
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1940  Tue. May 18. 2021  سه شنبه   28 ارديبهشت 1400   6 شوال 1442  سال هفتم  شماره 1940  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10131000

شاخص بورس
1174659

يادداشت- 1

اليه هاي دروني ماجراي قتل 
در اكباتان

بع��د از وق��وع حادث��ه قت��ل 
كارگردان ايراني توس��ط پدر 
و خانواده اش اين پرس��ش كه 
ريش��ه اصلي وقوع يك چنين 
حوادث��ي چيس��ت در فضاي 
عمومي كش��ور، مطرح شده 
اس��ت. مطابق معمول در يك 
چنين مواقعي برخ��ي افراد و 
رسانه ها به صورت يك سويه و تك بعدي مسائل و مشكالت 
را ارزيابي مي كنند. به عنوان مثال برخي اشاره مي كنند كه 
ريشه اصلي موضوع، اقتصادي و معيشتي است. يعني با 
توجه به گسترش فقر مطلق و معضالت معيشتي وقوع 
يك چنين جنايت هايي را الجرم ارزيابي مي كنند. برخي 
ديگر به موضوعات رفتاري و شكاف بين نسل ها تاكيد دارند 
و وقوع حوادثي از اين دست را به اين حوزه مربوط مي دانند. 
در كنار اين موارد برخي مساله را اجتماعي، گروهي ديگر 
فرهنگي و جماعتي هم مساله را مرتبط با حوزه روانشناسي 
تحليل و تفسير مي كنند. اما با توجه به بررسي هايي كه طي 
دهه ها و س��اليان مختلف در خصوص مقوله آسيب هاي 
اجتماعي داش��ته ام معتقدم، مجموعه اي از همه عوامل 
فوق الذكر بايد در كنار هم جمع شوند تا يك چنين حوادثي 
به وقوع بپيوندد. ب��ه عبارت دقيق تر، ح��دود 20 اِلمان 
مشخص بايد ظهور و بروز داشته باشد تا ناگهان يك پدر 
چاقو به دست بگيرد و پاره تن خود را به مسلخ گاه ببرد. در 
اين ميان يكي از مهم ترين عوامل بنيادين براي وقوع يك 
چنين فجايعي، عوامل محيطي و اثراتي است كه افراد از 
محيط پيراموني خود برداشت مي كنند. در بسياري از موارد 
مشاهده مي شود كه خانواده ها از فعاليت هاي فرزندان خود 
رضايت ندارند، چون محيط اجتماعي و اطرافيان شخصيت 
فرزند آنها را قضاوت مي كنند. گاهي اوقات ممكن است 
اثرات اين نوع قضاوت هاي اجتماعي منجر به قتل جسمي 
فرزند شود و گاهي هم ممكن است اين اثرات محيطي روح 
فرزند را سالخي كند. زماني كه زخم ها بر جسم افراد وارد 
مي شوند، همه از آن باخبر مي شود، اما در بسياري از موارد 
نيز روح افراد خدشه دار مي شود، بدون اينكه كسي از آن با 
خبر شود. مثال اگر فرزندي در رشته خاص هنري فعاليت 
مي كنند در محيط اجتماعي اين ش��غل را بي اهميت و 
مطربي مي دانند. اين در حالي اس��ت ك��ه افرادي كه در 
رشته هاي هنري فعاليت مي كنند از جمله حساس ترين 
افراد محسوب مي شوند كه يك تلنگر كوچك مي تواند 
آنها را درهم بشكند. كافي است كه يك جمله ناروا، يك 
اظهارنظر نادرس��ت و...در خصوص فرد و كارش صورت 
بگيرد تا از درون پژمرده شود. بنابراين در يك چنين مواقعي 
توصيه اي كه ما به افراد، رس��انه ها و خانواده ها داريم، اين 
است كه موضوع را تك بعدي و يك سويه نبينند و ابعاد و 

زواياي گوناگون بحث را تحليل كنند. 
در اين مورد خاص بايد ديد، بابك در چه خانواده اي س��ر 
برآورده است؛ نخستين داده اطالعاتي اين است كه پدر 
اين فرد يك فرد نظامي بوده كه با روحيه نظامي خانواده اش 
را سازماندهي مي كرده است. فرد نظامي فردي است كه 
آموخته، نبايد پرس وجو كرد و س��وال پرسيد. اساسا در 
محيط هاي نظامي، چرا معنا ندارد و از آن پرهيز مي شود. 
از سوي ديگر قرباني يك هنرمند است. هنرمند مي آموزد 
كه نس��بت به محيط پيرامونش حساس باشد و براي هر 
تصويري يك پرسش طرح كند. چرا بايد اين كار را كرد؟ 
چرا بايد اين راه را رفت؟ چرا بايد اين را پوش��يد؟ چرا بايد 
از اي��ن روش عمل كرد؟ و صدها و هزاران چراي ديگر كه 
يك هنرمند در ناخودآگاه و خودآگاه خود طرح مي كند. 
تالق��ي اين دو نگاه، بدون ترديد منج��ر به تضاد و تفاوت 
خواهد شد. اين معادله در سطوح عميق تر اجتماعي نيز 
به همين صورت طرح مي شود. در جامعه اي كه نظاميان 
تالش كنند، س��كان هدايت مديريت ارش��د را به دست 
گيرند، همواره اين خطر وجود دارد كه رويكرد مسووالن 
با مطالبات مردم، منجر به بروز تضاد ش��ود. بر اين اساس 
است كه گفته مي شود، بهتر است تفكرات نظامي گري در 
سطوح تصميم ساز جامعه حضور پيدا نكنند. چرا كه روحيه 
نظامي گري با ضرورت هاي يك زندگي اجتماعي نرمال 
همخوان نيست.  وقتي به اين واقعيت اشاره مي شود كه 
محيط، اثرات عميقي بر چنين رخدادهايي دارد، دقيقا به 
چه نكته اي اشاره مي شود. با ذكر يك مثال تالش مي كنم، 
تصوري شفاف تر براي مخاطبان تعادل ارايه كنم. خاطرم 
هس��ت، مدتي قبل يكي از مراجعه كنندگان من دختر 
خانمي بود كه با پدرش در محيط خانواده به مشكل برخورد 
كرده بود. دختر كه در يكي از محالت جنوبي و فرودست 
شهر زندگي مي كرد از رفتارهاي متعصبانه پدرش عذاب 
مي كش��يد. تعريف مي كرد بعد از پاي��ان تحصيالتش 
در ش��ركتي مش��غول به كار اس��ت، اما پدرش به شكل 
متعصبانه اي او راكنترل مي كند. از نحوه لباس پوشيدن و 
حجابش انتقاد مي كند. وقتي با خودروي همكاران رفت و 
آمد مي كند، رفتارهاي خشن از خود بروز مي دهد و...مدتي 
بعد پدر خانواده در يك محيط تازه در مناطق شمالي شهر 
تهران، به عنوان مستخدم در يك آپارتمان مشغول به كار 
مي شود. وقتي محيط اجتماعي پدر تغيير مي كند، نحوه 
رفتار او هم تغيير مي كند. دختر خانم مورد بحث ما، تعريف 
مي كرد كه ديگر نه تنها به نحوه لباس پوشيدن فرزندش 
متعصبانه برخورد نمي كند، بلكه در برخي موارد به دخترش 
پيشنهاد مي كرد كه از لباس هاي مد روز استفاده كند. اين 
داده هاي اطالعاتي و داده هاي ديگري از اين دست، بيانگر 
اين واقعيت عريان است كه بخش قابل توجهي از مجموعه 
ادامه در صفحه 2 رفتارهايي كه...  

مصطفي اقليما

علي شمس اردكاني در يادداشت اختصاصي براي »تعادل« تشريح كرد

ماتريكس توسعه و انتخابات

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

اصلح ديپلماسيشكايت از رييس جمهوربورس از اقتصاد جدا نيست
 فک��ر کن��م س��ال 1399 در 
ارديبهش��ت ماه يا خ��رداد ماه 
يک مطلبی را منتش��ر کردم 
در خصوص اينکه سال 1۴00 
يکی از مهم تري��ن و داغ ترين 
موضوع��ات کانديداه��ا در 
انتخابات رياس��ت جمهوری 
موضوع بازار س��رمايه اس��ت و 
زنگ خط��ر را در آن مکان و زمان به ص��دا درآوردم که ما 
نمی توانيم بازار سرمايه را با وعده سر و سامان دهيم مثل 
اقتصاد رويکردهای پوپوليستی رويکردهای غير واقع بينانه 
و رويکردهايی که فقط بگوييم که به چه نحوی می خواهيم 
چه کارهايی انجام دهيم ولی بيس آن را متوجه نباشيم و 
ندانيم می تواند خطرناک باشد. از نظر من اين موضوع يک 
ريسک برای بازار سرمايه محسوب می شود. قول هايی داده 
شود که بازار سرمايه را به جای اينکه به سمت بازاری شفاف  
ببرد تبديل کند به بازاری که قرار است به همه سود بدهد 
و ضرری هم نداشته باشد. بازار سرمايه از اقتصاد ايران جدا 
نيست. اقتصاد بايد رشد و حرکت داشته باشد تا بازار سرمايه 
بتواند متعادل،متوازن و پايدار رشد کند. باال رفتن و پايين 
رفتن بازار نيز جزء ذات بازار است. رويکردهای کوتاه مدت 
مثل اتفاقی که  در سال 1399  افتاد نسبت به بازار از  ديد 
سياستگذار ضربه زيادی به توسعه اين بازار می تواند بزند و 
روند حضور مردم را در اين بازار کند بکند. به نظر بنده خيلی 
خوب بود که همه دوستان خيلی شفاف ابتدا در خصوص 
اقتصاد صحبت کنند و نقش بازار س��رمايه در اين بازار را 
بگويند. جمالت کلی در اين بازار جوابگو نيست و واقعيت 
اين است که من به شخصه به جمالت کلی چيزی نديده ام.

بنده اعتقاد دارم دامنه نوسان حتمًا بايد از بازار حذف شود 
و  تغييرات دامنه نوسان ممکن است برای بازار کار آن باشد. 
دامنه نوسان می تواند با يک برنامه از پيش تعيين شده و با 
يک زمانبندی مشخص شود. در خصوص حجم مبنا نيز 
مطالب بيشتری وجود دارد که کارکرد حجم مبنا متفاوت 
است و دامنه نوسان بايد حذف ش��ود. البته با يک برنامه 
زمانبندی مشخص از سوی سازمان بورس و در خصوص 
اتفاقاتی که در چند روز اخير در بازار رخ می دهد و روند مثبت 
را در بازار شاهد هس��تيم. توصيه بنده به سرمايه گذاران 
اين اس��ت که  به گونه ای عمل کنند ک��ه فکر کنند وارد 
بازاری با ريس��ک می شوند و بر اساس رويکرد مشخص از 
شخصيت شناسی تيپ شخصيتی نوع سرمايه گذاری و نوع 
ادامه در صفحه 2 نياز خود به...  

اي��ن روزها با نزديك ش��دن به 
لحظ��ات پايان��ي كار دول��ت 
دوازدهم و حواش��ي انتخابات 
رياست جمهوري پيش رو چشم 
مردم و نماين��دگان و نهادهاي 
ذيرب��ط به عملك��رد و گزارش 
پاياني دولت اس��ت و البته تنور 
انتقادات از دولت و سياست هاي 
اقتصادي و بين المللي و... نيز داغ تر از هميشه شده است. 
اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي صحبت 
از ش��كايت مجلس از رييس جمهور و تخلف��ات دولت و 
رييس جمهور را مطرح كرده اند و وعده ارسال شكايت به 
قوه قضاييه، در اين نوشته از منظر حقوقي به بحث شكايت 

از رييس جمهور ميپردازيم: 

ش�كايت از اعم�ال حاكميت�ي ي�ا تصدي گ�ري 
رييس جمهور

 »امور حاكميتي آن دس��ته از اموري است كه تحقق آن 
موجب اقتدار و حاكميت كشور اس��ت و منافع آن بدون 
محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از 
اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران 

نمي شود«.
»اعمال تصدي گري اعمالي اس��ت كه دولت از نقطه  نظر 
حقوقي، مش��ابه اعمال افراد جامعه انجام مي  دهد، مانند 
خريد و ف��روش امالك، اجاره و امث��ال آن.« يعني در اين 

حالت رييس جمهور، مانند بقيه افراد جامعه مي باش��د؛ 
بنابراين در مواردي كه زمين يا ملكي براي اجراي يك پروژه 
عمراني از سوي دولت تصرف شود يا در زمينه قراردادهاي 
پيمانكاري كه يك طرف آن دولت باش��د، اختالف شود يا 
اينكه خسارت مالي از طرف دولت متوجه يكي از شهروندان 
شود، اين موضوعات بايد در دادگاه هاي عمومي )حقوقي 
يا كيفري( مطرح ش��ود. ولي در صورتي كه دولت در مقام 
انجام اعمال حاكميتي موجب تضييع حق ديگران شده 
باشد، افراد براي مطالبه حق خود، ابتدا بايد به اداره حقوقي 
ي��ا اداره تكريم ارباب رجوع مراجعه كرده و مش��كل خود 
را با كارشناسان حقوقي مطرح كرد تا مشكل آنها توسط 

كارشناسان بررسي شود.
بعد از بررس��ي مش��كل به وجود آمده، در صورتي كه اين 
مش��كل به علت قصور دولت ايجاد شده باشد و دولت اين 
موضوع را بپذيرد، افراد را به اداره اي كه به آن مشكل مربوط 
مي شود، ارجاع مي دهند. ولي در بعضي از مواقع ممكن است 
دولت علت به وجود آمدن مشكل را، قصور خود نداند؛ بلكه 
خوِد فرد را علت به وجود آمدن اين مش��كل بداند، در اين 
حالت اگر افراد از رأي صادر شده راضي نباشند، مي توانند 
براي پيگيري اعتراض، به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده 
و با طرح ش��كايت در ديوان عدالت اداري، مشكل خود را 
پيگيري نمايند. اصل 1۷3 قانون اساس��ي در اين زمينه 
بيان مي دارد: »به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و 
اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آيين  نامه هاي 
ادامه در صفحه 3 دولتي و...  

اگر در چهار سال آينده تصميم 
بر تعليق تنش، مديريت تنش 
- ي��ا ايجاد ي��ك فضاي تنفس 
)Détente( - با امريكا باش��د، 
طبيعتا از ميان نامزدها كساني 
قابليت اجراي اي��ن تصميم را 
خواهند داش��ت كه دست  كم 
چهار ويژگي داشته باشند: اول 
اينكه از نظر خاستگاه فكري صادقانه قائل به تعليق تنش و 
مديريت اختالفات با غرب باشند. بالطبع، از ميان نامزدهاي 
رياست جمهوري، كساني كه در هشت سال گذشته دولت 
و دس��تگاه ديپلماس��ي را - به خاطر نقش شان در تحقق 
تصميم نظام مبني بر حل مساله  هسته اي با امريكا - مدام 
به »غربگرايي« متهم كردند يا كساني كه اصوال »مذاكره« 
را مترادف با »سازش« و »تسليم« مي دانند، قادر به اجراي 
موفقيت آميز ماموريت شان نخواهند بود. به عبارت ديگر، 
طبيعي است جرياني كه در حين مذاكرات هسته اي »طرح 
دوفوريتي« تقديم مجلس مي كرد تا مانع ادامه مذاكرات 
شود، ماهيتا توانايي مديريت تنش با امريكا را نخواهد داشت.

دوم اينكه توافق هسته اي برجام و تداوم آن را سازگار با منافع 
ملي بدانند! يعني قائل به اين تحليل باشند كه اجراي توافق 
هسته اي به بهبود وضعيت اقتصادي كمك مي كند، مانع 
اجماع سازي عليه ايران مي شود و سايه تهديدات گوناگون 
را از سر كشور برمي دارد. طبيعتا از ميان نامزدها، كساني كه 
در سال هاي گذشته برجام را »خسارت محض« و »خيانت« 

مي خواندند، نماد آن را در صحن مجلس آتش مي زدند و 
مذاكره كنندگان آن را نفوذي و اليق غرق شدن در سيمان 
مي دانستند، عزم و اراده اي براي حفظ آن نداشته باشند. 
معتقدم برجام - چنانچه در وين احيا شود - مانند نهالي است 
كه در صحنه سيال و پرتالطم بين المللي نيازمند باغ باني 
و مراقبت دايمي است و كساني در سال هاي آينده قادر به 
حفظ برجام از گزند باد و باران ها خواهند بود كه صادقانه آن 
را سازگار با منافع كشور بدانند. برعكس، چنانچه نماينده اي 
از دلواپسان و مخالفان برجام پيروز انتخابات شود، او يا مجبور 
خواهد شد برخالف باورها و اظهارات هفت سال گذشته خود 
در صحنه بين المللي از برجام دفاع كند، يا صادقانه برجام 

را – به رغم همه پيامد ها - كنار بگذارد!
س��وم اينكه از نظر »فني« و كارشناس��ي قادر به پيشبرد 
مذاكرات باشند! به بيان ديگر، كساني كه طي ده سال مذاكره 
شش قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت در كارنامه خود 
به ثبت رسانده اند و در دوران مسووليت شان حتي قادر به 
توافق بر سر »كليات« هم نبوده اند، بعيد است صالحيت فني 
الزم را براي حفظ يك توافق پيچيده و چنداليه مانند برجام 
كسب كرده  باشند. در واقع، انتقادات برخي از آنها از برجام در 
سال هاي گذشته بيانگر اين حقيقت است كه شناخت كافي 
از برجام، ساختار بين المللي و ظرافت هاي حقوق بين الملل 
ندارند و قادر نخواهند بود يك تيم مذاكره كننده كارآمد و 
مجرب را مديريت و كارگرداني كنند. چهارم اينكه اعتبار 
و جايگاه بين المللي قابل قبولي داشته باشند! به بيان ديگر، 
ادامه در صفحه2 كساني كه...  

تحليل  روز

ماتريكس توسعه و انتخابات
علي شمس اردكاني در يادداشت اختصاصي براي »تعادل« تشريح كرد

در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان يكسره تحت الشعاع 
موضوع انتخابات و ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي قرار گرفته، 
اين پرسش بنيادين كه كدام يكي از افراد و جريانات حاضر 
در انتخابات، برنامه جامع تري براي دستيابي به امر توسعه 
كشور تدارك ديده اند در محافل اقتصادي و عمومي كشور 
مطرح شده است.  گسترش گفتمان هاي پوپوليستي و مردم 
فريبانه در ميان برخي جريانات، باعث شده تا كارشناسان و 
تحليلگران نسبت به خطر گسترش پوپوليسم در انتخابات 
هشدار دهند. در همين خصوص علي شمس اردكاني يكي 
از چهره هاي اقتصادي كشور و اعضاي ارشد اتاق بازرگاني  در 
قالب ياداشتي با تشريح مهمترين محورهاي توسعه تالش 

كرده تصويري از مهمترين المان هايي كه اقتصاد ايران در 
اين دوران براي تحقق توسعه نياز دارد، ارائه كند.

نخس��ت( با اتمام ثبت نام نامزدهاي انتخابات س��يزدهم 
رياس��ت جمهوري بايد ديد در ميان اف��رادي كه مدعيان 
پوشيدن رداي رياست جمهوري كشوري بزرگ و ريشه دار 
به ن��ام ايران آيا كاراكتري وجود دارد كه دركي از توس��عه 
پايدار كشورمان داشته باشد و بتواند اين كاروان سرگردان 
را به سرمنزل مقصود خود كه توسعه پايدار است، برساند. 
براي دستيابي به عمق انديشه هاي افرادي كه مدعي حضور 
انتخاباتند، بايد ديد در گذشته چه گفته اند و از آن مهم تر در 
تمام اين سال ها چه كرده اند؟ چرا كه هر كدام از اين افراد و 

چهره ها برخالف آنچه مي گويند و نقشي كه ايفا مي كنند، 
سهمي بزرگ در آنچه امروز كشور به آن دچار شده است، 
داش��ته اند. در راس قوه اي نشس��ته اند، از متوليان ارش��د 
كشوري، لشكري و تقنيني بوده اند و در كل دستي بر آتش 

مديريت هاي كالن كشور داشته اند. 
دوم( ج��ز يكي دو نف��ر از افرادي كه از مردم س��خن 
مي گوين��د و فرياد قانون گرايي س��ر داده اند، نديده ام 
هيچ  كدام از نامزدها، ماتريكس توسعه را بتوانند تعريف 
كنند. )نمي گويم حل كنند، فقط تعريف كنند( ضمن 
اينك��ه بايد بدانيم، درك اين معادله نيز كار س��اده اي 
نيست. مفهومي نيست كه حتي روح القدس هم بتواند 
آن را به كسي الهام كند. آن  گونه كه حافظ عليه الرحمه 
مي گويد، فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد، ديگران 
هم بكنند، آنچه مس��يحا مي كرد. اينجا مسيحا نيز به 
داش��ته هاي عالمان تكيه مي كن��د و كار را به عالمان 
اقتصادي مي سپارد. بر اين اساس، درك مفهوم توسعه 
از جمله مواردي است كه فرد آن را از طريق زانوي ادب 
زدن در برابر علم اقتصاد مي آموزد. سال ها بايد تالش 
ش��ود تا توانايي درك و حل مسائل اقتصادي ظهور و 
بروز كند. در معادله ماتريكسي توسعه، 3۴ معادله اصلي 

وجود دارد. اگر كسي بتواند يك معادله 3۴ متغيري را 
تعريف كند، در آن صورت مي تواند ماتريكس توسعه را 
بنويسد و در مرحله بعد به دنبال فهم، تعادل بخشيدن 

و در نهايت راه حل آن باشد.
سوم( مشكل كشور ما طي بيش از نيم قرن گذشته آن است 
كه حل معادله توسعه را در اختيار جريانات بروكراتي قرار 
داده بودند كه اساسا دغدغه ذهني آنها توسعه نبود. مهم ترين 
دغدغه اي كه يك ذهن بروكرات از آن برخوردار است، تكرار 
كليشه اي يك  س��ري موضوعات فرعي است. براي ذهن 
بروكرات اساسا فهم معادالت چند ده مجهولي، امكان پذير 
نيست. براي درك اين مطلب هر كدام از نامزدهاي انتخابات 
بايد يك بار كتاب »سهم توسعه« استاد فقيدم داگالس نورث 
را بخوانند و مبتني بر آن اظهارنظرهاي خود در خصوص 
پيشرفت كشور را طراحي كنند. اما متاسفم كه بايد به اين 
واقعيت تلخ اشاره كنم كه نه تنها نامزدهاي كسب كرسي 
رياست بر جمهور ايرانيان اين كتاب را نخواندند، بلكه حتي 
مشاوران و نزديكان آنها نيز يك چنين داده هاي اطالعاتي را 
درك نكرده اند. نكته دردآور آن است كه برخي از جريانات و 
گروه ها اساسا با اين دانايي هاي رسوب كرده بشري مخالفت 
دارند و...  ادامه در صفحه 2

رضا نصريمعين شرقيپيمان مولوی

رييس جمهور در گفت وگو  
با  نخست وزير عراق: 

 از محتويات بسته نجات اقتصاد  ايران 
رونمايي شد

در سال ۲۰۲۰، بيش از ۳,۸ ميليارد 
نفر در سراسر جهان از رسانه هاي 

اجتماعي استفاده كردند

هشدار كالنتري نسبت 
به تبعات  بحران  آب  

براي كشور
صادرات و واردات قبل  و بعد از خروج امريكا  از برجام چگونه رقم خورده است؟ 

از قهر با ساخت و ساز تا پرهيز 
از ايجاد پارازيت جديد 

در اقتصاد كالن

 از ميانجي گري بغداد براي حل 
اختالفات منطقه اي استقبال مي كنيم

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 6    

همين صفحه    

صفحه 8    

صفحه 5    

هشت گام  براي تحقق ۵  فوريت  
اقتصادي 

نقش رسانه هاي 
اجتماعي 

در برابر دموكراسي

 منابع آب غارت  
تصوير تجارت با 1+۵مي شود

كارنامه دولت 
روحاني 
در حوزه 

مسكن

مصيبت درگذش�ت مادرگراميتان را تس�ليت گفت�ه ، براي 
آن س�عيده فقيده غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و ساير 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي نماييم.

اناهلل و انااليه راجعون
آقايان حجت طهماسبي ، هادي طهماسبي

و سركار خانم پروانه طهماسبي

همكاران شما در روزنامه تعادل

مصيبت درگذش�ت خواهرگراميتان را تس�ليت گفته ، 
براي آن مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي شما و ساير 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

جناب آقاي الياس حضرتي

پرسنل روزنامه تعادل

اناهلل و انااليه راجعون



تعادل |
 دولت بعدي۵ اولويت» رشد اشتغالزاي 6 درصدي ساالنه و

 3 الي ۵ ميليون ش��غل در 4 س��ال؛ مهار پايدار تورم و 
رس��اندن تورم به ميانگين تورم كشورهاي خاورميانه؛ 
فقرزدايي غيرتورمي و تضمي��ن درآمد پايدار 30 دالر 
درماه، مقابله با فساد و رساندن رتبه شاخص ادراك فساد 
ايران به ميانگين كشورهاي خاورميانه، ارتقاي جايگاه 
بين المللي اقتصاد كش��ور و رشد 100درصدي نسبت 
صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي در 4سال«را 
در دستور كار خود قرار دهد. تعدادي از تدوين كنندگان 
طرح بناي ايران كه از آن به عنوان بس��ته نجات اقتصاد 
ايران و راهي ب��راي مقابله با چالش هاي جدي و عميق 
اقتصاد ايران ياد مي كنند، روز گذش��ته در نشستي از 
محتويات اين بسته رونمايي كردند. طراحان اين بسته 
بر اين باورند كه براي تحقق پنج فوريت تدوين شده، بايد 

هشت گام اساسي و زمانمند برداشت. 

     جزييات بسته اقتصادي 
صب��ح دوش��نبه 27 ارديبهش��ت م��اه، طراح��ان و 
تدوين كنندگان اصلي طرح »بناي ايران« در آس��تانه 
انتخابات رياس��ت جمهوري، با حضور در اتاق بازرگاني 
تهران از جزييات آن سخن گفتند. اين طرح كه توسط 
تع��دادي از اقتصاددانان و دانش��گاهيان، تدوين وارايه 
ش��ده تا هم در مع��رض نقد قرار گيرد و ه��م به عنوان 
زيربناي برنامه ريزي سياس��ت گذار قرار گيرد.به گفته 
آنها، اين طرح مي تواند با در نظر گرفتن نقدهاي وارده 
و پيشنهادهاي اصالحي، به عنوان يك برنامه اقتصادي 
در اختيار نامزدهاي رياس��ت جمهوري و دولت آينده 
قرار گي��رد تا با ديد و تصويري روش��ن از آنچه در بطن 
اقتصاد كشور جريان دارد، پا به عرصه سياست گذاري 

اقتصادي بگذارد.
در بس��ته نجات اقتصاد ايران، پنج هدف قابل سنجش 
و امكان پذير براي 4 س��ال آينده اقتصادكشور تعريف 
شده كه شامل: »1. رشد اشتغال زاي 6 درصدي ساالنه 
و 3 الي ۵ ميليون ش��غل در 4 سال؛ 2. مهار پايدار تورم 
و رساندن تورم به ميانگين تورم كشورهاي خاورميانه؛ 
3. فقرزدايي غيرتورمي و تضمين درآمد پايدار 30 دالر 
درماه؛ 4. مقابله با فساد و رساندن رتبه شاخص ادراك 
فساد ايران به ميانگين كشورهاي خاورميانه؛ ۵. ارتقاي 
جايگاه بين المللي اقتصاد كشور و رشد 100درصدي 
نس��بت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي در 
4 س��ال.« اس��ت. اما براي تحقق اين اهداف به صورت 
خالصه، بايد چند گام كليدي و زمانمند برداشته شود. 
تقدم وتأخر و زمان اجراي هرك��دام از اين گام ها، حائز 
اهميت بسياراست. اين گام ها را مي توان به اين صورت 

خالصه كرد: 
گام اول: اعتياد به اس��تفاده از درآمدهاي نفتي براي پر 
كردن شكاف درآمدهاي عملياتي و هزينه هاي دولت 
منجر ب��ه تورم هاي دورقمي و توليدزدايي در س��اليان 
گذشته شده اس��ت. بنابراين تفكيك ارزهاي نفتي از 
بودجه دولت بايد در اولويت قرار گيرد.اين گام به منظور 
جلوگيري از بيم��اري هلندي يا ايجاد تورم هاي باال در 
اقتصاد كشور ضروري اس��ت؛ چراكه اتكاي به ارزهاي 
نفتي در بودجه دولت حدود ۵0 سال است اقتصادكشور 
را بيمار كرده اس��ت.عدم استفاده از ارز نفتي در بودجه 
دولت، مس��تلزم كاهش حداكثري شكاف درآمدهاي 
عملياتي و هزينه هاي دولت است.طبيعي است كه براي 
نيل به اين مقصود بايد هزينه هاي دولت مهار ش��ده و 
درآمده��اي دولت در كوتاه م��دت افزايش يابد. به نظر 
مي رس��د يكي ازگزينه هاي قابل استفاده كه در جهت 
هدف رشد اشتغال زا هم هس��ت، واگذاري زمين هاي 
دولتي براي توسعه شهري است. در صورت عدم تأمين 
از اين محل، بايد نسبت به تأمين مالي غيرتورمي شكاف 
تأمين نش��ده ازمحل فروش اوراق و س��پس واگذاري 
شركت هاي دولتي دربازار سهام اقدام نمود.در كنار اين 
گام كليدي در س��ال 1400 و گام هاي تكميلي آن نياز 

است تا ساير گام هاي مهم برداشته شود. 
گام دوم: در س��ال 1400 بايد برداش��ته ش��ود، شروع 
اصالح نظام مالياتي است. در سال 1400 بايد سازمان 
امور مالياتي اززيرمجموعه وزارت اقتصاد خارج ش��ده 
و با تجميع س��ازمان تأمين اجتماعي در آن، به عنوان 
يك معاونت رييس جمهور طراحي شود. به اين ترتيب، 
فشارهاي سياسي روي سازمان مالياتي برداشته شده 
و ش��روع اصالح كليدي برقراري نظام جامع ماليات بر 
مجموع درآمد اش��خاص بايد كليد بخورد.پيش بيني 

