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يادداشت- 1

بيداري بازار خفته
تغييراتي كه در حجم مبنا و 
دامنه نوس��ان صورت گرفته 
در نهايت چ��ه اثراتي در بازار 
سرمايه كش��ور به جا خواهد 
گذاشت؟ اثرات رواني اين نوع 
تصميم سازي ها در كنش ها و 
واكنش هاي سهامداران چه 
خواهد بود؟ آيا اين روند قفل 
معامالت را باز خواهد كرد؟ اين پرسش ها و پرسش هاي 
ديگري از اين دست اين روزها كه جو عمومي جامعه 
و رسانه ها تحت تاثير ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي قرار 
دارد به تن��اوب در فضاي اقتصادي و محافل مرتبط با 
بورس شنيده مي شود. بسياري از فعاالن بازار سرمايه 
به دنبال رمزگش��ايي از اين تحوالت احتمالي در بازار 
سرمايه هس��تند تا در خصوص برنامه هاي آتي خود 
دست به تصميم سازي هاي اقتصادي بزنند. به  طور كلي 
مي توان گفت با تغيير ارزش حجم مبنا و دامنه  نوسان 
5+ و 5- دو اتفاق مهم در بازار رخ خواهد داد كه در كنار 
خريد صندوق توسعه  بازار و احتماال هلدينگ  هاي بزرگ 
بورسي، كم كم جو مثبتي در بازار ايجاد خواهد شد. قفل 
سهم  هاي كوچك با معامله  كمي از صف فروش و سرعت 
در رسيدن به قيمت  هاي تعادلي باز خواهد شد و اين 
سهم  ها نسبت به زمان دامنه  متقارن، روند معامالتي 
بهتري خواهند داشت. سازمان با اين اتفاق چراغ سبزي 
براي ورود بازيگران به مديريت سهام كوچك بازار نشان 
داده است تا همپاي بزرگان بازار اين نمادها نيز زودتر 
متعادل شوند. در مجموع بازگشت دامنه به حالت قبلي 
مي تواند از منظر رواني هم آثار مثبتي داش��ته باشد و 
كمي از فضاي ملته��ب دوران نامتقارن را از بين ببرد. 
احتماال به زودي صندوق توسعه  بازار خريدهاي خود را 
در بازار آغاز خواهد كرد كه در كنار اين عامل مي تواند به 
افزايش حجم و ارزش معامالت كمك كند. اميدواريم 
مجوز تامين مالي هلدينگ  ها هم زودتر صادر شود تا 
شاهد ورود پول تازه نفس به بازار باشيم. خط  كشي ها و 
كانال  كشي ها جهت هدايت نقدينگي به بازار به خوبي 
انجام شده و فقط در انتظار يك شوك حجمي و ارزشي 
در معامالت هستيم كه اميدوارم به  زودي صورت پذيرد. 
نكته  مهم تر اين مصوبه)كاهش ارزش حجم مبنا( اين 
است كه در زمان برگشت رو به باالي بازار هم بازيگران 
بازار با مبلغ كمتري مي توانند سهم ها را باال ببرند و به 
ارزش واقعي و ذاتي شان برسانند. ضمنا به همين علت، 
استقبال از سهم  هاي كوچك هم افزايش خواهد يافت 
و دست بازيگران براي حمايت از سهامشان بازتر خواهد 
بود. با اين وضعيت قيمت  هاي جهاني و س��ود مجامع 
پيش رو و حباب منفي كه در بورس شكل گرفته است، 
اگر نقدينگي به بازار تزريق شود بعد از مدت ها شاهد 
ش��كل گيري روند منطقي صع��ودي خواهيم بود كه 
مطمئنا حقوقي ها استارت آن را خواهند زد و در ادامه 
حقيقي ها هم به بازار خواهند پيوست بنابراين مديريت 
رفتار حقوقي ها هم در س��مت عرض��ه  و هم تقاضا در 

روزهاي آتي تعيين كننده خواهد بود.
منفي  شدن هاي س��هامي كه اصالح نداشتند اگرچه 
دردآور است اما مي تواند با توجه به قانون جديد حجم 
مبنا به رش��د مجدد اين نمادها و يكدست شدن بازار 
كمك كن��د. در صورت تعادل در كل ب��ازار با توجه به 
جذابي��ت قيمتي كليه نمادهاي بازار و ش��روع خريد 
حقوقي ه��ا با تزري��ق نقدينگي در يك م��اه مانده به 
انتخابات مي توانيم اميدوارتر باشيم. به نظرم در صورت 
كاهش ترس بازار، تقاضاي خفته  بازار هم بيدار خواهد 
شد و همان  طور كه قبال عرض كردم، تقاضاي انباشته 
ش��ده در بازار كه عمدتا به داليل بني��ادي و جذابيت 
قيمتي پديد آمده اس��ت به شكل انفجاري خودش را 

نشان خواهد داد.
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اقتصاد در دعواهاي سياسي گم شد

يادداشت-4يادداشت-2 يادداشت-3

نظارت اجتماعي براي كاهش رنج هاي تهران شمايل بي رحم تورم براي فرودست ها ضرورت پايبندي دولت به هموارسازي زماني انتشار اوراق
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه 
در جريان رقابت هاي انتخاباتي 
به عنوان مطالب��ه اصلي مردم 
و راي دهن��دگان از نامزده��ا 
مطرح اس��ت، ض��رورت مهار 
ت��ورم و تكانه ه��اي تورمي در 
اقتصاد اس��ت. در واقع تورم را 
مي توان ريشه اصلي بسياري از 
ناهنجاري هاي اقتصادي كشورمان فرض كرد كه بسياري 
از معضالت از آن نشات مي گيرد. از سال هاي ابتدايي دهه 
50 تا سال هاي پاياني قرن چهاردهم خورشيدي، موضوع 
تورم يكي از جدي ترين موضوعات مطروحه در اقتصاد ايران 
محسوب مي شود كه فشار زايدالوصفي را متوجه نسل هاي 
ايراني كرده است.در واقع طي پنج دهه اخير تورم دو رقمي 
همواره ميهمان اقتصاد ايران بوده اس��ت. طبيعي است 
كه نخس��تين قرباني تورم هاي افسارگسيخته، معيشت 
مردم طبقات فرودست جامعه است. مردم حاشيه نشين، 
ساكنان مناطق حاش��يه اي پايتخت، كالن ش��هرها و... 
اغلب به دليل تورم با مشكالت فراواني روبه رو مي شوند و 
زندگي آنان دستخوش تكانه هاي فراواني مي شود. در واقع 
شالق هاي تورم بر گرده هاي اين طبقات فرود مي آيد. چرا 
كه تورم و رشد قيمت ها براي اقشار برخوردار جامعه نه تنها 
مشكل ساز نيست، بلكه در اغلب موارد به دليل استفاده بهينه 

برخوردارها از نظامات تسهيالتي، يارانه اي، مالياتي و... تورم 
باعث افزايش ثروت اين اقشار نيز مي شود. اما دليل اصلي 
بروز تورم در اقتصاد ايران چيست؟ چه عامل يا عواملي طي 
نيم قرن گذشته باعث رشد دامنه هاي تورم در كشورمان 
شده است؟ براي مهار تورم چه راهكارهايي را بايد در پيش 
گرفت؟ اين پرس��ش و پرسش هايي از اين دست از جمله 
موضوعاتي است كه پاسخگويي به آنها مي تواند تصويري 
از چشم انداز پيش روي اقتصاد كشور و بايدها و نبايدهاي 
اين بخش ارايه كند. داليلي مانند س��اختار غلط اقتصاد 
ايران، كسري بودجه مستمر، رشد بيش از حد و نامتناسب 
نقدينگي، اقتصاد تك محصولي، سودآور بودن سوداگري در 
برابر توليد و... از جمله مهم ترين مواردي است كه به عنوان 
دليل اصلي بروز تورم در كشورمان از آنها ياد مي شود. اما تورم 
آثار مخرب زيادي دارد كه ضروري است، تصميم سازان و 
تصميم گيران آينده كشور در خصوص آنها بيشتر بينديشند 

و براي رفع آنها برنامه ريزي كنند. 
نخست( بي ثباتي در اقتصاد ملي و بروز نوسان مستمر در آن: 
يكي از مهم ترين عوامل بروز تورم، فقدان ثبات در اقتصاد 
است. از طريق ثبات است كه كبوتر سرمايه، بال هاي خود را 
بر بام اقتصاد ايران مي گستراند. بدون ثبات فرايند رشد در 
هيچ اقتصادي محقق نخواهد شد و سرمايه گذاران ميلي به 

سرمايه گذاري پيدا نخواهند كرد.
ادامه در صفحه 7 دوم( كاهش ارزش پول ملي و...  

درس��ت ي��ا غل��ط، يك��ي از 
ويژگي هاي عمده جامعه ايران، 
تمركز امكانات شهري، اقتصادي 
و مالي و سياسي در تهران است 
كه از فعاليت هاي سياس��ي و 
تجارت و توليد و خودروسازي 
گرفته تا خدمات مالي، كسب 
و كارهاي مختلف و حتي توزيع 
كاال را در پايتخ��ت تعريف كرده و در نتيجه بس��ياري از 
فعاليت ها حتي توزيع كاالها و تولي��د خودرو را در تهران 
متمركز كرده ايم و در نتيجه به همان اندازه كه فعاليت ها 
در اين شهر تمركز دارد، عمال پايتخت كشور با مشكالت 
بزرگي مانن��د آب و فاضالب، آلودگي هوا، ترافيك، اتالف 
وقت، تمركز خدمات و فساد مالي، توزيع نامناسب درآمد 
و ثروت، عدم نظارت مناسب و سوءمديريت هاي مختلف، 
گسترش حاشيه نش��يني و فقر، رقابت سياسي و طيف 
رنگارنگي از قدرت و ثروت و درآمد از طبقه مرفه نوظهور تا 

ماشين خوابي و گورخوابي و... همراه شده است. 
از اين رو، ه��ر چند كه فعال برنامه اي براي رفع اين تمركز 
امكانات و مشكالت نيست تا به جاي تهران، 5 مركز سياسي، 
دانشگاهي، تجاري، خدمات مالي، اجتماعي و رسانه اي، 
هنري و گردشگري ايجاد شود و به تدريج تهران از زير بار اين 
همه ترافيك، عدم كارايي و ضعف سياستگذاري خارج شود، 

اما حداقل مي توان با رفع سوءمديريت هاي موجود، بخشي 
از مش��كالت را حل كرد و بهره وري و كارايي فعاليت هاي 
اجتماعي و اقتصادي و اثرگذاري سياس��ت هاي دولتي و 

عمومي را افزايش داد. 
به عبارت ديگر، به جاي اينكه در انتظار مذاكرات برجام، 
رفع تحريم ها، از سر گرفتن فروش نفت و افزايش درآمد 
ارزي باشيم تا ساختار اقتصاد ايران همچنان به مسير خود 
ادامه دهد و تهران دوباره به مركز تزريق ارز و واردات كاالي 
خارجي و توزيع آن و تزريق دائمي روزانه 3200 ميليارد 
تومان نقدينگي تبديل شود تا چرخ اقتصاد بچرخد، بايد 
بخشي از مشكالت موجود با بهبود مديريت داخلي رفع 

شود.
كش��ورهاي جهان امروز از تجربه اداره محلي و اس��تاني 
و آمايش س��رزميني استفاده بس��يار مي برند و حتي در 
كش��ورهايي كه نحوه اداره فدرالي ندارند، از طريق همان 
اختيارات محدود و توان و امكاناتي كه در پارلمان هاي محلي 
مانند شوراي شهر، دهياري، فرمانداري ها و شهرداري ها 

وجود دارد، بخشي از مشكالت را حل مي كنند. 
در هر شهر و استان و روستايي، مقامات محلي، انجمن ها و 
شوراهاي شهر و روستا، مي توانند از طريق قوانين و مقررات 
موجود، نسبت به جذب س��رمايه هاي داخلي و خارجي 
اقدام كنند و در جهت حل مشكالت موجود، از طريق جلب 
ادامه در صفحه 2 مشاركت هاي مردمي اقدام كنند.  

به گواه آمارها و شواهد تجربي 
تمامي ايرانيان، س��ال 1399 
از نظ��ر ش��رايط اقتص��ادي 
يكي از س��خت ترين س��ال ها 
طي دهه هاي پ��س از جنگ 
تحميلي بوده است. تداوم روند 
نزولي درآمدهاي نفتي به دليل 
تشديد تحريم هاي ظالمانه و 
همزماني آن با ش��وك هاي ناشي از بيماري كرونا سبب 
شد تا اقتصاد ايران شرايط بسيار نامناسبي را تجربه نمايد. 
متاثر از شرايط تحريم و كرونا، درآمدهاي دولت نيز در سال 
گذشته كاهش محسوسي داشت و همين موضوع سبب 
شد تا انتشار اوراق به عنوان اصلي ترين گزينه تامين مالي 
دولت مطرح گردد. با توجه به حجم قابل مالحظه اوراق 
مورد نياز براي تامين مالي بودجه دولت در سال 1399 و 
عدم امكان فروش از طريق مكانيزم هاي قبلي، كميته بند 
)ك( برنامه جديدي براي انتشار اوراق تدارك ديد و براي 
نخستين بار در كشور، عرضه اوليه اوراق در قالب حراج هاي 
هفتگي طراحي و اجرا شد. حراج هاي هفتگي اوراق بدهي 
دولت از ميانه خردادماه آغاز و تا آخرين هفته اسفندماه 
س��ال 1399، به صورت منظم و ب��دون هيچ توقفي در 
روزهاي سه شنبه برگزار شد و تنها در يك هفته و آن هم 
به دليل رش��د قابل مالحظه انتظارات تورمي در آستانه 

انتخابات اي��االت متحده، ناموفق ب��ود. طي 42 مرحله 
برگزاري حراج اوراق در سال 1399مجموعا 125 هزار 
ميليارد تومان اوراق به فروش رفته كه رقمي قابل مالحظه 
محسوب مي شود. براي داشتن تصوير مقايسه اي از ميزان 
تامين مالي صورت گرفته از اين ناحيه طي سال 1399 
توجه داشته باش��يد كه مجموع ارزش بازار اوراق تامين 
مالي در پايان سال 1398 تنها 150 هزار ميليارد تومان 
بوده است و مقايسه همين دو عدد، به خوبي مويد موفقيت 
فرآيندهاي حراج هفتگي اس��ت. هرچند كه ايجاد الزام 
براي بانك ها به نگهداري 3 درصد از ارزش س��پرده هاي 
خود به صورت اوراق و آغاز اجراي عمليات بازار باز توسط 
بانك مركزي در سال 1399 نيز نقش بسيار پررنگي در 
ايجاد تقاضاي موثر و موفقيت حراج هاي مذكور داشته، 
اما بايد توجه داش��ت كه برنامه ريزي منضبط و طراحي 
مناسب اين بازار اوليه نيز در اين موضوع موثر بوده است.

با اين وج��ود و به رغم عملكرد موف��ق مكانيزم مذكور، 
حراج هاي هفتگي در س��ال جاري متوقف شده است و 
طي چند هفته كاري سپري شده از ابتداي سال 1400 
تاكنون، هنوز اوراق دولتي مربوط به بودجه سال 1400 
وارد بازار نشده است. براساس رويه تاريخي، انتشار اوراق 
تامين مالي دولت پس از گذشت ماه هاي ابتدايي سال و از 
فصل تابستان آغاز مي شود و در ماه هاي پاياني سال به اوج 
ادامه در صفحه 2 مي رسد.  

ليدا مددي محمدرضا منجذب محمد مهدي مومن زاده 

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديتغييرات
جديدبازارسرمايهرابررسيميكند

 قيمتخودرورا
درنهايتچهكسيتعيينميكند؟

مصوبات جديد وضعيت بورس را 
تغيير مي دهند؟

صفحه 4     صفحه 7    

چكش كاري طرح  ساماندهي  خودرو 
در مجلس 

بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي وزارت كشور، 
ديروز )شنبه( آخرين روز قانوني ثبت نام نامزدهاي حضور 
در انتخابات رياس��ت جمهوري بود. با پايان يافتن مهلت 
نام نويسي، نهادهاي نظارتي و شوراي نگهبان فرآيند بررسي 
صالحيت كانديداهاي انتخابات را بررسي خواهند كرد و 
پس از پايان مهلت تبليغات، نامزدهاي باقي مانده در روز 28 
خرداد بايد براي به دست آوردن راي مردم تالش كنند تا در 
نهايت فرد پيروز دولت سيزدهم را در نيمه تابستان امسال 
تش��كيل دهد. با پايان دور دوم رياس��ت جمهوري حسن 
روحاني، او ديگر امكان قانوني حضور در انتخابات را ندارد اما 
همان طور كه از قبل نيز پيش بيني مي شد، تعدادي از اعضاي 
دولت براي حضور در انتخابات ثبت نام كردند. اصالح طلبان 
كه در انتخابات سال96 از حس��ن روحاني حمايت كرده 
بودند، براي انتخابات پيش  رو گزينه هايي داشتند كه امكان 
نام نويسي آنها در نهايت فراهم نشد. سيدحسن خميني به 
عنوان يكي از گزينه هاي اصلي اصالح طلبان، پس از مشورت 
با مقام معظم رهبري، سرانجام تصميم گرفت كه در اين 
عرصه حاضر نشود و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
نيز - كه يكي از اصلي ترين گزينه هاي اصالح طلبان به شمار 
مي رفت - سرانجام پس از گمانه زني هاي فراوان چند روز 
قبل رسما اعالم كرد كه در انتخابات شركت نخواهد كرد. به 
اين ترتيب نزديك ترين گزينه به دولت روحاني كه سرانجام 
در روز پاياني نام نويس��ي ها در وزارت كش��ور حاضر شد و 
رسما اعالم كانديداتوري كرد، اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور بود. جهانگيري در انتخابات سال 96 نيز 
كانديدا شده بود و پس از حضور در مناظره هاي انتخاباتي و 

دفاع از عملكرد دولت روحاني سرانجام در روزهاي پاياني به 
نفع رييس جمهور از انتخابات كنار رفت. صحبت هاي قاطع 
او در مناظره هاي انتخاباتي بسياري را بر آن داشته بود كه 
او مي تواند در سال 1400 جايگزيني مناسب براي روحاني 
باشد اما عملكرد اقتصادي دولت در سال هاي اخير و فشار 
معيشتي وارد ش��ده بر مردم پس از بازگشت تحريم هاي 
امريكا، باعث شد شانس او نسبت به چهار سال قبل كاهش 
پيدا كند. با اين وجود جهانگيري يكي از نامزدهاي احتمالي 
جريان  اصالح طلب در انتخابات پيش  رو به حساب مي آيد. 
او صحبت هايي كه پس از ثبت نام در انتخابات كرد از تالش 
براي بهبود اوضاع و اس��تفاده از ظرفيت هاي كشور گفت. 
جهانگيري اين را نيز گفت كه به دليل عدم ثبت نام ظريف 
حاضر ش��ده كه وارد فرآيند انتخابات بش��ود. معاون اول 
رييس جمهور در بخشي از صحبت هايش گفت: ايران ما 
در سال هاي اخير با مسائل و تنگناهاي گوناگون روبرو بوده 
و اكنون به  شدت نيازمند افق گشايي هاي واقعي در زندگي 
مردم و توسعه همه  جانبه كشور، بهبود معيشت مردم با رفع 
تحريم ها و رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا و حمايت از توليد 
و بازتوزيع عادالنه تر ثروت است. انتخابات را بايد به عنوان 
فرصتي برآمده از آرمان هاي انقالب اسالمي و ظرفيت هاي 
قانون اساس��ي براي اعمال حاكميت مل��ي و اصالح روند 
حكمراني پاس داشت و تاثيرگذار كرد. جهانگيري درباره 
وضعيت اقتصادي پيش  روي ايران ني��ز اظهار كرد: امروز 
خوشبختانه زمينه احياي مجدد برجام و رفع تحريم ها كه 
مقدمه اي براي گشايش در وضعيت كشور و معيشت مردم 
است، فراهم شده و نبايد در اين مسير مانعي ايجاد كنند. 

گشودن گره هاي ناشي از تحريم هاي شديد سه ساله كه 
ضربات سنگيني بر پيكر اقتصاد كشور وارد كرده كاري بسيار 
دشوار و سنگين است. ادامه مسير رفع عزتمندانه تحريم ها 
را بايد مدبرانه پ��ي گرفت و البته بعد از پايان تحريم ها نيز 
بازسازي اقتصاد كشور دشواري ها و پيچيدگي ها و الزامات 
زيادي دارد. بيكاري، فقر و نابرابري فزاينده، توقف بسياري 
از كس��ب و كارها، كاهش مداوم س��رمايه گذاري هاي نو، 
خشكسالي و بحران آب، تخريب هاي جبران ناپذير محيط 
زيست، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي حكمراني، كاهش 
اميد به اثربخشي راي مردم، افزايش فساد، مشكالت ناشي 
از ساختار بودجه و نظام بانكي و مالياتي كنوني و مشكالت 
در توليِد صنعت، كشاورزي و خدمات كشور از جمله مسائل 
مزمن كشورند. در اردوگاه اصالح طلبان، جهانگيري تنها 
نامزد روز پاياني نبود. محمد شريعتمداري وزير كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي، محسن رهامي، محسن هاشمي  رفسنجاني 
و مسعود پزشكيان نيز ديگر افراد نزديك به اصالح طلبان 

بودند كه نام نويسي كردند.

  مستقالن اصولگرا
در ميان اصولگرايان اما ش��رايط متف��اوت بود. برخالف 
اصالح طلبان كه س��رانجام گزينه هاي اصلي شان امكان 
ثبت نام نيز پيدا نكردند، س��رانجام ابراهيم رييس��ي كه 
اصلي تري��ن گزينه اصولگرايان به ش��مار مي رفت در روز 
ش��نبه ثبت نام كرد. رييس قوه قضاييه در سال96 نامزد 
انتخابات ش��د و با وجود ائتالف با باقر قاليباف در نهايت از 
حسن روحاني شكست خورد تا در طول اين سال ها اداره 

يكي ديگر از قوه هاي سه گانه كشور را در اختيار بگيرد. هر 
چند در روزهاي گذشته صحبت هاي گسترده اي درباره 
حضور يا عدم حضور رييسي مطرح شده بود، او سرانجام 
روز شنبه به وزارت كشور رفت و در حالي كه بخش مهمي 
از جريان اصولگرايي از او حمايت قاطع كرده اند، اعالم كرد 
كه در انتخابات به شكل مستقل حاضر خواهد شد. او درباره 
دغدغه هاي اقتصادي خود گفت: در حوزه دستگاه اجرا است 
كه بسترهاي فسادزا از ريشه خشكانده مي شود و تبديل 
ناكارآمدي ها به كارآمدي ها باعث مي شود ناهنجاري هاي 
اجتماعي و اقتصادي نخواهيم داش��ت و حل مسائل در 
دستگاه اجرايي مي تواند از مشكالت دستگاه قضايي و از 
پرونده ها بكاهد. اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري 
با بيان اينكه اگر امور در جاي خود به درس��تي انجام شود 
دغدغه مردم كاسته مي شود، يادآور شد: از اين رو دستگاه 
اجرايي را اه��م مي دانيم. من در اين حض��ور نه به دنبال 
جايگاه قدرت و پست و مقام هستم و نه قصد دارم بر قدرت 
و جايگاه خود بيفزايم. آنچه قصد داش��ته ام پاسخ مثبت 
دادن به دعوت و خواس��ت مردم و ان شاءاهلل گره گشايي از 
مشكالت آنها است. ديگر نامزدي كه در روز پاياني ثبت نام 
اعالم كرد كه به شكل مستقل در عرصه حاضر شده، علي 
الريجاني - رييس سابق مجلس ش��وراي اسالمي – بود. 
الريجاني بيش از ديگر نامزدها به مسائل اقتصادي پرداخت 
و گفت: خيلي روشن است كه جهش توليد و پرش اقتصادي 
داخلي نيازمند باثبات سازي و تعادل در صحنه بين المللي 
اس��ت. نه هر روز با اقدامي مس��اله جديد ايجاد كنيم كه 
هزينه آن را مردم در زندگي خود بدهند. براي گذر از صفت 

ملك بي سياست اداره كش��ور نبايد در دست افراطيون و 
سازشكاران قرار بگيرد. عدالت در توسعه اقتصادي، ركن 
است، اما نه شعار عدالت، بلكه داشتن نظريه عدالت و تحقق 
آن. عدالت در زبان صاحب نظران اس��المي، ايجاد زمينه 
رشد استعدادهاي آحاد مردم است و اين امر، جز با رقابت 
متوازن همه افراد جامعه رخ نمي دهد. همان گونه كه رهبر 
معظم انقالب در سال هاي اخير نامگذاري فرمودند، به نظر 
من كشور ما نياز دارد كه حداقل دو دهه، اولويت اصلي خود 
را پيشرفت اقتصادي و منافع ملي قرار دهد و بقيه شؤون 
كشور در خدمت آن قرار بگيرند. نه اينكه 10 هدف موازي 
تعريف كنيم كه هر كدام كشور را به سمتي بكشانند. اين 
داوطلب كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري تصريح 
كرد: هر كسي وعده بهشت در اين شرايط پيچيده كشور 
مي دهد، خالف مي گويد. بايد اول آتش جهنم اختالف و 
لجبازي و افراطي گري و كارنابل��دي را خاموش كرد. حل 
مشكالت كشور با هوس هاي پوپوليستي و نردبان سازي از 
محروميت ملت حل نمي شود، بلكه ايران امروز براي تحقِق 
پيشرفت اقتصادي شتابان و مردمي، به همبستگي ملي در 
داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همكاري سازنده و پويا با 
شرق، و هماهنگي برادرانه با همسايگان نياز دارد و اين امر 
احتياج به علم و دانش و تجربه دارد. اصولگرايان روز پايان 
ثبت نام براي انتخابات را بسيار شلوغ كردند. از محسن رضايي 
كه براي چندمين بار نامزد انتخابات رياست جمهوري شد 
تا عزت اهلل ضرغامي و عليرضا زاكاني ديگر افرادي بودند كه 
به وزارت كشور آمدند. در ساعات پاياني ثبت نام نيز سعيد 
جليلي نامزدي خود را رسما اعالم كرد.  ادامه در صفحه 2



زه�را س�ليماني|  طبق��ات فرودس��ت و س��اكنان 
مناطق جنوبي ش��هر ته��ران، درباره انتخاب��ات1400 
رياس��ت جمهوري چگونه مي انديش��ند و چه واكنشي 
نسبت به آن خواهند داشت؟ اين پرسش با توجه به نقش 
كليدي، دامنه نفوذ اثرگذار و جمعيت باالي مردم مناطق 
جنوبي پايتخت در هر دوره به يكي از پرس��ش هاي مهم 
و اساسي گزينش هاي عمومي كشورمان بدل مي شود. 
بسياري از تحليلگران براي پيش بيني درست و دستيابي 
به تصويري شفاف از واقعيات انتخابات به داده هايي نياز 
دارند كه مش��خص كند، مردم نواحي جنوبي پايتخت، 
اقشار فرودست و ساكنان مناطق حاشيه اي كالن شهرها 
چه نوع كنشگري در انتخابات خواهند داشت. در هر دوره 
انتخابات بس��ياري از گروه هاي تحليلي تالش مي كنند 
تا از طريق نظرس��نجي هاي موضوع��ي از تصميمات، 
مطالبات، خواسته ها و... مردم ساكن در اين مناطق مطلع 
شوند. اهميت كنشگري اين اقشار در تحوالت سياسي 
و اجتماعي كشور به اندازه اي اس��ت كه بر اساس برخي 
تحليل ها، انقالب اسالمي مردم ايران در سال57، زماني 
رنگ واقعيت به خود گرفت كه مردم مناطق جنوبي تهران 
و ساير كالن شهرها به قطار انقالب پيوستند و تير خالص 
را به پيكره ساختار سياسي رژيم پهلوي وارد ساختند. بر 
اساس آمارهاي رس��مي وزارت راه و شهرسازي برآمده از 
آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن از هر 4ايراني، 
1نفر در سكونتگاه هاي غيررسمي سكونت دارد كه اين 
اقشار جمعيتي بالغ بر 20ميليون نفر را در كشورمان شكل 
مي دهند. اگر اين آمارهاي رسمي را در كنار جمعيت ساكن 
در مناطق جنوبي پايتخت و ساير كالن شهرهاي كشور قرار 
دهيم، دامنه وسيعي حول و حوش بيش از 35ميليون نفر را 
در بر مي گيرد كه حدود 44درصد ايرانيان را شامل مي شود. 
مبتني بر اين دامنه فراگير جمعيتي است كه تحليل فعل 
و انفعاالت ذهني م��ردم اين مناطق مي تواند تصويري از 
احتماالتي كه ممكن است در انتخابات بروز كند، نمايان 
مي كند. بر همين اس��اس خبرنگار تعادل در جريان اين 
گزارش ميداني با حضور در در يكي از قديمي ترين مناطق 
جنوبي ش��هر تهران تالش كرده تا ن��وري به دغدغه ها، 
انتظارات، مطالبات و خواسته هاي مردمي بتاباند كه در 

مناطق حاشيه اي كشور سكونت دارند. 

  سكانس نخست؛تقاطعي براي مرور 
خاطرات نسل ها 

هرچند برخي رس��انه هاي اصولگرا طي سال هاي اخير 
تالش مي كنند اين گزاره احتمالي را ترويج كنند كه راي 
مردم جنوب ش��هر تهران به طور سنتي به اصولگرايان و 
طيف راس��ت تعلق دارد، اما نحوه تحركات اين اقشار در 
گزينش هاي عمومي اخير كشور نشان مي دهد كه اين 
تصور چندان ريشه در واقعيت ندارد. نمونه بارز استقبال 
مردم مناطق جنوبي ته��ران از طيف هاي اصالح طلب و 
ميانه رو در انتخابات مجلس دهم )سال94( ظهور پيدا كرد؛ 
جايي كه هر 30نماينده ليست اميد در تهران توانستند 
در همان دور اول گوي سبقت را از رقيب اصولگراي خود 
بربايند و راهي بهارستان شوند. اين روند در جريان انتخابات 
رياست جمهوري سال 92 و 96 نيز به همين شكل به وقوع 
پيوست و حسن روحاني به عنوان چهره اي ميانه رو توانست 
راي اكثريت مردم مناطق جنوبي تهران را كسب كند. اما 
مردم اين مناطق در خصوص انتخابات سال 1400 چگونه 
مي انديش��ند؟ براي به دست آوردن پاسخ اين پرسش ها 
در نخس��تين گام راهي ميدان خراسان به عنوان يكي از 
قديمي ترين محالت جنوبي تهران مي شوم. منطقه اي كه 
چهره اي مانند طيب حاج رضايي از بطن آن برخاسته و بر 
بلنداي تاريخ معاصر كشورمان حك شده است. هرچند 
نسل هاي جديد ساكن در اين محالت آشنايي چنداني با 
اين اسامي و نام ها ندارند اما هنوز هم در مواجهه با چهره هاي 
سالخورده اين محله نام طيب حاج رضايي مي تواند، آنان را به 
ذوق و شوق بياورد و باعث شود تا خاطرات خود و پدران شان 
را درباره اين مرد روي دايره گفت وگو بريزند. براي گفت وگو 
با مردم اين محله، در ايس��تگاه متروي  17شهريور پياده 
مي شوم و به سمت جنوب حركت مي كنم. در پارك كوثر 
جمع 5نفره اي از افراد سالخورده در حال گفت وگو با هم 
هستند به آنها نزديك مي شوم تا فرصتي براي گفت وگو 

مهيا شود.

  سكانس دوم؛ طبقاتي كه كوچ مي كنند
بعد از سالم و احوالپرسي، خودم را معرفي مي كنم و موضوع 
گزارشم را برايشان شرح مي دهم. به محض اينكه مطلع 
مي شوند  در حال تهيه گزارشي درباره انتخابات هستم، 
انگار  داغ دلش��ان تازه مي ش��ود. فردي كه خود را عباس 
كريمي 78 ساله و بازنشسته معرفي مي كند، مي گويد: 
»خدا وكيلي كدام مدير و مسوولي مي تواند با حقوق 3 الي 
4 ميليون توماني يك بازنشسته، زندگي كند. من 5 فرزند 
)2پسر و 3 دختر( دارم. در حال حاضر دو دختر دم بخت 
و يك پس��ر مجرد در خانه دارم. خدا ش��اهد است كه هر 
شب كابوس جهيزيه دخترهايم را مي بينم. پسرم هم كه 
27سال سن دارد، فوق ليسانس دارد و بيكار است.« او در 
ادامه مي گويد: »در همه جاي دنيا، افراد بعد از 30سال كار 
كردن، بازنشسته مي شوند و وقت شان را صرف تفريح و 
سفر و خوشگذراني مي كنند، اما من بايد روزي 12ساعت 
در بنگاه مشاور امالك به عنوان كارگر، كار كنم تا بتوانم 
پول بخور و نميري به دست بياورم و با آن بخشي از نيازهاي 
زندگي ام را پوش��ش دهم. 3نوه دارم كه از پدربزرگ شان 
توقعاتي دارند؛ اما خدا شاهد است كه چرخ زندگي عادي 
هم نمي چرخد. خيلي از دوس��تان و هم محلي هاي ما به 
خاطر گران شدن اجاره ها ناچار شدند كوچ كنند به ورامين 
و باقرآباد و...« از عباس آقا درباره انتخابات پيش رو مي پرسم 
و اينكه آيا شناختي از افراد حاضر در انتخابات دارد يا نه؟ 
مي گويد: »در سال96 راي دادم اما واقعا دلم راضي به راي 
نبود. پسر دانشگاهي ام، آنقدر اصرار كرد كه راي دادم. اما 

در اين دوره اصال در جريان انتخابات نيس��تم. نمي دونم، 
كي ثبت نام كرده، كي نكرده. البته بعضي از چهره ها انگار 
كنتورات بس��تند كه در هر دوره انتخابات ثبت نام كنند. 
آخه، پدر من وقتي يك بار مردم بهت راي ندادند، دو بار راي 
ندادند، يعني نظري بهت ندارند؛ حساب كار بايد دستت 
بيايد و بي خيال انتخابات بشي. اما يه جورايي انگار، بعضي 
افراد براي تو چشم بودن هم كه شده، ثبت نام مي كنند. ولي 
من تو اين دوره انتخابات شركت نمي كنم.«در همين حين، 
يكي ديگر از افراد جمع با لهجه شيرين تركي، وسط حرف 
عباس آقا مي پرد و مي گويد: »عباس جون، شركت نكردن 
كه مشكلمون رو حل نمي كنه؛ قارداش، فقط وضع رو بدتر 
مي كنه.«بعد رو به من مي كند و مي گويد: »بد مي گم آقا.«و 
در ادامه مي گويد: »تو فكر مي كني من و تو، راي نديم، اين 
افرادي كه دنبال ُپر كردن جيب خودشون هستند، بي خيال 
مردم ميشن؟ من خودم خيلي شاكي ام؛ خودت مي دوني 
منم مشكل دارم، بچه دارم، نوه دارم، مستاجرم... ولي راي 
مي دم. راي مي دم تا وضع از ايني كه هست بدتر نشه. تا اين 
كس��ايي كه دنبال اختالس و مال مردم خوري و نامردي 
هستند، خيالشون راحت نش��ه كه هيچكس حواسش 
نيست. امسال صاحبخونه من قيمت اجاره خونه را 5برابر 
كرده، 100 ميليون هم به پول پيش اضافه كرده. خداييش 
اين انصافه؟ من از كجا بايد بيارم؟ فرقي نداره، هر شخصي 
كه انتخاب شد، به فكر حل كردن مصيبت هاي مردم باشه.

