
با بازگشت امريكا به برجام 
 FATF و پيوس��تن ايران به
بالغ بر 432 ه��زار ميليارد 
تومان پول ملت كه توسط 
كاس��بان تحري��م  ناب��ود  
مي شود را مي توان بين 80 

ميليون ايراني تقسيم كرد.
تحريم هاي ايران شامل دو 
بخش داخلي و خارجي است كه ساالنه معادل 432 
هزار ميليارد تومان درآمد ارزي دولت را كه سهم آحاد 
مردم مستضعف است به جيب كاسبان تحريم ريخته 

و توليد كننده داخلي را به خاك سياه نشانده است. 
بخ��ش خارج��ي تحريم ه��ا   مرب��وط  ب��ه برجام و 
ممنوع المعامله بودن اي��ران در بازارهاي بين المللي 
نفت و گاز و پتروش��يمي و فوالد و... تجارت است كه 
دسترسي دولت را از منابع ارزي كوتاه كرده.  نتيجه اش 
هم در دولت دوازدهم سياست افزايش هفت برابري 
قيمت دالر از 4200 تومان ب��ه 25 هزار تومان براي 
تامين كس��ري بودجه و جلوگيري از ورشكس��تگي 
بانك ها و شركت هاي دولتي و خصولتي و كالهبرداري 
از ميليون ها نفر ايراني در بورس است. قيمت مسكن 
و س��كه را 10 برابر كرد، قيمت مرغ و گوشت و ديگر 
كاالهاي اساسي را  به رغم تخصيص ارز 4200 توماني 
سه برابر كرد؛ به گونه اي كه قيمت مرغ از 8 هزار تومان 
به 24 هزار تومان، گوش��ت از 40 هزار تومان به 120 
هزار تومان و قيمت برنج از 14 هزار تومان به 42 هزار 
تومان پركشيد. هزينه هاي توليد را 7 تا 10 برابر كرد. 
قيمت فوالد سر به فلك كشيده. پرايد از 24 ميليون 
تومان رس��يد به 140 ميليون تومان. قيمت خانه در 
دوقوزآباد از متري يك ميليون تومان رس��يد به 10 
ميليون تومان. كسي كه كه قبال صبحانه و ناهار و شام 
نان و پنير و سبزي مي خورد حال با گرو گذاشتن كارت 
بانكي يارانه اش يك وعده نان قرضي مي خورد. البته 
برق و آب و گاز و تلفنش چون اصال به ش��بكه متصل 

نيست مجاني شده! 
بخش داخلي تحريم- مربوط مي شود به تحريم هاي 
داخلي FATF كه از 200 كشور دنيا فقط ايران و كره 
ش��مالي آن را نپذيرفته اند. اما اهميت FATF از آنجا 
است كه بدون آن كاسبان تحريم مي توانند براي دور 
زدن تحريم خودساخته داخلي 20 درصد پورسانت 
بگيرند كه به گفته رييس كل سابق بانك مركزي يعني 
آقاي دكتر همتي رقمي معادل 18 ميليارد دالر است 
كه با دالر 24 هزار تومان مي شود چيزي حدود 432 
هزار ميليارد تومان. اي��ن رقم را اگر بخواهيم از دهان 
كساني كه محترمانه اش در فرهنگ اصالحي كاسب 
تحريم اس��ت، دربياوريم و به 40 ميليون نفر زير خط 
فقر مطلق در كشور پرداخت كنيم، مي شود هر نفر 10 
ميليون و 800 هزار تومان در سال يا 900 هزار تومان 
در ماه. به اي��ن نكته توجه كنيد كه كل بودجه جاري 