ما اين اس��ت كه اين نظام جديد مالياتي، در نيمه دوم 
سال 1403 قابل راه انداري است و از آن سال، مي توان 
به افزايش شديد درآمدهاي مالياتي كه بخش عمده آن 
از بخش غيررسمي اقتصاد گرفته مي شود براي تأمين 

مالي غيرتورمي بودجه كشور اميدوار بود.
گام سوم: ش��روع اصالح نظام بانكي كش��ور است كه 
از1400 بايد آغاز شده و تا 1408 احتمال به طول خواهد 
انجاميد. اين گام شرح و تفصيل بسياري داردكه در بسته 

مربوط به اصالح نظام بانكي ارايه شده است. 
گام چه��ارم: اين گام بايد در ابتداي دولت در س��ال 
1400 برداش��ته ش��ود، مذاكرات گس��ترده طرح 
ديپلماسي راه وبيش از 170 پروژه اي است كه در اين 
بسته نجات براي راه، راه آهن، بندر و فرودگاه پيش 
بيني شده با » چين، هند، روسيه، عراق، سوريه، لبنان 
و برخي كش��ورهاي اروپايي« است.بخش بزرگي از 
منابع اي��ن پروژه ها از س��رمايه گذاري خارجي و در 
صورت عدم تأمي��ن از اين محل، بخش عمده منابع 
مورد نياز از فروش اوراق يا افزايش تعدادش��هرهاي 

جديد به دست خواهد آمد.
گام پنجم: ش��روع اقناع افكار عموم��ي و اقدامات فني 
ومطالعاتي و قانوني مورد نياز در زمينه عادالنه س��ازي 
يارانه هاي انرژي اس��ت كه از 1400 بايد آغاز شود تادر 
سال 1403 بتوانيم شروع فرآيند عادالنه سازي يارانه ها 
و برقراري درآمد جامع همگاني براي هرايراني به ميزان 

30 دالر را رسًما آغاز كنيم. 
گام شش��م: در حالي كه زمان بندي هر يك از گام ها در 
اين طرح پيش بيني شده و اين گام ها در سال 1401هم 
ادامه مي يابند، گام كليدي سال 1401»حذف انحصارات 
و امضاهاي طاليي« به صورت گسترده است. اين مهم كه 
سبب آزادي كسب وكارها دراقتصاد كشور مي شود، يكي 
از مهم ترين قدم ها در افزايش سريع اشتغال است.با انجام 
گامهاي گفته شده مي توان اميدوار بود كه در سال1402، 
تورم را به زير 1۵ درصد رس��انده باشيم.  گام هفتم: اما 
گام كليدي سال 1402 »حذف كليه قيمت گذاري هاي 
دولتي براي كاالها وخدمات خصوصي« است. با حذف 
قيمت گذاري ها، سازمان هاي عريض و طويل متولي نظير 
تعزيرات و... نيز حذف شده و وظيفه دولت صرًفا نظارت 
بر عدم ايجاد موانع ورود به بازارهاو كنترل اثرات خارجي 
اقدامات بنگاه هاست؛ نه دخالت درفرآيند قيمت گذاري 
كه سبب شده شاخص سهولت كسب وكاردر ايران به 
نحو غيرقابل باوري پايين باشد. گام هشتم: گام كليدي 
سال 1403، شروع پروژه»بازار متشكل انرژي واعطاي 
30 دالر به هر ايراني« اس��ت. در اي��ن طرح به صورت 
خالصه، به هر ايراني، به ان��دازه مصرف هر اروپايي از 6 
حامل اصلي»بنزين، گازوئيل، برق، گاز، نفت كوره و نفت 
سفيد« كه بيشترين ميزان يارانه را دريافت مي كنند، به 
صورت رايگان، تخصيص پيدا مي كند. اين در حالي است 
كه فرد اروپايي براي خريد اين ميزان انرژي بخش بزرگي 
از درآمد خود راپرداخت مي كند. اين حجم از انرژي در 
قالب توكن انرژي به هر فرد به صورت رايگان تخصيص 
پيدا كرده كه مطابق محاسبات، حداقل معادل 30 دالر 
در ماه به هر ايراني مي شود. اين مقدار ثابت نبوده و با توجه 
به تغييرات قيمت هاي جهاني انرژي و نرخ دالر در كشور 
تغيير مي كند.يعني هرچه قيمت هاي جهاني افزايش 
يابديا نرخ دالر باالتررود ميزان ريالي آن نيز براي مردم 
بيشتر خواهد ش��د كه اين در جهت عدم سركوب دالر 
توس��ط دولت ها كه به صنعت زدايي و بيماري هلندي 

منجر مي شود نيز، ذي نفعاني ايجادمي كند. با اين طرح 
عماًل فقر مطلق در ايران به صورت پايدار ريشه كن شده 
و بسياري از سياس��ت هاي رفاهي كه اثربخشي بسيار 

پاييني دارند نيز بايد برچيده شوند. 
گام نهم: ديپلماسي تجاري و حركت به سمت همسايگان 
در كنار تنش زدايي با غرب و استفاده از شرق در جهت 
منافع ملي كشور نيز مسير اصلي سياست خارجي كشور 
در اين زمينه بايد باشد كه مي تواند در كنار ديپلماسي راه 
سبب ساز ايجادبازدارندگي امنيتي براي كشور نيز باشد.

    اما پنج اولويت كدامند؟ 
علي ملكي، رييس پژوهشكده سياست گذاري دانشگاه 
صنعتي ش��ريف »فقدان نظام حزبي منس��جم« و نيز 
»فرصت اندك معرفي كانديداها« را از جمله مهم ترين 
نارسايي هاي انتخابات هاي رياست جمهوري در ايران 
برش��مرد و گفت: پژوهشكده سياست گذاري دانشگاه 
شريف در دولت هاي مختلف پيشنهادات خود را براي 
اصالح امور ارايه كرده ، اما در اين دوره تالش كرديم كه 
پيشنهادات خود را در آغاز يك دوره رياست جمهوري كه 
در قالب طرح بناي ايران تهيه شده ارايه كنيم كه البته 

مطالبات بخش خصوصي نيز در آن لحاظ شده است.
او با اشاره به اينكه اين برنامه بر پنج اولويت متمركز است، 
توضيح داد: »تورم، فقرزدايي، توليد و رش��د اقتصادي، 
ارتقاي جايگاه بين المللي ايران و نيز  مبارزه با فس��اد« 
از جمله اين اولويت هاست؛ ضمن آنكه هيچ يك از اين 
اولويت ها نمي تواند مس��تقل از ديگري مورد پيگيري 
قرار گيرد و انسجام ميان آنها بسيار حائز اهميت است. 
نكت��ه حائز اهميت ديگر آنكه اي��ن برنامه بلندپروازانه 

تنظيم نشده و امكان پذير و سنجش پذير است.
 علي مروي، اقتصاددان و مدير انديش��كده كسب و كار 
شريف، نيز در ادامه اين نشست به تشريح بيشتر طرح 
بناي ايران و نسخه تدويني نجات اقتصاد كشور، پرداخت. 
وي ابتدا با بيان اينكه دهه 90 خورش��يدي، فرصت از 
دست رفته و سوخت شده براي كشور است، گفت: طي 
اين دهه، ميانگين سرانه قدرت خريد ايرانيان حدود 40 
درصد كاهش پيدا ك��رد و آمارهاي ديگر نيز براي بروز 
ياس و نا اميدي وجود دارد، اما باور داريم كه فرصت هاي 
طاليي براي اصالحات ساختاري در اقتصاد كشور، از دل 
شرايط بحراني به دست خواهد آمد و طرح بناي ايران، با 

اين هدف تدوين و امروز ارايه شده است.
مروي با اين توضيح كه، ترمز اصلي توس��عه در كشور، 
تعارضات منافع و جهل سياسي سياست گذاران است، 
افزود: اين ترمز و توقف را صرفا بايد با نيروي مطالبه گري 
اجتماعي، آزاد كرد به همين رو، مخاطب اصلي طرح بناي 
ايران، عموم مردم به ويژه نخبگان و انديشمندان هستند 
تا بتوانيم با آگاهي بخش��ي به جامعه در رابطه با مسائل 
اجتماعي و اقتصادي، هزينه اتخاذ تصميمات اشتباه از 

سوي دولتمردان را نزد آنان افزايش دهيم.
وي سپس به مرور بخش هاي كليدي اين طرح پرداخت 
و با يادآوري اينكه در طرح بناي ايران، پنج اولويت اصلي 
براي دولت آينده پيشنهاد شده است، گفت: در اين طرح، 
ايجاد رشد اشتغال زا به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، 
مطرح شده و بر اين باور هستيم كه پنجره جمعيتي به 
روي ايران در حال بسته شدن است و از فرصت محدود 
پيش رو بايد استفاده كرد. مروي سپس با اين توضيح كه 
مهار پايدار تورم، از ديگر اهداف اين طرح اس��ت، افزود: 
كاهش 40 درص��دي ميانگين قدرت خري��د ايرانيان 

طي يك ده��ه اخير و همزماني آن ب��ا افزايش ضريب 
جيني كشور، اين واقعيت را بيش از گذشته عيان كرده 
كه كاهش قدرت خريد در دهك ه��اي پايين افزايش 
چشمگيري پيدا كرده و نگراني ها از گسترش خط فقر 
خش��ن و به تبع آن، تهديد جدي امنيت اجتماعي در 

كشور را تشديد كرده است.
مدير انديشكده كسب و كار شريف در ادامه، فقرزدايي 
غيرتورمي را يك��ي ديگر از اولويت ه��اي دولت آينده 
برشمرد و گفت: فقرزدايي اگر قرار باشد از محل افزايش 
پايه پولي و اس��تقراض صورت گيرد، به ضد آن تبديل 
خواهد شد و به طور قطع كش��ور را در مسير ابرتورمي 
و ونزوئاليي ش��دن قرار خواه��د داد. بنابراين، مطالبه 
جدي اين طرح، فقرزدايي غيرتورمي است كه بايد در 

دستوركار دولت آتي قرار گيرد.
مروي، اولويت بعدي را مقابله با فساد عنوان كرد و افزود: 
رتبه باالي ايران در ش��اخص ادراك فساد، مانع جدي 
پيش روي اصالحات اقتصادي در كشور است، بنابراين 
نياز به همراهي اجتماعي براي پيش��برد جراحي هاي 

ساختاري در اقتصاد، امري ضروري است.
اين اقتصاددان سپس با يادآوري اينكه كشور با معضل 
3 تا ۵ ميليون نفر بيكار بلندمدت نيز مواجه است، افزود: 
اين ضايعه تنها با بهره گيري از فرصت هاي بين المللي، 
برطرف خواهد ش��د، از اين رو، ارتقاي جايگاه ايران در 
اقتصاد جهاني، اولويت ديگري اس��ت كه بايس��تي در 

دستوركار دولت آينده قرار گيرد.

   گام به گام با اصالحات اقتصادي 
سيد محمدصادق الحسيني، عضو هيات علمي انديشكده 
حكمراني شريف در بخش ديگري از اين نشست به برخي 
كاستي ها در مديريت اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: طي 
چند دهه اخير، اقتصاد ايران اداره نشده و بلكه مي توان 
اين تعبير را به كار برد كه اقتصاد ايران مصرف شده است. 
بنابراين، اكنون فرصتي نمانده اس��ت. در حالي كه ۵0 
سال گذش��ته، فرصت خوبي بود كه كشور توسعه پيدا 
كند. او با اش��اره به برخي برآوردها در مورد بسته شدن 
پنجره جمعيتي ايران گفت: بسته شدن پنجره جمعيتي 
به اين معناس��ت كه جمعيت فعال نسبت به جمعيت 
غيرفعال كاهش يابد و در صورت وقوع چنين حالتي كه 
در سناريوي خوشبينانه در سال 1424 و در سناريوي 
بدبينانه در سال 1406 به وقوع مي پيوندد، به منزله آن 
خواهد بود كه پتانسيل رشد اقتصادي ايران رو به افول 
خواهد گذاشت؛ بنابراين بايد از فرصت باقيمانده نهايت 

بهره را كسب كرد.
او  با اش��اره به اينكه در كوتاه مدت ضرورت دارد كه نرخ 
تورم كاهش يافته و رشد اقتصادي افزايش يابد، مهم ترين 
راهكار تحقق اي��ن هدف را تفكيك درآمدهاي نفتي از 
بودجه عنوان كرد. او ادامه داد: ايران تنها كشوري است 
كه طي ۵0 سال گذشته از تورم دو رقمي رنج برده و اين 
به دليل آن است كه طي اين دوره دولت ها نتوانسته اند 

درآمدهاي نفتي را از بودجه جدا كنند.

    ابزار ضد تحريم شاهراه هاي تجاري
آرش رييسي نژاد، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز 
با يادآوري اينكه، طي چهار سال آينده، با توجه به رقابت 
ش��ديد ميان اياالت متحده امريكا و چين و همچنين 
خروج احتمالي امريكا از منطقه خاورميانه، ايران ديگر 
زير ضرب فشارهاي سهمگين بين المللي نخواهد بود، 
گفت: با اين حال، از اين فرصت بايد نهايت اس��تفاده را 
برد و با كنار گذاش��تن ابزاري به مانند دالرهاي نفتي 
و خرج آن در اقتصاد كش��ور، بايد به س��اير كنش هاي 
بي بديل ايران در منطقه از جمله ديپلماس��ي راه روي 
آورد. رييسي نژاد با بيان اينكه ايران به خوبي مي تواند 
از ش��اهراه هاي بين المللي، نهايت به��ره را براي آغاز 
كنشگري در عرصه بين المللي ببرد، افزود: راه ابريشم 
جديد از جمله اين شاهراه ها است، عالوه بر اينكه كريدور 
شمال جنوب كه روسيه و اروپاي شمالي را به هند و چين 
متصل مي كند فرصت بي بديلي را پيش روي ايران قرار 
داده است. وي ادامه داد: از منظر ديپلماسي تجاري نيز 
بايد اين محور اساسي در اولويت دولت آتي قرار گيرد كه 
ايران به عنوان عامل پيمانكاري پروژه جاده ابريشم در 
منطقه به رسميت شناخته شود و عالوه بر اين، مذاكرات 
تجارت آزاد با 10 كشور منطقه در دستوركار قرار گيرد.

به گفته وي، ايران قابليت تبديل شدن به هاب ترانزيتي 
منطقه را دارد و در اين صورت است كه اعمال تحريم بر 

ايران سخت و دشوار خواهد بود.

روي خط خبر
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دستگيري كارمند بانك ملي
به جرم برداشت از سپرده ها

رييس سازمان بازرس��ي با ارايه گزارشي از شناسايي و 
برخورد با كاركنان متخلف برخي دستگاه هاي اجرايي 
از دس��تگيري يكي از كاركنان بانك ملي در اس��تان 
گلستان خبر داد كه با سوءاستفاده از موقعيت شغلي 
و س��هل انگاري مس��ووالن مافوق، با جعل امضاي33 
تن از مش��تريان بانك، اقدام به برداش��ت ۵0 ميليارد 
ريال از وجوه ۵۵ فقره س��پرده و واريز به حس��اب خود 
و اعضاي خان��واده اش كرده بود. به گزارش قوه قضاييه 
حجت االسالم حس��ن درويش��يان در جلسه شوراي 
عالي قضايي، از لغو يكي از بخشنامه  هاي بانك ملي با 
پيگيري هاي اين س��ازمان خبر داد كه بانك مذكور از 
س��ال 94 بر خالف مقررات شوراي پول و اعتبار صدها 
ميليارد تومان از طريق درياف��ت يك درصد كارمزد از 
مش��تريان درآمدزايي كرده و رقم دريافتي يك استان 
بالغ بر ۵ ميليارد و يكصد ميليون تومان بوده كه مقرر 
شده اين ارقام به مشتريان برگردانده شود. رييس سازمان 
بازرسي همچنين با ارايه گزارشي از شناسايي و برخورد با 
كاركنان متخلف برخي دستگاه هاي اجرايي از دستگيري 
يكي از كاركنان بانك ملي در استان گلستان خبر داد كه 
با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و سهل انگاري مسووالن 
مافوق، با جعل امضاي33 تن از مشتريان بانك، اقدام 
به برداشت ۵0 ميليارد ريال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و 
واريز به حساب خود و اعضاي خانواده اش كرده بود. وي 
ادامه داد: همچنين يكي از مديران ارشد بانك ملي در 
استان گلس��تان كه اقدام به اخذ حداقل 30 عدد سكه 
به��ار آزادي و چندين هزار دالر ب��ه عالوه وجوه نقدي 
ديگر و يك باب منزل مسكوني با نصف قيمت واقعي به 
عنوان رشوه از واحدهاي توليدي و اشخاص حقيقي و 
حقوقي در قبال انجام كارشناسي و پرداخت تسهيالت 
كرده كه پرونده وي در حال رس��يدگي است. به گفته 
رييس سازمان بازرسي كل كش��ور، يكي از مسووالن 
بانك كشاورزي استان گلستان نيز با استفاده از موقعيت 
شغلي و همكاري با چند تن از دوستانش از ابتداي سال 
98 تاكنون با وعده پرداخت تسهيالت۵0 ميليون ريالي 
بالعوض از محل اعتبارات س��يل به برخي افراد عمدتًا 
روس��تايي اقدام به اخذ قراردادهاي سفيد امضاء از آنها 
كرده و پس از واريز تسهيالت، 90 تا 9۵ درصد تسهيالت 
را به نفع خود برداش��ت و باقيمانده موجودي در كارت 
بانكي را به مش��تريان تحويل مي داد كه از اين طريق 
بالغ بر 26 ميليون و۵22 هزار ريال به نفع خود تصاحب 
كرده و موجب تضييع بيش از 148 ميليون ريال حقوق 
دولتي شده كه در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد.

اصلح ديپلماسي
 با اظهارات ش��ان در گذشته حساسيت  هاي زيادي در 
فضاي بين المللي ايجاد كرده اند، يا به نحوي عمل كرده 
و موضع  گرفته اند كه نشس��ت   و  برخاست با آنها براي 
هر سياس��تمداري در جهان حاوي »هزينه سياسي 
و حيثيتي« شده باش��د، قادر نخواهند بود آن طور كه 
شايسته است صحنه ديپلماس��ي ايران را اداره كنند و 
موانع را از سر راه تجارت و اقتصاد كشور بردارند. فراموش 
نكنيم مذاكره و ديپلماسي دست  كم يك فرآيند »دو 
طرفه« است و طرفين بايد از منظر »سياست داخلي شان 
نيز توانايي تعامل با يكديگر را داشته باشند. اگر فردي 
سكان ديپلماسي كش��ور را در دست بگيرد كه صرف 
مصافحه با او براي همتايانش - اعم از همتايان شرقي و 
غربي - هزينه سياسي در پايتخت هاي شان و نزد افكار 
عمومي شان داشته باش��د، قطعا فرآيند تعامل با مانع 
جدي مواجه خواهد شد. مضاف بر اين، اگر رييس جمهور 
آينده شخصيتي باشد كه براي البي هاي ايران ستيز و 
رسانه هاي معاند »سيبل« راحت و قابل تخريبي باشد، 
احتماال تمام نيرو و توان دستگاه ديپلماسي نيز بايد به 
خنثي سازي حمالت تبليغاتي و حتي اقدامات حقوقي 
عليه ايشان معطوف شود. در واقع، اين  چهار مورد حداقل 
معيارهاي الزم براي پيشبرد يك سياست تعامل جويانه و 

آرامش طلبانه است! تا مردم چه راهي را برگزينند!

پرداخت ۱۰۰ ميليارديارانه
به دانشجويان

ايسنا|در سال گذشته حدود 100 ميليارد تومان از 
منابع هدفمندي يارانه ها براي صندوق رفاه دانشجويان 
وزارتخانه هاي بهداشت و علوم اختصاص يافته است. هر 
س��ال در قانون بودجه و در تبصره هدفمندي يارانه ها، 
مصارف منابع ناش��ي از اجراي قانون در س��ال تعيين 
مي شود كه در كنار پرداخت منابع نقدي به خانوارها، زير 
مجموعه هاي ديگري از جمله سهم دانشجويان نيز دارد.

اين در حالي است كه تازه ترين گزارش اعالمي از سوي 
حاجتي - مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها - از اين 
حكايت دارد كه در سال گذشته از محل منابع نقدي اين 
سازمان، ۵0 ميليارد تومان به صندوق رفاه دانشجويان 
وزارت بهداشت و ۵0 ميليارد تومان هم به صندوق وزارت 
علوم اختصاص پيدا كرده است.  وي ابراز اميدواري كرده 
كه سازمان هدفمندي يارانه ها بتواند با جذب به موقع 
منابع از دستگاه هاي تامين كننده منابع اين سازمان، 
منابع مربوط به جامعه علمي كشور را در اختيارشان قرار 
دهد.طبق قانون هدفمندي يارانه ها، تا ۵0 درصد منابع 
براي كمك به خانوارها به صورت نقدي پيش بيني شده 
و مابقي براي ساير بخش ها از جمله حمايت از توليد و 
بخش هاي رفاهي و بهداش��ت و درمان است. اما در 10 
سالي كه قانون به اجرا درآمده با توجه به جمعيت حدود 
9۵ درصدي ايران كه در ليس��ت سازمان هدفمندي 
يارانه ها براي دريافت يارانه4۵ هزار و ۵00 توماني قرار 
دارند، امكان پوشش كاملي براي ساير بخش ها نبوده و 
تا سال ها حجم عمده منابع صرف پرداخت نقدي شده 
است.دولت ساالنه بيش از 42 هزار ميليارد تومان يارانه 
نقدي4۵ هزار و ۵00 توماني و بيش از 30 هزار ميليارد 

تومان بابت يارانه معيشتي پرداخت نقدي دارد.

ماتريكس توسعه و انتخابات
 با عناويني چون مقابله با جريان سرمايه داري و... اساس 
علم را زير سوال مي برند. شايد تنها يك يا دو نامزد )كه 
احتمال ردصالحيت آنها نيز وجود دارند( باشند كه درك 

درستي از اين مفاهيم داشته باشند و ديگر هيچ...
سوم( در مس��ير تاريخ ملل مختلف و بر بلنداي تاريخ 
كشورهايي كه به توسعه دست پيدا كرده اند )يا حداقل 
فاصله خود را با آن كم كرده اند( يك فرد يا چهره خاص 
اقتصادي وجود داش��ته كه توانس��ته ارتباط ساختار 
مديريتي كشور با علم اقتصاد را بر قرار سازد. در تركيه 
كم��ال درويش، در مال��زي ماهاتير محم��د در تايوان 
كوتينگ لي و در چين شيائو پينگ يك چنين نقشي را 
ايفا كردند. در واقع اين چهره ها توانستند اجماع توسعه اي 
را مبتني بر سهم توسعه اي ايجاد كنند. در يك چنين 
كش��ورهايي اين گونه برنامه ريزي نشد كه ناگهان يك 
كارمند اداري بر اساس يك سلسله مراتب غيرمعقول 
رييس بانك مركزي يا رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
شوند. شخصيت هايي كه در راس يك چنين نهادهايي 
مي نشينند بايد توانايي حل معادالت ماتريكسي توسعه 
را داشته باشند. متاس��فانه اكثر نامزدهايي كه ثبت نام 
كرده اند، درك درس��تي از توس��عه ندارند، تصويري از 
ماتريكس توسعه ندارند؛ حتي نمي توانند يك معادله 
دومجهولي توس��عه را درك كنند. چرا كه نخس��تين 
مجهول ماتريكس توسعه، توجه به نقش مردم و مظالبات 
آنها است. نقش مردم در توليد، در انباشت منابع، در به 
كارگيري منابع، در بهبود شاخص رفاهي و... تنها يك 
ركن از ماتريكسي است كه 34 ُبعد دارد. اين در حالي است 
كه اغلب نامزدهاي انتخاباتي كه سال ها در عالي ترين 
سطوح حاكميتي نقش آفرين بوده اند، باز هم با رفتارهاي 
پوپوليستي از آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم، افزايش 
يارانه هاي نقدي به اكثريت جمعيت ايرانيان و... سخن 
مي گويند. اين نوع اظهارنظرهاي مردم فريبانه نش��ان 
مي دهد كه ذهن غيرخالق اين آقايان و اطرافيان شان 
معادله توس��عه را نه تنها درك نمي كند، بلكه تنها يك 

تصوير تك بعدي از اقتصاد در ذهن دارند.
 چهارم( ترجم��ه تحت اللفظي ايرانيان از توس��عه نيز 
 DEVELOPMENT اشتباه است. عرب در ترجمه
از واژه انتشاف استفاده مي كند كه به معني ديگر گونه 
گشتن است. اما ايرانيان از توسعه استفاده مي كنند كه 
كلمه كاملي براي مفهوم توسعه نيست. وقتي معناي 
به اشتباه از اذهان عمومي شكل بگيرند، طبيعي است 
كه برون داد يك چنين مفاهيمي نيز در صحنه عمل نيز 
منجر به دگرگونه گشتن نمي شود. اين گونه است كه 
شاعر گرانمايه پارسي مي گويد، ترسم نرسي به كعبه اي 
اعرابي/ اين ره كه تو مي روي به تركستان است. تصوري 
كه مديران حال و آينده كشور از توسعه دارند مانند آن 
اعرابي، اشتباه است، بنابراين در نهايت به نتيجه مورد نظر 
نخواهند رسيد. چرا كه پيش از هر اقدامي بايد تصويري 
ش��فاف از مفاهيم چند اليه پديده هاي مختلف وجود 
داشته باشند و در مرحله بعد از تصور ذهني است كه فرد 

و جامعه مي تواند به پديدار مسلط شوند.
پنجم( با اين توضيحات، معتقدم رسانه ها بيش از هر عامل 
ديگري بايد از نامزدها در خصوص مر توس��عه پرسش 
طرح كنند. در ماتريكس توس��عه اگر قرار باشد 1000 
واگن قطار ساخته شود، اگر كس��ي ۵00 واگن بسازد، 
مورد بازخواست قرار مي گيرد و اگر 1۵00 واگن بسازد 
باز هم بايد پاسخگوي اعمال خود باشد. اما متاسفانه در 
ايران مديران در يك آيند و روند كليشه اي در رفت و آمد 
هستند بدون اينكه مشخص شود چه كاشته اند و چه 
برداشت كرده اند. بنابراين همان  گونه كه موالنا قرن ها 
پيش سروده است، بايد بگوييم: اين ندارد آخر از آغاز گوي/ 

رو تمام اين حكايت بازگوي...

اليه هاي دروني ماجراي قتل
در اكباتان

 هر كدام از ما در طول روز بروز مي دهيم، برآمده از اثراتي 
است كه محيط پيراموني بر ما وارد مي سازد.  بدون ترديد 
يكي از داليل اصلي بروز يك چنين حوادثي، اقتصادي 
است، اما اقتصاد همه موضوع نيست. همانطور كه اشاره 
كردم، حدود 20گزاره اثرگذار بايد در كنار هم قرار بگيرد 
تا يك پدر دست به قتل فرزند خود بزند. برخي به درستي 
تحليل مي كنند اگر پسري كه باالي 4۵سال سن دارد، 
به طور مستقل زندگي مي كرد و وابستگي اقتصادي به 
خانواده نداش��ت، وقوع يك چنين فاجعه اي بعيد بود. 
هرچند اين گزاره بخش��ي از واقعيت را در خود دارد اما 
همه واقعيت نيست. چه بسيار خانواده هايي كه از نظر 
مالي در سطح بااليي قرار دارند، اما فجايعي از اين جنس 
نيز در آنها رخ مي دهد. زندگي پسر نزديك خانواده خود 
اساسا در سنت ايرانيان مرس��وم است. پسران دوست 
دارند همراه خانواده خود باشند، چرا كه نزديك مادر و 
پدر به آنها خوش مي گذرد. بار مسووليت هاي آنهاكمتر 
مي ش��ود و رفاه بيش��تري دارند. اما اين مساله وراي از 
مسائل اقتصادي و معيش��تي صرف است. مشكالت 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، رفتاري، حقوقي و... در 
كنار هم باعث ش��كل گيري اين فجايع مي شوند و هر 
كدام سهمي در اين نوع ماجراها دارندو ساده انگارانه ترين 
رويكرد آن است كه اين موضوعات را به صورت سطحي 
و يكسويه بررسي كنيم. براي ارزيابي دقيق موضوع بايد 

موضوع به صورت فراحوزه اي و كالن بررسي شود.

بورس از اقتصاد جدا نيست
 اين بازار رج��وع کنند نه بر اس��اس حرف هايی که زده 
می شود، اين جمالت کلی نيست و ذات سرمايه گذاری 
است. متاسفانه در ايران جمالت جذاب خريدار دارد و برای 
مثال خيلی تفاوت بين اينکه بيت کوين را سرمايه گذاری 
می کنم برای اينکه اعتقاد دارم آينده اقتصاد جهانی يک 
اقتصاد غير متمرکز است مبتنی بر گذر ديجيتال، حال تا 
اينکه آقای ليام ماسک بيت کوين را برای تسال می گذرد 
و يانمی گذرد خيلی از افرادی که براساس گام دوم حرکت 
می کنند ولی شب ها کابوس می بينند که آقای ايکس و 
ايگرگ برای بيت  کوين چه تصميمی می خواهند بگيرندو... 
انسان هستيم بايد خردمندانه رفتار کنيم و سرمايه گذاری 

بدون خردورزی و با هيجان امکان پذير نيست.