دنبال حل و فصل تحريم ها باشه.من از اقتصاد و سياست و 
مذاكره سر در نمي يارم، اما مي دونم با تحريم و تورم و گروني 
نميشه زندگي كرد.مسووالن بدونند مشغول الذمه مردمند. 
«در همين حين كه آقا بيوك با آب و تاب در حال صحبت 
كردنه، زنگ تلفن همراهش به صدا در مياد و به زبان تركي 

شروع مي كنه به صحبت كردن با فرد تماس گيرنده. 

  سكانس سوم؛ روشن تر از خاموشي
از پارك كوثر كه بيرون مي آيم، نگاهم به يك مغازه آبميوه 
فروشي كه عنوان» ايستگاه ويتامين« بر بلنداي آن حك 
شده، مي افتد كه يك مرد ميانسال همراه با يك جوان به 
رتق و فتق اموراتش مي پردازند. به نظرم هم فال اس��ت و 
هم تماشا. هم مي توان گلويي تازه كرد و هم فرصتي براي 
گفت وگو پيدا كرد. س��فارش يك آب هويج بستني را به 
متصدي فروشگاه مي دهم. در حين اينكه مشغول جدا 
كردن هويج براي فرو كردن در دستگاه آبميوه گيري است. 
از او مي پرسم، عذر مي خوام، شما راي مي دهيد؟ چشمانش 
را براي لحظه اي از روي دستگاه آب ميوه گيري مي گيرد و 
با همان ابروان در هم كشيده شده، نگاه عاقل اندر سفيهي 
به من مي اندازد و دوباره مش��غول كارش مي شود. چند 
ثانيه منتظر مي مانم تا شايد مرد، بعد از فكر كردن پاسخي 
به پرسش من بدهد. ولي مرد همچنان ساكت به كارش 
ادامه مي دهد. جواني كه در مغازه حضور دارد و بعدا متوجه 
مي شوم، نامش ميالد است وقتي مي بيند، پرسش من در 
هوا معلق و بدون پاسخ مانده، مي پرسد: »كدوم نامزدها 
شركت مي كنند؟« چند نام مهم از نامزدها كه در خاطرم 
مانده را مطرح مي كنم. آقاي جوان در ادامه مي گويد: »اگر 
اجازه بدهند، افراد درس��ت و حسابي تو انتخابات حضور 
داشته باشند، چرا كه نه. مردم شركت مي كنند. ولي وقتي 
مردم مي بينند، يكسري افراد مشخص تكراري و امتحان 
پس داده هستند كه در هر دوره حضور دارند، بي خيال راي 
دادن مي شن. من 22سالمه. دوره دوم روحاني )سال96( 
براي اولين بار تو انتخابات شركت كردم. اما وقتي مي بينم، 
رييس جمهور كاري از دستش ساخته نيست و كانون هاي 
قدرت و ثروت بهش اجازه كار كردن نمي دهند، چه فايده 
داره ك��ه راي بدم. انگار بعضي ها دنب��ال ناكامي دولت ها 
هستند تا به مردم بگويند، ديديد، راي شما بي اثره؟ وقتي 
بعضي ها اهميتي براي راي مردم قايل نيستند، مردم هم 
اميدش��ون رو به تغييرات از دست مي دهند. البته من به 
خاطر نامزدم اين دوره در انتخابات شركت مي كنم. بهش 
قول دادم، قراره در انتخابات ش��ركت كني��م و به آقاي ... 

راي بديم.«
با تمام ش��دن جمل��ه ميالد، اكب��ر آقا صاح��ب مغازه 
آبميوه فروشي هم هويج بس��تني مرا آماده كرده و آن را 
روي ميز مي گذارد. يك قاشق در آن فرو مي كند و خيره در 
چشمان من نگاه مي كند و مي گويد: »بفرماييد، سفارشتون. 
امر ديگه اي نيست.« بعد هم در حالي كه خيره در چشمان 
من نگاه مي كند، مي گوي��د: »نه داداش، من در انتخابات 

شركت نمي كنم. اصال چرا بايد شركت كنم؟ مگر از راي 
دادن هاي قبلي خيري ديدم كه اين بار هم به دنبال تكرارش 
باشم. يه جماعتي تو اين كشور هستند كه توجهي به راي 
و نظر مردم ندارند. از قضاي روزگار اين جماعت هم همه 
نفوذ و امكانات رو در اختيار دارند.اجاره اين مغازه كه من 
توش كار مي كنم، يكساله شده، 6برابر. من و امثال من مگه 
چقدر درآمد داريم كه يك چنين رقم هايي رو براي اجاره 
بپردازيم. نه من خيلي از كسبه اين وضع رو دارند. از يك 
طرف كرونا، از يك طر ف تحريم ها و فقر. چند ماهه ديگه 
ناچارم، كاسبي ام رو گوشه خيابون ببرم. يعني بعد از ده 
سال، دوباره دستفروشي كنم. خيلي شاكي ام؛ سنگ هم 
از آسمون بباره راي نمي دم. اينم بگم خيلي ها مثل من فكر 

مي كنند. منتظرند ببينند چي ميشه.«

  سكانس چهارم؛جوانان و مطالبات آنان
برخالف ظاهر خشن و س��بيل هاي از بنا گوش دررفته، 
اكبرآق��ا دل پر دردي داش��ت و انگار دنب��ال يك گوش 
مي گشت تا با درد دل كمي از بار فشارهاي اقتصادي اش را 
كم كند. تا زماني كه مشغول خوردن آبميوه هستم، يكسره 
درباره گرفتاري ها، مشكالت، عوارض گران، ماليات باال، 
مشكالت مالي و...صحبت مي كند. از گرفتاري هاي صنفي، 
ماليات، عوارض گرفته تا گراني، نبود واكسن كرونا، حمايت 
وزير ورزش از تيم استقالل و... در هنگام حساب پول آبميوه، 
بعد از تعارفات معمول، گفت: »انصافا اگر دستت به مسوولي، 
مديري و... مي رسه بگو مردم به اينجاشون رسيده.ديگه 
نمي كش��ن. خداييش يه فكري كنند.« با خارج شدن از 
مغازه آبميوه فروشي، در يكي از خيابان هاي فرعي، وارد 
يك مغازه اس��باب بازي فروشي مي شوم كه متصدي آن 
يك بانوي نسبتا جوان است. در خصوص موضوع گزارش 
توضيح كوتاهي مي دهم. با خوش��رويي خودش را مينا 
معمارزاده، 28ساله، دانش��جوي دوره كارشناسي ارشد 
علوم سياسي معرفي مي كند و مي گويد: »پدر و پدربزرگ 
من اهل همين منطقه ميدان خراسان بوده اند. پدر بزرگ 
من در همين مغازه كه امروز اس��باب بازي فروشي است، 
تعميرگاه دوچرخه سازي داش��ت كه بعدها پدرم اون رو 
تبديل به مغازه اسباب بازي فروشي كرد. البته اوضاع كسب 
و كار كساده و ركود اكثر مشاغل رو گرفتار كرده. چند روز 
پيش پدرم صحبت مي كرد كه مي خواد مغازه رو بده اجاره. 
چون اجاره مغازه به مراتب سود بيشتري از كاسبي داره.«

او درباره مشكالت اين روزهاي مردم ساكن در اين مناطق 
گفت: »هرچند مشكالت اقتصادي و معيشتي واقعا براي 
مردم دردناكه و ريشه اصلي دغدغه هاي خانواده ها است، اما 
مهم تر از اون حسي است كه مردم در خصوص بي اعتنايي 
مسووالن به مطالباتش��ان دارند.حداقل من اينطور فكر 
مي كنم. مسووالن بارها در آمارهايي كه ارايه ميدن از پنجره 
جميعيتي جوان كشور صحبت مي كنند، در واقع ايران، يكي 
از جوان ترين كشورهاي دنيا محسوب ميشه، اما سرنوشت 
همين كشور جوان را مسووالني در دست دارند كه اغلب 
باالي 70 سال و 80 سال سن دارند. طبيعي است كه يك 
چنين تصميم گيراني نمي توانند به مطالبات جوانان كشور 
پاسخ دهند. اساسا كشورها براي اين الگوي جمهوري را 
ب��راي دوران جديد انتخاب كردند كه در هر دوره حداكثر 
8ساله بنيان هاي تصميم سازي در كشورها متناسب با تغيير 
نسل ها دگرگون شود. اما در ايران اين وجه جمهوريت كمتر 
مورد توجه قرار مي گيرد.« او در ادامه مي گويد: »بسياري 
از دوستان و همكالسي هاي مستعد من مهاجرت كرده اند. 
چرا كه چش��م انداز روش��ني از آينده نداشتند و احساس 
مي كردند كه نظام تصميم سازي هاي كشور دغدغه هاي 
آنان را محترم نمي شمارد. تازه اين وضع دانشجويان علوم 
انساني است، وضعيت مهاجرت در فارغ التحصيالن فني و 
مهندسي بسيار بدتر است. تحريم هاي اقتصادي را مي شود 
جبران كرد، مسدود ش��دن دارايي ها چندان مشكل ساز 
نيست، اما از دست دادن نيروي انساني كارآمد و نخبه واقعا 

ضرري جبران نشدني است.«

  سكانس پنجم 
در حين گفت  وگو يك مش��تري وارد مغازه مي ش��ود و 
مش��غول برانداز كردن محصوالت مغازه مي شود. چند 
پرسش درباره قيمت برخي اس��باب بازي ها مي پرسد و 
دوباره به بررسي اقالم فروشگاه مشغول مي شود. از فرصت 
استفاده مي كنم و نظر خانم معمارزاده درباره انتخابات را 

جويا مي شوم كه مي گويد: »راستش من قصد نداشتم راي 
بدهم، ولي وقتي بعضي از رفتارهاي نماينده هاي مجلس 
براي محدودتر كردن جامعه، فيلتر كردن فضاي مجازي، 
توهين به ظريف و... رو ديدم، االن دودل هس��تم كه راي 
بدهم يا نه؟ اغلب دوستان دانشگاهي ام هم همين حس 
رو دارند.ظاهرا افرادي با اين مشخصات را در دسته بندي ها 
آراي خاكستري مي دونند كه هنوز انتخاب قطعي شون 
را انجام ندادند. من جزو اون دس��ته از افراد هستم. از يك 
طرف دوست ندارم، راي بدم و از طرف ديگه مي دونم اگر 
راي ندهم، مشكالت كشور بيشتر خواهد شد. البته بايد 
ببينيم وضعيت صالحيت ها چطور پيش خواهد رفت. 
آقاي .... مدنظرم هست كه اگر تاييد صالحيت بشه قطعا 
بهش راي مي دم، اما از ط��رف ديگه تقريبا مطمئنم كه 
صالحيتش تاييد نمي شه. به همين دليله كه ميگم، نظام 
تصميم سازي هاي كشور تطابقي با مطالبات جوانان ندارد.

خيلي از همكالسي هاي من در دانشگاه هم نظرشون روي 
اين شخص اس��ت، اما احتمال تاييد صالحيت شدنش 
كمه.در واقع ش��خصي كه مدنظر مردم قرار داره، مدنظر 
سيستم، قرار نداره و اشخاصي رو كه سيستم اوكي مي كنه 
رو م��ردم و جوانان قبول ندارند. اين مهم ترين تناقض در 

انتخابات است.«
خانم مشتري كه كاالي مورد نظر خود را انتخاب كرده و 
متوجه گفت وگوي ما هم شده، وقتي براي حساب كردن 
محصول خريداري شده، نزديك صندوق مي شود خطاب به 
من مي گويد: »وقتي خانواده اي هشتش گروي ُنهش باشه، 
انتخابات براش بي معنا ميشه، 3ساله دختر16ساله ام از من 
خواسته براي روز تولدش يه گوشي چيني بخرم تا جلوي 
همكالسي هاش كه همه گوشي دارند، شرمنده نباشه؛ 
اولش گفتم بايد شاگرد اول بشه؛ از شوق گوشي، اينقدر 
درس خوند تا شاگرد اول شد. بعد سال بعد بهانه كردم كه 
وقتي 16سالت بشه، برات مي خرم. امسال 16 سال رو تموم 
مي كنه. اما من و پدرش نتونستيم پول جور كنيم. باباش يك 
كارگر ساده است. امروز كه روز تولدشه، ناچارم يك عروسك 
براش بخرم.« زن كه در زمان صحبت، بغضي گلويش را فرا 
گرفته بود در ادامه گفت: »بدتر از ش��رمندگي پدر و مادر 
جلوي بچه هاش، هيچ چيزي وج��ود نداره. البته خدا رو 
شكر مي كنم كه خونواده ام، سالم هستند، اما جداي از نفس 
كشيدن مردم به چيزاي ديگه اي هم نياز دارند. بدون رفاه، 
آرامش و تفريح، مردم فقط زنده اند، اما زندگي نمي كنند.

كاري ندارم كي رييس جمهور ميشه، فقط هر كسي كه 
انتخاب شد، بدونه در صورتي كه به جاي مردم فكر دوستان 

و آشناها و هم حزبي هاش باشه، آه مردم پشت سرشه.«

  سكانس پاياني؛ زماني براي بهترين انتخاب 
هرچن��د نظ��ام طبقات��ي در مح��الت مختل��ف دچار 
دگرگوني هاي ساختاري عديده اي شده است، اما نكته 
قابل توجهي كه ازحدود 3س��اعت گفت وگو با ساكنان 
يكي از مناطق جنوبي پايتخت، مي توان برداش��ت كرد، 
آن اس��ت كه موضوع معيش��ت و رف��اه، همچنان يكي 
از مهم تري��ن مطالباتي اس��ت كه مردم بهب��ود آن را از 
نظام تصميم س��ازي هاي كش��ور طلب مي كنند. تورم 
افسارگسيخته، گس��ترش فقر، رش��د بيكاري، بحران 
آس��يب هاي اجتماعي و....مهم ترين معضالتي هستند 
كه دولت آينده جدا از اينكه كدام فرد يا جرياني س��كان 
هدايت آن را به دس��ت مي گيرد، بايد در راستاي بهبود 
شاخص هاي آن تالش كنند. از سوي ديگر پاسخگويي به 
مطالبات اقشار جوان جامعه و كاستن از بار محدوديت هاي 
بي دليل اجتماعي ديگر مطالبه اي است كه اقشار جوان 
جامعه از مسووالن دارند. اما اينكه آيا مردم در انتخابات 
ش��ركت مي كنند يا نه؟ ي��ا اينكه راي م��ردم در فاصله 
حدود يك ماه مانده به موعد رسمي انتخابات متوجه چه 
شخص يا جرياني است؛ موضوعاتي هستند كه هنوز براي 
پاسخگويي به آنها زمان و داده هاي اطالعاتي بيشتر مورد 
نياز است. در هر صورت به نظر مي رسد، ميزان مشاركت 
مردم در انتخابات پي��ش رو بيش از هر عامل ديگري در 
گروي رفتاري  است كه ش��وراي نگهبان با روند بررسي 
صالحيت هاي كلي نامزدها خواهد داش��ت. اگر ناظران 
با سعه صدر بيش��تري با انتخابات برخورد كنند و امكان 
حضور چهره هاي مورد وثوق افكار عمومي را فراهم كنند، 
مي توان نسبت به حضور پر شور نسل هاي مختلف ايراني 

در انتخابات اميدوار بود. در غير اين صورت....
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نظارت اجتماعي براي كاهش 
رنج هاي تهران 

راه حل عمده اين روش در كشور ما، ايجاد حس تعلق به تك 
تك شهروندان يك شهر است و در شهري مانند تهران اگرچه 
اين كار دشوارتر است اما مي توان حداقل با تقويت احساس 
تعلق به مح��ل، خيابان و منطقه ش��هرداري هاي مختلف، 
زمينه ساز افزايش مشاركت مردم بود.  امروز مشكالتي مانند 
آب و فاضالب كه نيازمند اقدامات عاجل اس��ت، مي تواند از 
حمايت هاي مردمي برخوردار ش��ود. وقتي مشكالت آب و 
فاضالب در حال افزايش است و مردم در جريان كمبود منابع 
آب و كاهش باران هستند، مي توان مستقل از اقدامات سياسي 
و جناحي، اقش��ار مختلف را در حل اين معضالت دعوت به 
همكاري كرد. در بسياري از محله هاي تهران، مردم مدت هاست 
كه پرداخت اقساط فاضالب را آغاز كرده اند و راه اندازي خطوط 
فاضالب و جلب مشاركت بين المللي از طريق وام هاي بانك 
جهاني و... نيز مي تواند در راه اندازي تاسيس��ات تصفيه آب 
اثرگذار باشد و به تدريج شاهد كاهش آلودگي هوا و سختي 
آب، جلوگيري از هدر رفتن منابع و اقدامات ديگر باشيم و در 
اين مسير شوراي شهر و شهرداري ها، سازمان آب و فاضالب و 
وزارت نيرو به كمك هاي بانك هاي كشور بايد مشاركت هاي 
مردمي را به اقدامي موثر در كاهش اين مشكالت تبديل كنند.  
از سوي ديگر، پهنه بندي مناسب و رعايت قواعد محله هاي 
مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي، كمك قابل توجهي به حل 
مشكالت مردم و كاهش ترافيك و تردد غيرضروري در مناطق 
ديگر خواهد ك��رد و مردم هر محله، نيازهاي خود را از طريق 
محله هاي خود تامين خواهند كرد.  استفاده از خدمات دولت 
الكترونيك و كد ملي براي ايجاد سامانه هاي قدرتمند اداري و 
تجاري مي تواند تمامي خدمات شهري و اداري شهروندان را 
به صورت متمركز و با كمتري مراجعه مردم ساماندهي كند 
تا تمام امور بيمه اي، بازنشستگي، بانكي، مالياتي و خريدها 
و خدمات مختلف با كاهش مراجعات و هزينه همراه شود. در 
اين راستا، شهرداري ها و شوراهاي شهر، بايد سامانه هايي را 
راه اندازي كنند كه مردم يك شهر بتوانند براي ايجاد آرامش 
و رفاه نسبي مورد نظر خود، هر نوع خدمات را دريافت كرده 
و در عي��ن حال ب��ا پرداخت هاي به موق��ع، درآمد مورد نظر 
شهرداري ها را تامين كنند و تمام عوارض و ماليات ها و سهم 
مردم از هزينه هاي شهري، به موقع پرداخت شود و به جاي 
تراكم فروشي و مشكالت آن، شاهد مشاركت فعال شهروندان 
از طريق ايجاد حس تعلق به شهر و محله ها باشيم.  به عنوان 
مثال، در موضوعاتي مانند واكسيناسيون، مقامات و مسووالن 
ش��هري و محلي، مي توانند امكانات موجود را ايجاد كنند و 
همچنين خدمات ديگر مورد نياز مردم را فراهم نمايند. مطمئنا 
مردم براي ايجاد رفاه و آرامش و آس��ايش اعضاي خانواده، در 
پرداخت هزينه هاي طرح هاي اثرگذار و كارآمد مش��اركت 
خواهند داش��ت.  در كنار ارائه خدمات و افزايش مش��اركت 
مردم و افزايش احساس تعلق شهروندان، بايد از امكانات بسيار 
ش��هري مانند امالك، غرفه ها، مغازه ها و... در جهت كاهش 
دستفروش��ي و ارائه چهره مناسب شهري، برنامه ريزي شود 
تا مشكالت بيكاري و نبود درآمد مناسب، از راه هاي مناسب 
و قانوني برطرف ش��ود.  برخورد ماموران ش��هرداري با مردم 
و همچنين مردم با ماموران بايد بهتر ش��ود و به سمت درك 
متقابل در جهت كاهش مشكالت مشترك حركت كند. براي 
كاهش مشكالت توزيع كاالهاي اساسي و معيشتي در مراكز 
ميادين و تره بار، فروشگاه ها، بازارچه ها و عرضه مستقيم كاال با 
قيمت مناسب نيز بايد اطالع رساني و اقدامات مناسب صورت 
بگيرد تا مردم شهر كه عمدتا از طبقات متوسط و كم درآمد 
هستند، بتوانند مايحتاج خود را با قيمت مناسب تامين كنند.  
نگاهي به آمار بيكاري نيز نش��ان مي دهد كه سهم 18 تا 35 
ساله ها از بيكاري موجود در كشور نشان مي دهد كه باالترين 
بيكاري در بين جوانان تحصيل كرده است كه بعد از دريافت 
ديپلم متوسطه تا سن 35 سالگي، يعني در دوران جواني، دوره 
دانشجويي، تش��كيل خانواده و ازدواج، تا شكل گيري خانه و 
كاشانه، عمدتا با درصد بيكاري باال مواجه هستند. به  طوري 
كه براساس تعريف مورد نظر مركز آمار از بيكاري بيش از 1.7 
ميليون نفر از 2.4 ميليون بيكار را افراد 18 تا 35 ساله تشكيل 
داده اند. از اين تعداد 1.2 ميلي��ون نفر مردان و 550 هزار نفر 
زنان جوان و تحصيلكرده هس��تند. اين در حالي است كه در 
كشورهاي توسعه يافته، جوانان به عنوان سرمايه هاي اصلي 
توسعه عامل ايجاد بهره وري، كارايي، ارزش افزوده و اثرگذار 
بر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي هستند و موتور توليد و 
مصرف و تقاضا و عرضه را جوانان در اين س��ن و سال روشن 
نگه مي دارند و به رونق جامعه كمك مي كنند.  از سوي ديگر، 
بخش عمده اي از جمعيت فعال 26 ميليون نفري جوياي كار 
كشور و به دنبال آن بيكاري جوانان نيز در تهران و شهرهاي 
اطراف حضور دارند. در نتيجه تعداد جمعيت جوان جوياي كار 
كه عمدتا تحصيلكرده و فارغ التحصيل دانشگاه هاي تهران 
هستند، به دنبال يافتن شغل هاي مختلف خدماتي، اداري و 
شركتي هستند و در صورت رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 
مناسب در كشور، مي توان از اين سرمايه هاي ارزشمند انساني 
بهترين بهره برداري را براي توسعه كشور به كار گرفت.  طبق 
آمار بانكي كش��ور، حدود 60 درصد پس ان��داز بانك ها و 70 
درصد تس��هيالت بانكي كشور متعلق به استان تهران است 
يعني گردش مالي بزرگ و عجيب 2000 هزار ميليارد توماني 
بانك هاي كشور در تهران به فعاليت هاي مختلف مالي، خريد 
و ف��روش و خدمات مختلف اش��تغال دارد. حتي اگر بخش 
عم��ده اي از اين گردش مالي بزرگ مربوط به دفتر مركزي و 
حساب هاي بانكي مركزي وزارتخانه ها و شركت هاي بزرگ 
باشد كه در اس��تان ها به توليد و تجارت مشغول هستند، باز 
هم بايد توجه داشت كه اين گردش مالي بزرگ، فرصت هاي 
بسياري را براي ايجاد شغل و فعاليت در پايتخت كشور ايجاد 
كرده اس��ت.  عالوه بر گردش مالي بخش خصوصي، كسب 
وكارها، تجارت و توليد و خدمات مختلف فعال در تهران، بخش 
عمده بودجه دولتي از طريق وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، 
شبه دولتي، شهرداري ها، عمومي، بيمه ها، تامين اجتماعي، 
صندوق هاي بازنشس��تگي و... در تهران به اقتصاد و جامعه 
تزريق مي شود. در نتيجه فرصت هاي بزرگي را براي فعاليت، 
رقابت، اشتغال، سرمايه گذاري و... ايجاد كرده است.  اما به همان 
ميزان كه اين امكانات بزرگ مالي، بانكي، دولتي، شبه دولتي، 
تحصيلي، بودجه اي، شركت ها و حتي سازمان هاي بين المللي 
در تهران وجود دارد، به همان ميزان س��وء مديريت ها و عدم 
نظارت موجود، زمينه ساز فساد مالي در سازمان هاي دولتي و 
خصوصي در 5 دهه اخير بوده و موجبات رشد حاشيه نشيني و 
فقر و فاصله طبقاتي را نيز در شهرك هاي اقماري فراهم كرده 
است.  هر چند كه مشكالت كالن اقتصاد، تحريم ها، كسري 
بودجه دولت، نبود فضاي كسب و كار مناسب و... بر فعاليت خرد 
و تفضيلي شهرها نيز موثر است اما اميد است كه مردم، مقامات 
محلي، شوراهاي شهر و مسووالن كشوري، در جهت كاهش 
مشكالت شهري و افزايش مشاركت شهروندان، بهانه جويي 
در مورد وجود مشكالت تحريم و فضاي كالن اقتصاد را كاهش 
دهند و حداقل از همين امكانات موجود نيز با بهره وري و كارايي 
بيشتري استفاده كنند و سياست هاي اثرگذاري را به كار بگيرند 
تا شاهد كاهش رنج مردم و پايتخت باشيم. »شادماني همه جا 

پشت در است، درگشودن هنر است.«

ضرورت پايبندي دولت به 
هموارسازي زماني انتشار اوراق

 در واق��ع، الگوي ماهانه عرض��ه اوراق دولت طي 
س��ال هاي اخير براس��اس وضعيت بازار و شرايط 
طرف تقاضا تعيين نش��ده بلكه صرفا تابعي از نياز 
دولت براي منابع نقد بوده اس��ت.از آنجا كه حجم 
اوراق در نظر گرفته ش��ده براي انتش��ار در قانون 
بودجه س��ال جاري نيز مانند س��ال گذشته رقم 
بسيار بااليي اس��ت، به نظر مي رسد كه واگذاري 
اين اوراق مي توانست هر چه سريع تر آغاز شود و 
به صورت هموار ط��ي زمان ادامه يابد. تداوم رويه 
حراج هاي هفتگي اوراق از همان هفته هاي ابتداي 
سال 1400 مي توانست طي دو ماه سپري شده از 
سال، رقم قابل مالحظه اي منابع در اختيار دولت 
قرار دهد و مانع از انباشت عرضه اوراق طي ماه هاي 
آينده ش��ود. الزم به ذكر اس��ت تجربه سال هاي 
اخير نش��ان مي دهد كه نرخ ب��ازده ماهانه اوراق 
طي س��ال هاي 1392 تا 1399 رابطه مستقيمي 
با ميزان عرضه اوراق داش��ته به شكلي كه مثال در 
اسفندماه به دليل حجم باالي انتشار اوراق توسط 
دولت، ميانگين نرخ بازده همواره باالتر از س��اير 
ماه ها بوده است. در كنار اين الگوي تاريخي، بايد 
توجه داشت كه در دو ماه ابتدايي سال جاري بنا به 
داليلي نظير برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
و مذاكرات احياي برجام، شرايط تمامي بازارهاي 
مالي و كااليي در فضاي ابهام قرار داشته و فرصت 
سفته بازي چنداني وجود نداشته است. اين موضوع 
به معناي آن است كه در اين دوره ابزارهاي بادرآمد 
ثابت گزين��ه جذابي براي س��رمايه گذاري تلقي 
ش��ده و احتماال انتش��ار اوراق دولت مي توانست 
با ميزان استقبال مناس��بي مواجه شود و هزينه 
تامين مالي دولت را كاهش ده��د. در كنار فوايد 
كوتاه مدت مربوط به هموارس��ازي زماني عرضه 
اوراق، پايبن��دي دولت به عرضه منظم و منضبط 
اوراق براس��اس برنامه زمانبندي از پيش تعيين 
شده مي تواند قابليت پيش بيني پذيري اين بازار 
و امكان برنامه ري��زي براي فعاالن را افزايش دهد 
و زمينه س��از توس��عه بلندمدت آن گردد. اعالن 
عمومي برنامه انتشار اوراق دولتي در فواصل ماهانه 
يا فصلي، مي تواند نقش مهمي در تصميم گيري 
و زمانبندي بخش خصوصي ب��راي عرضه اوراق 
شركتي داشته باشد و موجب افزايش كارايي بازار 
گردد و در مقاب��ل هرگونه توقف يا ابهام در برنامه 
عرضه اوراق دولتي مي تواند پيام هاي نامناسبي را 
به طرف تقاضا مخابره نموده و چالشي براي رشد 

بيشتر اين بازار باشد.

اقتصاد در دعواهاي سياسي 
گم شد

 بحران هاي فراموش شده
آنچه در روز ش��لوغ وزارت كش��ور فراموش شد، 
مشكالت و بحران هاي جدي بود كه كشور با آنها 
روبه روس��ت. هر چند اكثر نامزدهاي انتخاباتي 
از وضعيت معيش��تي مردم انتقاد كردند و از اين 
گفتن��د كه در دولت ش��ان قصد بهبود ش��رايط 
اقتص��ادي را دارد ام��ا در عم��ل هي��چ صحبت 
دقيقي از راه حل هاي احتمالي آنها مطرح نش��د. 
رش��د اقتصادي منفي در سال هاي گذشته، نرخ 
بيش از 30 درصدي تورم، آم��ار باالي بيكاري، 
تحريم هاي گس��ترده امريكا، س��رانجام نامعلوم 
عضوي��ت اي��ران در اف  اي ت��ي اف، افت ارزش 
پول ملي و از دس��ت رفتن ق��درت خريد مردم 
در بازارهاي مهمي مانند مس��كن و خودرو، تنها 
بخش��ي از مشكالت كالني اس��ت كه بسياري از 
نامزده��اي انتخابات حتي در حد ش��عار نيز به 
آنها نپرداختند. در كنار مسائل روز، چالش هاي 
كالن سياستگذاري در اقتصاد ايران مانند نقش 
دولت، س��هم بخش خصوصي، قوانين پيچيده و 
بروكراسي گس��ترده، فساد ساختاري، بهره وري 
پايين و فراموش شدن اهداف برنامه هاي توسعه 
مسائلي است كه دولت ها بايد براي آنها برنامه اي 

جدي داشته باشند. 
ام��ا الاقل ب��ه نظر مي رس��د در روز نام نويس��ي 
دعواهاي سياسي براي تمامي نامزدها جذاب تر 
ارائه برنامه براي بهبود حقيقي زندگي مردم بود.

فراموش شدن مس��ائل كالن اقتصادي تا جايي 
پيش رفت ك��ه ناصر همت��ي - رييس كل بانك 
مركزي – كه به بخش مهمي از انتقادها از عملكرد 
دولت به خصوص در حوزه تورم و ارزش پول ملي 
به عملكرد دستگاه زيرمجموعه او باز مي گردد نيز 

تصميم گرفت براي انتخابات نامزد شود.
هرچند تعداد قابل توجهي از مقامات سياس��ي 
فعلي و س��ابق كش��ور در روز پايان��ي ثبت نام ها 
وارد وزارت كش��ور شدند، فهرس��ت انصرافي ها 
نيز طوالني تر ش��د. از علي اكبر صالحي و صادق 
خرازي گرفته ت��ا محمدرضا عارف در روز پاياني 
نام نويس��ي ها س��رانجام اعالم كردن��د كه وارد 
عرصه رقابت نخواهند شد. در ميان اصولگرايان 
ني��ز محمد باقر قاليب��اف نيامد و عل��ي نيكزاد، 
نايب رييس مجلس نيز انصراف خود را از حضور 

در انتخابات اعالم كرد. 
انتخابات رياس��ت جمهوري س��يزدهم از امروز 
)يكش��نبه( وارد فاز جديد خود خواهد شد و در 
ش��رايطي كه كشور از س��ويي با مشكالت كالن 
اقتصادي دس��ت و پنجه نرم مي كند و از س��وي 
ديگر س��ايه س��نگين ويروس كرونا هنوز بر سر 
كش��ور س��نگيني مي كند، به نظر مي رسد فعال 
جريان هاي سياس��ي وزن كشي ميان نامزدهاي 
انتخابات��ي خود را نس��بت به ورود ب��ه مباحث 
تخصصي اقتصاد ترجي��ح داده اند، موضوعي كه 
ش��ايد در روزهاي آينده و واضح تر شدن تصوير 

انتخاباتي كشور، تغيير وضعيت بدهد.

خبرنگار»تعادل«ازمناطقجنوبيتهرانگزارشميدهد

واكنش طبقات فرودست به انتخابات 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
به دنبال افزايش قيمت طال در ب��ازار جهاني به 1843 دالر 
كه افزايش 18 دالري را نشان مي دهد، قيمت انواع ارز نيز در 
بازار آزاد ارز افزايش يافت وقيمت دالر 22 هزار و 700 تومان، 
قيمت يورو 27 هزار و 400 تومان و درهم امارات 6 هزار و 250 
تومان اعالم شده است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي شنبه، 
25 ارديبهشت ماه نيز با 202 تومان افزايش به رقم 22 هزار 
و 183 تومان رس��يد.  قيمت فروش يورو نيز با افزايش 202 
توماني به رقم 26 هزار و 652 تومان رسيد.قيمت خريد هر 
دالر 21 هزار و 743 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 26 هزار و 
124 تومان بود. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 22 ه��زار و 306 تومان و نرخ فروش آن 21 هزار و 812 
تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريديورو در اين بازار 26 هزار 
و 571 تومان و نرخ فروش آن نيز 26 هزار و 308 تومان اعالم 
شد.در سامانه س��نا نيز قيمت دالر 21 هزار و 7۹0 تومان و 
قيمت يورو 26 هزار و 454 تومان رقم خورده است.همچنين 
در س��امانه نيما، حواله يورو به قيمت 25 هزار و 118 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 68۹ تومان معامله شد.

