش قيمت بيت كوين در طول دو ماه گذشته و 
كاهش ۵۰ درصدي قيمت آن، ممكن است براي آن دسته از 
سرمايه گذاري كه با نوسانات اين بازار آشنا نيستند، افراطي و 
بيش از اندازه به نظر برسد؛ اما براي سرمايه گذاران بلندمدتي 
كه در يك دهه گذشته سقوط هايي بزرگ تر از اين ريزش را 
ديده اند، كاماًل طبيعي باشد. افت ۷۰ درصدي يا حتي بيشتر 
براي بيت كوين چيز غيرمعمولي نيست. به عالوه بيت كوين 
در ماه هاي اخير با جهش قابل توجهي همراه بود. با توجه به 
جنگي كه بين خريداران و فروشندگان در كانال قيمتي ۳۰ 
هزار دالر به وجود آمده است، همچنان احتمال نوسانات 
زياد و ريزش وجود دارد. نزول پرس��رعت قيمت ارزهاي 
ديجيتال، هولدرهاي قديمي و جديد بيت كوين را به حاشيه 
كشانده و باعث شده بسياري از تريدرها با ضرر از بازار خارج 
شوند. داده هاي شاخص SOPR در روزهاي گذشته نشان 
مي دهد كه بيشتر كيف پول ها در وضعيت سوددهي اقدام 
به فروش ارزهاي خود مي كنند. شاخص ترس و طمع نيز 
از زمان ريزش بازار در مارس ۲۰۲۰ به دليل شيوع بيماري 
كرونا، به پايين  ترين سطح خود رسيده است. در حال حاضر 
بيشترين ميزان ترس به دليل ريزش بيشتر احتمالي بازار در 
بين تريدرها وجود دارد. با اين وجود، برخي سرمايه  گذاران 
اين موقعيت را فرصت تلقي كرده و بر اين باور هستند زماني 
كه شاخص ترس به بيشترين ميزان خود رسيد بايد طمع 
كرد. وارن بافت، سرمايه گذار افسانه اي، يك صحبت مشهور 
دارد و خطاب به سرمايه گذاران مي گويد: »زماني كه همه 

مي ترسند، طمع كن.«

     بازگشت احساسات مثبت به بازار
اگرچه بيت كوين طي دو ماه گذشته بيش از ۳۰ هزار دالر 
سقوط كرده است، اما بايد توجه داشت كه ميزان اين ريزش 
و همچنين قيمت فعلي آن، تقريباً دو برابر اوج قيمت قبلي 
بيت كوين در سال ۲۰۱۷ است. البته اين موضوع هم بايد 
در نظر گرفت كه صعود قيمتي زيادي را هم طي شش ماه 
گذشته تجربه كرده است. تجزيه و تحليل درون زنجيره اي 
نش��ان مي دهد بيت  كوين ممكن اس��ت به زودي آماده 
چرخش قيمتي و حركت به س��مت باال باش��د. شاخص 
احساسات آدرس هاي فعال بيت كوين نشان دهنده بازار 
صعودي است. اين شاخص نوسانات قيمتي در بازه هاي 
۲۸ روزه را مقايس��ه مي كند. بر اس��اس گفته هاي ركت 
كپيتال، تحليلگر مشهور در توييتر، بيت كوين همچنان 
در مسير ثبت يك اوج تاريخي جديد است. در حال حاضر 
بايد منتظر ماند و ديد كه بيت كوين چه روندي را در پيش 
خواهد گرفت. چشم  انداز بلندمدت همچنان قوي است؛ زيرا 

كشورهايي مانند السالوادور بيت كوين را به عنوان يك ارز 
قانوني پذيرفته اند. انتشار اين خبر باعث شد تا افراد بيشتري 

به اين بازار عالقه مند شوند.

     كامبك بيت كوين با توييت ايالن ماسك
ايالن ماسك با انتشار توييتي مي گويد زماني كه تاييد شود 
۵۰ درصد انرژي موردنياز براي استخراج بيت كوين از نوع 
انرژي هاي پاك است، تس��ال مجددا در معامالت خود از 

بيت كوين پشتيباني خواهد كرد.
اگرچه كارشناس��ان اين مدت بين صعود و سقوط مردد 
بودند، نمي توان نقش ايالن ماسك در صعود بيت كوين به 
۴۰ هزار دالر را ناديده گرفت.  به دنبال توييت ايالن ماسك 
بود كه قيمت بيت كوين با رشد ۱۲ درصدي طي يك روز، 
از مرز ۳۹ هزار دالر گذشت. بهمن ماه سال گذشته، تسال با 
سرمايه گذاري ۱.۵ ميليارد دالري روي بيت كوين، به اعتقاد 
بسياري از تحليلگران بازار باعث شد قيمت اين رمزارز در 
عرض ۲۴ ساعت افزايش چشمگيري داشته باشد و حتي 
باعث شد بيت كوين قله  جديد قيمتي را فتح كند. قضيه 
به همين جا ختم نشد و اوايل فروردين ماه ايالن ماسك، 
مديرعامل تس��ال توجه ويژه اي به بيت كوين نشان داد تا 
جايي كه مشخص شد امكان خريد خودروهاي تسال با اين 
رمزارز محبوب وجود دارد. تصميم وي بر قيمت بيت كوين 
و به تبع آن س��اير رمزارزها تاثير گذاشت. اما به فاصله ۴۹ 
روز نظر ايالن ماسك برگشت و وي اواخر ارديبهشت  ماه 
در توييت ديگري از توقف امكان خريد خودروهاي تسال 
با بيت كوين خبر داد و بار ديگر باعث ايجاد نوسان در بازار 
شد. وي اين تصميم را به دليل نگراني در مورد آسيب هاي 
زيست محيطي گرفته بود. بالفاصله پس از انتشار توييت 
ايالن ماسك، قيمت بيت كوين با افت حدود ۱۰ درصد روبرو 

شد. اما به نظر مي رسد ورق برگشته و اكنون ايالن ماسك 
برنامه هاي ديگري را دنبال مي كند. بسياري از فعاالن بازار 
رمزارز بر اين باورند كه نبض بازار رمزارزها با توييت هاي ايالن 
ماسك مديرعامل تسال دچار نوسان مي شود. بعد از انتشار 
توييت ايالن ماسك مبني بر حمايت مجدد از بيت كوين، 
ارزش اين رمز ارز رش��د ۵.۱ درصدي را تجربه كرد. ايالن 
ماسك مي گويد رمزارزها آينده اميدواركننده اي دارند ولي 

نبايد براي محيط زيست هزينه ساز شوند.

     پاسخ ايالن ماسك به انتقادها
ايالن ماسك، در پاسخ به انتقاد از او به خاطر دست كاري 
قيمت بيت كوين گفت كه ش��ركتش تنها زماني اقدام به 
ازسرگيري پذيرش پرداخت از طريق بيت كوين خواهد 
كرد كه ح��دود ۵۰ درصد از مصرف انرژي اس��تخراج آن 
از انرژي هاي تجديدپذير باش��د. ايالن ماس��ك گفته كه 
ش��ركت س��ازنده خودروهاي الكتريكي زماني شروع به 
پذيرش پرداخت هاي بيت كويني مي كند كه تأييد شود 
اس��تخراج كنندگان اين ارز ديجيتال از انرژي هاي پاك 
استفاده مي كنند. اين اظهارات ماسك كورسويي از اميد 
ب��راي بازار ارزه��اي ديجيتال بود مبني ب��ر اينكه ترس، 
بالتكليفي و ترديدي كه پيرام��ون دارايي هاي ديجيتال 
ايجاد شده بود، احتمااًل بزودي فروكش خواهد كرد. اخيراً 
ماگدا ويرزيكا، مديرعامل شركت سيگنيا، اتهام هايي را عليه 
ماسك منتشر كرده بود. ويرزيكا از كميسيون بورس و اوراق 
بهادار امريكا )SEC( خواس��ته است كه درباره دستكاري 
قيمت بيت كوين توس��ط ماس��ك تحقيق كند. ويرزيكا 
ماس��ك را متهم كرده است كه آگاهانه قيمت بيت كوين 
را باال برده تا فقط »بخش بزرگي از دارايي خود را در اوج« 
بفروشد. ماسك روز يكشنبه در پاسخ نوشت: »اين صحت 

ندارد. تسال فقط حدود ۱۰ درصد از دارايي بيت كوين خود 
را فروخ��ت تا تأييد كند كه بيت كوي��ن به راحتي و بدون 
جابه جا كردن ب��ازار نقد مي ش��ود.« پيش تر نيز گزارش 
شده بود كه ماسك در ماه آوريل اذعان كرد كه تسال براي 
اثبات نقدشوندگي بيت كوين به عنوان جايگزيني براي 
پول نقد، بخشي از دارايي هاي بيت كوين خود را فروخته 
است. ماسك يك ماه پيش از آن تأييد كرده بود كه شركت 
تس��ال ۱.۵ ميليارد دالر بيت كوين 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��ال روز يكشنبه زمينه را براي مش��خص كردن زمان 
ازس��رگيري پذيرش بيت كوين توسط اين شركت آماده 
كرد. او در ادامه توييت خود نوش��ت: »وقتي تأييد ش��ود 
كه اس��تخراج كنندگان بيت كوين مقدار معقولي انرژي 
پاك )حدود ۵۰ درصد( اس��تفاده مي كنند و روند آينده 
آن مثبت است، تسال پذيرش تراكنش هاي بيت كويني را 
از سر خواهد گرفت.« ماسك اخيراً توسط مايكل سايلور 
مديرعامل مايكرواس��تراتژي )MicroStrategy( به 
نشست اس��تخراج كنندگان بيت كوين دعوت شد. اين 
نشست به تشكيل شوراي استخراج بيت كوين به عنوان 
يك نهاد داوطلبانه خودتنظيم گ��ري در صنعت ارزهاي 
ديجيتال منجر شد كه هدفش استفاده از گزينه هاي بيشتر 
انرژي تجديدپذير و افزايش ش��فافيت استخراج ارزهاي 
ديجيتال اس��ت. با وج��ود تمام انتقادهايي ك��ه در مورد 
استخراج بيت كوين مطرح است، تخمين زده مي شود كه 
اكثر استخراج كنندگان در حال حاضر نيز از منابع انرژي 