ازمحتوياتبستهنجاتاقتصادايرانرونماييشد

رييسجمهوردرگفتوگوبانخستوزيرعراق:

هشت گام  براي تحقق ۵  فوريت  اقتصادي 

 از ميانجي گري بغداد براي حل اختالفات منطقه اي استقبال مي كنيم
رييس جمهور با بيان اينكه جمهوري اس��المي ايران 
امنيت و ثبات در عراق را امنيت خود مي داند، برضرورت 
همكاري دو كشور براي مقابله با تحركات گروه هاي 
تكفيري و تروريستي كه به دنبال ضربه زدن به روابط 

خوب دو كشور هستند، تاكيد كرد. 
حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحاني روز 
دوشنبه در گفت وگوي تلفني با »مصطفي الكاظمي« 
نخست وزير عراق با تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر به 
دولت و مردم اين كشور مسلمان و همسايه، تاكيد كرد: 
گروه تروريستي داعش همچنان يك خطر مهم امنيتي 
در منطقه به ش��مار مي رود و همكاري دو كشور براي 
مقابله با اين گروه تروريستي ضروري است. روحاني با 
ابراز تاسف از تعرضات اخير به اماكن ديپلماتيك ايران 
در عراق از سوي برخي افراد و گروه هاي خودسر، لزوم 
واكنش قاطع و س��ريع دولت عراق به اين تعرضات را 
م��ورد تاكيد قرار داد. رييس جمه��ور در ادامه با بيان 

اينكه امريكا در مبارزه با تروريسم بازي دوگانه اي دارد 
و عملكرد آنان در مرزهاي عراق و سوريه مبهم است، 
گفت: امريكايي ها هميشه در منطقه نقش تخريبي 
داش��ته اند و حضور آنان در عراق كمك��ي به ثبات و 
امنيت اين كش��ور نخواهد كرد. روحاني همچنين با 
حمايت از حضور عراق به عنوان كش��ور مهم اتحاديه 
ع��رب در تعامالت منطقه اي، از نقش مثبت بغداد در 
ميانجي گري به منظور حل اختالفات ميان كشورهاي 

منطقه استقبال كرد. 
رييس جمه��ور در ادامه اين گفت وگو با اس��تقبال از 
مواضع عراق درخصوص فلسطين و محكوميت جنايات 
اخير رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي و غزه 
از سوي اين كش��ور، تاكيد كرد: انتظار داريم عراق با 
توجه به ظرفيت هايي كه در اتحاديه عرب دارد براي 
فعال تر كردن اين اتحاديه در موضوع فلسطين تالش 
كند. روحاني همچنين با تاكيد بر ضرورت توس��عه و 

تعميق روابط دو كشور در زمينه هاي مختلف سياسي 
و اقتصادي و گسترش همكاري هاي منطقه اي، تصريح 
كرد: ايران و عراق ب��ا توجه به ظرفيت هاي اقتصادي 
خود مي توانند به عنوان دو اقتصاد مكمل همديگر را 

پوشش دهند. 
رييس جمهور با اشاره به برگزاري نشست كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كش��ور در ديماه سال گذشته، 
اظهار داش��ت: اجراي��ي و عملياتي ش��دن توافقات 
صورت گرفته در اين كميس��يون از جمله تسريع در 
اج��راي پروژه مهم راه آهن ش��لمچه - بصره و اتصال 
راه آهن هاي دو كشور، مي تواند گام مهمي در توسعه 
روابط اقتصادي ايران و عراق باشد. نخست وزير عراق 
نيز در اين تماس تلفني، با تبريك عيد سعيد فطر به 
دولت و مردم ايران، جنايات اخير رژيم صهيونيستي 
در فلسطين و همچنين تجاوز و كشتار مردم بي دفاع در 
غزه را به شدت محكوم كرد و با تاكيد بر مقابله جدي و 

قاطع با اين جنايات، گفت: در رايزني با سران كشورهاي 
اسالمي و اتحاديه عرب حتما موضع قاطع و محكمي 

در اين زمينه اتخاذ خواهيم كرد. 
»مصطفي الكاظمي« همچنين ضرورت مقابله جدي 
با اقدامات تروريستي گروهك داعش در منطقه را مورد 
اشاره قرار داد و از همكاري جمهوري اسالمي ايران با 

عراق در اين زمينه قدرداني كرد. 
نخست وزير عراق با تاكيد بر ضرورت توسعه و تعميق 
روابط دوجانبه و منطقه اي تهران و بغداد، با اش��اره به 
تصويب توافقنامه احداث خط آهن بصره - ش��لمچه 
در هيات وزيران اين كش��ور، اظهار داشت: اين پروژه 
مهم امروز در مرحله اجرايي قرار گرفته است. مصطفي 
الكاظمي با ابراز تاسف و عذرخواهي بابت تجاوز اخير 
برخي از افراد خودس��ر به اماكن ديپلماتيك ايران در 
عراق تاكيد كرد كه اين موضوع در دست پيگيري است 
و حتما با مسببان برخورد جدي صورت خواهد گرفت.



گروه بانك و بيمه | محسن  شمشيري |
نرخ ارز و طال و س��كه روز دوشنبه در بازار با افزايش همراه 
شد و قيمت دالر ۲۲ هزار و 9۲0 تومان و هر يورو ۲۷ هزار 
و 980 تومان فروخته شد. قيمت اونس جهاني نيز 1854 
دالر و قيمت سكه به 10 ميليون و ۲50 هزار تومان رسيد. 
 فعاالن بازار مي گويند كه در ساعات صبح، قيمت دالر ۲۲ 
هزار و 9۲0 تومان، قيمت يورو ۲۷ هزار و 400 تومان و درهم 

امارات 6 هزار و ۲43 تومان اعالم شده است.
  در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز 
كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
ف��روش دالر ۲۲ هزار و 51۲ تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم ۲۲ هزار و 66 تومان تعيين ش��ده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل ۲6 هزار و ۷64 تومان و قيمت 

خريديورو نيز ۲6 هزار و ۲34 تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 

در طول روز چند بار تغيير مي كند.
همچنين نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل 
افزايش قيمت اونس جهاني، شاهد رشد اندك قيمت ها در 

بازار سكه و طال هستيم.
محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني 1854 دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: سكه طرح جديد 10 ميليون 
و ۲50 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 
۲00 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 950 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 900 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 

و ۲50 هزار تومان به فروش مي رسد.
وي گف��ت: هر مثقال طال 4 ميليون و 4۲0 هزار تومان 
و هر گرم طالي 18 عياريك ميليون و ۲0 هزار تومان 

فروخته مي شود.
در ساعات صبح، قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون 
و 41 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
10 ميليون و 100 هزار تومان وقيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 10 ميليون تومان، نيم س��كه بهار آزادي 5 
ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و 900 هزار تومان و س��كه يك گرم��ي ۲ ميليون و ۲50 
هزار توم��ان و هر مثقال طال 4 ميليون و 393 هزار تومان 

ارزش گذاري شده 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.  نوسان قيمت در بازار ارز 
درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته 
بازان، قيمت دالر به مرز ۲6 هزار تومان هم رسيده بود اما 
انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 

عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت 
و دوم اينكه حتي مذاكره ه��م نمي تواند مانع از واقعيات 
موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت 
ارز وجود ندارد و نهايت��ا دالر در كانال ۲3-۲۲ هزار تومان 

جا خوش مي كند.

    ركورد ۳  ماهه قيمت طال 
در بازارهاي جهاني

قيمت طال به باالترين س��طح در بيش از سه ماه گذشته 
افزايش يافت. به گزارش رويترز، روز دوشنبه با افت سود 
اوراق خزانه داري اياالت متحده و نگراني ها از افزايش موارد 
ابتالي كوويد-19در برخي از كشورهاي آسيايي، تقاضا 

براي طال افزايشيافت.
طالي اسپات با رشد 0.6 درصدي به قيمت 1853 دالر و 
50 سنت در هر اونس افزايش قيمت داشت و به باالترين 
حد خود از 10 فوريه رس��يد، معامالت آتي طالي اياالت 
متحده با 0.9 درصد جهش به 1854.10 دالر رس��يد. به 
گفته يك استراتژيست سود خزانه داري در حال كاهش 
است و از سوي ديگر، به نظر مي رسد ترسي كه از افزايش 
مجدد ويروس در سنگاپور، تايوان و بازارهاي بزرگ آسيا-

اقيانوسيه وجود دارد تقاضاي طال را افزايش مي دهد. سود 
اوراق 10 س��اله خزانه داري اياالت متحده نزديك به يك 
هفته به كمترين ميزان خود رسيد و هزينه نگهداري طالي 
بدون سود را كاهش داد. سنگاپور با گزارش بيشترين موارد 
ابتالي به كوويد طي چند ماه گذش��ته، بيش��تر مدارس 

را از روز چهارش��نبه تعطيل مي كند، در حالي كه تايوان 
محدوديت ه��اي جديدي را براي تجمعات و آمد و ش��د 
اعمال كرد. در هند، دومين كشور از نظر آمار باالي ابتال به 
همه گيري در جهان پس از اياالت متحده، شمار موارد ابتال 
به كرونا در روز يكشنبه به حدود ۲4.۷ ميليون نفر رسيد. 
س��رمايه گذاران منتظر نتيجه آخرين جلسه فدرال رزرو 
اياالت متحده هستند كه روز چهارشنبه برگزار مي شود 
تا سرنخ هاي بيشتري درباره سياست پولي بانك مركزي 
و هرگونه اظهارنظر در مورد افزايش تورم داش��ته باشند. 
تورم در كوتاه مدت و ميان مدت، محرك قدرتمندي پشت 
طال خواهد بود. هميشه نگراني هايي براي كاهش نرخ بهره 
فدرال رزرو وجود دارد، اما آخرين گزارش حقوق و دستمزد 

غيركشاورزي به رفع اين نگراني كمك مي كند.
طال به عنوان حفاظي در برابر افزايش تورم تلقي مي شود. 
به گفته يك تحليل گر ممكن است قيمت طالي اسپات به 
186۷ دالر در هر اونس افزايش يابد، در حالي كه مقاومت 
در قيمت 184۷ دالر را شكس��ته است. نقره با 0.9 درصد 
افزايش به ۲۷.65 دالر در هر اونس رس��يد. پالتين با 0.۲ 
درصد افزايش به 1۲۲8 دالر و پاالديوم با افزايش 0.4 درصد 

به باالتر از ۲904.۷۲ دالر رسيد.

    قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با 0.64 درصد افزايش به 1855 
دالر و ۲۲ سنت رسيد.  در حالي كه كاهش سوددهي 
اوراق خزان��ه داري امريكا و نگراني ها در مورد افزايش 
موارد ابتال به كرونا در برخي كشورهاي آسيايي سبب 
تقويت تقاضا براي سرمايه گذاري بازار طال شده است، 

قيمت فلز زرد روز دوشنبه شاهد افزايش بود.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت ه��ر اونس طال با 0.64 
درصد افزايش به 1855 دالر و ۲۲ سنت رسيد. قيمت 
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه ژوئن هم با 
0.88 درصد افزايش به 1854 دالر و ۲0 سنت رسيد. 
مارگارتيانگ تحليلگر و استراتژيست موسسه ديلي اف 
ايكس در اين باره گفت: »سوددهي اوراق خزانه داري 
امريكا در حال كاهش اس��ت و از س��وي ديگر به نظر 
مي رسد كه نگراني ها در مورد خيز مجدد ويروس كرونا 
در سنگاپور، تايوان و ساير بازارهاي آسيا و اقيانوسيه 
جدي است... همين عوامل تقاضا براي سرمايه گذاري 

در بازارهاي امن را افزايش مي دهد.«
ميزان سوددهي اوراق قرضه ده ساله خزانه داري امريكا 
به پايين ترين رقم حدود يك هفته گذشته رسيده و 
هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازارهايي همچون بازار 
طال را كاهش داده است. پس از ثبت بيشترين تعداد 
مبتاليان به كرونا طي ماه هاي اخير سنگاپور اعالم كرده 
كه اكثر مدارس اين كش��ور از روز چهارشنبه تعطيل 
خواهند ش��د. در تايوان هم محدوديت هاي جديدي 
در زمينه اجتماعات و آمد و شد مردم وضع شده است. 

در هند، كه پس از امريكا بحران زده ترين كشور جهان 
در زمينه كرونا به شمار مي رود، تعداد افراد مبتال روز 

يكشنبه به حدود ۲4.۷ ميليون نفر رسيد.
سرمايه گذاران اكنون منتظر انتشار صورت مذاكرات 
ماه گذش��ته فدرال رزرو در روز چهارش��نبه هستند 
تا سرنخ هاي بيشتري از سياست پولي بانك مركزي 
امريكا در ماه هاي آينده به دست بياورند. بزرگ ترين 
ارز مجازي دنيا از نظر س��رمايه ب��ازار 8 درصد در روز 
يكشنبه كاهش قيمت داشت كه نتيجه گفته هاي الون 
ماسك مبني بر فروش يا احتمال فروش سرمايه هاي 
بيت كوين شركت تسال بود. به گزارش ماركت واچ، به 
دنبال گفته هاي الون ماسك مبني بر فروش يا احتمال 
فروش سرمايه هاي بيت كوين شركت تسال، ارزش اين 
ارز مجازي كاهش يافت. بزرگ ترين ارز مجازي دنيا از 
نظر سرمايه بازار 8 درصد در روز يكشنبه كاهش قيمت 
داشت و طبق اطالعات كوين دسك، حدود 44400 
دالر به فروش رسيد. بيت كوين حدود 18 درصد طي 
5 روز گذشته و ۲۷ درصد طييك ماه گذشته كاهش 
قيمت داشته اس��ت ولي هنوز هم 53 درصد باالتر از 

سال گذشته در همين زمان معامله مي شود.
اتريوم 11 درصد در روز يكشنبه كاهش قيمت داشت 
و ارزش ريپل حدود هشت درصد پايين آمد.دوج كوين 
يك س��وم از ارزش خود را پس از اظهارنظرهاي الون 
ماسك از دست داد. ارزش دوج كوين در روز يكشنبه 
تا حدود 48 س��نت پايين آم��د. اظهارنظرهاي الون 
ماسك باعث ش��ده قيمت ارزهاي مجازي مخصوصا 
بيت كوين و دوج كوين طي هفته گذش��ته نوس��ان 
زيادي داشته باشد. گفته هاي روز يكشنبه ماسك به 
دنبال اين اطالعيه شركت تسال بيان شد كه اين شركت 
ديگر بيت كوين را به عنوان يك شيوه پرداخت براي 
خودروهايش قبول نمي كند. ماس��ك تاثيرات منفي 
توليد ارزهاي ديجيتال بر محيط زيست و مصرف باالي 
انرژي براي استخراج بيت كوين را دليل اين تصميم 

شركت تسال اعالم كرد.
تسال در اوايل سال جاري ميالدي حدود 1.5 ميليارد 
دالر بيت كوين خريداري كرد. اين شركت در گزارش 
ماهانه خود از درآمد سه ماهه اول سال جاري ميالدي 
اعالم كرد حدود 101 ميليون دالر يعني 10 درصد از 

سرمايه هاي بيت كوين خود را فروخته است.

     افت ۱۰ درصدي ارزش  بيت كوين
به گزارش كوين ماركت كپ، طي ۲4 ساعت گذشته 
بازار جهاني ارزهاي مجازي ش��اهد ريزش س��نگين 
قيمت ها ب��وده به گونه اي كه بيت كوي��ن 9.6 درصد 
س��قوط كرده و به حدود 44 هزار و 500دالر رسيده 
است. اين قيمت نسبت به هفته پيش هم ۲4.4 درصد 
پايين تر است. س��قوط قيمت بيت كوين باعث شد تا 

پ��س از مدت ها ارزش كل بازار بيت كوين به زير 900 
ميليارد دالر آمده و هم اكنون به رقم 839 ميليارد دالر 
رسيده اس��ت. در ۲4 ساعت گذشته همچنين 1.۷1 
ميليون بيت كوين با ارزش ۷6 ميلي��ارد دالر در بازار 
جهاني خريد و فروش شده است. تعداد بيت كوين هاي 
موجود در جهان هم به 18 ميليون و ۷1۲ هزار و 50 
عدد رسيده است. اتريوم هم 1۲ درصد سقوط كرده و 
در حالي كه همين چند روز پيش باالي 4 هزار دالر را 
ديده بود هم اكنون حدود 3400 دالر در حال معامله 
اس��ت. باينانس كوين هم 10.3 درصد پايين آمده و 
5۲4 دالر در هر توكن خريد و فروش مي شود. كاردانو 
هم كه چند روزي است عنوان چهارمين ارز مجازي 
بازار را به دس��ت آورده 9.۲ درصد ريخت و به قيمت 

۲.16 دالر رسيد.
داج كوين هم از س��قوط در امان نب��ود و 9.35 درصد 
افت كرد و هم اكنون با قيمت حدود 48 سنت در حال 
معامله است. در ۲4 ساعت گذشته ۲43 ميليارد دالر در 
بازار جهاني ارزهاي مجازي جابه جايي پول انجام شده 
و ارزش كل اين بازار با كاهش 9.31 درصدي نسبت به 

ديروز به ۲ هزار و 8۲ ميليارد دالر رسيده است

    روند قيمت بيت كوين تا ۱۰۰ هزار دالر
قيمت بيت كوين با وجود ريس��ك هاي روزافزون در 
مس��ير رس��يدن به 100 هزار دالر پيش مي رود. به 
گزارش راشاتودي، لين آلدن، بنيانگذار سرمايه گذاري 
لين آلدن مي گوي��د بيت كوين، برجس��ته ترين ارز 
رمزنگاري شده جهان، با وجود عدم اطمينان و بي ثباتي 
روزافزون، توانايي رسيدن به قيمت 100 هزار دالر را در 
چرخه فعلي دارد. آلدن توضيح داد: با وجود خطرهاي 
اصالح قيمت، منطقي است كه برخي از سرمايه گذاران 
مقداري پول را برداش��ته و آن را در دارايي هاي ديگر 
قرار دهند. اصول شبكه بيت كوين همچنان صعودي 
است. اكثر آلت كوين ها نتوانستند رشد يكساني را طي 

چندين دوره معامالت حفظ كنند.
به دنبال توييت هاي الون ماس��ك مديرعامل تس��ال 
مبني ب��ر اينكه اين ش��ركت برنامه ه��اي خود براي 
پذيرش اين ارز ديجيتال را كاهش مي دهد، روز پنج 
شنبه بيت كوين به پايين ترين سطح دو ماهه سقوط 
كرد. قيمت بيت كوين از زمان رس��يدن به باالترين 
ركورد 64895.۲۲ دالر در اواس��ط ماه آوريل در حال 

افت و خيز است.
روز پنجشنبه قيمت به 45۷00 دالر رسيد و در ابتداي 
ماه جاري حدود 58000 دالر معامله شد. سهم بيت 
كوين از كل سرمايه بازار ارزهاي رمزپايه تا 4۲ درصد 
سقوط كرد كه كمترين ميزان آن از ژوئن ۲018 است. 
روز يكش��نبه، بيت كوين از س��اعت 08:50 به وقت 
گرينويچ با قيمت 48940 دالر در هر توكن معامله شد.

كافه خبرادامه از صفحه اول

ويژه
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شكايت از رييس جمهور
 احقاق حقوق آنها، ديواني به نام »ديوان عدالت اداري« 
زيرنظر رييس قوه قضاييه تأس��يس مي گردد. حدود 
اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.« 
بند 10 اصل 110 قانون اساس��ي كه در مورد وظايف 
و اختيارات رهبر مي باش��د، در ادامه اين موضوع بيان 
مي دارد: »عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح 
كش��ور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از 
وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسالمي به عدم 
كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.« بنابراين آنچه 
رس��يدگي به آن در صالحيت ديوان عالي كشور است 
تخلف رييس جمهور از وظايف قانوني در زمينه اعمال 
حكومتي است كه ممكن است به عزل او منجر شود. حال 
اگر اين تخلف، داراي جنبه كيفري هم باشد، رسيدگي به 
جنبه كيفري آن با توجه به اصل 140 قانون اساسي بايد 

در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام شود.

نحوه ش�كايت از شخص رييس جمهور چگونه 
مي باشد؟

با توجه به توضيحات مطرح شده مي توان گفت در مورد 
سه دس��ته از جرايم رييس جمهور، امكان شكايت از 
او وجود دارد كه البته الزم اس��ت نخس��ت از سوي قوه 
قضاييه از جهات زير مورد بررس��ي قرار گيرد: الف( در 
مورد جرايمي كه در زمينه أعمال حاكميتي مرتكب 
مي شود )به عنوان شخص حقوقي يعني دولت(: در اين 
حالت اگر آن جرم داراي جنبه كيفري نباش��د يعني 
فقط جنبه حقوقي داشته باشد )يعني گزارشات ناظر 
بر تخلف از وظايف قانوني دولت(، در اين حالت هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي مي باشد؛ 
ولي اگر آن جرم داراي جنبه كيفري باشد، قاعدتًا بايد 
بتوان از رييس جمهور )دولت( به عنوان شخص حقوقي 
شكايت كرد ولي از آن جايي كه قانون مسووليت مدني 
مصوب 1339 دولت را در اعمال رفتار حاكميتي، ُمبّري 
از مسووليت مدني دانسته است قوانين كيفري نيز اقدام 
دولت در مسير اجراي قانون را فاقد مسووليت كيفري 
دانس��ته  اند.وقتي اجراي قانون توس��ط دولت موجب 
مسووليت كيفري او نشود نمي توان شكايات راجع به 
اين امور را پذيرفت. از اين رو دادگستري در طرح دعوا 
عليه اعضاي حاكميت بايد ابتدا اين موضوع اساسي را 
بررسي كند كه آيا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصاديق 
اعمال حاكميت است يا خارج از آن است در صورتي كه 
رفتار راجع به حاكميت باشد اين دعواي كيفري، قابل 
استماع و پذيرش نخواهد بود. ب( در مورد جرايمي كه 
در زمينه أعمال تصدي گري مرتكب مي شود )به عنوان 
شخص حقوقي، يعني دولت(: در اين حالت نيز چه جرم 
كيفري باشد و چه غيركيفري، رييس جمهور به عنوان 
شخص حقوقي، مانند ساير اشخاص حقوقي خواهد بود. 
يعني همان گونه كه در ذيل ماده 143 قانون مجازات 
اسالمي بيان شد، امكان شكايت از رييس جمهور چه 
به عنوان شخص حقوقي و چه به عنوان شخص حقيقي 
وجود دارد.ج( در مورد جرايم شخص رييس جمهور )به 
عنوان شخص حقيقي(: در اين حالت چه جرم كيفري 
باشد و چه غيركيفري، رييس جمهور به عنوان شخص 
حقيقي، مانند ساير افراد جامعه خواهد بود.در اين حالت 
براي رييس جمهور به عنوان شخص حقيقي مي توان دو 

دسته جرم را مدنظر قرار داد: 
٭ جرايم عادي

٭جرايم سياسي مطبوعاتي
آنچه كه در اين تحقيق مورد توجه مي باشد شكايت از 
شخص رييس جمهور مي باشد كه در اين حالت چون 
رييس جمهور مانند س��اير افراد جامعه بايد از حقوق 
يكس��اني برخوردار بوده و در برابر قانون با س��اير افراد 
جامعه برابر باشد؛ لذا امكان ش��كايت از او وجود دارد.

منتها از نظر پروسه ممكن اس��ت با ساير افراد جامعه 
كمي متفاوت باش��د بدين ترتيب كه رسيدگي، بعد از 
اط��الع مجلس انجام خواهد ش��د.در اين حالت بعد از 
بررس��ي دقيق، گزارش جامع��ي از آن جرم كه حاوي 
موضوع، مس��تندات و داليل قانوني كه ج��رم بودن را 
مستند مي سازد و مرجع اعالم كننده، از سوي رييس 
قوه قضاييه يا وزير دادگستري به مجلس رسماً گزارش 
شده و اين گزارش در جلسه علني مجلس قرائت مي شود.

قانون حدود اختيارات و وظايف رييس  جمهور مصوب 
1365 در اين زمينه بيان مي دارد: »تحقيقات مقدماتي 
نيز در دادگاه انجام مي ش��ود و دادسرا در امر تحقيقات 
مداخله نمي كند.« وقتي امر تحقيقات به دادگاه محول 
مي  شود در واقع اين بخش از فرايند رسيدگي در دادسرا 
حذف شده است و رسيدگي در دادگاه و به صورت علني 
خواهد بود؛ لذا تحقيقات هم علني بايد باشد.البته نبايد 
اينگونه تصور ش��ود كه دادگاه به دو بخش تحقيقات 
مقدماتي و محاكمه تقسيم مي گردد؛ بلكه تحقيقات در 
متن محاكمه حل مي شود. ممكن است دليل اين كار 
آن باشد كه رييس جمهور منتخب مستقيم مردم است 
و نمي توان م��ردم را از آنچه عليه رييس جمهور انجام 
مي شود بي  اطالع گذاشت، همانطور كه رييس جمهور 
در برابر مجلس مسوول است، از همين رو قوه قضاييه 
قبل از تعقيب رييس جمهور در جرايم عادي حتماً بايد 

مجلس را در جريان بگذارد.

دادگاه صالح اتهام رييس جمهور
اما در مورد اينك��ه كدام دادگاه صالحيت رس��يدگي 
به جراي��م مربوط به رييس جمه��ور را دارد، ماده 30۷ 
قانون آيين دادرسي كيفري در اين زمينه بيان مي دارد: 
»رسيدگي به اتهامات روساي قواي سه  گانه و معاونان 
و مش��اوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان 
وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان 
محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و 
جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ 
و باالتر يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل هاي 
سرلش��كري يا فرماندهي تيپ مس��تقل، مديران كل 
اطالعات استان ها، حسب مورد، در صالحيت دادگاه هاي 
كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به 
موجب قوانين خاص در صالحيت مراجع ديگري باشد.«

تعيين حداقل سرمايه موسسات 
بيمه ايراني

معاون اول رييس جمهور تصويب نامه مربوط به تعيين 
حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني را ابالغ كرد. هيات 
وزيران در جلسه ۲۲ ارديبهشت1400 به پيشنهاد بيمه 
مركزي و با هدف ممانعت از سرمايه گذاري شركت هاي 
بيمه، خ��ارج از فعاليت اصلي و نيز افزايش زمينه براي 
حضور شركت هاي بيمه جديد، نسبت به تعيين حداقل 
سرمايه موسسات بيمه ايراني، موضوع: ماده )36( قانون 
تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري براي موسسات 
بيمه غيردولتي اقدام كرد. بر اين اساس، حداقل سرمايه 
پايه مورد نياز براي تاسيس موسسه بيمه مستقيم مبلغ 
دو هزار ميليارد ريال است. همچنين حداقل سرمايه مورد 
نياز براي صدور پروانه فعاليت موسسه بيمه مستقيم در 
بيمه هاي غيرزندگي مبل��غ 600، بيمه هاي زندگي و 
مستمري مبلغ 400 و بيمه هاي مختلط )كليه رشته هاي 

بيمه اي( مبلغ يك هزار ميليارد ريال تعيين مي شود.
عالوه بر اين، حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و 
شروع به فعاليت موسسات بيمه اتكايي مبلغ پنج هزار 

ميليارد ريال در نظر گرفته مي شود.