      قيمت سكه افزايش يافت
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد شنبه 
در بازار تهران با افزايش 160 هزار توماني به 10 ميليون و 
170 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و 100 هزار تومان معامله ش��د .نيم سكه 
بهار آزادي پنج ميليون و 800 هزار تومان، ربع س��كه سه 
ميليون و 800 هزارتومان و سكه يك گرمي هم 2 ميليون و 
250 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 1 ميليون و 22 هزار تومان 
رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 400 هزار تومان 
شد.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل باال رفتن 
تقاضا براي خريد سكه و طال و همچنين افزايش نرخ ارز، 
شاهد باال رفتن قيمت طال و سكه در بازار هستيم.محمد 
كشتي آراي با بيان اينكه صبح شنبه انس جهاني 1838 
دالر قيمت گذاري شده بود افزود: هر قطعه سكه طرح جديد 
۹ ميليون و ۹20 هزار تومان، سكه طرح قديم ۹ ميليون و 
550 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 500 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون 
و 50 هزار تومان بفروش مي رسد.هر مثقال طال 4 ميليون 
و 1۹5 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز ۹68 هزار 
و 400 تومان فروخته مي شود. قيمت ارز در بازار با افزايش 
روبرو بوده اس��ت؛ هر دالر 22 هزار و 600 تومان و هر يورو 
27 هزار و 100 تومان فروخته ش��ده است. به دليل موج 
جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر 
تهران نيز به مدت 4 هفته تعطيل بود و از 18 ارديبهشت ماه 
بعد از يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده 
است. قيمت هاي درج شده در اين خبر با استناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.

     دالر پايين رفت
ارزش دالر مقابل ارزهاي مهم كاهش پيدا كرد.شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گي��رد، در معامالت با 0.4 درصد كاهش نس��بت به روز 
گذشته در سطح ۹0.368 واحد بسته شد. در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با 0.52 درصد افزايش نسبت به روز قبل خود 
و به ازاي 1.40۹ دالر مبادله شد. يورو 0.57 درصد باال رفت 
و با رفتن به كانال 1.21 به 1.213 دالر رس��يد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر ب��ا 0.12 درصد كاهش به 
10۹.432 ين رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر 
امريكا به ازاي 1.286 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 

دالر معادل 6.436 يوان چين اعالم شد.

     پيش بيني تحليلگران از قيمت طال  در هفته جاري
نظرسنجي هفتگي كيتكونيوز نشان داد با افزايش فشارهاي 
تورمي و تجديد ابهامات اقتصادي، تحليلگران وال استريت 
و سرمايه گذاران غيرحرفه اي خوش بيني بااليي به افزايش 
قيمت طال در معامالت هفته جاري پيدا كرده اند. نوسان بازار 
طال هفته گذش��ته اوج گرفت. با اين حال تحليلگران اظهار 
كردند فضاي فعلي مي تواند اين فلز ارزشمند را به باالي مرز 
1850 دالر برساند كه محدوده فني مهمي به شمار مي رود و 
ميانگين قيمت 200 روزه است. رابين بيهار، تحليلگر مستقل 
بازار به كيتكونيوز گفت: سوال اينجاست كه به دليل رشد تورم 
آيا بانك مركزي امريكا ناچار مي شود نرخهاي بهره را زودتر 
از موعد افزايش دهد. اگرچه تورم رو به رش��د است اما تصور 
مي كنم بانك مركزي امريكا فضا براي صبوري دارد و اين امر 
از قيمت طال پشتيباني خواهد كرد. با بازگشايي اقتصادها، باال 
رفتن تورم منطقي است اما آمار اقتصادي همچنان يكسان 
 نيست. در نظرسنجي هفته جاري كيتكونيوز از تحليلگران

 وال اس��تريت، 13 نفر شركت كردند كه از ميان آنها 10 نفر 
مع��ادل 77 درصد به افزايش قيمت ط��ال و يك نفر معادل 
هشت درصد به كاهش قيمت طال راي دادند. دو نفر معادل 
15 درصد نظري نداشتند. در اين بين، مجموعا 464 نفر در 
نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران ُخرد شركت 
كردند كه از ميان آنها، 330 نفر معادل 71 درصد به افزايش 
قيمت و 80 نفر معادل 17 درصد به كاهش قيمت طال راي 
دادند در حالي كه 54 نفر معادل 11 درصد نظر خنثي داشتند. 

به دليل مسائل فني، شمار شركت كنندگان در نظرسنجي 
آنالين از سرمايه گذاران ُخرد به ميزان قابل توجهي پايينتر از 
حد متوسط بود. بهاي هر اونس طال در معامالت روز جمعه 
بازار امريكا با 14 دالر و 10 سنت معادل 0.8 درصد افزايش، 
در 1838 دالر و 10 سنت بسته شد و براي كل هفته حدود 
0.4 درصد رشد هفتگي ثبت كرد.شون السك، يكي از مديران 
شركت والش تردينگ اظهار كرد: من هنوز به رشد قيمت طال 
خوش بين هس��تم و اين تنها به دليل داغ شدن تورم نيست 
بلكه تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه با ادامه درگيري 
ميان رژيم صهيونيستي و فلس��طيني ها در نوار غزه شدت 
مي گيرد. تصور مي كنم قيمت طال در چند هفته آينده تقاضا 
براي دارايي امن را جذب كند كه ممكن است اين فلز ارزشمند 
را به باالي مرز 1850 دالر ببرد. وي در ادامه پيش بيني كرد 
طال احتماال به سمت مرز 1۹00 دالر پيشروي مي كند و سال 
را بدون تغييري به پايان مي برد و سپس روند صعودي قوي 
جديدي را آغاز مي كند. آدرين دي، رييس شركت مديريت 
دارايي آدرين دي به كيتكونيوز گفت: به افزايش قيمت طال 
خوش بين اس��ت زيرا سرمايه گذاران يك بار ديگر اين فلز را 
به عنوان پناه امن در برابر تورم پذيرا شده اند. دارين نيوسام، 
رييس شركت دارين نيوسام آنااليز ضمن ابراز خوش بيني به 
روند افزايشي طال در كوتاه مدت، گفت: انتظار دارد ضعف فني 
بيشتري در دالر امريكا مشاهده كند. با اين حال سطح 1843 
دالر سطح مقاومتي كوتاه مدت طالست. اما همه تحليلگران 
انتظار ندارند طال قيمت باالتري را بشكند. آدام بوتون گفت: 
قيمت طال ممكن است پس از اينكه از مرز 1800 دالر عبور 
كرد، حركت قيمت ثابت يا رو به پايين پيدا كند. مارك چندلر، 
مديركل شركت بانوك برن گلوبال فاركس به كيتكونيوز گفت: 
اگرچه قيمت طال قويتر از حد انتظار بوده اما وي در خصوص 

روند صعودي محتاط مانده است.

   ايالن ماسك ۲۰ ميليارد دالر از دست داد
مديرعامل تسال كماكان س��ومين فرد ثروتمند در جهان 
اس��ت.به گزارش فوربس، پس لرزه هاي حض��ور در برنامه 
جنجالي طنز براي ايالن ماس��ك تمامي ندارد و بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه ثروت وي از زمان حض��ور در آن برنامه 
20.5 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است. وي همچنان با 
145.5 ميليارد دالر ثروت، سومين فرد ثروتمند در جهان 

محسوب مي شود. ماس��ك در آن برنامه آن طور كه انتظار 
مي رفت از دوج كوين دفاع نكرد و روز بعد نيز با انتشار توييتي 
در خصوص نگراني هاي زيست محيطي از استخراج بيتكوين 
و توقف قبول اين رمزارز براي خريد محصوالت تسال، بازار 
ارزهاي ديجيتالي را با يكي از بزرگ ترين ريزش هاي روزانه 
چند سال اخير مواجه كرد.  ارزش سهام تسال اكنون به 586 
دالر رسيده است كه آش��كارا نسبت به رقم 706 دالر ثبت 
ش��ده در هفته قبل فاصله دارد.  ارزش دوج كوين طي 24 
ساعت بيش از 50 درصد رشد كرد!به گزارش سي ان بي سي، 
رمزارز پر سر و صداي اين روزها به دنبال انتشار خبر ليست 
شدنش در صرافي كوين بيس و توييت جديد ايالن ماسك 
جان تازه اي گرفته است. بنيان گذار اسپيس ايكس و تسال 
در توييتي نوشت: با توسعه دهندگان دوج كوين همكاري 
خواهم كرد تا كارايي آن را در هنگام استفاده از تراكنش ها 
افزايش دهيم. ماسك پيشتر نيزيك نظرسنجي توييتري 
برگزار كرد كه اكثر راي دهندگان به استفاده از دوج كوين به 
عنوان ابزار پرداخت خريد محصوالت تسال راي مثبت دادند. 
به فاصله چند ساعت پس از آنكه ايالن ماسك- مديرعامل 
تسال- در تغيير موضعي عجيب اعالم كرد كه قبول بيتكوين 
براي خريد محصوالت اين شركت به دليل نگراني هاي زيست 
محيطي متوقف شده است، دفتر خدمات مالي داخلي امريكا 
هم از آغاز رسيدگي به تخلفات صرافي بايننس- بزرگ ترين 
صرافي ارزهاي ديجيتالي در جهان- به اتهام پولش��ويي و 
تخلفات مالياتي گس��ترده خبر داد. مق��ر صرافي بايننس 
در جزاير كايمن و س��نگاپور قرار دارد.  هرچند كه ارزهاي 
ديجيتالي كماكان در حال ثبت ركوردهاي جديدي هستند 
اما اندرو بيل��ي- رييس بانك مركزي انگلي��س كه يكي از 
منتقدان سرسخت آنها نيز محسوب مي شود كماكان معتقد 
است كه رمزارزها داراي هيچ ارزش ذاتي نيستند. بيلي با بيان 
اينكه سقوط آزاد قيمت رمزارزها كامال محتمل است گفت: 
توصيه من به س��رمايه گذاران اين است كه اگر مي خواهند 
جايي سرمايه گذاري كنند كه شايد تمام سرمايه شان نابود 
شود سراغ رمزارزها بروند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر 2350 ميليارد دالر برآورد مي شود 
كه اين رقم نسبت به روز قبل 10.83 درصد بيشتر شده است. 
 در حال حاضر 46 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار
 بيت كوين و 18 درصد در اختيار اتريوم اس��ت. بيت كوين 
12 سال پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر 
بالك چين ايجاد شد و از سال 200۹ معامالت اوليه آن شكل 
گرفت. در معامالت بازار جهاني ارزهاي مجازي بيت كوين 3 
درصد ديگر هم ريخت.به گزارش كوين ماركت كپ، در بازار 
جهاني ارزهاي مجازي قيمت بيت كوين 3.1 درصد كاهش 
ياف��ت و به ح��دود 48 هزار و 700 دالر رس��يد. اين قيمت 
نسبت به 7 روز پيش 17.7 درصد پايين تر است. با احتساب 
افت، قيمت پادشاه ارزهاي مجازي ارزش كل بازار بيت كوين 
حاال به ۹06 ميليارد دالر كاهش يافته و ممكن اس��ت طي 
روزهاي آينده از ۹00 ميليارد دالر هم پايين تر بيايد. تعداد 
بيت كوين هاي موجود در بازار جهاني هم به 18 ميليون و 710 
هزار و 556 عدد رسيده است.  اتريوم برخالف بيت كوين 0.۹ 
درصد رشد كرد و به حدود 3۹00 دالر رسيد. باينانس كوين 
هم 2.4 درصد پايين آمد و 584 دالر در هر توكن معامله شد. 
اتفاق مهم اين بود كه داج كوين جايگاه چهارمين ارز مجازي 
جهان از نظر ارزش بازار را از دست داد و با 0.۹ درصد كاهش 

با قيمت 51 سنت به جايگاه پنجم نزول كرد.
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همتي هم نامزد شد
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي نيز براي 
ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري، وارد وزارت 
كشور شد. همزمان با نزديك شدن به ساعات پاياني 
ثبت نام سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري، 
عبدالناصر همتي ريي��س كل بانك مركزي نيز به 
منظور ثبت نام، وارد وزارت كش��ور ش��د. مجموعا 
304 داوطل��ب ثبت ن��ام كرده و اف��رادي از جمله 
مصطفي تاج زاده، اسحاق جهانگيري، پزشكيان، 
احمدي نژاد، آيت اهلل رييسي، و علي الريجاني، عارف، 
شاخص ترين چهره هايي بودند كه ثبت نام كردند. 
همچنين محمد عباسي، محمود صادقي، رستم 
قاسمي، فريدون عباسي، سعيد محمد، اميرحسين 
قاضي زاده هاش��مي، علي مطهري، عليرضا افشار، 

براي راهيابي به ساختمان پاستور اسم نوشته اند.

پورابراهيمي: دست هاي پشت 
پرده مانع كاهش نرخ ارز شده است

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه 
دست هايي پشت پرده از كاهش نرخ ارزي جلوگيري 
مي كنند گفت: تقاضا هاي كاذب در بازار رو به كاهش 
است.محمدرضا پور ابراهيمي با اعالم اينكه نرخ ارز 
در اقتصاد ايران متاثر از برخي عوامل اقتصادي مانند 
وضعيت تراز تجاري كشور و برخي عوامل غيراقتصادي 
مانند تحريم ها، سفته بازي و تقاضاي كاذب در بازار 
است، گفت: تقاضا هاي كاذب رو به كاهش است. وي 
با تاكيد براينكه پيش بيني ها از شرايط كنوني و پيش 
روي حركت اقتصاد كشور بگونه اي است كه ميزان اثر 
عوامل غيراقتصادي در تعيين نرخ ارز به حداقل خواهد 
رسيد، افزود: همين موضوع باعث شده عالوه بر كاهش 
تقاضا هاي كاذب و سفته بازي در بازار، بخشي از منابع 
ارزي كه به صورت سپرده هاي فردي و شخصي خارج از 
شبكه بانكي نگهداري مي شوند هم در حال بازگشت به 
چرخه جريان اقتصاد است.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: اين روز ها دو عامل كاهش تقاضا و ورود 
دالر هاي شخصي به چرخه اقتصاد باعث كاهش نرخ 
دالر به سوي يك قيمت تعادلي شده، اما گزارش هايي 
رسيده است مبني بر اينكه دست هايي سعي مي كنند 
از روند منطقي كاهش قيمت دالر جلوگيري كنند.

پور ابراهيمي تقويت ارزش پول ملي در كنار مديريت 
ت��ورم را اولويت اصلي همه بانك هاي مركزي در دنيا 
خواند و گفت: مجلس به اين موضوع ورود كرده است 
و گزارش ها در حال پيگيري است.وي افزود: مجلس 
براس��اس مبناي عرض��ه و تقاضاي بازار و سيس��تم 
مرتبط با احكام برنامه ششم توسعه كه نرخ ارز را نرخ 
شناور مديريت شده تعيين كرده است، مسير حركت 

اقتصادي كشور را دنبال مي كند.

سهميه وام تكليفي ساخت و ساز 
به همه بانك ها ابالغ شد

بر اساس قانون بودجه 1400 مجموعًا بانك ها بايد360 
هزار ميليارد تومان براي واحدهاي مسكوني شهري و 
روستايي كه در مجموع يك ميليون و 200 هزار واحد 
است پرداخت كنند.محمود محمودزاده گفت: بر اساس 
قانون بودجه 1400، يك ميليون و 200 هزار واحد اعم 
از واحدهاي مسكوني شهري و روستايي، مقرر است تا از 
تسهيالت ساخت مسكن استفاده كنند كه از اين تعداد 
400 هزار واحد براي واحدهاي مس��كوني روستايي و 
800 هزار واحد براي واحدهاي مسكوني شهري در نظر 
گرفته شده است. همه مالكان خصوصي ، خودمالكان و 
سازندگان بخش خصوصي مي توانند بر اساس ضوابطي 
كه وزارت راه و شهرسازي تعيين كرده به بانك ها مراجعه 
و تقاضاي استفاده از تسهيالت ساخت كنند. بر اساس 
شاخص بندي اي كه انجام شده اين تسهيالت در اختيار 
واجدان شرايط كه عمومًا سازندگان واحدهاي متوسط 
و ارزان قيمت هس��تند، قرار مي گيرد. معاون مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: پرداخت 
تسهيالت ساخت مس��كن افزايش يافته به واحدهاي 
گران قيمت تعلق نمي گيرد و اين بخشي از ضوابط وزارت 
راه و شهرسازي است. واحدهاي متوسط و ارزان قيمت 
مش��مول قانون دريافت تسهيالت س��اخت هستند. 
همچنين حدود 400 ه��زار از يك ميليون و 200 هزار 
واحد مسكوني براي واحدهاي مسكوني روستايي و 800 
هزار واحد براي مسكن شهري در نظر گرفته شده است.

محمودزاده در خصوص سقف تسهيالت ساخت اعالم 
كرد: اين موضوع هم اكنون در ش��وراي پول و اعتبار در 
دست بررسي است كه بر اساس سيستم بانكي بايد اين 
چهارچوب تعيين ش��ود. بانك مركزي تاكنون جدول 
سهميه بانك ها را اعالم كرده است اما در خصوص مبلغ 
ظرف يك تا دو هفته آتي اعالم خواهد ش��د.بر اساس 
قانون همه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مشمول 
اجراي اين طرح هستند و ابالغ سهميه هايي كه بايد به 
تسهيالت ساخت مس��كن اختصاص دهند را دريافت 
كرده اند.سهميه بانك ها در ارايه تسهيالت ساخت مسكن 
متفاوت است و سهميه بانك عامل بخش مسكن با توجه 
به تخصصي بودن آن بانك در حوزه مسكن از ساير بانك ها 
بيشتر است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان »وام توليد 
مس��كن به پروژه هاي ارزان قيمت پرداخت مي شود«، 
گفت: شوراي پول و اعتبار در حال بررسي افزايش سقف 
وام ساخت مسكن است.بر اساس قانون بودجه 1400 
بايد 1.2 ميليون واحد مس��كن ش��هري و روستايي از 
تسهيالت ساخت مسكن استفاده كنند. از اين تعداد 400 
هزار واحد براي واحدهاي مسكوني روستايي و 800 هزار 
واحد براي واحدهاي مسكوني شهري در نظر گرفته شده 
است.وي با بيان اينكه وام ساخت براي رونق توليد مسكن 
افزايش يافت، اف��زود: مالكان خصوصي ، خودمالكان و 
سازندگان بخش خصوصي بر اساس ضوابطي كه وزارت 
راه و شهرسازي تعيين كرده به بانك ها مراجعه كرده و 
تقاضاي اس��تفاده از تسهيالت ساخت را داشته باشند. 
بر اساس شاخص بندي كه انجام شده اين تسهيالت در 
اختيار واجدان شرايط كه عموما سازندگان واحدهاي 

متوسط و ارزان قيمت هستند، قرار مي گيرد.

رشد 96 درصدي تسهيالت
 به بخش هاي اقتصادي

گروه بانك و بيمه| بررس��ي تسهيالت پرداختي از 
سوي يك بانك به بخش هاي مختلف اقتصادي همچون 
كش��اورزي، صنعت و معدن، مس��كن و س��اختمان، 
بازرگاني، خدمات و صادرات بيانگر اين است كه بخش 
خدمات بيشترين تسهيالت را دريافت كرده اند.  اين 
در حالي است كه طبق آخرين آمار اعالم شده از سوي 
بانك مركزي، تسهيالت پرداختي بانك ها طي11 ماهه 
ابتداي سال 13۹۹ به بخش هاي اقتصادي مبلغ 1606 
هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه 
سال قبل ۹6.2 درصد افزايش داشته است.سهم بخش 
كشاورزي و صنايع تبديلي از كل تسهيالت پرداختي 
بانك طي سال گذش��ته 736۹ ميليارد تومان و سهم 
بخش صنعت و معدن نيز معادل 40 هزار و 768 ميليارد 
تومان بوده است.طبق اطالعات كسب شده از بانك ملي، 
بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيالت پرداختي 
بانك طي سال گذشته به ميزان2045 ميليارد تومان 
دريافت كرده است. سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز 
از كل تس��هيالت پرداختي بانك طي سال گذشته به 
ترتيب23 هزار و 585 ميليارد و 86 هزار و 365 ميليارد 
تومان بوده است. همچنين، بخش صادرات معادل 300 
ميليارد و 26۹ ميليون تومان بوده است. عالوه براين، كل 
ميزان تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه 
پرداخت شده توسط بانك ملي ايران در سال گذشته 
معادل 11 هزار و 331 ميليارد تومان در قالب 217 هزار 

و 215 فقره بوده است.

نوسان نرخ ارز 
مانع تصميم گيري   مي شود

مدرس عل��وم اقتصاد دانش��گاه آزاد اس��المي واحد 
شهركرد با بيان اينكه نوسانات نرخ ارز تاثيرات مثبت 
و منفي گس��ترده اي دارد، گفت: زماني كه در اقتصاد 
ثبات وجود نداش��ته باش��د، امكان ايجاد ضرر و زيان 
اقتصادي براي فعاالن اين حوزه افزايش پيدا خواهد 
كرد، بنابراين مهم ترين پيامد نبود ثبات اقتصادي اين 
است كه فرآيند تصميم گيري براي اين قشر با مشكل 
مواجه مي ش��ود. بهمن قدمي دمابي در گفت وگو با 
ايسنا با بيان اينكه يكي از عوامل تاثيرگذار در فرآيند 
تعيي��ن عرضه و تقاضا در كاال، ارز، مس��كن، طال و ...، 
بحث انتظارات در پايين و باال شدن قيمت است، اظهار 
كرد: خريدارو فروشنده عموما در بحث عرضه و تقاضا 
پيش بيني از آينده قيمت هارا مدنظر قرار مي دهند و بر 
همين اساس اقدام به معامله در بازارهاي مختلف اعم 
از سرمايه، مسكن و ... مي كنند.مدرس علوم اقتصاد 
دانشگاه آزاد اس��المي واحد شهركرد افزود: به عنوان 
مثال اگر فردي بخواهد مسكن خريداري كند در اين 
فرآيند به بحث درآمد خود، سليقه و قيمت آن توجه 
مي كند، اما همانطور كه اشاره شد، يك عامل اثرگذار 
در موضوع خريد و فروش مسكن بحث انتظارات است، 
يعن��ي پيش بيني ها از آينده قيمت مس��كن چگونه 
است و سطح درآمدها در آينده تا چه اندازه اي تغيير 
خواهد كرد.وي با اشاره به اينكه در اقتصاد ايران عوامل 
مختلفي در فرآيند عرضه و تقاضا تاثير دارد، گفت: در 
اين ميان نقش انتظارات پررنگ تر است و اين انتظارات 
از آينده، در هيچ كشوري همانند ايران اثرگذار نيست، 
زيرا سهم عوامل غير اقتصادي از متغيرهاي اقتصادي 
در باال و پايين رفتن قيمت ها بسيار تاثير دارد. قدمي 
ادامه داد: پيش بيني مي شد كه نرخ ارز قبل از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري امريكا و پس از اعالم نتايج 
انتخابات در اين كش��ور تفاوت خواهد داشت، يعني 
اقتصاد ايران به عوامل غير اقتصادي وابس��ته است و 
از آنها تاثير مي پذيرد.در حال حاضر كشور در آستانه 
تحوالت سياسي قرار دارد و اين مسائل موجب مي شود 
پيش بيني ها نسبت به آينده اقتصاد ايران تغيير پيدا 
كند، همين اتفاقات باعث كاهش نرخ دالر شده است و 
در نتيجه كاهش تورم را رقم مي زند، البته بايد منتظر 
ماند تا ببينيم اين اتفاقات مثبت در عالم واقعي اقتصاد 
كشور محقق خواهد شد يا خير؟ وي در ادامه با اشاره 
به وضعيت بازار س��رمايه، بيان كرد: اين بازار در سال 
گذشته به دليل فضاي رواني حاكم بر كشور، جهش 
فوق الع��اده اي پيدا كرد، اما آينده بازار س��رمايه قابل 
پيش بيني نيست، اعتقاد بر اين است كه فضاي بازار 
سرمايه به همين منوال پيش برود و افزايش قيمتي 
در اين بازار رخ ندهد، مگر اينكه فعاليت هاي توليدي 
در اقتصاد افزاي��ش پيدا كند.قدمي با بيان اينكه رفع 
تحريم ها در كوتاه مدت تاثيري بر بازار سرمايه ندارد، 
اضافه كرد: احتماال روند فعلي بازار سرمايه ادامه پيدا 
مي كند و حتي ممكن است شاخص آن با روند نزولي 
مواجه ش��ود، حتي اين احتمال م��ي رود كه به دليل 
مبادالت پول��ي و ارزي يك ركود در اين بازار به وجود 
بيايد.وي با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه شفاف، پرريسك 
و پرنوسان اس��ت، اظهار كرد: بهتر است مسووالن در 
اين بازار دخالتي نداشته باشند، زيرا قانون گذاري ها و 
برخي سياست ها تاثير نامطلوبي بر اين بازار دارد و در 
اين صورت است كه ثبات اقتصادي پديد مي آيد.به نظر 
مي رسد اگر مسووالن در اين بازار دخالت نكنند بازار 
سرمايه راه درست را پيدا خواهد كرد، بايد اجازه داد كه 
تغييرات بازار سرمايه متاثر از متغيرات اقتصادي باشد و 
تصميمات مسووالن در اين حوزه تاثير چنداني نداشته 
باشد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نوسانات نرخ 
ارز تاثيرات مثبت و منفي گسترده اي بر اقتصاد دارد، 
تصريح كرد: زماني كه در اقتصاد ثبات وجود نداشته 
باشد، امكان ايجاد ضرر و زيان اقتصادي براي فعاالن اين 
حوزه افزايش پيدا خواهد كرد، بنابراين مهم ترين پيامد 
نبود ثبات اقتصادي اين است كه فرآيند تصميم گيري 
با مشكل مواجه مي شود و افراد نمي دانند در كدام بازار 
سرمايه گذاري كنند.بازار بورس نيز همانند ديگر بازارها 
از عوامل مختلفي مانند قيمت ، پيش بيني ها، انتظارات، 
وضعيت اقتصادي كالن، وضعيت اقتصادي بين الملل، 
مراودات اقتصادي داخل و خارج كشور تاثير مي پذيرد 
اما مهم ترين عامل در اقتصاد اي��ران انتظارات يعني 

همان پيش بيني هاي افراد از آينده است.

حركتدالردركانال۲۲هزارتوماني

افزايش قيمت طال، سكه و ارز در بازار

»حقوقاقتصادي«دستاوردميانرشتهايبرايكاهشمشكالتاجتماعيوتعادلاقتصادي
ب��ا وج��ود گس��ترش عل��وم و 
فناوري ه��اي جدي��د از جمله 
ابزارهاي اطالع رساني، شبكه هاي 
اجتماعي و عصر انفجار اطالعات، 
چند برابر شدن تجارت جهاني و 
ارتباط بين كشورها و استفاده از 
مزيت هاي نس��بي در مناطق 
مختل��ف جه��ان، همچن��ان 
مشكالتي مانند فقر، جنگ، بزهكاري، تخلفات اقتصادي، 
كالهبرداري، پولشويي، اختالس، فساد مالي و... باقيست و 
شكل هاي جديد و پيچيده تري به خود گرفته است و همچنان 
بخش عمده زندانيان را تخلف كنن��دگان از مقررات مالي 
تشكيل مي دهد و مردم بس��ياري به خاطر چك بي محل، 
مهريه، تعهدات مالي و... در زندان هستند.  در روابط تجاري و 
اقتص��ادي، س��ازمان هاي بين الملل��ي، تج��ارت جهاني، 
اس��تانداردها و قواعد و موافقت نامه هاي بانكي و تجاري و 
بيمه اي نيز عدم اجراي تعهدات از سوي دولت ها و شركت ها 
به شكل هاي ديگري ايجاد شده است و همه اين موارد در كنار 
حاشيه نش��يني و عدم تعادل هاي اجتماعي، حقوق دانان، 
اقتصاد دانان و متفكران رشته هاي علوم انساني و علوم تجربي 
را با اين پرسش اساسي مواجه كرده كه براي ايجاد تعادل در 
فضاي اجتماعي، اقتصاد، قراردادهاي حقوقي و روابط بين 
اشخاص حقوقي و حقيقي، چه مواردي بايد مورد توجه قرار 
گيرد تا از ش��دت بزهكاري ها، تخلفات قانوني، عدم اجراي 
تعهدات و هزينه هاي مبادله تحميل شده به ملت ها و دولت ها 
كاسته شود و موضوعاتي مانند تحريم اقتصادي، خروج از 
تعهدات بين الملل��ي كاهش يابد و جامعه ش��اهد كاهش 
مشكالت اقتصادي و اجتماعي و حقوقي و اختالف بين افراد 
و هزينه هاي سنگين حاشيه نشيني و گسترش فقر باشد.  
براين اساس، متفكران دانش و تخصص و تجربه خود را در يك 
رشته تخصصي به متفكران ساير رشته ها انتقال مي دهند تا از 
طريق دانش و اطالعات و تخصص بين رشته اي بتوانند به 
كاهش مش��كالت مش��ترك كمك كنند. به عنوان مثال، 
مشكالت بسياري در فضاي حقوقي، دادگستري ها، حقوق 
افراد و شركت ها وجود دارد كه با تجزيه و تحليل اقتصادي 
امكان حل آنها بهتر فراهم مي شود. به عنوان مثال، اگر قانون 
چك، قراردادهاي اقتصادي، همكاري هاي تجاري و مقررات 
بانكي اصالح شود و تعداد چك برگشتي و بي محل كاهش 
يابد، به طور خودكار، بر كاهش بزهكاري ها، زندانيان مالي 
وچك، اختالفات مالي، پرونده هاي دادگستري و... اثرگذار 
خواهد بود.  از اين رو، در رشته حقوق اقتصادي، به عنوان يك 
دانش بين رش��ته اي در اقتصاد و حقوق، با تجزيه و تحليل 

اقتصادي موضوعات حقوقي، از جمله استانداردها، قراردادها، 
قوانين و مقررات، و عملكرد سازمان هاي اقتصادي، مي توان 
به كاهش مشكالت اقتصادي و تجاري و حقوقي كمك كرد و 
با مبنا قراردادن به��ره وري، كارايي و اثرگ��ذاري قوانين و 
سياست ها و تصميم گيري ها و قراردادها، به كاهش مشكالت 
جامعه از جمله حاش��يه نش��يني، بزهكاري، و بسياري از 
اختالفات موجود كمك ك��رد.  در عصر حاضر دايره علوم و 
موضوعات مختلف اجتماعي بسيار گسترده و عميق شده و 
بش��ر ناچار به فراگيري تخصصي حوزه هاي مختلف علم و 
انديش��ه شده اس��ت. به تدريج مشخص ش��ده كه هر چه 
تكنولوژي و دانش گس��ترده تر مي ش��ود، با خود مس��ائل 
فراوان تري را ايجاد مي كند.  با ايجاد مشكالت اقتصادي جاري، 
نابرابري اجتماعي افزايش يافته و مشكالتي مانند افزايش 
دعاوي، درگيري هاي مربوط به بنيان خانواده، مشكالت و 
شكايات مربوط به تسهيالت بانكي، قراردادهاي اقتصادي، 
مالي، حقوقي و بزه هاي مختلف، حجم بزرگي از پرونده هاي 
حقوقي و كيفري را در دادگستري ايجاد كرده است.  گسترش 
مشكالت اقتصادي و حقوقي، معضالت مشترك بين فعاالن 
علم حقوق و علم اقتصاد و تجارت را افزايش داده است؛ و در 
نتيجه در بين حوزه هاي مشتركي چون »حقوق و اقتصاد«، 
از نظر تعدد دعاوي و هم از نظر تنوع مش��كالت موجود، با 
افزايش پرونده ها و مشكالت مش��ترك مواجه شده ايم. در 
گذشته مش��كالت ارضي و ملك عمدتا مربوط به مالك و 
مستاجر، سرقفلي و حق كسب و پيش��ه بود، اما امروز انواع 
اختالف ها و مش��كالت زمين و ملك از مجتمع س��ازي و 
شهرك سازي، تا مسكن مهر، ساخت مشاركتي و... را شاهد 
هستيم كه نيازمند دانش تخصصي در مورد مسائل حقوقي 
و همچنين آشنايي با روابط اقتصادي مانند اثر نرخ ارز و تورم 
بر هزينه توليد ساخت و ساز است كه عمال اجراي تعهد توسط 
پيمانكار را غير ممكن كرده است و بسياري از قراردادها در 
شرايط رشد باالي تورم 40 تا 50 درصدي غيرممكن مي شود.  
حل اين مشكالت، دركي دو طرفه از »حقوق و اقتصاد« را الزم 
دارد. براين اساس متخصصان حوزه هاي مختلف حقوقي، 
اقتص��ادي، سياس��ي، علوم انس��اني نظير روانشناس��ي و 
مردم شناسي... به دنبال پاسخ به اين پرسش هستند كه براي 
»آينده نگري« و »آينده پژوهي«و كمك به تعادل جامعه چه 
بايد كرد و چگونه مي توان از دانش گسترده امروز بشر جهت 
اثر بخشي در ابعاد مختلف استفاده كرد و مشكالت مشترك 
حوزه هاي اقتصادي و حقوقي جامعه را به تدريج به سمت 
تعادل نسبي حركت داد.  در سال هاي اخير، موضوعات ميان 
رشته اي براي حل مش��كالت پيچيده جامعه مورد توجه 
دولتمردان، انديش��كده هاي حقوقي و اقتص��ادي و علوم 

