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گزارش

رمزگشايي از سفر بورل

سايه تورم بر مدارس

عرضه برق در بورس انرژي  قدمي  براي توليد مستمر

تقاضاي سرمايه اي مسكن انگيزه پيدا كرد

هرچند در حال حاضر 
به دليل كاف��ي نبودن 
داده ه��اي اطالعات��ي 
نمي توان رمزگش��ايي 
دقيقي از داليل س��فر 
بورل به ته��ران صورت 
داد، اما مي توان مبتني 
ب��ر داده ه��اي موجود 
تحليلي از احتماالت آينده پيش روي مذاكرات 

داشت: 
1( چند ماه پيش بود كه جوزپ بورل اعالم كرد، 
اتحاديه اروپا طرحي را تدارك ديده و به س��مع 
طرفين رس��انده كه اين طرح در ميانه مطالبات 
طرف هاي ايراني و امريكايي قرار دارد. بر اساس 
مفاد اين طرح قرار شد، سپاه از ليست گروه هاي 
تروريستي خارج ش��ود، اما در عين حال برخي 
تحريم ها، عليه اين نهاد باق��ي بماند. زماني كه 
انريكه مورا 21 ارديبهشت ماه راهي تهران شد، 
ايران يك بسته پيشنهادي را در اختيار مورا قرار 
داد تا بر اس��اس آن قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان 
بخش اقتصادي س��پاه از تحريم ه��اي ظالمانه 
امريكا مستثني شود. در واقع بر اساس اين بسته 
پيشنهادي، ايران در مورد مطالباتش براي پايان 
دادن كامل تحريم هاي سپاه انعطاف نشان مي داد 
و در ازاي اين انعطاف، امريكا نيز قبول مي كرد كه 
قرارگاه خاتم االنبيا از دايره تحريم ها خارج شود. 

2( اين بسته پيش��نهادي توسط ايران ارايه شد، 
اما طرف امريكايي واكنش مناسبي به آن نشان 
نداد. امريكايي ها همچنان بر اين ايده پافشاري 
مي كردند كه بحث تحريم هاي س��پاه، خارج از 
موضوعات هسته اي است و اگر قرار است درباره 
تحريم هاي مرتبط با سپاه صحبت شود بايد در 
خصوص كل موضوعات منطقه اي، موشكي و... 
نيز گفت وگو شود. اين روند ادامه داشت تا اينكه 
اخيرا يك نشست كاري ميان جوزپ بورل، انريكه 
مورا با رابرت مالي مذاكره كننده ارشد امريكايي 
برگزار و مبتني بر آن قرار مي شود تا بورل شخصا 
راهي تهران شود تا ديدگاه هاي طرف مقابل را به 
طرف هاي ايراني منتقل كند. اما از منظر تحليلي، 
سفر بورل به تهران چه معنا و مفهومي مي تواند 

داشته باشد؟
3( اينكه به جاي مورا يا هر چهره ديگري، شخص 
جوزپ بورل به عنوان »نماينده عالي اتحاديه اروپا 

در سياست خارجي و امور امنيتي«راهي تهران 
شده اس��ت از يك طرف بيانگر اهميت موضوع 
براي طرف هاي مذاكره كننده اس��ت و از سوي 
ديگر، نمايانگر اين واقعيت است كه طرف مقابل 
خواستار آن اس��ت كه موضوع در سطح باالتري 
مورد ارزيابي قرار بگيرد. اما خروجي اين س��فر 
از منظر تحليلي واجد 2 فرضيه اس��ت: نخست 
اينكه مقامات امريكايي، طرح مورد نظر ايران را يا 
پذيرفته اند يا اينكه مفاد آن را مشروط به زمينه اي 
كرده ان��د كه قابل مذاكره اس��ت. اگر، موضوعي 
غيرقابل مذاكره بود، اساسا نيازي به حضور بورل 
در تهران نبود. فرضيه دوم آن است كه ممكن است 
كه اياالت متحده، بسته پيشنهادي جديدي را با 
مورد توجه قرار دادن مطالبات ايران، راهي تهران 
كرده تا بن بست موجود در مذاكرات شكسته شود. 
4( اينك��ه بعد از مذاكرات از س��وي طرف ايراني 
اعالم ش��ده، »هرچه س��ريع تر مذاكرات از سر 
گرفته خواهد شد« نش��ان مي دهد كه ايران نيز 
كليات اين بس��ته پيش��نهادي را پذيرفته است 
و آن را قاب��ل مذاكره مي داند. اگ��ر ايران كليت 
موضوع را قبول نداشت، بدون ترديد يك چنين 
سفري برنامه ريزي نمي شد و بورل دست خالي 
بازمي گش��ت. عبارت »از سر گرفتن مذاكرات« 
به نظرم نش��انه خوبي از احياي برجام است كه 
چشم انداز روشني را پيش روي مذاكرات نمايان 
مي كند. در اين ميان، خبرگزاري رويترز نيز اعالم 
كرده كه 2مورد اختالفي ميان طرفين باقي مانده 
اس��ت كه با حل و فصل آنها مذاكرات در مس��ير 
تازه اي قرار خواهد گرفت. البته اين خبرگزاري 
در مورد جزييات اين اختالفات احتمالي توضيح 

تكميلي ارايه نكرده است. 
5( با عبور از اين داده هاي اطالعاتي معتقدم كه 
فضاي كلي نس��بت به قبل بسيار اميدوار كننده 
است و نشان از پيشرفت هاي حاصل شده دارد. 
همه دلس��وزان كش��ور آرزو مي كنن��د كه اين 
مذاكرات به نتيجه برس��د و برجام در مسير احيا 
قرار بگيرد. چرا كه احياي برجام و لغو تحريم ها، 
امكانات قابل توجهي را در اختيار تصميم سازان 
قرار مي ده��د تا بتوانند بخش��ي از مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي مردم را حل و فصل كنند. 
مشكالتي كه فشار زيادي بر دوش اقشار متوسط 
و محروم جامعه تلنبار كرده و قدرت خريد آنها را 

كاهش داده است.

بحث شهريه هاي چند 
ده ميليون��ي م��دارس 
غيرانتفاعي و آموزشي 
كه بعد از دو س��ال قرار 
اس��ت حضوري باشد، 
دانش آموزاني كه فرقي 
مي كند در چه مقطعي 
و چه سني باش��ند، به 
خوبي ماج��راي تورم و كم ش��دن قدرت خريد 
خانواده ها را به خوبي درك كرده اند و از همين حاال 
معلوم نيست براي اول مهر قرار است هر دفترچه 
را به چه قيمتي بخرند و كتاب هاي درسي با چه 
قيمت هايي به آنها عرضه مي شود. اما اين روزها 
بيشتر از همه مساله ثبت نام و برگشتن پشت ميز 
و نيمكت هايي است كه دو سال پيش كرونا باعث 

ترك آنها شد، هر چند ماهه باقي مانده سال را هر 
كسي در هر مدرسه اي كه درس مي خواند دوباره 
به آن بازگش��ت و تحصيلش را در آن ادامه داد و 
البته جاي خالي برخي از دانش آموزان هم كه به 
هر دليلي نبودند براي كسي خيلي سوال برانگيز 
نشد، اما حاال كه قرار است سال تحصيلي جديد 
شروع شود، اميد به اينكه دوباره پشت همان ميز 
و نيمكت ها برگردند و با دوستان خود ديدار تازه 
كنند، براي برخي از اين دانش آموزان به رويايي 
دس��ت نيافتني تبديل شده است. حاال خيلي از 
بچه ها كه در م��دارس دولتي درس مي خواندند 
به واسطه جابه جايي مسكن بر اساس مشكالت 
اقتصادي و تورمي اجاره بها كه شايد خيلي براي 
كودكان قابل درك نباشد و با گريه و اعتراض هاي 
ادامه در صفحه 8 روز اول به پايان برسد...  

عرض��ه برق��ص در بورس 
انرژي اين ام��كان را براي 
صنايع فراه��م مي كند تا 
بتوانند برق پايدار هرچند 
با قيمت باالتر داشته باشند 
و توليد خود را ادامه دهند 
كه اين اتفاق مزيت بزرگي 
براي اين صنايع محسوب 
مي شود؛ از طرفي نيروگاه هاي توليد برق هم انگيزه 
بيشتري براي ادامه فعاليت خواهند داشت. اين انتظار 
وجود داشت كه دولت با يك برنامه ريزي دقيق نسبت 
به قطعي برق شركت هاي سيماني و فوالدي به طور 
دوره اي و نوبتي اقدام كند تا توليدات اين محصوالت 
با مشكل مواجه نشود و شركت ها بتوانند برنامه ريزي 
براي توليد داشته باش��ند. براساس آنچه اعالم شده 
شركت ها مي توانند شبانه توليد خودشان را ادامه دهند 
كه اين اتفاق تاثير مثبتي در روند بازار خواهد داشت. 
البته اين مشكل هنوز به طور كامل برطرف نشده است. 
عالوه بر آن ظرفيت توليد كشور كمتر از 1۰۰ ميليون 
تن است كه پاسخگوي تقاضاي موجود نيست و وقتي 
كه توليد كارخانه ها در حوزه سيمان كاهش پيدا  كند 
قطعا در بحث عرضه و تقاضا و همچنين قيمت ها تاثير 
مي گذارد. ايران از آن دسته كشورهايي است كه گاز و 
برقي ارزان دارد و به همين دليل شركت هاي فوالدي 
اقدام به تاسيس كوره هاي الكتريكي كردند و هم اكنون 

8۰ درصد فوالد كشور از طريق همين كوره ها به دست 
مي آيد. زماني كه قطعي برق داشته باشيم توليد فوالد 

كشور هم تحت تاثير قرار مي گيرد.
وقتي توليد كاهش پيدا كند و ب��ه تقاضاي داخلي 
پاس��خ داده نش��ود، ميزان صادرات و ارزآوري اي كه 
مي توانست براي كشور صورت بگيرد هم تحت تأثير 
قرار خواهد گرفت. با توجه به قيمت گذاري دستوري 
كه وج��ود دارد ب��راي بخش خصوص��ي مقرون به 
صرفه نيست در اين حوزه سرمايه گذاري كند. اكثر 
ش��ركت هاي نيروگاهي وابس��ته به دولت يا دولتي 
هستند. بايد تصميماتي گرفته ش��ود كه در حوزه 
نيروگاهي سرمايه گذاري مقرون به صرفه شود. وقتي 
بحث بورس كاال مطرح شد، اين عرضه و تقاضا است 
كه قيمت را تعيين مي كند و قيمت گذاري دستوري 
بايد از اين حوزه حذف  شود كه اتفاق مثبتي است و 
قطعا صورت هاي مالي شركت هاي نيروگاهي تحت 
تاثير قرار مي گي��رد. فروش برق با قيمت واقعي و در 
دسترس بودن آن باعث مي شود شركت هايي نظير 
فوالد يا سيمان حاشيه سود كمتري داشته باشند، اما 
توليد ادامه داشته باشد. اگر اين اتفاق صورت بگيرد 
در سال  آينده كمبود برق نخواهيم داشت و شركت ها 
و سرمايه گذاران بخش خصوصي هم به حوزه نيروگاه 
وارد خواهند ش��د. اگر اين اقدام ب��ه خوبي صورت 
بگيرد به نفع اقتصاد كشور است و مي تواند بسياري از 

مشكالت را برطرف كند.

گروه راه و شهرسازي|س��بقت تورم مسكن از نرخ 
تورم عمومي پس از يك س��ال، بار ديگر شرايط را براي 
جوالن تقاضاهاي غيرمصرفي در بازار مسكن مهيا كرده 
است. بررس��ي تحوالت آماري طي دهه هاي اخير و به 
ويژه طي س��ال هاي 1397 تا 14۰۰ نشان مي دهد كه 
تقاضاي سفته بازي و داللي ملك آثار مخربي بر نوسان 
قيمت ملك برجاي مي گذارد و خ��ود به عنوان موتور 
دوم جهش قيمت ها در اين بازار عمل مي كند. اگر چه 
به اعتقاد گروهي از كارشناسان مسكن، رشد سفته بازي 
در بازار ملك ناشي از عدم اخذ ماليات ساالنه از امالك 
است، اما تجربه سال 14۰۰ و خروج سفته بازان از بازار 
مسكن نشان مي دهد كه عامل اساسي حذف سفته بازي 
ملكي، كنترل تورم مسكن و در شكلي اولي تر كنترل نرخ 
تورم عمومي اس��ت. از همين رو است كه حاال برخي از 
كارشناسان با اشاره به سبقت تورم ملك از تورم عمومي 
در دو ماه اسفند 14۰۰ و ارديبهشت 14۰1 انذار مي دهند 
كه انگيزه براي ورود سفته بازان به بازار مسكن ايجاد شده 
اس��ت. در همين رابطه، سيد محمد مرتضوي، رييس 
كانون انبوه سازان در تشريح وضعيت فعلي بازار مسكن 
به ايسنا گفت: كاهش ارزش پول ملي منجر به ايجاد تورم 
مي ش��ود. از آن طرف تغيير قيمت كاالهاي اساسي را 

داشتيم كه روي نرخ ديگر كاالها اثر گذاشت. در كنار آن 
افزايش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزينه هاي 

ساخت و افزايش قيمت ها در بازار مسكن شد.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته در مجموع بازار مسكن 
كم رمق بود. علي رغم اينكه كمبود واحدهاي مسكوني به 
صورت يك موضوع قطعي توسط مسووالن و كارشناسان 
تاييد شد ولي با توجه به حركت بازار مسكن در محدوده 
كمتر از نرخ تورم، رغبت به خريد ديده نمي شد. در واقع 
تقاضاي پنهاني را داشتيم كه به شكل ايجاد شتاب در 
اسفند و ارديبهشت خود را نشان داد و مجددا خريداران 
مسكن انگيزه ورود پيدا كردند. البته خريدهاي سرمايه اي 
پررنگ تر از مصرفي بود. مرتضوي اظهار كرد: در اسفندماه 
سال گذشته ۶ درصد و در ارديبهشت ماه نيز ۶ درصد 
قيمت مسكن شهر تهران افزايش پيدا كرد. اين رشدهاي 
نگران كننده در ش��رايطي اتفاق افتاد كه تورم عمومي 
نس��بت به ماه قبل 3.5 درصد بود. درواقع رشد ماهيانه 
قيمت مسكن به حدود دو برابر تورم عمومي رسيد. همين 
مساله انگاره هاي مربوط به ثبات ساالنه بازار مسكن را تا 
حدي زير سوال مي برد. اگر اين روند ادامه داشته باشد، 
احتماال دولت مجبور مي شود در نيمه دوم سال به سمت 
ادامه در صفحه 3 تقويت بخش تقاضا از... 
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 بعد از دو س��ال كه آموزش به صورت مجازي 
صورت مي گرفت. باالخره ب��ا فروكش كردن 
كرونا مدرسه ها در ماه هاي پاياني سال حضوري 
ش��دند. اما حاال ب��ا پايان گرفت��ن امتحانات و 
فرارس��يدن فصل تابس��تان و تعطيلي روتين 
مدارس، بار ديگر مس��اله ثبت نام و شهريه ها 
به يكي از موضوعات داغ اين روزها تبديل شده 
اس��ت. مدارس دولتي كه تكليف ش��ان كامال 
مشخص است هنگام ثبت نام حق ندارند پولي 
بابت شهريه از اولياي دانش آموز دريافت كنند. 
مساله اي كه هر سال ذكر مي شود اما در نهايت 

باز هم ص��داي اعتراض اولي��اي دانش آموزان 
بلند مي ش��ود كه مدارس به ط��رق مختلف و 
با بهانه هاي گوناگون مبالغي را از آنها دريافت 
مي كنن��د. در واقع آموزش رايگان در كش��ور 
سال هاس��ت كه به دس��ت فراموش��ي سپرده 
شده و از زماني كه بعضي مقامات به اين نتيجه 
رسيدند هيچ كدام از مدارس موجود در كشور 
براي تحصيل فرزندانش��ان مناسب نيستند و 
خود مدرس��ه اي راه اندازي ك��رده و آن را غير 
انتفاعي نام گذاشتند و بعد از آن مدارس هيات 
صفحه 8 را بخوانيد امنايي به ميان آمد و ...   

بن بست مذاكرات را شكستيماصل سي ام قانون اساسي اسير تورم

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه كار مذاكرات دنبال مي شود يادآور 
شد: ما بناي تعطيلي مذاكره را نداريم اما ازمواضع خود عقب نشيني 
نمي كنيم. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در ششمين گفت وگوي 
تلويزيوني خود با مردم پس از رياس��ت بر قوه مجريه با بيان اينكه 
گفت وگو با مردم و با مردم بودن براي دولت فرصت بس��يار خوبي 
است، اظهار كرد: من همواره سعي كرده ام با مردم ارتباطم را حفظ 

كنم، حتي در دوره اي كه در قوه قضاييه بودم.
وي يادآورش��د: نفس ارتباط با مردم بركات بس��يار زيادي دارد و 
مسوول را در جريان مسائل از زبان مردم قرار مي دهد. گزارش هايي 
هم براي من مي آيد ولي شنيدن كي بود مانند ديدن. وقتي در بين 
مردم مي رويم، مسائل دقيق تر شناخته مي شود پس تاكيد من اين 
است كه مسووالن دولت با مردم در ارتباط باشند. وي درباره سياست 
دولت در زمينه اصالح و عادالنه كردن نظام يارانه ها ادامه داد: در سوم 
شهريور14۰۰ كه دولت كار خود را آغاز كرد، در بودجه مبلغي براي 
ارز ترجيحي نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف كرده بود. مجلس 
به فوريت به اليحه ما براي درخواس��ت ارز ترجيحي پاسخ نداد. ما 
مقدمات كار را براي اجراي نظام عادالنه سازي يارانه ها مهيا نديديم 
و با اجازه رهبري از سال14۰۰ عبور كرديم و بعد ماه رمضان كار را 
شروع كرديم. رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه ارز ترجيحي 
در قانون بودجه 14۰1مثل گذش��ته وجود نداش��ت، افزود: از ارز 
ترجيحي استفاده نادرست مي شد و بخشي از آن حتما در سفره مردم 
نمي رفت و دست دالل ها و رانت خواران بود. اين ارز سمت واردات 
مي رفت نه توليد. ادامه اين وضعيت فاصله طبقاتي را بيشتر مي كرد. 
حتي كاالهايي كه ارز ترجيحي گرفته بودند بين2۰۰ تا3۰۰ درصد 
گران شده بودند. يعني ارز ترجيحي مشكلي را حل نكرده بود.  وي 
افزود: قبل از شروع كار دولت سيزدهم، دولت قبل گزارش داده بود 
كه قيمت كاالهاي اساسي ۶5 درصد افزايش خواهد يافت. اين قضيه 
به قبل جنگ اوكراين باز مي گردد. االن شرايط تورمي جهان خاص 
است. جنگ اوكراين هم مزيد علت شد. از سويي شاهد قاچاق كاالها 
به كشورهاي همسايه بوديم. رييس جمهور درباره گراني كاالها گفت: 
االن تورم، مشكل جهاني است. قيمت سوخت در ايران تغيير نكرده و 
برنامه اي هم نداريم، اما در دنيا قيمت سوخت چند برابر شده است. ما 
كشور را با كسري بودجه۰ 48هزار ميليارد توماني و تورم ۶۰ درصد 
تحويل گرفتيم و با رشد پايه پولي مواجه بوديم. اگر اين وضعيت ادامه 
مي يافت، تورم كشور بيشتر مي ش��د پس ما وارد اصالح اقتصادي 
ش��ديم كه هم الزام قانوني بود و هم الزم بود. وي تاكيد كرد: اصالح 
اقتصادي قبل دولت ما بايد انجام مي شد تا هزينه كمتري داشت. 
براي ما روشن بود اصالح اقتصادي هزينه دارد اما هزينه امسال كمتر 
از سال آينده است. اصالح اقتصادي با اقناع جامعه و اجماع مسووالن 
اجرا شد. من بايد صميمانه از مردم تشكر كنم كه با دولت همراهي 
كرده و دشمن را ناكام گذاشتند. دشمن مي خواست مردم را به صحنه 
بياورد اما ما همراهي مردم با دولت را ديديم. رييس��ي خاطرنشان 
كرد: سعي كرديم اقدامات تورمي نكنيم مثال پايه پولي را باال نبرده 
و از بانك مركزي استقراض نكنيم. بانك ها بايد كنترل شوند كه پايه 
پولي را افزايش ندهند. سه ماهه اخر14۰۰ سير تورم نزولي شد. در 
واقع دولت هزينه هاي خود را كنترل كرد و در بازار ثبات ايجاد كرد. 
وي افزود: آثار تورم به خاطر اجراي اصالح اقتصادي از بين مي رود اما 
تورم ناشي از افزايش پايه پولي از بين نمي رود. زمان طوالني نمي برد 
كه آثار تورمي اصالح اقتصادي از بين برود.  رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه دليل گران شدن كاالها براي مردم روشن شود، خاطرنشان كرد: 
اتحاديه هاي صنفي بايد با مردم سخن بگويند و تبيين كنند كاال چرا 
گران شده است، مثال وقتي طبق قانون وقتي حقوق گمركي افزايش 
يافت، قيمت كاالها بيشتر مي شود اما اليحه تهيه كرده ايم كه برخي 

افزايش ها سال بعد انجام شود تا قيمت كاالها امسال افزايش نيابد.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا اصالح اقتصادي براي جبران 
كسري دولت اس��ت، گفت: محاسبه كنند كه آيا كسري بودجه از 
طريق محل يارانه ها تامين مي شود يا خير ؟در 2۰ روز گذشته 29 
هزار ميليارد تومان سررسيد اوراق پرداخت كرده ايم. ماهي 12 تا13 
هزار ميليارد تومان هزينه دولت قبل را مي پردازيم و اين جز حقوق و 
دستمزدهاست. اصالح اقتصادي براي تامين كس ي دولت نيست. 
آمارها مش��خص بوده و قابل محاسبه است. ما بناي شفافيت براي 
مردم را داريم. رييس��ي درباره چگونگي مديرت گراني ها گفت: هر 
گراني بايد با دليل باشد. مثال مشخص است محصوالت لبني چقدر 
بايد افزايش قيمت داش��ته باشد و بيش از آن نبايد هرگز قيمت ها 
گران شود. اتحاديه هاي صنفي، و سازمان حمايت از مصرف كننده 
بايد نظارت كنند بر قيمت ها.قيمت ها بايد مقطوع باشد و نبايد هر 
ساعت قيمت ها افزايش يابد. قابل قبول نيست كه كااليي كه به طرح 
اصالح اقتصادي ربط مستقيم و غيرمستقيم ندارد، گران شود. وي 
درباره نظام پرداخت يارانه ها بيان كرد: اين طرح در راستاي اجرايي 
كردن سياست ريشه كن كردن فقر مطلق است. ما بايد بتوانيم فاصله 
طبقاتي را بهبود ببخشيم و نظام جديد يارانه ها گامي براي بهبود اين 
شرايط است. ما همچنين دنبال هدايت منابع ارزي به سمت توليد 
و جلوگيري از واردات بي رويه هس��تيم. اصالح اقتصادي يك گام 
ابتدايي است و ما دنبال سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي هستيم. 
وي تاكيد كرد: تا زماني كه وضع كاالبرگ الكترونيك قطعيت پيدا 
نكند، حتما پرداخت نقدي يارانه را ادامه مي دهيم. رييسي درباره يارانه 
نان و دارو گفت: ارز ترجيحي دارو قطع نمي شود. تا وقتي بيمه ها فعال 
نشوند و نظام منظم شكل نگيرد، يارانه ها ادامه مي يابد. قيمت نان 
هم تغيير نمي كند تا اطمينان حاصل كنيم طرح آزمايشي دولت در 
برخي استان ها كارايي دارد. گزارش هاي خوبي از طرح آزمايشي در 
استان ها داريم. قيمت نان، دارو و بنزين هيچ تغييري نمي كند. اگر 
قرار به تغيير شد با تمهيد مقدمات و توضيحات به مردم انجام مي شود. 
رييس جمهور درباره طرح دولت براي كنترل بازار اجاره مسكن گفت: 
كشور به سالي 1 ميليون مسكن نياز داشت، ولي مسكن ساخته نشد. 
اين عقب ماندگي خود را نشان مي داد. االن ساخت مسكن هم نياز 
كشور است و هم قانون است و هم وعده دولت است. درچهار سال، 
چهار ميليون مسكن ساخته مي شود.كارهاي خوبي در اين زمينه 
انجام ش��ده است و كار در حال انجام است برخي استان ها سريعتر 
پيش رفته اند. از سويي س��امانه امالك بايد فعال مي شد كه االن با 
سرعت انجام مي شود تا خانه هاي خالي شناسايي شود.  وي با بيان 
اينكه دولت در بازار اجاره نمي تواند دخالت نكند كه به مستاجر ظلم 
شود، خاطرنشان كرد: البته به موجر هم نبايد ظلم شود. طرحي را 
به س��ران سه قوه برديم كه ميزان اجاره بيشتر از25 درصد افزايش 
نيابد. دستگاه قضايي هم ضمانت اجرايي طرح است. رييس جمهور 
همچنين خاطرنشان كرد: مديرت آب، برق و گاز را در دولت مورد 
تاكيد قرار داديم، اگر مديرت مناسبي شود، تنش آبي قابل كنترل 
است. امسال با كمك مردم و اولويت به مصارف خانگي و سپس توليد، 
طراحي جامعي شد كه دولت مصرف خود را كمتر كند تا به مصارف 
خانگي برق بيشتري برسد. البته كمبود جدي توليد برق داريم. بايد 
نيروگاه هاي متعدد را فعال مي كرديم االن كار آغاز شده است تا برق 
صنايع بزرگ مستقل شود. كارهاي زيرساختي خوبي انجام داده ايم. 
از كشاورزان خواسته ايم الگوي كشت خود را مناسب كنند كه با ما 
همكاري كردند. رييس جمهور در ادامه اين گفت وگو درباره تعامل 
با همسايگان گفت: سياست تعامل با همسايگان اولويت ماست كه 
نتيجه خوبي مثل افزايش تجارت و مثبت شدن تراز تجاري حتي 
ادامه در صفحه 3 تا45۰ درصد از آثار آن است.  



با وجود آنكه در هفته هاي گذشته بسياري از خبرها از اين 
حكايت داش��ت كه دو طرف ديگر توافقي براي نشستن 
دوباره پاي ميز مذاكرات ندارند و همين موضوع سرنوشت 
احياي برجام را دشوارتر از هر زمان ديگري مي كند اما با 
تحركات ديپلماتيكي كه در روزهاي گذشته آغاز شده، به 
نظر مي رسد كه اميد براي احياي توافق هسته اي بار ديگر 

رو به افزايش گذاشته است.
هرچند به محض ورود بايدن به كاخ سفيد، برنامه ريزي 
براي مذاكرات احياي برجام كليد خورد و در ماه هاي پاياني 
دولت روحاني، دو طرف صحبت ها را براي بازگش��ت به 
برجام آغاز كردند اما در نهايت با توقف مذاكرات مشخص 
شد كه تكليف همه چيز بايد در دولت رييسي معلوم شود 
و تيم مذاكرات دولت تازه ايران به سرپرستي علي باقري با 
حضور در وين كار مذاكرات را از سر گرفت. در اين دوره بارها 
دو طرف از قريب الوقوع بودن دستيابي به توافق خبر دادند 
اما هربار بنا به داليلي كه البته جزييات آن رسانه اي نشد 
اين توافق به عقب رانده شد تا اينكه سرانجام در هفته هاي 
گذش��ته با باال گرفتن دوباره اختالفات، حتي مذاكرات 

كارشناسي وين نيز متوقف شد. 
در روزهاي گذشته بار ديگر تحركات ديپلماتيك نشان 
مي دهد كه امكان از سرگيري مذاكرات ميان دو طرف به 
وجود آمده و شايد دستيابي به توافق ظرف هفته هاي آينده 
ممكن باشد. نخستين گام از تحركات ديپلماتيك اخير در 
س��فر اخير الوروف وزير خارجه روسيه به ايران برداشته 
شد. در ش��رايطي كه برخي رسانه هاي غربي در ماه هاي 
گذش��ته ادعا كرده بودند كه مواضع روسيه در مذاكرات 
خود به يكي از عوامل تاثيرگذار در دشوار شدن رسيدن به 
توافق منجر شده، الوروف در اين سفر بار ديگر بر موضع 
رسمي كشورش در تالش براي احياي برجام تاكيد كرد.