برنامه ريزي افزايش سرمايه 8 
هزار ميليارد توماني بانك پارسيان

دكتر كورش پرويزيان، مديرعامل بانك پارس��يان 
با اش��اره به برنامه ريزي هيات مدي��ره براي افزايش 
س��رمايه 8 هزار ميليارد توماني ب��ه منظور افزايش 
ق��درت اعتب��اري و اعطاي تس��هيالت گفت: بانك 
پارسيان به عنوان بانكي خصوصي در راستاي ايفاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي در سال گذشته ۲5 هزار 
طرح در حوزه حمايت از كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط را اجرايي كرد.مديرعامل بانك پارسيان در 
گفت وگو با فارس اظهار داشت: شايد بعد از 5 سال، 
اولين س��الي اس��ت كه مجامع تمامي شركت هاي 
زيرمجموعه بانك پارس��يان تا پايان ارديبهشت ماه 

برگزار خواهد شد .
وي اف��زود: بحم��داهلل در كل گروه س��ود مطلوبي 
شناسايي شده كه با تصويب مجامع به استحضار مردم 
خواهد رسيد و قصد ما نيز اين است كه مجمع عمومي 
بان��ك را در صورت امكان با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي، نهايي شدن گزارشات حسابرسي و صدور 
مجوزات بانك مركزي زودت��ر از موعد مقرر برگزار 
كنيم.مديرعامل بانك پارسيان با اشاره به برنامه ريزي 
افزايش سرمايه بانك پارسيان بيان داشت: موضوع 
مجوز افزايش س��رمايه بانك كه از س��ال گذش��ته 
پيگير آن هس��تيم و گزارشات مربوطه تقديم بانك 
مركزي ش��ده و حوزه نظارت بانك مركزي نيز آن را 
تاييد كرد كه در مرحله صدور مجوز قرار دارد. دكتر 
پرويزيان گفت: اگر اين افزايش سرمايه انجام گيرد، 
نسبت هاي نظارتي بانك، قدرت اعطاي تسهيالت و 
قدرت حضور در بازار افزايش مطلوبي خواهد داشت 
. در سال گذشته بانك پارسيان اقدامات مهمي را در 
حمايت از توليد و اشتغال و نيز در جهت جلب اعتماد 
بيشتر سهامداران و سپرده گذاران انجام داد.وي ادامه 
داد: از 11 شركتي كه س��ال گذشته در بورس اوراق 
بهادار عرضه اوليه س��هام ش��دند، ۲ شركت مربوط 
به گروه پارس��يان بودند و اول نماد اُپ��ال بود كه در 
بدترين ش��رايط بازار عرضه موفق و مثبتي را تجربه 
كرد . مديرعامل بانك پارس��يان اضاف��ه كرد: نماد 
ديگر عرضه شده ليزينگ پارس��يان بود كه در كنار 
عرضه هاي قبلي صورت گرفت . براي سال جاري نيز 
برنامه ريزي شده، تا نسبت به عرضه اوليه سهام برخي 
شركت هاي ارزشمند در مجموعه هاي سرمايه گذاري 
و مالي اقدام شود.دكتر پرويزيان در ادامه افزود: مراحل 
مربوط به پذيرش و درج شركت فوالد سبزوار نيز به 
عنوان يكي از شركت هاي متعلق به زنجيره فوالدي 
مراحل پاياني را در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
طي مي كند كه با اتمام اين مراحل قطعا بازده خوبي 
براي سهامداران بانك پارسيان مي توان متصور  شد 
امسال بحمداهلل پروژه بزرگ پااليشگاهي عسلويه و 
مهر نيز به بهره برداري رسيد كه با توجه به سهم سي 
درصدي بانك پارسيان در شركت پااليش پارسيان 
سپهر با محصوالتي شامل اتان، متان، پروپان و بوتان و 
سرمايه گذاري بالغ بر يك ميليارد يورو، وضعيت منابع 
و پرتفوي س��هام بانك را به نحو بسيار مناسبي ارتقا 
بخشيده است.دكتر پرويزيان در حوزه اعطاي اعتبار 
و تسهيالت گفت: اساس برنامه ريزي و حركت بانك 
پارسيان بر اجراي سياست هاي كلي نظام جمهوري 
اسالمي و فرمايش��ات مقام معظم رهبري در حوزه 
حمايت از توليد، رفع موانع و اش��تغال زايي است كه 
با رعايت بهداش��ت اعتباري برنامه مناسبي تدوين 
و در حال اجراس��ت. وي با اش��اره به اجراي ۲5 هزار 
طرح در حوزه حمايت از كسب و كارهاي كوچك و 
متوسط در سال 99 توسط بانك پارسيان ادامه داد: 
اميد است كه اين آمار را در حوزه حمايت از كسب و 
كارها بهبود ببخش��يم و اقدام يك بانك خصوصي با 
محدوديت شعب در راستاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي، كار ارزشمند و كم نظيري است.مديرعامل 
بانك پارس��يان ضمن اميدواري ب��راي ارتقاي ارايه 
خدمات به مشتريان و ارزش افزوده براي سهامداران 
با افزايش سرمايه و قدرت اعتباري در نظر گرفته شده، 
خاطرنشان كرد: برنامه ريزي هيات مديره بانك مبني 
بر افزايش سرمايه 8 هزار ميليارد توماني است كه بايد 
مجوز آن اخذ شود. دكتر پرويزيان با اشاره به مطالبات 
معوق بانك پارسيان گفت: در وصول مطالبات به رويه 
عدالت خواه��ي قوه قضاييه اميدواري��م كه اقدامات 
اصالحي مناس��بي انجام گيرد. در بانك پارسيان به 
صورت سنواتي با مطالبات انباشته  برخي پرونده هاي 
مطرح در س��طح ملي مواجه هستيم و خوشبختانه 
در س��ال هاي اخير تعداد زي��ادي از اين موارد حل و 

فصل شده است.
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تحقق هدفگذاري تورمي
بهاءالدين حسيني هاشمي|

اخيرا رييس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه دو ناترازي 
مهم كه ريش��ه اصلي تورم در كش��ور اس��ت، گفت به 
زودي هدفگ��ذاري تورمي را تعدي��ل و برنامه جديد را 
اعالم خواهيم كرد.وظيفه مجموعه دولت و مجلس اين 
است كه ناترازي بودجه بايد حل شود و بانك مركزي به 
تنهايي نمي تواند و سياست كالن اقتصادي كشور است 
و صادرات غيرنفتي بايد افزايش يابد و واردات كمتر شود 
تا تراز اتفاق بيفتد. از سويي، هزينه هاي دولت اوال نبايد 
باال برود و درآمدها بايد به سمت ماليات و فروش اموال 

و دارايي ها باشد.
اما چرا بانك مركزي ب��ه دنبال تعديل هدفگذاري نرخ 
تورم در س��ال پيش رو اس��ت و چرا هدفگ��ذاري نرخ 
ارز ب��ر مبناي1۷ ه��زار تومان محقق نش��د و با وجود 
تالش هاي بانك مركزي در بخش سياس��ت هاي پولي 
هنوز هدفگذاري نرخ تورم جزو دغدغه هاي اصلي اين 

نهاد پولي و بانكي است؟
هدفگذاري تورم از رشد نقدينگي و حجم نقدينگي آزار 
مي بيند و رنج مي كشد و كاهش تورم بدون اينكه بتوان 
اين پول ه��ا را از دور خارج كرد به روش هاي مختلف يا 
از طريق فروش دارايي هاي دولتي كه پول ها را جمع و 

دوباره وارد بازار مي كند يا از طريق فروش ارز كه بشود اين 
نقدينگي از سطح جامعه جمع آوري و امحا شود و دوباره 
بازسوزين شود يا شتاب در عرضه و افزايش عرضه است 

كه آن هم نيازمند به سرمايه گذاري است.
درباره دليل محقق نشدن هدفگذاري تورم تا آغاز سال 
1400 بايد گفت كه رش��د نقدينگي، تحريم و كسري 
بودجه از جمله موانع دستيابي به هدفگذاري تورمي بانك 
مركزي است. به هرحال، بانك مركزي از همان ابتدا اين 
هدفگذاري را انجام داد، اما به دليل حجم نقدينگي زياد، 
شرايطي تحريمي، كسري بودجه دولت، استقراض به 
ناچار دولت و شركت هاي دولتي از بانك مركزي و مهم تر 
از همه عدم ايفاي تعهدات دولت ن��زد بانك مركزي و 

بانك ها اين هدفگذاري تحقق نيافت.
بنابراين پايين آوردن تورم تا حد ۲۲ درصد كه مي شد 
گفت 50 درصد تورم سال 98 بوده است، به اين داليل 
قابليت عملي ش��دن پيدا نكرد. مشكل رشد نقدينگي 
اس��ت نه كمبود كاال و رش��د نقدينگي موجب رش��د 
قيمت كااله��ا و در نتيجه تورم باالتر مي ش��ود و روند 
رشد قيمت ها به صورت مستمر متاثر از رشد نقدينگي 
ادامه دارد.  متغيرهاي غير پولي در تورم ما تاثير بسيار 
زيادي دارند، به هر حال، ما در عرصه بين المللي ارتباط 

بانكي و مراودات تجاري اقتصادي خوبي نداريم و تحريم 
هستيم. از سوي ديگر، كشورهاي همسايه ما كه يكي از 
راه حل هاي ساده و طبيعي براي بازرگاني و معامالت پولي 
و بانكي هستند، در تعارض و تضاد بودند و جنگ هايي 
كه در كش��ورهاي اطراف م��ا بود، باز اين م��ورد رونق 
اقتصادي را تحت الشعاع قرار داد. بحران هاي بين المللي 
و تحريم هايي كه ادامه داشت عواملي هستند كه تورم 
را تشديد مي كنند. البته ما خوشبختانه در كشورمان با 
كس��ري كاال و كمبود كاال و به اصطالح با قحطي روبرو 
نشديم و ايران مثل كش��وري چون ونزوئال نيست كه 
كاال در آن نباشد. بنابراين ما كاال به وفور داريم، اما اين 
نقدينگي زياد است كه به اقتصاد كشور پمپاژ مي شود و 
كشور را دچار چالش مي كند. درباره فروش دارايي هاي 
دولت از طريق بازار بورس و س��رمايه، بايد توجه داشت 
كه دولت س��هامي را به قيمت غير واقع��ي آن به مردم 
فروخت و اين پول ها را دوباره در جامعه بازتوزيع كرد و 
بانك ها بر اساس كارشان شروع به اعتباردهي و افزايش 
نقدينگي كردند و همين امر باعث ايجاد تورم شد. دليل 
ديگر اين بود كه انتظارات تورمي و اخبار نااميدكننده از 
تحريم ها رفتار مصرف كننده ها را تشديد كرد. نوسانات 
نرخ ارز ديگر دليل محقق نش��دن هدفگذاري تورمي 

است. نرخ ارز ما كه باعث فساد و رانت شده همان چند 
نرخي و دونرخي بودن ارز است كه باعث شد كه ارزهايي 
كه در كشور در جريان بود، چه ارز نفتي و چه غيرنفتي 
از كش��ور خارج ش��ده يا به عنوان پس انداز در صندوق 
خانه ها و در خارج از نظام بانكي نگهداري شود. به طوري 
كه يك كسري تصنعي هم در بازار ارز ايجاد كرد كه باعث 
تشديد قيمت ها شد. حال اين پرسش مطرح است كه 
آيا هدفگذاري تورم اقدام درستي است؟ و آيا مي توان در 
اين شرايط هدف گذاري تورمي داشت و اين هدف تحقق 
خواهد يافت؟ زيرا در ش��رايط رشد نقدينگي و كسري 
بودجه، برخي متغيرها خارج از اراده بانك مركزي است 
و نمي تواند رشد نقدينگي را كنترل كند؟ وقتي كه اقتصاد 
در شرايط ثبات نيس��ت هدفگذاري تورمي نمي تواند 
خيلي معني داشته باش��د. هدفگذاري تورمي نيازمند 
پيش ش��رط هاي در اقتصاد داخلي و خارجي است، در 
گذشته هم به دليل آنكه متغيرهاي اقتصادي در اختيار 
كنترل گر نبوده و ثبات سياسي اقتصادي وجود نداشته 
است كشور بارها از مسير رشد و توسعه فاصله گرفته و با 
انواع تحريم ها و محدوديت ها مواجه شده است. بنابراين 
به نظر مي رسد تا وقتي اين شرايط مرتفع نشود، اينگونه 

هدفگذاري خيلي مناسب نباشد.



تعادل| رقيه ندايي|
ديگر مي ت��وان به طور واضح و روش��ن گفت كه مصوبات 
بورسي دردي از بورس دوا نمي كنند و شايد به مانند مسكن 
چندساعته موقت باشند. طي روزهاي اخير شاهد مصوبات 
جديد سازمان بورس بوديم كه چند روزي به واسطه ديگر 
اخبار مثبت باعث شد كه شاخص تا حدودي سبزپوش شود 
اما؛ پس از آن روال چندماهه اخير بازارس��رمايه آغاز شد و 
شاخص پيراهن سرخ خود را بر تن كرد.از نيمه مردادماه سال 
گذشته تاكنون شاهد روند نزولي و اصالحي در بازارهستيم و 
باتوجه به عوامل متعدد كه »تعادل« در گزارش هاي پيشين 
خود به آن پرداخته بود شاخص كل نتوانست رشد مستمر 
داشته باشد و تنها در چند نقطه پتانسيل رشد داشته كه 
باتوجه به مشكالت و بن بست ها نتوانست به رشد برسد.

اگر بخواهيم حال اصلي بازار را بررسي كنيم به اين نتيجه 
مي رس��يم كه بورس وضعيت مطلوبي دارد و بيش از 90 
درصد سهم هاي موجود داراي ارزندگي مطلوب هستند و 
برخي ديگر از سهام موجود در بازار باتوجه به اتفاقات اخير به 
پايين ترين نقطه ارزش ذاتي خود رسيده اند كه اين موضوع 
يك مشكل مهم براي بازارسهام تلقي مي شود و اميد مي رود 
وضعيت اين سهام نيز بهبود يابد.البته نبايد فراموش كرد كه 
ميزان ارزش معامالت بسيار پايين است و از سويي ديگر نيز 
جريان ورود و خروج پول حقيقي نسبت به فروردين سال 
جاري و اسفند س��ال 1399 بهتر شده با وجود اين، دليل 
قانع كننده اي براي بازگشت ادامه دار پول سرمايه گذاران 
خرد به بازار س��هام وجود ندارد. آمارهاي به ثبت رسيده از 
روزهاي معامالتي خبر از خروج نقدينگي از بازار مي دهد. 
البته برخي از س��هام موجود در بازار قدرت نقدشوندگي 
ندارند و اين مساله اي جدا است. در ميان عمده نقدينگي 
كه از بازارسهام خارج مي شود.به طور عام مصوبه هاي جديد 
در بازار سرمايه كار ساز نيست و بورس مشكالتي ديگر دارد 
كه مهم ترين اين مشكالت كمبود نقدينگي، بي اعتمادي 
و سياس��ي ش��دن بورس اس��ت. اقتصاد ايران با سياست 
گره خورده است و پيش از اين سياس��ت در بورس وجود 
داش��ت اما؛ بسيار كم بود و به وسعت امروز نبود بسياري از 
كارشناسان بازار سرمايه بر اين نظرند كه با افزايش وسعت 
بازار ميزان مداخله سياسي در بورس نيز افزايش داشته است. 
مسائل بعدي يعني بي اعتمادي و مشكل كمبود نقدينگي 
طي ماه هاي اخير در بازار ايجاد شده و يك چاله اي شده تا 
برخي از فعالين اقتصادي از اين موضوع سوءاستفاده كنند.

بي اعتمادي تقربيا از مردادماه سال گذشته در بازار شكل 
گرفت و عملكرد مسووالن و مصوبه هاي مكرر شبانه باعث 
شد كه وضعيت بسيار وخيم شود و ديگر حتي بورس بازان 
قديمي نيز به اين بازار بي اعتماد ش��وند. اين بي اعتمادي 
تبعات بسيار زيادي داشت و باعث شد نقدينگي بااليي از 
بازار خارج شود. براساس نظرسنجي هاي »تعادل« بخش 
عمده اي از اين سرمايه گذاري وارد بازارهاي موازي همانند 
رمز ارزها شده، كه اين موضوع مي تواند به بدنه اقتصاد كشور 
ضربه وارد كند و درنهايت ضربه اي دوچندان به بورس وارد 
مي شود.مشكل كمبود نقدينگي نيز يك وضعيت كامال 
مشخص است و برخي از سهام موجود در بازار تقريبا 3 الي 4 
ماهي مي شود كه مشكل بسيار اساسي نقدشوندگي دارند. 

اغلب سرمايه گذاران اين س��هم ها مي گويند كه سرمايه 
ما گروگان گرفته شده اس��ت و درحال حاضر هيچ راهي 
براي آزادسازي آن وجود ندارد.بسياري از كارشناسان در 
گفت وگوهاي خود راه هايي براي حل مشكالت بازارسرمايه 
ارايه كرده اند اما؛ مسووالن بورسي براي حل مشكالت پيش 
آمده، اغلب مصوبات گذشته را بررسي و بازبيني مي كنند. از 
نظر اين كارشناسان مصوبات شبانه يا مصوبات و تصميمات 
ديگر نمي تواند نظر سهامداران را تغيير دهد و بايد يك فكر 
اساسي براي جلب اعتماد سرمايه گذاران بورسي كرد، چراكه 
اگر نقدينگي با همين سرعت از بازار خارج شود ديگر شاخص 
نمي تواند حتي به مرز يك ميليون و 300 هزارواحد برسد و 
اين يعني بازار به طوري مي ايستد و ديگر نقدينگي ندارد تا به 
معامالت بپردازد. مشكالت بازارسرمايه يك سويه نيست و 
تمامي اركان دولت، اركان اقتصادي كشور و سازمان بورس 
در اين وضعيت دخيل هستند و بايد با يك تصميم همگاني 
مشكالت بازار را حل كنند. حال كه فرصت كمي تا پايان 
دولت فعلي باقي مانده، انتظار مي رود مسووالن كشوري 
كمي مسووليت پذير باشند و چاره اي براي حل مشكالت 

بورس و سرمايه گذاران زيان ده پيدا كنند.

    چرا شاخص بازار افت كرد؟
جالل روحي، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگوي اخير 
خوددرخصوص ريزش هاي بازار مي گويد: تا زماني كه اعتماد 
عمومي به سرمايه گذاري در بورس بازنگردد و زمينه ورود 
حجم گسترده نقدينگي به اين بازار فراهم نشود نمي توان در 
انتظار رشد پرشتاب شاخص بورس بود.در چند وقت گذشته 

معامالت بورس با نوسان همراه شد كه چنين روندي ادامه دار 
است و نقدينگي موجود در بازار در بين سهام مختلف گردش 
پيدا خواهند كرد.اين كارشناس بازارسرمايه ادامه مي دهد: 
از هفته گذشته و از زماني كه بازار شروع به خروج از صفوف 
فروش كرد شاهد توجه معامالت اين بازار به سمت سهام 
پااليشي بوديم.با توجه به وزن سنگين سهام اين گروه در 
بازار، روند معامالت تغيير و شاخص بورس مثبت و سبزپوش 
شد كه اين اتفاق، نويد تداوم رشد شاخص بورس و بازگشت 
اطمينان به بازار را داد.وي با بيان اينكه هميشه سهام گروه 
پااليشي جزو نخس��تين گروه هايي در بازار هستند كه در 
مواقع خاص به سمت رشد حركت مي كنند و روند معامالت 
را تغيير مي دهند، مي گويد: گروه خودرو از ديگر گروه هايي 
است كه در ادامه رشد گروه پااليشي در مسير صعودي قرار 
مي گيرند كه به دنبال چنين روندي، روز گذش��ته سهام 
گروه خودرويي ها مورد توجه بازار قرار گرفتند.سهام گروه 
پااليشي در چند روز اخير و بعد از رشد حدود ١٥ درصدي 
وارد مرحله اصالح ش��د كه اين امر باعث شد تا سهام گروه 
خودرو از روز گذشته مورد توجه بازار و سهامداران قرار گيرد 
و اين بايد قابل توجه باشد كه روند چرخشي در بازار از جمله 
روش هايي است كه هميشه بازار در زمان ركود نقدينگي در 
پيش مي گيرد.اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد مي كند: 
در ابتداي معامالت روز گذش��ته، گروه پااليشي برخالف 
روزهاي گذشته عملكرد ضعيفي را از خود نشان داد اما گروه 
خودرو حركت رو به رش��د خود را شروع كرد و اكثر سهام 
شاخص س��از اين گروه در بازار رشد داشتند.در زمان روند 
صعودي شاخص بورس، حجم انبوهي از مقاومت ها را در 

بازار شاهد خواهيم بود، سهامداران روز گذشته با قرار گرفتن 
شاخص بورس در محدوده يك ميليون و ١٨٠ هزار واحد و 
نزديك شدن آن به مقاومت كانال يك ميليون و ٢٠٠ هزار 
واحد كه مقاومتي رواني و تكنيكالي تلقي مي شود، اقدام به 
شناسايي سود كردند كه اين امر باعث شد تا روند بازار بعد از 
چند روز صعود تغيير كند و دوباره منفي شد.روحي به جريان 
خروج نقدينگي از اين بازار اشاره كرده و اضافه مي كند: در 
ابتدا بايد جريان خروج پول در بازار به مرحله تعادل برسد و 
از ميزان فشار خروج پول از بازار كاسته شود، زيرا اين اتفاق 
مي تواند نويدبخش اين موضوع باشد كه ضمن ايجاد حالت 
تعادل در معامالت و بازگش��ت اعتمادها به بازار آن حالت 
ترس و هيجاني كه در معامله گران بازار سهام ايجاد شده بود 
از بين رفته است.در پنج روز اخير ارزش معامالت حدود سه 
هزار ميليارد تومان بود كه اين عدد در مقايسه با چند وقت 
گذشته رقمي معقول و قابل قبول است و با توجه به سابقه اي 
كه در چند ماه گذشته در بازار شاهد بوديم و گاهي در برخي 
از روزها ارزش معامالت به كمتر از يك هزار ميليارد تومان 
رسيده بود، رقم فعلي، نقطه قوتي است كه بازار آن را به دست 
آورده است.اين كارشناس بازار در نهايت مي گويد: در صورت 
باقي ماندن ارزش معامالت در همين سطوح، ايجاد چرخش 
پول در گروه هاي مختل��ف و كاهش ميزان فروش در بازار 
شاهد معامالت متعادل و مطلوب تري در بازار خواهيم بود. 
در وضعيت فعلي شاهد وجود هيچ عالئمي در بازار براي اين 
اتفاق نيستيم، اكثر سهام حاضر در بازار با فشار و صف فروش 
مواجهند و تا زماني كه صف فروش در بازار جمع آوري نشود 

نمي توان اميد به رشد متناسب بازار داشته باشيم.
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عزم سازمان بورس 
براي حل مشكالت صنايع

س�نا| محس��ن انصاري مهياري، مدير نظارت 
بر ناشران س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به برگزاري مي��ز صنعت در روز گذش��ته گفت: 
بازارس��رمايه داراي صناي��ع مختلفي اس��ت كه 
هر ي��ك از اين صناي��ع در راس��تاي تامين مواد 
اوليه، توليد و ياف��روش محصوالت خود همواره 
با چالش هاي متعددي رو به رو هس��تند. بنابراين 
ب��راي رفع مش��كالت و چالش ه��اي پيش روي 
صنايع فعال در بازارس��رمايه، »ميز صنعت« در 
س��ازمان بورس راه اندازي شد.محس��ن انصاري 
اضافه كرد: روز گذش��ته نخس��تين ميز صنعت 
س��ازمان بورس با حضور مديران ش��ركت هاي 
پااليش��گاهي در محل س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار تشكيل ش��د. موضوع گزارشگري شفاف و 
همچنين پروژه هاي صنعت پااليشي از اصلي ترين 
موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود. در اين 
نشست دغدغه هاي شركت هاي پااليشي مطرح 
ش��د و قطعا س��ازمان بورس با هدف پشتيباني 
از تولي��د و صيانت از حقوق س��هامداران از هيچ 
اقدامي براي رفع مش��كالت صنعت پااليشگاهي 
دريغ نمي كن��د.وي با بيان اينكه عزم س��ازمان 
بورس براي حل مش��كالت صنايع جدي است، 
تصريح كرد: برگزاري اين جلس��ات ادامه دارد و 
محدود به يك يا چند صنعت نيس��ت و ميز همه 
صنايع تشكيل مي شود تا از اين طريق ضمن طرح 
و بررسي مسائل و چالش هاي همه صنايع بورسي 
با همكاري س��ازمان بورس راهكارهاي عملياتي 

براي بهبود فرآيندها تدوين شود.

بورس بازار ايده آل  سرمايه گذاران
محمد علي كمالي، كارش��ناس بازارس��رمايه در 
خصوص روند قيمت كاموديتي ها بيان داش��ت: با 
توجه به تمهيدات كشورها در دوره كرونا و سياست 
ازدياد منابع براي مقابله با پيامدهاي كرونا، قيمت 
كاموديتي ها رش��د خوبي داشته اس��ت.وي ادامه 
داد: انتظار اين است كه رفع محدوديت هاي ناشي 
از كرونا و افزايش توليد و سياس��ت هاي بانك هاي 
مركزي در راستاي كنترل تورم موجب كاهش روند 
قيمت هاي كاموديتي شود. به نظر مي رسد اگر اين 
امر محقق شود كاهش قيمت ها براي شركت هاي 
تولي��دي كاالي پايه در بلندم��دت اتفاق مي افتد.

كمالي با اشاره به اوراق تبعي و مزيت هاي آن در بازار 
سرمايه افزود: به نظر مي رسد تا امروز بالغ بر1۸00 
ميليارد تومان اوراق تبعي در بازار سرمايه منتشر 
ش��ده اس��ت. اما با توجه به حجم باالي صف هاي 
فروش، بازار سرمايه نيازمند همكاري بيشتر ناشران 
براي انتشار اوراق تبعي است.مدير سرمايه گذاري 
تامين س��رمايه كاردان در ادامه گفت: با اين مقدار 
اوراق تبعي منتشر ش��ده تعداد اندكي از نمادها را 
مي توان به حالت تعادل بازگرداند و نيازمند تسهيل 
در شرايط تعادلي بازار هستيم.اين كارشناس بازار 
س��رمايه در خصوص روش هاي جذاب منابع براي 
بازار س��رمايه اذعان داش��ت: چنانچه بازار شرايط 
تعادلي خود را حفظ كند و از فروش ها كاسته شود، 
جذابيت بازار براي سرمايه گذاران افزايش مي يابد و 
مي تواند سرمايه گذاران بيشتري را به سمت خود 
جذب كند.وي ادامه داد: سرمايه گذاران بايد نسبت 
بازده به ريسك را بررسي كنند و در خصوص ارزنده 
بودن يا نبودن قيمت س��هام تصميم گيري كنند. 
بايد فرهنگ سازي هاي مختلفي در اين ميان صورت 
بگيرد و آش��نايي با بازار سرمايه در دستور كار قرار 
گرفته تا سرمايه گذاران اين بازار بتوانند با علم وارد 
بازار شوند. كمالي با اشاره به اينكه هر بازاري خاصيت 
و جذابيت منحصر به فردي دارد، تصريح كرد: بازار 
س��رمايه براي س��رمايه گذاران بلندمدت، بازاري 
ايده آل اس��ت. اما براي سرمايه گذاراني كه توانايي 
تحمل ريسك را در كوتاه مدت ندارند ورود مستقيم 
به اين بازار جذاب نيست و بايد از ابزارهاي بلندمدت 
اين بازار بهره ببرند. بايد تمامي ريسك هاي موجود 
در بازارها بررسي شود و سپس نسبت به ورود به آنها 

تصميم گيري كرد.

ابالغ بخشنامه اعطاي تسهيالت 
به شركت هاي كارگزاري

بانك مرك��زي بخش��نامه اعطاي تس��هيالت به 
شركت هاي كارگزاري، شركت هاي سرمايه گذاري 

و هلدينگ را براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرد.
 در بخشنامه اي ابالغي آمده است: با استناد به مفاد بند 
دوم مصوبات جلس��ه مورخ 7 ارديبهشت سال جاري 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت موضوع لزوم بازنگري 
در ضوابط ناظر بر اعطاي تس��هيالت توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي به شركت هاي كارگزاري 
و سرمايه گذاري، مصوبه جلسه مورخ 25 ارديبهشت 
س��ال 1400 هيات عامل بانك مرك��زي در اين رابطه 
ابالغ مي ش��ود:  ضمن اعالم كان لم يكن ش��دن مفاد 
بخشنامه هاي شماره م ب   /1101 مورخ 25   /7   /13۸3، 
ش��ماره م ب   /4۸90 م��ورخ 30   /11   /13۸6 و ش��ماره 
296303  /97 مورخ 24  /۸  /1397 و همچنين مصوبه 
بيست و دومين جلسه مورخ 21 /7 /1392 كميسيون 
مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي ابالغي 
طي بخشنامه 260140  /92 مورخ 4  /9  /1392 مقرر شد: 
1 - اعطاي تس��هيالت به ش��ركت هاي كارگزاري در 
چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بالمانع بوده و حداكثر 
مجموع تسهيالت اعطايي به هر شركت كارگزاري در 
سطح كل شبكه بانكي، حداكثر معادل پنج برابر حقوق 
صاحبان س��هام ش��ركت كارگزاري بر اساس آخرين 
صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت مزبور مي باشد.

2 - اعطاي تسهيالت به شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ در چارچوب ضواب��ط و مقررات مربوط 

بالمانع است.

عرضه اوليه اي جديد
در راه فرابورس

تعداد 75 ميليون سهم شركت توليد و توسعه سرب 
و روي ايرانيان، معادل 15 درصد س��هام اين شركت، 
چهار  ش��نبه )29 ارديبهش��ت ماه( به عنوان دومين 
عرضه اوليه سال جاري بازار سرمايه با نماد معامالتي 
»فتوسا« در بازار دوم فرابورس ايران عرضه مي شود.

اين ميزان س��هام در دامنه قيمت��ي 7129 تا 7۸42 
ريال به عموم عرضه خواهد ش��د و 10 ميليون سهم 
نيز، ش��نبه )اول خردادم��اه 1400( به صندوق هاي 
سرمايه گذاري تخصيص خواهد يافت.حداكثر سهام 
قابل خريداري توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
130 س��هم و حداكثر نقدينگي الزم براي شركت در 
اين عرضه اوليه، بالغ بر يك ميليون ريال است. مدير اين 
عرضه، شركت كارگزاري بانك سپه و متعهدين خريد 
نيز شركت تامين سرمايه اميد به ميزان 33.33درصد 
و صندوق س��رمايه گذاري اختصاص��ي بازارگرداني 
حكمت ايرانيا ن يكم به ميزان 16.67درصد از س��هام 
قابل عرضه در روز عرضه اوليه هستند.به گفته محمد 
صادق غزنوي، مدير عمليات بازار فرابورس، ش��ركت 
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان در شهريورماه 99 
با نماد »فتوسا« در بازار دوم پذيرش شد و هفته جاري 
نوبت به عرضه اوليه آن رس��يده است. درمجموع 75 
ميليون سهم فتوس��ا براي عرضه اوليه در نظر گرفته 
شده كه تامين مالي 50 ميلياردي را براي ناشر جذب 
مي كندمحمدصادق غزنوي اين عرضه اوليه را دومين 
عرضه  اوليه اي دانس��ت كه با پش��توانه اوراق تبعي و 
تضمين سود ساالنه حداقل 20درصدي رقم مي خورد و 
تاكيد كرد: همزمان با تخصيص سهام »فتوسا«، معادل 
دارايي هر يك از خريداران س��هام در اين نماد در روز 
عرضه اوليه و همچنين صندوق هاي سرمايه  گذاري در 
روز بعد عرضه اوليه، دارايي اوراق اختيار فروش تبعي با 

هدف بيمه سهام تخصيص مي يابد.

قانون گذار بدون توجه به منافع 
سهامداران خرد تصميم گيري نكند

روزيكشنبه ٢6 ارديبهشت ماه، سازمان بورس و اوراق 
به��ادار ميزبان مديران صنعت پااليش��گاهي بود. در 
اين كنفرانس ويديويي كه به طور مجازي و با حضور 
مديران ش��ركت هاي فعال در صنعت پااليشگاهي از 
جمله شركت پااليش نفت شيراز، شركت پااليش نفت 
اصفهان، شركت پااليشگاه نفت بندرعباس و انجمن 
پااليشگاه نفت برگزار شد، محمد علي دهقان دهنوي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاري جلسات 
ميز صنعت را راهي براي رفع دغدغه ها و مسائل مربوط 
به صنايع بورسي دانست و گفت: با جلسات هم انديشي 
مي ت��وان ب��راي تامين مال��ي ش��ركت ها و افزايش 
سرمايه گذاري ها و نيز حل مشكالت راه حل هايي پيدا 
كرد. براين اس��اس و از اين پس، براي تمامي صنايع 
بورسي، ميز صنعت مرتبط با آن برگزار مي شود. وي 
به تشكيل اولين جلسه ميز صنعت در سازمان بورس 
اشاره كرد و افزود: در جلسه امروز كه به بررسي مسائل 
صنعت پااليشگاهي اختصاص دارد، مشكالت موجود 
مطرح و موانع و چالش هاي اين حوزه رفع مي ش��ود. 
وي بخش مهمي از بازارس��رمايه را مربوط به صنعت 
پااليش��گاهي و ش��ركت هاي اين حوزه عنوان كرد و 
افزود: بايد ب��راي تامين مالي پروژه هاي اين صنعت و 
افزايش سرمايه گذاري در آن از فرصت هاي بازارسرمايه 
استفاده كنيم. بر اين باوريم كه مي توانيم قدرت بازار 
سرمايه را در كنار قدرت و توان صنايع قرار دهيم و با اين 
رويكرد، فعاليت ها به نحو بهتري پيش مي روند. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بررسي مسائل و 
مشكالت مطرح شده توسط شركت هاي فعال حوزه 
پتروشيمي و پااليشي، گفت: در نظر داشته باشيد كه 
منافع 57 ميليون نفر سهامدار در شركت هاي مختلف 
بازارسرمايه و مس��ائل مربوط به اين بازار ظهور و بروز 
پيدا مي كن��د. از طرفي بخش بزرگي از س��هامداران 
س��هام عدالت كه ح��دود 50 ميليون نفر مي ش��وند 
مالك سهام شركت هاي پااليشگاهي بزرگ هستند.