اجتماعي قرار گرفته است. ايجاد رشته هايي مانند »حقوق 
اقتصادي«، »اقتصاِدحقوق« و ... با نگاه به بررسي موضوعات 
مش��ترك اقتصاد و حقوق شكل گرفته اس��ت؛ و با تحليل 
اقتصادي موضوعات حقوقي، شناخت عميق تري از معضالت، 
بزهكاري ها، قراردادهاي اجتماعي و اقتصادي ارايه مي دهد. 
در اين تركيب، تاكيد بر انگيزه ها و واكنش هاي افراد به انگيزه ها 
موضوع مهمي است و به دنبال ارايه بينشي جهت تنظيم بهتر 
قراردادهاي اقتصادي و حقوقي هس��ت تا »به��ره وري« و 
»كارآمدي« افراد، شركت ها و »اثرگذاري« قانون و مقررات، 
افزايش يابد. »كارآيي اقتصادي« به عنوان يك مطلوب و يكي 
از عوامل سازنده و تأثيرگذار در حقوق قابل قبول است. در »علم 
حقوق« نيز كه هدف اصلي آن برقراري عدالت است »كارآيي 
اقتصادي« در اين راه، يك مالك است. »كارآيي اقتصادي« 
و »عدالت« اغلب قابل جمعند؛ يعني قانونگذار در وضع قانون 
بايد هم »كارآيي اقتصادي« و هم »عدالت« را در نظر بگيرد و 
در اغلب موارد قابل جمعند. »حقوق و اقتصاد« بر اين فرض 
كه افراد، عقاليي و متعارف هس��تند و به محرك ها پاس��خ 
مي دهند، وارد تحليل مشترك مي شوند. به طور مثال، براي 
فعاالن اقتصادي و حقوقي اين پرسش مطرح بوده كه با چه 
روش هايي مي توان اعتبار چك را افزايش داد تا چك به عنوان 
يك »ابزار كارآمد«، بيشتر استفاده شود و به رونق معامالت و 
مبادالت كمك كند؛ اجازه رش��د منفي اقتصادي و كاهش 
توليد نيز داده نشود. هنگامي كه آمار نشان مي دهد بخش 
عم��ده اي از پرونده هاي حقوقي، تعداد زندانيان، متعلق به 
چك هاي برگشتي است، تالش مي شود با نگاهي اقتصادي 
به قوانين، مقررات و قراردادهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي، 
ب��ه »كارآم��دي« و »به��ره وري« قوانين، كم��ك كرده و 
پيشنهادهايي راهگشا در جهت كاهش چك هاي برگشتي و 
پرونده ه��اي موج��ود در محاكم اراي��ه داد؛ ت��ا در نهايت 
»اثربخش��ي« قانون چك را افزاي��ش داده و »بهره وري« و 
»كارايي« چك و قراردادهاي اقتص��ادي را افزايش داد. در 
روزهاي اخير حذف چك در وجه حامل و الزام به نوشتن نام 
افراد موجب مي شود تا با كاهش چك برگشتي، مانع جدي 
در فضاي كس��ب وكار، اطاله دادرسي در پرونده هاي چك، 
تحميل هزينه باال به فعاالن اقتصادي و استفاده نامناسب در 
بستر جامعه محدود شود. با استعالم سوابق صادر كننده چك 
از سامانه صياد احتمال برگشت چك كاهش مي يابد و از سوابق 
صادر كننده چك و تعداد چك برگش��تي اطمينان حاصل 
مي شود. در تجزيه و تحليل اقتصادي موضوعات حقوقي، تنها 
به يك وجه از موضوعات توجه نمي شود و همزمان، هدف هاي 
دو بعدي براي كمك به »رشد بهره وري«، »افزايش كارايي« 
افراد، »رشد اقتصادي« در سرمايه گذاري و توليد، افزايش 

ثروت و درآمد، كمك به توزيع درآمد، رقابت در بازار و ابعاد 
حقوقي توجه خواهد شد. از اين روي، »حقوق اقتصادي« به 
يكي از رشته هاي جذاب و بين رشته اي تبديل شده است كه 
مي بايست جايگاه خود را در سازمان هاي اقتصادي، ادارات، 
دادگستري و محاكم باز كند و از تخصص هاي موجود اين 
رشته و دانش هاي نوين ميان رشته اي براي »اثرگذاري«، 
»بهره وري« و »كارايي« بيشتر استفاده شود. امروز گسترده 
شدن نقش روابط بين الملل، افزايش تجارت بين الملل، نقش 
موضوعاتي مانند تحريم هاي اقتصادي، انواع س��ازوكارها، 
نهاده��اي بين المللي، موسس��ات حقوق��ي و اقتصادي، 
قراردادهاي بين المللي و داخلي، ايجاب مي كند كه آگاهي از 
موضوعات اقتصادي براي حقوق دانان و شناخت موضوعات 
حقوقي بين المللي ب��راي اقتصاددانان الزم باش��د.  وقتي 
كش��وري با تحريم اقتصادي مواجه مي ش��ود يا عضو يك 
س��ازوكار بين المللي مانند FATF نيست، موجب افزايش 
»هزينه هاي مبادله« براي »فعاالن اقتصادي« مي ش��ود. 
افزايش »هزين��ه مبادله« به معناي اثرگ��ذاري بر نرخ ارز، 
هزينه هاي بانكي، بيمه اي، قراردادها و... است و حتي گشايش 
ال سي و درخواست تجارت بين كشورها دچار مشكل شده 
كه اين امر ابعاد حقوقي فراوان را پيرو آن ايجاد مي كند. از جمله 
اينكه كارمزدهاي بانكي و بيمه اي افزايش مي يابد، هزينه هاي 
بيمه حمل و نقل به خاطر افزايش ريس��ك كش��ور بيشتر 
مي ش��ود. براين اساس، كس��اني كه به صورت همزمان به 
موضوعات حقوقي، بين المللي و اقتصادي توجه دارند و در 
عين حال به سازوكار، هزينه ها و قراردادهاي مرتبط با اقتصاد 
داخلي و بين المللي آشنا هستند؛ مي توانند در زمينه قراردادها، 
همكاري ها، اثر قوانين و مقررات و ارايه راهكارها اثرگذارتر 
باشند؛ زيرا توان تشخيص، آگاهي و مطالعه موضوعات و ارايه 
پيشنهادهاي موثر را دارند؛ در نتيجه به افزايش »كارايي« و 
»بهره وري« با كاهش هزينه ها كمك مي كنند.  از اين رو، به 
نظر مي رسد كه با رشد حجم تجارت جهاني، همكاري ها، 
مبادالت بين كشورها، و همچنين با گسترش تنوع و تيراژ 
توليد و خدمات در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي، نيازمند 
رشته هاي تخصصي بين حوزه اي مانند »حقوق و اقتصاد« يا 
»حقوق اقتصادي« هس��تيم تا »كارايي« و »بهره وري« و 
»اثربخشي« بهتري را در ايجاد تعادل نسبي در جامعه شاهد 
باشيم. دريك جمعبندي بايد گفت »تحليل اقتصادي حقوق« 
خدمت شاياني به قانونگذاران و تصميم  گيران مي نمايد تا با 
نگاه به عامل هاي اقتصادي و ديگر بايدها و باورهاي حاكم بر 
جامعه و سياست  هاي عمومي و ارزش هاي معنوي، قوانين و 
مقررات مناسبي، متناسب با شرايط حاكم و در جهت توسعه 

در جامعه وضع نمايند.

مريم  دهقان



گروه بازارسرمايه|
دامنه نوسان نامتقارن به عنوان يك ريسك خودساخته 
و دستوري كه طي چندماه گذشته توسط متوليان بازار 
اجرايي شده باالخره تغيير يافت.هر چند سايه آن همچنان 
بر سر معامله گران بورسي سنگيني مي كند اما بازگشت به 
عقب، يعني مثبت و منفي ۵ درصدي دامنه نوسان در اين 
برهه زماني و افزايش يك درصدي مجموع دامنه از نگاه 
معامله گران گامي رو به جلو محسوب مي شود. نگاهي به 
جريان معامالت طي روزهاي اخير نشان مي دهد كه يك 
هيجان به نسبت مثبت وارد بازارسرمايه شده و مي تواند 
تا چند روزي تعدادي از سهم موجود در بازار را مثبت نگاه 
دارد. در حال حاضر مصوبات جدي��دي در بازار تصويب 
شده كه براساس نظر برخي ازمس��ووالن و كارشناسان 
بازارس��رمايه بر اين نظرند كه مصوبات جريان حركتي 
ش��اخص را تغيير مي دهد و طي چندهفت��ه آينده وارد 
يك فاز مثبت مي شويم اما؛ بررسي ها نشان مي دهد كه 
اين مصوبات تاثيري بر روي بورس نداشته اند و بسياري 
از فعالين و كارشناسان اين بازار بر اين عقيده هستند كه 
مصوبات كارساز نيست و تنها سرگرم كننده است. يكي از 
كارشناسان بازارسرمايه درگفت وگو با »تعادل« درخصوص 
مصوبات جديد و تغيير دامنه نوسان مي گويد: بازگشت 
دامنه نوسان به حالت قبل و افزايش آن با استقبال فعاالن 
بورسي رو به رو شده و با توجه به ارزندگي قيمت سهام در 
صورت پيشروي بازار بدون اتفاقات غيرمترقبه احتماال بازار 
از شرايط نامطلوب خارج مي شود. سازمان بر اساس هيجان 
فروش دست به دامن سياستي اشتباه شد و همانطور كه از 
قبل نيز قابل پيش بيني بود نه تنها بازار متعادل نشد حتي 
شاهد كاهش شديد نقدشوندگي و قفل معامالتي ماه هاي 
اخير بوديم. از بهمن ۹۹ و اجراي دامنه نوسان نامتقارن بازار 
روز هاي پرافت و خيزي را پشت سر گذاشته، اين در حالي 
است كه سياستگذار با دخالت در بازار تحت عنوان حمايت 
از بورس و با وجود تمام مخالفت ها و انتقادها اين مصوبه 
جنجالي را اجرا كرد اما همانطور كه بارها در مصاحبه هاي 
گذشته نيز به آن اش��اره كردم بازار تشنه برداشته شدن 
محدوديت هاي اعمال ش��ده توسط دامنه نوسان است و 
اين انتظار مي رود تا هر چه سريع تر دامنه نوسان ازچرخه 
معامالت حذف ش��ود تا تعادل به بازار برگ��ردد. اما آيا با 
بازگشت دامنه نوسان به معامالت، بازار از قرمزپوشي رهايي 
مي يابد؟ اين شرايط در حالي اتفاق مي افتد كه متوليان 
بورسي برنامه اي منسجم براي حمايت ازبازار در دستور 
كار خود قرار دهند؛ به عنوان مثال اعالم كنند اگردر يك 
ماه متوالي معامالت روزانه به ۱۰ هزارميليارد تومان برسد 
دامنه يك درصد افزايش مي يابد. در چنين شرايطي فعاالن 
بورسي با چشم انداز روشن تري وارد تاالرهاي شيشه اي 
مي شوند. دامنه نوسان در ماه هاي آينده بايد بازتر يا حتي 
حذف شود اما در كوتاه مدت براي به تعادل رسيدن بازار 
روند اجراي دامنه نوسان بايد براي سرمايه گذاران روشن، 
به دور از هرگونه ابهام و پرهيز از اعمال سليقه اي مقررات 

در اين بازار انجام شود.
رضا محمدي، كارشناس بازارسرمايه نيز دراين خصوص 
مي گوي��د: با وجود تصميماتي كه س��ازمان بورس براي 
بازگشت رش��د به معامالت بازار اتخاذ كرده برخي تصور 
مي كنند خروجي مثبت بازار در دو روز اخير ادامه مي يابد، 
اين در حالي است كه شواهد بسياري وجود دارد كه ثابت 
مي كند اي��ن روند نمي تواند ادامه دار باش��د. ريزش هاي 
شديدي كه بازار سهام در ۹ ماه اخير از سر گذرانده نگراني 
سرمايه گذاران خرد بازار را به دنبال داشته بر همين اساس 

و در چنين ش��رايطي هيچ دليل موجهي براي بازگشت 
بازار به مدار صع��ودي وجود ندارد. بازار بعد از خبر حذف 
دامنه نوسان نامتقارن از شنبه در دو روز سبزپوشي خود 
را حفظ كرد اما اين روند به معناي بازگش��ت ش��اخص و 
متعادل شدن بازار نيست. بازار براي متعادل شدن نيازمند 
محرك هايي است؛ محرك هايي كه بتواند گره مشكالت 
را باز كند اما هيچ محركي براي رسيدن به اين امر وجود 
ندارد. مهم ترين محركي كه ب��ورس را از الك دفاعي به 
سمت تقاضا پيش مي بردكاهش تحريم ها و برداشته شدن 
محدوديت هاي بين المللي است. اين موضوع در بلندمدت 
به قدري بر معامالت تاثيرگ��ذار خواهد بود كه مي تواند 
تغييرات عمده اي در روند داد و ستد ها ايجاد كند. رويكرد 
دولت جديد نسبت به بازار سهام نيز بازار و سرمايه گذاران 
را از بالتكليف��ي خارج مي كند اما با توجه به اينكه اين دو 
موضوع با ابهامات بسياري همراه است، اجراي مصوبات 
اخير و حمايت سران قوا نيز نمي تواند تغيير جدي در بازار 
ايجاد كند. در حال حاضر قيمت حدود ۶۰ درصد سهم هاي 
بازار باالتر از ارزش واقعي آن است و تنها ۴۰ درصد سهام 
از ارزندگي قيمت برخوردارند، از اين رو نمي توان انتظار 
رشد قيمت درهمه سهم ها را داشت. به طور كلي مي توان 
گفت تصميمات جديد فايده چنداني براي بورس ندارد و 
»تعادل« نيز در چند گزارش علل س��قوط بازار و عوامل 
رشد بازار را همراه با كارشناسان مورد نقد وبررسي قرار داد 
كه برهمين اساس يعني از مهم ترين عوامل كه موجبات 
خروج نقدينگي را فراهم مي سازد، بي اعتمادي و سياسي 

شدن بورس است. 
اگر بازارسرمايه را تا ۱3۹7 بررسي كنيم به يك وضعيت 
معقول بر ميخوريم تا زمان مذكور بازار اين حجم از سياسي 
كاري و بي اعتمادي را در خود نديده بود. سياست و اقتصاد 
دو مقوله جدا هستند )كه البته در ايران سياست و اقتصاد 
دو مقوله با رابطه مس��تقيم هس��تند( از زماني كه دولت 
حسن روحاني حمايت خود را از بورس اعالم كرد شاهد 

يك وضعيت اسفناك در تاالر شيشه اي هستيم. بسياري از 
فعالين بازارسرمايه مي گويندكه كار رييس جمهور حمايت 
از بورس يا تزريق نوس��ان و برداش��ت پول از بازارخاصي 
نيست و اين كار رييس جمهور وقت نشان دهنده برخي از 
مشكالت عميق و سودآورهاي خاص است كه بايد ديد در 

آينده به آن رسيدگي مي شود يا خير؟
موض��وع بي اعتمادي نيس��ت يك مقول��ه كامال واضح 
است دولت با پاس��كاري عملكرد و بي برنامگي موجبات 
بي اعتمادي را در بورس فراهم ساخت و اين بي اعتمادي 
از مردادماه تاكنون بدين شكل بوده و تغيير وضعيت نداده 
است. مسووالن بورس��ي با اينكه مي دانند بي اعتمادي 
در ب��ورس رخنه كرده اس��ت ام��ا عملكردخاصي براي 
اعتمادسازي ندارد و تنها مصوبه مي دهند كه اين مصوبات 
نتيجه اي خاصي براي بازار ندارد. البته نبايد از اين موضوع 
گذشت كه س��ازمان بورس طي يك سال سه رييس به 
خود ديد و هريك رويكرد و عملكردخاص خود را داشتند.
به عقيده بس��ياري از فعالين بورسي مصوبه ها نتيجه اي 
ندارد و بازار با مصوبات سبز نمي شود. درحال حاضر يكي از 
مهم ترين مشكالت موجود كمبود نقدينگي در بازاراست و 
بايد يك نقدينگي مطلوب به بازار نيز تزريق شود چراكه تنها 
اعتمادسازي يا خروج بورس از بازارهاي سياسي نمي تواند 
وضعيت را تغيير بدهد و بايد يك نقدينگي در بازار وجود 
داشته باشد. درست است كه نقدينگي ها جديد به صورت 
خرد در بازار وارد مي شوند اما مساله اصلي اينجاست كه 
سال گذشته دولت برداشت بسيار بسيار خوبي از بورس 
داش��ته و بايد مقدار كوچكي از اين برداش��ت ها در بازار 

جبران شود.

    فرصت بورس با ركود بازارهاي موازي
با بررسي احواالت مذاكرات وين و ديگر سينگال هاي 
موجود در جامعه مي توان دريافت كه بازارهاي مالي در 
سيرنزولي قرار دارند براي نمونه بازار خودور، مسكن، 

ارزهاي ديجيتال و حتي ل��وازم ديجيتال روند نزولي 
و اصالح��ي قيمت را تجربه مي كنن��د كه اين موضوع 
مي تواند براي بورس خوب و مطلوب باشد چراكه ميزان 
سود دهي و سرمايه گذاري در اين بازارها كاهش مي يابد، 
نقدينگي كمتري از بورس خارج و وارد بازارهاي موازي 
مي ش��ود.از زمان آغاز روند اصالحي ب��ورس در مرداد 
سال گذش��ته، يك نقد رايج در بين اهالي بازار سرمايه 
عبارت از اشاره به تداوم رشد نرخ مسكن و پررنگ كردن 
تناقض رفتاري آن با روند نزولي س��هام بوده است. اين 
مقايسه البته س��بقت قابل مالحظه بازده بازار سهام از 
مس��كن پيش از اين دوره خاص را در نظر نمي گيرد و 
صرفا بر واگرايي رفتاري در نيمه دوم سال گذشته تاكيد 
دارد. در هر صورت، با عبور نرخ متوس��ط معامالتي هر 
متر مربع آپارتمان مس��كوني در تهران از 3۰ ميليون 
تومان در اسفند گذشته، معادل دالري ارزش معامالتي 
مسكن براي اولين بار از س��قف اين متغير در دهه ۹۰ 
شمس��ي فراتر رفت. با اين حال، گزارش فروردين ماه 
بانك مركزي از اولين افت ماهانه ارزش مسكن در يك 
س��ال گذش��ته حكايت دارد. به اين ترتيب، با كاهش 
3 درصدي در فروردين، نرخ مورد اش��اره به كانال ۲۹ 
ميليون توماني بازگشت. مطالعات ميداني در ارديبهشت 
ماه نيز حكايت از تداوم افت قيمت و حجم معامالت دارد 
كه مي تواند دومين نشانه تاييد ركود در شرايط كنوني 
باشد. رفتار هاي تاريخي بازار امالك نشان مي دهد كه 
دوره هاي ركود معموال به صورت فرسايش زماني چند 
ساله محقق مي شود؛ با اين وجود، افزايش بيشتر نرخ 
مسكن نسبت به دالر در سيكل اخير اين احتمال را ايجاد 
مي كند كه در كوتاه مدت، اصالح تدريجي نرخ مسكن 
به سمت كانال تاريخي هزار تا ۱۲۰۰ دالري ادامه يابد. 
از منظر بازار سهام نيز كشيده شدن ترمز رونق مسكن 
مي تواند پتانس��يل بهتري براي ج��ذب نقدينگي در 

هماوردي با اين رقيب ديرينه فراهم كند.
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سهام خزانه ابزاري در اختيار 
ناشران براي حمايت از سهام

امير تقي خان تجريش��ي، رييس هيات مديره بورس 
تهران گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نيز آيين نامه 
خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه را در تاريخ ۱۵ تير 
۱3۹۴و دستورالعمل اجرايي خريد، نگهداري و عرضه 
سهام خزانه را در تاريخ ۶ خرداد ۱3۹۶ مورد تصويب 
قرار داد با اين حال علي رغم گذشت بيش از ۵ سال از 
زمان تصويب آن، متاسفانه در مدت اخير شركت هاي 
زيادي خواستار استفاده از اين ابزار نبوده اند. در حالي كه 
سهام خزانه در بسياري از كشورهاي دنيا بخش عمده اي 
از معامالت شركت را به خود اختصاص داده است.امير 
تقي خان تجريشي بيان كرد: در بازارهاي مالي پيشرفته 
دنيا، شركت ها به طور روز افزوني به بازخريد سهام به  
عنوان روش مكمل يا حتي جايگزين تقسيم سود روي 
آورده اند. پرداخت سود و بازخريد سهام منجر به كاهش 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مي شود، اما شيوه تاثير 
اين دو متفاوت اس��ت، در واقع سود تقسيمي، قيمت 
بازار سهام را كاهش مي دهد، اما بر تعداد سهام منتشره 
شركت تاثيري ندارد، در حالي كه بازخريد سهام، تعداد 
سهام شركت را كاهش مي دهد و اغلب موجب افزايش 
قيمت سهام مي شود و ش��ركت مي تواند در شرايطي 
كه قيمت سهام در بازار، از ارزش ذاتي شركت پايين تر 
است، با به كارگيري »سهام خزانه« و خريد سهام خود، 
ميزان غلظت س��هام را افزايش داده و در نتيجه سود 
سهام بيشتري را ميان سهامداران خود تقسيم كند.وي 
ادامه داد: همين طور در ش��رايطي كه قيمت سهام در 
بازار از ارزش ذاتي بيشتر شده باشد، مي تواند با فروش 
»سهام خزانه "اي كه قبال خريداري شده است، نسبت 
به تامين مالي خود با هزينه كمتر )به دليل باالتر بودن 
قيمت سهام از ارزش ذاتي( بهره مند شود كه در حقيقت 
مكانيزم آن مشابه افزايش سرمايه اي است كه در اختيار 
هيات مديره است و مي تواند در اين شرايط منابع وارد 

شركت شود كه در بورس هاي دنيا نيز انجام مي شود.
امير تقي خان تجريشي شرط اصلي براي استفاده از 
اين ابزار ها را فاصله گرفتن قيمت هاي بازاري از ارزش 
ذاتي شركت عنوان كرد كه بايد توسط نهاد ذي صالح 
گزارش شود و افزود: شكي نيست كه سهام خزانه به 
عنوان يك ابزار مالي، كاركردهاي مثبتي در توسعه 
بازارهاي مالي دارد با اين حال علي رغم كاركرد مفيد 
اين ابزار، ساير ابزارهايي نظير افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي و سود انباشته و صندوق هاي 
بازارگرداني باعث شده اس��ت كه جذابيت اين ابزار 
كاهش يابد چرا كه طبق آيين نامه انتشار سهام خزانه، 
در فرآيند افزايش سرمايه يك شركت، بايد فاقد هر 
گونه سهام خزانه باشد. همچنين مادامي كه اين سهام 
در دست شركت باشد، از اعمال حق راي در مجامع و 
دريافت سود محروم است.رييس هيات مديره بورس 
تهران در پايان با تاكيد بر آم��وزش و ارتقاي آگاهي 
شركت ها براي استفاده از اين ابزار خاطرنشان كرد: 
اگرچه با معرفي س��هام خزانه ابزارهاي مالي تحت 
اختيار مديريت جهت جلب رضايت س��هامداران و 
افزايش ارزش شركت متنوع خواهد شد، اما شركت ها 
قبال هم از طريق ش��ركت هاي زيرمجموعه شانيا به 
تازگ��ي از طريق صندوق ه��اي بازارگرداني اقدام به 
مديريت سهام شان مي كردند و انعطاف عمل بيشتري 
دارند اين موضوعات سبب گرديد كه كاركرد واقعي 
استفاده از سهام خزانه به عنوان ابزار مديريت در حفظ 
ثبات ارزش شركت در هاله اي از ابهام قرار گيرد. در اين 
راستا اميد است با تغيير برخي از اين قوانين و ايجاد 
جذابيت بيش��تر و ارايه برنامه هاي آموزشي آگاهي 
شركت ها، استفاده از اين ابزار افزايش يافته تا شركت ها 

بتوانند از مزاياي آن برخوردار شوند.

اجماع براي عرضه و خريد 
سنگ  آهن از بورس كاال

جعفري طهراني، تحليلگر بازار بين المللي فوالد با 
تأكيد بر اينكه بايد زودتر از اين عرضه سنگ آهن در 
بورس كاال انجام مي شد گفت: در عرضه هاي اوليه 
كه قبل از عيد اتفاق افتاد استقبال محدودي صورت 
گرفت چراكه مدتي زمان خواهد برد تا بازار به يك 
اجماع براي عرضه و خريد سنگ آهن برسد.مشاور 
راهبردي كميته معدن و صنايع معدني تفاهم نامه 
ايران و چين با اشاره به افزايش قيمت محصوالت 
بع��د از عرضه در ب��ورس متذكر ش��د: بايد در نظر 
داشت، قيمت جهاني س��نگ آهن افزايش يافته و 
گاهي فاصله قيمت جهاني س��نگ آهن با قيمت 
داخلي اين محصوالت به دو برابر هم رسيده است. 
اين باعث مي شود كه حاشيه سود توليدكنندگان 
صنايع باالدستي اعم از بخش خصوصي و دولتي در 
مخاطره قرار بگيرد.او افزود: اين اتفاق با گاليه هايي 
روبرو شد. شايد اين گاليه ها تا حدي درست باشد 
زيرا مي بينيم معدني هاي بزرگ در جهان به عنوان 
توليدكننده محصوالت معدني باقي مانده اند و وارد 
توليد فوالد نش��ده اند. ولي نبايد فراموش كرد كه 
اين معدني هاي بزرگ جهان محصوالت خود را با 
قيمت هاي روز بازار به فروش مي رس��انند و وقتي 
قيمت ش��مش فوالد به ۸۰۰ دالر مي رس��د آنها 
مي توانند سنگ آهن را به قيمت ۲۰۰ دالر به فروش 
برسانند؛ اما توليدكنندگان داخلي، سنگ آهن را زير 
۱۰۰ دالر مي فروشند.تحليلگر ارشد بازار بين المللي 
فوالد و سنگ آهن توضيح داد: در چنين شرايطي، 
نمي توانيم گاليه كنيم كه چرا معدني هاي بزرگ، 
وارد توليد فوالد شدند مگر اينكه با عرضه در بورس 
كاال، قيمت ها به طور متناسب كشف شده و همراه 
با افزايش قيمت ساير بخش ها، محصوالت معدني 
هم رشد قيمت منطقي داشته باشند.او بيان كرد: 
طبيعتا، نمي توان انتظار داشت قيمت سنگ آهن 
با عرضه در بورس دو برابر ش��ود. اما مي توان انتظار 
داش��ت كه قيمت اين محصوالت نس��بت به قبل 
متناسب تر تعيين شود و به فروش برسد. اين مورد، 
يكي از نيازهاي واقعي اس��ت كه باعث مي ش��ود 

قيمت ها به يك نقطه تعادلي بهتري برسد.

 اقدامات راهبردي
 شركت سپرده گذاري مركزي

حسين فهيمي، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساالنه سال ۱۴۰۰ ضمن بيان مطلب 
فوق اظهار داش��ت: بازار سرمايه كش��ورمان در سال 
۱3۹۹ فراز و نشيب هاي تاريخي اي را تجربه كرد كه از 
جمله مي توان به حضور ميليوني مردم در بازار، انتشار 
واحدهاي سرمايه گذاري، صندوق دارا يكم و صندوق 
پااليش��ي، ثبت ركوردهاي تاريخي شاخص و حجم 
معامالت و از همه مهم تر آزادسازي سهام عدالت اشاره 
كرد.وي در ادامه گفت: هرچند شركت سپرده گذاري 
مركزي از سال هاي قبل روند توسعه و ظرفيت سازي را 
آغاز كرده بود اما وقايع و حوادث سال ۹۹ به گونه اي بود 
كه تناسبي با ظرفيت هاي نهادها و اركان بازار سرمايه 
نداشت، از اين رو تمامي اركان و نهادها با چالش بسيار 
بزرگي مواجه شدند.برنامه ريزي و تدابير اتخاذ شده در 
اين شركت به گونه اي بود كه نه تنها بر چالش هاي بزرگ 
ناخواسته غلبه كند بلكه به موتور محركه بازار نيز تبديل 
شود.فهيمي در خصوص مهم ترين تحوالت، برنامه ها و 
پروژه هايي كه در سال گذشته در شركت سپرده گذاري 
مركزي عملياتي شده است نيز گفت: افزايش ظرفيت 
صدور كد به روزانه يك ميليون كد، شناسايي مشتري 
و احراز هويت آنها به روش الكترونيكي و غير حضوري، 
تس��ويه معامالت روزانه با ركوردهاي تاريخي بدون 
هيچ گونه مش��كل و انحراف همراه با اعمال تغييرات 
كارمزدها، توزيع يكپارچه و متمركز سود شركت هاي 
بورسي و فرابورسي و عملياتي كردن ۵ مرحله از مراحل 
مختلف آزادس��ازي س��هام عدالت، برگزاري مجامع 
عمومي شركت هاي بورسي و فرابورسي و شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به صورت الكترونيكي، از جمله 
فعاليت هاي ويژه و شاخص اين شركت در سال مالي 
گذشته بود.وي در ادامه اين جلسه مجمع گفت: تكيه 
بر توان، ظرفيت و دانش هم��كاران و ايجاد اعتماد به 
نفس در آنها تنها ابزاري بود كه مي توانستيم با اتكا بر آن 
برمشكالت غلبه كنيم، چالش ها را پشت سر بگذاريم 
و همراه با فراز و نشيب هاي بازار طرح هاي بزرگ را هم 
به سرانجام برسانيم.در همين راستا بود كه علي رغم 
سخت ترين ش��رايط كاري ناشي از همه گيري كرونا 
تمام كاركنان شركت در انجام وظايف و مسووليت هاي 
جاري ش��ركت كه چند برابر ش��ده ب��ود، طرح هاي 
توس��عه اي را نيز دنبال كردند و دو مورد از پروژه هاي 
مهم شركت شامل »درگاه يكپارچه مجامع الكترونيكي 
و سامانه جامع توزيع سود ناشران در تاريخ ۹ آذر ماه ۹۹ 
توسط رييس جمهور محترم رونمايي و به بهره برداري 
رسيد.مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه در خصوص مهم ترين برنامه ها و 
اقدامات راهبردي سال ۱۴۰۰ نيز اعالم كرد: تجهيز و 
آماده سازي مركز داده، پشتيباني و توسعه سامانه تسويه 
بورس هاي كااليي بخش انرژي-Enexis، پشتيباني 
و توس��عه سامانه دانش، پش��تيباني و توسعه سامانه 
سپاس، پشتيباني و توسعه سامانه سجام، پشتيباني 
و توسعه سامانه صندوق تضمين-SGF، پشتيباني 
و توسعه سامانه درگاه الكترونيكي كارگزاران »كارا« 
- نسخه ۲، پشتيباني و توسعه سامانه مكانيزه توزيع 
سود، پشتيباني و توسعه سامانه هاي داخلي معاونت 
فناوري و توسعه نوآوري، توثيق سهام عدالت، توسعه 
درگاه يكپارچه ذينفعان بازار سرمايه »DDN« - فاز 
۲، توس��عه پروژه انب��ار داده و درگاه تبادل اطالعات 
سمات »IX« - فاز ۲، بررسي و امكان سنجي خريديا 
پياده سازي سامانه جديد پس از معامالت، طراحي و 
پياده سازي ساختار جديدDNS، طراحي و پياده سازي 
طرح تداوم كسب و كار »BCP« و طراحي و پياده سازي 
معماري جديد لبه  WAN منطبق بر استانداردها با 
توجه به نيازهاي ش��ركت از جمله برنامه ها و اهداف 

استراتژيك شركت است.