جايگزين استفاده مي كنند.
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غول هاي تكنولوژي
تجزيه مي شوند

گروهي  از قانون گذاران امريكايي يك بسته قانوني 
را معرفي كردند ك��ه مي تواند قدرت بازار غول هاي 
تكنولوژي را محدود كند. فيسبوك، گوگل، آمازون 
يا اپل براس��اس اين قانون مجب��ور خواهند بود تا 
پلتفرم هاي خ��ود را از ديگر خط��وط تجاري جدا 
كنند. ب��ه گزارش پيوس��ت به نق��ل از اي پي، اين 
پيش��نهادات دو حزب��ي، نتيجه ۱۵ ماه بررس��ي 
كميته فرعي ضد انحصار در كميته قضايي مجلس 
امريكاس��ت كه رهبري آن را ديويد سيس��يلين، 
نماينده جمهوري خواه راد آيلند در اختيار دارد. اين 
بررسي نتيجه گيري مي كند كه غول هاي تكنولوژي 
با اعمال هزينه هاي اضافي، شرايط سخت قرارداد، 
اس��تخراج داده هاي ارزش��مند افراد و تجارت هاي 
متكي به آنها، از قدرت بازار خود سوءاستفاده كرده اند. 
سيس��يلين در بيانيه اي 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 مي توانند شركت هاي 
كوچك را نابود كنند؛ قيمت هاي مصرفي را افزايش 
داده و اف��رادي را بيكار كنند. دس��تور جلس��ه ما 
ميدان ب��ازي را متعادل كرده و تضمين مي كند كه 
شركت هاي انحصارگراي تكنولوژي كه بيشترين 
ثروت و قدرت را دارند نقشي همانند بقيه ما داشته 
باش��ند.« قانون پيشنهادي، ساختار اين شركت ها 
را ه��دف گرفته و آنها را تجزي��ه مي كند. غول هاي 
تكنولوژي چندين دهه از مقررات سبك و جايگاه 
ويژه در واشنگتن لذت بردند، اما حاال صحبت هاي 
زيادي را درمورد مشكالت رقابت، حريم خصوصي 
مصرف كننده و نفرت پراكني مي شنويم. جو بايدن، 
رييس جمهور فعلي امريكا پيش تر در دوران نامزدي 
درمورد تجزي��ه غول هاي تكنولوژي صحبت كرده 
بود اما حاال در جايگاه رياست جمهوري اقدامي در 
اين باره انجام نمي دهد. اگر اين گام ها برداشته شود، 
بزرگ ترين تغييرات صنعت را پس از پرونده ۲۰ سال 
پيش مايكروسافت ش��اهد خواهيم بود. كن باك، 
نماينده جمهوري خواه كلورادو و جمهوري خواه ارشد 
در هيات ضدانحصار براي تاييد قانون پيش��نهادي 
سيسيلين تالش مي كند. بسياري از قانون گذاران 
جمهوري خواه سلطه غول هاي تكنولوژي بر بازار را 
تاييد اما از تغيير كامل قوانين ضد انحصار پشتيباني 
نمي كنند. تاييد اين قانون در كنگره كار دش��واري 
اس��ت. دموكرات ه��ا كنگره را كنت��رل مي كنند و 
آراي س��نا نيز به صورت ۵۰-۵۰ تقس��يم ش��ده و 
راي تعيين كنن��ده در اختيار كاماال هريس، معاون 
رييس جمهور اس��ت. اين پيش��نهادات همچنين 
باعث مي شود كه غول هاي تكنولوژي اجازه برتري 
دادن به محصوالت و خدمات خود نسبت به ديگران 
را نداش��ته باش��ند. براي مثال بررسي ضدانحصار 
مجلس نش��ان مي دهد گوگل ق��درت مطلق را در 
بازار جس��ت وجو دارد و فيس بوك قدرت مطلق را 
در حوزه شبكه اجتماعي در اختيار دارد. اين كميته 
فرعي مي گويد آم��ازون و اپل به ترتيب قدرت بازار 
قابل توجه و پايداري در بازار خرده فروش��ي آنالين 
و فروشگاه هاي اپليكيشن و سيستم عامل موبايل 
دارند. قانون پيش��نهادي همچنين كار غول هاي 
تكنولوژي براي ادغام رقبا در خود كه در سال هاي 
اخير چندين مرتبه انجام گرفته را دشوارتر مي كند. 
همچنين اين قانون از كنگره مي خواهد تا از قدرت 
قانون گذاران ضدانحصار از جمله كميسيون بازرگاني 
فدرال اس��تفاده كنند. اين چهار ش��ركت اتهامات 
قانون گذاران مبني بر سواستفاده از جايگاه مسلط 
بازار را رد كرده و مدعي  هستند كه مداخله نامناسب 
در اين بازار از طريق قانون باعث آسيب به شركت هاي 
كوچك و مصرف كنن��دگان مي ش��ود. يك گروه 
صنعت تكنولوژي به نام »اتحاديه صنعت كامپيوتر و 
ارتباطات« روز جمعه گفت كه اين قانون قصد دارد 
»گروه منتخبي از ارايه دهندگان 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 
داده اند. اين قوانين روي پيشتازي اقتصادي امريكا 
تاثير بس��زايي خواهد داش��ت و امكان استفاده از 

خدمات ديجيتال آزاد را از مشتريان مي گيرد.«

دعواي واتس اپ با دولت ها
باال گرفت

مدير واتس اپ در مصاحبه اي اعالم كرد در صورتي 
كه مقام��ات انگليس اي��ن پيام رس��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 واتس اپ اعالم 
كرد در صورتي كه پيام رس��ان مجبور به تضعيف 
رمزگذاري سر به سر در انگليس شود، اقدام قانوني 
خواهد كرد. كت كرت در مصاحبه اي اعالم كرد اين 
سرويس پيام رسان آماده به چالش كشيدن هرگونه 
تقاضا براي باز كردن سيس��تم هايي اس��ت كه به 
سرويس هاي امنيتي اجازه نمي دهد پيام هاي رد و 
بدل شده بين مجرمان را بخوانند. واتس اپ و شركت 
مادر آن )فيس بوك( به دليل رمزگذاري سر به سر 
پيام ها با فش��ار فزاينده اي روبرو هستند. به گفته 
مقامات امنيتي انگليس اين فرآيند ريسكي براي 
امنيت كاربران و جامعه در بردارد. اين در حالي است 
فيس بوك تصميم دارد رمزگذاري سربه س��ر را در 
سرويس هايش از واتس اپ 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��س اپ در خصوص 
پيام هايي كه پس از ارسال ناپديد مي شوند، اظهار 
نگراني كرده اند. 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 پيام ها را ترويج كند.

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 ۸۰ الي 
۹۰ درصد قطعات خودرو در داخل توليد ش��ود، هيچ 
كشوري نخواهد توانست صنعت خودروسازي كشور 

را تحريم كند.
سوم( دومين مساله اي كه دولت آينده بايد آن را مورد 
توجه قرار دهد، استقالل الزم در حوزه مديريت صنعت 
خودروسازي است. واقعيات اقتصادي حاكي از آن است 
كه تفكر مديريت دولتي در اين بخش آسيب رس��ان 
خواهد بود. هر اندازه كه دخالت ه��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 مي تواند 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 
در صنايع مختلف به تاخير مي اندازد. در نقطعه مقابل اما 
مديريت تخصصي بخش خصوصي مي تواند اهداف از 

پيش تعيين شده در اين صنعت را محقق كند.
چهارم( موضوع مهم بعدي كه هنوز فكر عاجلي براي 
آن نشده است، پرهيز از قيمت گذاري هاي دستوري 
در حوزه خودروس��ازي )و اساس��ا هر حوزه اقتصادي 
ديگر( است. بررسي تحليلي مشكالت اقتصادي كشور 
طي دهه هاي گذشته نشان مي دهد هر زمان كه روند 
دخالت هاي بخشنامه اي و دستوري در اقتصاد افزايش 
يافته به همان اندازه نيز بخش هاي اقتصادي از رشد و 
پويايي الزم دور ش��ده اند. طي سنوات گذشته حدود 
۸۰ ال��ي ۹۰ هزار ميلي��ارد تومان در اثر روند اش��تباه 
قيمت گذاري هاي دستوري به صنعت خودروسازي وارد 
شده و چنانچه براي پايان دادن به اين روند فكري نشود، 
اين ضرر باز هم بيشتر خواهد شد. بنابراين دولت آينده 
بايد تالش كند روند كلي حمايت از صنعت خودروسازي 
را با مورد توجه قرار دادن اين گزاره ها تس��ريع بخشد. 
چنانچه به اي��ن ضرورت ها توجه الزم ش��ود مي توان 
نسبت به افزايش دامنه توليد خودرو در كشور اميدوار 
بود. افزايش توليد هم ت��وزان را به بازار باز مي گرداند و 
تعادل در عرضه و تقاضا ايجاد مي كند. توازني كه اقتصاد 
ايران امروز بيشتر از هر زمان ديگري به آن نيازمند است.