دولت براي سال 1400 حدود 637 هزار ميليارد تومان 
لحاظ شده است. يعني مافياي حامي ماندن ايران در 
ليست سياه FATF و جلوگيري از به ثمر رسيدن برجام 
تقريبا به اندازه بودجه جاري كشور در يك سال درآمد 
به جيب مي زنند البت��ه  از جيب فقرا و يتيمان! تاثير 
تحريم ها و قرار گرفتن در ليست سياه FATF بر دولت: 
دولت را از بيش از 80 تا 120 ميليارد دالر منابع ارزي 
حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي در سال محروم كرده 
است. دولت را از جذب ساالنه 50 تا 100 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خارجي در صنايع مادر محروم كرده. 
افزايش نرخ بيكاري و كاهش زاد و ولد و ازدواج و افزايش 
طالق و نابهنجاري هاي اجتماعي و زنداني، نرخ رشد 
اقتصادي منفي، مشكالت افزايش چند برابر قيمت ها 
در بازار مس��كن و كاالهاي اساس��ي، افزايش ضريب 
جيني و بحران تسري فقر مطلق به بخش عظيمي از 
جامعه و اوج گرفتن اعتراضات مردمي و افت ارزش پول 
ملي به بي ارزش ترين پول جهان از مشكالت الينحلي 
است كه دولت بعدي بايد با آن دست و پنجه نرم كند. 
ضمنا رقباي ايران در ب��ازار نفت و گاز و ديگر صنايع، 
بازارهاي ايران را تصرف كرده اند و عالقه اي به بازگشتن 
ايران به تج��ارت جهاني ندارند. اي��ن رقبا در صورت 
پيوس��تن ايران به FATF و احياي برجام و برداشته 
شدن تحريم ها ساالنه بالغ بر500 تا 1000 ميليارد دالر 
عدمالنفع خواهند داشت! مثال متوقف شدن خط لوله 
صلح كه قرار بود گاز ايران را به پاكستان، هند و چين 
صادر كند. متوقف شدن خط لوله صادرات گاز ايران به 
اروپا كه كال قابل اجرا نيست چون مسير را با بحران هاي 
جنگي با خاك يكسان كرده اند. در نقطه مقابل روسيه 
حاال هم سهم صادرات نفت ايران را به خود اختصاص 
داده هم از شمال درياي خزر با خطوط لوله به چين نفت 
و گاز صادر مي كند و قرار است به افغانستان و پاكستان 
هم صادر كند. قيمت هاي گاز را روسيه در اروپا تعيين 
مي كند؛ راه به راه با تركيه قرارداد گازي مي نويسد.  تاثير 
تحريم ها و قرار گرفتن در ليست سياه FATF بر بخش 
خصوصي: مردم و صنايع كش��ور در بخش خصوصي 
را از به��ره مندي از ش��بكه هاي بين المللي تجارت و 
تب��ادالت پولي و بانك��ي ارزي در بازارهاي بين الملل 
و جذب س��رمايه گذاري خارجي محروم كرده است. 
رقباي صنايع و توليد كنندگان داخلي كه با استفاده 
از تعطيلي كارخانه هاي ايراني، در قالب كش��ورهاي 
دوست در ايران فعال هستند و مواد خام و اوليه را مفت 
از ايران مي برند و تولي��دات و محصوالت نهايي خود 
را كه مي ش��ود خودمان توليد كنيم را در ايران عرضه 
مي كنند، عالقه اي به فعال شدن بالغ بر 20 هزار واحد 
توليدي تعطيل و نيمه تعطيل در ايران ندارند. كاسبان 
تحريم و ش��ركاي خارجي آنها دس��ت مردم و بازار و 
توليد كنندگان و تجار و سرمايه گذاران و استارت آپ ها 
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يادداشت- 1