او گفت: امريكا زمان��ي كه از برج��ام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
سازمان ملل خارج شد يك بار ديگر حقوق بين الملل را 
نقض كرد بايد كاري كنيم كه برجام احيا شود به همان 
فرم اوليه كه در سال ۲۰۱۵ ايجاد شد و در قالب قطعنامه 
۲۲۱۵ م��ورد تاييد ش��وراي امنيت س��ازمان ملل قرار 
 گرفت. برجام بايد بدون هيچ كم و كاس��ت يا اضافه  اي

 احيا ش��ود و در همين راس��تا مي بايس��ت تحريم هاي 
غيرقانوني عليه ايران كه ناقض برجام است لغو شود و ما 
اميدواريم كه طرف واشنگتن در اين مسير انتخابي منطقي 

داشته باشد.
به دنبال اعالم آمادگي مسكو براي حمايت از برجام، روز 
گذشته بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز 
به اي��ران آمد تا ضمن دريافت نظ��رات ايران، پيام هايي 
احتمالي از طرف غربي را نيز به تهران منتقل كند، ديداري 
كه به نظر مي رس��د مي تواند يخ مذاك��رات برجام را آب 
كند. او گفته: سفرم به تهران يك هدف عمده دارد؛ دادن 
نيروي محركه اي جديد به مذاكرات و بازگرداندن توافق 
هسته اي )برجام( به مسير خود. بورل همچنين نوشت: 
سه ماه از وقتي مذاكرات را متوقف كردم، گذشته است. ما 
بايد رويه فعلي گسترش تنش ها را از بين ببريم و كارمان 

را سرعت ببخشيم.
بايد االن توافق را نهايي كنيم. او درباره ديدار با حس��ين 
اميرعبداللهيان، وزير ام��ور خارجه ايران گفت: در ديدار 
با حسين امير عبداللهيان، وزير امور خارجه ايران، توافق 
كرديم كه مذاكرات ميان ايران و امريكا در روزهاي آتي با 
تسهيل گري تيم من از سر گرفته شود تا آخرين مسائل 
باقي مانده را حل كنيم. او افزود: روابط دوجانبه ما پتانسيل 
ش��گرفي دارند اما ب��دون يك برجام فع��ال نمي توانيم 
روابطمان را گس��ترش دهيم. مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با اش��اره به محور رايزني هاي��ش در ايران 
گفت: موضوعات حياتي ديگري را هم مطرح كردم، مانند 
بازداشت آزاردهنده ش��هروندان اتحاديه اروپا در ايران و 

خواستار آزادي آنها شدم.
امير عبداللهيان ، وزير خارجه ايران نيز پس از گفت  وگوي 
چند ساعته با بورل از آمادگي براي آغاز دوباره مذاكرات 
برجام خبر داد. او گفت: گفت وگوهاي طوالني و مثبتي 
در مورد همكاري هاي ايران و اتحاديه اروپا داشتيم. ما در 
عرصه سياست خارجي خود به دنبال روابط متوازن هستيم 
و در اين روابط اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي از جايگاه 
مهمي برخوردار هستند. به دنبال اين هستيم كه روابط 

خود را با كشورهاي مختلف قاره اروپا گسترش دهيم.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان با بيان اينكه مناسبات 

تجاري موج��ود بين ايران و كش��ورهاي اروپايي در تراز 
ظرفيت هاي موجود بين ايران و كشورهاي اروپايي نيست، 
افزود: اميدواريم اين روابط را در جريان گفت وگوهاي دو 
جانبه با كشورهاي اروپايي و همچنين در قالب اتحاديه اروپا 
گسترش دهيم و شاهد رشد مناسبات در اين حوزه باشيم.
امير عبداللهيان با بيان اينكه در نشست امروز در ارتباط با 
موضوع مذاكرات وين براي رفع تحريم ها نيز گفت وگو و 
رايزني كرديم، گفت: آقاي بورل چندي پيش اين موضوع را 
مطرح كرده بودند كه چگونه مي توانيم از بن بست به وجود 
آمده بعد از صدور قطعنامه عليه ايران در شوراي حكام، 
خارج شويم و كار را دنبال كنيم. ما همواره تاكيد كرده ايم 
كه ايران از مس��ير ديپلماسي و گفت وگوهاي عزتمند و 
مبتني بر نتيجه استقبال مي كند. در همين چهارچوب از 
آقاي بورل دعوت كرديم كه به تهران سفر كند تا از نزديك 
تمام ابعاد قضيه با حضور تيم هاي مذاكراتي دنبال شود. 
در همين راستا ما امروز نيز ميزبان آقاي بورل و آقاي مورا 
بوديم. امروز در اين ارتباط گفت وگوهاي مفصل، عميق 
و دقيقي داش��تيم. در خصوص مطالبات ايران صحبت 
كرديم و تاكيد كرديم ك��ه آمادگي داريم كه در روزهاي 
آينده مذاكرات را از سر بگيريم. اميرعبداللهيان در همين 
رابطه افزود: آنچه كه براي ايران مهم اس��ت اين است كه 
نفع كامل اقتصادي از توافقي كه در سال ۲۰۱۵ ايجاد شده 
به دست بياورد و چرخه انتفاع اقتصادي ايران از اين توافق 
كامل شود. اميرعبدالهيان، گفت: هر موضوعي كه بتواند 
نفع كامل اقتصادي ايران از احياي برجام را تحت تاثير قرار 

دهد از نظر ايران قابل قبول نخواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه مس��ير گفت وگوها به زودي از سر 
گرفته مي شود، گفت: اميدواريم طرف امريكايي اين بار 
واقع بينانه و منصفانه در مسير مذاكرات و رسيدن به نقطه 
پاياني توافق اقدامات مسووالنه انجام دهد و به تعهداتش 

عمل كند.
امير عبداللهيان با بيان اينك��ه در جريان گفت وگوهاي 
امروز در ارتباط با آخري��ن وضعيت اوكراين گفت وگو و 
تاكيد كرديم كه از نظر ايران جنگ راه حل نيست.وي در 
كنار توجه به ريش��ه هاي اين بحران افزود: همچنين در 
اين نشست در مورد آخرين تحوالت افغانستان رايزني 

و گفت وگو كرديم.
اميرعبداللهيان بار ديگر با اعالم همدردي دولت و ملت 
ايران با مردم زلزله زده افغانس��تان و با اش��اره به ارسال 
كمك هاي بشردوستانه ايران به زلزله زدگان افغانستاني 
گفت: همچنين در اين نشس��ت در ارتب��اط با موضوع 
يمن صحبت كرديم. بر ض��رورت ادامه آتش بس و رفع 
محاصره يمن تاكيد داش��تيم. وزير خارجه همچنين با 
بيان اينكه در اين نشست در مورد آخرين تحوالت سوريه 
و همچنين موضوع فلسطين گفت وگو كرديم، افزود: در 
مورد همكاري ها در حوزه انرژي، مبارزه با تروريسم، مواد 
مخدر، موضوع مهاجرت از جمله مهاجران افغانستاني 
كه در ايران هستند. همچنين مسائل كنسولي و مسائل 
كنسولي از جمله مسائل كنس��ولي ايرانياني كه در اروپا 
هستند گفت وگو كرديم. همچنين من در اين نشست 
گزارشي از رايزني اخيرم با آقاي الورف وزير خارجه روسيه 

به آقاي جوزپ بورل ارايه كردم.

»مذاكرات را در روزهاي آتي از سر خواهيم گرفت.« اين 
جمله از زبان جوزپ بورل، مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا دستاورد نخستين ديدار او با وزير خارجه 

ايران در تهران را به تصوير كشيد.
 مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در اين ديدار 
س��خنان خود را با اشاره به اينكه سفر من به تهران يك 
ه��دف اصلي دارد، آغاز كرده و گفت: براي اين به تهران 
آمدم كه اين بن بس��ت را شكسته و تنش ها را پيرامون 
مذاك��رات برجام كم كنم. براي م��ن ايجاد يك انگيزه 
و فرص��ت جديد براي قرار گرفت��ن دوباره گفت وگوها 
پيرام��ون برجام روي ريل مهم بود. خيلي خوش��حالم 
كه قرار اس��ت مذاكرات را درباره برجام در روزهاي آتي 
از سر بگيريم و اين بن بست را بشكنيم. من مذاكرات را 
پيش��نهاد كردم. در ماه مارس ما به يك متن با سواالت 
مختصر باقيمانده رس��يده بوديم كه ق��رار بود امريكا و 
ايران به آنها پاسخ بدهند، چرا كه كار كشورهاي ۱+4 به 
پايان رسيده بود. قرار نبود اين وقفه سه ماه طول بكشد. 
اكنون سه ماه گذش��ته و بايد به كار سرعت ببخشيم. 
امروز بابت تصميم تهران و واشنگتن براي ادامه مذاكرات 
خوشحالم. قرار است بعد از سفر من مذاكره ادامه يابد و 
تيم من به عنوان تسهيل كننده بين ايران و امريكا خواهند 
بود تا مسائل باقيمانده را رفع كنيم. رسيدن به توافق بر 

اساس متني كه روي ميز گذاشتيم، بسيار مهم است.
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در ادامه با اشاره 
به اينكه احياي برجام براي همه ما، ايران و كل دنيا و اروپا 
مهم است، افزود: ما از ماه فوريه در دنياي متفاوتي زندگي 
مي كنيم. چهار ماه پيش و قبل از اينكه يك وقفه اي در 
مذاكرات داش��ته باشيم روس��يه تهاجم بي رحمانه اي 
عليه اوكراين آغاز كرد. اين حمله در ژئوپليتيك جهان 
يك زمين لرزه بزرگ با تغييرات گسترده بود كه يكي از 
تبعات آن تغيير در روابط كشورها بود. در چنين فضايي 
اي��ن توافق تاريخي ما اگر به نتيجه برس��د، اهميت آن 
بيش از پيش خواهد بود. دني��ا به دنبال ثبات و امنيت 
اس��ت و با احياي برجام، جهان ج��اي امن تري خواهد 
بود. با اين توافق هم منافع كامل اقتصادي ايران تامين 
خواهد شد و هم نگراني هاي جامعه بين المللي را درباره 
عدم اشاعه هسته اي، امنيت جهاني و ثبات منطقه اي 

رفع خواهد كرد. 

   جوزپ ب�ورل: مذاکرات ایران-اتحادیه 
اروپا-آمریکا در وین برگزار نخواهد شد

٭ مذاکرات مي��ان اي��ران، اتحاديه اروپ��ا و آمريکا در 
وين برگزار نخواهد ش��د چرا که گفت وگوها در فرمت 

۱+4+آمريکا نيست.
٭ احتماال اين گفت وگوها در جايی نزديک تر به خليج 
فارس و به صورت مشخص تر در يک کشور حاشيه خليج 

فارس برگزار می شود.
اين تح��ركات در تهران را بايد به برخي از اظهارنظرهاي 
بين المللي نيز مربوط دانست. راب مالي نماينده ويژه دولت 
امريكا در امور ايران با انتشار پيامي در حساب كاربري خود 
در توئيتر اعالم كرد كه با جوزپ بورل مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپ��ا و انريكه مورا معاون او ديدار كرده 
است. مالي در پيام خود نوشت: از جوزپ بورل و انريكه به 
دليل ادامه همكاري نزديكشان با اياالت متحده قدرداني 
مي كنم. ما با مشورت با شركاي اروپايي خود همچنان به 
مسير ديپلماسي معنادار متعهد هستيم. انريكه مورا نيز روز 
گذشته در توئيتي اعالم كرد كه با جوزپ بورل و راب مكالي 
يك شام كاري داش��ته و آنها درباره برجام و موضوعات 
منطقه اي رايزني كرده اند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: 
مالي به طور جدي تاكيد كرده كه اياالت متحده متعهد 
به بازگشت به اين توافق )برجام( است. همچنين وزارت 
امورخارجه فرانس��ه در بيانيه اي تصريح ك��رد: ما آماده 
رسيدن به نتيجه بر سر اين توافق )برجام( هستيم و از ايران 
مي خواهيم كه از اين فرصت ديپلماتيك براي دستيابي به 

توافق، درحالي كه هنوز امكان پذير است، استفاده كند.
اين خبرها نش��ان مي دهد كه هرچند نفس هاي برجام 
به ش��ماره افتاده اما هنوز قطع نشده است و دو طرف در 
روزهاي اخير ش��ايد آخرين تالش ها براي بازگشت به 
توافق هسته اي را آغاز كرده اند، تالش هايي كه بايد ديد 
در س��ال هاي پاياني دولت بايدن چه نفعي براي اقتصاد 

ايران خواهد داشت.
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لزوم هشدار ملي
نسبت به شيوع دوباره كرونا

رييس جمهور تاكيد كرد: تس��ريع در پرداخت حقوق و 
مطالبات بيمارستان ها و كادر درمان جلوه عملي قدرداني از 
پزشكان و پرستاران زحمتكش كشور است، وزير بهداشت 
اين موضوع را با جديت پيگيري كند. سيد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور كشورمان در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
با اش��اره به كاهش آمار ابتال و فوتي هاي ناشي از شيوع 
ويروس كووي��د۱۹، از تالش ها و زحمات كادر درمان در 
طول دو سال اخير قدرداني كرد و اقدامات آنها در صيانت 
از جان مردم را اميدآفرين خواند. وي گفت: اگر امروز شاهد 
وضعيت متفاوتي به لحاظ شيوع كرونا در كشورمان نسبت 
به برخي كشورهاي ديگر جهان هستيم و در دل مردم از 
بابت بازگشايي كس��ب و كارها و مراكز آموزشي اميد به 
وجود آمده، اين از لطف خداوند و ثمره ايثار و تالش بي وقفه 
پزشكان و پرستاران و كادر درمان است. تسريع در پرداخت 
حقوق و مطالبات بيمارستان ها و كادر درمان جلوه عملي 
قدرداني از پزشكان و پرستاران زحمتكش كشور است، 
وزير بهداشت اين موضوع را با جديت پيگيري كند. رييسي 
با اشاره به سير نزولي كاهش ابتال و خسارات جاني ناشي از 
كرونا گفت: اينكه ميزان ابتال به بيماري كاهش يافته و در 
برخي روزها به لطف خدا حتي يك مورد فوتي هم نداشتيم، 
نبايد سبب عادي انگاري نسبت به رعايت اصول بهداشتي 
شود. از آحاد مردم مي خواهم در مراكز درماني و بهداشتي و 
اماكن عمومي پرتردد و پر ازدحام و همچنين وسايل نقليه، 
همچون گذشته دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت 
كنند تا وضع موجود تثبيت شود. استمرار اطالع رساني 
و آموزش درباره بيماري كرونا و هش��دارهاي الزم براي 
پيش��گيري از آن امري ضروري است. آموزش عمومي 
درباره يك بيماري مسري مثل كرونا، مساله اي مقطعي 
و محدود به زمان و مكان خاصي نيس��ت. بحمداهلل 
امروز شرايط نسبت به گذشته بسيار متفاوت شده، 
اما رسانه ملي و مسووالن دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و وزارت بهداشت همواره به مساله آموزش و هشدار 
به موقع نسبت به شيوع بيماري اهتمام داشته باشند 

تا زمينه اوج گيري مجدد بيماري به وجود نيايد.

بسته شدن راه گرفتن سود مازاد 
از مردم

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه برخي بانك ها، 
مفر و گريزگاه هايي براي اخذ س��ود مازاد بر مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار از تسهيالت گيرندگان يافته اند، 
از شناسايي و بسته شدن اين روزنه ها تا يك ماه آينده 
توسط اين شورا خبر داد.احسان خاندوزي كه در نشست 
هم انديشي »مديران ستاد و صف بانك صادرات« سخن 
مي گفت، اظهار كرد: در ماه هاي گذشته، دولت و به ويژه 
وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأكيد و داراي اولويت را 
براي شبكه بانكي مطرح كرد كه يكي از مهم ترين آنها 
حركت به سمت الكترونيكي شدن قراردادهاي بانكي بود 
كه هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شوراي 
اس��المي به عنوان يكي از الزامات تصويب ش��د. طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، وي گفت: اين امر بسيار به تسهيل، 
شفافيت و كوتاه كردن زمان قراردادها و همچنين احقاق 
حقوق تسهيالت گيرندگان كمك مي كند. خاندوزي 
محور ديگر مورد تأكيد دولت و وزارت اقتصاد را شفافيت 
صورت هاي مالي بانك و شركت هاي زير مجموعه آنها 
به عنوان گام ديگري مورد اش��اره ق��رار داد كه كمك 
مي كند در عملكرد مديريتي بانك ها بتوانيم ش��اهد 
افزايش بهره وري و كارآيي و باال بردن ميزان پاسخگويي 
به مشتريان و سپرده گذاران باشيم. وزير اقتصاد افزود: 
در زمينه شركت داري بانك ها تا حد خيلي زيادي اين 
غفلت موجب شده بود، ميزان و شاخص هاي مربوط به 
بهره وري در زيرمجموعه شبكه شركت ها بسيار پايين 
باشد و اميدواريم تداوم شفافيت صورت هاي مالي، به 
ارتقاي عملكرد و مديريت بانك ها كمك كند. خيلي ها 
شفافيت را يك هدف ذاتي در نظر مي گيرند در حالي كه از 
منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافيت »ابزار« و طريقي است 
براي اينكه بتوانيم كيفيت مديريت اقتصادي كشور را باال 
ببريم و آن را پاسخگوتر نماييم و استفاده بهتري از اموال و 
سرمايه هاي موجود در اقتصاد ايران بكنيم. وي تصريح 
كرد: اتفاقي كه در مورد شفافيت صورت هاي مالي 
بانك ها رخ داده و تداوم نيز پيدا خواهد كرد، يكي از آن 
حلقه هاي زنجيري است كه بايد خودش را در بهبود 
شاخص عملكرد شركت هاي زيرمجموعه بانك ها و 
اصوال تمام ش��ركت هاي دولتي كشور نشان دهد و 

خاتمه اي بر دوران پنهان كردن اين ضعف ها باشد.

    ارتقاي سطح وام هاي قرض الحسنه
وزير اقتصاد گفت: مساله بعد، افزايش سهم اعتبارات 
خردي اس��ت كه بتواند مبتني بر »اعتبارسنجي« به 
مردم و طبقه متوس��ط و پايين دست جامعه پرداخت 
شود كه تاكنون دسترسي كمتري به منابع داشته اند. 
اين موضوع هم خوش��بختانه با اقب��ال خوب مديران 
بانك ها آغاز شده، اما سرعت كار در مورد تسهيالت خرد 
مبتني بر اعتبار سنجي كه كمتر نيازمند وثيقه و ضامن 
باشد، اصال مطلوب ما نيست و اميدوارم دوستان در اين 
مسير هم كمك كنند، كار با سرعت بهتري جلو برود. 
خاندوزي ارتقاي سطح وام هاي قرض الحسنه را مورد 
ديگري عنوان كرد كه با تصويب شوراي پول و اعتبار، رخ 
داده است. وزير اقتصاد »بازگشت مازاد سود اخذ شده 
به تسهيالت گيرندگان« را از جمله اتفاقاتي عنوان كرد 
كه خالف مصوبات شوراي پول و اعتبار از مردم گرفته 
مي شد و حتي يك راي هيات عمومي ديوان عدالت را هم 
داشت كه چندان مورد توجه قرار نمي گرفت اما با تأكيد 
ويژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص 
مفرها و گريزگاهايي هم كه شبكه بانكي كشور با استناد 
به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شوراي پول 
و اعتبار از مردم دريافت مي كنند نيز، در جلسات اخير 
شوراي پول و اعتبار چاره اي انديشيده شده و فكر كنم 
ظرف يك ماه آينده به تصويب نهايي خواهد رس��يد. 
خاندوزي افزود: بدين ترتيب ديگ��ر از ابزارهايي مثل 
ضمانت و غيره نمي توان براي اين هدف استفاده كرد، 
چون آنها، ابزارهاي درستي براي اهداف ديگري هستند 
و نبايد براي پوشش اين خبط و خطاي شبكه بانكي مورد 
استفاده قرار گيرند. اميدوارم با توجه به جلساتي كه ما در 
حوزه بانك ها با اعضاي هيات مديره آنها، هم در اسفند ماه 
و هم ابتداي ۱4۰۱ داشتيم، بتوانيم براي تحقق اهداف 
از پيش تعيين ش��ده اي كه مورد اتفاق سپرده گذاران 
و س��رمايه گذاران و مديريت بانك ها و نيز در راستاي 
اولويت هاي اقتصادي كشور است، عملكرد قابل دفاعي 
را در پايان سال ارايه دهيم. خاندوزي در بخش ديگري از 
سخنان خود به بيان نكاتي به طور مشخص در مورد خود 
بانك صادرات پرداخت و تأكيد كرد: بانك صادرات بايد 
جايگاه خود را در تأمين مالي توس��عه اقتصادي كشور 
ارتقاء دهد. با توجه به اينك��ه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما 
نه به لحاظ رشد اقتصادي و نه رشد سرمايه گذاري 
در كش��ور نرخ و وضعيت مطلوبي نداش��ته ايم و در 
جايگاه��ي پايين تر از تمام دهه هاي گذش��ته قرار 
گرفته ايم، نيازمند اين هستيم كه شبكه بانكي به ويژه 
بانك اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه اي 
مثل صادرات بتواند در مسير توسعه اقتصادي، نقش 
آفريني ويژه و بيشتري در اجراي پروژه هاي پيشران 
ملي داشته باش��د و باري از سياس��ت هاي توسعه 
اقتصادي كشور بردارد؛ در عين حال كه همزمان بايد 
در عرصه كس��ب و كار بانكي خودش هم با شاخص 

عملكردي و سود آوري بيشتري كار را به جلو ببرد.

    انتقاد خاندوزي
 از مطالبات ارزي بانك صادرات

وزير اقتصاد، نكته دوم را »مدل كسب و كار خود بانك 
صادرات« عنوان كرد به اين معنا كه به لحاظ الگوي 
كسب و كاري و عملكردي، نيازمند اين هستيم كه 
وضعيت هايي كه اين بانك از گذش��ته داشته است 
را در تالقي با فرصت هاي اقتصادي كش��ور، به يك 
الگوي كسب و كاري ويژه تبديل كنيم. وي با اشاره به 
ذينفعان بزرگ و مهم و سوابق بانك صادرات، تصريح 
كرد: اگر بانك صادرات با اين مختصات خودش بتواند 
الگوي كسب و كار موثر، با بازدهي مطلوبي را تعريف 
كند، مي تواند يك��ي از بانك هايي باش��د كه جمع 
كثيري از مردم را ذينف��ع عملكرد خوب اقتصادي 
خود كند و براي شان رضايت خاطر ايجاد خواهد كرد.

ایران و عربستان
محور سفر كاظمي

ش��بكه الميادين اعالم كرد كه نخست وزير عراق به 
عربستان و ايران سفر خواهد كرد و محور اين سفر ها 
گفت وگوهاي تهران-رياض با ميزباني بغداد است. 
شبكه لبناني الميادين به نقل از منابع خود اعالم كرد 
كه مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق به عربستان و 
تهران سفر خواهد كرد. اين شبكه همچنين اعالم كرد 
كه سفر نخست وزير عراق به اين دو كشور در چارچوب 
مذاكراتي است كه مسووالن دو كشور ايران و عربستان 
در بغداد برگزار كردند. اين منابع گفته اند كه الكاظمي 
در س��فرهاي پيش رو به پرونده هاي مهمي از جمله 
روابط ديپلماتيك ته��ران و رياض خواهد پرداخت. 
پيش از اين يك منبع آگاه در گفت وگوي با »ميدل 
ايس��ت نيوز« اعالم كرده بود كه مصطفي الكاظمي 
روز يكشنبه در سفري از پيش اعالم نشده وارد تهران 
خواهد شد. ميدل ايست نيوز جزيياتي از مدت سفر 

الكاظمي و دستور كار اين سفر اعالم نكرده بود.

درخواست برجامي 15 نهاد
از بایدن

بيش از ۱۰ سازمان امريكايي در نامه اي از رييس جمهور 
كشورشان خواس��تند كه »از خود رهبري و شجاعت 
سياسي نش��ان دهد« و مانع نابودي توافق هسته اي با 
ايران شود. ۱۵ سازمان امريكايي روز جمعه در نامه اي 
خطاب به جو بايدن رييس جمهور امريكا نس��بت به از 
دست رفتن فرصت نجات توافق هسته اي ۲۰۱۵ و آنچه 
كاهش همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
خواندند، ابراز نگراني كردند و خواستار حفظ اين توافق 
شدند. اين س��ازمان ها در نامه خود با اشاره به خاموش 
ك��ردن ۲7 دوربين نظارتي آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي در تاسيسات هسته اي ايران آورده اند: حيرت آور 
اس��ت كه او )جو بايدن( اجازه مي دهد سياست داخلي 
مانع از احياي توافقي ش��ود كه هدف آن منع گسترش 
 سالح هاي هسته اي اس��ت. اين ۱۵ سازمان كه شامل
 Quincy Institute for و J Street، Indivisible 
Responsible Statecraft و شوراي ملي ايرانيان 
امريكا هستند در ادامه افزودند: رييس جمهور بايدن و 
بسياري از مقامات ارشد دولتش پيشتر اعالم كرده اند 

كه خروج ترامپ از توافق يك فاجعه بوده است. 

دو موضوع حل نشده در وین
خبرگزاري رويترز در گزارش��ي درباره س��فر مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران به نقل از منابع آگاه 
مدعي شد كه هنوز موضوع تحريم هاي ايران در مذاكرات 
وين حل نشده است. خبرگزاري رويترز در گزارش خود به 
سفر جوزپ بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
به تهران كه آغاز شده است، اشاره كرد و نوشت كه اين 
سفر در حالي انجام گرفته است كه اتحاديه اروپا تالش 
مي كند بن بست ايجاد شده ميان ايران و اياالت متحده 
در مذاكرات احياي برجام را حل وفصل كند. حس��ين 
اميرعبدللهيان وزير امورخارجه ايران هفته گذش��ته 
از امريكا كه در س��ال ۲۰۱8 به طور يك جانبه از برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( خارج شد و تحريم ها عليه 
 تهران را بازگرداند، خواست تا در مذاكرات »واقع بين «
 باشد. رويترز در ادامه آورده است: زماني كه اتحاديه اروپا 
به عنوان هماهنگ كننده مذاكرات وين در ماه مارس از 
وزيران امورخارجه كشورهاي عضو برجام خواست تا پس 
از ۱۱ ماه مذاكره غيرمستقيم ميان تهران و واشنگتن به 
وين بيايند، به نظر مي آمد كه توافق در آستانه شكل گيري 
بود اما مذاكرات از آن زمان به بن بست رسيده است. دو 
مقام اروپايي و ايراني پيش از سفر جوزپ بورل به 
تهران در گفت وگو با رويترز خاطرنشان كردند كه 
هنوز دو مساله در مذاكرات وين، ازجمله موضوع 

تحريم هاي ايران حل نشده باقي مانده است.

جوزپ بورل در پايان رايزني هاي ديپلماتيك براي احياي برجام در تهران: 

بن بست مذاكرات را شكستيم

ریيس قوه قضایيه: با قوي شدن اقتصاد آسيب هاي اجتماعي مرتفع مي شوند
رييس قوه قضاييه با اشاره به تأثير امر تقويت اقتصاد و توليد 
ملي بر كاهش و زدودن آسيب هاي اجتماعي بيان داشت: 
با قوي شدن اقتصاد و توليد ملي و به تبع آن افزايش ثروت 
ملي و توزيع درس��ت و صحيح آن، بسياري از آسيب هاي 
اجتماعي مرتفع خواهد شد. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه 
براي حفظ و ارتقاء عزت و استقالل كشور بايد بر امر تقويت 
اقتصاد و توليد ملي اهتمام داشته باشيم، تصريح كرد: امروز 
يكي از مسائل مهم براي استقالل كشور در همه ساحت ها، 
اهتمام ورزيدن به امر تقويت اقتصاد پويا، سالم و توليدگر 
است و چنانچه اقتصاد و توليد قوي نداشته باشيم، برخي امور 
به ما تحميل خواهد شد. رييس قوه قضاييه با اشاره به تأثير 
امر تقويت اقتصاد و توليد ملي بر كاهش و زدودن آسيب هاي 
اجتماعي بيان داشت: با قوي شدن اقتصاد و توليد ملي و به 
تبع آن افزايش ثروت ملي و توزيع درس��ت و صحيح آن، 

بسياري از آسيب هاي اجتماعي مرتفع خواهد شد.
ريي��س قوه قضاييه در ادامه ب��ه موضوع اهميت حمايت 
فعاالن بخش خصوصي از افراد خالق و متخصص در امور 
دانش بنيان اشاره كرد و گفت: توليدكنندگان و صنعتگران 
و به طور كلي فعاالن بخش خصوصي مي توانند در ميدان 
عمل دادن به افراد خالق و مبتكر، پيش قدم و پيشتاز شوند 

و آنها را در زير چتر حمايتي خود قرار دهند؛ قطعا تحقق 
تمام و كمال اين مهم، ثمرات بسياري در وهله نخست براي 
خود فعاالن بخش خصوصي دارد.   محسني اژه اي در ادامه 
نشست با توليدكنندگان، كارآفرينان و فعاالن شركت هاي 
دانش بنيان به طرح چند س��وال از آنها پرداخت و گفت: 
شما فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان آيا تاكنون محاسبه 
كرده ايد كه زيرمجموعه خودتان و مردمي كه مصرف كننده 
محصوالت شما هستند، چه ميزان از فعاليت شما رضايت 
دارند؟ آيا محاسبه كرده ايد كه چه ميزان از نارضايتي ها و 
ضعف ها به نحوه مديريت خود شما بازمي گردد؟ شما فعاالن 
اقتصادي و توليدكنندگان براي رفع كاستي هاي مديريتي 
خود چه اقداماتي را ترتيب داده ايد؟ »از نگاه شما فعاالن 
بخش خصوصي و كارآفرينان، مسائل و مشكالت اولويت دار 
كدام است؟« اين سوال دومي بود كه رييس دستگاه قضا از 
فعاالن اقتصادي و توليدي حاضر در جلسه پرسيد و خطاب 
به آنها بر ضرورت اولويت بندي مسائل در راستاي رفع آنها 
تاكيد كرد و گفت: من به دنبال اين هستم تا در اين قبيل 
جلسات، چند مشكل و مساله اولويت دار را شناسايي كنم 
و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضي را انجام دهم. رييس 
قوه قضاييه در ادامه از فعاالن اقتصادي و توليدي حاضر در 

جلسه پرسيد كه چه ميزان از ضعف ها و ايرادات صنف خود 
مطلع هستيد؟ رييس عدليه در همين راستا گفت: باور من 
اين است كه اطالعات و اشراف روسا و اعضاي اصلي صنوف 
نسبت به مسائل و مش��كالت و ضعف هاي صنف مربوط 
به خود، در بسياري اوقات، بيشتر از دستگاه هاي نظارتي 
و اطالعاتي اس��ت.  رييس قوه قضاييه با اشاره به موضوع 
فوق الذكر به طرح س��واالتي مهم پرداخت و گفت: روسا و 
اعضاي اصلي صنوف چه ميزان براي پيشگيري و جلوگيري 
از وقوع فساد و تقلب و تباني در صنف خود تالش كرده اند؟ 
آيا به فردي كه در صنف ش��ما مسير خطا و فساد را پيش 
گرفته است، در وهله نخست تذكر داده ايد؟ آيا براي مقابله 
با اين هم صنف احيانًا خطاكار و فاسد با بخش هاي ذيربط 
حكومتي همكاري و مساعدت داشته ايد؟ آيا شما به عنوان 
فعاالن بخش خصوصي حاضريد براي اصالح صنف خود 
هزينه كنيد و در مقابل فردي خطاكار و خواهان رشوه در يك 
بخش حكومتي بايستيد؟ شما توليدكنندگان چه ميزان اين 
آمادگي را داريد براي دفاع از اعتبار و حيثيت هم صنف خود 
در محكمه حاضر شويد يا به جبران خسارت او بپردازيد؟  
رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به آمادگي دستگاه قضا 
براي ارايه هر نوع كمك و مس��اعدت به توليدكنندگان و 

كارآفرينان و فعاالن شركت هاي دانش بنيان، بيان داشت: 
شما روسا و اعضاي هر صنف مي توانيد افراد امين و داراي 
حسن شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضايي معرفي 
كنيد تا آنها با همكاري و مساعدت همكاران ما، به بررسي 
و رفع مس��ائل اولويت دار صنف مربوطه بپردازند. رييس 
قوه قضاييه با اش��اره ب��ه قدرداني هاي ص��ورت گرفته از 
»سعيد عمراني« معاون قضايي دادستان كل كشور و دبير 
ستاد اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه، توسط فعاالن بخش 
خصوصي و توليدكنندگان، تصريح كرد: ما در دس��تگاه 
قضايي اين آمادگي را داريم كه افراد متخصص ديگري را 
هم براي پيگيري هاي امور قضايي و ساير مسائل مربوط به 

توليدكنندگان در هر صنف به كار بگيريم. 
رييس دس��تگاه قضا به توليدكنن��دگان و فعاالن بخش 
خصوصي توصيه كرد كه مسائل دروني خود را با تشكيل 
شوراهايي با عنوان شوراهاي حل اختالف يا تحت هر عنوان 
ديگري به صورت درون صنفي حل و فصل كنيد و چنانچه 
مسائل و پرونده هايي از صنف شما به دستگاه قضايي ارجاع 
شده است مي توانيد با معرفي افراد متدين و امين و داراي 
حسن شهرت به قوه قضاييه، در جهت پيگيري تخصصي و 

دقيق پرونده هاي مزبور به ما كمك كنيد.

دريابان علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري 
و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در ديدار با جوزپ 
بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با انتقاد 
از كم توجهي اروپا به نقش س��ازنده ايران در ايجاد 
امني��ت پايدار در منطقه و نظ��ام بين الملل گفت: 
متاسفانه روابط راهبردي اروپا با برخي كشورهايي 
در حال توسعه است كه مظهر شر، ناامني و تروريسم 
دولتي در جهان هس��تند. ش��مخاني با اش��اره به 
بدعهدي امريكا و خروج غيرقانوني اين كش��ور از 
برجام كه تماما موجب افزايش بي اعتمادي مردم 
ايران به غرب و امريكا ش��د، افزود: ما ضمن آنكه به 
همه تعهدات مان در برج��ام عمل كرديم هيچ گاه 
از ميز مذاكره خارج نش��ديم و اكنون نيز به دنبال 
توافقي قوي، پايدار و قابل اتكا هس��تيم. بدعهدي 
امريكا و بي عمل��ي اروپا در برج��ام تجربه اي تلخ 
براي مردم ايران اس��ت. اقدامات جبراني ايران در 
بخش هسته اي صرفا واكنشي قانوني و عقالني به 
يكجانبه گرايي امريكا و انفعال اروپا بوده و تا زماني 
كه رويه غيرقانوني غرب تغيير نكند، ادامه خواهد 
داشت. رفع تحريم هاي غيرقانوني و تحقق انتفاع 
اقتصادي همه جانبه و پايدار، هدف ايران از ورود به 
مذاكرات وين است و توافقي كه دو اصل ذكر شده 

را ب��ا ارايه تضمين قابل  اتكا از س��وي امريكا و اروپا 
تامين نكند هيچ مطلوبيتي براي ايران ندارد. جوزپ 
بورل نيز در جريان اين مالقات با اش��اره به شرايط 
بين المللي پس از جنگ اوكراين و ضرورت تالش 
همه جانبه براي ايجاد امنيت پايدار در جهان گفت: 
احياي برجام در شرايط كنوني مي تواند دستاورد 
امنيتي بسيار مهمي در نظام بين الملل تلقي شود. 
او با انتقاد شديد از سياست هاي ترامپ كه با خروج 
يكجانب��ه از برجام اين تواف��ق بين المللي را تا مرز 
نابودي پيش برد، گفت: براي دس��تيابي به توافقي 
خوب همه طرف ها بايد نگاهي رو به آينده داش��ته 
باشند. بورل با اشاره به گفت وگوي خود با مقامات 
امريكايي پيش از سفر به تهران افزود: دولت بايدن 
به داليل مختلف به دنبال دستيابي به توافق براي 
احياي برجام است. مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا مالحظات ايران را با توجه به تجربيات گذشته 
در زمينه اخذ تضامين براي اطمينان از پايدار بودن 
توافق جديد قاب��ل  درك عنوان كرد و گفت: من به 
عنوان هماهنگ كننده مذاكرات در تالش هستم 
كه ديدگاه ه��اي طرفين را متناس��ب با مقدورات 
سياسي و فني براي شكل گيري توافق به يكديگر 

نزديك كنم.