رشدارزشبيتكوينبعدازانتشارتوييتايالنماسكمبنيبرحمايتمجددازاينرمزارز

بيت كوين بار ديگر به ۴۰ هزار دالر رسيد

هكرها به جاي بيت كوين سراغ يك رمزارز ديگر رفتند

گاميمهمبرايرفعانحصارازحوزهوارداتاينترنت

اگرچه بيت كوين همچنان رمزارز مورد درخواست هكرهاي 
باج گير است اما مجرمان سايبري به تدريج خواستار دريافت 
باج در قالب رمزارزي ديگر به نام مونرو مي شوند. به گزارش 
ايسنا، هنگامي كه اف بي آي با موفقيت به كيف ديجيتالي 
هكرهاي شركت كلونيال پايپ الين رخنه كرد و پولي كه اين 
هكرها به عنوان باج در قالب بيت كوين دريافت كرده بودند 
را پس گرفت، يك زنگ هشدار براي مجرمان سايبر بود كه 
تصور مي كردند مبادل��ه به رمزارز آنها را در برابر تحقيقات 
جنايي حفاظت مي كند. يك��ي از اصول اصلي بيت كوين، 
دفتر كل عمومي آن اس��ت كه همه مب��ادالت توكن را در 

سوابقش ذخيره مي كند كه براي همه قابل مشاهده است. 
به همين دليل هكرها در حال روي آوردن به كوينهايي مانند 
دش، زي كش و مونِرو هستند كه قابليت ناشناسي در آنها 
وجود دارد. مونِرو به خصوص در حال تبديل شدن به رمزارز 
منتخب مجرمان سايبري است كه به باج گيري مي پردازند. 
ريچارد هولند، مدير امنيت اطالعات شركت اطالعات تهديد 
سايبري »ديجيتال شادو « در اين باره گفت: مجرمان خبره تر 
در حال استفاده از مونِرو هستند. مونِرو در سال ۲۰۱۴ توسط 
كنسرسيومي از طراحان ايجاد شد كه بسياري از آنها ترجيح 
دادند ناشناس بمانند. حريم خصوصي و ناشناسي مهم ترين 
جنبه هاي اين ارز ديجيتالي هستند. توكن حريم خصوصي 
كه در بالك چين مونِرو فعاليت مي كند عمال جزييات همه 
مبادالت را مخفي مي كند. هويت ارسال كننده و گيرنده و 
همچنين ميزان مبادله پنهان مي ماند. به گفته مارك گرنز، 
رييس شركت ديجيتال مينت، اگرچه بيت كوين همچنان 
از سوي باج گيران سايبري درخواست مي شود اما مجرمان 

بيشتري براي دريافت مونِرو درخواست مي كنند. ما شاهد آن 
بوده ايم كه در چند ماه گذشته گروه هكري REvil تخفيف 
مي دهد يا درخواست پرداخت به مونِرو را دارد. مونِرو در بازار 
زيرزميني بزرگ »آلفا بي« تا زماني كه در سال ۲۰۱۷ بسته 
شد، گزينه محبوبي بود. با اين حال موانع عمده اي بر سر راه 
رايج شدن مونِرو وجود دارند. متي گرين اسپان، مدير سهام 
و موسس كوانتوم اكونوميكس در اين باره اين طور توضيح 
داد كه مونِرو به اندازه رمزارزهاي ديگر نقدشونده نيست و 
بسياري از صرافي ها به دليل نگرانيهاي رگوالتوري ترجيح 
داده اند اين رمزارز را در ليست خود قرار ندهند. مطمئنا اين 
رمزارز چندان از موج اخير س��رمايه گذاريهاي موسسه اي 
بهره اي نبرده است. اين به معناي آن است كه براي مجرمان 
سايبري دشوارتر اس��ت كه پول خود را مستقيما دريافت 
 كنند. نيك كارتر، از شركاي موسس شركت »كستل آيلند« 
ونچر معتقد است اگرچه دولت امريكا مي تواند با محدود 
كردن نقاط نقدشوندگي مونِرو، اين رمزارز را كنترل كند اما 

بازارهايي كه امكان انتقال نقطه به نقطه مونِرو به پول كاغذي 
را فراهم مي كنند، همواره ساماندهي را دشوار خواهند كرد. 
همچنين هكرها مي توانند مبادالتش��ان را خارج از حوزه 
قضايي امريكايي و در نقاطي انجام دهند كه مشمول مقررات 
سخت گيرانه مشابه رگوالتورهاي امريكايي نمي شوند. بيمه 
سايبري يكي از داليلي است كه بيت كوين همچنان رمزارز 
منتخب در اكثر حمالت باج افزاري مانده اس��ت. به گفته 
پيتر مارتا، افسر سابق سيا و مشاور شركتها در امور مديريت 
ريسك سايبري، بيمه در اين فضا بسيار مهم است و بيمه 
گران حاضر نيستند براي پرداخت حق السكوتي كه در قالب 
مونِرو بوده است، خسارت پرداخت كنند. رديابي با بيت كوين 
راحت تر است و زيرساختي وجود دارد كه به مقامات اجازه 
مي دهد اين مبادالت را رصد كنند. بر اساس گزارش شبكه 
سي ان بي سي، اگرچه بالك چين بيت كوين عمومي است 
اما همواره راه هايي وجود دارد كه امكان ردگيري مبادالت 

به مقصد نهايي را براي بازرسان دشوار كند.

رييس شركت ارتباطات زيرساخت گفت: افتتاح »مركز 
تبادل داده بين الملل«، عالوه بر فراهم  آوردن زمينه صادرات 
خدمات محتوايي توليدكنندگان محتوا، گام مهمي در رفع 
انحصار واردات پهناي باند بين الملل است. حميد فتاحي 
در گفت وگو با ايرنا درباره مركز تبادل داده بين الملل، اظهار 
داشت: يكي از اجزاي زيرساختي سند مصوب طرح كالن 
و معماري شبكه ملي اطالعات، مركزي به نام تبادل داده 
بين الملل )IXP International( است كه در اين هفته 
به عنوان منطقه ويژه فناوري اطالعات افتتاح مي شود. وي 
اضافه كرد: خدمات اين مركز به حوزه فناوري مانند خدماتي 
است كه مناطق ويژه اقتصادي كشور به صنايع اختصاص 
مي دهند. همانطور كه در مناط��ق ويژه اقتصادي، برخي 
ترجيحات و معافيت ها ب��راي بخش هاي مختلف فراهم 
است، اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي و كارشناساني 
كه روي اين س��ند كار كردند به اين نتيجه رسيده اند كه 
راه اندازي چنين فضايي براي توسعه شبكه ملي اطالعات 
جزو موارد ضروري است. معاون وزير ارتباطات با تأكيد بر 
اينكه از اين طريق مي توان يكسري معافيت ها براي حوزه 
فناوري اطالعات در حوزه تبادل داده فراهم كرد، افزود: از 

طريق راه اندازي اي��ن مركز، توليدكننده داخلي مي تواند 
محتوايي كه توليد كرده را براي مشتري خارج از كشور نيز 
دسترس پذير كند. محتواي توليد شده در داخل مي تواند 
با ترجيحات خوب، بهترين كيفيت و ارزان ترين قيمت از 
طريق اين مركز ديتا به دست مشتريان بين المللي برسد. 
وي تاكيد كرد اگر فردي در كشورهاي همسايه قصد استفاده 
از محتواي VOD )پخش ويديويي( را داشته باشند مجبور 
به استفاده از IXP هاي بين المللي هستند و ما نيز به اجبار بايد 
محتوا را به آن جا ببريم تا تبادل در آن نقطه انجام شود. وي 
خاطرنشان كرد: با افتتاح اين مركز، كيفيت خدمات، بهبود 
يافته و قيمت براي توليدكننده محتواي داخلي و مشتري 
خارج از كشور كاهش پيدا مي كند. رييس شركت ارتباطات 
زيرساخت افزود: از طريق افتتاح اين مركز، امكان حضور 
پلتفرم ها و كسب وكارهاي داخلي فعال در حوزه محتوا، در 
فضاي بين المللي فراهم مي شود. فتاحي با بيان اينكه يكي 
از ايده هاي ديگري كه از طريق راه اندازي اين مركز دنبال 
مي شود ميزباني محتواي بين المللي در داخل كشور است، 
خاطرنشان كرد: سعي داريم تا جايي كه ممكن است برخي 
از محتواهاي حوزه بين الملل كه براي كاربران داخلي جذاب 

است و به آن نياز دارند را در اين مركز بين المللي »هاست« 
)ميزباني( كني��م. وي گفت: براي اي��ن كار، منطقه ويژه 
اقتصادي پيام را براي اين كار در نظر گرفتيم چون مي توان 
از قوانين ويژه اقتصادي كه بر آن حاكم است استفاده كرد. 
گيمرها )بازيكنان بازي هاي آنالين( از اين طريق مي توانند 
به برخي از بازي هاي پرطرفدار آنالين، دسترسي باكيفيت 
بهتر و تسهيالت مناسب داشته باشند. فتاحي تصريح كرد: 
در اين مركز همه چيز بومي و توس��ط شركت زيرساخت 
راه اندازي شده است. اكنون برخي اپراتورها مراكز داده اي را 
در كنار اين قطب ديتاسنتري ايجاد كرده اند. در اين منطقه 
گمركي سخت افزارها بدون تعرفه گمركي عرضه مي شود كه 
اين مساله زيست بوم خوبي را در اين منطقه به وجود خواهد 
آورد. وي تصريح كرد: يكي از مس��ائل مهم ديگري كه به  
واسطه اين مركز تسهيل مي شود رفع انحصار خريد اينترنت 
در شركت ارتباطات زيرساخت است. اين موضوع مدت ها 
قبل با صدور دستوري از سوي وزير ارتباطات آغاز شد. براي 
رفع اين انحصار در گام اول، تجاري »وويس بين الملل« را 
به اپراتورها واگذار كرديم كه عوايد آن وارد بخش خصوصي 

فعال در حوزه فناوري اطالعات شد. 