مقصر رشد تورم
شاخص  يا  بازار سرمايه نيست

س�نا| رضا عيوضلو، كارش��ناس بازارسرمايه گفت: 
نكته اي كه در بازارهاي دارايي ديده مي شود اين است 
كه قيمت گذاري نس��بي وجود دارد. به اين معني كه 
وقتييك طبقه دارايي با رشد قيمت همراه مي شود، 
بقيه طبقات دارايي ه��م مي توانند با حركت قيمتي 
روبرو ش��وند. مانند بازار سهام، مسكن، ارز و بازارهاي 
دارايي جايگزي��ن. اين بازارها از ي��ك قيمت گذاري 
نسبي پيروي مي كنند و ممكن است به ترتيب بازدهي 
داشته باش��ند ولي اين مس��اله كه روند بازدهي يك 
بازار را به تورم كاالهاي مصرفي ربط دهيم، استداللي 
غيرمنطقي است.عيوضلو در ادامه گفت: در خصوص 
رشد بازار سرمايه در سال ۹۹ بايد عوامل تأثيرگذار بر 
آن را بررس��ي كرد كه يكي از مهم ترين آنها نرخ سود 
بود. ش��اخص بورس در سه ماه ابتدايي سال ۹۹ رشد 
خوبي را پشت سر گذاشت و در واقع رشد قيمت سهام 
و ارزش معامالت اتفاق افت��اد و همزمان نرخ بازده تا 
سررسيد اوراق به ۱۵ درصد يا حتي كمتر از اين عدد 
رس��يد. به اين معني كه از نزديك ب��ه نرخ ۲۰ درصد 
در پايان س��ال ۹۸، با روند نزولي رو به رو شده و به ۱۵ 
درصد در ارديبهشت كاهش يافت. اين تغيير خود يكي 
از عوامل اثرگذار بر رشد بازار بود.وي در اين خصوص 
ادامه داد: متولي نرخ سود بانكي قاعدتا بانك مركزي 
است. يعني اينكه مي توانيم بگوييم كه سياست هايي 
كه بانك مركزي دنبال كرده اس��ت منجر به كاهش 
نرخ بهره و نرخ بازده تا سررس��يد اوراق ش��ده است و 
اين خود، عامل محركي براي بازار س��هام بوده است. 
در نظريات اقتصادي كاهش نرخ سود از عوامل موثر بر 
حجم نقدينگي است.عيوضلو گفت: يكي از مهم ترين 
داليلي كه تورم در سال ۹۹ افزايشي بود بحث تورم مواد 
خوراكي بود. به خصوص مواد خوراكي كه سابق بر اين 
از دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را اخذ مي كردند و بر اساس 
محدوديت هاي ارزي موجود در سال ۹۹، ارز ترجيحي 
به آنها پرداخت نش��د.به اين ترتيب مقصر رشد تورم، 

شاخص يا بازار سرمايه نيست.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديتغييراتجديدبازارسرمايهرابررسيميكند

مصوباتجديدوضعيتبورسراتغييرميدهند؟

روزهاي پرنوسان بورس تهران
ش��اخص كل در بازار بورس اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۲۵ ارديبهشت ماه پنج  هزار و ۵۱۹ واحد رشد داشت 
كه در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۱۸۹ هزار 
واحد رسيد.برپايه معامالت اين روز بيش از سه ميليارد و 
۹۴۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۸ 
هزار و ۹۴۶ ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با دو هزار و ۹۶7 واحد كاهش به ۴۱۴ هزار 
و ۹۰3 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۹۲۴ 
واحد افت به ۲۶۹ هزار و ۱۶۰ واحد رسيد.ش��اخص بازار 
اول پنج هزار و ۸۶3 واحد و ش��اخص بازار دوم چهار هزار 
و ۸7۱ واحد افزايش داشتند.حقوقي هادر اين روز حدود 
۱۰۰ميليارد توم��ان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد دو هزار و ۸۸۰ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي۲۴درصد يعني۶۹۰ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدشان چهار درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارس��هام در سه گروه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »محصوالت شيميايي« و »خودرو 
و ساخت قطعات« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »اس��تخراج كانه هاي فلزي« و »فرآورده هاي 
نفتي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، نماد »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار 
و 7۰۱ واح��د، »معدني و صنعتي چادرملو« با يك هزار و 
۴۱۶ واح��د، »ملي صنايع مس ايران« با يك هزار و ۱۰۰ 
واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با يك هزار و پنج 
واحد، »فوالد مباركه اصفه��ان« با ۹۴۱ واحد، »پااليش 
نفت اصفهان« با 7۹۸ واحد، »توسعه معادن و فلزات« با 
7۱۴ واحد و »پااليش نفت بندرعباس« با ۶۶7 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل »گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد« با يك هزار و ۴3۱ واحد، »مخابرات 
ايران« با ۴۸۰ واحد، »بانك تجارت« با 3۶۴ واحد، »بانك 
صادرات ايران« با ۱۹7 واحد، »گ��روه دارويي بركت« با 
۱۵۵ واحد، »شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي« با 
۱۴۹ واحد و »گروه بهمن« با ۱3۸ واحد تاثير منفي را بر 
شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، روز شنبه نماد 
»پااليش نفت اصفهان«، »ملي صنايع مس ايران«، »گروه 

دارويي بركت«، »ايران خودرو«، »كاما«، »پااليش نفت 
تهران« و »ش��ركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« در 
گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.گروه فرآورده هاي 
نفتي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه 3۶۶ ميليون و ۹۸7 هزار برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و ۵۸۶ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز شنبه شاخص فرابورس نيز نزديك به ۶۱ واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال ۱7 هزار و ۵۵3 واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۲۵۵ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۵۹ هزار و ۲7۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

در روز مذك��ور تنه��ا نم��اد »هلدينگ صناي��ع معدني 
خاورميانه«، »سنگ آهن گهرزمين«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »پتروشيمي زاگرس«، »پتروشيمي تندگويان«، 
»س��رمايه گذاري مالي س��پهر ص��ادرات«، »پليمر آريا 
ساسول«، »شركت آهن و فوالد ارفع«، »نفت ايرانول«، 
»گروه توس��عه مالي مهر آيندگان«، »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »توسعه مولد نيروگاهي جهرم« و »زغال سنگ 
پرورده طبس« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.در 

مقابل »توكاريل«، »بيمه تجارت نو«، »توسعه و عمران 
اس��تان كرمان«، »ذوب روي اصفهان«، »پااليش نفت 
الوان«، »ش��ركت صنايع غذايي مينو شرق«، »مجتمع 
صنايع الستيك يزد«، »پااليش نفت ش��يراز«، »برق و 
انرژي پيوند گستر پارس«، »توزيع داروپخش«، »شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين« و »بيمه سامان« تاثير منفي بر 

شاخص فرابورس داشتند.
امروز افزايش سهام حقيقي ها در 33نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۸3نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۲3۰ميليارد تومان و 
تغيير مالكيت دسته دوم 3۰۰ميليارد تومان بود.آخرين 
قيمت۴۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل 
آنها افزايش يافته و 3۸7نماد با كاهش بيش از سه درصدي 

قيمت همراه بوده اند.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز شنبه بازار س��رمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با چهارشنبه يعني ۲۲ ارديبهشت ماه، 
۱.۲درصد افزايش��يافت و ارزش سبد ۵3۲هزار توماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون 

و ۱7۰هزار تومان و ۲۰ ميليون و ۴۰هزار تومان رسيد.با 
احتساب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد 
۵3۲هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 7۰۲هزار 

تومان رسيده است.

    ابالغ نص�اب س�رمايه گذاري صندوق هاي 
سرمايه گذاري در اوراق اختيار فروش تبعي

مديريت نظ��ارت بر نهاده��اي مالي س��ازمان بورس با 
ابالغيه اي به مديران صندوق هاي سرمايه گذاري، نصاب 
س��رمايه گذاري اين صندوق ها را در اوراق اختيار فروش 
تبعي اعالم كرد.بر اس��اس اين گ��زارش، در اين ابالغيه 
آمده است: ۵۰ درصد مبلغ سرمايه گذاري صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در سهام پايه مبناي انتشار اوراق اختيار 
فروش تبعي با هدف تامين مالي )جهت خريد سهام( در 
رديف نصاب س��رمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام 

قرار مي گيرد.

     دامنه نوسان تغيير كرد
براس��اس مصوبه ش��وراي عالي بورس مبني بر افزايش 
تدريجي و پيرو مطالعات بود كه در اين راستا هفته گذشته 
و در جلسه )۱۹ ارديبهشت ماه( هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار درخصوص متقارن سازي دامنه در همين 
مقطع و سپس افزايش تدريجي دامنه به صورت متقارن 
تصميم گرفت و قرار بر اين شد تا تغيير دوباره دامنه نوسان 
از روز گذش��ته۲۵ ارديبهشت ماه به مرحله اجرا برسد.از 
همين رو دامنه نوس��ان به جاي مثبت ۶ و منفي س��ه به 
مثبت و منفي پنج تغييريافت و اعالم شد كه در آينده با 
رصد شرايط بازار نسبت به افزايش دامنه اقدام خواهد شد. 
همچنين درخصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مقرر شد از روز گذشته 
يعني ش��نبه حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا براي همه 
نمادهاي معامالتي سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار 
اول و دوم فرابورس ايران به ۱۵ ميليارد ريال و همچنين اين 
مقدار در خصوص بازار پايه تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز به 
ترتيب۱۰ ميليارد، ۵ ميليارد و ۲.۵ ميليارد ريال تغييريابد.



گروه راه و شهرسازي|
يك هفته پس از اعالم وصول »طرح س�اخت 
مسكن ارزان قيمت توسط ش�هرداري ها« در 
مجلس، يكي از نماين�دگان مجلس جزيياتي 
از اي�ن طرح را اعالم كرده اس�ت. به گفته اين 
نماين�ده، در اي�ن طرح، ش�هرداري ها مكلف 
هس�تند كه متناس�ب با جمعيت ش�هر خود، 
مسكن اجاره اي توليد و در اختيار نيازمندان 
ق�رار دهن�د. او همچنين به طور مث�ال، گفته 
اس�ت كه ش�هرداري تهران مكلف به ساخت 
5 هزار دستگاه آپارتمان اجاره اي خواهد شد 
كه با هزينه ساخت هر متر مربع 4 تا 5 ميليون 
تومان رقمي براي شهرداري تهران نمي شود. 
اين طرح در شرايطي به هيات رييسه مجلس 
تقديم ش�ده كه هنوز تمام مف�اد طرح جهش 
توليد و تامين مسكن در صحن علني مجلس 
بررسي و تصويب نشده است. طرحي موسوم به 
ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال از تابستان 
سال گذشته از سوي كميسيون عمران مجلس 

ارايه شده اما هنوز به سرانجام نرسيده است.

به گزارش »تعادل«، هفته گذشته، مركز پژوهش هاي 
مجلس 12 سياست تجربه شده مسكن در جهان را 
مرور كرد و از »سياست توليد براي اجاره« به عنوان 
يكي از اين سياس��ت ها ن��ام برد و نوش��ت: »در اين 
سياست سازندگان بخش خصوصي و دولتي تشويق 
و ملزم مي شوند كه بخشي از توليد مسكن خود را به 
مسكن اجاره اختصاص دهند. گاهي در اين سياست، 
واحد مس��كوني اجاره اي توسط بخش خصوصي، بر 
روي زمين هاي دولتي كه با شرايط تخفيف، تقسيط 
يا اجاره واگذار مي ش��ود، با بهره گي��ري از وام هاي 
كم بهره احداث مي ش��ود.« حاال به نظر مي رس��د، 
نمايندگان مجلس تالش دارند در طرح مسكني تازه 

خود اين مدل را مصوب و اجرايي كنند.
اگرچ��ه طرح س��اخت مس��كن اجاره اي از س��وي 
شهرداري ها، طرح مفيدي به نظر مي رسد، اما از آنجا 
كه شهرداريها و به ويژه تهران از نظر مسائل مالي در 
شرايط خاصي قرار دارند، شايد اجرايي شدن چنين 

طرحي به نتيجه نرسد. 
شهرداري هاي كشور بنا به داليل متعدد، فاقد درآمد 
پايدار هس��تند و تنها درآمد رانتي آنها يعني فروش 
تراكم و شهرفروشي دس��تكم به دليل ركود در بازار 
ساخت وساز فعال به ش��دت افت كرده است. در اين 
حال، ش��يوع ويروس كرونا نيز توان مالي شهرداري 
تهران را طي 15 ماهه گذشته به شدت تضعيف كرده 
اس��ت. از س��ويي، افزايش هزينه هاي رعايت نكات 
بهداش��تي و ضدعفوني هاي مكرر روزانه و از س��وي 
ديگر، افت تعداد مس��افران ن��اوگان مترو و اتوبوس 
منجر به آسيب بيشتر به توان مالي شهرداري شده 

است. 
در اين حال، با فرض اختصاص زمين رايگان از سوي 
شهرداري يا دولت، هزينه س��اخت هر متر مربع در 
ش��هر تهران ديگر 4 تا 5 ميليون تومان نخواهد بود، 
بلكه با جهش قيمت مصالح ساختماني بين 8 تا 10 
ميليون تومان است و اين كار، دستكم به 5 هزار تا 10 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. يعني رقمي معادل 
يك پنجم بودجه س��ال جاري شهرداري تهران! در 
صورتي كه مجلس اين طرح را تصويب كند، كسري 
بودجه بزرگي بر شهرداري تهران تحميل خواهد شد 
و معلوم نيست كه اين كس��ر بودجه چگونه و از چه 

محلي ترميم خواهد شد. 
به گزارش »تعادل«، اين همه در حالي است كه ارايه 
طرح هاي موازي و متعدد در حوزه مسكن نيز خود به 
معضل تبديل شده است. به طور مثال، در 27 مرداد 
سال گذشته وزارت كش��ور نيز طرحي در خصوص 

اجاره داري حرفه اي ارايه كرد. طرح وزارت كش��ور 
با نام ساخت واحدهاي مس��كوني »كوچك اندازه« 
به كميسيون امور زيربنايي دولت با رياست وزير راه 
و شهرسازي ارجاع ش��ده و اين وزارتخانه به عنوان 
متولي شهرداري ها، خواستار صدور مجوز دولت براي 
س��اخت واحدهاي كوچك اندازه با هدف حمايت از 
اقشار آسيب پذير و خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي 
حمايتي شده است.در اين طرح كه مساحت و متراژ 
واحد مس��كوني مورد نظر )كوچك ان��دازه( تعيين 
نش��ده و قرار است متراژ واحدهاي كوچك اندازه هر 
شهر را ش��هرداري همان شهر تعيين كند، دو روش 
اج��اره داري و فروش براي ايجاد تعادل بخش��ي در 
بازار مس��كن و نيز خانه دار شدن اقشار كم درآمد در 
نظر گرفته شده اس��ت. فروش اين واحدها به عموم 
متقاضيان مس��كن آزاد اعالم شده اس��ت اما براي 
اجاره داري واحدهاي كوچك متراژ ضوابطي در نظر 

گرفته شده است.
گروه هاي هدف خانه هاي كوچك ان��دازه اجاره اي 
شامل خانوارهايي است كه درآمد ماهيانه آنها حسب 
مورد كمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كار 
يا قوانين مربوط به استخدام كشوري بوده و سرپرست 

خانوار داراي شرايط زير باشند: 
 1- قرارگي��ري در دهك ه��اي درآم��دي 1 تا 5 با 

دهك هاي 1، 2 و ۳ و زوج هاي جوان
2- داراي حداقل 10 سال س��ابقه سكونت در شهر 

مربوطه
۳- نداشتن زمين و واحد مسكوني تا 10 سال قبل از 

تصويب و ابالغ اين آيين نامه
4- عدم اس��تفاده سرپرس��ت خان��وار و افراد تحت 
تكفل از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي 
غيردولتي شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيالت 
يارانه اي خريد يا ساخت واحد مسكوني از تاريخ 22 

بهمن 1۳57. 
همچني��ن روز 22 مهرماه 1۳۹۹ محمد اس��المي، 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در حاش��يه يك مراس��م از 
آمادگي وزارتخانه متبوعش ب��راي ارايه زمين هاي 
۹۹ ساله به سازندگان مس��كن استيجاري خبر داد 
و گفت: س��ازندگاني كه براي دهك هاي پايين خانه 
مي س��ازند مي توانند زمين ۹۹ س��اله به صورت 10 
س��اله از ما خريداري كنند. آيين نامه اين مصوبه را 

به دولت برديم تا اقساط زمين از 5 سال به 10 سال 
افزايش يابد.

اس��المي اين را هم گفت كه متراژ اي��ن خانه ها ۳0 
متري نيست و ساخت مسكن براي ما همان الگوي 75 
متري است. پيروز حناچي، شهردار تهران هم كه بارها 
آمادگي شهرداري براي احداث مسكن استيجاري را 
اعالم كرده روز 22 مهرماه در همان مراس��م يك بار 
ديگر بيان كرد: آمادگي داريم تا با همين تسهيالتي 
كه به س��ازندگان داده مي شود، در صورت پرداخت 
اين تسهيالت به شهرداري، با امكانات خودمان اقدام 
به ساخت مسكن استيجاري كنيم. او البته اين را هم 
گفت كه قانونا در اي��ن زمينه وظيفه اي نداريم، ولي 
اعالم آمادگي كرده ايم كه شهرداري مي تواند در اين 

خصوص ساخت و ساز كند.
از طرف ديگر آيين نامه حمايت از اجاره داري حرفه اي 
بهمن ماه 1۳۹۹ توس��ط وزارت راه و شهرسازي به 
دولت ارايه شد اما هنوز در كميسيونهاي تخصصي 
دولت به تصويب نرسيده است. طرحي كه گفته شد 
به مباحثي همچون وديعه، احداث واحدهايي  به قصد 
اجاره داري، مدت زمان اجاره نامه و ورود شركت هاي 

دانش بنيان مي پردازد.

كنترلاجارهودرآمدزاييبرايشهرداريها 
دي��روز اما عليرضا پ��اك فطرت، عضو كميس��يون 
عمران مجلس درباره جزييات طرح ساخت مسكن 
ارزان قيمت توسط شهرداري ها گفته است: شهرداري 
شهرهاي بزرگ بر اساس اين طرح مكلف به ساخت 
خانه هايي با قيمت مناسب مي شوند تا طبق وظيفه 
مديريت شهري و حقوق شهروندي به خانواده هاي 
كم درآمد و آسيب پذير با نرخ پايين اجاره دهند. وي 
كنترل نرخ اجاره در س��طح ش��هرها و كسب درآمد 

براي شهرداري را از مزاياي اين طرح دانسته است.
اين عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به يكي 
از مدل هاي اجراي اين برنامه در كشورهاي مختلف 
خاطرنشان كرد: شهري مانند وين اتريش كه سال ها 
از نظر ارتقاي فرهنگ شهروندي در اروپا رتبه اول را 
كسب كرده است، حدود ۳0 درصد كل آپارتمان هاي 
مسكوني آن متعلق به شهرداري است. بدين معني 
كه شهرداري اين مساكن را ساخته تا با اجاره آن هم 

كسب درآمد و هم قيمت اجاره بهاء را تنظيم  كند.

ساخت١٠٠٠خانه
باقيمتمتري۵ميليونتومان

عضو كميس��يون عم��ران مجلس گفت: س��اخت 
خانه ب��ا قيمت مت��ري 4 تا 5 ميلي��ون تومان براي 
شهرداري هايي كه زمين، پروانه ساخت و نيروي فني 

در اختيار دارند، مبلغ قابل توجهي نيست.
به گزارش خان��ه ملت، عليرضا پ��اك فطرت افزود: 
با ارايه طرح س��اخت مس��كن ارزان قيمت توس��ط 
شهرداري ها به دنبال اين هستيم كه شهرداري ها بر 
اساس جمعيت هر ش��هر اقدام به ساخت واحدهاي 
استيجاري كنند چرا كه شهرداري ها به لحاظ منابع 
مالي خودكف��ا بوده و تمام درآم��د و هزينه هاي آن 
زيرنظر ش��وراهاي ش��هر صورت مي گيرد. از طرفي 
س��اخت 1000 واحد خانه با قيمت ه��ر متر 4 تا 5 
ميليون تومان براي شهرداري هايي كه زمين، پروانه 
س��اخت و نيروي فن��ي در اختيار دارند، به نس��بت 

پروژه هاي عمراني آنها مبلغ قابل توجهي نيست.
پاك فطرت ادامه داد: اما اين تعداد واحد مس��كوني 
در كنار يك ديگر موجب به دس��ت آوردن س��رمايه 
مناس��بي ب��راي ش��هرداري ها ش��ده و همچنين 
خانواده هاي آسيب پذير را در خودش جاي خواهد 
داد. البته بخش��ي از آنها به صورت خيريه در اختيار 

نيازمندان قرار مي گيرد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد 
بر اينكه اجراي طرح س��اخت مس��كن ارزان قيمت 
توسط ش��هرداري ها آسيب پذيري ش��هر را كاهش 
مي دهد عنوان كرد: اين ط��رح مختص محرومان و 
نيازمندان بوده و كارمندان شهرداري حق استفاده 
از آنها را ندارند. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان 
اينكه شهرداري ها در طرح مذكور بر اساس مكانيزمي 
مشخص و جمعيت هر منطقه اقدام به ساخت خانه 
مي كنند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال شهرداري 
تهران موظف به ساخت 5000 واحد سكوني مي شود 
كه تداوم اين اقدام، تعداد قابل توجهي خانه در اختيار 
ش��هرداري قرار مي دهد كه مي توانند مسكن بخش 
عمده اي از اقشار آس��يب پذير و محروم جامعه را با 
پرداخت مبلغ ناچيزي به عنوان اجاره بها تأمين كنند.

وي اظهار كرد: س��اخت خانه ارزان قيمت توس��ط 
شهرداري ها موجب جذب بيشتر جوانان شده كه با 
اين كار ازدواج و فرزندآوري نيز افزايش خواهد يافت.
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گاليهازفرصتسوزي
دردورانوفوردرآمدهاينفتي

ديروز با افتتاح دو ايستگاه مترو اقدسيه و مرزداران، 
شهرداري تهران دو گام ديگر در مسير توسعه مترو 
و حمل و نقل عمومي برداشت و تعداد ايستگاه هاي 
فعال متروي تهران به 1۳۹ ايستگاه رسيد.  اين دو 

ايستگاه جديد در خط ۳ و 6 مترو قرار دارد.
پيروز حناچي، ش��هردار تهران در مراس��م افتتاح 
ايستگاه هاي اقدسيه و مرزداران اظهار كرد: روزهايي 
كه كشور ساالنه صدها ميليارد دالر درآمد داشت و 
بايد از آن براي تأمين منابع مترو استفاده مي شد، 
از دس��ت رفت ام��ا اميدواريم در افق پي��ِش رو با 
گش��ايش هايي كه ايجاد مي شود از شرايط سخت 
تحريم خارج ش��ويم و گش��ايش هاي مالي شامل 

مگاپروژه مترو در تهران و ساير شهرها شود.
وي ادامه داد: علي رغم همه شرايط سخت، كرونايي، 
تحريم و كاهش شديد ارزش پول به قول هايي كه به 
مردم داديم پايبند بوديم؛ توسعه مترو و فضاي سبز، 
جلوگيري از تخريب باغات و ايجاد انضباط مالي و 
كالبدي از كارهايي بود كه در دستور كار قرار داديم.

شهردار تهران تصريح كرد: شايد يكي از اصلي ترين 
پروژه ه��اي ما ب��ه وي��ژه از نيمه س��ال ۹7 به بعد 
جلوگيري از فروش ش��هر بود، قبال ب��راي اجراي 
همين پروژه ها عارضه هاي كالبدي س��نگيني به 
جا گذاشته بوديم و خوشبختيم كه به ازاي حدود 
40 ايستگاهي كه به بهره برداري مي رسانيم از طرح 
تفصيلي و برنامه هاي مصوب تهران تخطي نكرده ايم.

وي اضافه كرد: در واقع مگاپروژه ما شهرفروشي بوده 
و هست به اين معنا كه از ضوابط طرح تفصيلي عبور 
نكرده ايم؛ براي اينكه يك جا را درست كنيم عارضه 
سنگيني به جا نگذاشته ايم و مطمئنيم اين روش 

بايد ادامه پيدا كند.
حناچي همچنين گفت: بعضا گفته مي ش��ود كه 
شهرفروش��ي در اين دوره ادامه داشته و به عنوان 
مثال شما خانه شهردار را فروخته ايد. اين در حالي 
اس��ت كه خيلي از ام��الك وجود دارد ك��ه آنها را 
مي خريم يا مي فروشيم ولي شهرفروشي به عنوان 
زيرپاگذاشتن ضوابط طرح تفصيلي نبوده است و 
متراژ پروانه هاي صادر شده گواه اين موضوع است.

وي در ادامه س��خنان خود با بيان اينكه به اعتقاد 
بنده حمل و نق��ل عمومي يك موضوع حاكميتي 
است، اظهار كرد: توس��عه مترو يكي از موضوعات 
اصلي ش��هرداري تهران اس��ت و ما فقط با كنترل 
آالينده هاست كه مي توانيم هواي پاك را براي مردم 

به ارمغان آوريم.
ش��هردار تهران عنوان ك��رد: بي��ش از 10 درصد 
آاليندگي هواي تهران ناشي از موتورهاي بنزيني 
است و هواي پاك جز با گسترش حمل و نقل پاك 
مانند مت��رو، اتوبوس، تاكس��ي و موتورهاي برقي 
محقق نخواهدش��د. البته عالوه براين دوچرخه و 
اس��كوتر نيز گزينه هاي خوبي هستند كه مردم با 
آن نامانوس بوده اما ما 170 كيلومتر به مسيرهاي 
دوچرخ��ه اضاف��ه كرده ايم و مي ت��وان تصور كرد 
كه اگر دوچرخه را به عنوان يك وس��يله كار مورد 
استفاده قرارد هيم به ازاي هر يك از آنها يك خودرو 
از سطح شهر كم مي ش��ود. البته نمي گوييم همه 
ش��هر را با دوچرخه طي كنيم اما مي توان از مبدا تا 

نزديك ترين ايستگاه مترو را با دوچرخه طي كرد.
سيدمناف هاشمي، معاون ش��هردار تهران نيز در 
اين مراسم با اش��اره به اينكه مترو پايتخت 1500 
واگن كمبود دارد و 60 درصد اتوبوس ها نيز فرسوده 
هستند، گفت: حمايت دولت براي توسعه حمل و 

نقل عمومي ضروري است.
هاش��مي گف��ت: برخ��ي مط��رح مي كنن��د كه 
ايس��تگاه هاي جديدي كه در اين دوره از مديريت 
شهري افتتاح مي شوند در دوره هاي قبل ۹۹ درصد 
تمام ش��ده بود در حالي كه اينچنين نيس��ت و ما 
ايستگاه اقدسيه را در شرايط 55 درصدي و ايستگاه 
مرزداران را در شرايط ۳4 درصدي تحويل گرفتيم.

وي گفت: بس��ياري از مصالح و تجهيزات استفاده 
شده در گذشته در اين ايستگاه ها مستهلك شده 
بنابراين آن را تعويض كرديم و با حمايت ش��وراي 
كنون��ي افتتاح ها در دس��ت انجام ب��وده و صورت 

گرفته است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: پايتخت 1500 واگن 
مترو كسري دارد و ما نتوانسته ايم اقتصاد حمل و 
نقل شهري را به هيچ شكلي اصالح كنيم اگر دولت 
كمك نكند ش��ايد بيش از 25 س��ال طول خواهد 
كشيد كه مشكل توسعه متروي تهران برطرف شود.

هاشمي بيان داش��ت:  هواي پاك حق شهروندان 
است و از دولت انتظار داريم كه خارج از نگاه سياسي 

به اين پروژه اقتصادي و ملي توجه كند.
وي گفت: بس��يار تالش كرديم كه حمايت بخش 
خصوصي را در حوزه حم��ل و نقل عمومي جذب 
كنيم ولي يكي از قراردادهاي 105 دستگاه واگن 
به نتيجه نرسيد و حتي براي 15 سال هم انجام اين 
پروژه براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي ندارد.

معاون ش��هردار تهران تأكيد كرد: دولت بايد سهم 
خود را در حمل و نقل عمومي بپردازد به غير از مترو 
وضعيت اتوبوسراني هم مناسب نيست و 60 درصد 
اتوبوس ها عمر باالي 10 س��ال داشته و فقط هزار 
دستگاه اتوبوس طي يك و نيم سال گذشته دست 
از كار كشيده اند چرا كه فعاليت آنها براي مالكانشان 

توجيه اقتصادي نداشته است.
هاشمي خاطرنش��ان كرد: دو قرارداد تأمين واگن 
يكي قرارداد 150 موردي با ش��ركت واگن سازي 
و ديگري از محل قرارداد با ش��ركت واگن س��ازي 
ملي با همكاري وزارت صمت در حال انجام است و 
اميدواريم از محل 620 دستگاه واگن 420 سهميه 

مانده به شهرداري تهران تأمين شود.
وي اعالم كرد: خط 10 مت��روي تهران با ۳0 هزار 
ميليارد تومان نياز بودجه اي فعاليت خود را آغاز كرد 
ولي بايد توجه داشت شهرداري به تنهايي نمي تواند 

حمل و نقل عمومي را توسعه دهد.

مافيايوارداتخودروهايچيني
مانعنوسازيباناوگاناروپايي

دبير كانون انجمن هاي كاميون داران كشور اظهار كرد: 
روشن است كه وقتي ناوگان جاده اي اروپايي با 50 تا 
60 هزار يورو وارد كش��ور ش��ود، بازار خودروسازهاي 
داخلي كه كاميون هاي چيني را با قيمت 2 ميليارد و 
بعضا نزديك به ۳ ميليارد تومان به مردم قالب مي كنند، 
كساد خواهد ش��د. احمد كريمي در گفت وگو با ايلنا، 
درباره انتقادات به واردات وس��يع كاميون هاي چيني 
برخالف خواس��ته كاميون داران و فع��االن اين حوزه 
اظهار كرد: از سال 84 بازار خودروهاي چيني در ايران 
رونق گرفت و اين جنايتي بود كه خودروسازان داخلي 
واردات كش��نده هاي چيني مرتكب شدند. وي ادامه 
داد: درهمان سال مجلس 1000 ميليارد تومان، اعتبار 
براي نوسازي ناوگان فرسوده تصويب كرد. در آن زمان 
از كميسيون عمران مجلس خواهش كرديم اين منابع 
را در اختيار شركت هاي خودرو ساز قرار ندهند و اعالم 
كرديم كه اي��ن 1000 ميليارد توم��ان اگر در اختيار 
ش��ركت ها قرار گيرد، آن را خرج نوس��ازي نخواهند 
كرد. او با بيان اينكه متاس��فانه به دليل س��ودجويي 
اين شركت هاي خودروس��از داخلي، با اين اعتبارات 
خودروهاي چيني فاقد كيفيت وارد كشور شد، افزود: 
موضوع بسيار مهم اين است كه اين خودروها قيمت 
بسيار پاييني داشتند البته كيفيت بسيار پاييني هم 
داشتند. اين روند ادامه پيدا كرد و به يك مافيا تبديل 
ش��د. مافياي خودرو در كش��ورمان اج��ازه نمي دهد 
كه روال درس��ت واردات خودروهاي باكيفيت شكل 
بگيرد. وي گفت: بايد توجه داشت كه كاميون سه سال 
كاركرده اروپايي به طور قطع اورهال شده  است نبايد اين 
تصور وجود داشته باشد كه اين كاميون ها مستعمل و 
كاركرده خسته هستند. ضمن اينكه شرايطي فراهم 
شده كه در صورت واردات كاميون كاركرده نامناسب 
اروپايي، جلوي آن گرفته شود. روشن است كه وقتي 
اين ناوگان با 50 الي 60 هزار يورو وارد كش��ور ش��ود، 
بازار خودروسازهاي داخلي كه كاميون هاي چيني را با 
قيمت 2 ميليارد و بعضا نزديك به ۳ ميليارد تومان به 
مردم قالب مي كنند، كساد خواهد شد. او ادامه داد: ما 
هم به رونق توليد داخل اعتقاد داريم اما اينكه شركت 
داخلي يك كاميون چيني را وارد كند كه بعضا زحمت 
مونتاژ را هم نمي كشد، توليد داخل نيست و حمايت 
از آن معنا ندارد. آيا بايد به اين موضوع كه شركت هاي 
داخل��ي كاميون هاي بي كيفيت چيني را ب��ا دو برابر 
قيمت به مردم مي دهند، افتخار كنيم؟ كريمي گفت: 
سال گذشته به يكي از شركت هايي كه خودروي چيني 
مونتاژ مي كند، گفتيم آناليزي ارايه دهيد كه چگونه 
قيمت اين كاميون هاي چيني به يك ميليارد و 800 
ميليون تومان مي رسد؟ هر آناليزي را ارايه دادند قيمت 
به يك ميليارد تومان هم نرسيد. از سوي ديگر در حالي 
كه نسبت به 8 ماه پيش نرخ ارز كاهش پيدا كرده، چرا 
قيمت اين خودروهاي وارداتي كم نمي ش��ود؟ قاعدتا 
قيمت اين كاميون ها حداقل بايد به يك ميليارد و 500 

ميليون تومان برسد.

افزايشسفرها
وممنوعيتيكهرعايتنشد

در هفته اي كه گذشت با وجود ممنوعيت ترددي كه 
از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم شد، سفرهاي 
جاده اي نس��بت به هفته قبل از آن افزايش داشت و 
به نظر مي رسد كه اين ممنوعيت ها آن طور كه بايد 
رعايت نشده است.  به گزارش ايسنا، بر اساس مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا از ساعت 12 سه شنبه هفته 
گذشته )21 ارديبهشت ماه( تا 12 ظهر ديروز )شنبه 
25 ارديبهشت( ممنوعيت تردد بين استاني اجرا و 
همه ورودي و خروجي شهرها و استان هاي مختلف 
كنترل  شود اما اين محدوديت ها به نظر اجرايي نشد 
و س��فرهاي جاده اي در هفته گذشته افزايش يافت. 
اين در حالي است كه اگر سخت گيري ها مانند ايام 
نوروز سال گذش��ته با جديت اعمال مي شد و مردم 
همكاري مي كردند س��فرهاي جاده اي تا حد بسيار 
زيادي كاهش پيدا مي كرد. ام��ا آمارها خالف آن را 
نشان مي دهند. بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده 
از سوي مركز مديريت راه هاي كشور، در بازه زماني 
17 تا 2۳ ارديبهشت ماه )هفته گذشته( متوسط تردد 
وسايل نقليه مختلف در محورهاي بين استاني يك 
ميليون و 456 هزار و 257 وسيله نقليه بوده است. اين 
ميزان تردد نسبت به هفته قبل از آن دو درصد افزايش 
يافت اما نس��بت به هفته مشابه سال گذشته هفت 
درصد كمتر بود. در اين بازه زماني پنج ميليون و 6۳0 
هزار پالك يكتا در محورهاي مواصالتي مش��اهده 
ش��ده اس��ت كه خودروهاي متعلق به استان هاي 
تهران و البرز با 20 درصد در صدر قرار دارند و پس از 
آنها خودروهاي با پالك استان هاي فارس، خراسان 
رضوي، اصفهان، مازندران و گيالن در رتبه هاي بعدي 
در اي��ن ترددها قرار دارد. ترددهاي بين اس��تاني در 
هفته گذشته در استان هاي گلستان، اردبيل، فارس 
و كهكيلويه و بويراحم��د به ترتيب با 1۳ درصد، 12 
درصد، 10 درصد و 10 درصد بيش��ترين افزايش را 
نسبت به هفته قبل از آن تجربه كرده و در استان هاي 
كرمان هرمزگان و سيستان و بلوچستان نيز به ترتيب 
با منف��ي 1۳ درصد، منفي ۹ درصد و منفي 6 درصد 
بيشترين كاهش را داشته است. در كنار اين اعداد و 
ارقام نگاهي به آمارهاي تخليه خودرو در استان هاي 
تهران و البرز و انباشت خودرو در استان هاي مازندران 
و گيالن و تعداد خودروهاي غير بومي در اين استان ها 
نشان مي دهد كه ممنوعيت  تردد بين استاني در هفته 
گذشته چندان جدي گرفته نشد و سفرها با افزايشي 
نسبي همان روند هفته هاي قبل را ادامه داد. اما اگر 
كنترل ها و اعمال اين ممنوعيت سفر با شدت و جديت 
بااليي در سراس��ر كش��ور اجرايي مي شد، مي توان 
كاهشي محسوس و جدي را در سفرهاي جاده اي ديد 
و پيش بيني ها حاكي از رسيدن تردد متوسط روزانه 
به حدود 600 هزار وسليه نقليه در روزهاي ممنوعيت 

)مانند ايام نوروز سال گذشته( است.