شمخاني در ديدار جوزپ بورل :
گزارش-2

به دنبال توافقي قوي، قابل اتكا و پايدار هستيم
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 اجرايي شدن پيمان هاي پولي
دو يا چندجانبه در دستور كار است

رييس كل بانك مركزي، گفت: پيمان هاي پولي دو يا 
چندجانبه و اينكه بتوانيم با ارزهاي ملي تسويه هاي خود 
را انجام دهيم از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي در خصوص 
عملياتي ش��دن پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه، 
گفت: انعقاد پيمان هاي پول��ي و دو يا چندجانبه و 
اينكه بتوانيم با ارزهاي ملي تسويه هاي خود را انجام 
دهيم از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و در اين 
زمينه رايزني هاي خوبي با برخي از كشورها انجام شده 
و به زودي به يكي از كشورها سفر مي كنم تا عملياتي 
شدن اين موضوع را پيگيري كنم. رييس كل بانك 
مركزي در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت در زمينه 
وصول مطالبات ايران از كشور عراق، گفت: همان گونه 
كه وزير نفت نيز اع��ام كرد ميزان قابل توجهي 
از وجوه حاصل از صادرات گاز وصول شده است.

تخصيص تسهيالت مسكن 
نيازمند اراده مديران بانكي

به نظر مي رس��د مهم ترين مشكل باقي مانده در مسير 
جهش توليد مسكن، تخصيص سهم مسكن از تسهيات 
بانكي است كه اگر فكري به حال آن نشود، به پاشنه آشيل 
نهضت ملي مسكن تبديل خواهد شد. به گزارش ايِبنا؛ در 
همه دنيا مسكن يك كاالي گران قيمت به حساب مي آيد 
كه معموالً با درآمدهاي معمولي به راحتي قابل خريدن 
نيست. به همين منظور دولت ها براي ايجاد رفاه عمومي، 
انواع روش هاي تأمين مالي س��اخت يا خريد مس��كن 
را فراهم مي كنند تا اف��راد جامعه بتوانند به اين كاالي 
اساسي دست پيدا كنند. به عنوان مثال بخش مسكن 
و مس��تغات در امريكا بيش از ۴۰ درصد، در سويس 
حدود ۵۰ درصد و آلمان حدود ۲۰ درصد از مانده كل 
تسهيات را به خود اختصاص مي دهد. در كشورمان اما 
اوضاع كامًا متفاوت است. برخي برآوردهاي كارشناسي 
نشان مي دهد تسهيات بخش مسكن چيزي حدود ۳ 
درصد از كل تسهيات بانكي را شامل مي شود، البته 
برخي مديران بانكي مي گويند اين رقم در سال ۱۴۰۰ 
به حدود ۵.۵ درصد رسيده است. اين در حالي است 
كه بخشي مثل بازرگاني كه در برخي موارد خودش 
عامل نوسانات بازارها و تورم بوده در برخي دوره ها 
بيش از ۴۰ درصد تسهيات را دريافت نموده است.

   عقب گرد در تسهيالت مسكن
در ش��رايطي كه بايد برنامه ريزي ها به سمت حمايت 
از توليد مس��كن به عنوان يك كاالي اساسي و يكي از 
مهم ترين معيارهاي امنيت اقتصادي و رواني جامعه باشد، 
سهم اين بخش از كل تسهيات در سال هاي اخير كاهش 
محسوسي داشته است. سهم مسكن از تسهيات بانكي 
در حالي به حدود ۵ درصد رسيده كه پيش از آن تقريباً ۲۰ 
درصد از كل تسهيات را دريافت مي كرد. به همين علت 
بود كه مجلس شوراي اسامي در مردادماه ۱۴۰۰ قانون 
جهش توليد مسكن را تصويب كرد كه بر اساس آن بايد 
ساالنه ۲۰ درصد تسهيات به بخش مسكن تعلق بگيرد. 
براين اساس بايد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ هزار ميليارد 
تومان از تسهيات بانكي به بخش مسكن مي رسيد كه 
چنين اتفاقي نيفتاد. در سال ۱۴۰۱ هم برآورد مي شود 
بانك ها در مجموع ۲ هزار هزار ميليارد تومان تسهيات 
بدهند، يعني سهم بخش مسكن از اين مقدار، ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان خواهد بود.اما متأسفانه آمارهاي موجود 
چنين چيزي را نشان نمي دهد و با پايان فصل بهار، 
همچنان بانك ها پ��اي كار اين قانون نيامده اند و به 
جر بانك مس��كن كه چيزي حدود ۹ هزار ميليارد 
تومان به طرح هاي ساخت مسكن اختصاص داده، 

ساير بانك ها عمًا در اين حوزه گامي برنداشته اند.

   نياز به اراده مديران نظام بانكي
نظام بانكي در شرايطي در برابر ارايه تسهيات به بخش 
مس��كن مقاومت مي كند كه مي ت��وان با همين منابع 
موجود س��هم ۲۰ درصدي اين بخش را پرداخت كرد. 
محمود ش��ايان، مديرعامل بانك مسكن در اين زمينه 
به ايِبن��ا مي گويد: علت اينكه ام��روز قيمت هاي باالي 
مس��كن را شاهد هس��تيم اين اس��ت كه سهم بخش 
مسكن از تسهيات را به آن اختصاص نداده ايم. بر اساس 
بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته، براي رسيدن به 
نقطه تعادل در بخش مسكن، بايد سهم تسهيات اين 
بخش به ۲۰ درصد برس��د. وي با تأكيد بر اينكه اين كار 
شدني است، مي افزايد: نيازي نيست كه خلق پول جديدي 
صورت بگيرد و از پول پرقدرت بانك مركزي اس��تفاده 
شود، بلكه بايد سياست هاي اعتباري كه هرساله توسط 
هيات مديره هاي شبكه بانكي تدوين و اباغ مي شود، سهم 
بخش ها جابه جا شود، يعني مقداري از سهم ساير بخش ها 

را كاهش دهند و سهم بخش مسكن را به آن برگردانند.

   آثار ضد تورمي تسهيالت ساخت
توليد مسكن بركات زيادي دارد كه يكي از آن ماهيت ها 
ضد تورمي بودن است. علي نادري شاهي؛ كارشناس حوزه 
پول و بانك در تشريح اين موضوع به خبرنگار ما مي گويد: 
مزاياي مختلفي براي اعطاي تسهيات به بخش مسكن 
مي توان برش��مرد؛ اواًل تس��هيات بخش مسكن خود 
مي تواند از عوامل كاهنده تورم باش��د. طبق آمار بانك 
مركزي تا بهمن ماه ۱۴۰۰ بانك ها ۲۵۴۰ هزار ميليارد 
تومان به بخش ها مختلف تس��هيات پرداخته اند ولي 
در مجموع سهم بخش مسكن از اين تسهيات حدود ۵ 
درصد بوده است. اين ميزان تسهيات كه نسبت به سال 
۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد افزايش يافته است، وارد هر بازاري 
شود مي تواند تغييرات و نوس��انات بزرگي در آن ايجاد 
كند. اگر تنها بخشي از اين تسهيات وارد بخش ساخت 
مسكن ش��ود عاوه بر اينكه افراد خانه دار شده و رفاه 
اجتماعي ايجاد مي كند، مزاياي اقتصادي مانند كاهش 
تورم را هم در پي دارد. اين كارشناس معتقد است: هدايت 
تسهيات به سمت ساخت مسكن ازآنجاكه يك دارايي 
به اقتصاد عرضه مي كند، با ثبات ساير شرايط مي تواند 

بر اساس رابطه مقداري پول، به كاهش تورم بيانجامد.

خبر

آغاز به كار آزمايشي »رمزريال« 
به جاي اسكناس از شهريور

رييس كل بان��ك مركزي درباره زم��ان و نحوه اجراي 
»رمزري��ال« توضيحاتي ارايه كرد. عل��ي صالح آبادي 
رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با تسنيم، درباره 
اقدامات بانك مركزي درخص��وص »رمزريال« اظهار 
داشت: بررسي ها و اقدامات الزم براي رمزريال در حال 
انجام است و مقرر شده است كه از شهريورماه شروع شود. 
وي در ادامه در توضيح اين مساله افزود: رمزريال به جاي 
همين اسكناسي كه مردم در دست دارند، خواهد بود و 
فرد به جاي اينكه اسكناس داشته باشد رمزريال دارد؛ 
به آن مفهوم جهاني )رم��زارز( نخواهد بود و ريال هاي 
اسكناس جاي خود را به رمزريال مي دهند. رييس كل 
بانك مرك��زي درباره زم��ان و نحوه اج��راي رمزريال 
نيز گفت: با تكميل زيرس��اخت هاي الزم ان شاءاهلل از 
شهريورماه عملياتي خواهد شد و قبل از اجرا نيز حتمًا 
به ميزان كافي آموزش ها و اطاع رساني ها انجام مي شود 
تا مردم با سازوكار آن آشنا بشوند و در جريان ماجرا قرار 
بگيرند؛ ضمناً ابتدا به صورت آزمايشي از يكي از مناطق 
آغاز مي شود و بعد به سراسر كشور تسّري خواهد يافت.

تقاضاي سرمايه اي مسكن 
انگيزه پيدا كرد

 طريق افزايش تسهيات بانكي برود كه آن هم اثراتي در 
تشديد تورم بخش مسكن ايجاد مي كند. رييس كانون 
انبوه سازان، مهم ترين راهكار براي كنترل بازار مسكن 
در شرايط فعلي را افزايش ساخت و ساز دانست و گفت: 
سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران بايد حمايت شوند 
تا با افزايش توليد مسكن، مقداري تعادل ايجاد كنيم. در 
كنار آن طرح نهضت ملي مسكن را داشته باشيم. تقويت 
بخش هاي توليد و عرضه مسكن مي تواند فشار تورمي را 

از بازار مسكن بكاهد.

  بازار مسكن نصف تورم رشد كرد
بررسي هاي آماري نشان مي دهد، در شرايطي كه تورم 
عمومي متاثر از تغيير قيمت كاالهاي اساس��ي از ۵۲ 
درصد عبور كرده، ميزان رشد ساالنه قيمت مسكن در 
شهر تهران ۲۶ درصد بوده كه دقيقا نصف ميزان افزايش 

تورم محسوب مي شود.
بازار مس��كن پ��س از ي��ك دوره ركود يك س��اله در 
ارديبهشت امسال مقداري به تحرك رسيد. رشد ۱۶۶ 
درصدي معامات شهر تهران نشان دهنده تاش براي 
حفظ سرمايه از طريق خريد ملك بود. با توجه به شرايط 
اقتصادي موجود و تغيير قيمت كاالهاي اساسي، مسكن 
به عنوان يك دارايي امن، بخشي از سرمايه هاي سرگردان 

را به سمت خود جذب كرد.
ارديبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسكن در شهر 
تهران منعقد شد كه در مقايسه با فروردين سال جاري 
۲۰۶ درصد و نسبت به ارديبهشت سال گذشته ۱۶۶ 
درصد افزايش يافت. متوس��ط قيمت هم ۳۶ ميليون 
و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع ش��د كه افزايش ۲۶ 
درصدي را نسبت به سال گذش��ته به ثبت رساند. در 
مقايسه با فروردين امسال هم ۶.۱ درصد رشد كرد. اين 
افزايش غافلگيركننده در شرايطي رخ داد كه طي يك 
سال اخير بازار به لحاظ حجم معامات و قيمت در آرامش 

نسبي قرار گرفته بود.
از جمله عوامل ركود بازار مسكن در سال گذشته مي توان 
به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار براي 
احياي برجام و افت شديد توان متقاضيان خريد ملك 
اشاره كرد. طي بازه زماني ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسكن حدود 
۶۰۰ درصد رشد قيمت را تجربه كرده بود و به همين 
لحاظ متقاضي��ان واقعي توان خريد خود را از دس��ت 
دادن��د. پس از آنكه در س��ال ۱۴۰۰ بازار ملك به ركود 
رسيد پيش بيني مي شد كه دست كم اين ركود ۱۰ تا 

۱۲ فصل باقي بماند.
اما تحرك نس��بي بازار در ارديبهشت س��ال جاري از 
عوامل متعددي نشأت گرفت؛ اول اينكه با تغيير قيمت 
كاالهاي اساسي مواجه شديم كه مقداري به انتظارات 
تورمي و تاش براي حفظ سرمايه از خريد دارايي هاي 
ثابت دامن زد. مساله ديگر اينكه معموال ارديبهشت ماه 
به دليل نزديك شدن به پيك جابه جايي و عبور از ماه 
نيمه تعطيل فروردين، مقطع پررونقي در بازار مسكن 
محسوب مي شود. س��ومين عامل افزايش قيمتي بود 
كه در نهاده هاي ساختماني ايجاد شد و به ركود ساخت 

و ساز دامن زد.
بر اساس گزارشي كه مركز آمارارايه داد تورم نهاده هاي 
ساختماني شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده 
است. نرخ تورم عمومي هم در ارديبهشت امسال به رقم 
بي سابقه ۵۲ درصد رس��يد. مجموع اين عوامل باعث 
تحريك طرف تقاضا و افزايش قيمتهاي پيشنهادي، 

به خصوص براي واحدهاي نوساز در بازار مسكن شد.
با همه اين تفاسير قيمت واقعي مسكن كاهش يافته 
اس��ت. نرخ رشد ساالنه قيمت مسكن ۲۶ درصد بوده، 
در حالي كه تورم عمومي ۵۲ درصد اعام شد. اين نشان 
مي دهد اگرچه قيمت اسمي مسكن افزايش پيدا كرده، 
نرخ رش��د ساالنه قيمت به حدود نصف ميزان افزايش 
تورم رسيده و در واقع قيمت واقعي مسكن كاهش يافته 
است. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اين وضعيت 
در سال جاري ادامه پيدا كند. يعني ممكن است قيمت 
اسمي مسكن با رشد مواجه شود اما احتماال نرخ رشد 
آن در مح��دوده كمتر از نرخ تورم به حركت خود ادامه 

خواهد داد.
اگر دولت موفق شود از طريق طرح نهضت ملي مسكن، 
عرضه مناسبي را در بازار ملك ايجاد كند، به ايجاد آرامش 
در اين بازار كمك خواهد كرد. البته در حال حاضر از يك 
ميليون واحد هدف گذاري شده در سال جاري به ۹۱ هزار 
واحد تسهيات تعلق گرفته و در واقع مي توان گفت اين 
تعداد به مرحله اي از پيشرفت رسيده كه بانك با پرداخت 

وام به آن موافقت كرده است.

كاهش 330 هزار توماني قيمت سكه و 150 توماني قيمت دالر

قيمت نان، دارو  و بنزين تغيير نمي كند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه ۴ تير۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار آزاد از ۳۱7۹۰ 
به ۳۱۶۲۰ تومان كاهش يافت و به دنبال اعام هر اونس 
طا به قيمت ۱8۲7 دالر، قيمت سكه نيز كاهش يافت و با 
كاهش از ۱۵ ميليون و 7۳۰ هزار تومان به ۱۵ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان رسيد.  قيمت دالر مسافرتي در صرافي ملي به 
قيمت ۲77۰8 توم��ان و دالر توافقي به قيمت ۲۹۹۴۰ 

تومان معامله شد.

   نوسان نرخ دالر در كانال ۲۷ هزار تومان 
قيمت فروش دالر شنبه، چهارم تيرماه ۱۴۰۱ در صرافي  
ملي با ۱۶ تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذش��ته 
)پنجشنبه، دوم تيرماه( ۲7 هزار و 7۰8 تومان معامله شد. 
نرخ فروش يورو در صرافي  ملي با ۲۴ تومان كاهش نسبت به 
روز كاري گذشته ۲8 هزار و ۶۴۲ تومان معامله شد.قيمت 
خريد هر دالر توس��ط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار و ۴۳۲ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و ۳۵7 تومان اعام 
ش��د. عاوه بر اين، بهاي خريد حواله يورو ۲۶ هزار و ۶۹۹ 
تومان بود.قيمت سكه طرح جديد )شنبه، چهارم تيرماه( با 
۱۹۹ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه، دوم تيرماه( به ۱۵ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان 
رسيد.قيمت هر قطعه سكه طرح جديد با ۱۹۹ هزار تومان 
كاهش قيمت نسبت به همين زمان در روز كاري گذشته 
)پنجشنبه، دوم تيرماه( به ۱۵ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان 
رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۴ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 

هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 
۴۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي سه ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان قيمت خورد.عاوه بر اين، در بازار طا نيز نرخ هر گرم 
طاي ۱8 عيار به يك ميليون و ۴۲۳ هزار تومان رسيد و 
قيمت هر مثقال طا ۶ ميليون و ۱۶8 هزار تومان شد.قيمت 
اونس جهاني طا نيز به يك هزار و 8۲7 دالر رسيد.قيمت 
طا با توجه به تمركز بر افزايش نرخ بهره و ركود، همچنان 
پايين تر مي رود.ش��هادت پاول، رييس فدرال رزرو امريكا 
اين هفته در مقابل كنگره، چش��م انداز اقتصادي بدي را 
ترسيم كرد كه شامل كاهش مداوم توليد ناخالص داخلي 
ملي همراه با افزايش مداوم نرخ بهره خواهد بود. در طول 
شهادت او، مشهود بود كه تفاوت ظريفي در مسير كام او 
وجود داشت كه مشخص نبود و تغييري شگرف نسبت به 
روش اصاح شده معمول او داشت. وي به صراحت گفت كه 
فدرال رزرو بيش از همه يك هدف در ذهن دارد و آن كاهش 
سطح تورم است. آنها قاطعانه اعام كردند كه اقدامات فدرال 
رزرو به احتمال زياد منجر به ركود خواهد شد تا فرود نرم. 
ياهو فاينانس رفتار كلي او را به شيوه اي واضح نشان داد و 
عنوان كرد: او گفت كه ركود ناشي از انقباض پولي فدرال 
رزرو همچنان يك احتم��ال باقي مي ماند. پاول گفت كه 
مب��ارزه فدرال رزرو با تورم، بدون قيد و ش��رط بود، به اين 
معني كه هيچ چيز مانع آن نخواهد شد. بازنگري هاي فدرال 
رزرو در سياست پولي آنها اقتصاد را منقبض مي كند و باعث 
ركود مي شود. آخرين گزارش توليد ناخالص داخلي نشان 
داد كه اياالت متحده يك توسعه اقتصادي دارد كه به رشد 
۶.۹ درصدي در توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم 

سال ۲۰۲۱ منجر شده است. براي سه ماهه اول سال جاري 
آخرين وقوع سه ماهه به سه ماهه كاهش توليد ناخالص 
داخلي در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رخ داد. با اين حال، سه 
ماهه بعدي )سه ماهه سوم ۲۰۲۰( افزايش قابل توجهي در 
توليد ناخالص داخلي ملي نشان داد. به همين دليل است 
كه گزارش هفته آينده بسيار مهم است. در روز چهارشنبه، 
۲۹ ژوئن، دفتر تحليل اقتصادي، گزارش س��ه ماهه اول 

توليد ناخالص داخلي اياالت متحده را منتشر خواهد كرد.
 بر اس��اس برآورد پيشرفته منتشره در ۲8 آوريل، توليد 
ناخالص داخلي واقعي با نرخ س��االنه ۱.۵ درصد در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۲ كاهش يافت. سه ماهه چهارم، توليد 
ناخالص داخلي واقعي ۶.۹ درصد افزايش يافت.در حال 
حاضر، احتمال زيادي وجود دارد كه اقدامات فدرال رزرو 
منجر به ركود شود. سوال اين نيست كه آيا اياالت متحده 
وارد ركود مي شود يا خير، بلكه سوال اين است كه ركود در 
چه زماني آغاز مي شود و تا چه زماني ادامه خواهد داشت.

در حالي كه ركود مي توان��د قيمت طا را تثبيت كند و 
تورم باالتر مطمئن��ا صعودي براي فلز زرد گرانبها ايجاد 
مي كند، افزايش نرخ هاي بهره به تمركز اصلي بر قيمت 
آتي طا تبديل ش��ده و از مارس سال جاري قيمت ها را 
كاهش داده است. طا از باالترين رقم ۲۰7۰ دالر در ماه 
مارس به قيمت فعلي ط��ا و ۱8۲8 دالر اندكي بيش از 
۱۲ درصد كاهش يافته است.در حالي كه به نظر مي رسد 
بس��ته به ميزان تهاجمي فدرال رزرو در رابطه با افزايش 
بيش��تر نرخ بهره، حمايت قوي از ط��ا در ۱8۰۰ دالر 
وجود دارد. قيمت ط��اي جهاني پيش از تعطيلي بازار 

۱8۲۶ دالر و ۴۰ سنت و همچنين قيمت طاي امريكا 
نيز ۱8۲7 دالر و ۴۰ سنت بود.بر اساس گزارش كيتكو، 
عاوه بر گزارش توليد ناخالص داخلي كه قرار است روز 
چهارشنبه منتشر ش��ود، دولت روز پنجشنبه، آخرين 
اعداد اصلي تورمي خود را هنگام انتشار گزارش شاخص 
قيمت PCE اياالت متحده منتشر خواهد كرد. روند نزولي 
قيمت طا تا حدي متوقف شده و اين فلز گرانبها توانسته 
به باالتر از ۱8۲۵ دالر برسد. قيمت هر اونس طا با ۰.۲۳ 
درصد افزايش به ۱8۲۶ دالر و 88 سنت رسيد.نشانه هايي 
از اوج تورم و كند شدن رشد اقتصاد دنيا حساسيت بازار 
را افزايش داده است.  اين اميد وجود دارد كه فدرال رزرو 
امريكا سياست هاي پولي خود را بيش از اين سخت نكند 
و اين ب��راي طا به من به معن��اي ادامه بي ثباتي قيمت 
است.سرمايه گذاران تمركز خود را بر تحوالت روزانه بازار 
دنيا گذاش��ته اند كه بين ترس از تورم تا نگراني در مورد 
كند شدن روند رش��د اقتصاد متغير است. تمايل شديد 
به هر كدام از اين دو س��و، باعث عكس العمل شديد بازار 
مي شود.  تحليلگران همچنين رفتار مصرف كنندگان در 
امريكا را مورد توجه قرار داده اند كه باعث تعيين عملكرد 
فدرال رزرو مي ش��ود. تجارت پايي��ن دالر از قيمت طا 
حمايت كرده و باعث ثبات آن خواهد شد.  اگر تقاضا براي 
اوراق بهره خزانه داري امريكا افزايش يابد، سود خزانه داري 
پايين آمده و بازهم به نفع طا خواهد بود. اگر تورم بازهم 
افزايش يابد، توجه سرمايه گذاران به عملكرد اقتصاد جلب 
مي ش��ود. احتمال ركود اقتصاد براي طا به معناي يك 

الگوي ثابت تجارت است. 

 با۱8 كشور قرار داد داديم كه۵/۲ ميليارد دالر خدمات فني 
و مهندسي به آنها صادر كنيم.كشور ما از ترانزيت از چين 
به اروپا سهم مي برد. ارتباط با زيرساخت هاي شانگهاي و 
بريكس مي تواند براي كشور آورده داشته باشد. در سه ماهه 
اول امسال، ۲۰ درصد رشد تجاري با همسايگان داشتيمم. 

صادرات نفتي عليرغم تحريم ها در شرايط خوبي است.
رييس جمهور همچنين درباره س��فر مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به تهران نيزاظهار كرد: سياست ما 
رفع تحريم هاست و اين تحريم ها سريعتر بايد رفع شود، 
زيرا ظالمانه است. طرف مقابل بايد به تعهدات خود بازگردد. 
اين مسير دنبال مي شود ما مسير خنثي سازي تحريم ها را 
دنبال مي كنيم. وي اضافه كرد: قرارگاهي به رياست معاون 
اول اين كار را دنبال مي كند. قطعنامه عليه ايران در شوراي 
حكام و در وسط مذاكرات اقدام نادرستي بود. آژانس بين 

المللي انرژي اتمي پانزده بار تاييد كرده بود كه انحرافي در 
فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد. مجموعا در سفر مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران، كار مذاكرات دنبال 
مي شود ما بناي تعطيلي مذاكره را نداريم اما ازمواضع خود 
عقب نشيني نمي كنيم. وي درباره برنامه دولت براي اجراي 
قانون افزايش جمعيت تصريح كرد: دستگاه هاي مختلف 
مسووليت دارند. ستادي هم در دولت تشكيل شده است .

در برخي موارد هم خودم ش��خصا دنبال مي كنم. مسائل 
فرهنگي در افزايش جمعيت نقش زيادي دارد. فرهنگ 
ازدواج بايد در جامعه رشد پيدا كند. همه دستگاه ها موظف 
هستند اين قانون را اجرا كنند ما هم قانون را در همه ابعاد آن 
اجرا مي كنيم. رييس قوه در بخش ديگري از اين گفت وگوي 
تلوزيوني تاكيد كرد: من تاكيد به پرداخت عادالنه حقوق 
دارم.از شرايط پرداخت ها اطاع دارم و دنبال رفع بي عدالتي 

هستم.دنبال عادالنه س��ازي حقوق كاركنان، كارگران و 
بازنشستگان هستيم، ولي توجه ما به حقوق همه است. اين 
كار بايد به نحوي انجام شود كه هزينه هاي دولت افزايش 
نيابد، زيرا آثار تورمي در پي خواهد داشت. حقوق همه اقشار 
مورد توجه دولت است. همه بايد از حقوق مناسب برخوردار 
باشند و دولت هم پرهزينه نباشد. رفع مشكل همه اقشار 
مورد توجه دولت است. وي درباره درآمدهاي نفتي دولت 
نيز گفت: ۴۰ درصد اين درآمدها به صندوق توسعه ملي 
واريز مي ش��ود، ۵/۱۴ درصد صرف توسعه ميادين نفتي 
مي شود و ۴۵ درصد در اختيار دولت قرار مي گيرد كه دولت 
هزينه هاي خود را بايد از آن تامي��ن كند. در حال حاضر 
وضعيت فروش نفت مناسب است و براي بازگرداندن ارز 
حاص��ل از صادرات نفتي و غير نفتي تاش مي كنيم. وي 
ادامه داد: باب سرمايه گذاري در كشور باز است و از ۵ تا۲۰ 

ميليارد دالر براي سرمايه گذاري تفاهم شده است. رييسي 
درباره اعت��راض برخي افراد به اصاح نظام يارانه ها گفت: 
دو دسته مردم معترض هس��تند. يك عده تاكنون يارانه 
دريافت نمي كرده اند كه بيش از۵/۲ ميليون نفر هستند كه 
درخواست يارانه داده اند كه يارانه تعداد قابل توجهي از آنها 
پرداخت شده و تعداد كمي در حال بررسي است. وي افزود: 
عده اي نيز مي گويند يارانه آنها قطع شده است و معترضند. 
به اعتراض تعداد قابل توجهي از آنها رسيدگي شده و يارانه 
به آنها اختصاص داده ش��ده است. تا نوبت بعدي كه يارانه 
مي خواهد پرداخت شود حتما بايد وضعيت همه روشن 
شود. مسووالن بايد شبانه روزي كار كنند تا وضعيت آنها 
روشن شود. رييس��ي در پايان گفت: دولت از نقد رنجيده 
نمي ش��ود. ما دولت صادق الوعد هستيم و انتقاد همراه با 

پيشنهاد را براي خود مغتنم مي دانيم.

با تاييد اوليه مسووالن نظام پولي ايران درباره راه اندازي يك 
»رمز ارز ملي«، حاال خبر مي رسد كه وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي به دنبال تصويب پيش نويس��ي از آيين نامه اي 
ناظر بر فعاليت هاي رمزارز در ايران است. اين پيش نويس 
توسط نهادي موسوم به »كارگروه رمزارزها« در ستاد تحول 
اقتصادي دولت تهيه شده و در حال طي تشريفات قانوني 
در هيات وزيران است  فضاي كنوني رمزارزها به گونه اي 
اس��ت كه قوانين و مقررات خاصي بر آن حاكم نيست. در 
واقع برخاف بازار ارز، سكه، طا و در مقياس بزرگ تر بازار 
سرمايه، معامات بازار رمرارز، بدون آيين نامه يا نظامنامه 
خاصي در جريان است. اگرچه، با شدت گرفتن استقبال 
صاحبان سرمايه از خريد و فروش رمرارزها، نياز به وجود 
چنين نظامنامه اي بيش از پيش احساس شده است؛ اما 
به نظر مي رسد كه پيش نويس مصوبه ارائه شده به هيات 

وزيران با نقدهاي جدي فعاالن بازار مواجه شود. 

   كنترل و محدوديت به جاي ساماندهي 
پيش نويس اين مصوبه تحت عنوان »سياست ها و احكام 
پيشنهادي جامع ساماندهي زيس��ت بوم رمزارزش ها« 
۵ فصل و ۳۰ ماده دارد كه مواد آن، گس��تره اي از قوانين و 
مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها از استخراج و حتي ايجاد 
يك رم��زارز تا فضاي تبادل و معامات و كيف پول و البته 
نحوه پرداخت و دريافت ها در قبال ارزهاي ديجيتال را در 
بر گرفته است .اما نكته اساسي اينكه، نحوه برخورد دولت با 
مفهومي به نام »رمزارز« كه در بستر باك چين ايجاد شده 
و تحت نظر هيچ نظام پولي قرار نگرفته است، به مانند ديگر 
ساز و كارهاي پولي در بازارهاي دارايي مختلف بوده است. 
در واقع ماهيت رمزارزها به صورت »غيرمتمركز« و بدون 
دخالت دولت ها و بانك هاي مركزي است. اما پيش نويسي 
كه براي تصميم گيري روي ميز وزي��ران در هيات دولت 
قرار گرفته بيش��تر به دنبال »كنترل« و »محدوديت« بر 
بازار رمزارزهاس��ت كه احتماال تاكيد بر چنين كاري در 
پس زمينه اين مصوبه با هدف جلوگيري از پولش��ويي يا 
تامين مالي تروريسم از كشور بوده است. هرچند مشخص 
نيست كه با توجه به فضاي كاري رمزارزها و ناموفق بودن 
دولت هاي مختلف در كنترل آنها، چنين مصوبه اي چقدر 

مي تواند عملكرد موفقيت آميزي داشته باشد. 