ويژه

راه اندازي مركز نوآوري
همراه اول

به منظور حمايت از اس��تارت آپ ها و تيم هاي نوپا 
مركز نوآوري همراه اول راه اندازي 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، نوآوري و حمايت از فناوريهاي نوين 
و بومي در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، مركز 
نوآوري همراه اول )MCI R&D LAB( را راه اندازي 
كرد. اين مركز با هدف خودكفايي و استقالل فني و 
تخصصي حول محور نيازمندي هاي فناورانه زيست 
بوم ICT كشور و بهره مندي از ظرفيت دانشگاه ها 
و شركت هاي دانش بنيان سراسر كشور راه اندازي 
شده است. اين مركز به عنوان بازوي نوآوري همراه 
اول زيرنظر مركز تحقيق و توسعه با تعريف پروژه هاي 
مشترك با بهره مندي از ظرفيت اعضاي هيات علمي 
و دانشجويان نخبه زيرساخت هاي الزم براي توسعه 
اكوسيس��تم نوآوري را از قبيل خدم��ات پايه اي و 
خدمات تخصصي حول محور نيازمندي هاي حوزه 
ICT ارايه مي دهد. رويكرد اي��ن مركز حمايت از 
استارت آپ ها و تيم هاي نوپا در محور اصلي فناوري 
اطالعات و ارتباط��ات و نرم افزاره��اي رايانه اي و 
خدمات تجاري سازي و شتابدهي اعالم شده است.



تعادل |
رص��د بازار نش��ان مي دهد، 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��ت گذاري ها 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 ۲۲۰ ميليون تومان در روزهاي 
گذشته به قيمت ۲۲۷ ميليون 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 مي دهند 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 
قيمت ها در بازار خودرو كماكان صعودي است. اين 
افزايش قيمت ها بيش��تر در بي��ن خودروهاي گروه 
 ef۷ پژو و سمند ديده مي ش��ود؛ به طوريكه سمند
از ۲۱۳ ميليون تومان طي دو روز گذش��ته به قيمت 
۲۱۵ ميليون تومان رس��يده است و سمند lx مدل 
۱۴۰۰ نيز از ۱۹۰ ميليون تومان در روزهاي گذشته 

به قيمت ۱۹۳ ميليون تومان رسيده است.
در بين خودروهاي گروه پژو نيز اين افزايش قيمت ها 
ديده مي ش��ود به طوري 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 گرفته اند. 
به طوري كه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ در اين مدت يك ميليون 
تومان ارزان شده است و در حال حاضر به قيمت ۱۹۸ 
ميليون تومان رسيده است و پژو ۲۰۷ اتوماتيك نيز 
در اين مدت كاهش قيمت را تجربه كرده است و اين 
خ��ودرو از ۳۹۵ ميليون تومان در روزهاي گذش��ته 
امروز به قيمت ۳۹۳ ميليون تومان رس��يده اس��ت. 
در بين س��اير گروه هاي خودروسازي روند قيمت ها 
در بي��ن خودروهاي تيبا نيز در اين مدت افزايش��ي 
بوده است به طوري كه تيبا ۲ از ۱۳۱ ميليون تومان 
در روزها گذشته امروز به قيمت ۱۳۶ ميليون تومان 
رسيده است. تيبا صندوقدار نيز در اين مدت گران 
ش��ده اس��ت و اين خودرو از ۱۲۱ ميليون تومان در 
روزهاي گذشته امروز به قيمت ۱۲۷ ميليون تومان 

رسيده است.
به گفته فع��االن بازار، همچنان رون��ق در معامالت 
خودرو وجود نداشته و اكثريت مردم ترجيح مي دهند 
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 مي كنند و در اين شرايط آنها مجبور به خريد 
هستند. به صورت كلي خريد و فروشي در بازار خودرو 
انجام نمي ش��ود محصوالت خارجي نيز قيمت هاي 
غيرمعقول داشته و فروشنده با درنظر گرفتن شرايط 

قيمت مورد دلخواه خود را به خريدار اعالم مي كند.

    كالف سردرگم قيمت گذاري خودرو
چند ماه است كه خودروس��ازان در حال رايزني براي 
آزادسازي قيمت توليدات شان هس��تند و اين امر را 
عاملي براي خروج از زياندهي خود عنوان مي كنند. در 
اين راستا صنعتگران جلسات متعددي را با مسووالن 
دولتي و مجلس برگزار كرده و حتي در نامه اي به رييس 
كميسيون صنايع مجلس، موافقت خود را با آزادسازي 
واردات خودرو در ازاي آزادسازي قيمت خودروهاي 
داخلي اعالم كرده اند. در جلسه اي كه اواخر ارديبهشت 
امسال در كميسيون صنايع مجلس با حضور رييس 
سازمان گسترش، رييس شوراي رقابت، مديران عامل 
شركت هاي خودروساز و رييس انجمن قطعه سازان 
برگزار شد، نامه اي با امضاي مديران عامل ايران خودرو 
و سايپا و همچنين دبير انجمن قطعه سازان به رييس 
كميسيون صنايع مجلس ارايه شد كه در آن پيشنهاد 
قيمت گذاري 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 مي كنند، 
با فرمول بهاي تمام ش��ده و با در نظر گرفتن س��ود ۵ 
درصدي با تاييد و نظارت وزارت صنعت قيمت گذاري 
ش��وند. اما در مورد خودروهاي اختصاصي كه لوكس 
و نسبتًا گران محسوب ش��ده و مشابه خارجي دارند، 
قيمت گذاري با پيشنهاد هيات مديره شركت ها و تاييد و 
نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي 
بازار صورت گيرد.. همچنين در اين نامه عنوان شده بود 
كه خودروسازان مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو 
ندارند و آن را عاملي براي بهبود فضاي رقابتي و ايجاد 
آرامش در بازار و نزد مصرف كننده مي دانند. به گزارش 

خبرگزاري فارس، اين درخواست در حالي مطرح شد 
كه مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان اسفند سال 
گذشته با بيان اينكه آزادسازي قيمت خودرو به ضرر 
قطعه سازان و مردم اس��ت، گفته بود: ما مي خواهيم 
قيمت تمام شده كاال پايين باشد. با آزادسازي، قيمت  
خودرو افزايش مي يابد 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 

كارخانه اي خودروها ۳۰ درصد 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، مي گويد: افزايش مس��تمر قيمت 
خ��ودرو در كارخانه، ثبات ب��ازار را از بي��ن مي برد. 
ش��وراي رقابت بايد به جاي قيمت گذاري ۶ ماهه به 
صورت ساالنه بهاي خودرو را تعيين كند. وي با اشاره 
به ض��رورت اخذ ماليات از س��وداگران بازار خودرو، 
معتقد است: اساسي ترين مشكل موجود در صنعت 
خودروسازي، هجوم سيل نقدينگي به بازار خودرو 
است، اين موضوع موجب جوالن سوداگران در بازار 
شده به طوري كه در ۲ سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار 
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 مي گويد: 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 مي رود .وي معتقد اس��ت: 
هرچند خودروسازان محصوالت جديدي را به بازار 
عرضه كردند اما اين محصوالت عطش بازار را از بين 

نمي برد، زيرا انحصار در اين حوزه وجود دارد.
حاال با گذشت يك ماه از نامه نگاري خودروسازان و 
قطعه سازان براي آزادس��ازي قيمت خودرو، ظاهراً 
توليدكنندگان به اين نتيجه رسيده اند كه خواسته 

آنها در روزهاي پاياني عمر دولت عملي نخواهد شد و 
به همين دليل در خصوص پيگيري مطالبات خود از 

دولت آينده سخن مي گويند.
بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان در مورد انتظارات اين 
صنعت از دولت بعدي مي گويد: دو مشكل اساسي در 
حوزه قطعه س��ازي وجود دارد كه خواسته هاي ما از 
دولت بعد حول آن شكل مي گيرد. مشكل اول مساله 
نقدينگي در صنعت قطعه سازي است كه اين صنعت 
به شدت متاثر از آن است. در واقع خودروسازان توانايي 
پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند كه ريشه اين 
مش��كل به قيمت گذاري دس��توري برمي گردد. وي 
با تاكيد ب��ر لزوم اصالح رويه قيمت گ��ذاري خودرو، 
مي گويد: قدم اول دولت بعد بايد اين باشد كه يك بار 
براي هميشه موضوع قيمت گذاري خودرو حل شود. 
در صورت حل شدن اين مشكل، بسياري از چالش هاي 
قطعه سازي نيز حل مي شود. به گفته بيگلو، مشكل 
دوم نيز نابس��اماني عرضه و قيمت گذاري مواد اوليه 
توليد داخل است. قيمت گذاري مواد اوليه ما تابع ارز 
است و طبق قانون مصوب مجلس، قيمت گذاري مواد 
اوليه توليد داخل مانند فوالد، مس و پتروشيمي ها بر 
اساس نرخ جهاني صورت مي گيرد. اين در حالي است 
كه خودرو براي مردمي توليد مي شود 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 قطعه س��ازان موفق به خريد نمي شوند 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 بهين ياب انجام ش��ود 
كه ثبت ن��ام در آن الزامات خاص خود را دارد و بخش 
زيادي از ش��ركت هاي كوچك قطعه ساز الزامات اين 
س��از و كار را ندارند، بسياري از آنها با جواز صنفي كار 
مي كنند و پروانه بهره برداري ندارند كه بتوانند در اين 
سايت ثبت نام كنند. به گفته دبير انجمن قطعه سازان، 
خريد از س��ايت بهين ياب به صورت نقدي است. در 
شرايطي كه قطعه سازان نمي توانند 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 قطعه سازان سخت مي كند. اگر قيمت كمتر 
باش��د هم از نظر تامين منابع مالي و هم شيوه خريد، 
كار براي قطعه سازان راحت تر مي شود.وي مي گويد: 
پيشنهاد ما اين است كه قيمت مواد اوليه داخلي كه 
براي توليد كاالي داخلي استفاده مي شود مانند همان 
الگوي مورد استفاده در چين، كره، هند يا تركيه باشد 
يعني يك يارانه توليدي به توليدكننده داده شود. اين 
موضوع باعث مي شود ضمن اينكه جلوي خام فروشي 
گرفته شود، قيمت محصول نهايي مانند خودرو يا لوازم 