جزيياتتازهاياز»طرحساختمسكنارزانقيمتتوسطشهرداريها«اعالمشد

ارزشخانههايخالي،برابربانصفرقمتفاهم۲۵سالهايرانوچيناست

ساخت مسكن اجاره اي به سبك اتريش

حبس200ميليارددالرسرمايهدرخانههايخالي
ارزش خانه ه��اي خالي كه عليرغم س��رمايه گذاري 
س��نگين ح��دود 200 ميلي��ارد دالري، خدمتي به 
اقتصاد كشور نمي كنند و راكد مانده اند به اندازه نصف 
تفاهم نامه 25 س��اله ايران و چين اس��ت.  اين روزها 
اجراي قانون ماليات بر خانه ه��اي خالي با قدرت در 
حال پيشروي اس��ت و سازمان امور مالياتي نيز اعالم 
كرده كه از مرداد ماه امس��ال، برگه هاي مالياتي براي 
مالكان خانه هاي خالي كه در 4 ماهه نخست امسال 
اقدامي براي اجاره دادن يا فروش واحدهاي خالي خود 
نكرده اند، صادر مي كند. گفته مي شود نقش ماليات بر 
خانه هاي خالي، اصالح وضعيت كنوني بازار مسكن 
و رهايي از اقدامات س��وداگران با خالي نگه داش��تن 
واحدهاي مسكوني و احتكار آنها به اميد افزايش قيمت 
مسكن و درنتيجه حفظ ارزش دارايي هاي مالكان اين 
واحدهاست كه به جاي سرمايه گذاري در بخش هاي 
مولد اقتصادي، بخش هايي چون مس��كن و امالك را 
براي سوداگري انتخاب مي كنند كه نتيجه آن، دامن 
زدن به نابساماني هاي بازار مسكن است. با اين حال به 
گفته كارشناسان، در كنار اجراي ماليات بر خانه هاي 
خالي، پايه مالياتي عايدي س��رمايه نيز به كمك اين 
پايه ماليات��ي مي آيد و به توليد بها مي دهد؛ نظريه اي 
كه بعضًا با مخالفت هايي هم روبروست و مخالفان اين 
نظريه معتقدند بايد از همه بخش هاي اقتصاد غير مولد 
كه براي سرمايه گذاري و افزايش عايدي سرمايه گذاران 
در كشور فراهم ش��ده، ماليات اخذ شود و به جاي آن 

حجم ماليات از توليدكننده كاهش يابد.

مالياتبرخانههايخالي
بهتنهاييكارآمدنيست

محمد يزدي زاده اقتصاددان در گفت وگو با مهر گفت: 
ماليات بر خانه هاي خالي يك ماليات با ماهيت هدايتي 
در اقتصاد است و هزينه نگهداري خانه هاي خالي را به 
عنوان يكي از جنبه هاي سرمايه، افزايش مي دهد و با 
تصويب اصالحيه اخي��ر اين قانون، اين اتفاق در حال 
رخ دادن اس��ت. وي افزود: ماليات عايدي بر سرمايه، 
مالياتي است براي هدايت س��رمايه ها به بخش هاي 
مولد؛ به اين معنا كه بخش هايي كه غير مولد هستند و 
اقتصاد ما بيشترين گرفتاري را از همين بخش ها دارد 
و سرمايه هاي كشور به شكل عجيبي در اين بخش ها 
متورم ش��ده و درصد كوچكي از آنها مي تواند اقتصاد 
كشور را از خام فروشي راحت كند، با جرايم مالياتي، به 

سمت بخش هاي مولد هدايت مي شوند.

ارزشخانههايخاليچقدراست؟
عضو هيات علمي دانش��گاه با بي��ان اينكه ماليات بر 
خانه هاي خالي، امالك بالاس��تفاده را فعال مي كند 
و ماليات بر عايدي س��رمايه، اين سرمايه ها را هدايت 
مي كند ادام��ه داد: مثاًل در آماري ك��ه درباره امالك 
بالاستفاده اعالم مي ش��ود، نزديك به 200 ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود كه صرفًا ارزش امالك خالي در 
كشور اس��ت. وي تصريح كرد: اميدواريم با ماليات بر 
خانه هاي خالي، اي��ن 200 ميليارد دالر از راكد بودن 
به فعال بودن تغيير وضعيت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ 

بلكه صرفًا از ركود خارج مي شود. تبديل وضعيت آن از 
فعال بودن به مولد بودن با استفاده از ماليات بر عايدي 
سرمايه امكان پذير است. اين اقتصاددان تأكيد كرد: 
200 ميليارد دالر 5 برابر س��رمايه اي است كه كشور 
نياز دارد تا از خام فروشي خالص شود؛ اين رقم، نصف 
تفاهم نامه ايران و چين براي 25 سال است. يزدي زاده 
ارزش خودروهاي لوكس را يك و نيم برابر سرمايه مورد 
نياز براي اتمام خام فروش��ي در ايران دانست و گفت: 
ارزش اين خودروها چيزي حدود 1,500 هزار ميليارد 

تومان برآورد مي شود.

پايهريزياشتباهسياستهايكالن
عضو سابق ش��وراي راهبردي نظام مالياتي كشور با 
تأكيد بر اينكه آمارها نش��ان مي دهد سياست هاي 
كالن اقتصادي كشور، اش��تباه پايه ريزي شده، ابراز 
داش��ت: در اقتصاد ما، زمينه س��رمايه گذاري براي 
بخش هايي كه ذاتًا بدون ريسك بوده، سوددهي ذاتي 
دارند و هم��واره مورد اقبال عمومي بوده اند را فراهم 
كرده ايم و اتفاقًا از ماليات هم معافشان كرده ايم. وي 
با بيان اينكه رش��د قيمت امالك و خودرو از رش��د 
طال و ارز در كشور به مراتب بيشتر بوده، گفت: علت 
آن اين اس��ت كه هر از گاهي واردات خودرو ممنوع 
مي شود و نوعي انحصار ايجاد مي كند كه اين انحصار 
به رش��د قيمت منجر مي ش��ود بنابراين پيش��نهاد 
مي شود ماليات بر عايدي سرمايه براي ملك و خودرو 
اعمال شود تا كس��ي كه قصد سرمايه گذاري در اين 

دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت توليد بيشتر 
تشويق شود.

بازارهايداراييمالياتعايديسرمايهدهند
اين مدرس دانش��گاه با بيان اينكه اگر 4 بازار اصلي را 
مورد اصابت همزمان ماليات بر عايدي س��رمايه قرار 
ندهيم، اين اتفاق مي افتد كه يك بازار براي ساير بازارها 
تخريب شود افزود: 4 پايه ملك، خودرو، ارز و طال بايد 
همزمان مورد اصابت ماليات بر عايدي سرمايه باشند؛ 
در غي��ر اين صورت اجراي ناقص آن به اقتصاد صدمه 
مي زند. يزدي زاده ادامه داد: 20 تا 25 ميليارد دالر ارز 
خانگي و معادل همين ميزان، ذخيره خانگي شمش 
يا سكه طال در كشور برآورد مي شود بنابراين نمي توان 
گفت كه بازار مس��كن و ام��الك از بازارهاي ارز و طال 
قدرتمندتر، بزرگ تر و ُپرنقدينگي تر اس��ت. ارز و طال 
به عنوان شاخص بي ثباتي اقتصادي ما تبديل شده اند 
و ابزار اقتصادي دش��من در جنگ اقتصادي هستند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اين دو بازار چون شاخص تورم 
هستند، بر بازار مس��كن هم اثرگذارند و متأسفانه به 
جايگزين پول ملي تبديل شده اند؛ البته مسكن هم به 
محلي براي حفظ ارزش دارايي ها تبديل شده است؛ 
اما فرق بازار مسكن با دو بازار ارز و طال در اين است كه 
براي تبديل مسكن به نقدينگي، ارقام بااليي نياز است 
اما با هر ميزان تقاضايي، مي توان وارد دو بازار ارز و طال 
شد بنابراين اجراي ماليات بر عايدي سرمايه بايد در 

همه بازارها همه جانبه باشد.



ط�رح »نظام جام�ع مديري�ت داده هاي كش�ور 
اواخر فروردين ماه با هدف تسهيل ارايه خدمات 
الكترونيكي« با هدف يكپارچه س�ازي داده هاي 
كش�ور در صحن علني مجلس اعالم وصول شد. 
براساس اين طرح پس از تبديل شدن اين طرح به 
قانون، مركز ملي تبادل اطالعات با كليه امكانات 
خ�ود از وزارت ارتباطات جدا و به س�ازمان ثبت 
احوال منتقل مي شود. اما رييس سازمان فناوري 
اطالع�ات تهيه چنين طرح هاي�ي را حاصل عدم 
تسلط طراحان برس�اختار اداري كشور مي داند 
كه سازمان فناوري را محدود به مركز ملي تبادل 
اطالعات مي دانند. به گفته امير ناظمي طراحان اين 
طرح هنوز دولت الكترونيكي را داده شهروندان و 
داده  شهروندان را محدود به داده سجلي مي دانند 
در صورت�ي كه دول�ت الكترونيك�ي، بازطراحي 
ساختار اداري است. معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات همچنين با بي�ان اينكه در هيچ فرآيند 
دولتي نياز به دريافت كپي شناس�نامه نيس�ت، 
گفت اينكه دستگاه ها از طريق وب سرويس هاي 
موج�ود به م�ردم خدمات دهن�د، به ت�وان ارايه 
خدم�ات الكترونيكي برنمي گردد و بس�تگي به 

تمايل دستگاه ها دارد.

امير ناظمي در نشس��ت خبري رونمايي از دو س��امانه 
»احراز هويت معتبر در فضاي مجازي )سماوا(« و »پيام 
اي��ران« در مورد طرح  مجلس با بي��ان اينكه مهم ترين 
چالش��ي كه اين طرح دارد، فقدان ديدگاه و فقدان نگاه 
استراتژي اس��ت، بيان كرد: طراحان اين طرح ساختار 
سازمان فناوري اطالعات را نمي شناسند و ايده اي براي 
حكمراني وجود ندارد. در اي��ن طرح تصور نمايندگان 
مجلس از سازمان فناوري اطالعات صرفا مركز ملي تبادل 
اطالعات بوده است. درحالي كه سازمان فناوري اطالعات 
پنج محور عمليات��ي دارد. او درمورد پنج محور فعاليت 
سازمان فناوري اطالعات توضيح داد: اولين محور فعاليت 
سازمان فناوري اطالعات دولت الكترونيكي است كه زير 
مجموعه آن مركز ملي تبادل اطالعات قرار دارد. محور 
دوم امنيت سايبري اس��ت كه مركز ماهر زيرمجموعه 
معاونت امنيت سايبري قرار دارد. سومين محور شبكه 
ملي اطالعات است. بخش استارت آپي ما محور چهارم 
اس��ت. البته اين بخش در كل كسب وكارها هستند كه 
به فعاليت  اس��تارت آپي، طرح نوآفرين، وام وجوه اداره 
شده و صندوق هاي تامين مالي مي پردازد و بخش آخر 
برنامه ريزي و سياست گذاري و حوزه ارتباطات بين الملل 
اس��ت؛ اما نمايندگان در طرح خود به يكي از اين موارد 
اش��اره مي كنند و بقيه را ناديده مي گيرند. او همچنين 
در ادامه صحبت هاي خود س��والي مط��رح كرد كه آيا 
الكترونيكي كردن صرفا به اين معناست كه فرآيندهاي 
گذشته را الكترونيكي كنيم يا دولت الكترونيكي فرصتي 
براي بازطراحي ساختار اداري يك كشور است؟ ناظمي 
در اين مورد گفت: متاس��فانه سازمان فناوري اطالعات 
محدود به ايجاد زيرساخت هاي اداري شده است. سازمان 
اداري اس��تخدامي هم به عنوان مسوول طراحي و نگه  
داشت نظام بروكراسي است. داده هاي اصلي كشور هم 
در يكسري دس��تگاه ها وجود دارد. اگر ما واقعا به دنبال 
دولت الكترونيكي هستيم بايد در طراحي جديد همزمان 
نظام اداري بازطراحي ش��ود و از نظام اداري پوس��يده و 
اتاق هاي بايگاني رها شويم؛ اما طراحي جديد مي خواهد 
ما را سال ها به عقب باز گرداند. آنطور كه ناظمي مي گويد 
هنوز طراحان اين طرح فكر مي كنند دولت الكترونيكي 
يعني داده شهروندان و داده  شهروندان يعني داده سجل 

و مي خواهن��د تنها فرآيندهاي موجود در دس��تگاه ها 
الكتروننيكي كنند.به همين خاطر مجموعه اي از نابلدي 
و عدم تس��لط و ادعاهاي بزرگ منج��ر به تهيه چنين 
طرح هايي در مجلس مي ش��ود. البته پيشتر مصطفي 
طاه��ري، رييس كميته ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
مجلس اعالم كرده بود كه در اين كميته در حال تجميع 
طرح هاي گوناگون مجلس در حوزه داده هستند و هنوز 
مشخص نيست آيا در طرح جديد هم مركز ملي تبادل 

اطالعات از سازمان فناوري جدا مي شود يا نه.

    سازمان فناوري اطالعات 
تنها وظيفه راه اندازي زيرساخت ها را دارد

ناظمي همچنين در اين نشست درمورد دو سامانه پيام 
ايران و سماوا گفت: امروز رونمايي از سامانه هايي است 
كه پيشتر هم بخش هاي مختلفي از آن مورد استفاده 
قرار مي گرفت؛ اما براساس اينكه كاربران مختلفي دارند، 
جنبه هاي مختلفي از كاركرد آنها هم رونمايي مي شود. 
البته در اين زمينه در بس��ياري ازم��وارد مغفول واقع 
مي شود و چون ناديده گرفته مي شود نارضايتي هايي 
ايجاد مي كند. اين نكته در مورد وظيفه سازمان فناوري 
اطالعات اس��ت. او ادامه داد: وظيفه س��ازمان فناوري 
اطالع��ات در يك دني��اي فرضي ديگر مي توانس��ت 
توس��عه دهنده خدمات الكترونيكي باشد؛ اما براساس 
ساختار فعلي كشور و ساختار اداري كه در حال حاضر 
وجود دارد، اين سازمان چنين كاركردي ندارد. به گفته 
ناظمي صرفا بخشي از كاركرد سازمان فناوري اطالعات 
ايجاد زيرساخت براي توسعه دولت الكترونيكي است. 
او تاكيد كرد كه س��ازمان فناوري اطالعات نمي تواند 
جانشين دستگاه هاي ديگر در ارايه خدمات به شهروندان 
شود. وي با بيان اينكه ميل و اراده به توسعه و دانش فني 
باعث مي شود سازمان ها از خدمات الكترونيكي استفاده 
كنند، گفت: در حل حاضر نياز به دريافت كپي شناسنامه 
در هيچ فرآيند دولتي وجود ندارد و اين سرويس كاماًل 
الكترونيكي است، اما اينكه دستگاه ها از طريق اين وب  
سرويس به مردم خدمات دهند، به توان ارايه خدمات 
الكترونيكي برنمي گردد و بستگي به تمايل دستگاه ها 
دارد. رييس سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه اين 
سازمان ارايه دهنده خدمات دولت الكترونيك نيست 
و تنها وظيفه دارد زيرساخت هاي الزم را فراهم كند تا 
دستگاه ها بهانه اي براي عدم ارايه خدمات الكترونيكي 
به مردم نداش��ته باشند، اظهار كرد: خدمات سجلي در 
سال هاي گذشته الكترونيكي شده اما سوال اين است 
كه چند درصد كسب و كارها و دستگاه ها و بانك ها از آن 

استفاده مي كنند؟ بنابراين عدم توسعه دولت الكترونيك 
در كشور به ضعف دس��تگاه هايي برمي گردد كه از اين 

زيرساخت ها استفاده نمي كنند.

    نحوه فعاليت سامانه احراز هويت معتبر 
در فضاي مجازي

در اين نشست همچنين ناصر اسماعيلي، مدير پروژه 
س��ماوا درمورد اين پروژه و روند اجرايي ش��دن آن با 
بيان اينكه در سال هاي اخير ارايه خدمات روي بستر 
اينترنت رشد روزافزوني داش��ته و در اين فضا امكان 
دارد اطالع��ات افراد هم نش��ت پيدا كن��د، گفت: در 
همين راستا سازمان فناوري اطالعات ايران همزمان 
با ابالغ مصوبه نظام هويت معتب��ر در فضاي مجازي 
به راه اندازي سامانه سماوا يا احراز هويت معتبر اقدام 
كرد.اين سامانه مي تواند از خطراتي كه از جمع آوري  
و افشاي اطالعات ناشي مي شد، جلوگيري كند. يكي 
از اهداف ديگر اين سامانه اين بود كه اطالعات هويتي 
پايه را به ص��ورت يكپارچه به هم��ه متقاضيان ارايه 
مي دهد. او به مشخصات اين سامانه اشاره كرد و گفت: 
يكي از مش��خصه هايي اين سامانه دارد، مقياس پذير 
بودن آن اس��ت. يعني كليه خدم��ات را به كاربران به 
صورت يكپارچه ارايه مي دهد. خدمات را با پيچيدگي 
كم در اختيار كس��ب وكارها قرار مي دهد. اين سامانه 
قابليت توسعه دارد. يعني مي تواند تمامي شناسه ها و 
صفت هاي هويتي را تحت پوشش قرار دهد. به گفته 
اس��ماعيلي اين سامانه از س��طوح مختلف اطمينان 
پشتيباني مي كند؛ س��طح اطمينان پايه يك با احراز 
هويت و اس��تعالم افراد بر پايه شاهكار يعني تطبيق 
كدملي با شماره موبايل صورت مي گيرد. آن طور كه 
مدير پروژه سماوا مي گويد در سطوح بعدي، اطالعات 
هويتي افراد را از ثبت احوال اس��تعالم مي گيرند و در 
سطح باالتر تطبيق عكس و زنده بودن فرد ودر باالترين 

سطح هم از امضاي ديجيتال استفاده مي كنند. 

    سامانه سماوا  و  پيام  ايران 
در سازمان فناوري اطالعات راه اندازي  شد

او همچي��ن بيان كرد: اين س��امانه از ش��هريور ماه ۹۹ 
بهره برداري ش��ده و نزديك ۳۵ ش��ركت به اين سامانه 
متصل هستند و حدود ۲ ميليون ۸۰۰ نفر در اين سامانه 
احراز هويت شدند و بازار هدف در حال توسعه است. بهنام 
ولي زاده، معاون دولت الكترونيكي در ادامه همچنين در 
مورد اين سامانه گفت: سند نظام هويت معتبر در فضاي 
مج��ازي كه در ش��وراي عالي فضاي مج��ازي تصويب 
شده، به موجوديت و شناسه اشاره دارد. يعني براي هر 
اطالعات هويتي يك شناسه وجود دارد. همين سند هم 
تعيين كرده كه چه سازماني تامين كننده شناسه است. 
يعني سازمان ثبت احوال تامين كننده شناسه حقيقي 
ايراني اس��ت. بايد يك پنجره واحد هم براي بحث احراز 
هويت پياده سازي مي كرديم. سامانه سماوا پنجره واحد 
احزار هويت در فضاي ديجيتال است و تمام موجوديت 
و تامين كنندگان شناسه معتبر پشت اين پنجره واحد 
قرار دارند. او در ادامه اضافه كرد: كميسيون عالي امنيت 

فضاي مجازي كشور كه ذيل شوراي عالي فضاي مجازي 
فعاليت مي كند، مردادماه تامين كنندگان شناسه هويت 
معتبر را مش��خص كرد. سازمان ثبت احوال كشور را به 
عنوان متولي اصلي شناس��ه معتبر براي اتباع داخلي، 
وزارت كشور براي اتباع خارجي و سازمان ثبت اسناد را 
براي اشخاص حقوقي و شركت ها تعيين كرد. او همچنين 
بيان كرد: وقتي ما مي گوييم سماوا برخي از همكاران فكر 
مي كنند كه تنها شاهكار و ثبت احوال مدنظر است. در 
صورتي كه براي سماوا مولفه ها و شناسه هاي كاربردي 
در نظر گرفتيم. پشت سر سماوا شاهكار وجود دارد كه 
تطبيق كدملي با ش��ماره ملي شخص را انجام مي دهد. 
س��رويس هاي ديگر هم چون اطالعات اتباع خارجي و 
تطابق پالك ماشين با كد ملي و اطالعات مكاني و امضاي 
الكترونيكي را هم پياده س��ازي كرد. آنطور كه ولي زاده 
مي گويد س��ماوا به عنوان پنجره واحد عمل مي كند و 
پشت پنجره سماوا بازيگران دولتي و غيردولتي حضور 
دارند. بازيگران دولتي مانند س��ازمان تنظيم مقررات و 
ثبت احوال و وزارت كش��ور و ش��ركت پست و سازمان 
اسناد و نيروي انتظامي و بانك مركزي است. او همچنين 
در صحبت هاي خود به بازيگران غيردولتي سماوا اشاره 
كرد و گفت: غير از بازيگران دولتي شركت هاي غيردولتي 
هم كه درح��وزه هويت فعاليت مي كنند را شناس��ايي 
كرديم و با آنها جلسه برگزار كرديم. برخي از آنها پشت 
سامانه سماوا به ارايه سرويس مي پردازند. روي امضاي 
الكترونيكي بازيگران غيردولتي با م��ا مذاكره كردند و 
بخش نرم افزاري خود را پياده كردند و برخي هم در حال 

پياده سازي هستند.

    بستر ارتباطي مكاتبات 
دستگاه هاي اجرايي  با  مردم

ولي زاده در ادامه صحبت هاي خود به سامانه پيام ايران 
و نحوه فعاليت آن اشاره كرد و گفت: سامانه مكاتبات 
مردم با دولت يا پيام ايران سامانه ديگري است كه ما در 
سازمان فناوري اطالعات راه اندازي كرديم. اين سامانه 
از ماژول هاي فراواني تشكيل شده است. او ادامه داد: 
از ماژول هايي چون سامانه كارپوشه ايرانيان، سامانه 
پيامكي ۴۰۴۰ وكد دس��توري ستاره۴ مربع و پست 
الكترونيكي كه كاربران به راحتي با آن به دستگاه هاي 
اجرايي مكاتبه كنند، تشكيل شده است. اين سامانه 
مطابق مستند قانوني جلسه ۱۶ شوراي اجراي فناوري 
اطالعات با هدف تبادل داده بين مردم و دستگاه هاي 
اجرايي پياده سازي شده و دستگاه ها ملزم هستند كه 
تمامي پيام هاي خود را به مردم از طريق سرش��ماره 
۴۰۴۰ ارس��ال كنند. به گفته ولي زاده اين سامانه به 
آدرس payam.iran.ir به بهره برداري رسيده و سه 
نوع كاربر حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي اجرايي دارد. 
او همچنين بيان كرد: »اين سامانه درگاه هاي متعددي 
براي اينكه مردم بتوانند با دستگاه هاي اجرايي ارتباط 
برقرار كنند، دارد. درگاه وب، ussd، پيامك، ايميل و 
نيز پيام رسان هاي داخلي كه API در اختيار آنها قرار 
مي دهيم تا مردم يا كسب وكارها بتوانند با دستگاه هاي 
اجرايي ارتباط برقرار كنند. او همچنين به آمار و ارقامي 
از س��امانه پيام  ايران اشاره كرد و گفت: از ابتداي سال 
۹۸ كه كارپوشه شروع ش��د، حدود ۳۷۲ هزار كاربر 
فعال داشته و حدود ۶۰۰ هزار تبادل بين دستگاه هاي 
دولتي و مردم انجام شده و ۴۶ هزار دستگاه به آن متصل 
است. تا پايان س��ال ۹۸ اين تعداد كاربر فعال به ۵۵۰ 
هزار كاربر رس��يد. تعداد نامه هاي ارسالي تقريبا ۲۰ 
برابر شد و به ۱۰ ميليون سند ارسالي بين دستگاه هاي 
دولتي و مردم رسيد. تعداد دستگا ه هاي متصل به ۶۵ 
دس��تگاه رس��يد. از ابتداي ۹۹ تا پايان سال گذشته، 
۵۹۳ هزار كاربر فعال روي اين سامانه داريم و نزديك 
به ۶۰ ميليون داده بين مردم با دستگاه هاي دولتي و 
برعكس انجام شده و ۸۲ دستگاه به اين سامانه متصل 
هس��تند. به گفته ولي زاده از سال گذشته تاكنون كه 
۴۰۴۰ را راه ان��دازي كردند، ۱۶ و نيم ميليون پيامك  
ارسال شده و ۳۳ س��رويس USSD براي ۱۱ سامانه 
دستگاه اجرايي پياده سازي شده و پاسخ بيش از ۳۱۰ 

ميليون درخواست در قالب USSD داده شده است.
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همكاري گوگل و اسپيس ايكس 
براي اينترنت ماهواره اي

گوگل و اسپيس ايكس قراردادي براي همكاري امضا 
كرده اند كه طبق آن ايستگاه هاي زميني استارلينك 
در ديتاسنترهاي گوگل نصب مي شود. به گزارش مهر، 
اسپيس ايكس تصميم دارد شبكه اينترنت ماهواره اي 
اس��تارلينك خود را با همكاري س��رويس ابر گوگل 
راه اندازي كند. اين ش��ركت ها اعالم كرده اند از ۲۰۲۱ 
ميالدي ب��راي فراهم كردن س��رويس هاي اطالعات 
و ابررايانش��ي و موارد اس��تفاده ش��ركتي مشتريان 
اس��تارلينك در سراس��ر جهان با يكديگر همكاري 
مي كنند. ارزش اين قرارداد فاش نشده است. در حال 
حاضر نشانه هاي مهمي از گسترش خوشه ۱۵۰۰ تايي 
ماهواره هاي اس��تارلينك در مدار زمين وجود دارد، از 
جمله آنكه اسپيس ايكس مشغول ساخت ايستگاه هايي 
زميني در ديتاسنترهاي گوگل و اتصال ماهواره ها به 
زيربناي ابر رايانشي اين شركت است. درهمين راستا 
قرار است اسپيس ايكس نخستين پايانه استارلينك 
را در ديتا سنتر گوگل واقع در نيوآلباني )ايالت اوهايو 
امريكا( نصب كند. گوين شاتول رييس بخش عمليات 
اسپيس ايكس در اين باره مي گويد: تركيب اينترنت 
پرسرعت استارلينك با زيربناي گوگل و قابليت هاي آن، 
ارتباطي سريع و ايمن براي سازمان هاي جهاني فراهم 
مي كند. طي اين پروژه همكاري سرويس هاي نوظهور 
ابر رايانشي مانند هوش مصنوعي و ماشين يادگيري 
براي تصميم گيري درباره ارس��ال كدام يك از داده ها 
به زمين، به كار مي روند. گوگل و اس��پيس ايكس در 
سال ۲۰۱۵ ميالدي قرارداد ديگري را امضا كرده بودند.

ايتاليا گوگل را جريمه كرد
رگوالتور رقابت ايتاليا گوگل را ۱۲۳ ميليون دالر جريمه 
كرده زيرا بيش از دو س��ال است كه اجازه نمي دهد يك 
اپ مخصوص وسايل نقليه برقي در سيستم اندرويد فعال 
شود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، رگوالتور رقابت ايتاليا 
جريمه اي ۱۰۲ ميليون يورويي )معادل ۱۲۳ ميليون دالر( 
براي گوگل تعيين كرده زيرا اجازه نداده يك اپ خودروي 
برقي )توسعه يافته توسط شركت انل( در سيستم اندرويد 
اتو بماند. اندرويد اتو سيستمي اس��ت كه به اپ ها اجازه 
مي دهد به طور ايمن در خودروها فعال شوند. گوگل بيش 
از دو سال است كه به اپ جوس پس )JuicePass( اجازه 
نمي دهد در اندرويد اتو فعال شود و به اين ترتيب دسترسي 
آن به گوگل مپس را به طور ناعادالنه اي محدود كرده است. 
در بيانيه رگوالتور ايتاليايي آمده است: اين رفتار ممكن 
اس��ت روي توسعه اپ هاي مخصوص خودرو در يك بازه 
خاص تاثيرگذار باش��د و احتمااًل پيامدهاي منفي روي 
رش��د خودروهاي برقي دارد. در اين بيانيه دليل جريمه 
گوگل سوءاستفاده از موقعيت برتر ذكر شده و همچنين از 
شركت خواسته شده اپ مذكور را در سيستم اندرويد اتو 
عرضه كند. اپ »جوس پس« سرويس هاي يافتن و رزرو 
ايستگاه هاي شارژ خودروهاي برقي در نقشه و جزييات 
ديگر را نش��ان مي دهد. گوگل ني��ز اعالم كرد با تصميم 
رگوالتور رقابت ايتاليا مخالف است و براي اتخاذ گام هاي 
بعدي اسناد مربوطه را بررس��ي خواهد كرد. سخنگوي 
گوگل در ايتاليا در اين باره مي گوي��د: اولويت گوگل در 
اندرويد اتو به كارگيري دس��تورالعملي سختگيرانه در 
پشتيباني از اپ ها است تا به اين ترتيب ايمني افراد هنگام 
رانندگي تضمين شود. از سوي ديگر رگوالتور ايتاليايي 
اشاره كرد موقعيت برتر اين شركت امريكايي در اروپا به 
آن اجازه مي دهد از طريق اندرويد و گوگل پلي دسترسي 

توسعه دهندگان اپ به كاربران نهايي را كنترل كند.

حمله باج افزاري سيستم تست 
كوويد۱۹ را در ايرلند مختل كرد

يك حمله باج افزاري به اپراتور سيس��تم سرويس هاي 
بهداشتي در ايرلند سبب شده خدمات تشخيص كوويد۱۹، 
تست اين بيماري و همچنين سرويس هاي راديولوژي 
بيمارستان هاي اين كش��ور مختل شود. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، اپراتور س��رويس بهداشت ايرلند تمام 
سيس��تم IT خود را تعطيل كرده ت��ا آن را در مقابل يك 
حمله عظيم باج افزاري محافظت كند. اين حمله سايبري 
سرويس هاي تشخيص ابتالء به كوويد ۱۹ را از كار انداخته 
و فرايند تست اين بيماري را مختل كرده و بيمارستان ها 
مجبور به لغو وقت هاي ويزيت بسياري از بيماران شده اند. 
يك گروه جرايم س��ايبري بين المللي اين حمله را انجام 
داده اس��ت. اين درحالي است كه برنامه واكسيناسيون 
كوويد ۱۹ ايرلند به طور مستقيم تحت تأثير حمله سايبري 
قرار نگرفته، اما سيس��تم هاي IT تمام بخش هاي ديگر 
سرويس بهداشت ملي و محلي اين كشور از كار افتاده اند. 
مايكل مارتين نخست وزير ايرلند در اين باره گفت: ما هيچ 
گونه باجي پرداخ��ت نمي كنيم. به گفته مقامات حمله 
باج افزاري مذكور بسيار پيشرفته است. آنها به عنوان يك 
اقدام احتياطي شبكه رايانه را تعطيل كردند. اين حمله 
بيشتر روي اطالعات ذخيره شده در سرورهاي مركزي 
تأثير داشته و هنوز مشخص نيست اطالعات بيماران به 
خطر افتاده يا خير. به غير از سرويس هاي راديولوژي بقيه 
تجهيزات بيمارستان ها نيز تحت تأثير حمله قرار نگرفته اند.

اينستاگرام باالخره انتشار پست از 
طريق دسكتاپ را ممكن مي كند

طبق گزارش ها، اينستاگرام در حال توسعه قابليتي براي 
انتشار پست از طريق دسكتاپ است. اين ويژگي كه فعال 
به صورت داخلي در خود اين شركت آزمايش مي شود، با 
محدوديتي همراه خواهد بود اما مي تواند كار بسياري از 
توليدكنندگان محتوا را راحت تر كند. بر اساس تصاويري 
كه از سوي يك منبع توييتري لو رفته، كاربران با كمك 
اين قابليت مي توانند با كشيدن و رها كردن عكس ها از 
روي كامپيوتر، آنها را در اينستاگرام آپلود كنند. اين ابزار 
به كاربران اجازه برش، افزودن فيلتر، ويرايش و تقريبا 
همه دس��تكاري هايي را مي دهد كه در موبايل به آنها 
دسترس��ي دارند. تنها امكاني كه در اين رابط كاربري 
ديده نمي ش��ود، قابليت تصويربرداري با دوربين خود 
دس��تگاه خواهد بود. اين ويژگي در نس��خه تحت وب 
موبايل در دسترس است اما در كامپيوتر وجود نخواهد 
داشت. اين محدوديت در مورد ويديوهاي IGTV هم 
صادق است. اينستاگرام تاكنون به طور عمده پلتفرمي 
با تمركز بر موبايل بوده است، ولي اضافه شدن قابليت 
انتشار پست از طريق رابط دس��كتاپ موجب ارتقاي 
تجربه كاربري اين شبكه اجتماعي خواهد شد. در حال 
حاضر مشخص نيست كه اين قابليت به صورت عمومي 
در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت يا نه. همچنين، 
نمي دانيم كه اگر بنا بر عرضه عمومي باشد، چه زماني 
مي توانيم از آن استفاده كنيم. فعال وضعيت انتشار ساير 
انواع محتوا مثل استوري يا Reels هم روي دسكتاپ 
مشخص نيست. منبع تصاوير امروز مي گويد قابليت 
انتشار پس��ت احتماال به اين زودي ها در دسترس قرار 
نمي گيرد چون هنوز به صورت داخلي در اينستاگرام 
در دست توسعه قرار دارد. ولي از روي تصاوير مي توانيم 
حدس بزنيم كه اين ويژگي حداقل از نظر ظاهري آماده 
شده باشد. اينستاگرام هفته پيش به كاربرانش اجازه داد 
تا در پروفايل خود معين كنند كه چه ضميري را ترجيح 
مي دهند. اين ويژگي در رابط تحت وب اينس��تاگرام 
ديده نمي شود و مانند بسياري از ويژگي هاي اين شبكه 
اجتماعي فقط مختص اپليكيش��ن موبايل آن در نظر 

گرفته شده است.