   راه اندازي سامانه براي عملكرد نظارتي 
با نگاهي به اين مصوبه، به نظر مي رسد كه دولت براي كنترل 
بازار رمزارزها، همان الگو هاي پيشين را دنبال كرده است. 
الگوهايي مبتني بر راه اندازي »سامانه«هاي يكپارچه كه 
پيش از اين در بازار ارز يا بورس ديده شده است. در بازار ارز 
چند سامانه نظير نيما يا سنا ايجاد شده تا معامات ارز شفاف 
شود. در بازار بورس نيز سامانه سجام به دنبال ايجاد شرايطي 
براي اتصال يك »كد ملي« به تمامي حساب ها و معامات 
افراد است.حاال با اين تجربه ها، مصوبه پيشنهادي به دنبال 
ايجاد يك سامانه جديد براي رمزارزها به نام »سامانه ركن« 

)عنوان اختصاري براي رصد، كنترل و نظارت رمزارزها( 
است. اين سامانه قرار است بازار رمزارزها را كنترل و نظارت 
كند. دقيقا به مانند سامانه »سجام« بورس، سامانه »ركن« 
هم كاركردهايي چون احراز هويت، نشاني دارنده حساب 
كاربري، حسابرسي ها، شماره حساب هاي بانكي و... دارد. 

 ايجاد زيرساخت هاي س��امانه ركن به »شركت مركزي 
هوشمند رمزارزش )مهر(« سپرده شده كه با سرمايه گذاري 
فعاالن بخش خصوصي رمزارز قرار است انجام شود. البته 
آيين نامه ها و ضوابط مربوط پيش از آن بايد توسط وزارت 
اقتصاد ارائه ش��ود. مشخص نيست كه منظور از »فعاالن 
بخش خصوصي رمزارز« چيست؟ اما در ايران شركت هايي 
هستند كه به  طور خاص مجوز اس��تخراج رمزارز داشته 
و همين االن هم فعاليت مي كنند. هرچند اين فعاليت ها 
تاكنون زير چتر حسابرسي خاصي نبوده و در برخي موارد 

از شفافيت الزم نيز برخوردار نيست.
همچنين با توجه به اينكه بخش مهمي از فعاالن بخش 
خصوص رم��زارز »صرافي ه��ا« و »پلت فرم هاي« فعال 
خري��د و فروش رمز ارز مثل پرش��ين وال��ت، نوبيتكس، 
آريومكس، والكس و س��اير واس��طه هاي مال��ي در اين 
خصوص اس��ت آيا از نظر دولت، فعاالن بخش خصوصي 
رمز ارز تنها تامين كنندگان مالي طرح هاي دولتي هستند 
يا مي بايست آنها را در فرآيند سازماندهي اين موضوع نيز 
مشاركت داد؟ اين مساله همواره در مقررات گذاري دولتي 
در ايران فراموش مي شود! نكته مهم اينكه به نظر مي رسد 
سامانه »ركن« در تناقض با كاركردهاي رمزارز و ساختار 
باك چين باش��د. اين سامانه قرار اس��ت تراكنش هاي 
مشكوك را شناسايي كند و نشاني ها را رصد كند. چيزي 
كه اصوال در دني��اي رمزارز وجود خارجي ن��دارد. در اين 
جهان، يك كاربر تنها با يك كيف پول و رمز كاربري اكانت 
خود قادر اس��ت به معامات رمزارز بپردازد و سود كند يا 
زيان. هر چقدر هم كه دولت ها معترض چنين فرآيندي 

باش��ند، رمزارزها به كار خود ادامه مي دهند چون از چتر 
نظارتي بانك هاي مركزي خارجند. بنابراين مش��خص 
نيست كه چنين پيشنهادي چگونه قابل اجراست؟!  نكته 
بعدي كه اتفاقا اقدام خطرناك تري نيز مي تواند باشد؛ امكان 
دسترسي به اين حساب ها از طريق هك اطاعات است. در 
دنياي رمزارزها، اين قبيل موارد بسيار شايع و رايج است 
و آيا شركت مجري اين سامانه مي تواند تضمين بدهد كه 

اطاعات كاربران ايراني در اختيار هكرها قرار نگيرد؟ 

   سازمان سازي و بزرگ تر شدن 
نهادهاي نظارتي 

در دو بخ��ش ديگر اين مصوب��ه، دولت به دنب��ال ايجاد 
سازمان هايي اس��ت كه تاكنون وجود نداشته اند. به  طور 
مثال، ستادي موس��وم به »س��تاد ملي رمزارزها« ايجاد 
مي ش��ود كه معاون اقتصادي رييس جمه��ور رييس آن 
اس��ت و نمايندگاني از شوراي عالي فضاي مجازي، بانك 
مركزي، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و وزراي 
اقتصاد، اطاعات، نفت، صمت، نيرو، ارتباطات و كشور در 
آن حضور دارند  شركت رمزارزش مهر نيز قرار است توسط 
وزارت اقتصاد ايجاد شود. در واقع اين وزارتخانه - كه همين 
االن با مشكات بسياري در حوزه بورس و بانك ها مواجه 
است - قرار است دست به ايجاد يك شركت ديگر نيز بزند 

كه مشخص نيست عملكرد آن چگونه خواهد بود. 

   محدوديت در خريد و فروش 
در يكي از شگفت انگيزترين مواد اين مصوبه، براي كاربران 
ايراني حقيقي رمزارزها »س��قف نگهداري پول« تعيين 
شده است. طبق ماده ۲۳ اين پيش نويس، اشخاص حقيقي 
ايراني حداكثر ۴ برابر وجه نقد مجاز تعيين شده در آيين نامه 
مبارزه با پولشويي مي توانند در كيف پول هاي شخصي خود 
نگه دارند. بيش از اين مبلغ بايد به صندوق هاي »حضانتي« 

منتقل و آنجا بماند! تدوين كنندگان اين مصوبه به اين سوال 
پاسخ نداده اند كه س��از و كار نظارتي بر چنين قانوني چه 
چيزي خواهد بود؟ بازار رمزارزها يك بازار پرنوسان است 
كه به صورت لحظه اي، قيمت ها در آن باال و پايين مي شود. 
ممكن است يك فرد در روز بارها و بارها از سقف تعيين شده 
خارج شود يا دارايي خود را از دست بدهد و دوباره بخواهد به 
آن »صندوق حضانتي« مراجعه كند. حتما تصديق مي كنيد 

كه اين كاري است بسيار دشوار و پردردسر.
 

   توقف فعاليت صرافي ها 
مصوبه اي كه هم اكنون در حال بررسي است صرافي هاي 
رمزارز را مجبور خواهد كرد كه تا زمان راه اندازي و اجراي 
سامانه »ركن« كار خود را تعطيل كنند. در واقع در ماده ۲۶ 
اين مصوبه آم��ده كه تا آن زمان، هرگونه جابه جايي ريالي 
بين كاربران غيرمجاز محسوب مي شود و تمام كارها بايد 
با حس��اب بانكي فرد انجام ش��ود و هيچ كس قادر نيست 
كه رمزارز خريداري شده را به كيف پول خود منتقل كند. 
ضمن اينكه صرافي هاي رمزارز تمام پرداخت ها را بايد به 
صورت ريالي و تس��ويه و خرج ريال را نيز از گذشت دو روز 
از درخواست كاربران انجام دهند كه البته اين دو مورد نيز 
از عجايب صنعت رمزارز در ايران خواهد بود. چنين امري 
با اصل مستمر بودن ارائه خدمات عمومي در تعارض است 
و ايجاد وقفه، تنها به ضرر صاحبان سرمايه و دارايي در اين 

بازار خواهد بود.

   چه دستاوردي دارد؟ 
بايد توجه داش��ت كه اي��ن مصوبه ممكن اس��ت تا زمان 
تصويب در هيات وزيران اصاحات متعددي داشته باشد. 
اما از شواهد برمي آيد كه استخوان بندي اصلي برنامه اي كه 
دولت براي رمزارزها دارد، همين موارد است. نظارت و كنترل 
صرافي ها، كاربران و عدد و رقم هايي كه رد و بدل مي شود.  
باالترين مرجع قانونگذاري درباره بازار پول در ايران شوراي 
پول و اعتبار نام دارد و بانك مركزي مجري سياست هايي 
است كه توسط اين شورا اباغ مي شود. اما مصوبه جديد در 
ستادي مجزا به نام »تحول اقتصادي كشور« تدوين به هيات 
وزيران برده شده. در واقع دولت به  طور مستقل از شوراي 
پول و اعتبار اقدام به تدوي��ن قوانيني كرده كه تاكنون در 
ايران وجود نداشته است.  پيش از اين و در مرداد ماه ۱۳۹8، 
هيات وزيران در مصوبه اي عنوان كرده بود كه »استفاده از 
رمزارزها با قبول مسووليت خطرپذيري و ريسك توسط 
معامله گران« صورت مي گيرد و مشمول حمايت و ضمانت 
بانكي نبوده و »استفاده از آن در مبادالت داخل كشور مجاز 
نيست.« آيا مصوبه جديد، نوعي »به رسميت شناختن خريد 
و فروش رمزارز« در ايران محسوب مي شود؟ اگر اين طور 
است فرآيند تعيين مجوز صرافي ها و پلتفرم هاي معاماتي 
رمزارز چگونه خواهد بود و آيا به مانند ديگر بازارهاي دارايي، 
اعطاي مجوز به حلقه واسطه ميان مشتري و كاال، بار ديگر 

در فضاي »انحصاري« صورت مي گيرد؟

»تعادل« آخرين تحركات تنظيم گري دولت بر رمزارزها را بررسي مي كند

ورود دولت؛ ساماندهي يا تشويش در  بازار »رمزارزها«

ادامه از صفحه اول



كس��ب وكارهايي كه درآمد، دارايي ي��ا تعدادي كارمند 
زير يك آس��تانه مشخص  دارند، ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط )SMEs( ناميده مي ش��وند. در ادبيات رايج 
بيشتر شركت هايي كه براساس كارآفريني شكل گرفته اند 
مانند انواع اسپين آف، استارتاپ، شركت هاي پارك علم 
و فناوري، شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي فعال در 
شهرك هاي صنعتي در اين دسته قرار مي گيرند. از اين 
منظر نقش اين شركت ها در شكوفايي و پويايي اقتصادي 
كشور غيرقابل انكار اس��ت. الزم به ذكر است تعداد اين 
ش��ركت ها به طور قابل توجهي از ش��ركت هاي بزرگ 
بيشتر اس��ت. با توجه به اينكه آنها تعداد قابل توجهي از 
افراد را اس��تخدام مي كنند، ماهيت كارآفريني داشته و 
به ش��كل گيري نوآوري كمك مي كنند. در حال حاضر 
۵ شركت در بازار ش��ركت هاي كوچك و متوسط كه به 
عنوان بازار تخصصي اين نوع از شركت ها از سال ۱۳۹۶ 
در فرابورس ايران ايجاد ش��ده است، پذيرفته شده اند. با 
اين حال اما به نظر مي رسد بازار سرمايه همچنان ظرفيت 

بااليي براي پذيرش اين دست از شركت ها داشته باشد.
در اياالت متحده، هيچ راه مش��خصي براي شناس��ايي 
شركت هاي كوچك و متوسط )SMEs( وجود ندارد. 
اتحاديه اروپا )EU( تعاريف واضح تري براي اين شركت ها 
ارايه داده اس��ت. بر اس��اس اين تعريف ش��ركت هاي 
كوچك تر ۵۰ كارمند و شركت هاي متوسط كمتر از ۲۵۰ 
كارمند دارند. عالوه بر شركت هاي كوچك و متوسط، به 
شركت هايي كه حداكثر ۱۰ كارمند استخدام مي كنند، 
شركت هاي خرد گفته مي شود. همانطور كه الزامات و 
تعاريف به كار رفته براي شركت هاي كوچك و متوسط 
در هر كشوري متفاوت است، نام ها و اختصارات مختلفي 
نيز براي آن وجود دارد. SME معموال توس��ط اتحاديه 
اروپا، سازمان ملل متحد )UN( و سازمان تجارت جهاني 
)WTO( استفاده مي شود، در حالي كه در اياالت متحده 
اين شركت ها اغلب به عنوان مشاغل كوچك تا متوسط 
)SMBs( شناخته مي شوند. اين ش��ركت ها در ساير 
كش��ورها نظير كنيا، MSME )مخفف ش��ركت هاي 
خرد، كوچك و متوسط( و در هند، MSMED )مخفف 
ش��ركت هاي كوچك، متوس��ط و توس��عه اي( ناميده 
مي ش��وند. در اياالت متحده، اداره كسب وكار كوچك 
)SBA( مش��اغل كوچك را بر اساس ساختار مالكيت، 
تعداد كاركنان، درآم��د و صنعت طبقه بندي مي كند.  
به عنوان مثال، در بخش توليد، يك SBA ش��ركتي با 
۵۰۰ كارمند يا كمتر است. در مقابل، مشاغلي كه سنگ 
معدن مس و نيكل اس��تخراج مي كنن��د مي توانند تا 
۱۵۰۰ كارمند داش��ته باشند و همچنان به عنوان يك 
SME شناخته شوند. اياالت متحده نيز همانند اتحاديه 
اروپا، شركت هايي با كمتر از ۱۰ كارمند را به عنوان يك 
دفتر كوچك / دفترخانه )SOHO( طبقه بندي مي كند. 
براساس تعريف ش��ركت هاي كوچك و متوسط از نظر 
اتحاديه اروپا، كسب وكارهاي متوسط تعداد كاركنان 
كمت��ر از ۲۵۰ نفر، گردش مالي كمت��ر از ۵۰ ميليون 
يورو و مجموع ترازنامه كمتر از ۴۳ ميليون يورو دارند. 
كس��ب وكارهاي كوچك نيز با تعداد كاركنان كمتر از 
۵۰ نفر، گردش مالي كمتر از ۱۰ ميليون يورو و مجموع 
ترازنامه كمتر از ۱۰ ميليون يورو مش��خص مي شوند. 
كسب وكارهاي خرد نيز به شركت هايي گفته مي شود 
كه تعداد پرسنل زير ۱۰ نفر و گردش مالي و مجموع 

ترازنامه كمتر از ۲ ميليون يورو در سال داشته باشند.

   اهميت SMEها در اقتصاد
شركت هاي كوچك و متوسط )SMEs( اغلب به عنوان 
ضربان قلب اقتصادهاي نوظهور و توسعه يافته در نظر 
گرفته مي ش��وند و از مزاياي زيادي برخوردارند. ايجاد 
مشاغل جديد و رشد توليد ناخالص داخلي يكي از اين 
مزيت ها است. بسياري از مردم در اقتصادهاي نوظهور 
در شركت هاي كوچك و متوسط )SMEs( كار مي كنند. 
بر اساس گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 
)OCED(، شركت هاي كوچك و متوسط تقريبا ۵۰ 
درصد از كل اشتغال و ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي 
اين كشورها را تشكيل مي دهند. براساس گزارش بانك 
جهاني ني��ز بيش از ۹۰ درصد از كس��ب وكارهاي دنيا 
زيرمجموعه SMEها قرار مي گيرند. اين ش��ركت ها از 
نظر ايجاد ش��غل و درآمدهاي مالياتي براي رفاه كشور 
اهميت زيادي دارند. همين ام��ر در اياالت متحده نيز 
صادق اس��ت، جايي كه مش��اغل كوچك ۶۲ درصد از 
خالص مشاغل جديد ايجاد شده بين سال هاي ۱۹۹۵ و 
۲۰۲۰ را تشكيل مي دهند. دريافت حمايت دولتي نيز به 
عنوان يك چالش در اين حوزه شناخته مي شود. شركت 
كوچك و متوسط همواره با چالش هاي متنوعي روبرو 
هستند. اين كسب وكارها معموال براي جذب سرمايه و 
تامين مالي در تكاپو هستند و اغلب در پرداخت ماليات 

و انجام تعه��دات مربوط به مقررات با مش��كل مواجه 
هستند. دولت ها اهميت شركت هاي كوچك و متوسط 
)SMEs( را در اقتصاد مي شناس��ند و به طور منظم 
مشوق هايي از جمله اعتبار مالياتي، دسترسي آسان تر 

به وام ها را براي كمك به ادامه كارشان ارايه مي كنند.

   تامين مالي؛ بزرگ ترين نياز SMEها در دنيا
در بازارهاي نوظهور، بيش��تر مش��اغل رس��مي توسط 
شركت هاي كوچك و متوس��ط ايجاد مي شود كه از هر 
۱۰ شغل، ۷ شغل ايجاد مي كند. با اين حال، دسترسي به 
منابع مالي يك محدوديت كليدي براي رشد SMهاست. 
احتمال دريافت وام براي شركت هاي كوچك و متوسط 
نسبت به ش��ركت هاي بزرگ كمتر است. در عوض، آنها 
براي راه اندازي اوليه شركت هاي خود به منابع مالي خود، 
پول نقد دوستان و خانواده متكي هستند. شركت مالي 
بين المللي )IFC( تخمين مي زند كه ۶۵ ميليون شركت 
يا ۴۰ درصد از ش��ركت هاي كوچك، و متوسط رسمي 
)MSME( در كش��ورهاي در حال توس��عه، نياز مالي 
تامين نشده اي معادل ۵/۲ تريليون دالر در سال دارند كه 
 MSME معادل ۱/۴ برابر فعلي است.  سطح وام جهاني
آسياي شرقي و اقيانوس آرام بيشترين سهم )۴۶ درصد( 
از كل شكاف مالي جهاني را به خود اختصاص داده و پس 
از آن امريكاي التين و كاراييب )۲۳ درصد( و اروپا و آسياي 
مركزي )۱۵ درصد( قرار دارند. حجم شكاف به طور قابل 
توجهي از منطقه به منطقه متفاوت است. به ويژه امريكاي 
التين و منطق��ه كاراييب و خاورميانه و ش��مال آفريقا 
بيشترين نسبت شكاف مالي را در مقايسه با تقاضاي بالقوه 
دارند كه به ترتيب با ۸۷ و ۸۸ درصد اندازه گيري ش��ده 
است. حدود نيمي از SMEهاي رسمي به اعتبار رسمي 
دسترسي ندارند. شكاف تامين مالي زماني كه شركت هاي 

خرد و غيررسمي در نظر گرفته شوند بيشتر مي شود.

   تسهيل پذيرش SMEها در بورس
بازار سرمايه مي تواند يكي از بسترهاي تامين مالي براي 
شركت هاي كوچك و متوسط باشد. فدراسيون جهاني 
بورس ه��ا )WFE( راهكارهايي ب��راي پذيرش و بهبود 
عملكرد SMEها در بورس ارايه كرده است كه در ادامه 
به مهم ترين بخش هاي آن مي پردازيم؛ نخست اقدامات 
افزايش سرمايه؛ كوويد ۱۹ براي بسياري از شركت هاي 
فهرست ش��ده در كوتاه مدت و ميان مدت، به ويژه براي 
ش��ركت هايي كه براي پرداخت بدهي يا ساير تعهدات 
قراردادي به بودجه نياز داشتند، مشكالت زيادي را به ويژه 
در جريان وجه نقدشان ايجاد كرد. اين خطر آشكار وجود 
داشت كه مشكالت نقدينگي به مشكالت پرداخت بدهي 
تبديل شود. در طول همه گيري، دولت ها اقداماتي نظير 
طرح هاي مرخصي و امهال وام هاي بانكي انجام داده اند. 

طيف گسترده اي از شركت هاي فهرست شده نيز از طريق 
انواع افزايش سرمايه سعي در جذب منابع جديد داشته اند. 
در س��طح جهاني، تعداد افزايش س��رمايه شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس از ۱۸۰۵ مورد در سه ماهه اول 
۲۰۱۹ به ۲۱۷۴ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ )۲۰ درصد( 
افزايش يافته است. در بريتانيا، متداول ترين ساختار مورد 
استفاده توسط شركت هاي پيشرو كه در سال هاي اخير 
افزايش سرمايه ثانويه پيش دستانه را انجام داده اند، موارد 

حقوقي بوده است كه ش��امل پيشنهاد سهام جديد، به 
صورت نقدي و به سهامداران فعلي به صورت پيش دستانه 
 Pre( بيانيه اي از طرف گروه FRC ،۲۰۲۰ است. در آوريل
Emption )PEG منتشر كرد كه انتظارات خود را در 
مورد صدور در ط��ول دوران همه گيري كوويد۱۹ بيان 
مي كرد. در بيانيه اصلي اجازه داده شده است تا استفاده 
از حق تقدم كاهش يابد و از سرمايه گذاران خواسته شد تا 
)به طور موقت و به صورت موردي( از انتشار حداكثر ۲۰ 
درصد از سرمايه سهام صادر شده شركت حمايت كنند.  
PEG پشتيباني خود را تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ تمديد كرد 
و پس از آن انتظار مي رفت شركت ها به حقوق اوليه حق 
تقدم بازگردند. PEG اعالم مي كند ناش��ري كه مايل به 
استفاده از اين آزادي موقت اضافي است بايد شرايط آن 
را به طور كامل توضيح دهد، از جمله اينكه ناشر چگونه 
از سهامداران خود حمايت مي كند. همچنين موضوع را 
بر اساس »پيشگيرانه نرم« انجام دهد و تا آنجا كه ممكن 
است به نفع سهامداران فعلي از نظر مشاركت انجام دهد. 
در همين حال اطمينان حاصل ش��ود كه تيم مديريت 
خود در فرآيند تخصيص مشاركت دارد و با يك نماينده 
از سهامداران مشورت كند همچنين در گزارش ساالنه 
بعدي خود در صورتي كه ميزان انتش��ار تا ۲۰ درصد از 
سرمايه سهام منتشر شده باشد، افشا شود و جوايز سهام 
موجود را براي از بين بردن اثر كاهنده س��هام منتش��ر 
شده حفظ كند. به گزارش سنا PEG خاطرنشان كرده 
اس��ت كه مديران شركت پس از استفاده از اين اقدام، در 
مورد تصميمات خود در مجمع عمومي عادي مس��وول 
خواهند بود. براي آن دس��ته از ش��ركت هايي كه نياز به 
افزايش نقدينگي داش��تند، تاييد سهامداران يا ساختار 
صندوق نقدي مورد نياز بود. با توجه به نياز به سرعت و به 
حدنصاب نرسيدن سهامداران موجود، بخش قابل توجهي 
از واگذاري هاي انجام ش��ده توسط شركت هاي بورسي 
بريتانيا از س��اختار صندوق نقدي اس��تفاده مي كردند. 
شركت هاي فهرست شده بريتانيا در سال ۲۰۲۰، ۲۳/۷ 
ميليارد پوند سهام جديد جمع آوري كردند كه ۱۲۵ مورد 
از آن، جمع آوري سرمايه اضطراري را تشكيل مي دهند.

 برخي از مفس��ران خاطرنش��ان مي كنند كه با توجه به 
موفقيت، PEG بايد در آينده رويكرد انعطاف پذيرتري 
اتخاذ كند، به وي��ژه در زمينه فرآين��د M&A و از بين 
بردن اتكا به س��اختار صندوق نقدي. ب��ه عنوان مثال، 
 %۵( PEG محدوديت هاي انتش��ار عادي بياني��ه اصول
براي اهداف عمومي شركت و ۵% اضافي براي خريدهاي 
مش��خص( مي تواند اصالح ش��ود تا ۱۰% براي افزايش 
س��رمايه عمومي و ۱۰% ديگر براي تملك سرمايه مجاز 
باش��د. بورس اوراق به��ادار ش��نژن )SZSE( چين هم 
 NEEQدر SME اقداماتي را براي تقويت رشد پذيرش
)بورس س��هام و قيمت س��هام ملي( كه در سال ۲۰۱۳ 
تاسيس شده و س��ومين بورس اوراق بهادار ملي است، 
آغاز مي كند.  اين نهاد به عنوان يك پلتفرم براي اتصال 
بازارهاي سرمايه و SMEهاي نوآوري محور، كارآفرين و به 
سرعت در حال رشد عمل مي كند. SZSE اقداماتي را ارايه 
كرده است كه امكان انتقال به هيات مديره ChiNext را 
فراهم مي كند كه عمدتا به شركت هاي نوآور و كارآفرين 
در حال رش��د خدمت مي كند. آن دسته از شركت هايي 
كه به دنبال واگذاري هس��تند بايد بيش از يك سال در 

NEEQ فهرست شده باشند، حداقل سهامداران را داشته 
باشند و در ۶۰ روز معامالتي قبل از اعالم انتقال، حداقل 
۱۰ ميليون سهام داشته باشند. بررسي فهرست انتقال 
الزامي است، اما ثبت نام به اين دليل نيست كه اين فرآيند 
به ارايه سهام جديد نياز ندارد. اين امر زمان تاييد را به شش 
ماه كاهش مي دهد.  دوره هاي انتقالي براي قفل كردن نيز 
بايد مورد بررس��ي قرار گيرد. اين موارد براي سهامداران 
كنترل كننده اعمال مي شود و اين مدت پس از درج انتقال 
به ۱۲ ماه كاهش مي يابد. ع��الوه بر اين، SZSE متعهد 
شد كه الزامات سختگيرانه انتخاب هيات مديره را اصالح 
كند. SZSE به منظوراصالح و اجراي آزمايشي سيستم 
IPO مبتني بر ثبت اقداماتي انجام خواهد داد از جمله 
بهينه سازي ش��رايط پذيرش براي افزايش ضريب نفوذ 
بازار، بهبود شفافيت و اصالت بازار با افشاي كيفيت بهتر در 
سيستم ثبت، بهبود افشاي مربوط به ريسك هاي تجاري 
و نوسانات عملكرد، بهبود انعطاف پذيري مشوق هاي سهام 
شركت ها. در امريكا هم نزدك معافيت هايي را در الزامات 
فهرست و قوانين تاييد سهامداران مشخص كرده است. در 
آوريل ۲۰۲۰، نزدك اعالم كرد قوانيني را وضع كرد كه به 
واسطه آن به شركت ها اين امكان را مي دهد كه در صورت 
رعايت شرايطي، پس از درخواست به دپارتمان پذيرش 
شركت هاي Nasdaq از اوراق بهادار بدون تاييد سهامدار 
استفاده كنند؛ از جمله عدم در نظر گرفتن معافيت در 
قوانين تاييد س��هامداران مي تواند تاثي��ر نامطلوبي بر 
توانايي شركت براي حفظ عمليات تحت طرح تجاري 
قبل از همه گيري كوويد۱۹ داشته باشد، منجر به كاهش 
نيروي كار شود، بقاي مالي ش��ركت را به طور جدي به 
خطر بيندازد و بر توانايي ش��ركت براي انجام طرح هاي 
جديد در دورهكوويد تاثير منفي بگذارد. همچنين كميته 
حسابرسي شركت يا اعضاي مشابه هيات مديره متشكل 
از مديران مستقل و غيرذي نفع بايد اتكاي صريح بر اين 
استثنا را تاييد كرده باشند و مشخص كنند كه معامله به 
نفع سهامداران است. عالوه بر اين، پيشنهادهايي نظير 
برگزاري مجامع الكتروني��ك، برگزاري كمپين هاي 
آموزشي براي ناشران، روش هاي حسابرسي جايگزين، 
اعط��اي فرصت بيش��تر به ناش��ران براي افش��اي 

اطالعات و صورت هاي مالي نيز ارايه شده است.

   پيشنهادهايي براي پذيرش SMEها
 در بورس ايران

از آنجايي كه در دوره كرونا، بازارهاي مالي سراسر دنيا 
رونق زيادي داش��تند، جريان باالي نقدينگي، فرصت 
پذيرش هرچه بيشتر ش��ركت هاي جديد در بورس را 
فراهم مي ك��رد اما در خصوص اي��ران بايد به اين نكته 
توجه داشت كه كاهش جريان نقدينگي نسبت به اندازه 
بورس، عالوه بر طوالني شدن دوران رشد شركت هاي 
IPO شده )با توجه به ساختار بسته دامنه نوسان روزانه( 
پذيرش شركت هاي جديد را با معضل كاهش نقدينگي 
در جريان معامالت همراه مي كند. رش��د غيرمنطقي 
شاخص بورس و بي اعتمادي پس از آن نيز، بستر الزم 
و هموار براي پذيرش هرچه بيشتر شركت هاي جديد 
را دش��وار مي كند. با توجه به مالحظه بيان شده به نظر 
مي رسد پذيرش شركت هاي جديد نيازمند بازگشت 
تدريجي اعتماد و جريان نقدينگي دوباره در بورس است.
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بررسي مولفه هاي مهم بازار
با آغاز تابستان

س�نا| وحيده موسوي، مدير س��بدگرداني شركت 
مشاورسرمايه گذاري فاينتك گفت: اكنون بازارسرمايه 
در فضايي قرار دارد كه با وجود پتانسيل هاي موجود در 
بازار و كف سازي شاخص، شاهد كم رونقي آن هستيم. 
همچنين حجم معامالِت پايين و كم عمقي بازار بيانگر 
نااطميناني از شرايط فعلي است، ترديد و بي اعتمادي 
در رفتار س��رمايه گذاران به وضوح هويداست و در اين 
ميان غير قابل پيش بيني بودن سياست ها و تصميمات 
كالن كشور، مزيد علت شده و ترديد را دو چندان كرده 
است.وحيده موسوي افزود: بورس اوراق بهادار، بهار را پر 
رونق آغاز كرد و عمق بازار نويد روزهاي بهتري را مي داد 
به طوري كه شاخص كل از ۱ ميليون و ۳۶۷ هزار واحد 
در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به عدد ۱ ميليون و ۶۰۶ هزار واحد 
در ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ رس��يد. وي درباره اين رشد 
توضيح داد: با تصويب بودجه و روش��ن شدن وضعيت 
درآمدي و هزينه اي دولت و شفاف شدن تقريبي شرايط 
مولفه هاي كالن اقتصادي شاهد رشد بازار در فروردين 
و ارديبهشت ماه بوديم؛ در اين ميان آزادسازي قيمت ها 
و كاهش قيمت گذاري دس��توري، حذف ارز ۴۲۰۰، 
افزايش بهاي نفت و اصالح ن��رخ خوراك براي صنايع 
ذينفع موجبات صعود بازار را فراهم كرد. موسوي بيان 
كرد: در اين ميان بازار فراز و نشيب هاي زيادي را تجربه 
كرد تا در ايس��تگاه خرداد با در جا زدن هاي پي در پي؛ 
ش��اهد بازار كم عمق و كم هيجاني باشيم و شاخص با 
نزولي شدن در روزهاي گذشته در تاريخ ۳۱ خردادماه 
در عدد ۱ ميليون ۵۳۹ هزار واحد به ايستگاه پاياني بهار 
برسد. مدير سبدگرداني مشاور سرمايه گذاري فاينتك 
تصريح كرد: سال ۲۰۲۲ و به احتمال قوي سال ۲۰۲۳ 
به دليل افزايش شرايط تورمي سال هايي بحراني براي 
اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي خواهد بود. همچنين در 
حوزه بين الملل باتوجه به قيمت هاي جهاني و شرايط 
حاكم بر اقتصاد امريكا و تصميمات فدرال رزو، شاهد 
افزايش سياس��ت هاي انقباضي دولت امريكا هستيم. 
 FOMC اين ش��رايط به گونه اي اس��ت كه اعض��اي
)كميته بازار باز فدرال( نرخ بهره را افزايشي ارزيابي كرده؛ 
به طوري كه نرخ بهره را براي س��ال ۲۰۲۲ عدد ۳.۴% و 
براي سال ۲۰۲۳ عدد ۳.۸% پيش بيني كرده اند. به گفته 
وي افزايش نرخ بهره امريكا موجبات رشد شاخص دالر، 
افزايش نگراني از پيش آمدن شرايط تورمي و كاهش 
قيمت جهاني كاموديتي ها را در پي خواهد داشت. از آنجا 
كه درصد زيادي از بازار سرمايه ايران كاموديتي محور 
است )حدودا ۶۰ درصد( مسلما كاهش قيمت جهاني 
كاموديتي ها بر بازارسرمايه ايران تاثير منفي مي گذارد، 
ولي باتوجه به اينكه نرخ تورم موجود در ايران قابل مقايسه 
با اقتصادهاي جهاني نبوده و شركت هاي صادرات محور 
ما تغيير سياست فروش را غالبا اعمال مي كنند؛ بنابراين 
واكنش صنايع كاموديتي محور ما به كاهش قيمت هاي 
جهاني كمتر محس��وس است، البته بايد توجه داشت 
اين امر در زمان افزايش قيمت هاي جهاني نيز صادق 
است. اين فعال بازارس��رمايه عنوان كرد: در حوزه بازار 
نفت؛ كاهش تقاضاي چين و به تبع آن كاهش قيمت 
جهاني نفت مي تواند بر صنايع پااليشگاهي ما با توجه 
به ش��رايط تحريم تاثير دوچندان بر جاي گذارد، ولي 
باتوجه به بحران جهاني جنگ روسيه و اوكراين به نظر 
مي رسد ايران بتواند جايگاه خود را در حوزه صادرات نفت 
ارتقا بخشيده، درآمدهاي نفتي افزايش يافته و عملكرد 
صنايع اين حوزه بهبود قابل توجهي يابد. موسوي اظهار 
داشت: پيش بيني بازارسرمايه در شرايط كنوني دشوار 
است. در حوزه ديپلماس��ي موجود، با ابهامات زيادي 
مواجه هس��تيم و شرايط برجام چندين سال است كه 
بازارسرمايه را تحت شعاع خويش قرار داده و عملكرد 
صنايع از متغيرهاي تاثيرپذير از برجام به شدت متاثر 
مي ش��وند. وي افزود: اينكه در حوزه سياست خارجي 
موفق عمل كني��م و برجام به نتيجه مطلوب برس��د 
مقوله اي مهم و حائز اهميت است؛ گرچه بر اين باورم كه 
فضاي مذاكرات و اخبار برجام تا حدودي تاثير خود را 
بر بازار گذاشته و به قولي تاثيرات متفاوت توافق برجام تا 
حدودي پيش خور شده است، ولي بايد توجه داشته بازار 
در شرايط فعلي نيازمند ُشوك خبري است و اين ُشوك 
مي تواند س��مت و سوي بازار را مشخص كند؛ بنابراين 
توافق در مساله برجام بسيار حائز اهميت است. مدير 
سبدگرداني مشاورسرمايه گذاري بيان داشت: باتوجه به 
شرايط كنوني بازار سرمايه و ريسك هاي سيستماتيك و 
غيرسيتماتيك موجود كه به شدت بازار را متاثر مي سازد، 
بايد اذعان داش��ت كه فضاي پيش رو فضايي مه آلود و 
سرشار از بيم و اميد است. بازار همچنان از عدم شفافيت 
در حوزه ديپلماسي و سياست هاي داخلي دولت مردان، 
تصميمات غير اصولي، اخبار متناقض و س��فته بازي 
رانت خواران در حوزه صنايع مختلف رنج مي برد، همين 
امر موجب مي شود سرمايه گذاران محتاط عمل كرده و 
نسبت به شرايط خوش بين نباشند. وي در ادامه افزود: 
رفتار هيجاني سرمايه گذاران با توجه به ارزندگي سهام، 
بيانگر نااطميناني، ناامني، ترس از آينده و انتظارات 
ركودي باالست؛ هرچند شرايط تورمي اقتصاد كنوني 
حكايت از بحران اقتصادي باال دارد و انتظارات تورمي 
سرمايه گذاران نيز باال است؛ ولي سياست هاي كنترلي 
نرخ ارز، تحريم هاي بين المللي، كمبود انرژي )برق - 
گاز( براي صنايع مختلف، غير پيش بيني بودن اقتصاد، 
تصميمات ناگهاني، اخبار ضد و نقيض، سياست هاي 
اشتباه و ... همه و همه دست به دست هم داده تا شرايط 
را براي سرمايه گذاران ناامن و پيش بيني آينده بازار 
را غير ممكن سازد. اين كارشناس بازارسرمايه گفت: 
با تمام تفاسير و ريسك هاي موجود، به نظر مي رسد 
پتانس��يل بازار براي رشد مهياس��ت، بازار در اغلب 
صنايع در قيمت هاي كنوني ارزنده ارزيابي مي شود و 
به نظرم مجامع پيش رو مي توانند دلگرم كننده بوده 
و گزارشات خوب ماهانه و به دنبال آن گزارش هاي 
مطلوب فصلي مي توانند محرك بازار باشند. همچنين 
نزديك شدن نرخ دالر نيما به دالر آزاد و نيز افزايش 
نرخ تس��عير ارز صنايع نيز مي تواند شرايط تحليل 
صنايع مختلف را تحت تاثير قرار داده و جز مولفه هايي 

باشد كه بازار را به نوعي به جلو سوق دهد.