حفره سرمايه گذاري در اقتصاد
»جامع��ه ايران��ي در يك��ي از 
مهم ترين مقاطع تاريخي خود 
قرار دارد.« اين عبارت ش��ايد از 
منظر برخي جمله اي كليشه اي 
به نظر برس��د، اما اي��ن عبارت، 
عين واقعيت است كه هر لحظه 
مي تواند منشأ اثرگذاري و تحول 
باشد، اگر درك درستي از لحظه 
و آن در كشور وجود داشته باشد، بايد بدانيم كه ايران تافته 
جدا بافته اي در ميان كش��ورهاي ديگر نيس��ت. مانند هر 
كشور و هر سرزمين ديگري، ايرانيان نيز بايد از يك طرف، 
اميد بااليي به آينده داش��ته باش��ند و از س��وي ديگر عدم 
اطمينان شان به دورنماي پيش رو، كاهش پيدا كند. برخي 
از اقتصاددانان بزرگ مثل پروفسور نايل و پروفسور داگالس 
نورث، معتقدند كه اساسا وظيفه دولت ها و اقتصاددان ها و 
به طور كلي سياستمداران، كاهش عدم اطمينان و تسهيل 
تصميم گيري هاي عمومي براي حال و آينده اس��ت. وقتي 
جامعه اي دچار عدم اطمينان گسترده اي باشد، مانند اين 
اس��ت كه يك حق بيمه بزرگ به دليل ع��دم اطمينان بر 
ابع��اد و زواياي گوناگون حياتش س��ايه افكنده و روند كلي 
تصميم سازي را با مشكالت عديده اي مواجه مي سازد. وقتي 
روند عادي تصميم گيري در جامعه اي مختل ش��ده باشد، 
سرمايه گذاري با مشكل روبه رو خواهد شد. چرا كه سرمايه به 
دنبال آغوش آرام و باثباتي است كه در آن آرامش و اطمينان 
را بتواند تجربه كند. وقتي س��رمايه گذاري با مشكل مواجه 
شود، توليد ملي با اخالل مواجه خواهد شد. اين روند باعث 
افزايش دامنه هاي بيكاري، نزول شاخص هاي اقتصادي و 
معيشتي و نهايتا گسترش فقر مطلق در جامعه مي شود. اين 
فرايند، چرخه ناامي��دي فزاينده را بازتوليد مي كند و در اثر 
آن، نااميدي در جامعه پمپاژ مي شود. بهترين راه براي مقابله 
با اين وضعيت آن اس��ت كه بررس��ي شود تا مشخص شود 
طي سال هاي گذشته در عرصه سرمايه گذاري عمومي چه 
پيشرفت هايي را تجربه كرده ايم. متاسفانه بيشتر كساني كه 
خود را دولتمرد مي دانند به دنبال آن هستند كه سرمايه هاي 
عمومي را مصرف روز و نيازهاي سطحي خود كنند. يعني 
ظرفيت هايي كه مي بايست براي توسعه كشور و در راستاي 
افزايش سرمايه هاي عمومي در چشم انداز آينده به كار گرفته 
شوند در مس��ير ايجاد محبوبيت هاي مقطعي و غير پايدار 
سياستمداران اتالف مي شوند. بدون اينكه نسل هاي آينده 
از اين ظرفيت ها )چه سرمايه هاي مشهود و چه سرمايه هاي 
نامشهود( بهره برداري الزم را داشته باشند. اين روند كلي باعث 
شده، نرخ انباشت سرمايه در ايران در حال حاضر به يك سوم 
تركيه برسد. در حالي كه انباشته سرمايه ايراني  درگذشته 
نسبت به كشوري مانند تركيه وضعيت بسيار مطلوبي داشت. 
اين مقايسه تطبيقي در خصوص ساير كشورهاي منطقه نيز 
يك چنين اوضاع نامناسبي را دارد. نرخ انباشت سرمايه در 
ايران در مقايسه با چين، سنگاپور، امارات و... كاهش پيدا كرده 