ويژه

برگزاري مجمع عمومي عادي 
ساالنه همراه اول

مجمع عمومي عادي س��االنه شركت ارتباطات سيار 
ايران، روز پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه برگزار مي شود. 
اس��تماع گزارش هيات مدي��ره در خصوص عملكرد 
س��ال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانوني، بررسي و تصويب ترازنامه و 
حساب سود و زيان، تصميم گيري درباره سود تقسيمي، 
تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي 
منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، از موارد دس��تور جلسه ذكر 
شده است. با توجه به مصوبه ستاد ملي مبارزه با بيماري 
كرونا، همراه اول به سهامداران توصيه كرده از حضور در 
مجمع خودداري و نسبت به مشاهده آنالين جلسه از 

طريق نشاني Live.mci.ir  اقدام كنند.

طرحهايمجلسدرحوزهمديريتدادهحاصلعدمشناختازساختاراداريكشوراست

دستگاه ها تمايلي به استفاده از خدمات الكترونيكي ندارند

Tri-Cone Bits مشخصات مناقصه :  خريدمته های حفاری سه کاجی     

    ارزيابی کيفی مناقصه گران :

   نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

   تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(:

آگهی مناقصه دو مرحله ای 
)  به صورت نيمه فشرده(

مبلغ برآورد )يورو(شماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

9822014-22-48 شرکت ملی حفاری ايران
PFP/AZD/99/00338628087684,028

دريافت اسناد

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت

اهواز-بلوار پاسداران-باالتر از ميدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ايران-ساختمان عملياتی-طبقه سوم سالن 316 تدارکات خارجی پروژه های حفاری. محل دريافت
تلفن: 06134146822

نحوه دريافت
1- ارائه فيش واريزی به مبلغ 190000 ريال به حساب سيبا شماره 400114004020491 )شماره شبا IR520100004001114004020491(نزد بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ايران
2-درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دريافت اسناد مناقصه

تحويل اسناد
14 روز پس از آخرين روز دريافت استعالمهای ارزيابی کيفی آخرين مهلت

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه محل تحويل
کميسيون مناقصات- شماره تماس 06134148569 – 06134148580 

مبلغ 23880 يورومبلغ تضمين 

انواع تضامين قابل قبول
  ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی 

3-اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 400111400637663)شماره شبا IR350100004001114006376636(  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده شرکت ملی حفاری ايران

90 روز ) و برای يک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد.(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

    بر اساس کسب حداقل امتياز )50( مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزيابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود، انجام می گردد. روش ارزيابی

شركت ملي نفت ايران شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

نوبت دوم
شناسه آگهی:1133921

تذکر: با توجه به بخشنامه شماره 98/665/1138 مورخ 98/4/3 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگيری سامانه تدارکات الترونيکی دولت ) ستاد( ثبت نام کليه 
متقاضيان حضور در مناقصات , مزايدات شرکت ملی حفاری ايران در پايگاه setadiran.ir ميباشد.

www.nidc.ir                                           http://sapp.ir/nidc_pr   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

آقای داريوش عبدی پور فرزند بهروز دارای شناسنامه شماره4490542232به شرح دادخواست به 
کالسه52/1400/5از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
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تعادل|
طرح مجلس براي س��اماندهي عرضه خودرو ۲۹ آبان 
۹۹ در كميسيون صنايع مجلس به تصويب اوليه رسيد. 
براساس اين طرح، محدوديت خريد 3 سال يك بار براي 
خريداران در نظر گرفته ش��د و در عين حال مقرر شد 
خريد و فروش خودروهاي پرتيراژ بايد از طريق بورس 
صورت گيرد.بنابه اظهارات برخي از اعضاي كميسيون 
صنايع مجلس، طرح س��اماندهي خودرو امروز بررسي 
مي ش��ود و پس از نهايي شدن در كميسيون به صحن 
ارايه مي ش��ود. البته چش كاري طرح ساماندهي بازار 
خ��ودرو و عرضه خ��ودرو در بورس در حالي از س��وي 
مجلسي ها و خودروسازان قرار است چكش كاري شود، 
كه وزارت صنعت معتقد است قيمت خودرو در بورس 
بايد توسط خودروسازان تعيين ش��ود، امانمايندگان 
مجلس بر لزوم تعيين اين قيمت با مكانيزم س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و توس��ط 
شوراي رقابت تاكيد دارند. حال بايد ديد امروز مجلس 
چ��ه تصميمي براي نح��وه عرضه خ��ودرو در بورس و 

قيمت گذاري مي گيرد. 

     طرح ساماندهي خودرو 
آبان ماه ۹۹ طرح مجلس براي ساماندهي عرضه خودرو 
در كميس��يون صنايع مجلس به تصويب اوليه رسيد. 
براساس اين طرح، مقرر ش��د عرضه همه خودروهاي 
پرتيراژ در بورس كاال صورت گيرد و فقط خودروهايي 
كه تيراژ توليد محدود دارند يا شركت هايي كه توليدشان 
بسيار محدود است، از اين قاعده مستثني مي شوند. طبق 
طرح اوليه، خودروهايي كه در بورس كاال عرضه نشوند، 
اعم از فروش��نده و خريدار، جرم انگاري شده و مجازات 
مي ش��وند و كاال نيز به عنوان كاالي قاچاق محس��وب 
مي شود. به عبارتي بهتر، بر اساس طرح اوليه ساماندهي 
عرضه خودرو، در بورس كاال به هر خودرو توسط بورس 
يك شناسه يا كد تعلق مي گيرد كه به اين شكل خريد 
و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود و هر ش��خصي 
مي تواند هر 3 سال يك بار با يك كد ملي، يك خودرو در 
بورس كاال خريداري كند و قبل از پايان سه سال مقرر 
نمي تواند اقدام به فروش خودرو كند و اگر شخصي قبل 
از پايان 3 س��ال، اقدام به فروش خ��ودرو كند، بايد ۸۰ 
درصد از مابه التفاوت قيمت پاي��ه و قيمت فروش بازار 

را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كند و اين موضوع 
براي از ميان برداشتن داللي است.بر اساس اين طرح، 
از محل مازاد قيمت تمام شده هر خودرويي كه توسط 
كارخانه دار ساخته و به بورس ارايه مي كند، صندوقي در 
وزارت صنايع تشكيل مي شود كه از محل آن صندوق، 
۱۰ درصد به عنوان پاداش به توليدكننده خودرو بابت 
افزايش كمي و كيفي خودرو پرداخت مي شود. از محل 
اين صندوق همچنين ۲۰ درصد به عنوان تسهيالت وام 
به زوج هاي جوان كه توان خري��د خودرو را ندارند، ۵۰ 
درصد به عنوان تسهيالت قرض الحسنه به خودروسازان 
براي تحقيق و توسعه، ۲۰ درصد براي شبكه حمل و نقل 
عمومي و جايگزين كردن خودروهاي فرسوده و توسعه 

حمل و نقل تعلق مي گيرد.
 حال در پي اعتراض خودروس��ازان به عملكرد شوراي 
رقابت در افزاي��ش ۱۰ درصدي قيمت خ��ودرو، حاال 
صنعتگران تالش بيشتري براي رايزني با مجلس و اجراي 
راهكاري جهت باالتر بردن قيمت توليداتشان هستند. به 
همين منظور امروز قرار است كه طرح ساماندهي عرضه 
خودرو در دستور كار كميسيون مجلس قرار بگيرد. در 
همين رابطه علي جدي عضو  كميسيون صنايع مجلس 
در گفت وگ��و با »خبرگ��زاري مهر« در م��ورد آخرين 
وضعيت طرح مجلس با محوريت س��اماندهي صنعت 
خودرو، اظهار كرد: امروز يكش��نبه اين طرح مجدد در 
كميسيون صنايع و معادن مجلس بررسي خواهد شد و 

پس از نهايي شدن در كميسيون به صحن ارايه مي شود؛ 
بحث ها در مورد اين طرح طوالني شد واگر نه مقرر بود 

قبل از تعطيالت مجلس، به صحن ارايه شود.

     وزارت صمت چه مي گويد؟
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: 
يكي از مهم ترين محورهاي اين طرح، عرضه خودرو در 
بورس است كه موافقان و مخالفاني در كميسيون دارد 
اما احتمال تصويب اين بند در كميسيون زياد است. او 
در مورد اينكه آيا اين طرح در خرداد ماه نهايي مي شود، 
گفت: اين طرح در واقعي طرحي اس��ت كه در مجلس 
قبلي آماده شده و از سوي ش��وراي نگهبان اعاده شده 
ب��ود؛ بنابراين با توجه به اينكه اين طرح اعاده ش��وراي 
نگهبان اس��ت، پس از ارايه به صحن، بايد س��ريع تر در 
صحن تعيين تكليف شود. البته به خاطر انتخابات شايد 

۲ هفته به تعويق بيفتد.
اظهارات اين نماينده نشان از اين دارد كه وزارت صمت 
تلويحًا موافق اين بند اس��ت اما در م��ورد نحوه تعيين 
قيمت پاي��ه اختالفاتي وجود دارد.به گفت��ه او، وزارت 
صمت معتقد است كه تعيين قيمت پايه حق خودروساز 
بوده و خودروساز راسا بايد قيمت پايه خودرو در بورس 
را تعيين كند اما نمايندگان تاكيد دارند كه قيمت پايه با 
ضابطه قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و توسط شوراي رقابت تعيين شود؛ در 

واقع مجلس معتقد اس��ت كه اين مبالغ بايد در خزانه 
دولت برود و در صنعت خودرو هزينه شود نه اينكه براي 

خودروساز باشد. فعاًل روي اين مسائل بحث زياد است.
از س��وي ديگر، اكبري تاالر پش��تي كه رياست رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس را برعهده دارد، در 
بحث قيمت گذاري خودرو، معتقد اس��ت كه به لحاظ 
كارشناسي نبايد اين نوع قيمت گذاري ها صورت گيرد 
بلكه بايد از سوي دولت يك نظام تامين اجتماعي قوي 
باشد كه بر اساس آن هر شخصي پس از اطالع از شرايط از 
جمله پرداخت اقساطي و بهره آن براي دريافت خودروي 

مورد نظر خود اقدام كند.
مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان نيز در مورد جلسه 
هفته پيش خودروس��ازان با اكبري رييس كميسيون 
صنايع مجلس به فارس گفته بود: در اين جلسه مشكالت 
اصلي و بحراني صنعت خودروسازي و قطعه سازي مطرح 
ش��د كه مهم ترين آن، كمبود نقدينگي در اين صنعت 
بود و از قيمت گذاري دس��توري خودروها ناشي شده 
است. به گفته او، روزي كه قيمت دالر روند كاهشي به 
خود گرفت، شوراي رقابت مصوبه افزايش ۱۰ درصدي 
قيمت خودرو را صادر كرد كه ديرهنگام بود و مشكلي 
از خودروسازان و قطعه سازان را حل نمي كند. بيگلو با 
بي��ان اينكه در حال حاضر عرضه م��واد اوليه مورد نياز 
قطعه س��ازان خودرو به وي��ژه در زمينه فوالد وضعيت 
نابس��اماني دارد، گفت: با وجود اينكه قيمت  مواد اوليه 
بايد بر مبناي نرخ هاي جهاني تعيين شود، اما شاهد اين 
هستيم كه با وجود كاهش نرخ هاي جهاني و همچنين 
ريزش ۲۰ درصدي قيمت ارز در كشور، قيمت مواد اوليه 
افزايشي است. دبير انجمن قطعه سازان ادامه داد: در حال 
حاضر ميانگين هزينه سبد مواد اوليه قطعه سازان ۲۰ 
درصد گران تر از نرخ هاي جهاني است، به طوري كه اگر 
اين مواد را از خارج تهيه كنيم، به صرفه تر است.او با اشاره 
به سهم ۵۰ درصدي فوالد در سبد مواد اوليه قطعه سازان، 
گفت: بقيه اين س��بد را محصوالت پتروشيمي، مس و 
آلومينيوم تشكيل مي دهد و در حال حاضر مشكالت 
اساس��ي در تأمين مواد اوليه داريم. او ميزان مطالبات 
توليدكنندگان قطعات از خودروس��ازان را بيش از 3۵ 
هزار ميليارد تومان اعالم ك��رد و گفت: در حال حاضر 
ميانگين قيمت سبد مواد اوليه قطعه سازان ايراني ۲۰ 

درصد گران تر از نرخ هاي جهاني است.
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واگذاري زمين
به متقاضيان صنايع كشاورزي

شاتا |عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، معدن و 
تجارت از برنامه ريزي براي واگذاري زمين و تسهيالت 
به متقاضيان فعاليت در زمينه صنايع تبديلي محصوالت 
كش��اورزي خبر داد.وي درب��اره بازديدهايي كه از دو 
واحد توليدي در شهرس��تان دماوند داش��ت، گفت: 
مشكل تأمين مواد اوليه كارخانه توليدي تكاب اتصال 
)توليدكننده لول��ه و اتصاالت پلي اتيل��ن( با افزايش 
ظرفيت در بورس حل مي شود تا اين واحد با ظرفيت 
كامل به توليد ادامه دهد.وزير صمت با بيان اينكه سال 
گذشته ۱۵۷۷ واحد صنعتي راكد و  تعطيل در شهركها 
و  نواحي صنعتي به چرخه توليد بازگشت، گفت: امسال 
نيز براي احي��ا و راه اندازي مجدد ۱۸۰۰ واحد تعطيل 
و راكد درون ش��هركها و نواح��ي صنعتي هدفگذاري 
و برنامه ري��زي نموده ايم. رزم حس��يني در خصوص 
برنامه هاي وزارت صمت براي صنايع تبديلي محصوالت 
كش��اورزي، اضافه كرد: در اين حوزه تسهيالت بانكي 
از محل تبصره ۱۸ و رونق توليد در اختيار متقاضيان 
ق��رار مي دهيم.وي همچنين بيان كرد: ش��هركهاي 
صنعتي نيز آمادگي براي واگذار زمين براي فعاليت اين 
صنايع تبديلي را دارد.وزير صمت تنظيم بازار در حوزه 
محصوالت كشاورزي را بر عهده وزارت جهاد كشاورزي 
دانست و گفت: بر اساس توافق انجام شده در ۲۰ اسفند 
۱3۹۹، تمركز تنطيم بازار محصوالت كش��اورزي به 
عنوان سازمان متولي به وزارت جهاد واگذار شده است.

تجارت ميلياردي با ارمنستان
با پيوند مناطق تجاري

ايلنا |به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، راه اندازي 
منطقه آزاد تجاري مغري در ارمنستان و پيوند اقتصادي 
آن با منطقه آزاد ارس، مي تواند حجم مبادالت بازرگاني 
ميان دو كشور را به بيش از يك ميليارد دالر در سال افزايش 
دهد. رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و ارمنستان از 
راه اندازي منطقه آزاد مغري ارمنستان در نزديكي منطقه 
آزاد ارس، در آينده اي نزديك خبر داد و يادآور ش��د كه با 
ايجاد مناطق آزاد اقتصادي و تجاري در مرزهاي دو كشور، 
حجم مب��ادالت دو طرف طي يك س��ال به بيش از يك 
ميليارد دالر افزايش مي يابد. هرويك ياريجانيان با بيان 
اينكه تجارت ايران و ارمنستان طي سال هاي گذشته تا 
۵۰۰ ميليون دالر در نوسان بوده، گفت: به زودي منطقه 
آزاد مغري در ارمنستان در جوار منطقه آزاد ارس در ايران 
راه اندازي مي شود كه مي تواند حجم مبادالت دو كشور را 
افزايش دهد. وي، افزود: اين همجواري شرايط آزادانه تري 
را براي هر دو كشور جهت تسهيل مبادالت فراهم مي كند 
و مي تواند در كمتر از يكس��ال تجارت دو كشور را به يك 

ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر ارتقا دهد. 

شمايل بي رحم تورم براي 
فرودست ها

 در نتيجه كاهش قدرت خريد، حقوق ها و دستمزدهاي ثابت: 
موضوع مهم بعدي در اقتصاد كه تورم مي آفريند، مرتبط با 
موضوع كاهش ارزش پول ملي است. وقتي قيمت كاال يا 
خدماتي ۱۰واحد افزايش پيدا مي كند، به اين معناست كه 

ارزش پول ملي ۱۰واحد كاهش پيدا كرده است.
 سوم( كس��ري بودجه: بايد توجه داش��ت، دولت متضرر 
مي شود، چون در تورم شديد رشد قيمت ها بيشتر از رشد 
درآمدهاي بودجه است. لذا دولت يا متوسل به كسري بودجه 
بيشتر مي شود كه تورمي بيشتر را به دنبال دارد يا قدرت 
خريدش كمتر مي ش��ود يا هردو. كه معموال آخري اتفاق 
مي افتد.در اين روند قدرت خريد درآمدهاي ثابت كاهش 
مي يابد و قدرت خريد درآمدهاي متغير تطابق مي يابد. در 
نتيجه شكاف طبقاتي افزايش مي يابد و خط فقر افزايش 
مي ياب��د. در اين صورت تورم موجب افزايش نارضايتي در 
جامعه مي شود. از سوي ديگر، وام گيرنده ها منتفع مي شوند، 
زيرا ارزش وجوه قرض داده ش��ده به دلي��ل تورم كاهش 
مي يابد. وام دهنده ها متضرر مي شوند، زيرا پولي را كه االن 
وام مي دهند قدرت خريدش بيشتر است تا زماني كه اصل 

و فرع وام را پس مي گيرند.
چهارم( تورم عالمت دهندگ��ي قيمت ها را به هم مي زند. 
در شرايط تورم پايين، قيمت ها نوعي عنصر عالمت دهنده 
براي تخصيص منابع هستند. قيمت باالتر در كاالي مشابه 
نشان دهنده كيفيت برتر است و بالعكس. اما در تورم شديد 

تناسب قيمت ها به هم مي خورد.
پنجم( بي اعتمادي مردم در تورم شديد به سياست گذار و 
نظام اقتصادي افزايش مي يابد؛ در اين شرايط اخالق مداري 
در جامعه تضعيف مي شود. مردم سعي مي كنند به صورت 
بي رحمانه اي اگر بتوانند از يكديگر چيزي بكنند تا جبران 
تورم كنند. لذا اخالق و روحيات انساني تضعيف مي شود. 
در يك چنين ش��رايطي است كه نظام طبقاتي كشور نيز 
دستخوش تغييرات بنيادين مي ش��ود. در واقع مخاطب 
اصلي ت��ورم در جوامع گوناگون طبق��ات كمتربرخوردار 
جامعه و حاشيه نشين ها هستند. ساختارهاي تصميم ساز 
بايد تالش كنند از طريق مهار تورم، رفاه و آرامش بيشتري 

را براي طبقات فرودست جامعه ايجاد كنند.

بررسي فرآيندها و تسهيالت 
مورد نياز ورود و خروج كاال از / به 
منطقه و يژه اقتصادي بندر اميرآباد

مديركل بنادر و دريان��وردي اميرآباد به همراه جمعي 
از معاونين و مسووالن بندري جهت بررسي فرآيندها 
و تس��هيالت مورد نياز جهت ورود و خ��روج كاال از / به 
منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با مديركل گمرك 
بندر اميرآباد ديدار كرد. محمدعلي اصل سعيدي پور 
در ديدار با مديركل گمرك بندراميرآباد ضمن تشكر از 
زحمات همكاران درب خروج گمرك كه بصورت مستمر 
و مداوم فعاليت مي نمايند و همچنين تعامل تنگاتنگ 
بنادر و گمركات گفت: مجتمع بندر اميرآباد متشكل از 
ادارات و نهادهايي است كه با همكاري يكديگر وظيفه 
ارايه خدمات مطلوب به مشتريان و صاحبان كاال را دارند 
و مطمئنا با چالش ها و مشكالتي هم در راستاي انجام 
وظايف خود مواجهند، لذا نوك پيكان به سمت بنادر و 
گمرك نشانه رفته و اين وظيفه را سنگين تر از پيش نموده 
است. سعيدي پور در ادامه اظهار داشت: انتظار صاحبان 
كاال، خطوط كشتيراني و سرمايه گذاران تسهيل و تسريع 
در انجام خدمات است كه تمام تالش بر اين است كه در 
كمترين زمان بهترين كيفيت خدمات ارايه گردد. تنها 
عاملي كه اخيرا فرآيند عمليات را مختل ساخته است 
توقف غيرضروري و ماندگاري بيش از حد كاال در انبارها 
و محوطه هاي بندري مي باشد كه خارج از اختيارات بندر 
بوده و انتظار مي رود دستگاه هاي ذي ربط در راستاي حل 

و فصل مشكل اقدام نمايند.

ضربه سهمگين كرونا
به توليدات صنعتي 

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي 
وضعيت توليد صنعتي كشورهاي جهاني در فصل پاياني 
سال ۲۰۲۰ پرداخته است. اين گزارش به بررسي ماه هاي 
پاياني س��ال گذش��ته ميالدي پرداخته كه در اوج شيوع 
كرونا طي شد و پيش از آغاز جدي روند واكسيناسيون در 
كشورهاي مختلف به كار خود پايان داد. بر اساس آمارهايي 
كه از وضعيت صنعت در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ منتشر 
شده، ميزان توليد اين بخش در قياس با مدت مشابه سال 
۲۰۱۹، افزايشي ۲.۴ درصدي را نشان مي دهد. همچنين 
رشد صنعت نسبت به فصل سوم سال ۲۰۲۰ نيز رشد 3.۹ 
درصدي داشته است. در ميان صنايع مختلف، بيشترين 
رش��د به تجهيزات الكترونيكي، محص��والت رايانه اي و 
الكترونيكي و نوري اختصاص داش��ته است و در اين بين 
بيشترين رشد مثبت به چين تعلق دارد. بيشترين زيان 
در فصل چهارم س��ال ۲۰۲۰ نيز به بخش هاي پوشاك، 
چرم و محصوالت آن اختصاص يافته است. آمارها نشان 
مي دهد كه صنعت چين در فصل پاياني سال ۲۰۲۰، تنها 
در س��ه بخش با افت مواجه بوده و در ديگر حوزه ها رشده 
داشته است. اين در حالي است كه در ميان ساير كشورهاي 
صنعتي، اغلب صنايع رشد منفي را تجربه كرده اند. در ميان 
كش��ورهاي در حال توسعه نيز رش��د از چين كمتر اما از 
ديگر كشورهاي صنعتي بهتر بوده است. در مجموع سال 
۲۰۲۰ نيز جز چين، ديگر كشورهاي جهان با افت توليد 
صنعتي مواجه بوده اند كه بيش��ترين ميزان آن به آفريقا، 
آسيا، اقيانوسيه و امريكاي التين اختصاص داشته است.

در حوزه هاي مختلف، چين توانسته در حوزه وسايل نقليه 
موتوري رشد ۱۴ درصد را به ثبت برساند كه باالترين آمار 
در اين بخش است. پايين ترين آمار چين نيز در حوزه چرم 
با منفي ۸.۵ درصد به ثبت رس��يده است.  در اقتصادهاي 
نوظهور، باالترين رشد به محصوالت معدني غير فلزي با 
مثبت ۱۰.۵ درصد اختص��اص يافته و تجهيزات حمل و 
نقل، با منفي ۱۰.۴ درصد بدترين عملكرد را داشته است. در 
كشورهاي صنعتي بدترين عملكرد به حوزه پوشاك با منفي 
۲۰ درصد اختصاص يافته و محصوالت يارانه اي با بيش از 
۴.۷ درصد باالترين رشد را داشته است.در سطح جهان نيز 
بيشترين افت مربوط به چرم با رشد منفي ۹.3 درصد است 
و تجهيزات الكترونيكي با رشد ۸.۸ درصد بهترين عملكرد 

در سطح جهاني را داشته است.

اساتيد و کارگران نمونه شرکت 
گاز مازندران تجليل شدند 

طی آيينی از اساتيد و کارگران نمونه شرکت گاز مازندران 
تجليل شد. حمزه اميرتيموری سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اشاره به نقش اثرگذار معلم در طول تاريخ، 
گفت: در طول تاريخ معلمان بسياری با سعی و كوشش 
خود به ترويج الگوی تعلي��م و تربيت پرداخته و حتی 
در اين راه از جان خود نيز گذش��تند. وی همچنين با 
گراميداشت هفته كار و كارگر گفت: چرخ اقتصاد مبتنی 
بر تالش و كوشش كارگران است. سرپرست شرکت گاز 
مازندران تصريح کرد: نقش و جايگاه کارگران در توسعه 
پايدار، نقشی س��ازنده و انکارناپذير است و حمايت از 
کارگران زحمتکش، از مصاديق پشتيبانی از مقوله توليد 
و اقتصاد کشور خواهد بود. وی افزود: کارگران شرکت 
گاز اس��تان با خالقيت، حسن خلق، وظيفه شناسی و 
همکاری گام موثری را در راستای تحقق اهداف سازمانی 
اين شرکت بر می دارند. در پايان اين مراسم به رسم يادبود 
با اهدای لوح تقدير از اساتيد و کارگران نمونه شرکت گاز 

مازندران تقدير شد.

افزايش نقاط قوت فوالد مباركه 
از سوي هيات مديره 

به گفته وي، شركت فوالد مباركه يك مجموعه ممتاز 
در كشور است و اكنون تيمي كه با تمام مسائل شركت 
فوالد مباركه آشنايي دارند در قالب هيات مديره در كنار 
هم قرار گرفته اند. اولين جلسه هيات مديره نيز تشكيل 
شد و در آن اتفاقات خوبي رخ داد و تصميم گيري هاي 
مناسبي براي اين شركت فوالدي صورت گرفت. ايماني 
ادامه داد: شركت فوالد مباركه بايد به نقطه اوج خود كه 
سياست و تدابير هيات مديره نيز بر پايه آن استوار شده، 
دست پيدا كند؛ چراكه اگر اين شركت در شرايط كنوني 
و با مديريت فعلي نتواند به آرمان ها و واقعيت هايي كه 
الزمه كار است دست يابد، بايد تعمق بيشتري داشته 
باشد و درصدد رفع مش��كالت و ايرادات برآيد. رييس 
هيات مديره ش��ركت فوالد مباركه افزود: همه اعضاي 
هيات مديره ش��ركت فوالد مباركه تصميم گرفتند با 
تدابير ويژه و سياست هاي مناسب، همچنين در نظر 
گرفتن تمامي مسائل و مشكالت مجموعه فوالد مباركه 
و با تكيه بر نيروي انساني و ارتباطات موجود، اين شركت 
را كه هميشه خوش درخشيده و با تالش كارشناسان و 
مديران طي سال هاي گذشته باعث سربلند و سرافزاري 
ايران اسالمي شده، در اين مسير نگه دارند و نقاط قوت 

شركت فوالد مباركه را افزايش دهند.

قيمتخودرورادرنهايتچهكسيتعيينميكند؟

معاونفنيگمركخبرداد

دادههايمنتشرشدهازسويگمركنشانميدهد

چكش كاري طرح  ساماندهي  خودرو در مجلس 

اعالم جرم قاچاق براي ۳۵۰ خودروي لوكس

كاهش۸۰درصديسفرخارجي

تعادل|
مع��اون فني گمرك ايران از اعالم ج��رم قاچاق براي 
3۵۰ خودروي گذر موقت خبر داد.از خودروهايي كه 
داراي پرون��ده قضايي به دليل جرم قاچاق در محاكم 
رس��يدگي كننده هس��تند، مي توان به حدود ۱۶۰ 
دستگاه انواع بنز، ۴۰ دستگاه بي ام دبليو، ۴۰ دستگاه 
لكس��وس، ۲۵ لندكروز، ۲۰ دستگاه انواع تويوتا، ۱۰ 
دستگاه رنجرور، هشت دستگاه آئودي و پنج دستگاه 
نيسان اش��اره كرد. بنابر آمار اعالمي از سوي ارونقي، 
گمرك آستارا و بيله سوار هر كدام با ۹۷ فقره پرونده، 
دوغارون ۶۴ و بازرگان با ۲۷ فقره بيش��ترين پرونده 
قاچاق را براي خودروهاي گذر موقت از سال ۱3۹۷ تا 

ارديبهشت سال جاري داشته اند.

     آخرين وضعيت تردد خودروهاي
گذر موقت

اواخر شهريور ۱3۹۹ بود كه گمرك ايران اعالم كرد: با 
توجه به مسدود بودن برخي از مرزها در شرايط كرونايي 
موجود، صاحبان خودروهاي ورود موقتي كه مهلت 
اعتبار پروانه هاي آنها به پايان رس��يده و امكان خروج 
ندارن��د بايد طي حداكث��ر ۱۰ روز به گمرك مراجعه 
و نس��بت به تعيين تكليف موضوع اقدام كنند كه در 
صورت عدم تعيين تكليف در اين مهلت، طبق قانون، 
اين خودروها قاچاق محسوب خواهد شد. اين در حالي 
است كه تازه ترين اعالم مهرداد جمال ارونقي - معاون 
فني گمرك ايران- از تعيين تكليف خودروهاي گذر 
موقت و مشموليت تعداد بااليي از آنها به جرم قاچاق 
حكايت دارد. معاون فني گمرك ايران با اشاره به اينكه 
حساس��يت و اهميت موضوع گذرموقت خودروهاي 

س��واري به دفعات در قالب بخشنامه هاي مختلف به 
دفاتر س��تادي، حوزه هاي نظ��ارت و كليه گمركات 
اجرايي كشور ابالغ و تاكيد ش��ده است، توضيح داد: 
طبق ماده ۱۴۲ ايين نامه اجرايي قانون امور گمركي و 
تبصره ۲ آن، مسافران غيرمقيم ايران كه با وسايل نقلي 
شخصي خود وارد كشور مي شوند، هرگاه جواز عبور 
)كارنه دوپاس��اژ، تريپتيك يا ديپتيك( از كانون هاي 
جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود 
موقت وس��ايل نقليه شخصي، در دس��ت داشته و به 
گمرك ورودي ارايه دهند، مي توانند تا سه ماه با توجه 
به مدت اعتبار جواز بدون الزام به تس��ليم اظهارنامه 
يا تاديه وجه ضمانت به گمرك، از وس��يله نقليه خود 
در كشور اس��تفاده كنند. وي افزود: اين امكان وجود 
دارد كه خودروهاي گذر موقت در اين مدت چندين 

بار از راه هاي مجاز وارد و خارج ش��وند.ارونقي با بيان 
اينكه گمرك ايران مي تواند به درخواست متقاضي، 
درصورت داشتن عذر موجه، مدت استفاده از وسيله 
نقليه در داخل كش��ور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار 
جواز تمديد كند گفت كه ايرانيان مقيم خارج از كشور 
به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده كنند 
كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي درخارج 

اقامت داشته باشند.

     چه برندهايي قاچاق شدند
معاون فني گمرك با اشاره به بخشنامه ابالغي به كليه 
حوزه هاي نظارت و گمركات اجرايي كش��ور در سوم 
ارديبهشت امسال با موضوع اعالم گزارش خودرو هاي 
ورود موقت و آمار دريافتي از ۴۱ گمرك اجرايي گفت: 

بر اس��اس اين گزارش، از س��ال ۱3۹۷ تاكنون براي 
بيش از 3۵۰ دستگاه خودروي سواري گذرموقت به 
دليل عدم تحويل خودروي سواري به گمرك اجرايي، 
گزارش وق��وع جرم» قاچ��اق« تنظيم و ب��ه مراجع 
ذي صالح از جمله سازمان تعزيرات حكومتي منعكس 
شده است. به گفته او، از خودروهايي كه داراي پرونده 
قضايي به دليل جرم قاچاق در محاكم رسيدگي كننده 
هس��تند، مي توان به حدود ۱۶۰ دس��تگاه انواع بنز، 
۴۰ دس��تگاه بي ام دبليو، ۴۰ دس��تگاه لكسوس، ۲۵ 
لندكروز، ۲۰ دستگاه انواع تويوتا، ۱۰ دستگاه رنجرور، 
هشت دس��تگاه آئودي و پنج دس��تگاه نيسان اشاره 
كرد.ارونقي يادآور ش��د كه گمرك آستارا و بيله سوار 
هر كدام با ۹۷ فق��ره پرونده، دوغارون ۶۴ و بازرگان با 
۲۷ فقره بيشترين پرونده قاچاق را براي خودروهاي 
گذر موقت از س��ال ۱3۹۷ تا ارديبهشت سال جاري 
داشته اند.بر اساس گزارش اعالمي معاون فني گمرك 
ايران، درحال حاضر بيش از 33۰ دس��تگاه خودروي 
س��واري، به صورت ورود موقت )با پالك گذرموقت( 
در كش��ور و به طور قانوني درحال تردد هس��تند. وي 
همچنين با اشاره به خودروهاي ورود موقتي كه تحويل 
گمرك شده است، يادآور شد: 3۶۰ دستگاه خودروي 
سواري به دليل پايان يافتن مهلت مجاز تردد در كشور 
و ع��دم امكان خروج با توجه به بس��ته بودن برخي از 
مرزهاي زميني به دليل شرايط كرونا، تحويل مراجع 
تحويل گيرنده در گمركات شده و براي آنها قبض انبار 
صادر شده است. اين مقام مس��وول در گمرك ايران 
اين را هم گفت كه هرگونه خريد و فروش خودروهاي 
داراي پالك گذر موقت ممنوع بوده و در صورت احراز، 

مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

تعادل| 
سال گذشته تردد مس��افرت هاي خارجي۸۰ درصد 
كاهش را تجربه كرده كه مسووالن گمرك ايران دليل 
آن را محدوديت هاي مقطعي بسيار ناشي از بيماري 
كرونا، توقف مرزها و البته ش��رايط اقتصادي و نوسان 
نرخ ارز اع��الم كرده اند. تازه تري��ن آماري كه گمرك 
ايران در رابطه با وضعيت سفرها و ترددهاي خارجي در 
سال گذشته منتشر كرده است، نشان مي دهد كه ۴.3 
ميليون نفر مسافر وارد كشور شده يا به عبارتي مسافر 
ورودي بودند كه اين تعداد مسافر ورودي شامل بيش 
از 3.۸ ميليون نفر ايراني و بالغ بر ۵۱۲ هزار نفر خارجي 
اس��ت.همچنين بيش از ۴.۲ ميليون نف��ر به عنوان 
مسافر خارجي از كشور تردد داشته اند. آمارها حاكي 
از اين است كه تردد مسافر نس��بت به سال ۱3۹۸ با 
كاهش ۷۹.۱ درصدي براي مسافران ورودي و كاهش 
۷۸.۸ درصدي در تردد مس��افران خارجي روبرو بوده 
است.اين كاهش ۸۰ درصدي در تردد مسافر كاهشي 

حدود۱۶.۴ ميليون نفر مسافر ورودي و كاهش ۱۵.۷ 
ميليون نفر در مسافران خروجي را شامل مي شود.