سازمان بورس اصل سرمايه 
سهامداران را تضمين مي كند

س��ازمان ب��ورس اع��الم ك��رده ب��راي دو صن��دوق 
س��رمايه گذاري مختل��ط ب��ا تضمي��ن اص��ل مبلغ 
س��رمايه گذاري موافقت اصولي صادر كرده اس��ت. در 
بازار س��رمايه براي پوشش ريسك س��رمايه گذاران از 
ابزارهاي مالي پيچيده اي همانند اوراق مشتقه استفاده 
مي شود. اين ابزارها كارايي بااليي دارند، اما بسياري از 
آنها در ايران و در بازار س��هام وجود ندارند، تعداد قليلي 
از اين ابزارها كه در بورس تهران طي يك دهه گذشته 
عرضه شده اند با استقبال كمي از سوي سرمايه گذاران 
روبرو شده اند. با اين حال كارشناسان و نهادهاي مالي 
فعال در بازار س��رمايه همواره از ل��زوم عرضه ابزارهاي 
پوشش ريس��ك در بازار سهام صحبت مي كنند. حتي 
برخي از نهادهاي مالي سعي در ايجاد توافق نامه هايي 
ميان خود داش��تند تا از ريسك سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه بكاهند. سال گذشته طرحي با نام اتحاد بورس 
و بيمه ميان يك شركت بيمه و يك شركت سبدگردان 
رونمايي شد كه امكان تضمين يك، سه و پنج ساله اصل 
سرمايه و سود سهامداران را تضمين مي كرد. اما به تازگي 
س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران اعالم كرده كه در 
راستاي ايجاد اطمينان خاطر براي سرمايه گذاراني 
ك��ه تمايل دارند ب��ه صورت غيرمس��تقيم از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بازار سرمايه شوند، 
براي دو صندوق س��رمايه گذاري مختلط با تضمين 
اصل مبلغ س��رمايه گذاري در دو قالب تضمين اصل 
مبلغ سرمايه گذاري توس��ط ركن ضامن و تضمين 
اصل مبلغ سرمايه گذاري توسط دارندگان واحدهاي 
سرمايه گذاري ممتاز، موافقت اصولي صادر كرده است.

شفافيت در بازار سيمان
ايرن�ا| امين گل گير، كارشناس بازار سرمايه به مزاياي 
عرضه محص��والت در بورس كاال اش��اره ك��رد و افزود: 
معموالً در اين مقطع از سال شركت هاي سيماني به دليل 
كمبود برق با ظرفيت هاي محدودي نسبت به گذشته 
توليد مي كنند، بنابراين با كمبود عرضه سيمان، تقاضا از 
عرضه پيشي مي گيرد؛ به طوري كه در سال گذشته هم 
اين موضوع وجود داشت و شركت هاي سيماني به دليل 
محدوديت برق نمي توانستند توليد واقعي خود را داشته 
باشند ولي زماني كه شركت ها با تمام ظرفيت فعاليت كنند 
دوباره بازار اين محصول به تعادل رسيده و قيمت ها معقول 
مي شود. وي در خصوص علت رشد تقاضاي سيمان در 
روزهاي اخير گفت: معموالً شركت هاي سيماني در فصل 
تابس��تان به دليل كمبود برق با ظرفيت هاي محدودي 
نسبت به دوره هاي ديگر توليد مي كنند، چرا كه وزارت 
نيرو، برق شركت ها را محدود كرده و آنها در ساعت هاي 
خاصي مي توانند به توليد بپردازند. به همين دليل در اين 
مقطع از سال هميشه توليد شركت هاي سيماني كاهش 
مي يابد. به گفته گل گير، ميزان توليد س��يمان به دليل 
قطعي برق نس��بت به ماه هاي گذشته كاهش مي يابد و 
اين دليل عمده اي اس��ت كه اين صنعت در طول دوران 
اوج مصرف برق با محدوديت مواجه مي شود كه اين اتفاق 
در سال هاي گذشته هم رقم خورده است. اين كارشناس 
بازار سرمايه خاطرنشان كرد: معموالً در اين مقطع از سال 
چون كمبود عرضه سيمان وجود دارد و از طرفي در فصل 
مصرف سيمان نيز هستيم، تقاضا از عرضه پيشي مي گيرد 
و شاهد تحرك قيمت ها هستيم. وي عنوان كرد: وزارت 
صمت براي ش��ركت هاي سيماني كف عرضه به صورت 
هفتگي در نظر گرفته است. به عنوان مثال، براي سيمان 
آبيك ۵۵ هزار تن عرضه در بورس كاال به صورت هفتگي 
در نظر گرفته شده و اين شركت نيز در نامه اي اعالم كرده 
است كه با توجه به قرار گرفتن در دوران پيك مصرف برق 
و محدوديت هاي در نظر گرفته شده، توليد شركت كاهش 
يافته و عرضه هاي خ��ود را به ۳۰ تا ۳۵ هزار تن در هفته 
مي رساند. گل گير به معامالت شركت هاي سيماني در 
دو هفته گذشته اشاره كرد و گفت: طي دو هفته گذشته 
معامالت شركت هاي سيماني هيجاني بود اما موضوع 
مهم ميزان و استمرار عرضه است كه اگر براي اين موضوع 
تمهيداتي انديشيده شود، تقاضاي بازار پوشش داده شده 
و بازار به تعادل مي رس��د.  اين كارش��ناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: وزارت صمت براي س��امان دادن به اوضاع 
بازار س��يمان محدوديت هايي را در بخش تقاضا در نظر 
گرفته است كه اين محدوديت ها در طول هفته هاي آينده 
مي تواند در كاهش تقاضا و به تعادل رسيدن قيمت ها اثر 
بگذارد. وي افزود: فكر كنيد امروز كه شاهد سهميه بندي 
برق واحدهاي توليدي سيمان هستيم و قيمت ها بر اساس 
عرضه و تقاضا كشف مي شود، سيمان در بورس كاال معامله 
نمي ش��د؛ از هر منطقه اي يك قيمتي بيرون مي آمد و 
دالالن و واسطه ها يكه تاز اين بازار بودند، قيمت دستوري 
ادامه داشت و رانت هاي بزرگ كماكان در اين صنعت پايدار 
بود، اما به واسطه شفافيت معامالت بورس كاال، كل سيمان 
كشور روي تابلوي بورس معامله مي شود و سياست گذار 
شرايط بازار به طور دقيق نظارت مي كند و مي تواند بر اساس 
واقعيت هاي بازار، تصميم گيري كند.  گل گير در ادامه به 
اقدام هاي بورس كاال براي معامالت سيمان در يك سال 
اخير اشاره كرد و گفت: در سال گذشته با ورود سيمان به 
بورس كاال و افزايش چند برابري متقاضيان براي دريافت 
كدهاي معامالتي سيمان، بورس در حوزه هاي مختلف 
سيستم هاي معامالتي و ارتقاي زيرساخت ها اقدام كرد و 
اين روال به شيوه اي مطلوب اجرايي شد.  اين كارشناس 
بازار س��رمايه ادامه داد: برخي خريداران سيمان هم در 
بازار سنتي فعاليت مي كردند و با بورس آشنايي نداشتند 
بنابراين نياز بود فرهنگ سازي الزم در اين خصوص بين 
خريداران، فروشندگان و كارگزاران صورت گيرد؛ بنابراين 
بورس كاال در اين زمينه اطالع رساني كرد و ضمن برگزاري 
كالس هاي آموزشي، سيستم معامالت را ارتقا داد. وي با 
بيان اينكه روند معامله سيمان در بورس كاال نسبت به سال 
گذشته تغييرات زيادي كرده است، عنوان كرد: همچنين 
بورس كاال به منظور پاسخگويي مناسب به همه فعاالن 
بازار سيمان، اقدام به راه اندازي معامالت گواهي سپرده 
سيمان براي تامين نياز خريداران ُخرد كرد و همچنين 
رينگ جداگانه اي براي شركت هاي سيماني در نظر 
گرفته ش��د در طول چند ماه كالس هاي آموزش��ي 
مختلف به صورت آنالين و حضوري برگزار شد تا اينكه 
امروز كل سيمان كشور در بورس كاال معامله مي شود.

»تعادل« گزارش مي دهد

حضور  كسب وكارهاي  جديد  در  بازار  سرمايه

سرخ پوشي بورس در ابتداي تابستان
بورس تهران در ش��رايطي ب��ه كار خ��ود در روزهاي 
ابتداي��ي تابس��تان پاي��ان داد كه ش��اخص كل، افت 
محسوسي را داشت و تابلوهاي بازار سهام به رنگ سرخ 
درآمدند. بورس تهران ديروز در ش��رايطي به كار خود 
در روزهاي ابتدايي تابستان پايان داد كه شاخص كل، 
افت محسوسي را داشت و تابلوهاي بازار سهام به رنگ 
سرخ درآمدند. ش��اخص كل بورس تهران روز شنبه با 
افت ۱۳هزار واحدي مواجه شد و بازار سهام با تابلوهاي 
قرمز رنگ معامالت را به پايان رس��اند. افت ۱۳هزار و 
۵۹واحدي شاخص كل باعث ش��د تا اين شاخص در 
محدوده يك ميليون و ۵۲۰ه��زار واحدي قرار بگيرد. 
ش��اخص  هم وزن اما برخالف ش��اخص كل رش��دي 
۰.۰۹درصدي را تجربه كرد و در كانال ۴۲۲ هزار واحدي 

باقي ماند. ارزش معام��الت خرد بورس و فرابورس نيز 
كه اين روزها به عنوان يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
بازار سهام براي فعاالن تلقي مي ش��ود به چهار هزار و 
۴۵ميليارد تومان رسيد معامالت بازار سهام تهران ديروز 
در شرايطي انجام شد كه جوزپ بورل، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا به تهران سفر كرده است. بسياري 
از تحليلگران نيز از اين س��فر به عنوان آخرين فرصت 
براي احياي برجام ياد مي كنند. اين اتفاق بازار ارز را نيز 
تحت تاثير گذاشت و قيمت دالر را وارد فاز نزولي كرد. 
البته كارشناسان بازار سهام اعتقاد دارند اتفاقي كه روز 
گذشته در بورس رقم خورد ارتباط چنداني به سفر بورل 
به تهران ندارد. بلكه دليل اصلي افت شاخص كل، از بين 
رفتن اعتماد عمومي نسبت به اين بازار است. با نگاهي 

به جريان پول در بورس نيز مي توان دريافت كه بسياري 
از سهامداران حتي نسبت به انجام معامالت با ريسك 
متوسط نگراني هاي ش��ديدي دارند. هرچند برخي از 
تحليلگران بر اين باورند كه در حال حاضر شكاف عميق 
بين نرخ ارز نيما و بازار آزاد، مهم ترين دليل درجا زدن 
شاخص كل است. شكافي كه به باور بسياري از ناظران، 
الگوبرداري عجوالنه اي از طرح ارز ۴۲۰۰ توماني است 
و براي كليت اقتصاد مخرب خواه��د بود. البته دولت 
تالش هايي در راس��تاي حل اين معضل انجام داده كه 
از آن جمله مي توان به طرح جديدي تحت عنوان »ارز 
توافقي« اشاره كرد. اما با توجه به شواهدي كه در بازار 
سرمايه ديده مي شود به نظر مي رسد اين سياست هم 
نتوانسته كارساز باش��د. به باور اغلب منتقدان، دولت 

نمي تواند با حربه هاي عجيب و غيرعلمي سعي در دور 
زدن مكانيس��م بازار كرده و انتظار داش��ته باشد كه به 
نتيجه مطلوبي هم دست پيدا كند. از طرفي هم بسياري 
از كاربران بورس��ي در شبكه هاي اجتماعي از عملكرد 
دولت ش��ديدا ناراضي هستند. بسياري از كارشناسان 
نيز بر بي پشتوانه بودن وعده هايي كه ابراهيم رييسي در 
دوران انتخابات ۱۴۰۰ مي داد، تاكيد دارند. وعده هايي 
كه حداقل در حوزه بازار سهام نه تنها عملي نشد بلكه 
در بسياري موارد حركت دولت برخالف قولي بود كه به 
سهامداران مي داد. با اين اوصاف به نظر مي رسد زنگ 
خطر براي مس��ووالن اقتصادي دولت به صدا درآمده 
است. چرا كه بزرگ ترين سرمايه بورس »اعتماد« بود 

كه با اين وضعيت روزبه روز در حال رنگ باختن است.



گروه راه و شهرسازي|
بر اساس قوانين موجود كشور، اخذ ماليات از واحدهاي 
مس��كوني اجاره اي در تهران و شهرستان ها به ترتيب تا 
متراژ 150 متر مربع و 200 مترمربع از پرداخت ماليات 
معاف هس��تند. اين در حالي اس��ت كه حدود 5 درصد 
از آپارتمان ه��اي پايتخ��ت متراژي بي��ن 151 تا 200 
مترمربع و 2 درصد مت��راژي بين 201 مترمربع تا 300 
مترمربع دارند و درصد آپارتمان هاي با متراژ باالتر از 300 
متر بس��يار اندك و در حدود صفر درصد است. از اين رو، 
مي توان گفت كه حدود 97 درصد از آپارتمان هاي تهران 
كمت��ر از 150 متر مربع متراژ دارن��د و از همين رو، اين 
دسته از واحدهاي مس��كوني در صورتي كه اجاره روند، 
معاف از ماليات بر درآمد خواهند بود.  بر اس��اس سامانه 
داده نماي شهرداري تهران، در پايتخت ايران بيش از 2 
ميليون و ۸۶7 هزار منزل مسكوني وجود دارد كه حدود 
۸7 درص��د اين خانه ها، واحد هاي آپارتماني اس��ت. در 
حدود 2 ميليون و 500 واحد آپارتمان مسكوني و بالغ بر 
3۶0 هزار منزل مسكوني غير آپارتماني در تهران وجود 
دارد. بيش��تر منازل اين شهر بين 51 تا 75 متر هستند، 
يعني بيش از 970 هزار خانه كه سهمي حدود 35 درصد 
از كل فضاي مسكوني پايتخت را به خود اختصاص داده 
اس��ت. البته 2 هزار و ۴5۴ منزل مس��كوني با مساحتي 
باالي 500 متر نيز در تهران موجود است. يعني كمتر از 
يك درصد كل خانه هاي شهر. به گزارش »تعادل«، بر 
اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
1395 خورشيدي نيز حدود ۶5،۶ درصد از خانه هاي 
مسكوني در ايران 100 متر مربع و كمتر مساحت دارند. 
از آنجا كه در شهرهاي غير از تهران، معافيت ماليات بر 
درآمد براي واحدهاي مسكوني داراي مساحت بيشتر 
از 200 متر اعمال مي شود، مي توان گفت، بيش از 95 
درصد از واحدهاي مسكوني شهرستان ها نيز همچون 
تهران از پرداخت ماليات بر درآمد معاف هس��تند. در 
چنين شرايطي مي توان گفت كه مالكان قريب به اتفاق 
واحدهاي مسكوني اجاري در كشور عمال مالياتي به 
عنوان ماليات بر درآمد پرداخت نمي كنند و اخذ اين 

نوع ماليات صرفا معطوف به واحدهاي تجاري است.

   ماليات بر درآمد امالك تجاري؟
علي قدس، كارش��ناس ح��وزه اقتصاد و مس��كن در 
گفت وگو با ف��ارس در رابطه با ماليات بر درآمد امالك 
تجاري اعالم كرد: ميزان ماليات بر مستغالت و اجاره در 
سال 1۴01 افزايش نيافته و نرخ ماليات بر درآمد اجاره 

ملك در س��ال 1۴01 همانند سال گذشته است. نرخ 
ماليات بر درآمد اجاره امالك ]تجاري[ براي اشخاص 
حقوقي، به طور ثابت 25 درصد بوده و براي اش��خاص 
حقيقي، مطابق ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم، 
براي درآمد س��االنه تا 50 ميلي��ون تومان معادل 15 
درصد، درآمد بين 50 تا 100 ميليون تومان 20 درصد 
و براي درآمد بيشتر از 100 ميليون تومان معادل 25 
درصد است. در اين شرايط، در نبود معافيت مالياتي، اگر 
يك موجري رقم اجاره مجموع ساالنه مثال 200 ميليون 
تومان به صورت تقسيم رهن و اجاره را از مستاجر طلب 
كند بايد براي 75 درصد از اين رقم معادل 150 ميليون 
تومان معادل 25 درصد كه 37.5 ميليون تومان است 
ماليات بپردازد. او اظهار كرد: اگر س��ري به آمار وصول 
اين نوع ماليات برنيم متوجه خواهيم ش��د كه درآمد 
وصول شده هيچ تناسبي با ميزان در نظر گرفته شده 
آن ندارد و با درصد تحقق درآمد مالياتي بسيار كمي 
مواجه هستيم. قدس در پاسخ به اينكه آيا اين ماليات 
مطابق قان��ون معافيتي نيز دارد؟ اظهار كرد: اس��اس 
تبصره هاي ماده 53، ماده 55 و 57 قانون ماليات هاي 
مستقيم، گروهي از افراد از جمله خانه هاي سازماني كه 
تحت مالكيت اشخاص حقوقي هستند، امالكي كه مورد 
سكونت پدر، مادر، همسر، فرزند يا اجداد و افراد تحت 
تكفل مالك باشند، امالكي كه به طور مجاني، در تصرف 
وزارتخانه  ها و موسسات دولتي، دستگاه هايي كه بودجه 
آنها به وس��يله دولت تامين مي ش��ود، شهرداري  ها و 

دهياري ها هستند، مالكان مجتمع  هاي مسكوني داراي 
بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف 
مسكن بنا به اعالم وزارت مسكن و شهرسازي  ساخته 
مي شوند و امالك مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع 
و در ساير نقاط تا 200 متر مربع از پرداخت ماليات بر 
درآمد اجاره ملك در س��ال 1۴01 معاف هستند. اين 
كارشناس مسكن همچنين يادآور شد كه بر اساس 
اطالعيه سازمان امور مالياتي كشور، صاحبان امالك 
اجاري تا پايان تير م��اه فرصت دارند تا براي ثبت نام 
اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره ملك در سال 1۴01 
و از طريق س��امانه estr.tax.gov.ir اقدام كنند. او 
همچنين با اشاره به اثرگذاري معافيت هاي مالياتي بر 
اندك بودن درآمدهاي مالياتي دولت اظهار كرد: يكي 
از مهم ترين داليل تحقق اندك ماليات بر اجاره، همين 
معافيت هاي مالياتي بر اساس متراژ است. در شرايطي 
كه عمده واحدهاي مسكوني كشور به سوي واحدهاي 
با متراژ كم پيش رفته و از طرفي ميزان اجاره بها نيز 
رشد بسيار زيادي داشته مشخص نيست علت معافيت 
در نظر گرفته شده براي اين واحدهاي مسكوني اجاره 
داده ش��ده بر اس��اس متراژ چه مبنايي دارد و دولت 
و مجلس بايد در قوانين پيش رو به حل اين مس��اله 
بپردازند.  او افزود: اين ظرفيت قانوني بايد اصالح شده 
و در كنار يك س��اختار اطالعاتي دقيق قرار گيرد تا 
زمينه كنترل بازار مسكن از طريق سياست گذاري 
در اين حوزه مهيا ش��ود. به معناي ديگر در شرايط 

فعلي اين ظرفيت قانون مغفول مانده و نمايندگان 
مردم بايد با استفاده از احياي اين ظرفيت يك ابزار 
ديگر را به جعبه ابزار مجري اضافه كنند تا ساماندهي 
بازار به ش��رايط بهتري برسد و از طرفي درآمدهاي 

كشور نيز از اين محل ديگر مغفول واقع نشود.

   بازار مسكن
 نيازمند خروج تقاضاي سرمايه اي 

يك��ي از مهم ترين خالهايي كه به اثربخش نش��دن 
سياست هاي مالياتي منتهي مي شود، توجه به سامانه 
ملي امالك و اسكان و زيرساخت همچنان نامهيا بودن 
اين ابراز است، اگر اين سامانه مالياتي در حال حاضر 
به طور كام��ل فعاليت خود را ادامه م��ي داد، بازار چه 
شرايطي را تجربه مي كرد؟ قدس در پاسخ به اين سئوال 
اظهار كرد: با وجود تالش قابل توجه دولت سيزدهم در 
حوزه ساخت مسكن، بازار اين بخش از اقتصاد به منظور 
ساماندهي نياز جدي به خروج تقاضاي سرمايه اي دارد 
كه در ۸ سال گذشته بازار را اشباع و زمينه رشد قيمت 
را مهيا كرده  اس��ت. در همين راستا مسووليت ايجاد 
زيرساخت جمع آوري اطالعات در قالب سامانه ملي 
امالك و اس��كان به وزارت راه و شهرسازي داده شده 
است. بر اساس آخرين پيگيري هاي صورت گرفته در 
اين حوزه اين سامانه با وجود ادعاي مديران دولت قبل 
مبني بر تكميل شدن و همچنين تالش صورت گرفته 
در دولت فعلي همچنان با مشكالت گسترده اي دست 
و پنجه نرم مي كند و به نظر مي رسد وزارت راه با همان 
انگيزه ساخت مسكن بايد زمينه اصالح سازوكار فعاليت 
سامانه امالك به منظور خود اظهاري مردم و ساماندهي 
بازار مس��كن را مهيا نمايد. او اف��زود: ما اگر بخواهيم 
برنامه ريزي مشخص و دقيقي براي بازار مسكن داشته 
باش��يم، نياز به اطالعات داريم و اين اطالعات بايد از 
طريق سامانه ملي امالك و اسكان اخذ شود. مادامي كه 
اين اطالعات وجود نداشته باشد، هيچ برنامه اي دقيق 
نيس��ت. همين االن آمار دقيق بازار مس��كن دارد از 
بانك مركزي و مركز آمار بيرون مي آيد و آمار وزارت 
راه و شهرس��ازي عمدتا قديمي است. قدس تصريح 
كرد: بر مبناي اصالحيه ماده 5۴ قانون ماليات هاي 
مستقيم قرار بود تا انتهاي فروردين ماه دستورالعمل 
استفاده از س��امانه ملي امالك و اسكان و همچنين 
ماليات بر خانه هاي خالي توسط 2 وزارت خانه دولت 
تدوين شود، اما هنوز دستورالعملي معرفي نشده و 
به نظر مي رسد اين دستورالعمل تدوين نشده است.
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داليل تاخير در اجراي يك وعده
برخالف وعده پيشين شهردار تهران مبني بر كاهش 
زمان صدور پروانه س��اختماني به دو ماه از ابتداي 
خردادماه سال جاري، رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران با تأكيد بر اينك��ه كاهش زمان صدور پروانه 
همكاري دستگاه هاي متعددي را مي طلبد، گفت: 
هنوز در اين زمينه به نقطه مناسب نرسيده ايم.  به 
گزارش فارس، مهدي چم��ران درباره زمان صدور 
پروانه س��اختماني اظهار كرد: كاهش زمان صدور 
پروانه هنوز به جاي درستي نرسيده، اقدامات در اين 
راستا آغاز ش��ده اما بايد برنامه ريزي دقيق و خوبي 
انجام شود كه رضايت حاصل شود. رييس شوراي 
اسالمي ش��هر تهران با تأكيد بر اينكه كاهش زمان 
صدور پروانه س��اختماني، كار سخت و پيچيده اي 
است، يادآور شد: ما در اين مسير با كار ساده اي روبرو 
نيستيم. وي تصريح كرد: بايد دستگاه هاي متعددي 
كنار هم قرار بگيرند تا نتيجه مطلوب حاصل شود 
و بتوانيم ش��اهد كاهش زمان صدور پروانه باشيم. 
چمران با اشاره به لزوم برقراري ارتباط با دستگاه هاي 
مختلف براي تحقق اين هدف، خاطرنشان كرد: بايد 
با سازمان ثبت اسناد و امالك ارتباط آنالين برقرار 
ش��ود تا بتوان امور را در اين بخش تس��هيل كرد و 
روند را سرعت بخشيد. وي ادامه داد: بايد با نظام 
مهندسي نيز اين ارتباط آنالين را داشته باشيم 
تا اقدامات مرتبط با يك نقشه چند ماه زمان نبرد. 

ورود پليس به ايمني ساختمان ها
رييس پليس پيشگيري انتظامي كل كشور آخرين 
وضعيت اج��راي الزامات حفاظت��ي و انتظامي براي 
صدور پايان كار س��اختمان ها را تشريح كرد. موضوع 
امنيت ساختمان ها و به خصوص ساختمان هاي اماكن 
عمومي نظير بانك ها، مجتمع ه��اي تجاري و اداري، 
شركت ها و... در برابر اقدامات مجرمانه اي نظير سرقت، 
جزو اولويت ها و دغدغه هايي اس��ت كه بارها از سوي 
كارشناسان و مسووالن مختلف مورد توجه قرار گرفته 
است. اين دغدغه تاجايي پيش رفت كه پليس اقدام 
به ارايه طرح پيوس��ت انتظامي براي ساخت و سازها 
كرد تا بر اساس آن دريافت پايان كار منوط به تاييديه 
انتظامي پليس شود. س��ردار مهدي معصوم بيگي 
در گفت وگو با ايس��نا، درباره سرانجام الزامي شدن 
پيوست هاي انتظامي و حفاظتي براي صدور پايان 
كار ساختمان ها گفت: برابر بند پ ماده 10۸ قانون 
ششم توسعه، »كليه شهرك ها و مجتمع هاي اداري، 
تج��اري، مس��كوني و صنعتي و همچني��ن مراكز 
عمومي مكلفند پيوست هاي حفاظتي، انتظامي الزم 
براي ارتقاء امنيت و ايمني اين اماكن و پيشگيري از 
سرقت را برابر استانداردهاي اعالمي نيروي انتظامي 
رعايت كنند«. اين بند يك ظرفيت خوبي را براي 

ارتقاي امنيت اين فضاها ايجاد كرده است. 

هزينه بليت هواپيما 
براي خارجي ها دالري شد

انجم��ن ش��ركت هاي هواپيماي��ي قيمت بليت 
پروازهاي داخلي براي اتباع غيرايراني را بر اساس 
دالر تعيين و اعالم كرد: س��قف ن��رخ پروازهاي 
داخلي زير يك س��اعت 100 دالر و از يك ساعت 
بيش��تر 150 دالر خواه��د ب��ود. در همين حال، 
سازمان هواپيمايي كش��ور اعالم كرد كه افزايش 
قيمت بلي��ت پروازها ب��راي خارجي ه��ا را نه رد 

مي كنيم نه تاييد!
به گزارش ايرنا، بر اساس اعالم انجمن شركت هاي 
هواپيمايي سقف نرخ بليت در مسيرهاي داخلي 

براي اتباع غير ايراني تغيير كرد.
بر اين اس��اس، پرواز در مس��يرهاي داخلي براي 
اتباعي كه كد مل��ي ايراني دارند با همان ش��يوه 
قبل محاسبه مي ش��ود، اما مس��يرهاي پروازي 
داخلي جهت اتباع غير ايراني با نرخ دالر محاسبه 

خواهد شد.
براساس اطالعيه انجمن شركت هاي هواپيمايي، 
در صورتي كه مسير پروازي زير يك ساعت باشد، 
با س��قف نرخي 100 دالر و در صورتي كه از يك 
س��اعت به باال باشد، در س��قف قيمتي 150 دالر 

بليت فروشي انجام مي شود.
بنا بر اين گزارش، اين تصميم انجمن شركت هاي 
هواپيمايي تا امروز )شنبه( چهارم تيرماه هنوز به 
شركت هاي هواپيمايي ابالغ نشده و فعال دريافت 

هزينه پروازي با شيوه قبلي انجام مي شود.
در اين حال، حسن خوش��خو، معاون هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كش��وري گفت: افزايش نرخ 
بليت پروازها براي اتباع خارجي را نه رد مي كنيم 

نه تاييد. 
به گزارش  تس��نيم، خوشخو اظهار كرد: برخي از 
ش��ركت هاي هواپيمايي تصميم گرفته اند براي 
مس��افراني كه از كش��ورهاي خارجي وارد ايران 
شده و قصد س��فر به ش��هرهاي داخلي را دارند، 
براساس نرخ هاي ارزي و باالتر از نرخ هاي مصوب 

بليت صادر كنند.
وي با اعالم اينكه اين اقدام در ايران هم مانند ساير 
كش��ورهاي خارجي انجام خواهد شد، افزود: نرخ 
خدماتي كه به ش��هروندان خارجي ارايه مي شود 
با ش��هروندان داخلي متفاوت اس��ت و س��ازمان 
هواپيمايي كش��ور ب��ه صورت مس��تقيم در اين 

موضوع دخالتي نمي كند.
وي ب��ا بيان اينكه تع��دادي از ايرالين ها اين كار 
را انجام مي دهند و س��ازمان هواپيمايي كش��ور 
اين موضوع را نه رد مي كند و نه تاييد، گفت: اين 
س��ازمان محل قانوني براي اينكه در اين زمينه 
تصميمي بگيرد، ندارد و اين بخشنامه تنها شامل 

اتباعي است كه در داخل ايران نيستند.