در حالي كه دهه هاي قبل وضعيت ايران در اين شاخص به 
مراتب مناسب تر بود. در سال هاي نه چندان دور در معماري 
قديم خانه ها همواره حوض هاي سنگي در ميانه حياط ها 
تعبيه مي شد. حوضي كه انباشت آب به عنوان مظهر پاكي 
و يكي از نيازهاي اساسي خانه ها در آن صورت مي گرفت و 
به كانوني براي نشست و برخاست خانواده هاي ايراني بدل 
مي شد. در برخي زمان ها به دليل افزايش سرما و يخ زدگي، 
آب بندي حوض ها از بين مي رفت و حوض ها با شكستگي و 
سوراخ شدگي مواجه مي شدند. اساسا آب كردن حوضي كه 
شكسته شده باشد، اشتباه است. چرا كه باعث هدررفت آب 
و نفوذ رطوبت به ساير ساختارهاي خانه مي شد. يعني ابتدا 
بايد شكستگي حوض تعمير ش��ود، بعد انباشت آب در آن 
صورت بگيرد. اين روند دقيقا در حوزه هاي بنيادين اقتصاد 
نيز موضوعيت پيدا مي كند. زيرس��اخت هاي اقتصادي و 
توليدي كشور، نيازمند به روزآوري و سرمايه گذاري است تا 
منافذي كه در طول سال ها در ابعاد و زواياي گوناگون آن ايجاد 
شده، برطرف شوند. طبق محاسبات تحليلي دقيق، اقتصاد 
ايران ني��از دارد كه حداقل 40درصد از GDP خود را صرف 
سرمايه گذاري بر روي زيرساخت هاي خود كند. اين در حالي 
است كه ايران نه تنها سرمايه گذاري هاي الزم را انجام نداده 
بلكه ميانگين س��رمايه گذاري ايران، منفي است. به عنوان 
مثال آتش سوزي اخير در پااليشگاه تهران به دليلي رخ داد 
كه مخازن پااليشگاه در اثر گذشت زمان، دچار خوردگي هاي 
فراواني شده بود. زماني كه اين ورق ها دچار خوردگي شوند، 
ورق هاي فوالدي نازك ش��ده و در نهايت حوادث تلخ از راه 
مي رسند. يعني ايران نتوانسته بود، حتي به اندازه چند ورق 
فوالدي الزم در پااليشگاه هاي خود سرمايه گذاري كند. اين 
نمونه اي است كه موارد مشابهي مانند آن را و تداوم آن را در 
بخش ها و حوزه هاي مختلف زيرساختي تسري داد. 40هزار 
بشكه گازوييل كه در سطح جهاني بشكه اي 150دالر قيمت 
دارد در اثر اين عدم س��رمايه گذاري بر روي زيرساخت ها از 
ميان رفت، چرا كه ايران نتوانسته است بر روي زيرساخت ها 
سرمايه گذاري الزم را صورت دهد. در هر موردي اين فقدان 
سرمايه گذاري خسارت هاي اينچنيني مي آفريند.به دليل 
عدم سرمايه گذاري بر روي زيرساخت هاي بخش كشاورزي، 
بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي آب كشور هدر مي رود. چرا 
كه در ايران در حوزه آبياري قطره اي و كشاورزي نوين اقدامات 
الزم صورت نگرفته است. بنابراين دولت آينده چنانچه نتواند 
در زمينه توسعه زيرساخت ها و جذب سرمايه گذاري هاي 
خارج��ي و داخلي اقدام��ات الزم را صورت دهد، كش��ور با 
مشكالت عديده اي روبه رو خواهد شد. در اين شرايط، جامعه 
و تمدن ايراني نيازمند س��اختاري است كه بتواند از طريق 
بهبود مناس��بات با جهان پيراموني، حفره اي كه در حوزه 