دهقان دهنوي اضافه كرد: بنابراين سياست گذاري ها 
و مقررات گذاري ها بر ارزش دارايي هاي مردم تاثيرگذار 
است و قانون گذار نبايد بدون توجه به منافع سهامداران 
خرد تصميم گيري كند؛ البته در حال حاضر اين توجه 
و مالحظه به وجود آمده اس��ت.وي س��ازمان بورس 
را حامي منافع س��هامداران به خصوص سهامداران 
خرد دانست و اضافه كرد: در سمت ديگر ميز صنايع، 
مديران شركت ها هس��تند كه از مسائل و مشكالت 
مربوط به صنعت اط��الع دارند؛ همچنين انجمن ها، 
اتحاديه ها و تشكل هايي كه در هر صنعتي قرار دارند، 
نقش مهمي در هم افزايي مسائل صنايع مختلف ايفا 
مي كنند. با حضور مديران و نماين��دگان اصناف در 
ميزصنعت سازمان بورس، همه توان فكري و اجرايي 
در كنار هم جم��ع و راهكارهاي عملي و اجرايي براي 
رفع مشكالت تدوين مي ش��ود.وي با اعالم تاسيس 
شركت هاي تامين سرمايه صنعت پااليشگاهي، گفت: 
با اعطاي مجوز تاس��يس شركت هاي تامين سرمايه 
به شركت هاي پااليش��گاهي، انتظار مي رود كه اين 
تامين سرمايه ها حدود 30 ميليارد دالر سرمايه براي 
پيش��برد اهداف صنعت پااليش��گاهي تامين كنند. 
البته اين رقم، مقداري ارزي و مقداري ريالي اس��ت. 
رييس سازمان بورس ادامه داد: براي تامين اين ميزان 
سرمايه مي توان از انواع روش ها و ابزارهاي موجود در 
بازارسرمايه بهره برد. افزايش سرمايه شركت ها، انتشار 
اوراق، تشكيل صندوق پروژه هاي اختصاصي برخي از 
اين موارد هستند. بنابراين بايد از هم اكنون براي آينده 
اين صنعت برنامه مش��خصي داشت. سازمان بورس 
هم كمك مي كند تا با كمك همه ابزارها، تامين مالي 
الزم در اين صنعت انجام شود.وي يكي از اولويت هاي 
سازمان بورس را مبارزه با محدوديت ها دانست و گفت: 
بسياري از محدوديت هاي موجود مانند ثبت سفارش و 
تعهد ارزي بايد كنار رود. به محض رفع مسائل تحريمي 
بايد اين محدوديت ها به سرعت برداشته شود، زيرا اين 

موضوع اثر زيادي بر سودآوري شركت ها دارد.

مشكالتبازارسرمايهازكجانشأتميگيرد؟

»تعادل«روندمعامالتبازارسهامرابررسيميكند

افزايش  ريسك ها  در بورس

فروش هاي بي پايان در تاالر شيشه اي
شاخص كل در بازار بورس طي سومين روز كاري هفته يعني 
دوشنبه، 27 ارديبهشت ماه 14 هزار و 13۸ واحد افت داشت 
كه در نهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 174 هزار 
واحد رسيد.برپايه معامالت اين روز، بيش از چهار ميليارد 
و 7۸5 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 33 
هزار و ۸۸ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با چهار هزار و 135 واحد كاهش به 406 هزار و 
574 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 6۸0 واحد 
افت به 263 هزار و 560 واحد رسيد.ش��اخص بازار اول 14 
هزار و 444 واحد و شاخص بازار دوم 14 هزار و 440 واحد 
كاهش داشتند.حقوقي هادر روز مذكور حدود 460ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو 
هزار و 330ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 34درصد 
يعني 7۸0ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
20درصد از كل معامالت شد.بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بازارسهام در سه گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات 
اساس��ي« و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »واسطه گري هاي مالي و پولي« 
و »قند و شكر« به نفع حقيقي ها تمام شد.سه نماد »فملي«، 
»فوالد« و »واميد« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به 
»ميدكو«، »كاما« و »فروي« معطوف بود.عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، نماد »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با 
يك هزار و 574 واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با 305 
واحد، »پتروشيمي نوري« با 211 واحد، »فرآوري معدني 
اپال كاني پارس« با 1۸0 واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري 
ملي ايران« با 162 واحد، »بانك پاسارگاد« با 147 واحد، 
»پتروشيمي بوعلي س��ينا« با 140 واحد، »پتروشيمي 
پارس« با 97 واحد، »بانك پارسيان« با 70 واحد و »پست 
بانك ايران« با 59 واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل »ملي صنايع مس ايران« با يك هزار و ۸02 واحد، 
»فوالد مباركه اصفهان« با يك ه��زار و 412 واحد، »گروه 
مديريت س��رمايه گذاري اميد« با يك هزار و 3۸3 واحد، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با يك هزار و 
172 واحد، »پااليش نفت اصفهان« با 760 واحد، »پااليش 
نفت تهران« ب��ا 600 واحد، »پااليش نفت بندرعباس« با 
567 واحد، »شركت سرمايه گذاري غدير« با 55۸ واحد، 
»معدني و صنعت��ي گل گهر« با 550 واح��د، »مخابرات 
ايران« با 495 واحد و »كشتيراني جمهوري اسالمي ايران« 
با 3۸3 واحد تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.بر پايه 

اين گزارش، روز گذشته نماد »س��ايپا«، »ايران خودرو«، 
»ملي صنايع مس ايران«، »فرآوري معدني كاني پارس«، 
»شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »پتروشيمي 
بوعلي سينا« و »پااليش نفت اصفهان« در گروه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو 
ميليارد و ۸4 ميليون برگه سهم به ارزش چهار هزار و 427 

ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز دوشنبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۸9 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 17 هزار و 757 واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار 920 ميليون و 411 هزار برگه 
سهم به ارزش 211 هزار و 979 ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز نماد »هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »بيمه 
پاسارگاد«، »پتروشيمي زاگرس«، »زغال سنگ پرورده 
طبس«، »شركت آهن و فوالد ارفع«، »سرمايه گذاري مس 
سرچشمه«، »برق و انرژي پيوند گستر پارس« و »گسترش 
صنايع روي ايران«تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.

در مقابل »پتروش��يمي تندگويان«، »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »پتروشيمي مارون«، »توسعه مولد نيروگاهي 
جهرم«، »توسعه و عمران استان كرمان«، »پااليش نفت 
الوان«، »شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، »سنگ آهن 
گهرزمين« و »ذوب روي اصفهان« تاثير منفي بر شاخص 
فرابورس داشتند.در سومين روزكاري هفته افزايش سهام 

حقيقي ها در 11نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 94نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول 50ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 
470ميليارد تومان بود.آخرين قيمت 19نماد حداقل سه 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 403نماد 

با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

     روند نزولي ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز دوش��نبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايس��ه با روز گذشته، 1.5درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد 532هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 11 ميليون و 16هزار تومان و 20 ميليون 
و 751هزار تومان رسيد.با احتس��اب اين موضوع، ارزش 
60درصد قابل فروش سبد 532هزار توماني سهام عدالت 

به 6 ميليون و 609هزار تومان رسيده است.

      ويترين معدني هاي بورس كاال تكميل شد
آهن اسفنجي محصولي كه دو سال از آخرين عرضه اش در 
بورس كاال مي گذرد، روز گذشته به تاالر معامالت برگشت 
و در استقبال باالي خريداران و با تشكيل صف تقاضاي 39 
هزار  و 500 تني در مقابل عرضه 10 هزار تني، با رشد قيمت 
مورد معامله قرار گرفت.روز گذشته عرضه 10 هزار تن آهن 
اسفنجي شركت پارس فوالد س��بزوار در تاالر صنعتي و 
معدني بورس كاالي ايران در شرايطي انجام شد كه 39 هزار 
و 500 تن براي خريد اين محصول تشكيل شد. در پايان هر 

كيلوگرم از اين محموله با قيمت ميانگين ۸2 هزار و 42 ريال 
و با رشد 5.2 درصد باالتر از قيمت پايه معامله شد تا رسما 
ويترين معدني هاي بورس كاال با عرضه همزمان سنگ آهن، 
كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي تكميل شود.گفتني است، 
مجتبي شعباني مديرعامل شركت پارس فوالد سبزوار روز 
گذشته در گفت وگو با كاالخبر گفته بود با توجه به اينكه 
شركت در آينده وارد بازار سهام شده و بورسي مي شود، از 
اين رو با هدف شفافيت حداكثري، خريد مواد اوليه )گندله( 
و فروش آهن اسفنجي خود را از طريق بورس كاالي ايران 

انجام خواهد داد.

      زيان ادامه دار پااليش
در پايان معامالت روز اخير صندوق پااليش يكم با افت چهار 
درصدي مواجه شد.پااليش يكم در آخرين معامالت خود، 
عدد 70,300ريال را ثبت كرد كه نس��بت به روز گذشته 
حدود سه درصد كاهش يافته است. همچنين با جابه جايي 
بيش از 23ميليون برگه س��هم، روز بعدي معامالتي خود 
را ب��ا 69,300ريال آغاز خواهد ك��رد.ارزش معامالت روز 
دوشنبه پااليش يكم از رقم 160ميليارد تومان نزديك شد. 
همچنين 99درصد از صندوق پااليش يكم را حقيقي ها 
خريداري كردند. از طرف ديگر، بيش از 22ميليون برگه سهم 
)9۸درصد( را اشخاص حقيقي به فروش رساندند. گفتني 
است پااليش يكم با ثبت معامالتي نزولي براي دومين روز 

متوالي سرخپوش شد و كام سهامداران خود را تلخ كرد.

     افت سه درصدي شستا
سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در معامالت 
روز دوش��نبه بورس س��ه درص��د افت كرد و در ليس��ت 
نماده��اي پرتراكنش قرار گرف��ت.در پايان معامالت اين 
روز، سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، مانند 
روز گذشته س��رخ پوش شد و س��ه درصد افت كرد و بين 
نمادهاي پرتراكنش قرار گرفت. »شستا« معامالت خود را 
متعادل و در محدوده 10۸0تومان آغاز كرد. روند قيمت ها 
در معام��الت اين نم��اد نزولي پيش رف��ت و در نهايت در 
محدوده 1040تومان به كار خود پايان داد. سهام شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي در آخرين معامالت خود، 
عدد 10,400ريال را ثبت كرد كه نس��بت به روز گذشته 
4.4درصد كاهش يافته است. همچنين با دست به دست 
شدن بيش از 29ميليون برگه سهم، روز بعدي معامالتي 

خود را با 10,550ريال آغاز خواهد كرد.



 گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه گفته مي شود، پرونده مسكن مهر تا مرداد 1400 
يعني تا پي��ش از پايان دوره دوازدهم رياس��ت جمهوري 
مختومه خواهد شد گروهي از كارشناسان و ناظران بر اين 
باورند كه كارنامه مسكني دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
كارنامه قابل قبولي نيست. اين گروه از كارشناسان معتقد 
به شكست بازار مسكن طي دهه 90 هستند و مي گويند، 
وجود 2.5 ميليون واحد مسكوني خالي از سويي و وجود 
تقاضاي )غيرموثر( انباش��ته طي اين دهه از سوي ديگر 
نشان مي دهد كه اين بازار با شكست مواجه شده و به همين 
دليل هم دولت بايد به طور مستقيم در آن دخالت كرده و با 
روش هاي گوناگون از جمله اعطاي زمين رايگان شهري به 
نيازمندان مسير خانه دار شدن خانوارها و زوج هاي جوان 
را فراهم آورد. با چنين ديدگاهي اس��ت كه اين دس��ته از 
كارشناسان عدم ورود مستقيم دو دولت روحاني به ساخت 
وساز را »بي عملي« مي دانند و از كارنامه مسكني دولت هاي 
او ناراضي هستند. در اين حال، گروه ديگري از كارشناسان 
بر اين باورند كه دولت نبايد در هيچ بازاري مداخله كند و تنها 
از طريق سياست گذاري هاي مالي و پولي بايد چرخه بازار 
مسكن را به حركت درآورد. از اين رو، از ديدگاه اين دسته 
از كارشناسان، كارنامه دولت روحاني در حوزه مسكن نه 
تنها ابهام ندارد كه درخشان نيز هست، چه آنكه اين دولت 
با عدم ورود به بازار س��اخت و ساز از سويي مانع از توليد و 
توزيع رانت جديد )مانند حراج سكه بهار آزادي( در اقتصاد 
شد و از سوي ديگر، اجازه نداد از محل اجراي پروژه هايي 
نظير مسكن مهر، پايه پولي كشور و در پي آن تورم، روند 

جهش واري را طي كرده و به ثبت برسانند.

    قهر با مسكن مهر
حسن محتش��م، كارش��ناس اقتصاد مس��كن در گروه 
كارشناسان دسته نخست جاي مي گيرد. او با بيان اينكه 
دولت عملكرد موفقي در بخش مسكن نداشت، گفت: دولت 
روحاني به خصوص در دوره اول وزارت راه و شهرس��ازي با 
بخش مس��كن قهر بود. محتشم در گفت وگو با تسنيم با 
اش��اره به عملكرد دولت در بخش مسكن، اظهار كرد: در 
دولت يازدهم و دوازدهم عملكرد موفقي در حوزه مسكن 
ثبت نشد، به خصوص دوره اول وزارت راه و شهرسازي، اين 
وزارتخانه با بخش مسكن قهر بود. وي يادآور شد: باوجود 
آنكه دولت روحاني همواره اعالم مي كرد، متعهد به تكميل 
و تحويل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر است، اما در عمل 
برنامه ريزي براي اين كار انجام نشد. وي با اشاره به اينكه 

پروژه هاي مسكن مهر هنوز كه هنوز است تحويل نشده 
است، افزود: با ورود محمد اسالمي به وزارت راه و شهرسازي 
نگاه به بخش مسكن تغيير كرده و مثبت شده؛ يك نمونه بارز 
آن اجراي طرح ملي مسكن است. عضو هيات مديره انجمن 
انبوه سازان اس��تان تهران در عين حال به قيمت ساخت 
واحدهاي اين طرح انتقاد كرد و گفت: در طرح مسكن مهر 
قراردادها با قيمت حدود هر مترمربع 300 هزار تومان امضا 
شد كه به دليل تورم هاي پياپي قيمت ساخت در اين طرح 
چندين برابر شده است. در طرح ملي مسكن نيز قراردادها با 
قيمت 2.7 ميليون تومان امضا مي شود اما با تعديل قيمت ها 
اين رقم نيز قطعا افزايش خواهد يافت. محتشم اضافه كرد: 
مشخص بود كه قيمت 300 هزار توماني ساخت مسكن 
مهر پاسخگوي س��ازندگان نبود، قيمت كنوني ساخت 
واحدهاي طرح ملي مسكن نيز پاسخگوي هزينه ها نيست 

و قطعا تعديل خواهد شد.

     نگاه متفاوت 2  وزير به بازار مسكن
در اين حال، برخي تحليل ها، روي تفاوت ديدگاه دو وزير 
راه و شهرسازي در كابينه دوم روحاني دست مي گذارند، 
اما از تالطم هاي اقتصاد كالن نيز غافل نيس��تند. بر اين 
اساس، عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي معتقد 
به رشد توان متقاضيان مسكن بر پايه نظام پس انداز بود و 
محمد اسالمي، راهي متفاوت بر اساس نهضت خانه سازي 
را دنبال كرد اما نوسانات اقتصاد كالن و به خصوص افزايش 

لجام گسيخته نرخ ارز، اجازه ايجاد ثبات و آرامش در بازار 
مس��كن را از هر دو وزير گرفت. به گزارش ايسنا، در دولت 
حسن روحاني كه از 12 مرداد 1392 آغاز شد و 12 مرداد 
1400 پايان مي گيرد، دو وزير با دو ديدگاه متفاوت بر مسند 
وزارت راه و شهرسازي قرار گرفتند كه اولي حدود پنج سال 
و دومي حدود سه سال مسووليت داشتند. عباس آخوندي 
)وزير سابق راه و شهرسازي( و محمد اسالمي دو سياست 
مختلف را دنبال كردند. آخوندي با اش��اره به 2.۶ ميليون 
مسكن خالي در كشور، معتقد به رشد توان طرف تقاضا بر 
پايه نظام پس انداز بود و محمد اسالمي بر نهضت خانه سازي 
 تاكيد دارد. اما نوسانات اقتصاد كالن و به خصوص افزايش 
لجام گس��يخته نرخ ارز، اجازه ايجاد ثب��ات و آرامش در 
بازار مس��كن را از هر دو وزير گرفت. از زماني كه اسالمي 
در آبان ماه 1397 بر مس��ند وزارت راه و شهرسازي تكيه 
زده قيمت مس��كن در تهران از متري 9.2 ميليون تومان 
به متري 29.3 ميليون تومان رس��يده و 21۸ درصد رشد 
كرده است. طي پنج سال فعاليت عباس آخوندي از اواسط 
س��ال 1392 تا آبان 1397 هم متوسط قيمت مسكن در 
تهران از ح��دود 4.5 ميليون تومان به 9.2 ميليون تومان 
رسيد و 103 درصد رشد كرد. در حال حاضر هم آن طور 
كه از صحبت هاي مسووالن استنباط مي شود آنها افزايش 
ساخت وساز را زمينه اي براي ثبات و آرامش قيمتي در بازار 
مسكن مي دانند. با اين حال رشد سرسام آور قيمت مسكن 
طي شش سال گذش��ته، توان خريد متقاضيان را گرفته 

و برنامه خاصي ب��راي تقويت قدرت خريد وجود ندارد. به 
نظر مي رس��د سيستم بانكي و مجلس ش��وراي اسالمي 
به طور همسو از برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي در دوران 
محمد اسالمي حمايت مي كنند. پس از آنكه وزارت راه و 
شهرسازي در اواسط سال 139۸ پروژه ساخت 400 هزار 
واحد اقدام ملي مسكن را آغاز كرد، مجلس در دوره يازدهم 
به رياست محمدباقر قاليباف نيز طرح جهش توليد و تامين 
مسكن را با هدف احداث ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
به تصويب رس��اند كه هم اكنون براي بررسي در شوراي 
نگهبان قرار دارد. از جمله ديگر مصوبات مجلس مي توان 
به طرح ماليات بر خانه هاي خالي و طرح ساخت مسكن 
ارزان قيمت به منظور اجاره به اقشار كم درآمد اشاره كرد. 

    رشد ۶۵۰   درصدي قيمت مسكن
دولت و مجلس، ظرفيت سيستم بانكي را براي سومين سال 
پياپي به منظور افزايش ساخت و ساز به كار گرفتند. طبق 
قانون بودجه 1400 بانك ها مكلفند در سال جاري 3۶0 
هزار ميليارد تومان تسهيالت به منظور احداث يك ميليون 
و 200 هزار واحد مسكوني اختصاص دهند. با اين حال وام 
1۶0 ميليون توماني خريد مسكن نه تنها از سال 1394 
تاكنون تغييري نكرده بلكه به دليل منقضي شدن صندوق 
پس انداز مس��كن يكم در خردادم��اه 1399 ديگر امكان 
دريافت تسهيالت 1۶0 ميليون توماني زوجين وجود ندارد. 
در سال 1400 وام ساخت مسكن به ازاي هر واحد در حالت 
انبوه سازي و با رعايت فناوري هاي نوين 450 ميليون تومان 
با نرخ سود 1۸ درصد خواهد بود كه با توجه به مبلغ 250 
ميليون تومان سال گذشته ۸0 درصدي نشان مي دهد. 
سقف تسهيالت س��اخت در س��ال 1394 به ميزان 90 
ميليون تومان، سال 1395 به مبلغ 150 ميليون، تومان، 
سال 139۸ به ميزان 170 ميليون تومان و سال 1399 به 
ميزان 250 ميليون تومان بود. بنابراين وام س��اخت طي 
شش سال گذشته رش��د 400 درصدي يا پنج برابري را 
نسبت به س��ال 1394 نش��ان مي دهد. اما افزايش قابل 
توجه وام ساخت، آن هم در ش��رايطي كه وام خريد طي 
شش سال گذشته تغييري نكرده و در سقف 1۶0 ميليون 
تومان درجا زده است، اين پيام را مي رساند كه هدف دولت، 
تقويت عرضه به جاي تقاضا است. محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي كه توليد و عرضه 400 هزار واحد اقدام ملي 
مسكن را در دستور كار قرار داده، افزايش توليد را راه حل 
بهتري نسبت به افزايش توان تقاضا مي داند. او بارها گفته كه 
افزايش وام خريد اثرات تورمي در بازار مسكن ايجاد مي كند.
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اثرگذاري كرونا بر منابع مالي 
شهرداري در 2 سناريو

ش��يوع جهاني ويروس كرونا را بايد به مثابه يك شوك 
خارجي به اقتصادها در سه سطح: بين المللي؛ از كانال 
آسيب پذيري زنجيره جهاني تامين كاال، مالي؛ از كانال 
ركود اقتصادي و ش��هري-منطقه اي؛ از كانال آسيب 
فضاي كسب وكار تلقي كرد. ش��وكي كه مديريت آن 
به سطح تاب آوري اقتصادها بستگي دارد. محققان در 
پژوهشي تاثير شيوع كرونا بر بودجه شهرداري تهران را 
بررسي كرده اند. در اين پژوهش كه توسط 4 پژوهشگر 
برنامه ريزي شهري انجام ش��ده، آمده است: »اختالل 
مستقيم در زنجيره هاي تامين جهاني، تقاضاي نهايي 
ضعيف تر ب��راي كااله��ا و خدمات واردات��ي و كاهش 
منطقه اي گسترده تر س��فرهاي تجاري و گردشگري 
بين المللي از پيامدهاي وضعيتي است كه در باال توصيف 
ش��د.« به گزارش ايسنا، بر اس��اس آن چه در اين مقاله 
پژوهشي آمده است، تبعات اين شوك برون زا بر اقتصاد 
ايران، به واسطه سطح تاب آوري اندك اقتصاد به علت هاي 
تحريم هاي اعمال شده از سوي اياالت متحده دو چندان 
خواهد بود؛ از سويي تامين ارز مورد نياز اقتصاد كشور با 
كاهش تقاضاي نفت و كاالهاي صادراتي دچار اختالل 
جدي خواهد شد و از سوي ديگر، تامين كاالي مورد نياز 
خارجي سخت تر مي شود. تاب آوري اندك اقتصاد ايران 
به داليل ياد شده، مانع از اجراي سياست هاي گسترده  
حمايتي براي كاهش تبعات بحران مي شود و بنابراين به 
نظر مي رسد آثار بحران و بروز ركود اقتصادي در كشور 
در خور توجه باشد. بودجه  شهرداري ها نيز متاثر از شرايط 
ياد شده، با چشم انداز كسري در خور توجهي مواجه است: 
ش��يوع كرونا كه منجر به توقف يا كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي در ش��هرها از جمله ساخت وساز و مبادالت 
اقتصادي و در واقع آس��يب جدي به فضاي كسب وكار 
ش��ده، مهم ترين علل وقوع چش��م انداز ياد شده است. 
نويسندگان در اين مقاله پس از بيان آثار شيوع ويروس 
كرونا بر اقتصاد ايران، س��ناريوهايي را براي تاثير شيوع 
كرونا بر منابع بودجه شهرداري تهران مطرح كرده اند. 
آن ها مي گويند: »براساس بررسي به عمل آمده در اين 
پژوه��ش، ۶1 ريزكد درآمدي از كرونا تاثير مي پذيرند. 
براي تخمين آثار شيوع كرونا بر منابع درآمدي شهرداري 
تهران، محاس��بات در دو سناريوي حداكثري، با فرض 
شيوع كرونا در تمام طول س��ال و سناريوي حداقلي با 
فرض تعديل 50 درصدي اثر ياد شده، انجام شده است.«
مفروضات سناريوي نخست به اين صورت در نظر 

گرفته شده است: 
الف( از دست رفتن 33 درصد درآمدها با توجه به توقف 

يا گردش اقتصادي ناچيز فعاليت ها
ب( از دست رفتن 25 درصد از درآمدها به واسطه 
بخشودگي احتمالي دولت يا كاهش گردش مالي 

مبادالت
پ( از دست رفتن حدود 25 درصد درآمدهاي مرتبط با 
حوزه شهرسازي به علت توقف فعاليت هاي ساختماني

ت( از دست رفتن 22 درصد از درآمدها
ث( از دست رفتن 13.5 درصد از درآمدها به واسطه 
تمديد مهلت قانوني و كاهش گردش فعاليت هاي 

اقتصادي
همان گونه كه گفته شد، در سناريوي دوم نيز، محاسبات 
با فرض تعديل 50 درصدي آثار ياد شده انجام شده است. 
نتيجه محاسبات بيانگر اثرگذاري مستقيم كرونا بر حدود 
20.9 هزار ميليارد تومان از منابع شهرداري تهران در 
سال 1399 است كه در سناريوي حداكثري 4.۶0۸ هزار 
ميليارد تومان و در سناريوي تعديل شده حدود 2.304 
هزار ميليارد تومان كسري، مازاد بر كسري بودجه ساالنه 
شهرداري تهران به منابع درآمدي اين سازمان تحميل 
خواهد كرد. در بخش پاياني اين پژوهش چندين راهبرد 
براي مديريت كسري بودجه همچون استفاده از بسته 
اعتبار 75 هزار ميليارد توماني شبكه بانكي براي مقابله 
با كرونا، مصوبه تس��هيل امهال بدهي هاي غيرجاري 
واحدهاي توليدي، مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد 
حمايت از كسب وكارها در پي ش��يوع ويروس كرونا، 
اعتبارات حماي��ت از جهش تولي��د، اولويت بندي در 
تخصيص اعتبارات و رفع گلوگاه هاي تامين منابع را بيان 
كرده اند. اين پژوهش در چهارمين شماره  نهمين دوره 

نشريه اقتصاد و برنامه ريزي شهري منتشر شده است.

نظارت بر انتخابات شوراها 
استصوابي نيست

سيد حميدرضا كاظمي، رييس هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور همزمان با بررسي 
شكايات نامزدهاي انتخابات ش��وراهاي شهر و روستا 
گفت: ما مثل قاضي هستيم و مراجع قضايي مثل ضابط 
عمل مي كنند. نظارت ما اس��تصوابي نيست، كيفي و 
قانوني است. به همين خاطر، نظر مراجع قانوني را مورد 
بررسي قرار مي دهيم. به گزارش ايسنا، كاظمي كه در يك 
نشست مطبوعاتي سخن مي گفت، درباره الكترونيكي 
برگزار كردن انتخاب��ات اظهار كرد: با توجه به ظرفيت 
وزارت كش��ور، هيات مركزي نظارت نهايت همكاري 
را خواهد داش��ت. حدود 30 هزار صن��دوق اخذ رأي 
الكترونيكي در وزارت كشور موجود است. اين دستگاه ها 
10 هزار شعبه اخذ را پوشش مي دهد. اين در حالي است 
كه 70 هزار ش��عبه اخذ رأي در كشور داريم. با توجه به 
گفت وگوهاي اخيري كه با وزارت كشور داشتيم قرار بر 
اين شد كه شعب اخذ راي افرايش پيدا كند. ان شاءاهلل 
انتخابات الكترونيكي در ۸ كالن شهر با 4 هزار شعبه و 
در 1۶ مركز استان با 1۶ هزار شعبه برگزار خواهد شد. 
كاظمي در خصوص بررسي صالحيت ها گفت: مرجع 
نهايي تعيين صالحيت ها، هيات مركزي نظارت است. 
اگر صبور باشيم، به طور دقيق صالحيت ها را به صورت 
كامل بررسي خواهيم كرد و در نشست خبري ديگري 
آمار دقيقي از صالحيت ها به اصحاب رس��انه خواهيم 
داد. تا چند روز پيش 21 شهر به جهت رد صالحيت از 
حد نصاب افتاده بودند كه دستور دادم 21 شهر را احصاء 
كنند. اينها شهرهاي كم جمعيتي بودند كه به 13 شهر 
و در نهايت به ۸ شهر كاهش يافتند. تا پايان بررسي ها 

ممكن است اين آمار تغيير كند.

راهكار دولت براي رفع اختالف 
با اپراتور هندي بندر چابهار 

دولت اليحه ارجاع اختالفات ميان س��ازمان بنادر و 
دريانوردي با اپراتور هندي بن��در چابهار به داوري را 
به مجل��س ارايه كرد. به گزارش مهر، س��ازمان بنادر 
و دريان��وردي ب��ه زودي ق��رارداد واگ��ذاري »پورت 
اپراتوري« بندر چابهار به مدت 10 س��ال را با شركت 
هندي به امضا مي رس��اند كه در قرارداد مذكور، رفع 
اختالفات اي��ن دو نهاد، به داوري ارجاع مي ش��ود. با 
توجه به اينكه بر اساس اصل 39 قانون اساسي، ارجاع 
اختالفات دستگاه هاي دولتي با شركت هاي خارجي 
به داوري، نياز به تصويب مجلس دارد، دولت نيز اليحه 
مذكور را كه در 29 فروردين امسال به تصويب هيات 
وزيران رس��يده بود، ديروز 2۶ ارديبهشت براي طي 
تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد.

ساخت راه آهن بصره 
در انتظار مجوز عراقي ها 

خيراهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي داليل تاخير 
در اجراي پروژه راه آهن شلمچه- بصره را تشريح كرد.