93 درصد از مالكان آپارتمان هاي پايتخت از ماليات بر درآمد معاف هستند

ماليات بر درآمد اجاره؟ شايد وقتي ديگر

آگهي فراخوان مناقصه  عمومي )يک مرحله اي( 
)ر/ ش 10/ 1401 (

اداره كل راه و شهرسازی استان مرکزی در نظر دارد رسیدگی به امور و مسائل حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی خود 
را به مدت یک سال به صورت تأمین نیرو به موسسه دارای صالحیت انجام امور حقوقی و دعاوی واگذار نماید. لذا از کلیه موسسات 
واجد شرایط و دارای صالحیت که تمایل به همکاری دارند ، دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط و دریافت فرم شرکت در 
مناقصه ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام فرمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه گذار طی نمایند.
تاریخ انتشار مناقصه در س�امانه 1401/4/5 مي باشد. ضمنا به استناد ابالغیه دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ، بکارگیری امضای الکترونیکی پاکات ب و ج و عدم پذیرش نسخ فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( 

الزامی است
براساس بند » د« تبصره 3 الیحه قانوني منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي، كاركنان دولت از شركت در این فراخوان 

منع گردیده اند.
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1401/4/5    لغایت 1401/4/8 باشد.

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 12 ظهر  مورخ 4/21/ 1401مي باشد.
زمان بازگشایي پاكتها  : پاكتهاي الف و ب و ج مورخ1401/2/22 ساعت 9 صبح مي باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف: 
آدرس: استان مركزي- اراك- خیابان 15 خرداد- ساختمان شماره 1- تلفن : 08633134562كدپستي :3819783116 

شناسه ملي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي : 14002684528 
کداقتصادی اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي : 411557864353

جهت احراز صالحیت موسسه برنده ، بارگذاری تصویر سوابق حرفه ای ، اجرایی و علمی مرتبط الزامی می باشد.
الزم به ذكر است نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار فقط باید به یكي از صورتهاي  زیر باشد و در پاكت الف ارائه شود .

الف( رسید بانکی واریز وجه مذکور به شماره حسابIR 670100004001037106372777 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجه سپرده 
سازمان ملی زمین و مسکن با شناسه واریز 929286500122000000000000000022

ب( ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

٭٭توضیحات:
1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-عالقمندان به ش�رکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکي یبا ش�ماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

 08633245248
3- ضمنا اعالم برنده مناقصه با حداقل تعداد یک نفر پیشنهاد دهنده قیمت انجام می پذیرد.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 27313131

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین كننده/ مناقصه گر« 

موجود است.
همچنین متقاضیان محترم جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند به اداره پیمان و رسیدگي و یا به سایت اینترنتي اداره كل راه و شهرسازي 

استان مركزي به نشانيWWW.markazi.mrud.irمراجعه فرمایند.

اداره كل راه و شهرسازی 
استان مرکزی

ف
برآورد اولیه پروژه مدت )ماه(محل اجراحوزهنام پروژهردی

مبلغ تضمین شركت در نوع قیمت پروژه)ریال(
فرآیند ارجاع كار )ریال(

1

رسیدگی به امور و 
مسائل حقوقی اداره 
کل راه و شهرسازی 

استان مرکزی 
1/249/052/011مقطوع 12/490/520/101 12اراکامالک و حقوقی  



پس از افت شديد قيمت بيت كوين در طول هفته هاي 
گذشته، مصرف برق پلتفرم هاي بالك چين نيز به طور 
مشابهي كاهش پيدا كرده است. طبق برآوردهاي انجام 
شده، طي دو هفته گذشته و همزمان با بهار سرخ ارزهاي 
ديجيتال، مصرف انرژي بيت كوين بيش از يك س��وم و 
حدود 50 درصد كاهش يافته است. با وجود اين، اخبار 
مربوط به عرضه محصوالت س��رمايه گذاري مبتني بر 
بيت كوين در بورس امريكا، بار ديگر احساس خوش بيني 
را ميان معامله گران ارزهاي ديجيتال تقويت كرده است.

هم زمان ب��ا كاهش هش ري��ت و فعالي��ت ماينرهاي 
بيت كوين در دو هفته اخير، مصرف برق روزانه ش��بكه 
اين ارز ديجيتال نيز به پايين ترين سطح خود از ابتداي 
سال جاري ميالدي رسيده است. موضوعي كه استقبال 
كم از استخراج بيت كوين در قيمت هاي كنوني را نشان 
مي دهد. مصرف برق كلي شبكه بيت كوين هم زمان با 
كاهش دو هفته اي هش ريت سقوط شديدي را تجربه 
كرده است؛ ريزشي كه نرخ هش در شبكه بيت كوين را به 
۱۹۹.۲۲5 اگزاهش بر ثانيه رسانده است. طبق داده هايي 
كه مركز آلترنتيو فايننس دانشگاه كمبريج منتشر كرده، 
مصرف برق روزانه شبكه بيت كوين اكنون به پايين ترين 
سطح خود از ابتداي س��ال ۲0۲۲ در ۱0.۶5 گيگاوات 
رسيده است. شبكه بيت كوين در دوران اوج خود چيزي 
مع��ادل ۱۶.0۹ گيگاوات در روز ب��رق مصرف مي كرد. 
رس��انه هاي مختلف پيش تر گزارش��ي را منتشر كرده 
بودند مبني بر اينكه فرآيندهاي مربوط به بخش بانكي 
سنتي 5۶ برابر شبكه بيت كوين انرژي مصرف مي كنند. 
محقق اصلي اين گزارش كه ميش��ل خ��ازاكا نام دارد، 
گفته است: »شبكه اليتنينگ و شبكه اصلي بيت كوين 
ه��ر دو فناوري هاي فوق العاده و كارآمدي هس��تند كه 
شايستگي هاي الزم براي توسعه در ابعاد گسترده  را دارند. 
اين ابتكار فني به اندازه كافي درخشان، كارآمد و قدرتمند 
ظاهر شده است كه بخواهد در ابعاد وسيع موردپذيرش 
قرار گيرد. كاهش ناگهاني تقاض��ا براي مصرف برق در 
شبكه بيت كوين، مي تواند به سقوط هش ريت در روزهاي 
اخير نسبت داده شود. هش ريت يكي از كليدي ترين 
معيارها در بررسي وضعيت امنيتي شبكه بيت كوين 
است كه مجموع قدرت پردازش��ي ماينرهاي درگير 
با فرآيند اس��تخراج را اندازه گيري مي كند. هش ريت 
ش��بكه بيت كوين كه روز ۱۳ ژوئ��ن )۲۳ خرداد( به 
باالترين س��طح تاريخ خود در ۲۳۱.۴۲۸ اگزاهش بر 
ثانيه رس��يده ب��ود، در ادامه و در ع��رض دو هفته با 

كاهشي ۱۳.۹ درصدي مواجه شد. 

احساسخوشبينيميانمعاملهگران
ارزهايديجيتالتقويتشدهاست

اخبار مربوط به عرضه محصوالت سرمايه گذاري مبتني بر 
بيت كوين در بورس امريكا، بار ديگر احساس خوش بيني 
را ميان معامله گران ارزهاي ديجيتال تقويت كرده است. 
اين بار اما، تحليل شيوه  تأثيرگذاري اين محصوالت مالي 
بر قيمت بيت كوين، به سادگي قبل نيست. بيت كوين در 
دو روز گذشته توانست موقعيت خود را در نزديكي سطح 
۲۱/000 دالر حفظ كند. اين ارز ديجيتال در حال حاضر 
با قيمتي حدود ۲۱/۲50 دالر معامله مي شود. تحليلگران 
نيز مي گويند با نزديك ش��دن به پاي��ان هفته ميالدي، 
بيت كوين با آزمون قيمتي ديگري مواجه مي شود. كريگ 
ارالم، تحليل گر ارشد مجموعه اواندا، گفته است: »با وجود 
انعطاف پذيري خاصي كه قيمت اين هفته در بازگشت 
به باالي مقاومت هاي كليدي از خود نشان داد، اين آخر 
هفته )شنبه و يكش��نبه( مي تواند دوره آزمون ديگري 
براي بيت كوين در نظر گرفته ش��ود. حمايت هاي پيش 

روي قيمت همچنان متزلزل هستند و يك شكست  ديگر 
مي تواند اعتماد سرمايه گذاران به بيت كوين را به معني 
واقعي كلمه به چالش بكشد.« با وجود لرزه هاي ادامه داري 
كه در اين مدت به بدنه صنعت ارزهاي ديجيتال وارد شده 
است، تحليل گران براي پيداكردن كف قيمتي اين چرخه 
نزولي، تغييرات شاخص هاي كليدي بازار را زيرنظر دارند. 
يكي از اين شاخص هاي مهم تخفيف يا اختالف قيمت 
سهم صندوق سرمايه گذاري در بيت كوين گري اسكيل 
است كه از هفته گذشته تاكنون از ۳۴ درصد به ۲۹ درصد 
رسيده است؛ يعني در حال حاضر هر سهم اين صندوق ۲۹ 
درصد ارزان تر از قيمت بيت كوين در بازار معامله مي شود. 
به غير از كاهش اختالف قيمت سهم صندوق گري اسكيل 
و بيت كوين، سرمايه گذاران بازار سهام نيز به خريد سهام 
صندوق هاي بورس��ي )ETF( شورت )در جهت كاهش 
قيمت( بيت كوين روي آورده اند. با اينكه در ظاهر استقبال 
از محصوالت مالي مبتني بر كاهش قيمت بيت كوين يك 
نشانه نزولي است، برخي از تحليل گران اين اتفاق را عاملي 
ديگري در نظر مي گيرند كه نشان دهنده نزديك شدن 
بيت كوين به كف قيمتي بازار نزولي اخير است. اما راغو 
يارالگادا، مديرعامل پلتفرم معامالتي فالكن ايكس، گفته 
اس��ت: »تصور مي كنم اين اصالح صعودي كه شاهد آن 
بوديم، عمدتاً از سرمايه گذاران خرد بازار نشات مي گيرد.« 
پس از آنكه با انتش��ار نتاي��ج تحقيقات تازه دانش��گاه 
ميشيگان مشخص ش��د انتظار مردم امريكا از افزايش 
تورم در آينده تا حدي كمتر شده است، قيمت ها در بازار 
سهام اين كش��ور نيز با جهش مواجه شد. حال برخي از 
تحليل گران مي گويند اين اتفاق مي تواند نشانه اي براي 
كاهش نگراني ها از رشد تورم باشد؛ چراكه ممكن است 
اين كاهش انتظار در ادامه به نوعي تلقين شخصي منجر 

شود كه مي گويد وضعيت تورم رو به بهبود است.

چراوضعيتقيمتسهام
صندوقگرياسكيل،نشانهايمثبتاست؟

تخفيف قيمت س��هام صندوق گري اس��كيل نسبت 
ب��ه بيت كوين در حال كاهش اس��ت و اي��ن موضوع 

احتمااًل نش��ان از خوش بيني برخي از سرمايه گذاران 
دارد؛ چراكه مهلت كميس��يون ب��ورس امريكا براي 
تصميم گيري درب��اره صدور مج��وز تبديل صندوق 
بيت كوين گري اسكيل به يك صندوق قابل معامله در 
بورس اين كشور، رو به پايان است. صندوق بيت كوين 
موسسه گري اس��كيل كه با نماد »GBTC« شناخته 
مي شود، يك ابزار سرمايه گذاري است كه به شهروندان 
امريكايي اين امكان را مي ده��د تا بدون نياز به خريد 
مستقيم بيت كوين، اقدام به سرمايه گذاري روي اين 
ارز ديجيتال كنند. هر س��هم اين صندوق اخيراً با ۲۹ 
درصد تخفيف نسبت به قيمت بازار بيت كوين معامله 
مي شود و اين در حالي است كه اين نرخ هفته گذشته 
چيزي حدود ۳۴ درصد بود. سهام اين صندوق از فوريه 
۲0۲۱ )بهمن ۱۳۹۹( با قيمتي پايين تر از بيت كوين 
معامله مي ش��ود؛ يعني تا قبل از آن قيمت هر س��هم 
GBTC بيش��تر از بيت كوين واقعي بود. اين موضوع 
در مجموع مي تواند نشانه اي براي فعاليت بخشي از 
سرمايه گذاران باشد كه با در نظر گرفتن تخفيف هاي 
فعل��ي و در نزديكي كف هاي قيمت��ي در حال ورود 
سرمايه به صندوق گري اسكيل هستند. ممكن است 
برخي از س��رمايه گذاران هم اين طور تصور كنند كه 
قرار اس��ت صندوق گري اسكيل مجوز تبديل شدن 
به ي��ك ETF را دريافت كند. دلي��ل ديگر اين اتفاق 
هم مي تواند كاهش ترس س��رمايه گذاران از بحران 

نقدينگي حاكم بر اين بازار در روزهاي اخير باشد.

استخراجكنندگانتسليمشدهاند
سرمايهگذارانادامهميدهند

در عي��ن ح��ال، تحقيق��ات اخير ب��ر پاي��ه داده هاي 
درون زنجي��ره اي حاك��ي از آن اس��ت ك��ه احتم��ااًل 
اس��تخراج كنندگان بيت كوين از بازگش��ت روند بازار 
نااميد شده اند و تنها نهنگ ها، بار اصلي خريد بيت كوين 
را ب��ه دوش مي كش��ند. نتاي��ج اين تحليل ه��ا خبر از 
احتمال باالي وقوع كاپيتاالسيون استخراج كنندگان 
بيت كوين مي دهد. كاپيتاالسيون هنگامي رخ مي دهد 
كه س��رمايه گذاران ايمان خود به بازار را از دس��ت داده 
باشند و فشار فروش شديدي در بازار نزولي ايجاد شود. 
جوليو مورنو، تحليل گر ارشد شركت تحليل داده هاي 
كريپتوكوانت، اشاره كرده كه ممكن است در كف قيمت 
بيت كوين باش��يم و اين روند نيز به اتمام رسيده باشد. 
شرايط براي اس��تخراج كنندگان بيت كوين نسبت به 
مارس ۲0۲0 )فروردين ۱۳۹۹( بس��يار عوض ش��ده 
است و آنان در حال حاضر از آن وضعيت پر سود، به اين 
وضعيت كاهش مستمر حاشيه سود خود رسيده اند. بر 
اساس داده ها رس��يدن به قيمت ۱۷,۶00 دالر، يعني 
بيت كوين از اوج قيمتي خود در نوامبر )آذر ماه( سقوطي 
۷0 درصدي داشته اس��ت. اين امر به تعدادي از فعاالن 

اين ب��ازار صدمات جدي وارد ك��رده و همين امر باعث 
ش��ده است كه حجم زيادي از ارزهاي ديجيتال از كيف 
پول هاي اس��تخراج كنندگان به صرافي ها روان ش��ود. 
بر اس��اس نظر تحليلگران كريپتوكوانت اگر به س��ابقه 
تاريخي نمودار قيمت بيت كوي��ن بنگريم، درمي يابيم 
كه وق��وع اين ناامي��دي، مقدمه اي ب��ر آخرين مراحل 
فروش بيت كوين بوده است. مونرو در اين باره مي افزايد: 
»داده هاي ما حاكي از آن هستند كه يك كاپيتاالسيون 
استخراج كنندگان رخ داده است. اين اتفاق در چرخه هاي 
قبلي معمواًل پيش از س��قوط بازار رخ مي داد.« طي ماه 
جاري استخراج كنندگان با شدت مشغول فروش ارزهاي 
ديجيتال خود بوده اند. حساب توييتر بيت كوين وضعيت 
فعل��ي را با عبارتي چون »اس��تخراج كنندگان ارزهاي 

ديجيتال خود را تخليه مي كنند« توصيف كرده است.

روندفروشارزهاي
ديجيتالاستخراجكنندگان

كي يانگ جو، مديرعامل كريپتوكوانت، هفته گذشته 
در يك تاپيك توييتري افزود: »بودن يا نبودن! مس��اله 
استخراج كنندگان در حال حاضر اين است.« وضعيت 
فعلي به شدت بغرنج است؛ اما اكثر استخراج كنندگان 
هم چنان در بازار فعال هس��تند و موي��د اين گفته اين 
اس��ت كه معيارهاي اصلي شبكه تنها اندكي نسبت به 
باالترين ركورد سختي شبكه يعني مقدار ۳0 تريليون، 
كاهش يافته است. با اين حال، هنگامي كه قصد بررسي 
وضعيت س��اير دارن��دگان بزرگ بيت كوين ب��ه غير از 
اس��تخراج كنندگان را داشته باش��يم، درمي يابيم كه 
دورنماي شفافي از وضعيت مشخص نيست. پس از آنكه 
نهنگ ها در محدوده ۱۹,000 دالر دست به حمايت از 
بيت كوين زدند، ح��ال مديرعامل كريپتوكوانت خبر از 
ورود خريداران نهادي جديد با خريد حجم هاي باال، در 
بازار ارزهاي ديجيتال مي دهد. كي خاطرنشان مي كند 
كه جري��ان خروجي از صرافي كوين بي��س به باالترين 
حد خود از س��ال ۲0۱۳ )۱۳۹۲( تاكنون رسيده است. 
با اين حال، اين معامله گ��ر و تحليل گر ركت كپيتال با 
قدرتمند بودن حجم خريد موافق نيس��ت و بر اس��اس 
استدالل او برعكس، فروش��ندگان  هم چنان روندهاي 
آتي بازار را هدايت مي كنند. شاخص ميانگين متحرك 
)MA( ۲00 هفت��ه اي بيت كوين ك��ه به عنوان يك 
حمايت كلي��دي در بازارهاي نزولي قبلي ش��ناخته 
مي شد، حتي با وجود اينكه قيمت به ۲,000 دالر كمتر 
از آن رسيده، هنوز مورد توجه خريداران قرار نگرفته 
اس��ت. او مي افزايد: »با افزايش ش��ديد حجم فروش 
بيت كوين، شاهد آن هس��تيم كه حجم خريد فعلي 
در مقايس��ه با سطح حجم خريد در بازار خرسي سال 
۲0۱۸ هم در ميانگين متحرك ۲00 هفته اي پايين تر 
است چه برسد به حجم خريد در بازار مارس ۲0۲0.«
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عوارضحضورطوالنيمدت
درمتاورس

در تحقيق جديدي كه توسط دانشمندان دانشگاه هاي 
مختلفي از جمله كمبريج و كوبورگ آلمان انجام شده، 
از ۱۸ كارمند دانش��گاه خواسته شده تا به مدت يك 
هفته، فعاليت هاي كاري خ��ود را در متاورس انجام 
دهند. محققان با انجام اين آزمايش، برخي عوارض 
حضور طوالني مدت در محيط هاي مجازي مانند فشار 
بر چشم ها و كاهش بهره وري را اعالم كرده اند. طبق 
گزارش هاي موجود، محققان از شركت كنندگان كه 
تمام آنها كاركنان دانشگاه يا محقق بودند، درخواست 
كردند تا در يك هفته، تمام پنج روز كاري خود را كه 
شامل ۸ س��اعت در روز مي ش��ود، در دفاتر واقعيت 
مجازي بگذرانند. همچنين، وظايف مشخصي به آنها 
ارايه نشده بود و كارهاي خود را مي توانستند به صورت 
كنترل شده انجام دهند، اما تجهيزات مورد استفاده در 
آزمايش يكسان بوده است. دو نفر از شركت كنندگان 
پس از مدت زمان كوتاهي به داليلي مانند حالت 
تهوع و سردرد از انجام ادامه آزمايش انصراف دادند 
 Oculus كه دليل آن ظاهرا وزن زياد هدس��ت
Quest 2 بوده است. از حالت تهوع به عنوان يكي 

از عوارض اصلي واقعيت مجازي ياد شده است. 

تاثيرمتاورس
رويبهرهوريوكيفيتزندگي

ساير افراد تمام فعاليت هاي خود را به مدت يك هفته 
خواسته شده انجام دادند، اما برخي پيامدهاي منفي 
آن را گزارش كردند. در مقايسه با محيط كار فيزيكي، 
شركت كنندگان به طور متوسط ۴۲ درصد افزايش در 
سطح نااميدي و ۴۸ درصد افزايش درد چشم را گزارش 
كرده اند. شركت كنندگان همچنين به بهره وري كمتر 
در كارهاي خود نيز اشاره كرده اند. به عنوان مثال اشاره 
شده كه در محيط هاي مجازي، انجام يادداشت برداري 
بسيار دشوار اس��ت. با اين وجود، آنها ادعا كرده اند كه 
در آينده مي توان به نوعي در واقعيت مجازي كارهاي 
خودش��ان را انجام دهند. همچنين در بخش ديگري 
از اين گزارش آمده اس��ت كه احتماال با پيشرفت هاي 
فناوري، بسياري از مش��كالت استفاده از اين فناوري 
برطرف خواهد شد و انسان ها نيز با فشارهاي مربوط به 
چشم خود كنار خواهند آمد. از متاورس در ساده ترين 
شكل خود مي توان به عنوان نسخه فيزيكي اينترنت 
ياد كرد كه از زمان تغيير نام فيس��بوك به متا در سال 
۲0۲۱ شناخته شده است. طبق اين مفهوم، كاربران 
از طريق آواتار و فناوري واقعيت مجازي، با يكديگر در 
تعامل هستند. محققان با انجام اين آزمايش كه نتايج 
آن در مقال��ه اي با عنوان »اندازه گي��ري تاثيرات كار با 
واقعيت مجازي براي يك هفته« ارايه شد، تالش كردند 
تا تاثيرات كار از طريق واقعيت مجازي براي طوالني مدت 
را شناسايي كنند و همچنين آن را با محيط هاي واقعي 
و فيزيكي مقايسه كنند. در حالي كه مفهوم متاورس 
همچنان براي بسياري از افراد مبهم است، شركت متا به 
عنوان پيشتاز اصلي، اعتقاد دارد كه تا سال ۲0۳0 و در 
دهه آينده، يك ميليارد نفر در آن حضور خواهند داشت. 
مارك زاكربرگ، مديرعامل شركت متا اخيرا با »جيم 
كرامر« از CNBC صحب��ت كرد و درباره متاورس 
در دهه آينده گفت: »ما اميدواريم كه به حدود يك 
ميليارد كاربر در دنياي متاورس دست پيدا كنيم كه 
خريدهاي صدها دالري انجام مي دهند و كاالهاي 
ديجيتال و محتواي ديجيتال مورد نياز آواتار خود يا 
كاالهاي ديجيتال متفاوتي براي خانه مجازي يا اتاق 
كنفرانس مجازي خود بخرند.«  او همچنين توضيح 
داد كه محتواي ديجيتال متاورس تا س��ال ۲0۳0 
صدها ميليارد دالر براي اين شركت به همراه خواهد 
 Reality Labs داشت. اين امر در آينده باعث رشد
خواهد شد كه تاكنون ميلياردها دالر روي تحقيق 
و توس��عه در زمينه س��خت افزار و نرم افزار واقعيت 
مجازي و واقعيت افزوده سرمايه گذاري كرده است.

سرقت۱۰۰ميليوندالري
ازيكشركترمزارزامريكايي

شركت رمز ارز هارموني اياالت متحده روز جمعه 
اع��الم كرد س��ارقان ح��دود ۱00 ميلي��ون دالر 
س��كه هاي ديجيتال مربوط به يكي از محصوالت 
كليدي آن را به س��رقت برده اند. ب��ه گزارش مهر 
به نق��ل از رويترز، اين آخرين مورد از رش��ته اي از 
سرقت هاي س��ايبري از بازار رمز ارزهاست كه از 
مدت ها قبل مورد هدف هكرها بوده است. هارموني 
زنجيره هاي بالك چين خاصي را براي انجام امور 
مالي غيرمتمركز توسعه مي دهد. آنها سايت هاي 
همتا به همتا هس��تند كه وام ها و س��اير خدمات 
را ب��دون دخال��ت بانك ها و توكن ه��اي غيرقابل 
تعويض قابل ارايه مي كنند. اين ش��ركت مستقر 
در كاليفرنيا گفت هدف اين سرقت »پل« موسوم 
به Horizon بوده كه ابزاري براي انتقال رمز ارز 
بين بالك چين هاي مختلف بوده است. بالك چين 
نرم افزاري زيربنايي اس��ت كه توس��ط توكن هاي 
ديجيت��ال مانند بيت كوي��ن و اتر مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرد. س��رقت هاي هكرها مدت هاس��ت 
شركت هاي خدمات رمز ارز و نيز صرافي هاي آنالين 
را با مشكل مواجه كرده است و پل هاي بالك چين 
به طور فزاينده اي هدف قرار مي گيرند. بر اس��اس 
  Elliptic بررسي هاي شركت تحليلي بالك چين
مستقر در لندن، تاكنون بيش از يك ميليارد دالر 

در سال ۲0۲۲ از پل ها به سرقت رفته است.

داشتنصالحيتاينفلوئنسرهاي
چينيبراياظهارنظرتخصصي

به گفته رگوالتورهاي چيني، اينفلوئنسرهاي آنالين 
اين كشور اكنون بايد براي صحبت كردن درباره اموري 
مانند قانون و پزش��كي، صالحيت هاي الزم داش��ته 
باش��ند. به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، اداره 
ملي راديو و تلويزيون و وزارت فرهنگ و گردش��گري 
چين در بيانيه اي مشترك اعالم كردند: افرادي كه در 
حوزه پخش محتواي زنده فعاليت مي كنند براي انتشار 
محتوايي كه نيازمند سطح بااليي از تخصص است بايد 
صالحيت هاي الزم درباره موضوعات مذكور را داشته 
باشند. اينفلوئنسرها بايد نشان دهند صالحيت هاي 
الزم براي پخ��ش زنده محت��وا در پلتفرم هاي مورد 
اس��تفاده ش��ان را دارند. اين صالحيت ها در مرحله 
بعد توسط پلتفرم ها بررس��ي مي شود. قوانين جديد 
درحالي اجرا ش��ده كه دولت چين سعي دارد صنعت 
پخش زنده محتواي خود را پاكسازي كند. تنسنت، 
علي بابا و بايت دنس، بزرگ ترين شركت هاي چيني 
در اين صنعت كه محبوبيت بس��ياري دارد، فعاليت 
مي كنند. اينفلوئنسرها بيشتر اوقات از پلتفرم هاي اين 
شركت ها براي فروش محصوالت استفاده مي كنند و 
مي توانند طي چند س��اعت به فروشي چند ميليارد 
دالري دست يابند. طي ۱۶ ماه گذشته چين قوانين 
جديدي در سراس��ر صنعت فناوري تصويب كرده و 
س��عي دارد قدرت زياد غول هاي اين بخش را كنترل 
كند. همچنين دولت فشارهاي بيشتري براي كنترل 
بر بخش هايي وارد كرده كه بر جامعه تاثير مي گذارند 
مانن��د بازي هاي رايان��ه اي، پخش محت��واي زنده و 
فرهنگ سلبريتي ها. ماه گذشته رگوالتور چيني قانوني 
تصويب كرد كه افراد زير ۱۶ س��ال پس از ساعت ۱0 
ش��ب قادر نخواهند بود محتواي پخش زنده را تماشا 
كنند و براي اينفلوئنسرها هديه هاي مجازي بخرند. 
اف��رادي كه به ط��ور زنده محت��وا پخش مي كنند 
اجازه انتشار محتوايي كه قدرت حزب كمونيست 
چين را تضعيف مي كنند ني��ز ندارند. عالوه بر آن 
اينفلوئنس��رها اجازه ندارند از فناوري ديپ فيك 
درباره رهبران و حزب حاكم كشور استفاده كنند. 
اين فناوري با اس��تفاده از هوش مصنوعي صورت 
افراد را تغيير مي دهد و مي توان از آن براي قراردادن 
صورت يك سياستمدار يا رهبر در ويدئويي استفاده 
كرد كه درآن حضور نداشته است. همچنين افرادي 
كه در بخش پخش محتواي زنده فعاليت مي كنند 
اج��ازه ندارند مص��رف و دور ريز بي��ش از حد غذا، 
كاالهاي لوكس يا سبك زندگي مرفه را نشان دهند.

سناتورهايامريكايي
پيگيرشرايطامنيتيتيكتاك

گروهي متش��كل از ش��ش س��ناتور جمهوري خواه 
امريكايي خواس��تار پاس��خگويي جانت يل��ن، وزير 
خزانه داري امريكا درباره نتيجه تحقيقات انجام شده 
توسط دولت بايدن در مورد شرايط امنيتي تيك تاك 
ش��دند. به گ��زارش مهر به نق��ل از رويت��رز، كميته 
س��رمايه گذاري خارج��ي دولت اي��االت متحده كه 
معامالت خارجي را براي جلوگيري از تهديد امنيت 
ملي اين كشور بررسي مي كند، در آگوست سال ۲0۲0 
به شركت چيني بايت دنس دستور داد تا تيك تاك را به 
دليل ترس از انتقال داده هاي كاربران اياالت متحده به 
چين به شركتي امريكايي واگذار كند. تيك تاك هفته 
گذشته اعالم كرد انتقال اطالعات كاربران امريكايي 
خود به سرورهاي اوراكل را تكميل كرده، زيرا به دنبال 
رفع نگراني هاي اياالت متح��ده در مورد يكپارچگي 
داده هاي كاربران امريكايي است. تعدادي از سناتورهاي 
امريكايي شامل تام كاتن، بن ساس، مايك براون، ماركو 
روبيو، تاد يانگ و راجر ويكر از يلن سواالت متعددي 
پرسيدند تا مشخص ش��ود آيا دولت امريكا اقدامات 
الزم براي اجراي دس��تور واگذاري مربوط به آگوست 
سال ۲0۲0 را انجام داده يا خير. سناتورها مي خواهند 
بدانند آيا تيك تاك به صورت محلي در اياالت متحده 
مديريت مي شود؟ و آيا دولت اياالت متحده توانايي 
دسترسي و بازرسي منظم كد منبع الگوريتم اين 
برنامه را خواهد داشت؟ سوال ديگر آنها اين بوده كه 
آيا دولت اياالت متح��ده از ضمانت هاي الزم براي 
ذخيره سازي داده هاي كاربران امريكايي تيك تاك 
در خاك اين كشور بهره گرفته و سياست هاي حفظ 

حريم خصوصي با جديت اعمال مي شوند يا خير.