سرمايه گذاري و توسعه زيرساخت ها ايجاد شده را پر كند.

علي شمس اردكاني

در نشست ماهانه اتاق تهران در حضور رييس سازمان بورس تشريح شد 

گاليه ها و انتظارات بورسي اتاق
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 در آستانه 
فصلي نو در بورس

نيازي نيست رييس دولت آتي 
كاري انجام دهد

 تحول اقتصادي 
بدون تحول سياسي ممكن نيست

دورنم��اي ب��ورس ط��ي 4يا 
8س��ال آينده چگونه خواهد 
بود؟ مهم ترين گزاره هايي كه 
دولت آينده در مواجهه با بازار 
س��رمايه بايد مورد توجه قرار 
دهد، كدام موارد هستند؟ نحوه 
كنشگري فعاالن بازار سرمايه 
چگونه بايد باشد؟ اين پرسش ها 
و پرسش هايي از اين دست اين روزها در آستانه انتخابات 
رياس��ت جمهوري در فضاي عمومي و محافل اقتصادي 
كشور مطرح هستند. شخصا معتقدم با توجه به 2 قانون 
مناسبي كه در خصوص بازار سرمايه وجود دارد كه يكي 
قانون توسعه بازار اوراق بهادار و ديگري نيز قانون توسعه 
ابزارها اس��ت، حقيقتا مش��كل و كمبود قانون��ي در بازار 
سرمايه كشور وجود ندارد. در واقع نقشه راه تقنيني كشور 
كمبود خاص و ويژه اي را احس��اس نمي كند و مي توان با 
ظرفيت ه��اي موجود اين بازار را به س��مت ثبات هدايت 
كرد، البته اين اين معنا نيست كه مشكالت مديريتي در 
بازار سرمايه كشور وجود ندارد و كاستي هايي در اين حوزه 
اقتصادي وجود ندارد. دامنه وسيعي از مشكالتي كه در بازار 
سرمايه كشور مشاهده مي شود، مشكالت دروني است و 
مشكالت حاكميتي بارزي در اين حوزه مشاهده نمي شود. 
اين گزاره در صورتي معنا پيدا مي كند كه همگي يك تعريف 
مشخص از بازار داشته باشيم. از منظر من بازار جايي است 
كه فرآيند عرضه و تقاضا، قيمت انواع اوراق بهادار را مشخص 
مي كند. اما در اين ميان ممكن است، فردي اعتراض كند و 
اين پرسش را مطرح كند كه چرا بازار سرمايه كشور مانند 
برخي برهه ها، رشد 500درصدي را تجربه نمي كند؟ من 
اين كاستي را اشكال بازار نمي دانم و معتقدم ارتباطي با فعل 
و انفعال كلي بازار ندارد. بازار نشان دهنده اقتصاد واقعي يك 
جامعه است و تصويري شفاف از وضعيت كالن اقتصاد را 
نمايان مي كند. اگر اقتصاد واقعي رشد كند و سازوكارهاي 
موجود در آن روند منطقي داشته باشد، بازار سرمايه هم 
رشد مي كند.در نقطه مقابل نيز چنانچه مكانيسم بازار در 
مسير نوسان و كاهش نزول ها قرار داشته باشد، اين نوسانات 
در بازار نيز نمايان خواهد شد. اساسا كار اصلي يك بازار اين 
است كه تصويري شفاف و واقعي از فعل و انفعاالت موجود 
در آن بازار را نشان دهد.مانند دماسنجي كه وظيفه دارد، 
دماي هوا را در زمان گرمي و سردي به درستي نشان دهد. 
دماسنج كاري به علت گرم شدن و به علت سرد شدن و نحوه 
گرما يا سرما ندارد؛ يك دماسنج درست كارش اين است 
كه گرماي هوا يا س��رماي هوا را به طور شفاف نشان دهد. 
اگر امروز وضعيت بازار سرمايه كشور ما و شاخص بورس 
در شرايط مناسبي قرار ندارد و برخي شركت هاي بورسي 
از نظر س��ودآوري وضعيت ايده آل را ندارند، بايد در آينده 
سياست گذاران كالن كشور مانند مجلس، وزارت صمت، 
وزارت اقتصاد يا بانك مركزي از طريق تصميم سازي هاي 
درست، شاخص هاي كالن اقتصاد را در نقطه مطلوب تري 
ادامه در صفحه 2 قرار دهند.  