خانگي نيز كمتر شود.
باهمه اينها به نظر مي رسد كه پروسه قيمت گذاري 
خودرو به يك كالف س��ردرگمي تبديل ش��ده، كه 
ظاه��ر هيچ نهاد يا مس��وولي نمي تواند گ��ره از اين 

مشكل بگشايد. 

خبراخبار
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احتمال كمبود 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��ال هاي قبل نشان 
مي داد ممكن است برخي از مسووالن با درخواست 
حذف دوره ممنوعيت مخالفت كنند و اين مخالفت ها 
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 ۱۵۰ هزارتن 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 
مي گويند كه شهريورماه برنج ايراني وارد بازار مي شود 
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 مي تواند
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 بالقوه اي مانند عربستان نيز 
وجود دارند كه بعدا ممكن است براي ما رقيب جدي 
باشند، البته االن به اين شكل نيست. يحيي آل اسحاق 
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 عراقي ه��ا باش��د، آن را وارد نمي كنند. 
همانطور كه خود ما همزمان برداش��ت برنج، واردات 
آن را ممنوع مي كنيم. آنها هم واردات محصوالت ما 
را كم مي كنند. 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 به طور 
كلي روند عادي است. آل اسحاق با اشاره به مهم ترين 
موانع تجارت ايران و عراق گفت: شرايط حمل و نقل، 
مسائل بانكي، عدم ثبات قوانين و مقررات دو كشور و 
شيوع كرونا از مهم ترين مشكالت در راه تجارت ايران 
و عراق اس��ت. ضرباتي هم در حوزه گردشگري وارد 
شده، به طوريكه ساالنه ۳ ميليون نفر مسافر از ايران به 
عراق مي رفت و در همين حدود هم مسافر از عراق به 
ايران مي آمد. بنابراين به دليل شرايط حاصل از كرونا 
۶ ميليون 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. 
رقباي بالقوه اي مانند عربستان نيز وجود دارند كه بعدا 
ممكن است براي ما رقيب جدي باشند البته االن به 
اين شكل نيست. به هر ميزان كه وضعيت عراق امن  تر 
شود، كشورهاي ديگري هم وارد بازار عراق خواهد شد. 

قيمت موز كاهش 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 فروشي هاي سطح شهر 
تهران قيمت هر كيلو س��يب زمين��ي ۷۵۰۰ تومان، 
گوجه فرنگ��ي۸۹۰۰ تومان، خيار۱۰ ه��زار و ۹۰۰ 
تومان، پياز زرد ۵۵۰۰ تومان، پياز سفيد۶۹۰۰ تومان، 
شليل۴۵هزارتومان، هلو ۲۹ هزارتومان، سيب قرمز 
۱۳هزار و ۹۰۰ توم��ان، س��يب زرد ۲۳ هزارتومان، 
سيب گالب ۳۹ هزارتومان، موز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، 
پرتقال ۱۴ هزارتوم��ان، هندوانه ۵۰۰۰ تومان و انواع 
طالبي ۱۰ تا ۱۳ هزارتومان اس��ت. الزم به ذكر است 
قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است در 
برخي مناطق بيشتر يا كمتر باشد. در ميادين ميوه و 
تره بار نيز قيمت هر كيلو گوجه فرنگي بوته رس ۶۵۰۰ 
تومان، س��يب زميني نو ۵۵۰۰تومان، خيار رسمي 
و روي��ال ۴۵۰۰ تومان، پي��از زرد ۳۷۰۰تومان، پياز 
س��فيد۵۰۰۰ تومان، خيار كوتاه ۷۲۰۰ تومان، توت 
فرنگي ۳۱ هزارتومان، پرتقال رسمي شمال و جنوب 
۸۵۰۰ تومان، پرتقال تامس��ون شمال۶۳۰۰ تومان، 
سيب قرمز۶۵۰۰ تومان، س��يب زرد ۱۱ هزارتومان، 
انواع م��وز ۲۲ ت��ا ۲۵ هزارتومان، انواع گوجه س��بز 
۲۵ تا ۴۲ هزارتومان، آلبال��و ۲۱ هزارتومان، گيالس 
۴۲هزارتومان، س��يب گالب ۱۹ هزارتومان، هلو ۱۹ 
هزارتومان، خربزه و ملون ۷۰۰۰ ت��ا ۸۰۰۰ تومان و 

شليل ۲۱ هزارتومان است.

تشريح داليل ركود
بازار لوازم خانگي

فارس | رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
لوازم خانگي با اشاره به ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي، 
گفت: مواد اوليه مورد نياز توليد لوازم خانگي به قيمت 
گران عرضه و به دست توليد كننده مي رسد. اكبر پازوكي 
در مورد وضعيت بازار ل��وازم خانگي، گفت: با توجه به 
افزايش قيمت بي رويه و كاهش قدرت خريد مردم بازار 

لوازم خانگي در ركود كامل به سر مي برد. 
رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان لوازم خانگي 
در پاس��خ به اين سوال كه چرا به رغم كاهش قيمت ارز 
قيمت لوازم خانگي كاهش نيافته است، گفت: ۷۰ درصد 
مواد اوليه مورد نياز توليدات لوازم خانگي داخلي و ۳۰ 
درصد آن وارداتي است اما مواد اوليه توليدات داخلي در 
بورس عرضه و قيمت گذاري مي شود و به قيمت گران 
به دست توليد كننده مي رسد لذا بخش قابل توجهي از 

مشكالت توليد ناشي از تحريم داخلي است. 
پازوكي در مورد كاهش قيمت ارز و علت عدم تاثير آن بر 
كاهش قيمت لوازم خانگي، بيان داشت: اگرچه قيمت 
ارز كاهش يافته است اما با توجه به محدوديت هاي انتقال 
ارز ناشي از تحريم ها، انتقال ارز به كشور مورد نظر براي 
س��فارش خريد كاالي وارداتي ۱۵ ت��ا ۳۰ درصد براي 
واردكنندگان هزينه دارد لذا اين قبيل هزينه ها در قيمت 

تمام شده توليدات داخلي تاثيرگذار است. 
وي با اشاره به ساير هزينه هاي توليد از جمله هزينه هاي 
گمركي بيان داش��ت: براي به نتيجه رسيدن توليد در 
كشور بايدمواداوليه ارزان قيمت در اختيار توليدكنندگان 

قرار بگيرد و پس از آن نيز شرايط صادراتي مهيا شود. 
ريي��س اتحاديه توليد كنندگان و فروش��ندگان لوازم 
خانگي با بيان اينكه ش��رايط فروشندگان به مراتب از 
توليدكنندگان سخت تر است، گفت: فروشندگان لوازم 
خانگي به عنوان حلقه آخر زنجيره توليد و عرضه همواره 
متهم به گران فروش��ي، فروش كاالي قاچاق يا بعضا 
احتكار مي شود در صورتي كه فروشندگان تعيين كننده 
قيمت عرضه لوازم خانگي نيس��تند و براساس قيمت 
تعيين شده سازمان صنعت، معدن و تجارت كاالي مورد 
نظر خود را از توليد كننده لوازم خانگي خريداري مي كنند 
و براساس قيمت تعيين شده از سوي سازمان حمايت 
به مصرف كنندگان عرضه مي كنند. پازوكي با اشاره به 
ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي بيان داش��ت: البته در 
شرايط فعلي بازار فروش لوازم خانگي با سود تعيين شده 
از سوي سازمان حمايت امكان پذير نيست و فروشندگان 
مجبورند با حداقل و ناچيزترين سود كه گاهي فقط يك 

درصد است كاال را به فروش برسانند.