خادمي در گفت وگو با ايلنا درباره داليل تعلل در اجراي 
راه اهن شلمچه- بصره با توجه به گذشت 2 سال از صدور 
مجوز انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي اين پروژه در 
ديدار رييس جمهور كش��ورمان با همتاي عراقي خود 
اظهار كرد: طبق تفاهمنامه ايران اين پروژه در خاك عراق 
را مي سازد و در خاك كشورمان در نقطه صفر مرزي خط 
آهن وجود دارد و قرار بر اين بوده كه در خاك عراق هم 

ايران عمليات ساخت راه آهن بصره را انجام دهد.
وي ادامه داد: موضوع مه��م در آغاز اين پروژه در خاك 
عراق اين اس��ت كه اين كشور مجوز ورود پيمانكاران و 
اراضي مورد نياز براي استقرار ماشين آالت و تجهيزات 
را ارايه دهد و اس��تقرار افراد و تجهيزات مورد نياز براي 
اجراي اين پروژه ريلي منوط به مجوز عراق بود. همچنين 
بايد هماهنگي هاي مورد نظر دستگاه هاي مختلف و 
مسوول ملي در خاك عراق از جمله وزارت حمل و نقل 

و استانداري بصره صورت مي گرفت. 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل با بيان اينكه براي آغاز ساخت راه آهن بصره منتظر 
تحويل اراضي هستيم، گفت: همانطور كه گفته شد از 
سمت ايران تا نقطه صفر مرزي ريل وجود دارد و اقدام 
مهم براي سرعت بخشي به اين پروژه اين است كه عراق 
اراضي تحويل دهد ام��ا نمي دانيم تحويل اراضي براي 
استقرار تجهيزات چه زماني خواهد بود. تمام مقدمات 
كار را آماده كرده ايم كه به محض ارايه مجوز از س��وي 

عراق، وارد عمليات اجرايي شويم.
وي ادام��ه داد: طب��ق تفاهمنام��ه قبل��ي ك��ه بين 
رييس جمهور كشورمان و نخس��ت وزير سابق عراق 
امضا شد، سرمايه گذاري براي ساخت و اجراي راه آهن 
شلمچه- بصره توسط ايران خواهد بود. هر بار كه وارد 
مذاكره با طرف تفاهمنامه مي شديم اعالم مي كردند 
كه اين موضوع بايد در هيات دولت تصويب ش��ود كه 
خوش��بختانه اين موضوع يك ماه گذشته به تصويب 
رسيد و قاعدتا بايد موانع قانوني ارايه زمين از طريق وزارت 

حمل و نقل عراق برداشته شده باشد. 
خادمي تاكيد كرد: براي پيگيري اين موضوع با توجه 
به تصويب آن در هيات دولت عراق، درخواس��ت انجام 

مذاكرات با تيم هاي عراقي را داده ايم. 

ازقهرباساختوسازتاپرهيزازايجادپارازيتجديددراقتصادكالن

حناچی:مديرانشهریدرصورتحضوردرليستهایانتخاباتیاستعفاکنند

كارنامه دولت روحاني در حوزه مسكن

اهدای مسکن به مديران شهرداری در دوره قاليباف 
گروه راه و شهرسازی| پيروز حناچی، شهردار تهران 
برای دومين هفته متوالی ب��ه همراه دو نفر از معاونان خود 
در يک نشست خبری حضور يافت و به سواالت خبرنگاران 
پاسخ گفت. بر اساس مطالب گفته شده در اين کنفرانس 
خبری، ميزان بدهی های شهرداری حدود ۶۶ هزار ميليارد 
تومان اس��ت که در دوره جديد مديريت شهری نه فقط به 
ميزان بدهی ها اضافه نش��ده بلکه يک هزار و 700 ميليارد 
تومان هم از آنها کاهش پيدا کرده است.  حناچی در نشست 
خبری مشترکی که با حضور معاونان مالی و برنامه ريزی و 
توسعه انسانی شهرداری برگزار شد، گفت: يکی از اقدامات 
عمومی که در اين دوره در ش��هرداری صورت گرفته ارائه 
اطالعات در فضای عمومی است. بنده زمانی که به عنوان 
دبير شورای عالی شهرسازی بودم نمی توانستم اطالعات 
شهرسازی تهران را از ش��هرداری بگيرم. اما اين اطالعات 
امروز در اختيار شماست. به گزارش ايلنا، او افزود: اقدامات 
ش��هرداری در حوزه های مختلف به ش��کل ارائه گزارش و 
نشس��ت خبری و رجوع به سامانه ها و داشبوردهايی که با 
فضای فناوری اطالعات فراهم شده، در اختيار همه است، 
در حالی که قبال چنين  نبوده است. حناچی در پاسخ به اينکه 
بعضی از اعضای شورا گاليه دارند که برخی مديران شهرداری 
در حال رايزنی با مديران احتمالی آينده شهر هستند؟ گفت: 
مگر شما می دانيد در آينده چه اتفاقی می افتد، هر آنچه که 
گفته می شود پيش فرض است. از حضرت امير پرسيدند 
خدا را چگونه ش��ناختی؟ فرمود با در هم شکستن عزم ها. 
به مديران تذکر داده شده که اگر می خواهند در ليست وارد 
شوند بايد از سمت خود استعفا دهند و کسی حق ندارد از 
امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده کند. کارمندان آزاد 
هستند در خارج از ساعت اداری هر نوع فعاليت انتخاباتی 
داشته باشند اما اين حساسيت در مورد مديران وجود دارد. 

     عرضه سهام شهروند در فرصت مقتضی
حناچی در پاسخ به سوالی درباره ورود برج ميالد و شهروند 
ب��ه بورس گفت: آن چيزی که نگرانی دارد حباب ناش��ی از 
سهام است و ارزش واقعی سهام هميشه وجود دارد.  يکی از 
اهدافی که برای عرضه سهام تعقيب می شود شفافيت مالی و 
رعايت استاندارد اداره صحيح يک شرکت سهامی عام است. 
او درباره فروش��گاه شهروند گفت: دارايی ها و وضعيت مالی 
شهروند شفاف است و زمانی عرضه می شود که به سالح سهام 
داران است.   شهردار تهران در پاسخ به اين که در بهمن سال 
97 اعالم کرديد استخدام در شهرداری بر اساس تخصص 
و سالمت است اما در سامانه شفافيت در انتخاب مشاوران 
تخصص کافی وجود ندارد ،گفت: من مشاوران زيادی منصوب 
نکردم. برخی از مديرانی که جابجا شدند به دليل تجربه حکم 
مشاوره گرفتند. مشاور حقوقی و امور مجلس يا معاون امور 
مناطق که الی االبد نيستند. برخی از مشاوران هم از قبل حکم 
دارند که چون کارمند شهرداری بودند تغييری ايجاد نکرديم.

     بدهي های دولت به شهرداری؟
او درباره بدهی دولت به شهرداری گفت: برآورد اوليه ما برای 
ميزان بدهی دولت 30 هزار ميليارد تومان است که عمدتا 

به دليل  تعهدات ساخت و ساز های دولت در بخش های 
 لشکری و کشوری است که توافق نداشته اند و انجام داده اند

 و حجم آن کم نيس��ت. در بخش تسويه بدهی ها 5 هزار 
ميليارد تومان از بدهی شهرداری به دولت را از اين محل با 
دولت و با هماهنگی با وزارت اقتصاد تسويه کرديم. شهردار 
تهران درباره ميزان خسارت وارده به شهرداری در آبان 9۸ 
گفت: در منطقه 2،  300 ميليون تومان برآورد شده است.

    پاداش ميلياردی مال دوره قبل بود!
او در پاس��خ به اين که ش��نيده شده اس��ت پاداش های 
ميلياردی از دفتر ش��هردار پرداخت می شود اظهار کرد: 
در ماده 17 به دو رديف اشاره شده است که افراد حقيقی 
و حقوقی هستند. به اشخاص حقيقی 15 ميليون تومان 
و حداکثر برای يک بار در سال و سقف کمک به  اشخاص 
حقوقی تا س��قف  50 ميليون تومان اس��ت که عمدتا به 
خيريه ها و سمن ها و مجموعه هايی که کارهای عام المنفعه 
انجام می دهند پرداخت می شود. شهردار تهران گفت: در 
ماده 2، عملکرد متمايز کارکنان شهرداری و نه الزاما دفتر 
شهردار در نظر گرفته شده و پرداخت ها به مناسب روز زن 
يا آتش نشان و برای تقدير از کارکنان بوده است و  اين خبر 
به عمد دروغ نوشته ش��ده است و واقعيت ندارد. حناچی 
درباره پرداخ��ت پاداش به مدي��ران در دوره پنجم، بيان 
کرد: در اين دوره وام غيرمتعارف، اهدای مسکن و پاداش 
ويژه عجيب و غريبی به مديران داده نشده است. در دوره 
گذشته اين موضوعات پابرجا بوده به گونه ای که حداقل دو 
واحد مسکونی به برخی مديران اهدا شده بود. از اين جهت 
شرمنده تيم  مديريتی که با بنده کار می کنند، هستم. او در 
پاسخ به اين که در سامانه شفافيت در بخش مديران تمام 
قراردادها به اتمام رسيده است يعنی در شهرداری نيستند، 
گفت: قرارداد کسانی که کارمند شهرداری هستند ادامه 
پيدا می کند و  قرارداد کسانی که از بيرون هستند در پايان 

دوره به اتمام می رسد و قرارداد جديدی نداشتيم.

     بدهی ۶۶  هزار ميليارد توماني شهرداری
عبدالحميد امامی، معاون ش��هردار تهران نيز در اين 
نشست مطبوعاتی مشترک درباره بدهی های شهردای 
تهران گفت: بدهی کل شهرداری تهران در حدود ۶۶ 
هزار ميليارد تومان است اما دارايی های شهرداری از اين 
رقم بسيار باالتر است. امامی در اين نشست اظهار کرد: 
سال گذشته بدهی به پيمانکاران مناطق ۶ هزار و 700 
ميليارد بود و بدهی کل شهرداری تهران در حدود ۶۶ 
هزار ميليارد تومان است اما دارايی های شهرداری از اين 
رقم بسيار باالتر است. او درباره طلب شهرداری از دولت 
گفت: 30 هزار ميليارد تومان طلب از دولت احصا شده 
است و 25 هزار ميليارد طلب از رساتجارت احصا شده 
است که به قيمت آن زمان 4 هزار ميليارد صورت جلسه 
شده است که به قيمت امروز معادل 25 هزار ميليارد 
است. او در پاسخ به اين که آيا واگذاری گود برج ميالد 
شهرفروشی است؟ گفت: هيچ تغييری در رفتارمان در 
سه سال گذشته با اين س��ه، چهار ماه رخ نداده است. 

در س��ال 95، مبلغ 5هزار ميليارد تسهيالت داده شد. 
يکی از بزرگترين کارها در حوزه مشارکت پروژه های 
بالتکليف بوده است. با نيروی انتظامی در اين دو سال 
بارها جلسه داشتيم و آنها را قانع کرديم که در منطقه 

20 تراکم بگيرند و گود برج ميالد را از آنها گرفتيم. حاال 
با بانک شهر که توانمندی دارد تا اين پروژه را درآمدزا 
کند، مطابق با مقررات شورای عالی شهرسازی آن را به 

نتيجه رسانديم.



پژوهشگاه فضاي مجازي با بررسي فرصت ها و تهديدهاي 
فضاي مج��ازي، نقش رس��انه هاي اجتماع��ي در برابر 
دموكراسي و كاركرد اين شبكه ها را در مقاطع زماني خاص 
تشريح كرد. هرچند رسانه هاي اجتماعي در حال حاضر، 
ديگر تازگي روزه��اي ابتدايي ندارند و حتي ديگر راهي 
سرگرم كننده براي استفاده از اينترنت به شمار نمي روند 
اما بر اس��اس برآوردهاي صورت گرفته، در سال ۲۰۲۰، 
بيش از ۳.۸ ميليارد نفر در سراس��ر جهان، از رسانه هاي 
اجتماعي استفاده كردند و اين بسترهاي برخط، به نحوي 
چشمگير، ش��روع به تأثيرگذاري بر زندگي ما كرده اند. 
اين تحول به حدي دور از ذهن بوده اس��ت كه ۱۵ سال 
پيش، عده بسيار كمي از كارشناسان مي توانستند چنين 

شرايطي را پيش بيني كنند.
به گزارش پژوهش��گاه فضاي مجازي، پديده اي كه ما در 
عصر حاضر، »رسانه اجتماعي« مي ناميم، فرزندان عصري 
هستند، كه اينترنت در آن از طريق ساده ترين راه ها، امكان 
ارتباط افراد با يكديگر را فراهم كرده است. با ورود جهان به 
قرن ۲۱ و آغاز روند ظهور بسترهاي تازه چون فيس بوك و 
توئيتر، مفهوم قادر كردن مردم به ارتباط با يكديگر به صورت 
آنالين، توسعه يافت و طيف وسيعي از روش ها براي تحقق 
اين ايده، ابداع شد. اين امر مقدمه اي بر ظهور تهديدي بزرگ 
براي دموكراسي غربي شد. پژوهشگاه فضاي مجازي اقدام 
به انتشار تحقيقاتي در جهت بررسي فرصت ها و تهديدهاي 
فضاي مجازي به منظور آگاهي بخشي در سطح متوليان 
تصميم گير و سطح جامعه كرده است. در همين راستا و 
در تحقيقي با عنوان »نقش رسانه هاي اجتماعي در برابر 
دموكراسي«، به تش��ريح و كاركرد شبكه هاي اجتماعي 
در مقاطع زماني خاص پرداخته ش��ده اس��ت. در بخشي 
از اين تحقيق آمده اس��ت: مردم در بس��تر ش��بكه هايي 
چون فيس بوك و توئيتر، تنها به ارتباط و تعامل بس��نده 
نمي كنند. امروزه ما طيف گسترده اي از فعاليت ها، مانند 
پيگيري اخبار، بحث در مورد مسائل سياسي و اجتماعي، 
سازماندهي و مشاركت در فعاليت هاي مدني را از طريق 
رس��انه هاي اجتماعي انج��ام مي دهيم. از س��وي ديگر، 
برخي شخصيت هاي معروف و »اينفلوئنسر« نيز در بطن 
شبكه هاي اجتماعي معنا مي يابند. اين افراد پتانسيل بسيار 

بااليي در اقناع و تأثيرگذاري بر دنبال كنندگان خود دارد.

    نيروهاي حاضر در بازي
در سال هاي اخير، قدرت حيرت انگيزي در دل پلتفرم هاي 
ياد شده رشد كرده است. اين قدرت عظيم، اقتدار سنتي 
دولت- ملت هاي مدرن را به چالش كش��يده و همين امر 

سبب مواجه شدن دولت ها با دو مشكل اساسي و تهديد 
بالقوه ش��ده اس��ت. اقتضاي منافع، مي تواند شبكه هاي 
اجتماعي محبوب و شاخص جهان را به سمت انتشار پنهاني 
اخبار جعلي، اطالعات غلط يا چرخش تبليغاتي هدفمند 
و متناسب با اهداف تعيين شده آنها سوق دهد. اين قدرت، 
به مديران ارشد رسانه هاي اجتماعي، امكان تغيير در افكار 
عمومي و حتي نتايج رويداده��اي بزرگ مانند انتخابات 
را نيز مي دهد. ش��ركت هاي فناوري متولي اين پلتفرم ها 
در محدوده قلمرو رسانه قدرت زيادي براي تأثيرگذاري 
بر شبكه خود دارند. به عبارت ديگر، آنها مي توانند آن چه 
كاربران با يكديگر به اش��تراك مي گذارند را دستكاري، 
محدود يا كنترل كنند. براي درك چگونگي بهره گيري 
گروه هاي بيگانه خارجي از دستكاري و ايجاد اختالل در 
فرآيند عادي فعاليت رسانه هاي اجتماعي، به منظور تحقق 
اهداف، بايد راه هاي انتش��ار اطالعات در اين پلتفرم ها را 
بفهميم. در اين ميان، اگرچه بررسي جزييات دقيق نحوه 
كار الگوريتم ها، مكانيزم هاي حاكم بر توئيتر و ميزان ضريب 
نفوذ مطالب مي تواند مفيد باشد، اما مهم ترين هدف تمايز 

ميان ۲ روش معمول انتشار اطالعات است. 

     همرساني ارگانيك و غيرارگانيك
به عقيده كارشناس��ان، مي ت��وان تعامالت موجود 
بر بس��تر رس��انه هاي اجتماعي را به ۲ دس��ته كلي 
تقسيم كرد. دسته نخس��ت، روابطي هستند كه در 
آن، كاربران، به ص��ورت كاماًل طبيعي درباره عاليق 

خود بحث كرده، اطالعات خود را با دوستانش��ان در 
مي��ان مي گذارند و همه رفتارها ب��دون انگيزه هاي 
پنهان در جريان هس��تند. جريان داده ها در چنين 
فضايي، كه با انگي��زه، واكنش و نيات واقعي كاربران 
حاضر در پلتفرم همراه اس��ت، تعام��الت ارگانيك 
ناميده مي شود كه همواره به شكلي طبيعي در همه 
انواع تعامالت انساني وجود دارد. انتشار اطالعات به 
صورت غيرارگانيك، در نقطه مقابل رويكرد ياد شده 
قرار دارد. اين ش��كل از تعامل زماني آغاز مي ش��ود 
كه شخص، جريان يا س��ازماني با برنامه ريزي قبلي 
و در راس��تاي تحقق هدفي خاص، كنترل بخشي از 
سازوكار انتشار اطالعات در بستر يك رسانه اجتماعي 
را به دست گيرد. اين نوع از انتشار داده ها، لزومًا بد يا 
مخرب نيست. گاهي اوقات، پويش هاي هدفمند، در 
پي دستكاري رسانه هاي اجتماعي و انتشار گسترده 
اطالعات مدنظر هس��تند. هنگامي كه رس��انه هاي 
اجتماع��ي از طري��ق همرس��اني غيرارگانيك و در 
جهت شكل دهي به افكار عمومي مورد استفاده قرار 
گيرند، مش��كل بزرگ به وجود مي آيد. ميزان رشد 
و قدرت دروني ش��بكه هاي اجتماع��ي، بر فعاليت و 
توليد محتواي بيشتر از سوي كاربران بستگي دارد. 
همين امر، عزم پلتفرم هاي ياد ش��ده براي مبارزه با 
توليد محتوا به صورت غيرارگانيك و مخرب را كاهش 
مي دهد. در اين ميان، اساسي ترين راهكارهاي بالقوه، 
مس��تلزم تغييرات گس��ترده در سياست هاي كلي 
و بنيادين ش��ركت هاي فناوري متولي رس��انه هاي 

اجتماعي است.

    آسيب هاي همرس�اني غيرارگانيك بر اي 
دموكراسي

بر اساس ادعاهاي مطرح ش��ده، در سال هاي اخير، 
مصاديق بي شماري از اجراي پويش هاي همرساني 
غيرارگانيك مخرب در جهان ديده ش��ده است كه 
آسيب هاي بي ش��ماري را در پي داشته اند. مقامات 
غربي مدعي هستند كه انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در س��ال ۲۰۱۶ و مي��ان دوره اي كنگره اين 
كشور س��ال ۲۰۱۸ و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، 
از مهم تري��ن نمونه ه��اي همرس��اني غيرارگانيك 
مخرب در كشورهاي غربي بزرگ، به شمار مي رود. 
اشتراك گذاري غيرارگانيك اطالعات، معضل بزرگي 
است كه حدوداً يك دهه از ظهور آن به شكل نوين و 
در بستر رسانه هاي اجتماعي مي گذرد. اين روند در 
طول ۵ سال اخير رشد فزاينده و چشمگيري داشته 
است. به عنوان مثال، رسوايي كمبريج آناليتيكا نشان 
مي دهد كه چگونه مي توان از تبليغات هدفمند براي 
دستكاري و ايجاد تغيير در رأي افراد، استفاده كرد. 
در پرونده ياد ش��ده، اطالعات شخصي افراد توسط 
فيس ب��وك، جمع آوري، تجزيه و تحليل مي ش��د و 
نتايج آن جهت استفاده در تبليغات سياسي، موجود 
در رسانه هاي اجتماعي، در اختيار كمبريج آناليتيكا، 
قرار مي گرفت. عالوه بر اي��ن، مقامات امريكايي نيز 
در س��ال هاي اخير بارها، مساله تأثير روسيه بر روند 
دموكراتيك امور سياسي غرب را مطرح ساخته اند. 
چني��ن تهديدات��ي در جهان آينده ب��ه حدي حائز 
اهميت هس��تند كه مقامات رسمي اياالت متحده، 
بارها مدعي ش��ده اند كه چندين كش��ور خارجي، 
از جمله روس��يه، چين و ايران ب��ا جنگ اطالعاتي و 
انتش��ار اخبار جعلي روي رس��انه هاي اجتماعي در 
پي اثرگذاري بر دموكراس��ي غرب هس��تند. اين در 
حالي است كه با وجود ادعاهاي فراوان، هنوز كسي 
نمي تواند ماهيت، حجم و ميزان اثرگذاري اين قبيل 
دخالت هاي سياسي را تأييد يا ارزيابي كند. استفاده 
از حس��اب هاي كاربري غيرواقعي كه با هدف فريب 
ساخته شده اند، نمونه ديگري از فعاليت غيرارگانيك 
رس��انه اجتماعي محسوب مي ش��ود كه بر انتشار و 
ارتقاي پس��ت هاي تبليغاتي مبتني نيست. در اين 
شيوه، كاربران غيرواقعي و مخرب، مي توانند بارها از 
آدرس هاي ايميل يك بار مصرف يا اطالعات تماس 
جعلي استفاده كنند. اين حس��اب هاي كاربري در 
ص��ورت فعاليت به عنوان يك گروه س��ازمان يافته، 
وس��يله اي مناسب براي دس��تكاري و ايجاد اخالل 
در الگوريتم طبيعي رسانه هاي اجتماعي محسوب 
مي ش��وند. به عبارت ديگر، اين دس��ت اقدامات در 
بستر پلتفرم هاي اجتماعي، مي تواند سبب محبوبيت 
بيشتر برخي ديدگاه هاي سياسي يا افراد خاص شود.

    رسانه هاي اجتماعي چه مي توانند بكنند؟
ميزان رش��د و قدرت دروني ش��بكه هاي اجتماعي، 
بر فعاليت و توليد محتواي بيش��تر از س��وي كاربران 
بستگي دارد. همين امر، عزم پلتفرم هاي ياد شده براي 

مبارزه با توليد محتوا به صورت غيرارگانيك و مخرب را 
كاهش مي دهد. در اين ميان، اساسي ترين راهكارهاي 
بالقوه، مستلزم تغييرات گس��ترده در سياست هاي 
كلي و بنيادين شركت هاي فناوري متولي رسانه هاي 
اجتماعي است. به عقيده كارشناسان، راه حل ايده آل 
مبارزه با گروه هاي عملياتي جنگ اطالعات در فضاي 
مجازي، اين است كه همه حساب هاي كاربري جعلي 
توس��ط پلتفرم هاي موجود، مسدود و كاربران واقعي 
داراي عملكرد غيرعادي، شناس��ايي و معلق شوند. با 
اين وجود، شناسايي و تشخيص يك »ترول حرفه اي« 
با توان پوششي باال، تقريبًا غير ممكن است و از سوي 
ديگر نيز، س��ختگيري بيش از حد در مورد عملكرد 
اكانت ها، مي توانند سبب اشتباه پلتفرم و محدوديت 
عده زيادي از كاربران واقعي شود. در مورد نحوه فعاليت 
رسانه هاي اجتماعي نيز يك مساله وجود دارد. افراد 
به طور كلي از تعامل با محتوايي كه با آن موافق هستند 
و احساس خوبي در آنها ايجاد مي كند لذت مي برند و 
از آن چه به نظرشان ناپسند آيد، اجتناب مي كنند. اين 
به طور طبيعي كاربران را در »اتاق هاي اكو« آنالين قرار 
مي دهد. بنابراين، تعامل بيشتر كاربران با افراد همسو 
و موافق با خود، حتي بدون تأثير تبليغات هدفمند نيز 
به طور طبيعي اتفاق مي افتد. اين عارضه كاماًل طبيعي 
كه حباب اطالعاتي نيز نام دارد، تنها نوك آشكار شده 
كوه يخ تهديدات رسانه هاي اجتماعي براي دموكراسي 

به شمار مي رود.

   طبيعت تهديدكننده رسانه هاي اجتماعي
همرس��اني غيرارگاني��ك داده، پلتفرم رس��انه هاي 
اجتماعي را به ابزاري طبيعي براي تهديد دموكراسي 
بدل كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه رسانه هاي 
اجتماعي نيز از س��وي ديگ��ر، مس��تقيم و آگاهانه 
از طري��ق مختل��ف با سياس��ت در تعامل هس��تند. 
رسانه هاي اجتماعي، بخشي عمده از چيزي كه امروز 
»غول هاي فناوري« ناميده مي ش��وند، هس��تند. بر 
اساس برآوردهاي صورت گرفته، به نظر مي رسد كه 
قدرت نفوذ و البي بخش فن��اوري روز به روز در حال 
رشد و افزايش بوده و هر شركتي براي منافع خود در 
تالش و كشمكش اس��ت. تأثير شركت هاي فعال در 
بخش فناوري بر سياس��ت، به ويژه در اياالت متحده، 
برخي از سياستمداران را به واكنش وادار كرده است. 
بسياري از چهره هاي سياسي سرشناس، تالش خود 
را براي مقاومت در برابر البي شركت هاي فناوري، آغاز 
كرده اند. از س��وي ديگر، اتحاديه اروپا نيز در نظر دارد 
تا قدرت ش��ركت هاي بزرگ فناوري را محدود كند. 
كشورهاي اروپايي قصد دارند مسووليت رسانه هاي 
اجتماعي در قبال محتواي منتشر شده بر بسترشان را 
افزايش دهند. اكثر رسانه هاي اجتماعي، مدعي هستند 
كه در صورت اعطاي آزادي از س��وي دولت ها به آنها، 
مي توانند بهترين عملكرد ممكن را در زمينه مبارزه با 
انتشار داده هاي غلط داشته باشند و بهترين تجربيات 
ممكن از تعامالت اجتماعي را براي كاربران خود فراهم 
سازند. مديران ش��ركت هاي بزرگ فناوري، مدام بر 
خودتنظيمي و ل��زوم پرهيز دولت ها از دخالت در امر 
تنظيم عملكرد رسانه هاي اجتماعي تاكيد دارند. اما، 
به واسطه اهميت بسيار باالي محتواي توليدي از سوي 
كاربران و برجسته بودن نقش اين مولفه در مدل كسب 
و كار رس��انه هاي اجتماعي، موضوع خودتنظيمي، 
نسبت به ساير صنايع، در رسانه هاي اجتماعي، شرايطي 
متفاوت و چالش برانگيز مي يابد. تنظيم سريع و موثر 
عملكرد و فعاليت همه كاربران به صورت برخط و بدون 
هدر رفت زمان، غيرممكن اس��ت. گرچه يك پلتفرم 
اجتماعي مي تواند مجموعه قوانين و سياست هايي را 
براي كنترل رفتار كاربرانش اعالم كند، اما اعمال اين 
قوانين و بررس��ي ميزان پايبندي افراد به مقررات ياد 
شده، بايد بر گزارش هاي مردمي مبتني بوده و امري 
زمانبر محسوب مي شود. دومين چالش بزرگ پيش 
روي رسانه هاي اجتماعي نوظهور، اين است كه فرايند 
خودتنظيمي، ذاتًا براي مدل كسب و كار و تجارت اين 
ش��ركت ها مضر و مخرب است. بيشتر اين پلتفرم ها، 
عمده درآمد خود را از راه تبليغات كس��ب مي كنند. 
بي ش��ك فرآيندي مانند شناسايي و حذف اطالعات 
غلط، اخبار جعلي و تبليغات هدفمند مخرب، انتشار 
تبليغات را محدود مي سازد و در نتيجه درآمد شركت را 
كاهش مي دهد. بنابراين اگر مراقب نباشيم، شبكه هاي 
اجتماعي مي توانند به نماين��ده و تصميم گيرنده اي 
جديد در اين بستر، تبديل شوند. تصميم گيري در مورد 
امور مختلف در آينده اي نزديك، بدون توجه و اهميت 
به ارگانيك يا غيرارگانيك بودن، به بلندترين صدا در 
رس��انه هاي اجتماعي سپرده خواهد شد. شبكه هاي 
اجتماع��ي توانايي تبديل ش��دن به اب��زار قدرتمند 
دموكراتيزه سازي هر جامعه اي را دارند. پلتفرم هاي ياد 
شده به مردم اجازه مي دهد كه با قدرت بيشتر متحد و 
همصدا شوند و همين امر، مصادره جريان هاي موجود 
در بستر رس��انه هاي اجتماعي و دستكاري اطالعات 
از س��وي گروه هايي خاص را ميسر مي كند. بنابراين، 
شمشير دولبه رسانه هاي اجتماعي از يك سو مي توانند 
جهان را براي هميشه تغيير داده و به مكاني بهتر بدل 
سازند، يا از سوي ديگر، با در نظر گرفتن منافع محدود 
گروه هايي خاص، اقدام به دس��تكاري و كنترل افكار 
عمومي كنند. در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه اگر 
توانايي غير قابل وصف بش��ر براي فروپاشي و نابودي 
چيزهاي خوب مورد استفاده براي تحقق اهداف خوب 
وجود نداشت، رسانه هاي اجتماعي به نيرويي قدرتمند 
براي اشاعه ارزش هاي مردم ساالرانه بدل مي شدند. اما 
در حال حاضر، قدرت و گستره فعاليت اين پلتفرم ها به 
حدي است كه خود تهديدي اساسي براي دولت هاي 

بزرگ جهان تبديل شده اند.
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نشان روابط عمومي هوشمند و 
سايبر به همراه اول اعطاء شد

در هش��تمين جشنواره س��تارگان روابط عمومي 
ايران، همراه اول موفق به دريافت نشانهاي »ستاره 
ملي رواب��ط عمومي« و »س��تاره طالي��ي روابط 
عمومي« شد.  به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، همزمان با ۲۷ ارديبهشت ماه 
»روز جهاني ارتباط��ات و روز ملي روابط عمومي« 
هشتمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران با 
حضور بزرگان، صاحب نظران و فعاالن اين صنعت 
برگ��زار و از برگزي��دگان روابط عموم��ي ايران در 

بخش ها و سطوح مختلف تجليل شد.
هيات داوران اين جشنواره، با عنايت به ارزيابي هاي 
انجام شده از ميان تمامي شركت ها و سازمان هاي 
فعال، روابط عمومي همراه اول را شايسته دريافت 
نشان هاي »س��تاره ملي روابط عمومي« و »ستاره 
طاليي روابط عمومي« به علت درخشش در ابعاد 

»هوشمند و سايبر« دانست.
بر اساس اين گزارش در بخش نهايي و اصلي معرفي 
ستارگان روابط عمومي ايران كه فرصتي براي تبيين 
توانمندي ها و ظرفيت هاي روابط عمومي هاي فعال 
كشور و تجليل از فعاالن آن است، همراه اول در دور 
جوايز تخصصي موفق به دريافت نشان ستاره طاليي 

روابط عمومي در حوزه هاي هوشمند و سايبر شد.
گفتني اس��ت فيلي��پ بورمان��س، رييس انجمن 
بين المللي روابط عمومي هم كه به ش��كل ويديو 
كنفرانس به ايراد سخنراني در اين مراسم پرداخت، 
ضمن اش��اره بر چالش هاي پيش پاي حوزه روابط 
عمومي بر استفاده هر چه بيشتر و هوشمندانه تر از 

تكنولوژي هاي ارتباطي تأكيد كرد.
وي ارتباطات ش��فاف و با احترام را مناسب اساس 
تفاهم انساني دانست و گفت: ما بايد ضمن پيروي 
از اصول علمي در روابط عمومي ها، به دنبال ايجاد 
تغييرات مثبت هرچند كوچك باش��يم كه براي 
اين مه��م نيازمند حركت به س��مت اس��تفاده از 
تكنولوژي هاي جديد ارتباطي نظير اتوماس��يون 
و هوش مصنوعي هس��تيم.  علي ربيعي، دستيار 
رييس جمهور هم در اين مراس��م به ش��كل ويديو 
كنفران��س حاضر به س��خنراني ش��د و از اهميت 
مواردي نظي��ر بهره برداري از فضاي مجازي در امر 
فعاليت هاي روابط عمومي براي حركت به سمت 
نوعي روابط عمومي نوري شد. خانه روابط عمومي 
ايران هم در بخش��ي از بياني��ه پاياني خود، ضمن 
اش��اره به برگ��زاري س��يزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري در س��ال جاري، ضمن دعوت از 
مردم براي حضور پرشور در امر انتخابات، از دولت 
آينده خواستار برداشتن گام هاي بلند و عزم جدي در 
زمينه تقويت جايگاه روابط عمومي و برداشتن موانع 

در ايجاد آگاهي در ميان مردم شد.