كاهش 50 درصدي مصرف برق صنعت استخراج بيت كوين در پي سقوط بازار رمزارز

مديرعامل و بنيانگذار ميلياردر بايننس: 

داليليبرايخوشبينبودنبهآيندهقيمتيبيتكوين

به پول اهميت نمي دهم
چانگ پنگ ژائ��و، بنيانگ��ذار و مديرعامل ميلياردر 
باينن��س ك��ه ب��ا ث��روت ۲0,۶ ميلي��ارد دالري، از 
ثروتمندترين چهره ها در دنياي كريپتو محس��وب 
مي ش��ود، در مصاحبه جدي��دي ادعا ك��رده كه به 
پول اهميت��ي نمي دهد. او در مصاحب��ه اي با برنامه 
Businessweek از بلومب��رگ در حال��ي اي��ن 
اظهارنظ��ر را مطرح كرد كه در مورد س��قوط ارزش 
بايننس صحبت مي كرد. در طول چند هفته گذشته، 
بازار رمزارزها روند پرنوساني داشته و ارزش بيت كوين 
به عنوان برترين توكن ديجيتال، از ماه نوامبر س��ال 
گذشته تاكنون، حدود ۷0 درصد سقوط كرده است.

باينن��س، بزرگ ترين صرافي ارزه��اي ديجيتال در 
جهان، از زمان تاسيس در سال ۲0۱۷ تا حد زيادي به 
دليل افزايش توجهات كاربران سراسر جهان به ارزهاي 
ديجيتال و همچنين افزايش قيمت توكن ها در طول 
زمان، شاهد رشد بس��يار زيادي بوده است. بايننس 
امريكا كه اخيرا كارمزد معامالت بيت كوين را حذف 
كرده بود نيز در طول چند وقت گذش��ته، رشد بسيار 
زيادي كرده و ارزش آن به ۴,5 ميليارد دالر رس��يده 

است. تمام اين موارد باعث شد تا ارزش دارايي هاي ژائو 
نيز به طور مشابه افزايش پيدا كند. بر اساس شاخص 
ميلياردرهاي بلومبرگ، او اكنون حدود ۲0,۶ ميليارد 
دالر ثروت دارد كه با اين وجود شصت و ششمين فرد 
ثروتمند جه��ان و ثروتمندترين فرد صنعت كريپتو 
محس��وب مي ش��ود. با اين وجود، باينن��س و ژائو به 
دنبال افت ش��ديد ارزش ارزهاي ديجيتال و شكست 
 TerraUSD توكن هاي ب��ه اصطالح پايدار مانن��د
ضرر بس��يار زيادي كرده اند. پيش از پيچيده شدن 
شرايط بازار، ثروت ژائو ۹۶ ميليارد دالر تخمين زده 
شده بود كه با اين وجود در كنار »مارك زاكربرگ« 
بنيانگذار فيس��بوك و »لري پيج« بنيانگذار گوگل 
قرار مي گيرد. افت شديد ارزش ارزهاي ديجيتال، 
باعث شده تا بسياري از صرافي هاي اين حوزه مانند 
Coinbase كارمندان خود را از دس��ت بدهند. با 
اين وجود، بايننس امريكا ع��الوه بر اينكه كارمزد 
خود را حذف ك��رده، تالش دارد تا اس��تعدادهاي 
برتر اين ش��ركت ها را جذب كند و ادعا دارد كه اين 
رويكرد براي آينده طوالني مدت مفيد خواهد بود. 
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تعادل | فرشته فريادرس |
باگذش��ت چند روز از تيرماه اما هن��وز خبري از رونمايي 
آيين نامه واردات خودرو نيس��ت؛ اين درحالي اس��ت كه 
متوليان صنعتي وع��ده داده بودند كه تا پايان خرداد ماه، 
آيين نامه واردات خودرو نهايي خواهد ش��د. از اين منظر، 
تحقق وعده واردات خودرو در ش��هريور ماه محال به نظر 
مي رسد. با اين حال وزير صمت روز گذشته از برنامه دولت 
براي واردات خودرو با دو دليل پر كردن ش��كاف عرضه و 
تقاضا و كامل كردن سبد محصوالت داخلي رونمايي كرد. 
البته سيدرضا فاطمي امين تنها به اين بسنده كرد كه در 
شرايط فعلي، عمده واردات خودرو، مربوط به خودروهاي 
زير ۱۰ ه��زار دالر خواهد و اينطور نيس��ت كه خودروها 
بي كيفيت باش��ند. اما اينكه چه خودرويي از كدام كشور 
)هند، چين، روس��يه يا اروپا و...( وارد ش��ود، به گفته او در 
دستور كار وزارت صمت نيست و به بخش خصوصي واگذار 
شده؛ اما شرط واردات اين است كه حتما خدمات پس از 
فروش داشته باشند ومنجر به انتقال فناوري شوند. البته به 
گفته او، واردات خودروهاي دست دوم و كاركرده همچنان 
ممنوع است. درهمين حال يكي از نمايندگان مجلس در 
اظهاراتي گفته است كه شرط سقف دالري برداشته شده 
و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود. اين نماينده، 
ضمن انتقاد از تاخير 3 ماه��ه در تدوين آيين نامه واردات 
خودرو، از نفوذ مافيا در اين مورد ابزار نگراني كرده است. اما 
اتفاق ديگر به روايت وزير صمت اين است كه مذاكراتي 
براي تبادل قطعات خودرو بين ايران و روسيه در جريان 
است و قرار است در خودروهاي مشترك مثل تندر ۹۰، 
قطعات از روسيه وارد و توليد تندر ۹۰ از سر گرفته شود. 

   واردات خودرو
 با تعرفه وحذف شرط دالري

قرار بود كه تا پايان خردادماه آيين نامه واردات خودرو نهايي 
و ابالغ شود، اما همچنان خبري از آيين نامه نيست؛ به طوري 
كه اين روزها موضوع اس��تيضاح وزير متولي اين امر، نيز 
مطرح است ومشخص نيست كه اولين خودرو وارداتي پس 
از حدودا چهار سال به عمر وزارت سيد رضا فاطمي امين 
مي رسد يا خير. به طوري كه آخرين روز كاري مجلس در 
هفته گذشته، نيز يكي از نمايندگان مجلس از وزير صمت 
خواست تا پيش از طرح موضوع استيضاحش، آيين نامه 
واردات خودرو را به سرانجام برساند تا در نگاه نمايندگان 
نسبت به اين استيضاح ترتيب اثر داده شود. جالل رشيدي 
كوچي در تذكري خطاب به فاطمي امين گفته بود: »آقاي 
وزير صمت آيا نوشتن يك آيين نامه واردات خودرو بيش 
از دو ماه طول مي كشد؟ آيا نمي بينيد كه مردم چگونه از 
سمت خودروس��ازان تحت فشار هستند؟ اگر ما انتقادي 
را مطرح مي كنيم از س��ر دلسوزي اس��ت و اگر از مافياي 
خودرو صحبت مي كنيم ناظر به همين رفتاري است كه 
دو ماه گذشته اما هنوز عزيزان يك آيين نامه براي واردات 
خودرو تنظيم نكردند!.« از اين رو، در نشست روز گذشته 
وزير صمت با خبرنگاران، بيشتر محور سواالت خبرنگاران 
راجع به زمان از سرگيري واردات خودرو و جزييات آن بود. 
هرچند »سيد رضا فاطمي امين« در رابطه با اين موضوع 
تنها به اين بسنده كرد كه در شرايط فعلي، عمده واردات 
خودرو، مربوط به خودروه��اي زير ۱۰ هزار دالر خواهد و 
اينطور هم نيست كه خودروها بي كيفيت باشند. او در همين 
حال و در پاسخ به پرسش »تعادل« مبني بر صحت و سقم 
واردات خودروهاي 6هزار دالري دپويي هند كه از استاندارد 
و ايمني الزم برخوردار نيستند؛ اينطور توضيح داد: »با توجه 
به وجود تقاضا در جهان، خودروهاي برند و استاندارد زير ۱۰ 
هزار دالر حتي در اروپا هم وجود دارد. هنوز مشخص نيست 
خودروها از كدام كش��ورها و با چه شرايطي وارد مي شود؛ 
البته اينكه خودروها چيني، هندي و  روس��ي باشد كار ما 
نيست بلكه كار بخش خصوصي است؛ اما شرط واردات اين 
است كه حتما خدمات پس از فروش داشته باشند، منجر 
به انتقال فناوري شوند و واردات خودروهاي دست دوم هم 
همچنان ممنوع اس��ت.« وزير صمت همچنين در پاسخ 
به سوالي درباره »تعرفه واردات خودرو« نيز گفت: تعرفه 
واردات خودرو اقتصادي بسيار پايين در نظر گرفته شده تا 
هزينه هاي واردات به مردم منتقل نشود، عرضه و تقاضا نيز 
نزديك شود و افرادي كه توان مالي كمتري دارند، بتوانند 
خودرو تهيه كنند. اما رقم دقيق آن بعد از ابالغ آيين نامه 
اعالم خواهد شد. در همين راستا، جالل رشيدي كوچي 
روز گذشته در تشريح آخرين اخبار تدوين آيين نامه اجرايي 
واردات خودرو، عنوان كرد كه طبق آخرين اخباري كه به 

بنده رس��يده، آيين نامه اجرايي واردات خودرو در وزارت 
صمت تدوين شده و در نوبت تصويب در هيات دولت است. 
او با بيان اينكه اين آيين نامه در ۱۰ بند تدوين شده، افزود: 
طبق اخباري كه بنده دارم شرط سقف دالري برداشته شده 
و قرار است واردات خودرو با تعرفه انجام شود. بنابه اظهارت 
او؛ نظر نمايندگان مجلس هم اين بوده كه واردات خودرو 
بدون سقف باشد و از طريق تعرفه كنترل شود. رشيدي با 
بيان اينكه با اين روش خودروهاي ارزان قيمت و اقتصادي 
با تعرفه كمتر و خودروهاي با قيمت باال بايد تعرفه بيشتري 
بپردازند، ادامه داد: نظر ما اين بود كه خودروهاي با حجم 
موتور پايين و كم مصرف يعني خودروهاي اقتصادي كمتر 
از ۱۰ هزار دالر بين 5 الي ۱۰ درصد و خودروهاي 4۰ يا 5۰ 
دالري با تعرفه ۹5 تا ۱۰۰ درصد تعرفه بپردازند. البته اين 
نماينده ضمن انتقاد از تاخير 3 ماهه در تدوين آيين نامه 
واردات خودرو، گفته است: تاخير در تدوين آيين نامه اي 
كه همه موارد آن مش��خص است جاي نگراني دارد؛ ما 

نگران هستيم كه مافيا در اين مورد نفوذ كرده باشد.

    برنامه اي براي خودروهاي دپويي نداريم
همچنين در ادامه نشست، فاطمي امين در پاسخ به سوال 
ديگر »تعادل« مبني براينكه چرا خودروهاي دپو شده در 
گمرك بعد از گذشت چند سال تعيين تكليف نمي شوند 
واينكه آيا وزارت صمت برنامه اي دارد كه بخشي از نياز بازار 
داخل را با خروج اين خودروها از گمرك پاسخ دهد، اينطور 
توضيح داد: طبق قانون واردكنن��دگان مي توانند كاال را 
بدون ثبت سفارش وارد گمرك كنند، اما نمي توانند آنها را 
ترخيص كنند. اين اتفاق در بخش خودرو هم افتاده؛ زماني 
خودرو امكان ترخيص از گمركات دارد كه ثبت سفارش 
شود بنابراين اگر مدتي از زمان نگهداري اين خودروها در 
گمركات بگذرد اين خودروها به س��ازمان اموال تمليكي 
مي رود و ما نيز هيچ برنامه اي براي واردات آنها نداريم. وزير 
صمت افزود: همانطور كه گفته شده قيودي براي واردات 
خودرو در نظر گرفته ش��ده مبني بر اينكه واردات خودرو 
همراه با انتقال تكنولوژي آنها باشد. اما در نهايت بعد از ابالغ 
آيين نامه واردات خودرو بر اساس شرايط تعيين شده در 

آن وضعيت خودروهاي دپو شده نيز مشخص مي شود.

    جزييات مشاركت خودرويي با روس ها
فاطمي امين در ادامه با بيان اينكه انتظار مي رود با واردات 
خودرو شكاف عرضه و تقاضا پر شود و سبد محصول كه حاال 
محصوالت اقتصادي و ارزان قيمت را كم دارد، كامل شود، 
تصريح كرد: كاركرد دوم واردات خودرو، كامل كردن سبد 
محصوالت و تكميل خطوط توليد است. 3 پلتفرم به درد 
بخور شامل »شاهين، تارا و تندر ۹۰« داريم كه روي پلت 
فرم شاهين خودروي جديدي، امسال رونمايي مي شود. او 
درخصوص اينكه بحث پلتفرم مشترك خودرو بين ايران 
و روس��يه مطرح نيس��ت، نيز اينطور توضيح داد: صنعت 
خودروي روسيه بعد از جنگ روسيه و اوكراين دچار مشكل 

شده كه در اين شرايط مذاكراتي براي خريد قطعات خودرو، 
به ويژه در خودروهايي كه در هر دو كش��ور توليد مي شده 
مثل تندر ۹۰ و همچنين ف��روش قطعات توليد ايران كه 
در روس��يه مورد نياز اس��ت، در جريان است. وزير صمت 
همچنين به ايجاد نقشه راه در صنعت خودرو گريزي زد و 
گفت: اولين كار اين است كه در صنعت خودرو به يك ثبات 
برسيم كه هم اكنون به آن رسيده ايم االن سايپا روزانه ۱۸۰۰ 
دس��تگاه خودرو و ايران خودرو نيز ۲6۰۰ دستگاه خودرو 
توليد مي كنند و اين روند توليد ادامه دارد. بنابر آمار اعالمي 
او، مجموع توليد خودرو بهار امسال ۲ درصد كمتر از سال 
گذشته است اما توليد خودروي كامل ۱6۷ هزار دستگاه 
بود كه پارسال اين رقم 43 هزار دستگاه بود. بنابراين اگرچه 
توليد خودرو ۲ درصد كاهش يافته اما توليد خودروي كامل 
باالي ۲۰۰ درصد افزايش يافته است . بايد خودروي كامل 
مبناي توليد باشد.  فاطمي امين درباره توقف ناگهاني عرضه 
دو خودرو در ب��ورس كاال هم به ارايه توضيحاتي پرداخت 
وگفت: از يك ماه و نيم قبل با بورس كاال مذاكراتي در اين 
باره صورت گرفته بود، ام��ا روال را جلو بردند. نامه يك روز 
قبل به بورس كاال در مورد توقف عرضه خودرو نيز در واقع 
يك اتمام حجت بود. بورس كاال براي عرضه كاالهاي بي نام 
و نشان )برند( مثل فوالد است من با عرضه خودرو در بورس 
مخالف نيستم، اگر چه اين كار حرفه اي نيست. وي افزود: در 
مورد عرضه خودرو در بورس كاال رانت وجود داشت و كساني 
كه رانت آنها از بين رفت فضاي رسانه اي را معكوس كردند.

    پيشنهاد لغو ممنوعت واردات 5 قلم كاال
وزير صمت در پاسخ به سوال »ايسنا« درباره احتمال رفع 
ممنوعيت واردات پنج قلم كاال در سال جاري، گفت: در حال 
حاضر واردات نزديك به ۲3۰۰ قلم كاال ممنوع است كه اين 
ممنوعيت هم ادامه دارد. اما وزارت صمت رفع ممنوعيت 
واردات 5 كاال را به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كرده كه 
در دست بررسي است. يكي از اين پنج كاال خودرو بوده، اما 
چهار كاالي ديگر را تا زمان مصوب شدن اعالم نمي كنيم. 
فاطمي امين دربخش ديگري از صحبت هاي خود و با بيان 
اينكه امس��ال دو ارز 4۲۰۰ توماني حذف شد، اظهار كرد: 
امسال هم ارز مربوط به واردات نهاده ها حذف شد و هم نرخ 
ارز پايه حقوق گمركي از 4۲۰۰ تومان به ارز نيمايي تغيير 
كرد كه باعث افزايش قيمت ها در بازار شد. در همين راستا 
از دو هفته پيش سقف قيمت بيش از ۱۰ هزار كاال متناسب 
با برند و حجم در س��امانه ۱۲4 اعالم شده و اين كاالها در 
حال افزايش هستند. فروش باالتر اين نرخ ها تخلف است. 

    تحليل روابط تجاري با دو شريك شرقي
در بخش ديگري از اين نشست، وقتي خبرنگار »تعادل« 
درباره تمركز بر روابط اقتصادي وتجاري با روسيه و اينكه 
چه دس��تاوردي تا كنون براي ما داش��ته است؛ درحالي 
كه روس��يه به دنبال تصاحب بازاره��اي صادرات نفتي، 
فرآورده هاي نفتي و فوالد و... ايران اس��ت، از وزير صمت 

سوال كرد، او با پذيرفتن اين موضوع كه روسيه باتخفيفات 
باال باعث كاهش صادرات فوالد ايران شده، گفت: روسيه 
كاهش قيمت زيادي در بازار فوالد ايجاد كرده كه تدابيري 
انديشيديم تا منافعمان به خطر نيفتد. فاطمي امين در 
پاسخ به س��وال ديگر خبرنگاران درباره قرارداد ۲5 ساله 
ايران و چين در بخش صنعت ني��ز عنوان كرد: خيلي از 
پروژه هاي معدن��ي در حال حاضر با فاينانس هاي چين 
در قرارداد 5 س��اله انجام مي ش��ود. او در مورد واگذاري 
س��هام خودروس��ازان نيز اظهار كرد: در واگذاري سهام 
خودروسازان هم اصالح ساختاري و هم اصالح مديريتي 
را انجام مي دهيم و اقداماتي در اين خصوص آغاز كرده ايم. 
فاطمي امين همچنين در مورد اتصال سامانه گمرك به 
سامانه جامع تجارت بيان كرد كه سامانه جامع تجارت 
پيشرفت كرده، اما گمرك با پيمانكار مشكلي دارد و به 
همين دليل هنوز ارتباط بين سامانه گمرك با سامانه 
تجارت انجام نشده كه در اين خصوص وزارت اقتصاد 

بايد مذاكراتي را با پيمانكار انجام و مشكل را حل كند.
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55 كاالي لوازم خانگي 
داراي كد رهگيري شد 

معاون وزير صمت گفت: در يكي از انبارهاي بزرگ در 
تهران دستگاه هاي لوازم خانگي دست دوم را تجهيز 
و نو مي كردند كه تبديل به شبكه هم شده بودند؛ در 
نهايت با اين شبكه برخورد شد. محمدمهدي برادران 
در نشس��ت خبري روز گذشته با بيان اينكه مبارزه با 
كاالهاي قاچاق و تقلبي در قطعات يدكي، لوازم خانگي 
و محصوالت دخاني را از ابتداي سال كليد زديم، اظهار 
كرد: ۱۰ ميليارد دالر حجم بازار داخلي قطعات يدكي 
خودرو اس��ت كه ۹۰ هزار شناس��ه صادر شده و براي 
3۹ ميليون قطعه ك��د رهگيري در قطعات يدكي به 
جمع بندي رسيديم. به گفته او، از حدود ۱۰ ميليارد 
دالر حجم بازار داخلي ۲.5 ميليارد دالر كاالي قاچاق 
وجود دارد كه تاكنون از مجموع ۲۹۸ قلم كاال 55 كاال 
شامل كد رهگيري شده است. معاون صنايع عمومي 
وزير صمت افزود: اخذ كد شناسه و رهگيري براي كليه 
كاالهاي لوازم خانگي صورت گرفت در سطح عرضه 
نيز اقدامات مناسبي انجام شد، به عنوان نمونه با يكي 
از انبارهاي بزرگ در تهران برخورد ش��د. در اين انبار 
دستگاه هاي لوازم خانگي دست دوم را تجهيز مي كردند 
كه تبديل به شبكه هم شده بودند كه در نهايت با اين 
شبكه برخورد شد. برادران ادامه داد: پارسال در حوزه 
دخانيات ۱۱ ميليارد نخ سيگار قاچاق در بازار بوده كه 
قطعاً در بخش خرده فروش با قاچاق مقابله نمي كنيم 
بلكه با قاچاق سازمان يافته مثاًل قاچاق برند ماربلو مقابله 
خواهيم كرد و براين اساس 3۰4۱ كد شناسه در اين 
حوزه صادر كرديم. وي گفت: ۱۲ هزار ميليارد تومان 
امسال حقوق دولتي از دخانيات دريافت خواهيم كرد. 
برادران با بيان اينكه امسال ۱۸ ميليون دستگاه لوازم 
خانگي امسال توليد خواهيم كرد، افزود: در بهار امسال 
كاهش ۱5 درصدي ارزب��ري، افزايش ۱۰ درصدي 

عمق داخل و افزايش ۱۰ درصدي صادرات داشتيم.

سهم ۳ درصدي ايران
از بازار ميوه روسيه

نايب رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ميزان 
دورريزي محصوالت كش��اورزي در اي��ران را حدود 
3۰ درصد دانس��ت و افزود: مطابق ب��ا آمار گمرك 
و وزارت كش��اورزي حدود 5 درص��د از محصوالت 
كش��اورزي صادر مي ش��ود و اگر ۲5 درصد از توليد 
را صادر كنيم در بازار داخلي خللي ايجاد نمي ش��ود 
و از ضايع��ات و دورريزها جلوگي��ري مي كنيم. اما 
همان گونه كه اشاره كردم زيرساخت هاي لجستيك 
براي حمل محصوالت كش��اورزي را نداريم و آنها را 
دور مي ريزي��م. صدرالدين نياوران��ي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به كاهشي شدن روند 
صادرات ميوه و صيفي جات به روسيه، گفت: تجربه 
سال هاي پيش نشان مي دهد با آغاز فصل تابستان 
اقالم صادراتي به اين كشور كاهشي مي شود چراكه 
بازار روس��يه با محصوالت ارمنس��تان و آذربايجان 
تامين مي ش��ود. همچنين محصوالت كش��اورزي 
روس ها در اي��ن بازه زماني به دس��ت مي آيد. وي با 
بيان اينكه صادركنندگان از فرصت تحريم ها عليه 
روسيه بهره و ميزان صادرات به اين كشور را توسعه 
داده اند، افزود: زيرس��اخت هاي توسعه صادرات در 
كشور ما فراهم نش��ده است از اين رو نمي توان سهم 
واقعي خود را از بازار روسيه تصاحب كنيم. نياوراني 
ادامه داد: ايران قابليت كنترل بازار گل زينتي روسيه 
را دارد اما از آنجايي كه حمل هوايي به روسيه نداريم 
نمي توان در صادرات گل موفق باشيم. به گفته اين 
فعال اقتص��ادي؛ صادرات س��بزي و صيفي جات ما 
به صورت كانتينري انجام مي شود. ما حدود 4 هزار 
كاميونت هاييخچال دار داريم كه مطابق با آماري كه 
وزارت راه و شهرسازي ارايه داده است حدود 6 هزار 
دستگاه كمبود داريم. وي با بيان اينكه اجازه واردات 
كاميون هاي خارجي باهدف حمايت از توليد داخلي 
را نمي دهند، خاطرنش��ان كرد: ن��رخ كاميون هاي 
يخچال دار داخلي حدود ۲ ميليارد تومان اس��ت اما 
مي توان با ۸۰۰ ميليون تومان مشابه اين كاميون ها 
را وارد كرد. وي در پاس��خ به اين پرسش كه كاهش 
صادرات محصوالت كشاورزي در فصل تابستان در 
حال��ي اتفاق مي افتد كه ما ش��اهد تنوع توليد ميوه 
هستيم آيا براي توس��عه صادرات ميوه در اين فصل 
برنامه اي داريم؟ گفت: وزارت كشاورزي و صمت بايد 
در اين زمينه ورود كند و صادرات ميوه و محصوالت 
تازه خوري به روسيه را توسعه بدهد. وي با بيان اينكه 
گمرك مرجع پاسخگويي به حجم صادرات ميوه و 
محصوالت تازه خوري به روس��يه است، تاكيد كرد: 
ميزان صادرات ميوه به بازار امارات و قطر كه كمتر از 
۱۰ ميليون جمعيت دارند بيشتر از روسيه اي است 
كه ۲۰۰ ميليون جمعيت دارد. اين صادركننده ميوه 
و صيفي جات با بيان اينكه حضور ما در بازار كشورهاي 
پيراموني ۱۰۰ درصدي نيس��ت، خاطرنشان كرد: 
كش��ورهاي رقيب نيز كنار ما هس��تند اما حضور ما 
در مجموع در امارات و قطر پررنگ اس��ت. نياوراني 
بيان كرد: آيا وزارتخانه هاي كشاورزي و صمت براي 
توسعه صادرات به روسيه تمهيداتي انديشيده اند؟ 
آيا دولت جوايز صادراتي براي صادركنندگان در نظر 
گرفته اس��ت؟ آيا يارانه به صادركنندگان تخصيص 
داده مي ش��ود؟ آيا مج��وز بارگي��ري كاميون هاي 
روس در ايران را داده اند؟ پاس��خ به اين پرس��ش ها 
منفي اس��ت پس وقتي امكاني ايجاد نشود چگونه 
انتظار داريم سهمي بيش از 3درصد از بازار روسيه را 
داشته باشيم اين در حالي است كه تركيه در شرايط 
جنگي حدود ۲۰ درصد از بازار روس��يه را تصاحب 
كرده اس��ت. نايب رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كش��اورزي ميزان دورريزي محصوالت كشاورزي 
در ايران را حدود 3۰ درصد دانست و افزود: مطابق 
با آمار گمرك و وزارت كشاورزي حدود 5 درصد از 
محصوالت كشاورزي صادر مي شود و اگر ۲5 درصد 
از توليد را صادر كني��م در بازار داخلي خللي ايجاد 
نمي شود و از ضايعات و دورريزها جلوگيري مي كنيم.

 تامين سوخت مورد نياز
 بيش از ۳2 هزاردستگاه ادوات 

كشاورزي استان كردستان
مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
كردس��تان گفت: در س��ه ماهه نخست س��ال جاري4۰ 
ميليون ليتر نفتگاز در بين بهره برداران بخش كشاورزي 
استان كردستان توزيع شده است. به گزارش روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان، 
جهانبخش نوكاني درديدار با فرماندار شهرستان ديواندره 
 بابي��ان اين مطل��ب اظهار داش��ت: اين ش��ركت با تهيه 
زير ساخت هاي الزم و هماهنگي هاي صورت گرفته سوخت 
بخش كشاورزي اس��تان را به صورت الكترونيكي توريع 
مي نمايد. نوكاني سپس به فعاليت3۲ هزار دستگاه ادوات 
كش��اورزي در استان و قابليت هاي كشاورزي شهرستان 
ديواندره اشاره كرد و افزود: 5۸۰۰ دستگاه ادوات كشاورزي 
در شهرستان ديواندره فعال بوده كه در سه ماهه نخست 
سال جاري بيش از سه ميليون چهارصد هزار ليتر سوخت 
در بخش كشاورزي اين شهرستان توزيع شده است. مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان از 
فعال بودن ۷ باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي و 5 باب 
جايگاه سي ان جي در ناحيه ديواندره خبرداد و اظهار كرد: 
عمليات احداث يك باب جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي 
نيز در دست اقدام مي باش��د كه با توجه به تعداد مجاري 
عرضه موجود و گس��تردگي جغرافيايي مطلوب اين 
جايگاه ها، زمينه ارايه خدمات مطلوب و دسترسي بهتر 
شهروندان به فرآورده هاي نفتي به خوبي مهيا شده است.

مانورآموزشي حفاظت از 
خطوط لوله انتقال گاز برگزار شد

مانور آموزش��ي حفاظت و صيانت از شبكه خطوط لوله 
سراسري در منطقه ده عمليات انتقال گاز برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومي منطقه ۱۰ عمليات انتقال گاز، علي 
نصيحت كن سرپرست اين منطقه درحاشيه اجراي اين 
مانور آموزشي گفت: منطقه ۱۰ عمليات انتقال گاز به دليل 
همجواري با پااليشگاه هاي بزرگ گازي كشور، اهميت 
راهبردي دارد. وي افزود: براي بحث توانمندسازي نيروها 
در سطح منطقه هرساله برنامه هاي آموزشي مختلفي از 
جمله اجراي مانور با سناريوي هاي مختلف انجام مي گردد 
كه خوشبختانه در سال جاري نيز در نخستين اقدام از اين 
مهم، مانور آموزشي حفاظت و صيانت از شبكه خطوط لوله 
سراسري انتقال گاز با همكاري فرماندهي نيروي انتظامي 
شهرس��تان كنگان برگزار گرديد. سرپرست منطقه ده 
عمليات انتقال گاز خاطرنشان كرد: حفظ سرمايه هاي ملي 
در برابر تهديدها، ارتقاي آمادگي و افزايش توانايي كاركنان 
در مقابله با خطرات احتمالي، شناسايي نقاط ضعف، قوت 
و پيگيري اقدامات اصالحي و همچنين ارتقاي سطح 
همكاري هاي منطقه اي با ديگر نهادهاي برون سازماني 

از مهم ترين اهداف برگزاري اين مانور بوده است.