متقاضيانخودرومعامالتخودرابهبعدازانتخاباتموكولكردند

دريكگزارشبررسيشد

بازار خودرو در  نوسان

وضعيتبيكاريايراندرمقايسهباسهكشور

رييسكميسيونصادراتاتاقايران:

با كمبود يك كاال در داخل، صادراتش را ممنوع نكنيد!
ريي��س كميس��يون ص��ادرات ات��اق اي��ران تغيير 
سياست هاي صادراتي با توجيه تنظيم بازار داخلي 
را يك چالش جدي براي توس��عه صادرات غيرنفتي 
برشمرد و توقف اين نوع سياست گذاري را خواستار 
شد. نشست كميسيون صادرات اتاق ايران با حضور 
عضو هيات مديره صن��دوق ضمانت صادرات برگزار 
شد. افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات به مبلغ 
۲۰۰ ميليون يورو و باال رفتن ظرفيت ريسك پذيري 
آن خبري بود كه عضو هيات مديره اين س��ازمان با 
حضور در نشس��ت كميس��يون صادرات اتاق ايران 

اعالم كرد.
در اين نشس��ت آرش شهرآييني، عضو هيات مديره 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات ب��ا بيان اي��ن مطلب 
كه صندوق توانس��ت در س��ال ۱۳۹۹ بال��غ بر ۳.۶ 
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 بنگاه هاي كوچك و متوسط براي 
بهره گيري از خدمات صندوق يك��ي از برنامه هايي 

است كه با همكاري اتاق ايران پيگري مي شود.
او س��طح اس��تفاده SME ها از خدم��ات صندوق 

ضمان��ت صادرات را كمت��ر از ۱۰ درص عنوان كرد. 
ش��هرآييني در ادامه به تش��ريح مجموعه خدماتي 
كه از س��وي صندوق در اختيار صادركنندكان قرار 

مي گيرد 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 مي شود و زمان بر 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��هيل كننده براي اس��تفاده از خدمات صندوق 
ايجاد شده است، گفت: يكي از برنامه هايي كه دنبال 
مي كنيم ايجاد هايپرهايي در مناطق مرزي كش��ور 
و ام��كان ف��روش و عرضه محص��والت صادراتي در 

فروشگاه هاي زنجيره اي ساير كشورها بر اساس انعقاد 
قرارداد صندوق با اين فروشگاه ها 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 نگرش ه��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 صادرات گرا 

در ايران شكل نگيرد، تحولي رخ نخواهد داد.
نفر از برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و نبود نگاه كالن در 
حوزه صادرات انتقاد كرد و افزود: وقتي براي صادرات 
كشور نگاه كالن نداريم و برنامه ريزي هاي خود را در 
اين بخش روزانه تغيير مي دهيم، نبايد انتظار توسعه 
صادرات داشته باش��يم.رييس كميسيون صادرات 
اتاق اي��ران تغيير سياس��ت هاي صادراتي با توجيه 
تنظيم بازار داخلي را يك چالش جدي برش��مرد و 

خواس��تار توقف اين نوع نگاه ها 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 برنامه ريزي جلو رف��ت. در ادامه اين 
نشست پرويز محمدنژاد، نماينده مجلس كه با هدف 
آشنايي با چالش ها و دغدغه هاي 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 مي تواند 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 مي ش��ود. 
او بر افزايش س��طح مطالبه گري صادركنندگان چه 
از دول��ت و چه از نمايندگان مجل��س تاكيد كرد. او 
همچنين ارتباط بين كميس��يون هاي اتاق ايران با 

كميسيون هاي متناظر در مجلس را موثر خواند.

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 بين الملل��ي كار كه در 
گزارش هاي مركز آمار نيز ديده مي ش��ود، نس��بت 
اشتغال يا تعداد ش��اغالن در ايران رقمي در حدود 
۳۸ درصد تخمين زده مي ش��ود كه در مقايس��ه با 
كشورهاي منطقه و آس��يا آمار پايين تري را نشان 
مي دهد. اين عدد در تركي��ه نزديك به ۴۳ درصد، 
در مالزي نزديك به ۶۲ درصد و در اندونزي نزديك 

به ۶۴ درصد تخمين زده مي ش��ود.نرخ مش��اركت 
اقتصادي نيز كه نس��بت جمعيت فعال به جمعيت 
در سن كار را نشان مي دهد در ايران نسبت به ديگر 
كشورها عدد پايين تري را نشان مي دهد. اين عدد 
در ش��اخص اقتصاد ايران حدود ۴۴ درصد است و 
اين در حالي اس��ت كه در اندونزي اين عدد در مرز 

۶۸ درصد قرار دارد.
در مالزي نيز به حدود ۷۰ درصد نزديك مي شود و 
در تركيه نيز باالتر از ۵۰ درصد تخمين زده مي شود. 
در ميان مردان، نرخ مشاركت اقتصادي ايران بيش 
از ۷۰ درصد اس��ت كه در نزديكي تركيه قرار دارد 

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

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

نشان مي دهد.

 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 وعده هاي 
بس��ياري براي حمايت از بورس از س��وي نامزدهاي 
رياست جمهوري مطرح شده است، از فحواي صحبت 
اين افراد متوجه مي شويم كه آنها دغدغه هاي اهالي 
بازار سرمايه را متوجه شده و مي خواهند 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 مي كنند 
كه گويا در هر صورت، تضمين داده مي شود 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 
كوتاه مدت در بازار سرمايه و بورس تضمين شده است، 
يكي از ناصحيح ترين روش هايي است كه مي توان آن 
را به كار گرفت. درحال حاضر از زبان نامزدها اين طور 
اعالم مي شود 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 سياست هاي اقتصادي دولت 
رها ش��وند؛ البته اين به معناي آن نيست كه اين دو از 
كمك به اجراي سياست هاي 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 تحت الشعاع خود 
قرار ندهد. اينكه گفته مي شود دولت ۳۰۰ هزار ميليارد 
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 تصميم گير اين ش��ورا وزير اقتصاد و 
رييس كل بانك مركزي است؛ بنابراين بايد استقالل 

اين نهادها حفظ شود.

وعده سود تضمين شده ندهيد

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 توسعه اي 

مبتني بر حقوق بنيادين انساني كار و تالش كنيم. 
 هرگز فرزندان مان بي عملي يا عمل از س��ر منفعت 
طلبي و خود محور پنداري مان را نمي بخشند 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، مي دانم! و اين سرزمين همچو سرو سر 
بر خواهد كشيد با همت و تالش تك تك ما!

نگران »ايرانم« !
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خبرروز

۱۱۹تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در كشور ۱۰هزار و ۷۱۵ بيمار كوويد ۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۱۱۹ بيمار نيز جان خود را به دليل اين بيماري از 
دست دادند. تاكنون ۴ ميليون و ۳۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۸۵۱ هزار و ۲۰۷ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۶۵۲ ُدز رسيد. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۹ هزار و ۴۳۲ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۸۲ هزار و ۲۱۷ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۶۶۶ هزار و ۶۰۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. ۳هزار و ۴۱۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۱ 

ميليون و ۶۹۱ هزار و ۵۳۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

خشكاندن اعتماد عمومي
 اما زماني كه ب��ه عنوان مث��ال در مناظره هاي 
انتخاباتي و همچنين سخنراني هاي نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري، شاهد بيان وعده هايي 
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 مي شود. مسووالن بايد در 
نظر داشته باشند كه الگوهاي اصلي رفتارهاي 
اجتماعي هستند، به همين دليل است كه وقتي 
وعده هايي از سوي مس��ووالن داده مي شود كه 
قابليت اجرايي ش��دن ندارد، باعث ضعف باورها 
در بين مردم شده و اعتماد عمومي را خدشه دار 
مي كند. بي دقتي در وعده دادن آن هم وعده هايي 
كه نه تنها مقدور نبوده بلكه غيرممكن اس��ت، 
موجب كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي و ضعف 
اعتماد مردم به دولتمردان مي شود، با ادامه اين 
روند، در بلندمدت مديريت باورهاي اجتماعي رو 
به نقصان خواهد بود. علت اينكه بسياري از مردم 
در شرايط كنوني احساس دلسردي مي كنند يا 
عالقه اي به حضور پر رنگ در انتخابات ندارند نظام 
كلي جمهوري اسالمي نيست بلكه وعده هايي 
است كه دولتمردان در دوره هاي گذشته به آنها 
داده و تحقق نيافته اس��ت. اين ضعف و نقصان 
باعث مي ش��ود مردم اعتقاد خود را نس��بت به 
وعده دولت ها از دس��ت داده و ك��م كم حضور 
خود را در فعاليت هاي حمايتي كمرنگ كنند. 
در واقع وعده هاي بي عمل نوعي پرخاش��گري 
به دنبال خواهد داشت و عملكرد دولتمردان در 
كف جامعه و ميان اعضاي يك خانواده هم نفوذ 
مي كند. كشيده شدن ضعف باورها و قول و قرار 
به خانواده ها، باعث تضعيف اعتماد خانوادگي و 
عاطفي مي شود. به همين دليل متاسفانه شاهد 
رفتارهاي غيراخالقي ناشي از ضعف اعتماد در 
بين خانواده ها هستيم؛ دروغگويي، عهد شكني 
و بي اعتقادي به قول و قرار و وعده يكي از عوارض 
اين پيمان ش��كني ها در بين آحاد جامعه است. 
پرخاش��گري و خش��م فزاينده در بين طبقات 
مختلف اجتماع كه به صورت خراب كاري هاي 
اجتماعي و همچنين نافرماني اجتماعي ظاهر 
مي شود هم ناش��ي از تضعيف باورهاي اخالقي 
و اعتقادي ناشي از بي عملي به وعده ها است. در 
واقع هرچه دولتمردان در وعده شكني و تخلف 
از قول و قرار بيشتر حركت كنند باعث افزايش 
خش��م اجتماعي و بروز بحران ه��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��الم و هم خالف مقررات و اخالق 

اجتماعي است.

جذب۱۶۵۰مراقببهداشتبرايمدارس
معاون تربيت بدني و س��المت 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 
دانش آموزاني كه در امتحانات نهايي 
ش��ركت مي كنند در درس بهداشت 

و س��المت هم امتح��ان مي دهن��د. عالقه مندي 
دانش آم��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 دانش آموزان انجام 

داديم. 
اخيراً در همين س��الن تفاهم نامه اي ميان دو وزير 

آموزش و پرورش و بهداشت مبادله شد 
و محورهاي همكاري وسعت گرفت. 
يكي از آنها ايجاد رشته بهداشت مدارس 
 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 
مي شود استفاده كنيم. او افزود: همه 
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان نيز درس بهداشت 
و سالمت را به صورت عمومي مي گذرانند و باعث 
ارتقاي سواد سالمت دانشجومعلمان مي شوند. ما در 
شبكه شاد كانال هاي مختلفي را در حوزه بهداشت 
راه اندازي كرديم. محتواي ارزشمند و فاخري تهيه 
و بارگذاري مي ش��ود و آموزش منابع انساني حوزه 

بهداشت و سالمت كار خودش را انجام مي دهد.