انتشار جهاني نسخه اندرويدي 
كالب هاوس تا چند روز آينده

نسخه اندرويدي اپليكيش��ن كالب هاوس تا يك 
هفته ديگر در سطح جهاني قابل دسترس خواهد 
بود. به گزارش ايسنا، نسخه اندرويدي كالب هاوس 
در ۱۸ ماه م��ه )۲۸ ارديبهش��ت( در برزيل، ژاپن 
و روس��يه و س��ه روز بعد در هن��د و نيجريه قابل 
دس��ترس خواهد ب��ود. همه كاربران در سراس��ر 
جهان ت��ا بعدازظهر ۲۱ ماه مه )۳۱ ارديبهش��ت( 
به اين اپليكيش��ن دسترس��ي خواهند داش��ت. 
ش��ركت كالب هاوس پس از صرف چند ماه زمان 
براي طراحي اپليكيش��ن اندرويدي خود، نسخه 
آزمايش��ي بتاي آن را نهم ماه مه )۱۹ ارديبهشت( 
در امريكا عرضه كرد. نسخه آيفون كالب هاوس از 
مارس ۲۰۲۰ موجود بوده است. بر اساس گزارش 
انگجت، ب��ا وجود اينك��ه اپليكيش��ن اندرويدي 
كالب هاوس همچنان در مرحله آزمايشي قرار دارد 
اما اين شركت انگيزه قوي براي توسعه سريع دارد. 
فيس بوك، توييتر و ساير غول هاي اينترنتي در حال 
عرضه سرويس هاي مشابه كالب هاوس هستند تا از 
موفقيت اين شبكه اجتماعي صوتي برخوردار شوند 
و كاربران را در پلتفرم هاي اجتماعي خود نگه دارند. 
كالب هاوس در تالش است تا كاربران جديد به جاي 
رفتن به شبكه هاي اجتماعي ديگر، در اين پلتفرم 
بمانند. طبق آمار شركت سنسور تاور، اپليكيشن 
كالب هاوس در فوريه بيش از ۹ ميليون بار دانلود 
شد اما اين آمار در آوريل به پايين يك ميليون دانلود 
كاهش پيدا كرد. كاهش دانلود كاربران نشان دهنده 
كندي رشد اين سرويس شبكه اجتماعي است كه 
از زمان راه اندازي در يك س��ال گذشته محبوبيت 
سريعي را تجربه كرد و خود را به عنوان يك پديده 

سيليكون ولي شناساند.

وقوع دومين حمله سايبري عليه 
سيستم بهداشت و درمان ايرلند

با گذشت سه روز از اختالل خدمات درماني پس از 
اينكه هكرها باعث از كار افتادن سيستم هاي رايانه 
شبكه درماني ايرلند شدند، وزارت بهداشت و درمان 
اين كشور اعالم كرد با يك حمله سايبري روبرو شده 
است. به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، وزارت 
بهداشت و درمان ايرلند روز يكشنبه تاييد كرد روز 
پنجشنبه هدف يك حمله باج افزاري قرار گرفته كه 
مشابه حمله اي بوده كه عليه سيستم درمان ملي 
ايرلند انجام گرفت. س��خنگوي وزارت بهداشت و 
درمان ايرلند اعالم كرد اين وزارتخانه در تالش براي 
كنترل وضعيت از روز پنجشنبه است و به همكاري 
نزديك با مقامات ادامه مي دهد. وي تاكيد كرد اين 
وزارتخانه به حفاظت از اطالعاتش متمركز ش��ده 
اس��ت. خبر حمله سايبري جديد در حالي منتشر 
ش��د كه مردم با لغو وقت مالقات با پزشك و تاخير 
در برخي از خدمات ارايه شده توسط سيستم درمان 
ملي ايرلند روبرو شده اند. تزريق واكسن هاي كوويد 
۱۹ و تست كرونا ادامه دارد اما ممكن است دريافت 
نتايج آنها با تاخير همراه شود. ردگيري آمار هم فعال 
است اما ممكن است ديرتر از معمول منتشر شود. 
ايرلند از روز پنجشنبه نتوانسته است آمار روزانه ابتال 
به كوويد ۱۹ را منتشر كند. سرويس درماني ايرلند 
هفته گذشته در پي آنچه وقوع يك حمله سايبري 
بزرگ توصيف كرد، سيس��تم هاي رايانه اي خود را 
بس��ت. آن اوكانر، مدير فعاليتهاي سيستم درمان 
ملي ايرلند به شبكه راديويي RTE گفت: هكرها با 
استفاده از باج افزار Conti از آسيب پذيري رايانه اي 
بهره برداري كرده اند كه پيش از اين شناخته نشده 
بود. اين حادثه كمتر از يك هفته پس از وقوع حمله 
س��ايبري عليه گرداننده بزرگ ترين ش��بكه خط 
لوله سوخت رساني امريكا و مختل شدن پنج روزه 
فعاليت اين سيستم و كمبود سوخت در ايالتهاي 
شرقي اين كش��ور روي داده است. مايكل مارتين، 
نخست وزير ايرلند علنا اعالم كرد اين كشور هيچ 
باجي به هكرها پرداخت نخواهد كرد. مركز امنيت 
سايبري ملي ايرلند با اتحاديه اروپا و ساير شركاي 
بين المللي به تعامل مي پردازند تا اطالعات درباره 
اين واقعه را به اش��تراك بگذارد و اطمينان حاصل 
كند كه سرويس درماني ايرلند به حمايت سايبري 

بين المللي فوري دسترسي دارد. 

مديرسابق تبليغات گوگل موتور 
جست وجوي بدون آگهي مي سازد

ش��ريدر راماس وامي مدير س��ابق واحد تبليغات و 
پيام هاي بازرگاني گوگل كه ش��ركتي به نام نيوا را 
تأسيس كرده از راه اندازي يك موتور جست وجوي 
فاقد تبليغات خبر داده است. به گزارش مهر به نقل 
از سي ان بي س��ي، وي قصد دارد كاربران را از دست 
گوگل و پيام هاي تبليغاتي هدفمند آنكه با بررسي 
و جاسوسي از عادات وبگردي كاربران نمايش داده 
مي ش��وند، رها كند. وي هش��دار داده اتكاي بيش 
از ح��د گوگل به تبليغات هدفمن��د كيفيت موتور 
جست وجوي اين شركت را كاهش داده و هزينه هاي 
زيادي را ب��ه كاربران گوگل تحميل كرده اس��ت. 
راماس وامي در اين مورد گفته است: من شخصًا فكر 
نمي كنم كه محصوالت رايگان پش��تيباني شده با 
نمايش تبليغات در درازمدت براي مشتريان و براي 
مردم امريكا خوب باش��ند. زيرا براي امثال گوگل 
بسيار سخت است كه به آنچه من و شما، به عنوان 
كاربر و به عنوان مشتري اين محصوالت مي خواهيم، 
وفادار بمانند. وي كه ۱۷ س��ال در گوگل كار كرده، 
۷۷.۵ ميلي��ون دالر بودجه ب��راي راه اندازي موتور 
جست وجوي غير متكي به تبليغات كنار گذاشته 
و معتقد است بايد با فشار بر گوگل براي كاستن از 
رفتارهاي انحصارطلبانه محيط مناسبي براي ساير 
كس��ب و كارها فراهم كرد. او زمان دقيق راه اندازي 

موتور جست وجوي نيوا را اعالم نكرده است. 
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نقش رسانه هاي اجتماعي در برابر دموكراسي
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تعادل| 
جزييات تجارت ايران با كش��ورهاي ۱+۵از س��وي 
گمرك منتش��ر ش��د. رصد آمارها بيانگر اين است 
كه تجارت بين ايران با كش��ورهاي »چين، روسيه، 
فرانس��ه، انگليس، امريكا وآلمان« به بيش از ۳۸.۶ 
ميليون تن كاال به ارزش ۲۴ ميليارد دالر مي رسد 
كه سهم صادرات ۲۸ميليون تن و به ارزش ۹ميليارد 

و ۸۳۶ ميليون دالر بوده است.
در مقاب��ل ميزان واردات ايران از اين كش��ورها ۱۰ 
ميليون و ۵۴۵ هزار تن به ارزش ۱۴ ميليارد و ۱۶۱ 
ميليون و ۷۵۵ هزار دالرعنوان ش��ده كه نس��بت 
به س��ال ۹۶ به لحاظ وزني كاه��ش ۱۴ درصدي و 
از نظرارزش��ي كاهش ۱۹ درصدي را تجربه كرده 
است. تحليل داده هاي آماري حاوي يك نكته مهم 
اس��ت؛ اين تصور كه خروج امريكا از برجام موجب 
شده، سهم كش��ورهاي »امريكا، انگليس، فرانسه، 
روس��يه و آلمان« از تجارت با ايران به نفع »چين و 
روس��يه« تغييركند چندان درست نيست؛ چراكه 
مطابق آمارها، صادرات ايران به »چين« درس��ال 
گذشته نسبت به س��ال ۱۳۹۶ حدود ۸ميليون تن 
كاهش پيدا كرده، اما از لحاظ ارزش ۵۰ ميليون دالر 

افزايش داشته است.

     نماي صادرات با پنج بعالوه يك
جزيي��ات تجارت خارجي ايران بيانگر اين اس��ت كه 
ايران۲۶ ميليون و ۹۵۶ هزار و ۱۲۳ تن كاال به ارزش 
۹ ميليارد و ۷۷ هزار و ۱۲۳ هزار و ۲۳۴ دالر به كشور 
چين صادر كرده، كه ۹۶ درصد وزن و ۹۲ درصد ارزش 
صادرات كااله��اي ايراني به ۱+۵ را به خود اختصاص 

داده است.
داده هاي منتشر ش��ده از سوي گمرك ايران نشان 
از اين دارد كه در س��ال م��ا قبل خ��روج امريكا از 
برجام، نيز »چين« با خريد ۳۵ ميليون و ۱۳۱هزار 
و ۳۴۰ت��ن كاال از ايران ب��ه ارزش ۹ ميليارد و ۱۲ 
ميلي��ون و ۳۶۴ه��زار و ۴۲۸ دالر اولين ش��ريك 
تج��اري ايران بوده ك��ه بي��ش از ۹۸ درصد وزن و 
۹۱درص��د ارزش صادرات كش��ورمان ب��ه ۱+۵ را 
به خ��ود اختصاص داده بود. بناب��ر اين داده ها، اين 
تصور كه خروج امريكا از برجام موجب شده، سهم 
كش��ورهاي »امريكا، انگليس، فرانس��ه، روسيه و 
آلمان« از تجارت كشورمان به نفع »چين و روسيه« 
تغييركند چندان درس��ت نيس��ت. چراكه مطابق 

آمارها، صادرات ايران به چين درسال گذشته نسبت 
به س��ال ۱۳۹۶ حدود ۸ميليون ت��ن كاهش پيدا 
كرده، اما از لح��اظ ارزش ۵۰ ميليون دالر افزايش 
داش��ته است. اما ببينيم وضعيت تجارت ما با روسيه 
چگونه رقم خورده است؟ براساس آماري كه گمرك 
ايران منتشر كرده، »روسيه« با يك ميليون و ۵۱ هزار 
و ۷۱ تن به ارزش ۵۰۴ ميليون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دالر 
مقصد بعدي كاالهاي ايراني با سهم۳.۷ درصدي وزن 
و ۵.۱ درصدي ارزش صادرات كاالهاي ايراني به ۵+۱ 
بوده است. اين آمار نشانگر اين است كه تجارت ايران با 
اين كشور دراين بازه زماني نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد 
۱۰۰ درص��دي در وزن و ۷۲.۵ درص��دي در ارزش را 

تجربه كرده است.
نگاهي ديگر به آمارها نشان مي دهد، صادرات ايران 
به »فرانس��ه« نيز در سال گذشته ۲۹۱۱ به ارزش ۸ 
ميليون و ۷۶۱ هزار و ۴۰۸ دالر بوده است. همچنين 
ميزان ص��ادرات به »انگلي��س«۷۲۹۳ تن به ارزش 
۱۳ميليون و ۲۸هزار و ۲۷۷ دالرعنوان كرده است. 
اما در همين بازه زماني، ايران توانسته ۳۹ هزار و ۱۹۷ 
تن به ارزش ۲۳۳ ميليون و ۶۳ هزار و ۴۰۴ دالر كاال 
به كش��ور »آلمان« صادر كند. اين آمارها نش��ان از 
اين دارد كه صادرات ايران به اين كشورها نسبت به 
سال ۱۳۹۶ به ترتيب با كاهش ۳۰ ميليون دالري با 
فرانسه، ۳۶ ميليون دالري با انگليس، ۱۲۷ ميليون 

دالري با آلمان همراه بوده است. از سوي ديگر، رصد 
تجارت خارجي ايران نيز نش��ان مي دهد، امريكا در 
سال ۱۳۹۶ و پيش از خروج از برجام ۳۵۵۴ تن كاال 
به ارزش ۱۳۲ ميليون و ۳۱۸ هزار و ۴۱۵ دالر از ايران 
خريداري كرده بود كه در سال گذشته اين ميزان به 

۶۶ تن به ارزش ۱۳۶ هزار و ۵۳۹ دالر رسيد.

     وضعيت واردات از شش كشور 
از س��وي ديگر، بنابر آمارهاي منتش��ر شده از سوي 
گمرك، ايران در س��ال ۱۳۹۹ بيش از ۱۰ ميليون و 
۵۴۵ هزار تن كاال به ارزش ۱۴ ميليارد و ۱۶۱ ميليون 
و ۷۵۴ هزار و ۸۶۱ دالر از اين ش��ش كش��ور واردات 
داشته كه به دليل هدفمند شدن واردات و سوق آن به 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد و ممنوعيت واردات 
كاالهاي لوكس با وجود افزايش ۱.۱ميليون تني )رشد 
۱۲ درصدي( واردات از كش��ورهاي ۵+۱ نس��بت به 
سال ۱۳۹۶، شاهد كاهش ۲۹ درصدي ارزش واردات 
از اين كشورها هستيم.»چين« با سه ميليون و ۵۶۱ 
هزار تن به ارزش ۹ ميليارد و ۸۴۳ ميليون دالر، سهم 

۳۳.۷درصدي در سبد وارداتي ايران دارد. 
»آلمان« نيز با يك ميلي��ون و ۲۵۷ هزار تن به ارزش 
يك ميليارد ۸۵۱ ميليون دالر، س��هم ۱۳درصدي از 
واردات ايران را به خود اختصاص داده اس��ت. در اين 
ميان، روسيه نيز با دو ميليون و ۹۳۳هزار تن به ارزش 

يك ميليارد و ۷۰ ميليون دالر، س��هم ۷.۵درصدي را 
از آن خود كرده اس��ت. »انگليس« هم با ۲ ميليون و 
۷۶۴ هزارتن به ارزش يك ميليارد و ۳۳ ميليون دالر 
و سهم ۷.۳ درصد و »فرانسه« با ۱۲ هزار و ۳۹۰ تن به 
ارزش ۲۸۴ميليون و ۲۸۲هزار دالر و سهم دو درصد، 
به ترتيب ش��ركاي طرف معامله كشورمان در عرصه 
واردات بودند. نهايتا »امريكا« با ۱۵هزار و ۹۴۵ تن به 
ارزش ۷۹ ميليون و ۹۱۸ هزار دالر و سهم نيم درصدي 

كمترين ميزان صادرات به ايران را داشته است.

     مقايسه روند واردات در ۹۶ و ۹۹
ح��ال ببينيم ك��ه واردات ايران از كش��ورهاي ۵+۱ 
در س��ال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹با چه تغييراتي روبرو بوده 
است؛ براس��اس آماري كه گمرك منتشر كرده، در 
سال گذشته نس��بت به س��ال ۱۳۹۶ يك ميليون 
و ۲۴۷ه��زار و ۳۴۱ ت��ن ب��ه ارزش س��ه ميليارد و 
۳۹۳ميلي��ون دالر كاالي كمت��ر از چين خريداري 
شده و كاهشي ۲۶ درصدي در وزن و ارزش واردات 
داش��ته است. اما »روس��يه« با فروش يك ميليون و 
۵۶۹ هزار و ۲۵۴ تن كاالي بيش��تر نس��بت به سال 
۱۳۹۶، ۳۴۲ ميلي��ون و ۴۲۷ ه��زار دالر رش��د در 
معامله داش��ته است كه جمعا رش��د ۱۱۵ درصدي 
در وزن و ۴۷ درص��دي در ارزش ص��ادرات به ايران 
داشته است. »فرانس��ه« ديگر شريك تجاري ايران 
هم با كاه��ش ۹۱ درص��دي در وزن و ۸۴ درصدي 
درارزش فروش كاالي خود به ايران در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به ۱۳۹۶ داش��ته است. آمارها از افت واردات 
 »انگليس« به ايران نيز حكاي��ت دارد. به طوري كه
 مطابق آماره��ا، »انگليس« نيز كاهش ۱۰ درصدي 
در وزن و كاهش ۷ درصدي در ارزش فروش كاالهاي 
خود به ايران را تجربه كرده است. »آلمان« به عنوان 
ديگر شريك تجاري ايران نيز با وجود افزايش وزني 
۱۹ درصدي صادرات به ايران، كاهش ۴۰ درصدي 
در ارزش فروش كاالهايش به ايران را نسبت به سال 
۱۳۹۶تجربه كرده اس��ت. كه ظاه��را يكي از داليل 
اين افت عدم فروش كاالهاي لوكس، لوازم خانگي و 
خودرو به دليل ممنوعيت در ايران، بوده است. نهايتا 
امريكا كه از برجام خارج شده، ۲۱.۵ هزار تني كاال، 
۹۰ ميلي��ون دالر كمتر به ايران كاال فروخته اس��ت 
كه ۵۷ درص��د در وزن و ۵۳ درصد درارزش كاهش 
معامله با ايران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ 

داشته است.
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۱۱بخشنامه منع صادراتي
در كمتر از ۲ ماه

گمرك ايران طي مكاتبه اي با وزارت صمت اعالم كرد: 
در كمتر از دو ماه ۱۱ فقره بخش��نامه در رابطه با ايجاد 
محدوديت بر صادرات كاال از سوي اين وزارتخانه ابالغ 
شده كه تبعات خاص خود را به همراه دارد.در مكاتبه يي 
كه از مهرداد جمال ارونقي، معاونت فني گمرك ايران 
با مفتح، قائم مقام وزير صم��ت در امور بازرگاني انجام 
شده، موضوع تعدد بخشنامه هاي صادراتي مورد انتقاد 
قرار گرفته است. معاون فني گمرك در اين نامه آورده 
است: با اشاره به تصويب و ابالغ بندهايي از قانون واردات 
و صادرات و آيين نامه اجرايي آن تاكيد شده كه ضوابط و 
مقررات مرتبط با امر تجارت به ويژه در ارتباط با صادرات 
كاال در پايان هر س��ال بايد مش��خص ش��ود و حداقل 
براي يكسال بعد، از يك ثبات نسبي برخوردار باشد تا 
صادر كنندگان توان برنامه ريزي و توسعه صادرات خود 
براساس قوانين و مقررات با ثبات را داشته باشند. ارونقي 
همچنين در اين مكاتبه اعالم كرده كه متاسفانه طي 
سال هاي اخير اين موضوع بسيار كمرنگ شده است. 
به طوري كه به عنوان نمونه از ابتداي سال جاري و كمتر 
از ۲ ماه ۱۱ فقره بخشنامه در خصوص ايجاد محدوديت 
بر صادرات كاال از سوي وزارت صمت ابالغ شده است. 
معاون فني گمرك ايران در ادامه مكاتبه خود با وزارت 
صمت در مورد تبعات ناش��ي از صدور بخشنامه هاي 
متعدد هشدار داده و عنوان كرده كه اين روال موجبات 
بي اطميناني صادركنن��دگان و بي اعتمادي بازارهاي 
بين المللي نسبت به صادرات از مبدا ايران را فراهم كرده 
است. از اين رو به نظر مي رسد الزم است اقدامات قانوني 
الزم جهت ايجاد ثبات نسبي در شرايط و مقررات مرتبط 
با امر صادرات اجرايي شود. معاون فني گمرك در پايان 
از وزارت صمت خواس��ته تمهيدات الزم در اين زمينه 
انديشيده شود تا شرايط جاري به سوي ثبات و پايداري 

در بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغيير كند.

اقتصاد را فداي سياست كرده ايم
ايلنا |رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران اظهار داشت: در صورتي كه روند افزايش اختالف 
طبقاتي ادامه پيدا كند مشكالت اجتماعي پيش خواهد 
آمد، مردم تا حدي اين وضعيت را تحمل خواهند كرد. 
ايران با اين ميزان از ثروت و پتانس��يل در حال تبديل 
شدن به يك كش��ور عقب مانده است. فريال مستوفي 
در مورد رسيدن ضريب جيني كشور به رقم ۰.۴ اظهار 
ك��رد: ضريب جيني، رقمي بين صفر و يك اس��ت كه 
ميزان اختالف طبقاتي و ناعادالنه بودن اقتصاد را نشان 
مي دهد. ش��اهد اين هستيم كه فقر در جامعه افزايش 
يافته و طبقه متوسط هم به سمت فقر مي رود. بعضي 
آمارها مي گويند از ۸۰ ميليون ايراني حدود ۶۰ ميليون 
نفر زير خط فقر هستند. وي با تاكيد بر نقش تورم گفت: 
يكي از مشكالت اساسي تورم گسترده در كشور است، 
تورمي كه نتوانستيم آن را حل كنيم در حالي كه بسياري 
از كشورهاي عقب افتاده موفق به كنترل آن شدند اما 
ما نتوانستيم. هر ميزان كه تورم بيشتر باشد اختالف 
طبقاتي نيز بيشتر مي شود و بخشي از طبقه متوسط به 
طبقه كم درآمد مي پيوندند. مستوفي در ادامه تصريح 
كرد: در وضعيت فعلي ثبات و رشد اقتصادي نداريم و 
توليد ضعيف اس��ت. مردم جرات سرمايه گذاري هاي 
بلندمدت را ندارند و وضعيت اشتغال شرايط مطلوبي 
ن��دارد. در چنين ش��رايطي و در فقدان ثبات و رش��د 
اقتصادي و در نبود اش��تغال، مشخصا شكاف طبقاتي 
افزايش مي يابد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر تبعات 
ادامه افزايش اختالف طبقاتي بيان كرد: در صورتي كه 
روند افزايش اختالف طبقاتي ادامه پيدا كند مشكالت 
اجتماعي پيش خواهد آمد، مردم تا حدي اين وضعيت را 
تحمل خواهند كرد. ايران با اين ميزان از ثروت و پتانسيل 
در حال تبديل شدن به يك كش��ور عقب مانده است. 
مستوفي خاطرنشان كرد: اينها اشكاالت سياست گذاري 
و اقتصاد ما اس��ت، اقتصاد را فداي سياست مي كنيم 
و تبعات چنين چيزي مش��كالت اجتماعي است. وي 
اضافه كرد: وقتي اقتصاد بر مبناي ثبات نباشد، وضعيت 

به همين شكل مي شود.

درخواست كاهش يا حذف 
دوره ممنوعيت واردات برنج 

ايس�نا |دبير انجمن واردكنندگان برن��ج گفت: از 
كارگروه تنظيم بازار درخواس��ت كردي��م كه يا دوره 
ممنوعيت واردات برن��ج را كاهش دهد يا آن را حذف 
كند تا كشور دچار كمبود برنج نشود.مسيح كشاورز با 
بيان اينكه ممنوعيت واردات برنج خارجي در راستاي 
حمايت از برنج ايراني از ۳۱ تيرماه آغاز مي شود و تا آذر 
ماه ادامه دارد، اظهار كرد: وقتي برنج ايراني و خارجي از 
نظر قيمت فاصله اي ندارند اين ممنوعيت معنادار نيست 
و حتي ممكن است براي دوره ممنوعيت كسي تمايل به 
وارد كردن برنج نداشته باشد و از آن طرف هم برنج ايراني 
كم برداشت شود و به طور كل با كمبود برنج در كشور 
مواجه شويم. وي ادامه داد: اگر سال هاي قبل ممنوعيت 
برقرار مي شد براي اين بود كه تقاضاي برنج خارجي در 
كشور وجود داشت و براي واردكننده هم انگيزه ايجاد 
مي ش��د ولي در حال حاضر كه تقاضايي وجود ندارد 
و قيمت هاي آن هم باالس��ت براي واردكننده صرفه 
اقتصادي ندارد كه براي دوره ممنوعيت برنج را وارد و در 
انبارها ذخيره كند.دبير انجمن واردكنندگان برنج اضافه 
كرد: از كارگروه تنظيم بازار درخواست كرديم كه يا دوره 
ممنوعيت واردات برنج را كاهش دهد يا آن را حذف كند 
كه كشور از اين جهت دچار كمبود نشود.وي با اشاره به 
اينكه برنج از خردادماه سال گذشته تغيير گروه كااليي 
داد و ارز آن ۴۲۰۰ تومان به نيمايي تبديل شد، اظهار 
كرد: اگر بازار با همين شرايط پيش برود برنج از سفره 
اقشار آسيب پذير حذف خواهد شد. پيشنهاد مي كنيم 
كه دولت يا به طور مستقيم با تخصيص ارز ترجيحي 
براي واردات يا غير مستقيم با ارايه يارانه به خريداران 

حمايت هاي الزم را داشته باشد.

ارزش معادن كشف شده
 بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر است

ش�اتا |وزير صنعت، معدن و تجارت آزادسازي 
۶هزار محدوده و معدن حبس شده كشور را اقدامي 
ش��جاعانه و خردمندانه دانست و گفت: واگذاري 
اين معادن ب��راي فعال س��ازي، فرصت جديدي 
براي سرمايه گذاري و اشتغال در كشور مي باشد. 
عليرضا رزم حس��يني در آيي��ن رونمايي از طرح 
آزادسازي ش��ش هزار محدوده و معدن غيرفعال 
كشور )آغاز اجراي بزرگ ترين مزايده ملي كشور(، 
با بيان اي��ن مطلب، افزود: واگذاري معادن حبس 
شده از طريق مزايده عمومي به افراد داراي اهليت 
و صالحيت، جهش صنعتي و معدني در كشور به 

وجود خواهد آورد.
وي با بيان اينكه فرآين��د واگذاري طبق قانون از 
طريق مزايده برگزار مي شود، بيان كرد: فرآيندها 
به ص��ورت قانوني در س��امانه س��تاد )مزايده ها 
و مناقصات دول��ت( انجام خواهد ش��د، اعضاي 
تش��كل ها و نماين��دگان وزارت صم��ت در روز 
بازگشايي پاكات مزايده حضور دارند و به همين 
خاط��ر ام��كان هيچگونه رانت يا تخل��ف قانوني 

ميسر نيست. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا بيان اينكه اين 
مزايده براي اولين بار در كشور انجام مي شود، ادامه 
داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش نظارتي 
خود را بيشتر خواهد كرد و متقاضياني كه در اين 
مزايده برنده ش��وند اما كار اكتشاف، بهره برداري 
و فعال سازي معدن را انجام ندهند مجدداً معادن 
از آنها گرفته و ب��از از طريق مزايده به افراد داراي 

صالحيت واگذار مي شود. 
رزم حسيني معادن را فرصت مهمي براي توسعه 
متوازن و پايدار در كش��ور دانست و تصريح كرد: 
مخالف غارت معادن هس��تيم و مع��ادن بايد به 

فرصتي براي توسعه متوازن تبديل شوند.
 وي در اي��ن خص��وص تاكيد ك��رد: جلوگيري از 
خام فروشي مواد معدني را به صورت جدي دنبال 
مي كنيم و بر اين باوريم كه معدني را اس��تخراج 
نكنيم مگر اينكه امكان فرآوري داخل براي ايجاد 
ارزش افزوده داشته باشد و اين مسير را با جديت 

ادامه مي دهيم.
وزي��ر صمت با بي��ان اينكه كش��وري نفت خيز و 
همچنين معدن خيز هستيم، گفت: بر اساس كار 
كارشناسي بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر ارزش معادن 
كشف شده در كشور است كه البته با انجام عمليات 

اكتشافي حتمًا اين ذخاير افزايش خواهد يافت.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان آيين، دستور 
برگزاري مزايده عمومي واگ��ذاري ۶ هزار معدن 
و محدوده حبس ش��ده را كه بزرگ ترين مزايده 

كشور مي باشد، صادر كرد.

صادراتووارداتايرانقبلوبعدازخروجامريكاازبرجامچگونهرقمخوردهاست؟
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خبرروز

براي نوبت دهي واكسن كرونا  نيازي به ثبت نام نيست
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت در اطالعيه اي تاكيد كرد كه براي نوبت دهي تزريق واكسن كوويد ۱۹، نيازي 

به مراجعه حضوري به مراكز بهداشتي يا ثبت نام اينترنتي نيست. 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اطالعيه اي، اين مركز را تنها مرجع ارايه اطالعات 
در مورد واكس��ن كرونا و فرآيند واكسيناسيون عليه بيماري كوويد ۱۹، اعالم و عنوان كرد كه به منظور زمان بندي و نوبت دهي 

تزريق واكسن كوويد ۱۹، نيازي به مراجعه حضوري به مراكز بهداشتي يا ثبت نام اينترنتي نيست.