وزير صمت تشريح كرد

رييس سازمان توسعه تجارت: 

تغييرات جديد در سبد واردات خودرو 

تراز تجاري ۶۰۰  ميليون دالر مثبت شد
عليرضا پيمان پاك روز گذشته در نشست خبري اظهار كرد: 
بهار امسال نسبت به بهار پارسال صادرات غيرنفتي 4۰ درصد 
افزايش يافت. همچنين تراز تجاري 6۰۰ ميليون دالر مثبت 
بود. به گفته او، مشوق هاي صادراتي امسال بهبود مي يابد و با 
سازمان برنامع و يودجه جلو مي رويم و با اولويت شركت هاي 
دانش بنيان پرداخت ها به موقع انجام مي ش��ود. وي ادامه 
داد: دست فرمان تجارت خارجي از بانك مركزي به سازمان 
توسعه تجارت منتقل شده است. 4 سال تكليف يك سري 
از متعهدان ارزي تعيين نشده بود و بخش عمده اي تعيين 
تكليف شده است. پيمان پاك گفت: پارسال ۸5 درصد ارز 
صادركنندگان به كشور بازگشت كه با بگير و ببند نبود بلكه با 
تسهيل گري بود. معاون وزير صمت افزود: در زنجيره تأمين 
كاال نيز در بخش تجارت مشكل داريم. مثاًل انجير تني هزار 
دالر درب كارخانه مي فروشيم اگر در زنجيره ارزش و خرده 
فروشي برويم ارزش افزوده بيش��تري ايجاد مي شود و در 
كشورهاي هدف حضور پايدار خواهيم داشت. وي گفت: اين 
اقدام در حال انجام اس��ت تا كاال به صورت مويرگي و خرده 
فروشي در كشورهاي ديگر توزيع شود. معاون وزير صمت در 

ادامه اظهار كرد: اكنون فعال ترين رايزن بازرگاني ما در عراق 
مستقر است كه شبكه محلي گسترده اي در بصره، نجف، 
اقليم كردس��تان و كربال ايجاد كرده است. رييس سازمان 
توسعه تجارت ايران همچنين از برگزاري نشست تجاري با 
قطر خبر داد و گفت: با كمك اتاق مشترك ايران و قطر ۷۰ نفر 
از تجار ايراني با تجار اين كشور آشنا شدند. معاون وزير صمت 
ادامه داد: يكي از درخواست هاي امير قطر برگزاري نمايشگاه 
فرش و صنايع دستي در اين كشور است كه فرصت خوبي 
براي صادرات به اين كشور خواهد بود. پيمان پاك اضافه كرد: 
همزمان با جام جهاني فوتبال قطر، نمايشگاه عرضه كاالي 
ايراني در قطر برگزار خواهد ش��د كه با استقبال مسووالن 
كشور مواجه شده است. وي همچنين به رشد ۱۰۰ درصدي 
صادرات به تركيه در سال ۱4۰۰ اشاره كرد و گفت: در سه 
ماهه نخست امسال اين روند ادامه داشته است. وي گفت: 
در موضوع تركيه و صادرات به اين كشور، استان به استان در 
حال كار كردن با شركت ها هستيم و يك توافق نامه تهاتر با 
اين كشور در حال نهايي شدن است. پيمان پاك همچنين 
مشكل اصلي در توسعه تجارت با افغانستان را موضوعاتي 

همچون كانتينرها و پرداخت پول برشمرد و گفت: طرف 
افغاني هنوز تس��لط كافي بر اين موضوعات نيافته است، با 
اين وجود همه مسائل تجارت با اين كشور تحت مديريت 
واحد نماينده ويژه رييس جمهور در حال اجرا شدن است. 
پيمان پاك خاطرنشان كرد: افغانستان ذخاير معدني خوبي 
به ويژه در زمينه سنگ آهن دارد و ما به طور ويژه در منطقه 
سنگان در نزديك مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ 

آهن و در مقابل صادرات برخي مواد به اين كشور هستيم.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

برابر راي شماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتش�ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رس�يد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

۱- راي شماره 228 ۱۴0۱۶0۳2۴008000 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي داراب دهدشتي فرزند حسين بشماره شناسنامه 2۱80 صادره از دشتستان به شماره ملي 
۶۱09۵۶۱۳20 نس�بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مس�احت ۱۱72۱ مترمربع پالك ۴2۴8 فرعي از 7۳۵2 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 

7۳۵2/۳۶8 اصلي واقع در بخش سه شبانكاره قريه شبانكاره خريداري از مالك رسمي محرز گرديده است.
2- راي شماره 229 ۱۴0۱۶0۳2۴008000تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي وحيد اميدوار فرزند عبداله به شماره شناسنامه-  صادره از كازرون به شماره ملي 2۳۶00999۶۵  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۱72۱ متر مربع پالك ۴2۴8 فرعي از 7۳۵2 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 7۳۵2/۳۶8 اصلي 

واقع در بخش سه شبانكاره قريه شبانكاره خريداري از مالك رسمي محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/۴/۵     تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/۴/20

داريوش جالل منش -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك واحد شبانكارهم الف۱۵۴

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
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خبرروز

آخرين جزييات خدمات پزشكي و درماني به زائران ايراني حج تمتع
مدير درمان بيمارستان مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر در مكه مكرمه گفت: تيم هاي پزشكي و درماني هالل احمر 
ايران تاكنون ۳۰۰ مورد خدمات ويزيت تخصصي به زائران ايراني حج تمتع ارايه داده اند. محمدرضا رفعتي افزود: از روز ۲۶ خرداد 
تا پايان روز گذشته، سوم تيرماه در مجموع ۳۰۰ مورد ويزيت تخصصي در بيمارستان اين جمعيت در مكه مكرمه و در مجموعه ها 
ارايه شده است.همچنين در بازه زماني ياد شده ۳۰ مورد بستري زائران بيمار را در بيمارستان مكه مكرمه داشته ايم و ۷۴۷ مورد نيز 
خدمات پاراكلينيكي شامل آزمايشگاه، راديولوژي، سونوگرافي و... در مكه و مدينه به زائران ايراني ارايه شده است. همچنين ۱۸۴۶ 
مورد خدمات پرستاري، ۴۴۱۹ مورد نسخ درمانگاه ها و ۳۶۴ مورد نيز خدمات امداد و انتقال حجاج به مراكز درماني انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

سايه تورم  بر مدارس
 ديگر جايي براي تجديد خاطره ها نيس��ت. 
ك��وچ اجباري از محله ها به دليل مش��كالت 
اقتصادي ضربه اي است كه هم برخانواده و هم 
كودكان و نوجوانان آن وارد مي شود و البته در 
اين بين تنها چيزي كه مد نظر قرار نمي گيرد، 
تاثيرات رواني اين دس��ت اتفاقات اس��ت. اما 
مساله فقط همين نيست، سايه سنگين تورم 
بر شهريه مدارسي هم كه زماني خانواده هاي 
متوسط هم توانايي ثبت نام فرزندانش در آن 
را داش��تند به جايي رسيده كه حاال خيلي از 
خانواده ها مجبورند فرزندانشان را به مدارس 

دولتي بفرستند.  
زماني پرداخت ش��هريه ها ۱۰ تا ۱5 ميليون 
براي يك سال رقم زيادي براي آنها نمي شد. 
اكثر اين اف��راد خانواده هايي بودند كه پدر و 
مادر ه��ر دو كار مي كردند و ت��وان پرداخت 
چني��ن مبالغي را داش��تند. اما بي��كاري به 
دليل كرونا از ي��ك طرف و باال رفتن هر روزه 
هزينه هاي زندگي از س��وي ديگر باعث شده 
ت��ا تعداد زي��ادي از اي��ن خانواده هاي طبقه 
متوس��ط هم ب��ه زير خط فقر س��قوط كنند 
و ديگر ت��وان پرداخت ش��هريه هاي ثابت و 
متغير مدارس غير انتفاعي را نداشته باشند. 
اين كوچ اجباري از مدرس��ه م��ورد عالقه به 
مدرسه اي تازه نيست، ضربه ديگري بر روح و 
روان اين دانش آموزان وارد مي كند كه البته 
در هياهوي مش��كالت اقتصادي كامال ناديد 
گرفته مي شود و چه بسا خانواده ها هم نتوانند 
متوجه چنين موضوعي بش��وند و عواقب آن 
ماه ها يا س��ال ها بعد خودش را به شكل يك 

آسيب نشان بدهد. 
اي��ن روزه��ا افراد جامع��ه به ق��دري درگير 
مسائل و مشكالت مادي و اقتصادي شده اند 
كه هي��چ كس ب��ه وضعيت روح��ي و رواني 
خ��ود و اطرافيان��ش كوچك تري��ن توجهي 
ندارد، همين مي ش��ود كه ناگهان چش��م باز 
مي كنيم و مي بينيم دوس��تي كه تا ديروز در 
كنار ما لبخند م��ي زد، تصميم به ترك خود 
خواسته زندگي گرفته است. همين مي شود 
كه اكثر خانواده ها در ك��وران اين همه تورم 
يادش��ان مي رود، ش��كوه و ش��كايت هر روز 
از ش��رايط در خانه چه تاثي��ري مي تواند بر 
روحيه فرزندانش��ان بگذارد و به ناگاه دختر 
يا پسر جوانانش��ان خانه را ترك مي كنند، به 
اين اميد كه كمي از بار س��نگين هزينه هاي 
مالي را از دوش پدر و مادرش��ان حذف كنند. 
كودكان افس��رده مي شوند، در خودشان فرو 
مي روند و ديگر ش��ادي و امي��د را نمي تواني 
در چشمانش��ان ببيني. حاال ه��م اين تورم و 
مشكالت اقتصادي آخرين سنگر و دلخوشي 

بچه ها را نشانه گرفته است، مدرسه!

رويداد

»وبا« در 47 كشور دنيا بومي شده است

ريي��س اداره بيماري هاي منتقل��ه از آب و غذاي وزارت 
بهداش��ت با اش��اره به اينكه كاهش دسترس��ي به آب 
آشاميدني سالم تهديدي براي گسترش شيوع بيماري وبا 
در منطقه است، گفت: دسترسي مناسب به آب بهداشتي 
س��الم، جمع آوري و دفع بهداش��تي فاضالب، رعايت 
بهداش��ت فردي و... همگي از عوامل موثر جلوگيري از 
گسترش شيوع وبا است كه اگر هركدام از عوامل به درستي 
رعايت نشود ممكن است شاهد گسترش بيماري باشيم. 
دكتر مريم مسعودي فر گفت: بر اساس برآورد سازمان 
جهاني بهداشت بيماري وبا هنوز در تعدادي از كشورهاي 
دنيا تهديد محسوب مي شود و در منطقه ما اندميك است. 
سازمان بهداشت جهاني تخمين مي زند كه ۴۷ كشور در 
دنيا هستند كه اين بيماري را بومي دارند؛ به همين دليل 
هدف گذاري كرده است كه تا سال ۲۰۳۰ بتواند اين تعداد 
را به حداقل رسانده و خطر مرگ و مير ناشي از وبا را كاهش 
دهد. او افزود: برخي از كشورهايي كه بيماري وبا در آنها 
بومي و اندميك است در مجاورت ما قرار دارند كه سبب 
مي شود همه  ساله تعدادي از موارد بيماري را داشته باشيم.

   عوامل موثر در گسترش شيوع وبا
او با اشاره به اينكه بيماري وبا به شدت با محيط زندگي 
افراد در ارتباط است، تصريح كرد: دسترسي مناسب به 
آب بهداشتي سالم، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب، 
رعايت بهداشت فردي و... همگي از عوامل موثر جلوگيري 
از گسترش شيوع وبا است كه اگر هركدام از عوامل به 
درس��تي رعايت نشود ممكن اس��ت شاهد گسترش 
 بيماري باشيم. از سوي ديگر ما در منطقه وارد سال هاي 
ك��م ب��ارش و خشكس��الي ش��ده ايم و از طرف��ي با 
جابه جايي هاي جمعيتي ش��كل گرفته دسترسي 
به آب بهداشتي سالم تحت تاثير قرار گرفته است 
كه مي تواند عاملي براي شيوع مجدد بيماري باشد.

   وضعيت مبتاليان در ايران
مسعودي فر درباره تعداد موارد مبتال به وبا در ايران، اظهار 
كرد: طي سال هاي ۹۹ و ۱۴۰۰ هر سال كال يك مورد 
ابتال به وبا داشته ايم. در واقع وبا در ايران كنترل شده است 
و به عنوان يك دغدغه مطرح نيست. امسال نيز تاكنون 
كمتر از ۱۰ مورد مشكوك وبا به ما گزارش شده است. در 
واقع بعد از افزايش موارد مبتال به وبا در زائريني كه سال 
۱۳۹۶ به عراق تردد داش��تند، ديگر تعداد موارد حتي 
پيش از ش��يوع كرونا هم كمتر از ۱۰مورد بوده است. او 
ادامه داد: روال بررسي موارد وبا در كشور به اين صورت 
است كه كس��اني  كه با تابلوي عالئم اسهال حاد آبكي 
مراجعه مي كنند و شك به وبا برايشان مطرح مي شود، 
آزمايش شان در آزمايش��گاه هايي كه به اين منظور در 
سطح شهرستان تعريف شده چك مي ش��ود و اگر به 
عنوان مورد مثبت اعالم شد، بايد به آزمايشگاه دانشگاه 
بيايد تا مجددا تاييد شود. مسعودي فر، ادامه داد: تمام 
اين افراد مشكوك سابقه سفر به كشورهاي همجوار را 
داشتند. شيوع وبا در كشورهاي منطقه وجود دارد، پس 
اصل اين اس��ت كه ترددهاي بين مرزي ايمن شوند تا 
سالمت مسافرين و زائرين با رعايت بهداشت حفظ شود.

   هشدار گسترش وبا در فصول گرم سال
او با تاكيد بر اينكه شيوع و گسترش وبا در فصل تابستان 
بيش از ساير فصول است، بيان كرد: خطر بيماري وبا در 
تمام فصول وجود دارد اما منطقا بيش��ترين انتظار بروز 
موارد بيماري وبا در كشور ما تقريبا از اوايل ارديبهشت 
تا آبان  ماه است. رييس اداره بيماري هاي منتقله از آب 
و غذاي وزارت بهداش��ت، بيان كرد: در مورد بيماري وبا 
دو نگراني عمده داريم؛ اول آنكه بيماري سرايت پذيري 
بااليي دارد و دوم اينكه اگر به موقع درمان نشود مي تواند 
با كش��ندگي باالي 5۰ درصد همراه باشد. اگر اقدامات 

پيش��گيري در حين س��فر يا در طول فعاليت روزانه به 
درستي انجام شود و اگر فردي كه عالئم مشكوك بيماري 
را داشت به سرعت به مركز بهداشتي مراجعه كند تا درمان 
مناسب آغاز شود اين خطر به شدت كاهش مي يابد و حتي 

مرگ و مير ناشي از وبا به كمتر از يك درصد مي رسد.

   تاكيد بر لزوم آب درماني خوراكي
 پس از ابتال به وبا

وي افزود: اگر افراد به موقع براي درمان مراجعه كنند 
ميزان كش��ندگي وبا به كمتر از يك درصد مي رسد. 
اصل عارضه وبا براي افراد، كم آبي ناشي از بروز وبا است 
كه مهم ترين كار اين اس��ت كه اگر فرد دچار اسهال و 
استفراغ شد حتما جايگزين كردن آب و الكتروليت ها 
را انجام دهد و به مراكز درماني مراجعه كند. برخي افراد 
مانند خانم هاي باردار، افراد دچار سوء تغذيه و بيماران 
زمينه اي بيش��تر در معرض خطر نشان دادن تابلوي 
عالئم بيماري هستند كه بايد به سرعت مايع  درماني 
خوراكي را با محلول ORS آغاز كند. بايد هر يك بسته 
از پودر در يك ليتر آب حل شود تا جايگزين مايعات از 
دست رفته بدن شود. در صورتي كه فرد به دليل استفراغ 
تحمل مايع درماني خوراكي را ندارد يا كم آبي، بدن او 
را به سمت ضعف و بي حالي سوق مي دهد بايد به مراكز 

درماني مراجعه كند تا مايع درماني وريدي آغاز شود.

   آنتي بيوتيك درماني خودسرانه؛ ممنوع
او تاكيد كرد: براي هر بيم��اري مهم ترين توصيه 
اين است كه به هيچ عنوان خودسرانه آنتي بيوتيك 
مصرف نشود. براي بيماري وبا توصيه اين است كه 
ارزيابي توسط پزشك انجام شود و در صورتي كه 
تابلوي بيماري شديد بود بايد همراه با مايع درماني 

با نظر پزشك آنتي بيوتيك هم مصرف كنند.

گليماندگار|
 بعد از دو س��ال كه آم��وزش به صورت 
مجازي ص��ورت مي گرف��ت. باالخره با 
فروكش كردن كرونا مدرسه ها در ماه هاي پاياني سال 
حضوري شدند. اما حاال با پايان گرفتن امتحانات و فرا 
رسيدن فصل تابستان و تعطيلي روتين مدارس، بار 
ديگر مساله ثبت نام و شهريه ها به يكي از موضوعات 
داغ اين روزها تبديل ش��ده است. مدارس دولتي كه 
تكليف شان كامال مشخص است هنگام ثبت نام حق 
ندارند پولي بابت شهريه از اولياي دانش آموز دريافت 
كنند. مساله اي كه هر سال ذكر مي شود اما در نهايت 
باز هم صداي اعت��راض اولي��اي دانش آموزان بلند 
مي ش��ود كه مدارس به طرق مختلف و با بهانه هاي 
گوناگون مبالغي را از آنها دريافت مي كنند. در واقع 
آموزش رايگان در كش��ور سال هاس��ت كه به دست 
فراموشي سپرده ش��ده و از زماني كه بعضي مقامات 
به اين نتيجه رس��يدند هيچ كدام از مدارس موجود 
در كشور براي تحصيل فرزندانشان مناسب نيستند 
و خود مدرسه اي راه اندازي كرده و آن را غير انتفاعي 
نام گذاش��تند و بعد از آن مدارس هي��ات امنايي به 
ميان آمد و ... ديگر بس��اط تحصيل رايگان در كشور 
برچيده شد. اين در حالي اس��ت كه هنوز قانون آن 
وجود دارد و البته بدون ضمانت اجرايي در گوشه اي 
خاك مي خورد و كس��ي هم س��راغ آن را نمي گيرد. 
بماند كه همين دو س��ال كرون��ا و محروميت برخي 
دانش آموزان از دسترسي به وسايل الكترونيك براي 
اس��تفاده از كالس هاي مجازي باعث شده بسياري 
از آنها ت��رك تحصيل كرده و به جم��ع كودكان كار 
بپيوندند و نان آور خانواده شوند اما بي توجهي به امر 
تحصيل كودكان و نوجوانان براي جامعه ما كه داعيه 
افزايش جمعيت داريم مي تواند آينده را كمي تيره و 
تار كند، چرا كه يكي از زير س��اخت هاي مهم فرزند 
آوري در جامعه برخ��ورداري تمامي افراد از آموزش 
و پرورش رايگان اس��ت. البته سال هاي گذشته هم 
بس��ياري از والدين به اجرايي نش��دن اين قانون در 

مدارس دولتي اعتراض مي كردند، اما امسال با توجه 
به ش��رايط اقتصادي موج��ود در جامعه و وضعيت 
معيشتي مردم پرداخت هزينه هاي تحصيلي ديگر از 
عهده خيلي خانواده ها خارج است و همين امر مي تواند 
منجر به ترك تحصيل كودكان و نوجواناني شود كه 
قرار است در آينده چرخ هاي پويايي اين جامعه را به 
حركت در آوردند. اما در مورد مدارس غيردولتي هم 
افزايش هزينه ها به حدي است كه ديگر شايد خيلي 
از خانواده ها توان پرداخت آن را نداشته باشند، زماني 
تعداد قابل توجهي از خانواده هايي كه در طبقه متوسط 
جامعه زندگي مي كردند مي توانستند فرزندان خود را 
در مدارس غير دولتي ثبت نام كنند، هزينه ثبت نام ها 
آنقدر زياد نبود كه توان اقتص��ادي خانواده ها خارج 
باشد. اما طي دو سال گذشته تغييرات چشمگيري 
در وضعيت معيش��تي و درآمدي اكثر خانواده ها رخ 
داده است كه مي تواند مانع از اين شود كه بچه هاي آنها 
بتوانند در مدارس غير انتقاعي ادامه تحصيل دهند. 
سوال مهمي كه اينجا مطرح مي شود، اين است كه اگر 
اين دانش آم��وزان از تحصيل در اين مدارس محروم 
 ش��وند چه اتفاقي براي آنه��ا رخ مي دهد؟ وضعيت 

تحصيلي شان دستخوش چه تغييراتي مي شود؟

    ۴ تا  ۳۵ ميليون تومان شهريه »ثابت«
رييس س��ازمان مدارس و مراك��ز غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش از اعالم شهريه مدارس غيردولتي 
خبر داد و س��قف و كف ش��هريه دريافتي مصوب در 
س��ه دوره ابتدايي، متوس��طه اول و متوس��طه دوم 
را اعالم ك��رد. احمد محمودزاده در اي��ن باره اظهار 
كرد: امس��ال در نظر داش��تيم رويكردهاي تربيتي 
را در تعيين ش��هريه مدنظر قرار دهي��م، به همين 
خاطر در كنار آيتم هايي چ��ون امكانات، تجهيزات 
و فضاهاي آموزش��ي، حدود ۳5 امتياز از ۱۰۰ امتياز 
را به فعاليت ه��اي پرورش��ي و رويكردهاي تربيتي 
م��دارس اختصاص داديم. او افزود: امس��ال »درصد 
افزايش« براي ش��هريه مدارس اعالم نكرديم، بلكه 

شهريه هر مدرسه متناسب با عملكردش افزايش پيدا 
كرده است. طبيعتا اگر عملكرد مدرسه اي در ايجاد 
زمينه هاي سخت افزاري، امكانات، تجهيزات و نيروي 
انساني مناسب باشد مشمول افزايش بيشتري شده 
است. با موسسان در تهران و استان ها جلسه داشتيم 
و در شوراي نظارت به جمع بندي رسيديم و با سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان نيز طرح موضوع شده و 
شهريه ها نهايي شدند. رييس سازمان مدارس و مراكز 
غيردولتي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بر اين 
اساس كمترين ش��هريه مصوب ثابت چهار ميليون 
تومان و بيشترين شهريه ۳5 ميليون تومان خواهد 
بود كه در سامانه مشاركت ها براي هرمدرسه مشخص 
شده است. سقف شهريه مصوب براي دوره متوسطه 
دوم، ۳۴ ميليون تومان، براي دوره متوسطه اول، ۳۳ 
ميليون تومان و براي دوره ابتدايي ۲۶ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان است و شهريه اي باالتر از رقم اعالم شده 
نخواهيم داشت. محمودزاده ادامه داد: بار ديگر تاكيد 
مي كنم كه شهريه اعالمي، ش��هريه ثابت است كه 
مي تواند به آن افزوده شود. البته اين افزايش براي فوق 
برنامه ها بايد از شوراي نظارت منطقه و استان تاييديه 
گرفته و مصوبه انجمن اولياء و مربيان مدرسه را نيز 
داشته باشد. هزينه هايي چون اياب و ذهاب، تغذيه و 

لباس فرم جزو شهريه ثابت مدارس نيست.

    از شهريه ثابت تا هزينه هاي متغير
خسرو پيراني، كارشناس آموزش درباره تاكيد وزارت 
آموزش و پرورش بر ثابت بودن شهريه هاي اعالم شده 
و اينكه هر مدرسه تا چه ميزان مي تواند هزينه متغير به 
اين شهريه ثابت اضافه كند به تعادل مي گويد: وقتي 
تاكيد مي شود كه شهريه هاي اعالم شده ثابت است 
در واقع به صورت غير مستقيم دست مدارس را براي 
دريافت هر ميزان ش��هريه متغير كه مي خواهند باز 
گذاشته اند. در حال حاضر كمتر مدرسه غير انتفاعي به 
خصوص در دوره متوسطه را پيدا مي كند كه هزينه اش 
كمتر از ۶۰ تا ۷۰ ميليون تومان براي يك سال باشد. 

اين در حالي است كه قبل از پاندمي كرونا هزينه اين 
مدارس در باالترين ميزان به ۳۰ تا ۳5 ميليون تومان 
مي رس��يد و اين مربوط به مدارسي بود كه امكانات 
خيلي ويژه در اختيار دانش آموزان قرار مي دادند. ولي 
حاال ش��هريه ثابت براي دوره متوسطه ۳5 ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده است و اين يعني مدارس 
مي توانند تا ۱۰۰ ميليون تومان و حتي بيش��تر هم 
شهريه متغير داشته باشند و البته ديگر از نظر قانوني 
هم كار خطايي انجام نداده اند. او مي افزايد: مس��اله 
شهريه مدارس حتي زماني كه خبري از مدارس غير 
انتفاعي و نمونه دولتي و هيات امنايي نبود، به يكي 
از مس��ائل روز خانواده هايي تبديل شده بود كه توان 
پرداخت اندك هزينه هايي را هم كه مدرس��ه از آنها 
درخواست مي كرد نداشتند. مدارس دولتي هميشه 
به خاطر مسائلي مثل درست كردن شير آبخوري و 
هزينه برگه هاي امتحان��ي مبالغي ناچيز را از اولياي 
دانش آموزان دريافت مي كردند. اما از وقتي كه مدارس 
پولي هر روز بيش��تر و بيشتر شدند و البته آموزش و 
پرورش هم به صورت نامحس��وس مدارس دولتي را 
موظف به بخشي از تامين هزينه هاي خود كرد، حاال 
ديگر اين مدارس هم عليرغم آنچه هر سال در ابتداي 
فصل ثبت نام گفته مي شود كه حق دريافت هيچ گونه 

وجهي را از اولياي دانش آموزان ندارند، باز هم هنگام 
ثبت ن��ام تا اوليا وجهي را پرداخت نكنند مدرس��ه 
اقدام به ثبت نام دانش آموز نمي كند و اعتراض هاي 
هرساله مردم هم تا به حال به جايي نرسيده است. 

    تاثير رواني افزايش شهريه ها
 بر دانش آموزان

نسرين محمدي، روانش��ناس باليني درباره تاثير 
كه جابه جايي مدرس��ه بر دانش آم��وزان و ميزان 
افت تحصيلي كه در آنها به واس��طه اين اتفاق رخ 
مي دهد به »تعادل« مي گويد: اينجا بحث صرفا در 
مورد دانش آموزاني اس��ت كه تا به حال در مدارس 
غير انتفاعي تحصيل مي كرده اند اما حاال به داليلي 
كامال مشخص اعم از ورشكستگي مالي پدر و مادر، 
باال رفتن غير اصولي هزينه ها و ... ديگر نمي توانند 
به مدرسه سابق خود بازگردند، متاسفانه تاثيري كه 
اين جابه جايي بر دانش آموزان مي گذارد به مراتب 
بدتر از تاثير جابه جايي كه مثال دانش آموز به دليل 
اينكه محل س��كونت خانواده اش تغيير كرده است 
مجبور است در مدرسه ديگري ادامه تحصيل بدهد. 
در واقع همين كه فرد مي داند اين عدم برخورداري 
از امكاناتي كه در گذش��ته داشت به دليل مسائل و 

مشكالت مالي ايجاد شده تعادل روحي و رواني او 
را بر هم مي زند، اين دانش آموزان اغلب در خارج از 
محيط مدرسه هم با دوستان خود در ارتباط هستند 
و زماني كه چنين اتفاقي رخ بدهد به خصوص اگر 
دانش آموز در سن نوجواني باشد، خواه نا خواه براي 
اينكه مورد پرس��ش دوستانش قرار نگيرد از جمع 
آنها هم كناره گيري مي كند. اين ضربه دوم روحي 
است كه به اين نوجوان وارد مي آيد.  اين روانشناس 
مي افزايد: در واقع ما بدون اينكه بخواهيم و در نظر 
گرفته باشيم تاثيرات روحي و رواني بدي را به اين 
دس��ت از دانش آموزان وارد مي كنيم. مساله فقط 
اعالم كردن يك قيمت يا يك شهريه نيست، مساله 
آينده دانش آموزي اس��ت كه قرار اس��ت با همين 
قيمت ها و شهريه ها دس��تخوش تغيير و تحوالتي 
ش��ود كه مي تواند آينده او را تحت تاثير قرار بدهد. 
همين االن بسياري از افراد به دليل مشكالت مالي 
مجبور شده اند از شهرها به حاشيه بروند، مدارس 
بچه ها تغيير مي كند، فرهنگي كه در حاشيه حاكم 
اس��ت با فرهنگي كه در ش��هر حاكم اس��ت بسيار 
متفاوت اس��ت، تمام اينها مي تواند تاثيرات منفي 
بسياري در روحيه دانش آموزان داشته باشد و البته 

افت تحصيلي يكي از آنها خواهد بود. 

گزارش

شهريه ثابت مدارس غيردولتي اعالم شد 

35 ميليون شهريه ثابت كه مي تواند با اضافه شدن شهريه متغير به 100 ميليون هم برسد

اصل سي ام قانون اساسي اسير تورم

هوشمندسازي 100 كالس درس با كمك خيرين
مع��اون وزي��ر آم��وزش و پ��رورش و ريي��س 
س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي كش��ور 
۱۰۰ كالس درس ب��ا  از هوشمند س��ازي 
مش��اركت خيري��ن تا مهر امس��ال خب��ر داد و 
گف��ت: استانداردس��ازي هاي مناس��بي ب��راي 
هفت گ��روه مختلف از دانش آموزان اس��تثنايي 
مدنظر است. حميد طريفي حسيني اظهار كرد: 
استانداردسازي هاي مناس��بي براي هفت گروه 
مختلف از دانش آموزان اس��تثنايي مدنظر قرار 
داده ايم كه اين اس��تانداردها در اختيار سازمان 
نوسازي قرار گرفته اس��ت و ما در حوزه مدارس 
اوتيسم نيز به اين امر توجه ويژه داريم. او افزود: 
در هش��ت اس��تان مدرس��ه ويژه اوتيسم وجود 
ندارد بنابراين ساخت اين مدارس در دستور كار 
س��ازمان نوس��ازي قرار گرفت و در ۹ استان نيز 
تكميل س��اخت مدارس اوتيس��م را با همكاري 
س��ازمان نوس��ازي آغاز كرديم. رييس سازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنايي خاطرنش��ان كرد: 
سياس��ت هايي در حوزه س��اخت و ساز مدارس 
وج��ود دارد ك��ه از مهم تري��ن آنها مي ت��وان به 
تامين فض��اي فيزيكي و تجهيزات مورد نياز اين 
 مدارس از س��وي سازمان نوس��ازي اشاره كرد. 
طريفي حسيني با تاكيد بر اينكه هوشمندسازي 

مدارس براي م��ا موضوعي��ت دارد، تاكيد كرد: 
ب��ا برخ��ي از خيرين صحبت ش��ده ت��ا پس از 
هوشمندسازي ۱۰۰ مدرسه، در فاز بعدي ۳۳۰ 
مدرسه را هوش��مند كنيم. در حداقل 5 اردوگاه 
ملي برنامه هاي ويژه دانش آموزان اس��تثنايي را 
برگزار مي كنيم. طريفي با بيان اينكه حدود ۲۰ 
هزار مدرس��ه پذيرا داريم، عنوان كرد: بنا است 
مدارس بيشتري متناسب س��ازي شوند. تامين 
تجهيزات توان بخش��ي نيز مدنظر است و اكنون 
يك��ي از نيازهاي ما تامين اين تجهيزات اس��ت. 
رييس س��ازمان آم��وزش و پرورش اس��تثنايي 
اظهار كرد: ۱55 فضاي آموزش��ي و تربيتي ويژه 
استثنايي درحال س��اخت داريم كه از اين ميان 
۱۱۷ فضا مدرسه و ۱۷ مورد سالن ورزشي است.

رويخطخبر

كشف بيش از ۲4 تن چوب »تاغ« در شهريار
فرمان��ده يگان حفاظ��ت اداره كل منابع طبيعي 
اس��تان تهران با بيان اينكه زغال ت��اغ از بهترين 
انواع زغال اس��ت از كشف يك محموله چوب تاغ 
در شهريار به ميزان ۲۴ تن و ۶۰۰ كيلوگرم براي 
تولي��د زغال خب��ر داد. درختچه ه��اي تاغ نقش 
بس��زايي در بيابان زدايي و كنت��رل گرد و خاك و 
تثبيت ماس��ه هاي روان دارند و با توجه به اينكه 
اين گونه از درختان سازگار با آب و هواي خشك و 
نيمه خشك در بخش هاي عظيمي از استان هاي 
داراي بيابان و مجاورت كوير مركزي ايران است و 
توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 
براي مقابله با گس��ترش بيابان ها و جلوگيري از 
پديده ريزگرد در شهرها و روستاهاي اين مناطق 
در س��ال هاي گذشته كاشته ش��ده اند. سرهنگ 
احمد ناصري نيكو در گفت وگو با ايس��نا از كشف 
يك محموله چوب تاغ در شهريار خبر داد و درباره 
جزييات اين موضوع اظهار كرد: يك محموله چوب 
تاغ در ش��هريار به ميزان ۲۴ تن و ۶۰۰ كيلوگرم 
كشف ش��ده كه يكي از بزرگ ترين محموله هاي 
چوب در س��ال هاي اخير اس��ت. او افزود: با توجه 
به اينكه زغال تاغ بهترين نوع زغال اس��ت، افراد 
قاچاقچي با هدف توليد زغال اين درختان جوان، 
صده��ا اراضي ممنوع القطع را قط��ع كردند. اين 
محموله چوب از سمت اصفهان و قم وارد تهران و 

در اين انبار ذخيره شده بود. فرمانده يگان حفاظت 
اداره كل مناب��ع طبيعي اس��تان ته��ران درباره 
تخلفاتي كه در س��ال هاي اخير ب��ه ميزان بااليي 
كشف شده اند، اظهار كرد: تخلفات زمين خواري و 
دست درازي به اراضي ملي جزو بيشترين تخلفاتي 
است كه كشف ش��ده و پرونده هاي ستاره دار ما را 
تش��كيل مي دهند. اين پرونده ه��ا درباره تصرف 
اراض��ي ملي در هكتارهاي بس��يار زياد اس��ت و 
پرونده هاي باالي ۱۰ هكتار جزو پرونده هاي بسيار 
مهم تلقي مي ش��وند. او با بيان اينكه اين تخلفات 
طي سه س��ال گذشته روند كاهشي داشته است، 
گفت: طي سه سال گذشته اين تخلفات بين ۲5 تا 
۳۰ درصد روند كاهشي داشته است. در اين كاهش 
چشمگير تخلفات، اقدامات دستگاه قضايي و يگان 

ويژه حفاظت تاثيرگذار بوده است.
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