تعادل| 
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 
بيست و نهمين آيين پويش ره سالمت در استان مركزي 
اعالم كرد.  دكتر سعيد نمكي گفت: مي خواهم يك خبر 
خوش را در اين اس��تان بگويم كه آن هم اجازه مصرف 
واكسن ايراني كووايران بركت است كه ديروز صادر شد. 
شب هاي زيادي نخوابيدم اما اكثر شب ها از اضطراب بود، 
اما ديشب از ذوق اين نخوابيدم كه خدا اين مرحمت را 

كرد كه ما قول هايي كه داده بوديم را عملي كنيم.

     صدور مجوز واكسن پاستور؛ به زودي
نمكي در بيست و نهمين آيين پويش ره سالمت در استان 
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 مي پيون��دد و پاس��تور هفته آينده 
خواهد پيوست. نمكي ادامه داد: روزهاي اول هيچ يك 
از ما ويروس را نمي شناختيم، رفتارش را نمي دانستيم 
و نمي دانس��تيم كه با ما چه خواهد ك��رد. عزيزان ما در 
استان مركزي با هدايت استاندار و همدلي و وفاق ساير 
 دستگاه ها و زحمات شبانه روزي كادر بهداشت و درمان 
نقش آفريني خوبي كردند و امروز مي توانيم بگوييم كه 
يكي از استان هاي با نمره بسيار خوب و قابل قبول استان 

مركزي است.
وزير بهداشت گفت: روزهاي سختي بر همه ما گذشت و 
خدا را شكر مي كنم كه امروز ما عالوه بر اينكه در باتالق 
كرونا نماندي��م، اقدامات خوبي هم انج��ام داديم. موج 
چهارم كرونا كه يكي از سهمگين ترين امواج با ويروس 

انگليسي بود و ديديد كه در شهرهايي در پيشرفته ترين 
كشورهاي دنيا، با مجهزترين زيرساخت ها، با خزانه هاي 
پر و دالرها و پوند فراوان و دروازه هاي باز و بدون تحريم 
بيماران شان 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 به آي سي يو و خدمات ويژه 

هم نگذاشتيم كه سرگردان شود.

    كمبود اكسيژن نداريم
نمكي گفت: در يكس��ال ما بيش از ۴۶۰ اكسيژن س��از 
را به نقاط مختلف كش��ور برديم. بي��ش از ۵۰ درصد از 
بيمارستان هاي مهم ما كمبود اكسيژن داشتند كه البته 
طبيعي بود. زيرا در حال��ت طبيعي يك بيمار نيازمند 
اكسيژن در دقيقه يك تا پنج ليتر اكسيژن مي خواهد، 
اما بيمار مبتال به كوويد در بيرون آي س��ي يو ۲۵ ليتر 
اكس��يژن در دقيقه و در درون آي سي يو تا ۳۵ ليتر در 
دقيقه اكسيژن نياز دارد. بنابراين در ابتدا ناگهان با كسري 
سنگين اكسيژن در بيمارس��تان ها روبرو شديم، اما در 
كمتر از يكس��ال ۴۶۰ اكسيژن ساز به بيمارستان هاي 
كش��ور رفت و امروز با افتخار مي توانم بگويم كه چيزي 
به نام كمبود اكسيژن كه نگران مان كند در هيچ كجاي 

كشور نداريم.

    راه اندازي ۱۴هزار تخت بيمارستاني
تا مردادماه

وي گفت: در اوج اين گرفتاري ها و فشارها امسال تا مرداد 
ماه ۱۴ هزار تخت بيمارستاني راه اندازي مي كنيم كه در 
تاريخ اين كشور بي سابقه اس��ت. در بهترين شرايط ما 
سالي ۴۵۰۰تخت اضافه كرديم. همچنين حدود ۱۴۰ 
دستگاه سي تي اسكن به اقصي نقاط كشور رفت و افتتاح 
۱۴۰۰ پروژه بهداش��تي دارد تا اواسط تير به سرانجام 
مي رس��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 شب هاي زيادي نخوابيدم كه از اضطراب بود، اما 

ديشب از ذوق اين خبر نخوابيدم. ما چند قول به مردم 
داديم. اول آنكه قول داديم نمي گذاريم در هيچ شرايطي 
هيچ بيماري پشت درب بيمارستان ها سرگردان شود. 

قول داديم در اوج تحريم نخواهيم گذاشت داروي اساسي 
به دس��ت مردم نرسد؛ البته ممكن است بعضي وقت ها 
نوساناتي داشتيم اما ۴۷۵۰ قلم دارو در شرايط سخت 
تحريم تامين كرديم. گاهي مي گويم خاك بر فرق من و 
تمثيل من، پس از فشاري كه بر اهل بيت پيامبر در حصر 
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 واكسن هاي خارجي
در ايران را قبول نكرديم

او افزود: از كشورها خواستيم براي ساخت واكسن با ما كار 
كنند، ذره ذره با آنها پيش رفتيم و وقتي به فاز تحقيقات 
رسيدند خواستند در ايران تست كنند كه گفتيم ما زير 
بار نمي رويم. بعد كشورهاي منطقه كه مي گويند واكسن 
زدند، در كلينيكال ترايال واكسن ساير كشورها بودند و ما 
قبول نكرديم مردم ما تحت آزمايش واكسني قرار گيرند. 
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 كوبايي ها 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 مي كنند كه فالني واكسن داشت 
و نخريديم، درست نيس��ت. من پوستم از اين حرف ها 
كلفت تر است اما اين ش��يوه هاي غير منصفانه كه دل 
فرماندهان اين عمليات بزرگ را در نبردي بي امان خالي 
كند، صحيح نيست. من با خدا معامله كردم و اين فشارها 
ذره اي بر اراده ام اثر نخواهد گذاشت. ما تا دقيقه ۹۰ هرجا 
كه باشيم سربازيم اما اين قضاوت كه ميليون ها واكسن 

پشت دروازه ها بود و ما نخريديم درست نيست.

    بعضي ها واكسن را بر ما قطع كردند
نمكي تاكيد كرد: حركت بزرگ واكسيناسيون در 
كشور راه افتاد و ناگهان بعضي ها واكسن را بر ما قطع 

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 ۱۵ ميليون 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 بيروني ها 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 ۸۵ درصد از واكسن دنيا مال 
شما نيس��ت و بقيه دنيا هم آدم هستند. تا امروز از 
۱۶ميليون و ۸۰۰ هزار ُ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 روس ها قرارداد 
بس��تيم تا امروز هنوز يك ميليون هم به ما ندادند. 
البته پول نداديم و گذاشتيم پول زمان حمل بدهيم. 
۲۰ ميليون ُدز واكس��ن از چين قرار بود برس��د كه 

حدود ۴ يا ۵ ميليون از آن رسيده است.

     راه ۲۰ ساله 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 پلتفرم هاي 
دنيا كار كرديم و خوشبختانه راهي در يكسال رفتيم كه 
بايد ۲۰ ساله طي مي شد و با افتخار مي گويم واكسني 
كه در ايران ساخته مي شود كم عارضه ترين، موثرترين 
و بي خطر ترين واكس��ني است كه مي توان نام برد. يك 
روزي نه در كسوت وزير بهداشت بلكه در كسوت معلم 
دانشگاه مي روم در تلويزيون و مي گويم اين واكسن ايراني 

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 كتبي اش كامل 
نبود و ما هم هيچ فشاري بر كميته هاي ناظر نگذاشتيم. 
خدا شاهد است كه به شدت آزادانه و كارشناسانه اقدام 
كرديم. واكسن پاستور هم قرار شد مدارك را كامل كند 
و هفته آينده اجازه مصرف اضطراري بگيرد. از هفته آينده 
دس��تور توزيع ُدز هاي آماده را داديم. واكسن بركت به 

مجموعه واكسيناسيون ما مي پيوندد و مجموعه پاستور 
هفته آينده مي پيوندد و واكسن هاي رازي و فخرا هم در 

آينده نزديك خواهد پيوست.

    آمادگي صادرات واكسن ايراني از زمستان
نمكي ادامه داد: عزيزاني مي آيند مي گويند ما چند ماهه 
فالن كار را مي كنيم؛ هركس بياي��د مي تواند چندماه 
اي��ن كارها را انجام دهد چون ما زيرس��اخت ها را آماده 
كرديم و با بود و نبود ما واكسن فرقي نخواهد كرد. تمام 
جمعيت هدف ملت ايران تا آخر پاييز مي تواند واكسينه 
شود. ظرفيت توليد داخل در اين ماه و ماه آينده حدود 
۵ يا ۶ ميليون ُدز خواهد بود و در ماه هاي بعد تصاعدي 
تا ۵۰ يا ۶۰ ميليون ُدز باال مي رود و ما در زمستان آماده 
صادرات واكسن كوويد به كشورهايي هستيم كه از االن 
آمدند براي پيش خريد با ما صحبت مي كنند. از بيرون 

هم هرچه توانمندي داشته باشيم استفاده مي كنيم. 