رويداد

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي 
به واحدهاي اجرايي اين س��ازمان در سراس��ر كش��ور 
نح��وه اج��راي مرحل��ه دوم متناسب س��ازي حقوق 
مستمري بگيران تامين اجتماعي را ابالغ كرد.به گزارش 
اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، در اين 
بخشنامه كه از سوي مصطفي ساالري ابالغ شد، آمده 
است، همه مستمري بگيران بازنشسته، از كارافتاده كلي 
و بازماندگاني كه در تاريخ اجراي متناسب سازي پرونده 
آنها فعال بوده يا افرادي كه حداكثر تا پايان دوره برنامه 
ششم توسعه مستمري آنها برقرار شده يا مجددا فعال 
مي شود، مش��مول اين بخشنامه هستند.تاريخ اجراي 
متناسب سازي مرحله دوم از ابتداي سال جاري است و 
درخصوص احكام برقراري بازنشستگي و بازماندگان در 
سال جاري، تاريخ اجراي متناسب سازي از تاريخ برقراري 
و در خصوص احكام برقراري ازكارافتادگي كلي، از تاريخ 

پرداخت مستمري خواهد بود.

  متناسب سازي ۷۵ درصد اعاده سطح 
نسبت به زمان برقراري

با اجراي اين بخش��نامه فاصله حقوق بازنشس��تگان 
غيرحداقل بگير با اولين حكم بازنشستگي آنان به ميزان 
۷۵ درصد ترميم مي شود. مبلغ متناسب سازي ۷۵ درصد 
اعاده سطح نسبت به زمان برقراري با مبلغ پايه مستمري 
ماهيانه جمع و در سنوات آتي، مشمول افزايشات موضوع 

ماده ۹۶ قانون خواهد بود.

     متناسب سازي مزاياي جنبي
مزاياي جنبي بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران نيز 
مشمول متناسب س��ازي قرار گرفته است و بر همين 
اساس كمك به تامين معيشت مستمري بگيران كه پس 
از افزايش ساالنه در سال جاري به ۱۲۰ هزار تومان رسيده 
است و با متناسب سازي به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزايش 
يافت.همچنين كمك هزينه مسكن از ۷۰ هزار تومان به 
۱۵۰ هزار تومان، كمك هزينه عائله مندي از ۸۸ هزار و 
۵۱ تومان به ۳۷۰ هزار و ۲۷۱ تومان و كمك هزينه اوالد 

از ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار و ۹۹۶ تومان رسيد.

     تفاوت تطبيق متناسب سازي 
حداقل دريافتي براساس سابقه

مستمري آن دسته از افراد مشمول ماده )۱۱۱( قانون 
تامين اجتماعي كه ۲۰ س��ال و كمتر س��ابقه پرداخت 
حق بيمه دارند، بعد از افزايش سنواتي حقوق سال ۱۴۰۰ 

و اجراي متناسب سازي مرحله دوم كمتر از ۳ ميليون 
تومان نخواهد بود و اين مبلغ به ازاي هر سال سابقه باالتر 
از ۲۰ سال به ميزان ۴۰ هزار تومان افزايش مي يابد.ميزان 
سابقه مورد احتس��اب بر اساس مجموع سوابق اصلي و 
ارفاقي بيمه شده تا سقف ۳۵ سال است و حداقل ناخالص 
پرداختي بابت مستمري و مزاياي جنبي پس از اعمال 
متناسب سازي با احتس��اب كمك هزينه عائله مندي، 
كمك هزينه حق اوالد بابت ۲ فرزند كمتر از ۳ ميليون و 

۹۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

  تفاوت تطبيق متناسب سازي ۵0 درصدي
پ��س از اجراي مرحله دوم متناسب س��ازي، مجموع 
افزايش مس��تمري و مزاياي جنبي سال ۱۴۰۰ هيچ 
يك از مس��تمري بگيران نبايد كمتر از پنجاه درصد 
و بيش��تر از صددرصد مجموع مس��تمري و مزاياي 
جنبي ناخالص دريافتي وي در اسفندماه سال ۱۳۹۹ 
باشد.۱۰ارديبهشت ماه اطالعيه اي از سازمان تامين 
اجتماعي در حضور رييس كانون عالي بازنشستگان 
و رييس اتحاديه پيشكس��وتان بازنشستگان تامين 
اجتماعي و ديگر اعضاي كانون هاي بازنشستگي اعالم 
شد كه براساس آن اعمال ماده۹۶ )افزايش سنواتي( بر 
مجموع مبالغ مستمري و متناسب سازي اسفند سال 
۱۳۹۹ مس��تمري بگيران صورت گرفت. ۷۵ درصد 
عقب ماندگي مستمري سال برقراري به نسبت حداقل 

مستمري جبران شد.

ابالغبخشنامهمرحلهدوممتناسبسازيمستمريبگيرانتاميناجتماعي
جامعه حیاتوحش

 تالش ها براي حفظ 
آخرين بازمانده ميش مرغ

مدير پروژه مشاركتي حفاظت ميش مرغ از جذب 
مشاركت كشاورزان براي حفاظت از ميش مرغ ها 
خبر داد. مهدي نبي يان گفت: عالوه بر اينكه امسال 
هم اداره حفاظت محيط زيست بوكان مانند سال 
گذش��ته نس��بت به خريد محصول سرپاي گندم 
در بخش هايي از اراضي كش��اورزي منطقه اقدام 
مي كند، پروژه مش��اركتي حفاظت ميش مرغ نيز 
اقدام به خريد محصول س��رپا در بخش هاي ديگر 
زيستگاه خواهد كرد. او افزود: خريد محصول سرپا 
به صورت نوارهاي طول��ي و پراكنده در زمين هاي 
گندم و تحت عنوان »نوار ميش مرغ« انجام مي شود 
و با نصب تابلو و عاليم به كشاورزان اعالم مي شود 
كه اين بخش از محصول را برداشت نكنند.نبي يان 
با اش��اره به جلب مشاركت كش��اورزان براي باقي 
گذاشتن داوطلبانه قس��مت كوچكي از محصول 
خ��ود در زمين ه��اي زراعي گفت: خوش��بختانه 
اهالي منطقه عالقه زيادي به گونه ميش مرغ دارند 
و تاكنون از بس��ياري از پيشنهادهاي ما استقبال 
كرده اند. يكي از پيش��نهادهاي ما، باقي گذاشتن 
۱۰۰ مترمربع از محصول گندم به ازاي هر هكتار 
كشت در زمين زراعي بود كه در صحبت هاي اوليه 
با برخي از كش��اورزان منطقه مورد استقبال قرار 
گرفت.به گفته نبي يان، عالقه اهالي منطقه به اين 
پرنده يكي از اميده��اي اصلي براي حفظ آخرين 
بازمانده هاي ميش مرغ در ايران است.بر اساس اين 
گزارش آوات بازي��ار، رييس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان بوكان، نيز گفت: با توجه به اينكه 
از سال هاي دور زيستگاه هاي طبيعي ميش مرغ زير 
كشت محصوالت كشاورزي همچون گندم رفته 
است و زادآوري اين پرنده در همين زمين هاي زراعي 
اتفاق مي افتد، لذا وجود گندم در زمين هاي زراعي 
به نوعي پناهگاه امني براي جوجه ميش مرغ هايي 
است كه در همين ايام سر از تخم بيرون آورده اند. 
او اف��زود: معموال جوجه ميش مرغ هاي تازه متولد 
شده در اواسط مردادماه قدرت پرواز پيدا كنند اما 
فصل برداشت گندم اواخر خردادماه و اوايل تيرماه 
است بنابراين با برداش��ت گندم، جوجه هايي كه 
توانايي پرواز ندارن��د، در زمين هاي زراعي خالي از 
محصول در برابر دش��منان طبيعي همچون روباه 
و پرندگان ش��كاري بس��يار بي پناه و آسيب پذير 
خواهند شد.بازيار در ادامه گفت: از چند سال قبل 
با مش��اركت جامعه محلي و كش��اورزان منطقه، 
طرح برداشت ديرهنگام بخشي از محصول گندم 
در زيستگاه هاي زادآوري ميش مرغ در حماميان 
و دشت سوتاو را در دس��ت انجام داريم؛ به شكلي 
كه بخشي از محصول كشاورزان را به صورت سرپا 
از آنها خري��داري مي كنيم تا ب��ا تاخيري دوماهه 
برداشت شود و اين كار كمك زيادي به حفظ جوجه 

ميش مرغ ها مي كند.

تمديدخودكاراعتباركارتمعلوليتمددجويانبهزيستي
ط��ي بخش��نامه اي از ط��رف محمد 
نفريه، معاون امور توانبخشي سازمان 
بهزيس��تي به مديران كل بهزيس��تي 
اس��تان ها در سراس��ر كش��ور تمديد 
خودكار اعتب��ار كارت معلوليت افراد 
داراي معلوليت تحت پوشش بهزيستي 
به مدت يك سال، ابالغ شد.به گزارش 
روابط عمومي س��ازمان بهزيس��تي، 

بر اس��اس اين بخش��نامه با توجه به تداوم شرايط 
همه گي��ري ويروس كرونا و ض���رورت پرهيز افراد 

از تردده��اي غي��ر ض��روري، تم�امي 
كارت هاي معلوليت كه زمان اعتبار آنها 
به اتمام رسيده است يا در ماه هاي آينده 
به اتمام خواهد رسيد، به مدت يك سال 
و حداكثر تا پايان ارديبهش��ت ماه سال 
۱۴۰۱ تمديد مي شود.اين بخشنامه از 
مديران كل بهزيستي استان ها در سراسر 
كشور خواسته اس��ت تا اين موضوع را 
به اطالع افراد داري معلوليت واجد ش��رايط و تمام 

دستگاه هاي اجرايي ارايه دهنده خدمات برسانند.

كنديدرواكسيناسيون،فقرارافقيرترميكند
هر چه كرونا بيش��تر طول بكش��د و 
واكسيناسيون ديرتر صورت بگيرد، 
م��ردم فقي��ر، فقيرتر و خش��مگين 
مي ش��وند.عضو هيات مديره انجمن 
روانشناسي ايران با بيان اين مطلب 
در پاسخ به سوالي مبني بر تاثير بيمه 
نبودن خدمات س��المت در شرايط 
پاندمي كرونا بر افزايش مش��كالت 

روحي و رواني افراد جامعه، بيان كرد: در اين يك 
س��ال و نيمي كه درگير كرونا هستيم، تغييرات 
اساس��ي در س��بك زندگي افراد از ابعاد مختلف 
شخصي، خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد 
شده و بشر آماده اين تغيير نابه هنگام نبود و همه 
اينها فش��اري بر م��ردم وارد كرده ك��ه طبق نظر 
سازمان هاي بين المللي سالمت روان بعد از پاندمي 
كرونا، سونامي بعدي اختالالت رواني خواهد بود 
كه بابت آن هشدار مي دهند.حميد يعقوبي ادامه 
داد: البته با وجود اينكه مشكالت براي مردم زياد 
شده، ولي بنظر شايد هنوز خيلي متوجه نباشند، 
مثل خبر خودكش��ي چند رزيدنت پزش��كي كه 
اخيرا منتش��ر ش��د و اين موضوع به عنوان نمونه 

مي تواند نش��ان فش��ار و خستگي در 
بين كادر درمان را نشان دهد. او افزود: 
قطعًا يكي از موانع و مشكالت استفاده 
از مشاوره هاي رواني، هزينه آن است، 
چون مردم هم تحت فش��ار اقتصادي 
فزاين��ده اي ق��رار دارند و واقع��ًا براي 
هزينه ه��اي يوميه هم دچار مش��كل 
هس��تند و همين كه هزينه مش��اوره 
هم به سبد خانوار اضافه شود، هزينه ها بسيار زياد 
خواهد شد. به همين دليل قطعًا اگر سازمان هاي 
بيمه گر پاي كار بيايند، قطعا اس��تفاده از خدمات 
مشاوره و سالمت روان بيش��تر مي شود.يعقوبي 
ادامه داد: اما مش��كلي كه وجود دارد اين اس��ت 
كه مدي��ران تف��اوت س��رمايه گذاري و هزينه را 
نمي بينند، در حال حاضر خيلي از دستگاه ها فكر 
مي كنند سيس��تمي مثل آموزش و پرورش يك 
بخش هرينه س��از اس��ت، در صورتي كه اين يك 
س��رمايه گذاري براي تربيت نس��ل آينده است و 
بحث سالمت روان هم دقيقا به همين شكل است 
و شركت هاي بيمه به اشتباه فكر مي كنند كه تحت 

پوشش قرار دادن اين خدمات صرفه اي ندارد.

۲۸۶فوتيجديدكرونادركشور
بناب��ر اع��الم روابط عموم��ي وزارت 
بهداش��ت، در كش��ور ۲۸۶ بيم��ار 
كووي��د۱۹ جان خ��ود را از دس��ت 
دادند و به اين ترتيب ش��مار قربانيان 
اين بيماري در كش��ور از ۷۷هزار نفر 
گذشت. بر اساس اين گزارش تاكنون 
دو ميليون و ۳۲ هزار و ۱۶۲ نفر ُدز اول 
واكسن كرونا و ۳۸۸ هزار و ۸۲۱ نفرنيز 

ُدز دوم را تزري��ق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي 
تزريق ش��ده در كش��ور به دو ميليون و ۴۲۰ هزار 
و ۹۸۳ ُدز رس��يد. ب��ر اس��اس معياره��اي قطعي 
تش��خيصي، ۱۴ هزار و ۳۱۹ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۹۴ 

نفر از آنها بستري شدند.مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۷۶۵ 
ه��زار و ۴۸۵ نفر رسيد.خوش��بختانه 
تاكنون دو ميليون۲۴۲ هزار و ۲۳ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند.پنج هزار و ۲۶۴ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون ۱۸ ميليون و ۱۵۱ هزار 
و ۴۸۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۳ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۲۶۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۸۳ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند.

ذرهبین

صبح روز گذشته خبر پيدا شدن جسد يك مرد در سطل 
زباله اي در شهرك اكباتان، منتشر شد. اما هنوز لحظاتي از 
انتشار اين خبر نگذشته بود كه معلوم شد اين جسد متعلق 
به بابك خرمدين، كارگردان سينما است. اما خبرهاي 
بعدي دردناك تر و شوك آورتر بودند، اينكه پليس اعالم 
كرد قاتالن او را پيدا كرده و آنها پدر و مادر بابك خرمدين 
هستند كه به قتل و سپس مثله كردن او اعتراف كرده اند. 
هيچ كس هنوز نمي داند انگيزه آنها از اعمال چنين رفتار 
وحشتناكي چه بوده اما هر چه هس��ت، اين روزها انگار 
كشتن فرزند هم ديگر براي كسي خيلي سخت و دشوار 
به نظر نمي رسد. سرپرست دادسراي جانيي تهران گفت: 
جسد بابك خرمدين براي تحقيقات و بررسي هاي الزم 
در اختيار پزشكي قانوني قرار دارد و پرونده قضايي وي در 
دست اقدام است.قاضي محمد شهرياري افزود: جسد اين 
شخص روز گذشته در اكباتان پيدا شده و در تحقيقات 
به عمل آمده پدر و مادر اين كارگردان دس��تگير شدند. 
او ادامه داد: جس��د براي تحقيقات و بررس��ي هاي الزم 
در اختيار پزش��كي قانوني قرار دارد و پرونده قضايي در 
دست اقدام است.بابك خرمدين متولد ۱۳۵۳ در تهران 
و كارگردان س��ينما بود.آن مرحوم برنده جايزه بهترين 
فيلم كوتاه داستاني براي »بور بيجاده رنگ« در جشنواره 

بين المللي فيلم آسا )فيلم هاي انسان دوستانه( ۱۳۸۸، 
برنده ديپلم افتخار بهترين كارگرداني براي فيلم»بور 
بيجاده رنگ« در پنجمين جشنواره بين المللي پروين 
اعتصامي۱۳۸۸، برنده جاي��زه بهترين كارگرداني و 
بهترين فيلمنامه و بهترين صدا براي فيلم »بور بيجاده 
رنگ« در ششمين جش��نواره دانشجويي فيلم نهال 
)دانشگاه هنر( ۱۳۸۸ و نامزد بهترين تصوير برداري و 

تدوين را در كارنامه كاري خود ثبت كرده بود.

  پرونده قضايي بابك خرمدين 
در دست اقدام است

تهران- ايرنا- سرپرست دادسراي جنايي تهران گفت: 
جسد بابك خرمدين براي تحقيقات و بررسي هاي الزم 

در اختيار پزشكي قانوني قرار دارد و پرونده قضايي وي 
در دست اقدام است. قاضي محمد شهرياري روز دوشنبه 
در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرن��ا افزود: پدر و مادر 
مقتول به قتل اعتراف كرده اند. وي ادامه داد: جسد اين 
شخص روز گذشته در اكباتان پيدا شده و در تحقيقات 
به عمل آمده پدر و مادر اين كارگردان دستگير شدند. 
شهرياري ادامه داد: جسد براي تحقيقات و بررسي هاي 
الزم در اختيار پزشكي قانوني قرار دارد و پرونده قضايي 
در دست اقدام است. جس��د مثله شده اين كارگردان 
صبح ۲۶ ارديبهشت ماه جاري در خيابان نفيسي محله 
اكباتان كشف ش��د. بابك خرمدين متولد ۱۳۵۳ در 
تهران و كارگردان سينما بود. آن مرحوم برنده جايزه 
بهترين فيلم كوتاه داستاني براي »بور بيجاده رنگ« در 
جشنواره بين المللي فيلم آسا )فيلم هاي انسان دوستانه( 
۱۳۸۸، برنده ديپلم افتخار بهترين كارگرداني براي فيلم 
»بور بيجاده رنگ« در پنجمين جشنواره بين المللي 
پروين اعتصامي۱۳۸۸، برنده جايزه بهترين كارگرداني 
و بهترين فيلمنامه و بهترين صدا براي فيلم »بور بيجاده 
رنگ« در ششمين جش��نواره دانشجويي فيلم نهال 
)دانشگاه هنر( ۱۳۸۸ و نامزد بهترين تصوير برداري و 

تدوين را در كارنامه كاري خود ثبت كرده بود.

پروندهقضاييبابكخرمديندردستاقداماست

بحران آب در كش��ور جدي اس��ت، از 
خشك شدن زاينده رود گرفته تا هامون 
و بختگان. بارش هاي كم چند س��الي 
است كه ايران را دچار خشكسالي كرده است. ايران 
سال هاست كه به دليل روش هاي سنتي كشاورزي 
منابع آبي بسياري را از دست داده و در اين بين هر چه 
كارشناسان هش��دار دادند گوش هيچ كس بدهكار 
حرف هاي شان نبود. كار به جايي رسيد كه درياچه 
اروميه هم در آستانه خشك شدن قرار گرفت. ماجرا 
به همين جا ختم نمي شود، منابع آب زير زميني هم در 
معرض خطر نابودي قرار دارند. چاه هايي غير استاندارد 
كه در مناطق مختلف كشور حفر شده اند و حاال باعث 
فرونشست زمين هم هستند، از ديگر مواردي است 
كه بحران آب در كش��ور را جدي نش��ان مي دهد. بر 
اس��اس آمارهاي موجود نزديك به ۹۰ درصد منابع 
آبي ايران در كشاورزي مصرف مي شوند. مساله اي كه 
با صرفه جويي هاي شهرنشينان هم نمي تواند دردي 
را درمان كند. اين در حالي اس��ت كه ايران به دليل 
وضعيت آب و هوايي كه دارد مي توانست با استفاده از 
روش هاي نوين كشاورزي چنين خشكسالي را تجربه 
نكند. حاال بحران آب هر روز بيشتر از روز قبل خود را 
نمايان مي كند و اين امر مي تواند به بروز بحران هاي 
ديگر هم بيانجامد.  به هر حال از نظر كارشناسان بايد 
بحران آب را به دو بخش تقسيم كنيميكي بحران آب 
ناشي از استفاده بي رويه آب و بحران آب ناشي از تغيير 
چش��م انداز طبيعت به لحاظ توليد سيالب، رسوب، 
فرسايش و انتقال آلودگي كه قطعا براي هر كدام بايد 
راهكارهاي جداگانه اي را تجويز كرد. مساله اصلي اما 
اين اس��ت كه چه مي توان كرد تا بيشتر از اين دچار 

وضعيت بحراني در مورد منابع آب نشويم. 

    سكوت نكنيد
معاون رييس جمهوري با تاكي��د بر ضرورت اصالح 
سياست هاي كالن كشور خاطرنشان كرد: متخصصان 
كش��ور بابت س��كوت خود برابر تاريخ بايد پاسخگو 
باشند.عيسي كالنتري در وبينار علمي - تخصصي با 
موضوع »استراتژي هاي ملي و بين المللي براي مقابله 

با پديده هاي زيس��ت محيطي خشكس��الي و گرد و 
غبار« كه امروز برگزار شد، گفت: برخي سياستمداران 
كشور به توسعه پايدار اعتقاد ندارند. به داليل سياسي 
تمركز به توليد داخل به هر قيمتي و استفاده منابع 
در كشاورزي است. ساالنه ۲۰ ميليارد متر مكعب از 
منابع طبيعي و آب هاي زيرزميني اضافه برداش��ت 
صورت مي گيرد. منابع آب غارت مي شود. با اين روند 
۲۰ سال ديگر و در سال ۱۴۲۰ اطراف زاگرس ديگر 
اثري از كشاورزي نخواهد بود چون منابع آب را غارت 
مي كنيم. رييس سازمان حفاظت محيط زيست اضافه 
كرد: اين سرزمين۷۰۰۰ س��ال سابقه زيستن دارد. 
نس��ل حاضر مي خواهد با ابزاري كه به دست آورده 
همه منابع را غارت كند. تكنولوژي وارد شده شدت 
تخريب را به ش��دت افزايش داده است.  كالنتري در 
سخنراني خود با انتقاد نسبت به سكوت متخصصان 
كشور درباره بحران آب و بااشاره به اينكه جنگ آب بين 
برخي استان ها شروع شده است و به روستاها مي رسد 
گفت: طبيعت ايران قرباني سياست هاي كالن كشور 

شده است و اكنون به تجاوز اين نسل پاسخ مي دهد.
او يادآور ش��د: تقريبا تا اوايل دهه ۶۰ نابساماني هاي 
طبيعي كمتري داشتيم. با توجه به افزايش جمعيت 
و سياست هاي كالن كشور و با درنظر گرفتن اينكه 
ناپايداري در توسعه در كشور يك رسم بود و االن هم 
هست، تجاوز به طبيعت و آب و خاك و محروم كردن 
طبيعت از منابع خودش سبب شد كه كشور به اين 
روز بيفتد و گرد و غبار، خشكس��الي و فرسايش آن 
را مي بينيم. رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
تصريح كرد: زماني كه توس��عه پاي��دار در اوايل دهه 
۷۰ و در س��ال ۱۹۷۰ ميالدي در دنيا شروع شد، ما 
تا سال هاي۱۳۸۰ توسعه پايدار را به عنوان سوغات 
غرب مي ش��ناختيم و به منابع آب و خ��اك، منابع 
آب هاي س��طحي و آب ه��اي زير زمين��ي، مراتع و 

بيابان ها تجاوز شد.

   ۱00 برابر شدن  بيالن  منفي آب
كالنتري با اشاره به پروژه هايي كه در دهه ۶۰ آغاز شد 
و مراتع ش��خم زده و گمان مي شد كه همه نيازهاي 

مردم را در داخل كشور به هر قيمتي بايد تهيه كنيم، 
گفت: ما در سال ۱۳۶۰، كال ۲۰۰ ميليون متر مكعب 
در سال بيالن منفي داشتيم اما اين رقم به ۲۰ ميليارد 
مترمكعب رسيده اس��تيعني۱۰۰ برابر شده است. 
معاون رييس جمهوري با اش��اره به دست اندازي به 
آب هاي فسيلي و كشاندن آن به سطح زمين، استفاده 
از اين آب براي توليد، استفاده غير علمي از آب هاي 
سطحي، بي توجهي به حق آبه هاي زيست محيطي، 
سدس��ازي هاي غيرپاي��دار و توجه نك��ردن به حق 
طبيعت اظهاركرد: بر مبناي توافق ريو در سال ۱۹۹۲ 
كه در س��ال ۱۹۹۷ س��ازمان ملل متحد آن را تاييد 
كرد، كش��ورها حق دارند تنها از ۴۰ درصد منابع آب 
تجديدپذير استفاده كنند اما سال هاست كه ما بيش 
از ۱۰۰ درصد ظرفيت آب هاي تجديدپذير استفاده 
مي كنيم. به گفته او، طبيعت ايران قرباني سياست هاي 
كالن كش��ور شده است. سياس��ت هاي كالن نيز به 
دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد و دستگاه هاي اجرايي 
گاه، خود پيش قراول اين امر هستند. رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست با بيان اينكه افزايش جمعيت 
چيز خيلي خوبي است به شرطي كه عوامل افزايش 
جمعيت به طبيعت كشور تحميل نشود و نياز غذايي 
و توسعه جمعيت با درنظرگرفتن محدوديت منابع 
پيگيري شود، اظهاركرد: در فروردين ماه سال ۱۳۶۱ 
كه مهندس موس��وي كه آن هنگام نخست وزير بود 
دس��تور دادند كه من در برنامه ريزي اول پنج س��اله 
آن زمان كه اجرايي نش��د، به عنوان نماينده ايشان 
حضور داشته باشم. به ياد دارم كه بين منابع طبيعي 
و كارشناسان سازمان دامپروري درگيري شد. در آن 
زمان صحبت از اين بود كه تعداد دام در كل كش��ور 
به ۶۵ ميليون واحد مي رس��د. كارشناسان سازمان 
جنگل ها معترض بودند چراكه معتقد بودند تحميل 
اين مي��زان دام به مراتع باعث از بين رفتن پوش��ش 

گياهي مي شود.

  افزايش برداشت آب هاي زير زميني
به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، كالنتري افزود: ام��روزه ۶۵ ميليون واحد 

دامي به ۱۲۰ ميليون واحد دامي در كش��ور رسيده 
است. س��االنه بيش از ۲۰ ميليارد متر مكعب اضافه 
برداش��ت از منابع آب هاي زيرزمين��ي داريم. امروز 
منشأ بخش عمده اي از گرد و غبار، داخلي است؛ گرد 
و غباري كه در استان كرمان در حوزه جازموريان بود، 
گرد و غبارهايي كه در اس��تان فارس اس��ت و بخش 
عمده اي از گرد و غبارهايي كه در اس��تان خوزستان 
بود با استفاده از منابع صندوق توسعه محيط زيست 
ب��ا تخصيص۳۷۰ ميليون مهار ش��د. او ب��ا تاكيد بر 
اينكه طبيعت به عملكرد ما پاسخ مي دهد، به تاثير 
سياست هاي ناپايداري كه بخش هاي كشاورزي به 
منابع طبيعي تحميل كرده است، اشاره كرد و گفت: 
جازموريان را قبل از س��اخت س��د جيرفت و پس از 
آن درنظ��ر بگيريد. ما فكر كرديم آبي كه به س��مت 
جازموريان به عنوان حق آبه زيست محيطي مي رود 
را بايد صرف كش��اورزي بكني��م. آب را مهار كرديم، 
كش��اورزي را توس��عه داديم و جازموريان را خشك 
كرديم. معاون رييس جمه��وري تصريح كرد: در هر 
هكتار از فرسايش، يك درصد زير۱۰ ميكرون و ۱۰ 
درصد آنها زير۱۰۰ ميكرون است. وقتي از صحراي 

گبي در چين غبار كمتر از ۱۰ ميكرون بلند مي شود، 
از اقيانوس آرام عبور مي كند و به امريكا مي رسد. ما بايد 
به سياست گذاران و تصميم گيرندگان فشار بياوريم كه 

طبيعت را حفظ كنيم.

     غارت نسل هاي آينده
كالنتري تاكيد كرد: خودكفايي بسيار خوب است اما 
خودكفايي كه ريشه كن نباشد. ما از كيسه نسل هاي 
آينده داريم توليد انجام مي دهيم. منابع آنها در همه 
جاي كشور، در جيرفت، در كرمان و ... غارت مي شود. 
۴۰ س��ال پيش در اس��تان كرمان سطح زير كشت 
باغات پسته ۳۵ تا ۴۰ هزار هكتار بود و امروز افتخار 
مي كنيم كه ميزان آن به ۲۰۰ هزار هكتار رسيده است. 
چگونه؟ آب هاي زيرزميني را به سطح زمين آورديم و 
تبخير كرديم. به دليل سياست هاي غلط، منابع كشور 
از دست مي رود. فشار بر منابع طبيعي بيش از اندازه 
است. او با اشاره به اينكه با امكاناتي چون قرق نمي توان 
مناب��ع را حفظ كرد، گف��ت: در س��ال ۱۳۵۲ براي 
جمعيت۳۵ ميليون نفري گفته بودند كه براي رشد 
پايدار نمي توانيد همزمان در كشور در حوزه پروتئين 

و غالت به خودكفايي برسيد. امروز طبيعت با فشاري 
كه تصميم سازان كشور تحميلمي كنند، مواجه است.

كالنتري در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار 
كرد: حدود ۷۰ س��ال پيش همه مردم ش��مال كشور 
جمع مي ش��دند، درختان افتاده جنگل هاي شمال را 
نمي توانس��تند خارج كند. وقتي تكنولوژي وارد شد، 
سرعت تخريب به شدت افزايش پيدا كرد و كشور به اين 
روز افتاد. اگر همه مردم ايران مقني بودند۱۰۰ س��ال 
پيش نمي توانس��تند آب هايي كه بايد از زمين خارج 
مي شد را استخراج كنند اما با ورود تكنولوژي، تا عمق 
۳۰۰ تا ۵۰۰ متر حفر كردند و منابع آب را تخليه كردند.

    توسعه جنگ آب از استان ها به روستاها
او خاطرنش��ان كرد: ۲۰ تا ۲۵ س��ال پيش از استان 
فارس، دو ميليون تن خريد گندم صورت مي گرفت 
ام��ا امس��ال ۵۰۰ هزار ت��ن گندم هم ن��دارد چون 
آب هاي زيرزميني و كارس��تي تمام شد. جنگ آب 
بين استان هاي اصفهان، چهار محال بختياري، يزد، 
خوزستان و لرستان شروع شد و اين جنگ از استان 

به استان در حال رسيدن به روستا به روستا است.

گزارش

هشداركالنترينسبتبهتبعاتبحرانآببرايكشور

منابعآبغارتميشود
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