     قشم و كيش پرتردد؛ سفرهاي تركيه ريزشي 
بر اساس اين گزارش، تردد مسافرين از پر ترددترين فرودگاه 
كشور يعني فرودگاه امام خميني )ره( با كاهش قابل توجه 
۸۷ درصدي در تردد مسافران ورودي و خروجي نسبت به 
سال ۱3۹۸ مواجه بوده است؛ به طوري كه تعداد مسافران 
ورودي از گمرك امام خميني )ره( حدود ۴۲۸ هزار مسافر 
و تعداد مسافران خروجي حدود ۴۵۴ هزار نفر بوده است. 

اما عمده پروازه��اي خارجي به منظور گردش��گري از 
فرودگاه امام )ره( به مقصد كشور تركيه بوده كه آن هم 
با كاهش قابل توجهي همراه است.تغيير مسير پروازها و 
سفرهاي خارجي در اين گزارش قابل تامل است؛ به طوري 
كه سفرهاي گردشگري كه عمدتا به مقصد كشورهاي 
تركيه و امارات صورت گرفته به سفرهاي داخلي با مقاصد 
گردشگري مشابه گزينه هاي تركيه و دوبي تغيير داشته 

است. دو فرودگاه قشم و كيش بيشترين تردد مسافري 
را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند و عمده اين 
سفرها در ايام پاياني سال و به ويژه فصل زمستان صورت 
گرفته اس��ت.  فرودگاه قش��م بيش از دو ميليون مسافر 
ورودي و حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار مسافر خروجي 
در سال گذشته ثبت كرده است. هر چند تعداد مسافران 
ورودي و خروجي اين فرودگاه نسبت به سال ۱3۹۸ به 
ترتيب3۸ و 3۹ درصد كاهش داش��ته اما نسبت به ساير 
فرودگاه ها پرمسافر بوده است.در همين مدت فرودگاه 
كيش با ثبت ۱.3 ميليون مس��افر ورودي و ۱.۲ ميليون 
مسافر خروجي در رتبه دوم تردد مسافري در سال ۱3۹۹ 
ق��رار دارد.تردد مس��افران ورودي و خروجي از فرودگاه 
كيش نس��بت به س��ال ۱3۹۸ كاهش ۲۸ درصدي در 
تعداد مسافران ورودي و كاهش ۲۸ درصدي در مسافران 
خروجي دارد. با اين وجود دو مقصد تردد بيش از ش��ش 
ميليوني مسافران ايراني و خارجي فرودگاه امام خميني 
)ره( را از آن خود كرده اس��ت.  طب��ق اعالم آرزو غنيون، 

معاون مديركل دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرك ايران  
در رابطه با چرايي كاهش مسافرت ها و مسافران ورودي و 
خروجي در سال گذشته، محدوديت هاي مقطعي بسيار 
ناش��ي از بيماري كرونا و توقف چندي��ن ماهه مرزهاي 
زميني، دريايي، ريلي و هوايي در اين موضوع موثر بوده 
است.به گفته وي، از سوي ديگر مسدود بودن مرزها، لغو 
انواع سفرها اعم از تفريحي، سياحتي، زيارتي، مذهبي و 
كاري و از س��ويي عدم پذيرش مسافران ورودي توسط 
كشورهاي مقصد يا شرايط سختگيرانه ورود مسافر اعم 
از قرنطينه و همچنين شرايط مشابه در مسافران خارجي 
به دليل مخاطرات ناشي از انتقال ويروس كرونا سفرها را 
تحت تاثير قرار داده است. او همچنين در رابطه با كاهش 
سفر به كشورهايي مانند تركيه نيز نيز گفت كه گذشته 
از شرايط حاكم بر كشورهاي دنيا به دليل بيماري كرونا، 
شرايط اقتصادي حاكم بر كشورمان و افزايش شديد نرخ 
براب��ري ارزهاي خارجي در مقابل پول ايران دليل اصلي 

كاهش تردد مسافر به شمار مي رود. 
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خبرروز

آپارتمانهايتهرانسبزميشوند
طرح »كاشت مشاركتي و نگهداش��ت گل و گياه در زندگي آپارتماني و محيط همسايگي« از هفته جاري در شهر تهران از سوي اداره كل 
 آموزش هاي شهروندي و با همكاري سازمان بوس��تان ها و فضاي سبز شهرداري تهران در سطح محالت و مجتمع هاي آپارتماني مناطق

 ۲۲ گانه اجرا مي شود. پويش»ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشيني« در سه محور قوانين و حريم خصوصي، همسايگي و مشاركت و محيط زيست 
با تاكيد بر كاهش پسماند از اول دي ماه ۹۹ و با ابالغ مستقيم شهرداري تهران به تمام مجموعه هاي تابعه شهرداري تهران كار خود را آغاز كرد. 
بنا به گفته علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران چهار طرح محيط زيستي با عنوان »باغچه محله« و 
»مجتمع آپارتماني«، »ديوار سبز مشاركتي«، »كاشت گل« و »گياه مشاركتي خانواده و نمادهاي مشاركتي« در قالب اين پويش اجرا مي شود.

جامعه خبر

بازگشتبهتحصيل
۲۰۰۰بازماندهازتحصيل

رييس س��ازمان م��دارس و مراك��ز غيردولتي و 
مش��اركت هاي مردم��ي آموزش و پ��رورش به 
تش��ريح فعاليت هاي انجام ش��ده در راس��تاي 
اجراي بس��ته تحولي »طرح آش��تي با آموزش« 
)آب��ا( در تطبيق با مفاد س��ند تح��ول بنيادين 
آموزش وپرورش پرداخت. بر اساس بسته تحولي 
»طرح آش��تي با آموزش« )آبا(، مهم ترين داليل 
و ضرورت اجراي اين طرح، افزايش نرخ پوشش 
تحصيلي و كاهش آم��ار دانش آموزان بازمانده از 
تحصيل، تغيير در روش هاي آموزشي و استفاده 
از آموزش ه��اي مبتني بر فناوري ه��اي نوين با 
انعطاف در زمان و مكان، امكان ارايه رش��ته هاي 
تحصيلي ب��راي ادام��ه تحصي��ل دانش آموزان 
متناسب با اس��تعداد آنها و نيازهاي هر منطقه، 
كمك به جبران بخشي از كمبود نيروي انساني 
آموزش وپرورش در دوره متوس��طه و جلوگيري 
از مهاجرت روستاييان به شهرها به واسطه ادامه 
تحصيل فرزندانشان بيان شده است. شايان ذكر 
اس��ت؛ »ايجاد فرصت هاي برابر آموزش��ي براي 
دانش آموزان الزم التعليم و بازمانده از تحصيل« 
دوره اول و دوم متوسطه مناطق هدف، »افزايش 
نرخ پوش��ش تحصيلي دانش آموزان« دوره اول 
و دوم متوس��طه به ويژه دخت��ران، »ارتقاي نرخ 
گذر« تحصيلي در مناطق روس��تايي با استفاده 
از فناوري هاي نوين آموزشي با مشاركت جوانان 
تحصيلك��رده و مس��ووالن و نهاده��اي بومي و 
حمايت خيرين نيك اندي��ش و ارتقاي كيفيت 
آموزشي دانش آموزان مشمول طرح، با استفاده 
از منابع و روش هاي آموزشي متنوع و باكيفيت، 
از اهداف اجراي اين بسته تحولي، است. گفتني 
اس��ت؛ منابع و اعتبارات مورد نياز اين طرح، در 
قالب كمك هاي افراد خير و موسسات آموزشي 
و فرهنگي خيريه، س��من ها، نهادها و ارگان ها، 
كمك هاي ش��وراي آموزش وپرورش و اعتبارات 
وزارت آموزش وپرورش اس��ت. شهريار فوالدوند 
رييس س��ازمان م��دارس و مراك��ز غيردولتي و 
مشاركت هاي مردمي با تشريح فعاليت ها در اين 
برنامه اظهار كرد: »طرح آش��تي با آموزش« )آبا( 
به ما اجازه مي دهد كه بتوانيم خود را با ش��رايط 
افرادي كه به هر دليلي امكان تحصيل و حضور در 
مدارس يا محل آموزش را ندارند، تطبيق بدهيم و 
با طراحي كالس هاي اقماري و تجهيز كالس ها و 
تعيين فرد از اشخاص معتمد محل، براي حضور در 
كالس اقماري، آموزش هاي الزم به دانش آموزان 
داده مي ش��ود. فوالدوند اضافه كرد: در مواردي كه 
ض��رورت حضور معلمان تخصصي ب��راي آموزش 
قس��مت هاي از مباحث درسي وجود دارد. معلمان 
مربوطه از طريق مدارس متولي برگزاري كالس هاي 
اقماري، تعيين و به مناطق مربوطه ارسال خواهند شد.

افزايش۱۴درصدياهدايخوندرماهرمضان
ميزان مراجع��ه اهدا كنندگان خون 
در ماه رمضان ب��ا ۱۵ درصد افزايش 
نسبت به سال ۹۹ به ۲۶ هزار و ۱۰۸ 
نفر در س��ال ۱۴۰۰ رسيد. مديركل 
انتقال خون استان تهران اعالم كرد: 
ش��هروندان تهراني در س��ال جاري 
نس��بت به س��ال گذش��ته استقبال 
بيشتري از اهداي خون نشان دادند. 

دكتر محمدرضا مهدي زاده افزود: آمار اهداي خون 
نيز با ۱۴ درصد افزايش نس��بت به س��ال گذشته 
ب��ه ۲۰ هزار و ۴۳۶ واحد در س��ال جاري رس��يد 
همچنين در ماه مبارك رمضان س��ال جاري آمار 
اهداي مستمر خون ۱۸ درصد و اهداي خون افراد 
با سابقه ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش يافت. او ادامه داد: در ماه رمضان سال ۱۴۰۰ 
تعداد ۱۹ هزار و ۷۳۴ هزار م��رد و ۷۰۲ زن خون 

اهدا كردند. بنابر اعالم روابط عمومي 
انتقال خون استان تهران، مهدي زاده 
ضمن تشكر از اهدا كنندگان خون كه 
طي اين مدت و همه روزهاي س��ال با 
فداكاري و همه سختي هاي همه گيري 
كووي��د ۱۹ اهداي خ��ون را فراموش 
نمي كنند، گفت: اتفاق خوبي اس��ت 
كه اهداي خ��ون در روزهاي خيزش 
كرونا بيش از پيش مديريت ش��ده و مردم آگاهانه 
و مس��ووالنه در چنين روزهايي نيز اهداي خون را 
فراموش نكرده اند ام��ا نياز به خون همچنان باقي 
اس��ت و اس��تمرار اين حركت فداكارانه و حمايت 
حياتي جان هاي زيادي را نج��ات مي دهد. ما نيز 
ضمن تشكر از شهروندان از ايشان دعوت مي كنيم 
همچنان اهداي خون را در برنامه زندگي خود قرار 

دهند و حامي بيماران باشند.

بالتكليفيپذيرفتهنشدگانآزموننهضتسوادآموزي
پذيرفته نشدگان آزمون استخدامي 
نهضت سوادآموزي از ادامه بالتكليفي 
خود خبر دادند. اين آموزش دهندگان 
ك��ه خواس��تار ج��ذب در س��اختار 
آموزشي كشور هستند، گفتند: تعداد 
ش��ش هزار نفر از مجموع حدود ۲۴ 
هزار آموزش��يار نهضت سوادآموزي 
موفق نشدند با كسب حد نصاب نمره 

در آزمون استخدامي بيستم تير ماه سال گذشته 
قبول شوند. بنابراين شماري از اين افراد كه اكثرا 
زنان سرپرست خانوار هستند، هنوز منتظر اقدام 
نمايندگان مجلس و وزارت آموزش وپرورش براي 
بازگشت به كار خود هس��تند. آنها يادآور شدند: 
به رغم تجمعات مكرري كه در مقابل س��اختمان 
مجلس و نهادهاي اس��تاني و شهرس��تاني انجام 
داديم  نه مجلس و نه آموزش وپرورش هنوز جواب 
قانع كننده اي كه روشن كننده وضعيت شغلي ما 

باشد، نداده است. آنها اظهار داشتند: 
مرتبا از طرف برخي نمايندگان مجلس 
قول ها و وعده هايي به ما آموزش ياران 
نهضت س��وادآموزي داده مي شود اما 
هنوز هيچ يك از وعده ها عملي نشده 
و ما هن��وز دغدغه مند هس��تيم. اين 
آموزش دهن��دگان در ادام��ه تصريح 
كردند: سال ها در سخت ترين شرايط 
و در دورافتاده ترين مناطق كش��ور به امر تعليم و 
تربيت اشتغال داشتيم؛ با هزاران سختي و دشواري 
كار س��وادآموزي را دنبال كرديم؛ حال شايسته 
نيست كه براي جذب در سيستم آموزشي كشور، 
سرگردان باشيم. آنها از نمايندگان مجلس به ويژه 
كميسيون آموزش درخواست دارند به مشكالت 
آموزش دهندگان جا مانده از آزمون اس��تخدامي 
نهضت س��وادآموزي كمك كنن��د و راهي براي 

جذب آنها بيابند.

۲۰۰فوتيجديدكرونادركشور
بنابراع��الم رواب��ط عموم��ي وزارت 
بهداش��ت، ۲۰۰ بيم��ار كوويد ۱۹ در 
كشور جان خود را به دليل ابتال به اين 
بيماري از دس��ت دادند. تاكنون يك 
ميليون و ۷۵۶ ه��زار و ۹۵ نفر ُدز اول 
واكس��ن كرونا و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ نفر 
نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به 

دو ميليون و ۱۰۸ هزار و ۷۲۱ ُدز رس��يد. براساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷۷۲۳ هزار بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۱۲۸۲ 
نفر از آنان بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كش��ور به دو ميليون و ۷۳۹ هزار و 
۸۷۵ نفر رسيد.خوش��بختانه تاكنون 
دو ميلي��ون و ۲۱۰ ه��زار و ۸۵۱ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند.۵۳۹۶ نفر از بيماران 
مبت��ال ب��ه كووي��د۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون ۱۷ ميليون 
و ۸۸۲ هزار و ۴۶۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. در حال حاضرسه شهر كشور 
در وضعيت قرمز، ۲۶۲ ش��هر در وضعيت نارنجي و 

۱۸۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

نسرينهزارهمقدم|مشكالت كارگران 
يكي، دو تا نيست. آنها سخت كار مي كنند 
و هميشه هم براي تامين مايحتاج زندگي 
خود دچار مشكل مي شوند. اينكه افزايش حقوق آنها 
هيچ همخواني با نرخ تورم ندارد مس��اله اي اس��ت كه 
انگار قرار نيست هيچ وقت حل شود. خيلي از كارگران 
نه تنها از پس هزينه ه��اي روزمره زندگي بر نمي آيند 
كه براي پرداخت اجاره بهاي مس��كن هم با مش��كل 
مواجه اند. همين مي شود كه هر روز بر حاشيه شهرها 
افزوده مي شود و به موازات آن آسيب هاي اجتماعي و 
مشكالت ديگر نيز رو به افزايش است. اين درست است 
كه دولت با همراهي و همدلي س��ازمان ها و نهادهاي 
مرتبط تا حدودي مزد و مستمري كارگران را افزايش 
داد، اما تا در عرصه كالن جامعه مش��كالت اقتصادي 
رفع نشود و تورم افسارگسيخته از بين نرود، اين اعداد 
و ارقام و ضرب و تقس��يم هاي روي كاغذ نفعي به حال 
طبقه كارگر نخواهد داش��ت. در نيمه ش��ب بيست و 
س��وم فروردين ماه، جلسات نفسگير شوراي عالي كار 
براي تعيين مزد و مزاياي مزدي ۱۴۰۰ به پايان رسيد: 
حداقل دس��تمزد ۳۹ درصد افزايش، ساير سطوح ۲۶ 
درصد به اضافه يك رقم ثابت و مزاياي مزدي، هركدام 
به تبع رضايت و نظر ش��ركاي اجتماعي ت��ا اندازه اي 
افزاي��ش يافتند. در اين ميان حق مس��كن كارگري يا 
همان كمك هزينه مس��كن، با ۵۰ درص��د افزايش از 
۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسيد و البته چند 
هفته اي به طول انجاميد تا حق مسكن ۴۵۰ هزار توماني 
 در هيات دولت به تصويب برس��د. در نهايت، در جلسه 
بيست و دوم ارديبهشت هيات دولت بود كه حق مسكن 
بعد از مدت ها راهپيمايي در راهروهاي هيات دولت به 

تصويب رسيد و ابالغ شد.

چگون�هميت�وانازتخل�فكارفرمايان
جلوگيريكرد

حاال كارگران مشمول قانون كار انتظار دارند كارفرمايان 
در ليس��ت هاي حقوقي ارديبهش��ت دو تغيير عمده را 
منظور كنند: اول اينكه دريافتي ارديبهشت به نسبت ماه 
قبل بايد ۱۵۰ هزار تومان بيشتر باشد چراكه حق مسكن 

۴۵۰ هزار توماني به جاي حق مسكن ۳۰۰ هزار توماني 
نشسته است و دوم اينكه در ارديبهشت تمام كارگران 
مش��مول قانون كار بايد ۱۵۰ هزار تومان مابه التفاوت 
درياف��ت كنند بابت حق مس��كن فروردين ماه چراكه 
آغاز اجراي حق مس��كن ۴۵۰ هزار توماني از فروردين 
ماه است و الجرم كارفرمايان بايد مابه التفاوت فروردين 
را در ارديبهش��ت به كارگ��ران بپردازند كه البته پيش 
 بيني مي ش��ود الاقل اين يك قلم آخر، يعني پرداخت 
مابه التف��اوت ۱۵۰ هزار توماني توس��ط بس��ياري از 
كارفرمايان كش��ور ناديده گرفته ش��ود و اگر بازرسي 
دقيق و كارگاه به كارگاه نباش��د –كه نيست- بسياري 
از كارفرمايان اين ۱۵۰ هزار تومان را نپردازند؛ مي ماند 
نظارت سازمان تامين اجتماعي بر ليست هاي بيمه اي 
كارفرمايان؛ تنها راه حل اين اس��ت ك��ه ادارات تامين 
اجتماع��ي و نرم افزارهاي حقوقي آن به دقت بررس��ي 
كنند ت��ا حقوق هر كارگ��ر در ارديبهش��ت ۳۰۰ هزار 
تومان از حقوق فروردين او بيش��تر باش��د؛ يعني براي 
حقوقي كه ۳۰۰ هزار تومان بيش��تر از حقوق فروردين 
ماه اس��ت، حق بيمه رد ش��ده باش��د و اگر اين ش��رط 
برآورده نشده باش��د، تخلف منظور شده و با كارفرماي 
خاطي برخورد شود. بنابراين تنها راهكار جلوگيري از 
تخلفات مزدي كارفرمايان در ارديبهشت ماه كه تغيير 
در معادالت م��زدي كارگران به عمل آم��ده، همان به 
ميدان آمدن سازمان تامين اجتماعي و حساس بودن 
نرم افزارهاي آن روي افزايش ۳۰۰ هزار توماني حقوق 
هر كارگر بيمه شده است )۱۵۰ هزار تومان بابت افزايش 
 حق مس��كن در ارديبهش��ت و ۱۵۰ هزار تومان بابت 
مابه التفاوت فروردين كه مجموعًا مي ش��ود ۳۰۰ هزار 
تومان افزايش در دس��تمزد دريافت��ي( . فقط اينگونه 

مي توان از تخلف كارفرمايان جلوگيري كرد.

تورممسكنبيشاز۴۰۰درصدبوده
اما جدا از اينكه آيا كارفرمايان اين رقم را مي پردازند يا 
نه، مساله مهم ديگر ناچيز بودن اين رقم است يعني 
محتوا با مفهوم نمي خواند! اين ۴۵۰ هزار تومان، كمك 
هزينه مسكن يا حق مس��كن كارگري است اما رقم 
آن به حدي ناچيز است كه اجاره خانه يك آپارتمان 

۵۰ متري در دورافتاده ترين ش��هرها و اس��تان هاي 
كشور الاقل دو برابر اين رقم است. مازيار گيالني نژاد 
)فعال كارگري( در ارتباط با اينكه نام حق مس��كن 
ديگر بي مسماست و با واقعيت هيچ همخواني ندارد؛ 
مي گويد: »الاقل اين عنوان را عوض كنند و نام ديگر 
روي آن بگذارن��د مثاًل كمك ناچيز مزدي يا هرچيز 
ديگر؛ آخر اينقدر اين مبلغ ناچيز است كه نه تنها كمك 
هزينه مسكن يا كمك هزينه اجاره مسكن نيست بلكه 
به اندازه هزينه اسباب كشي هم نيست. شما بخواهيد 
اسباب كش��ي كنيد حداقل يك و نيم تا دو ميليون 
تومان بايد هزينه بپردازيد. درواقع اگر حق مسكن در 
طول زمان افزايش يافته، هزينه هاي مسكن در طول 
همين زمان، دو برابر آن يا حتي بيشتر افزايش يافته؛ 
پس اين رقم ها ديگر نمي تواند كمكي به حال كارگراني 
باش��د كه اكثراً خانه ندارند و اجاره نشين هستند.« 
واقعيت همين است؛ هرچه حق مسكن در طول زمان 
افزايش يافته، از سوي ديگر هزينه هاي مسكن، بيشتر 
و بيشتر افزايش يافته؛ آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
از ابت��داي ۹۷ تا نيمه هاي ۹۹، تورم بخش مس��كن 
حداقل ۵۰۰ درصد بوده اس��ت؛ در واقع در طول دو 
سال و چندماه »مس��كن« ۵۰۰ درصد افزايش نرخ 
داش��ته؛ گران شدن نرخ مسكن، به طريق اولي روي 
نرخ اجاره مسكن نيز تاثير داشته و اجاره خانه نيز به 
همين ميزان و در مواردي )مثاًل در كالن شهرها( حتي 
بيشتر از اين ميزان زياد شده است. حال وقتي در بازه 
دو سال و چندماهه، مسكن ۵۰۰ درصد گران شده، 
چطور مي توان از افزايش ۴۰۰ درصدي حق مسكن 

كه نتيجه آن بازهم عدد ناچيزي است، دفاع كرد؟

دفاعازافزايش۴۰۰درصدي
اين دفاع را البته مقامات وزارت كار صورت مي دهند. 
بيست و چهارم ارديبهشت، دو روز بعد از تصويب حق 
مسكن ۴۵۰ هزار توماني، كورش يزدان مديركل روابط 
كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
گفت: از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ به طور متوس��ط هر ۴ سال 
يك بار، مبلغ كمك هزينه مسكن افزايش داشته كه 
آخرين رقم مص��وب و الزم االجراء آن به رغم افزايش 

ت��ورم تا س��ال ۱۳۹۷ به رقم ۴۰۰ هزار ريال رس��يد. 
كورش يزدان افزود: اما از س��ال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ 
مبلغ كمك هزينه مسكن از ماهانه چهارصد هزار ريال 
در س��ال ۱۳۹۷ با ۱۵۰ درصد افزايش به يك ميليون 
ريال ماهانه در س��ال ۱۳۹۸ رسيد. او تصريح كرد: به 
همين ترتيب مبلغ كمك هزينه مسكن با ۲۰۰ درصد 
افزايش به ۳ ميليون ريال ماهانه در س��ال ۱۳۹۹ و در 
س��ال ۱۴۰۰ نيز با ۵۰ درصد رشد به چهار ميليون و 
پانصد هزار ريال ماهانه افزايش يافت. كورش يزدان با 
بيان اينكه طي سه سال اخيركمك هزينه مسكن در 
مجموع ۴۰۰ درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: 
اين موضوع، مويد همدلي و نگاه كارشناسي نمايندگان 
دولت و شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار به منظور 
افزايش سطح درآمد و توجه به معيشت كارگران بوده 
است. او به پيگيري مجدانه شريعتمداري، وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي در تسريع و تصويب تصميمات و 
مصوبات شوراي عالي كار از جمله كمك هزينه مسكن 
كارگران در هيات وزيران اشاره كرد و گفت: اميدواريم 
مصوبه اخير، پيام نويدبخش و عيدانه خوبي در روز هاي 

پاياني ماه رحمت و مغفرت براي جامعه كار و تالش و 
توليد كشور بوده باشد. بله درست است كه از سال ۹۷ 
تا امروز »حق مس��كن كارگري« روي كاغذ و با ضرب 
و تقسيم عددي، ۴۰۰ درصد افزايش داشته اما اواًل در 
همين مدت و در همين بازه زماني، مسكن ۵۰۰ درصد 
گران شده يعني ۱۰۰ درصد بيشتر از حق مسكن و دومًا 
نتيجه اين افزايش ۴۰۰ درصدي تازه شده حق مسكن 
۴۵۰ هزار توماني كه گفتيم حتي نصف اجاره خانه يك 
خانواده كارگري در استاني دورافتاده مثاًل در زاهدان 
سيستان و بلوچستان هم نيس��ت. چراكه داده هاي 
ميداني نشان مي دهد در همان زاهدان، امروز اجاره يك 
آپارتمان ۵۰ متري مناسب، الاقل ۲۰ ميليون رهن و 

ماهي يك ميليون تومان اجاره ماهانه است!

وامادرپايان…
درست است كه همدلي و همراهي كردند و تا اندازه اي 
مزد و مستمري افزايش يافت اما تا در عرصه كالن تر، 
مشكالت اقتصادي مرتفع نشود، تا تورم مهار نشود، 
اين اعداد و ارقام و ضرب و تقسيم هاي روي كاغذ نفعي 

به حال طبقه كارگر نخواهد داشت. همانطور كه علي 
خدايي )عضو كارگري ش��وراي عالي كار( بيس��ت و 
چهارم اسفند سال قبل، دقيقًا يك روز بعد از تصويب 
م��زد و مزاياي مزدي ۱۴۰۰ گف��ت: مزد ۳۹ درصد، 
چند درصد بيشتر از نرخ تورم رسمي افزايش يافت؛ از 
روند جلسه رضايت داريم اما از نتيجه راضي نيستيم و 
مي دانيم كه با اين ارقام، ، مشكالت معيتشي كارگران 
حل نمي شود اما بازهم همه چيز به عملكرد دولت و 
»كنترل تورم« بستگي دارد؛ اگر تورم را مهار نكنند، 

اثر افزايش دستمزد خيلي زود از بين خواهد رفت.
حاال به نظر مي رسد همان پيش بيني متاسفانه درست 
از آب درآمده، تورم را علي رغم وعده ها مهار نكردند. 
در فروردين ماه، مرغ و تخم مرغ و كرايه تاكسي گران 
ش��د، در ارديبهشت هزينه مترو و حمل و نقل تا مرز 
۳۰ درصد افزايش يافت و حاال هم كه گفته اند بعد عيد 
فطر، »نان« در استان هاي مختلف گران خواهد شد؛ 
آيا در چنين شرايطي مي توان به افزايش مثاًل ۴۰۰ 
درصدي حق مس��كن كه نتيجه آن فقط ۴۵۰ هزار 
تومان است، دل خوش كرد و آن را »عيدي« دانست؟!

گزارش

زيروبِمافزايش۴۰۰درصديحقمسكن

حقمسكنهزينهاسبابكشيهمنميشود

رويداد

رييس سازمان پزش��كي قانوني از رسيدگي به يك 
ميليون و ۷۵۴ هزار پرونده در اين سازمان طي سال 
۹۹ خبر داد. عباس مسجدي آراني در نشست خبري 
خود كه در محل سازمان پزشكي قانوني برگزار شد، 
گفت: در سال ۹۹ به يك ميليون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ 
پرونده در سازمان پزشكي قانوني رسيدگي شد كه 
اين آمار در مقايسه با سال ۹۸ كاهش ۹.۸ درصدي 
داشته اس��ت. او تعداد پرونده هاي باليني را نيز يك 
ميلي��ون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد اعالم كرد و گفت: 

اين موارد نيز ۷.۸ درصد كاهش داشته است.
مسجدي به آمار جان باختگان تصادفات رانندگي نيز 
اشاره كرد و گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده هاي ما 
كاهش��ي ۲۰.۵ درصدي داشته است و از ۳۴۸ هزار 
و ۲۷۸ مورد س��ال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در 
سال ۹۹ رسيد. او افزود: موارد فوتي نيز با كاهش ۹.۱ 
درصدي در سال ۹۹ به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسيد. 
آمار فوتي ها در س��ال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در 
سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. تحليل ما 
اين است كه اين كاهش آمار ناشي از شرايط شيوع 

كرونا نيز بوده است.

افزايشنزاعوكودكآزاريدرسال۹۹
رييس سازمان پزشكي قانوني در مورد آمارهاي نزاع 
و درگيري نيز گفت: در مجموع آمار پرونده هاي نزاع 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزايشي نيم درصدي 
داش��تيم و تعداد اين پرونده ها از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ 
مورد در س��ال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال 
۹۹ رسيد. او ادامه داد: در اين ميان آمار كودك آزاري 
نيز با افزايشي س��ه درصدي به دو هزار و ۵۴۴ مورد 
رسيد. آمار همس��ر آزاري نيز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد 
بوده است. مسجدي با بيان اينكه در سال ۹۹ زمان 

پاسخگويي را ۱۰ درصد كاهش داديم، گفت: مثال 
در حوزه تشريح ميانگين زمان پاسخگويي را از ۶۲ 

روز به ۵۶ روز كاهش داديم.

آمارسقطهايجناييتكاندهندهاست
رييس سازمان پزشكي قانوني به آمار سقط جنين 
نيز اش��اره كرد و با تفكيك اين موضوع به دو حوزه 
س��قط هاي جنايي و درماني گف��ت: در حوزه آمار 
سقط هاي جنايي آمارهايي كه ما داريم تكان دهنده 
اس��ت. در همين راستا نيز ما جلس��ات مختلفي 
را با دس��تگاه هاي مختلف برگ��زار كرديم چرا كه 
مساله س��قط هاي جنايي يا به تعبيري سقط هاي 
زيرپله اي براي س��المت مادران و زنان نيز بس��يار 

خطرناك است.
مسجدي درباره طرح اخير مجلس شوراي اسالمي 
در مورد سقط جنين نيز گفت: سقط درماني مطلقا 
به دنبال عادي سازي مساله اي نيست و از اسم آن نيز 
مشخص است. سقط درماني به دنبال سالمت مادر 
و كودك است و متفاوت از آن چيزي است كه تحت 
عنوان س��قط جنايي رخ مي دهد. رييس س��ازمان 
پزش��كي قانوني ادامه داد: در مواردي كه آسيب به 
س��المت مادر يا جنين رخ مي دهد سقط درماني با 
مجوز پزش��كي قانوني انجام مي شود و اين موضوع 
از سوي كارشناس��ان و متخصصان پزشكي قانوني 
مطرح شده و ما بر اساس مصوبه قانوني اين كار را انجام 
مي دهيم. البته در حوزه غربالگري ها ما مسووليتي 

نداريم و اين مساله مربوط به حوزه سالمت است.
او با تاكيد بر اينكه سقط جنايي به هيچ عنوان مجوز 
شرعي و قانوني ندارد، گفت: اما در مورد سقط درماني 
بايد بگويم كه اين موضوع جزو تنها مواردي است كه 
بدون دس��تور قضايي نيز و با مراجعه مادر به مراكز 

پزش��كي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد. البته با 
توجه به اهميت موضوع رسيدگي به درخواست هاي 
سقط درماني تنها در مراكز پزشكي قانوني مركز هر 

استان انجام شده و مجوز آن صادر مي شود.

تبرئه۵۸۱۶پروندهدرشكاياتقصورپزشكي
او در ادامه به تش��ريح آمارهايي از عملكرد پزشكي 
قانوني در سال گذش��ته پرداخت و گفت: در حوزه 
قصور پزشكي ۲۶۲ جلسه كميسيون بين استاني، 
۵۱۸ جلسه با كميسيون پزشكي مركزي سازمان 
و در مجموع ۲۹ ه��زار و ۳۱۳ پرونده در حوزه هاي 
كميسيون هاي پزشكي قانوني، روانپزشكي قانوني 

و قصور پزشكي تشكيل شده است.
مسجدي تعداد پرونده هاي مربوط به قصور پزشكي 
را ۱۰ هزار و ۸۴۸ مورد برش��مرد و گفت: در س��ال 
گذشته ۵۰۳۲ پرونده مطرح شده در كميسيون هاي 
قصور پزش��كي منجر به محكوميت و ۵۸۱۶ مورد 

منجر به تبرئه شده است.
او درباره آمار نزاع نيز گفت: در سال ۹۸، ۵۸۲ هزار و 
۵۶۷ پرونده در حوزه نزاع تشكيل شده كه اين آمار 
در سال ۹۹ با افزايش نيم درصدي به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ 
مورد رسيده است. همچنين استان تهران با ۹۵ هزار 
و ۴۷ مورد داراي بيشترين آمار نزاع و استان خراسان 
جنوبي با ۴۰۹۸ مورد داراي كمترين آمار نزاع بوده 
است. به گفته او، بيشترين مراجعات در تير ماه ۹۹ 
با بيش از ۶۳ هزار م��ورد و كمترين آن در فروردين 
ماه ۹۹ با ۳۶ هزار مورد بوده است. مسجدي در مورد 
آمارهاي مربوط به همسرآزاري نيز گفت: اين آمار در 
مقايسه با سال ۹۸ طبق موارد ارجاع شده به پزشكي 
قانوني با ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد در سال ۹۹ كاهش ۶.۱ 

درصدي داشته است.

افزايشنزاعوكودكآزاريدرسال۹۹
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