    واكسن خارجي در راه است
نمكي بيان كرد: واكسيناس��يون از اين هفته تس��ريع 
مي شود و واكس��ن خارجي هم دارد مي رسد و از هفته 

آينده مشكل واكسيناسيون نخواهيم داشت.

گزارش

صدورمجوزواكسنپاستور؛هفتهآتي

مجوز واكسن »كووايران بركت« صادر شد

رويداد

اگر مدارس و دانشگاه را باز كنيم، بايد فكري به تكانه هاي 
آن در حوزه تردد بين شهري كنيم. فرمانده ستاد عمليات 
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 
مي كنم حتماً شكل ثابت تر دبيرخانه اي براي اين پويش 
در نظر بگيرند. سفير سالمت در حوزه كرونا ضرورت و 
اولويت بيشتري پيدا مي كند و بايد براي تحقق شعار »هر 
دانش آموز، يك سفير سالمت« هم قسم شويم. عليرضا 
زالي افزود: دانش آموزان به علت ظرفيت هاي نوآورانه، 
نگاه منطقي بلندپروازانه، قدرت اجتماعي باال و ظرفيت 
جسارت آميزي كه دارند مي توانند در اين زمينه موفق 
ظاهر ش��ده و به صورت مستقيم و غيرمستقيم موجب 
ارتقاي سالمت جمعي ايرانيان ش��وند. اين شعار، يك 
تاكتيك منطقي، س��هل الوصول و عالمانه براي تحقق 
مفهوم ارتقاي سالمت جامعه است. رييس دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به اينكه كرونا يك بحث 
عالم گير است و بس��ياري از رخدادهاي مترتب از كرونا 
فقط گريبان گير كشور ما و كشورهاي منطقه ما نيست، 
گفت: بانك جهاني اعالم كرده فعاليت هاي دانش آموزي 
و فعاليت اقتصادي مدارس در دنيا به علت كرونا تاكنون 
بيش از ۱۰ تريليون دالر آسيب ديده  است. مجامع جهاني 
پيش بيني مي كنند حتي با وجود اتمام كرونا بيش از ۲۵ 
ميليون دانش آموز ديگر به مدرسه بازنخواهند گشت. 
يكي از عوارض كرونا در س��ال هاي 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 روان شناختي به عنوان 
عوارض كرونا در دانش آموزان نمايان شود. كم نيستند 
كس��اني كه به علت نوع تغذيه، بي ام اي بدنشان تغيير 

كرده باش��د و مستعد ابتال به بيماري هاي غير واگير در 
سال هاي آينده شوند. در دوره نوجواني و كودكي زمينه 
بروز بسياري از بيماري هاي غير واگير شكل مي گيرد. 
جنبه هاي روان شناختي چون اضطراب، پرخاشگري، 
سردرگمي و غوطه ور شدن در فضاي مجازي نيز به علت 

عدم تسلط كافي والدين مطرح است.
او با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر مدارس ۱۳۵ كش��ور 
جهان تعطيل است و ۱۰۵ كش��ور نيز استراتژي هايي 
براي بازگشايي به صورت هاي مختلف دارند كه مي توان 
اين تج��ارب جهاني را مدنظر ق��رار داد، گفت: روزهاي 
انتخابات است و شكل گيري دولت آينده در حال انجام 
اس��ت. كرونا ش��رايطي را فراهم مي كند كه مطالبات 
فروخفته آموزش وپرورش در اين روزها رس��انه اي شود 
و به گوش نامزدهاي انتخاباتي برسد. شايد كرونا بيش 
از هر زمان ديگري آس��يب هاي س��اختاري، بنيادي و 
اعتباري آموزش وپ��رورش را نمايان و هويدا كرد. كرونا 
تلخ ب��ود، اما مي ت��وان درس هاي خوب��ي از آن گرفت. 
نيازمند يك بازنگري اساسي ساختاري و اعتباري در نظام 
آموزش وپرورش هستيم. فرمانده ستاد عمليات مديريت 
بيماري كرونا در تهران افزود: متوسط سرانه دانش آموزي 
در دنيا ۱۳۰۰ دالر اس��ت كه در اي��ران به زير ۲۰۰ دالر 
رسيده اس��ت. مدارس ما نيازمند تقويت زيرساخت ها، 
گس��ترش فضاي نوين آموزش��ي، بهينه سازي فضاي 
فيزيكي، به كار گيري روش هاي نوين آموزش��ي و غيره 
هستند؛ اما از حيث سرانه از نرم جهاني عقب مانده اند. 
مثال در تركيه ك��ه جمعيت دانش آم��وزي اش تقريبا 
معادل ماست، سر انه دانش آموزي ۳۱۰۰ دالر است. اگر 
بخواهيم با اين سرانه ها سرمايه گذاري كنيم، آينده نسل 
جوان ساخته نمي شود. زالي با اشاره به اينكه همين حاال 
در تهران و ساير استان ها با كمبود معلم روبه رو هستيم، 

گفت: يكي از داليل نگراني بازگشايي مدارس در تهران 
همين كمبود نيروي انساني است. در بهترين شرايط ۶۰ 
درصد كل عائله آموزش و پرورش معلم هستند كه بايد به 
۷۵ درصد برسد. كمبود معلم يعني كالس هاي متراكم تر. 
وقتي از پروتكل هاي بهداشتي سخن مي گوييم بايد يك 
سري واقعيت هاي تلخ و مزمن را هم در نظر داشته باشيم. 
دولت آينده بايد نسبت به آموزش وپرورش براي تامين 

اعتبارات و رفع كاستي ها فكر جدي كند.
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا در تهران 
با بيان اينكه وقتي از مش��اركت والدين براي بازگشايي 
مدارس صحبت مي كنيم 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 
ابتدايي بيش از ۹۵ درصد به مدرسه مي روند. نرخ پوشش 
تحصيلي در متوس��طه اول به ۹۲ درصد و در متوسطه 
دوم به ۸۰ درصد مي رسد و نشان دهنده آن است كه ۲۰ 
درصد در مسير آموزش به داليل مختلف از تحصيل باز 
مي مانند. وي درباره ميزان و نحوه ابتالي كودكان به كرونا 
نيز توضيح داد و گفت: كودكان كمتر كرونا مي گيرند. 
ميزان متوسط درگيري كودكان در مجموع جمعيت هاي 
سني ۱.۷ تا ۲ درصد است. كمتر از نيم تا ۲ درصد كارشان 
به آي سي يو مي كشد. هم ميزان ابتال در كودكان كمتر 
است و هم تظاهرات باليني متفاوتي دارند و كمتر بدحال 
مي شوند. بيشترين ميزان ابتال در گروه سني زير ۱۸ سال 
مربوط به پسران ۱۵ تا ۱۷ سال است، اما بيشترين موارد 
بستري معموالً در كودكان زير ۱۰ سال است. مطالعه اي 
كه در تهران كرديم و نشان داد ۷۷ درصد كودكان زير ۱۰ 
سال كه در بيمارستان هاي تهران به علت كرونا بستري 

شده اند، بيماري زمينه اي قبلي داشته اند.

بازگشاييمدارسبانگاهعلميوطراحيپروتكلهاباشد

پدِر»بزرگترينخانوادهجهان«درگذشت
مردي كه با ۳۸ زن، ۸۹ فرزند و ۳۶ نوه، 
احتماال صاحب بزرگ تري��ن خانواده 
در جهان بوده، روز گذش��ته )يكشنبه( 
در س��ن ۷۶ س��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 بزرگ ترين خانواده 
جهان بوده است، شايد دقيق نباشد، زيرا افراد ديگري 
نيز مدعي اين عنوان هستند. همچنين تخمين اندازه 
دقيق خانواده چانا دش��وار است. حداقل يك روايت 
ديگر وجود دارد كه مي گويد او ۳۹ همسر، ۹۴ فرزند، 

۳۳ ن��وه و يك نتيج��ه دارد و بنابراين، 
مجموع اعضاي خان��واده او به ۱۸۱ نفر 
مي رس��د. در رس��انه هاي محلي از اين 
مرد به عن��وان دارنده »ركورد جهاني« 
پرشمارترين خانواده ياد مي كنند، 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 ۱۰۰ اتاق زندگي مي كنند. به گزارش 
يورونيوز، چانا در سال ۱۹۴۵ متولد شد و در سن ۱۷ 
سالگي با پيرترين همسرش كه سه سال از خودش 
بزرگ تر بود، ازدواج كرد. گفته مي شود او رييس يك 
فرقه  مسيحي بوده كه چند همسري را مجاز مي داند. 
پدربزرگ چانا در سال ۱۹۴۲ اين فرقه را تأسيس كرد.

نجاتصيادامريكاييازسرنوشت»پدرژپتو«
ي��ك صي��اد امريكاي��ي مي گويد در 
حادثه اي به مدت ۳۰ ت��ا ۴۰ ثانيه 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 مي كند اين 

حادثه را در صفحه فيسبوك خود روايت كرده است. 
دانشمنداني كه روي زندگي نهنگ هاي گوژپشت 
تحقيق مي كنند روايت مايكل پاكارد را »باوركردني« 
و »معتبر« دانسته اند. بنا به گزارش ها 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 ۲۰۰ كيلومتري شرق شهر 
بوس��تون در صفحه فيس��بوك خود 
نوش��ت: براي جست وجوي شاه ميگو 
به داخل آب ]اقيان��وس[ رفته بودم و 
ناگهان يك نهنگ گوژپش��ت تالش 
كرد من را ببلعد. مدت ۳۰ تا ۴۰ ثانيه 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 
شكستگي استخوان ندارم. مردي كه مايكل پاكارد را 
در جريان شكار دريايي روز جمعه همراهي مي كرده 
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. 
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