نامزده��اي  بن��ده  ازنظ��ر 
رياس��ت جمهوري برنامه جامع 
و كامل��ي در خص��وص بورس و 
بازار سرمايه اعالم نكرده اند اما در 
حال حاضر بورس از متغيرهاي 
اقتصادي كالن جدا نيست، يعني 
اگر رييس دولت آينده متغيرهاي 
كالن اقتصادي را در چهار حوزه 
سروسامان دهد بورس نيز به نوبه خود و با تأثير از آن تصميمات 
روند صعودي يا نزولي مي گيرد. به نظر بنده چهار حوزه است 
كه يك رييس جمهور مي تواند براي آن برنامه داشته باشد و 
به صورت شفاف و عمومي اعالم كند كه به واسطه آن ما بتوانيم 
روند بازار سرمايه را پيش بيني كنيم. اگر در خصوص مديريت 
نرخ ارز، مديريت نرخ سود، عدم قيمت گذاري دستوري و نحوه 
جبران كسري بودجه صورت شفاف و برنامه هاي خود را اعالم 
كند كه براي 4 سال آتي چه تصميماتي دارند، بازار سرمايه 
مي تواند ابهامات حال حاضر خود را برطرف كند و شرايط خود 
را با توجه به اينكه چه چيزي يا چه برنامه اي وجود دارد و چه 
اقدامي صورت بگيرد،  س��ازگار سازد. به نظر من برنامه هاي 
كالني وجود دارد كه يك رييس جمهور بايد در پيش بگيرد تا 
بازار سرمايه گذاري همانند بورس، رشد خود را آغاز كنند. در 
حال حاضر رشد نقدينگي معضل بازار سرمايه است و چندي 
پيش سران قوا يك مصوبه 7 بندي داشتند كه هنوز هم ابالغ 
نشده و مسير قانوني خود را طي نكرده است. اين مصوبه بايد 
به رهبري ابالغ شود و ايشان 7 بند را تاييد و درنهايت در بازار 
اجرايي شود. به عقيده من اين مصوبه 7 بندي كه 5 بند آن ناظر 
ورود نقدينگي به بازار است مي تواند كمك شاياني به وضعيت 
كند و ديگر نيازي نيست تصميمات آن چناني براي بازار سرمايه 
گرفته شود. رييس دولت آينده اگر تصميمات كالن اقتصادي را 
به طور كامل انجام دهد، بازار سرمايه نيز تغيير وضعيت مي دهد 
و قاعدتاً مهم ترين كارهايي كه بايد انجام دهد همان پيگيري 
مصوبه هفت بند سران قوا است كه رهبري ابالغ كند. اگر رييس 
دولت آتي اين كار را انجام دهد، بازهم بورس روند رو به رشد 
خود را در برمي گيرد. چيزي كه در بازار مشهود است كه اكثر 
سهم ها اصالح خود را انجام داده اند، برخي چندين ماه است در 
صف فروش هستند و بعد از برگشت از مجمع كه با دامنه باز، 
بازگشايي مي شوند تغيير وضعيت مي دهند. ازلحاظ بنيادي 
اكثر سهام در كف قيمتي خود هستند بنابراين آنچه كه امروز 
ديده مي شود بازار در حقيقت اصالح ديگري ندارد و به صورت 
تدريجي روند افزايشي به خود مي گيرد چون گزارش هاي سه 
ماهه گزارش هاي خوبي است و در حقيقت مجامع شركت تا 
آخر تيرماه برگزار مي شود، مي تواند وضعيت را تغيير دهد و 
سودهاي مطلوبي براي سرمايه گذران پديد آورد. بازار به صورت 
تدريجي نه به صورت شارپي مي تواند روند افزايشي به خود 
بگيرد و حركت خود را ادامه دهد. اين گونه كه از وضعيت بازار 
پيداست اين حجم معامالت اين روزها نسبت به روزهاي قبل 
نشان مي دهد كه پول اهالي بازار در قالب اوراق با درآمد ثابت 
بوده در اين قيمت خريد خود را انجام مي دهد و اين قيمت ها 
هيچ گونه مشكلي ندارند و به راحتي مي توان خريد و سود كرد.

در روزه��اي اخي��ر در جريان 
رقابت ه��اي  مناظره ه��ا، 
بحث ه��اي  ت��ي،  با نتخا ا
ش��بكه هاي اجتماعي و كف 
خيابان و ميادين اصلي شهر، 
مردم و كارشناسان نكاتي را در 
رابطه با نقش روساي جمهور، 
مديران اقتصادي و روس��اي 
بانك مركزي مطرح مي كنند كه نشان مي دهد اكثريت 
مردم، نقش اشخاصي مانند هاشمي رفسنجاني يا روحاني 
را در قامت رييس جمهوري و افرادي مانند سيف و همتي را 
در قامت رييس  بانك مركزي، بيشتر از سياست هاي كالن، 
محيط كالن اقتصاد، فضاي بين المللي، تحريم ها، كرونا، 
شوك هاي نفتي، جنگ و ساير شوك هاي بيروني مي دانند 
و انتظار داشته و دارند كه با انتخاب افراد، اوضاع آنگونه كه 
مي خواهند پيش برود و شاخص هاي اقتصادي بهتر شود. 
اگرچه دانش، توان مديريتي، نفوذ كالم صاحب نظران و 
ارتباط هاي افراد و مديران سياسي و اقتصادي، اهميت 
زيادي دارد و انتخاب افراد شايسته و با توان باالتر مي تواند 
به اثرگذاري بيشتري منجر شود و همچنين برگزاري 
انتخابات با سليقه هاي مختلف، موجب مشاركت بيشتر 
مردم و اعتماد و حمايت باالتر جامعه از افراد مي شود و به 
پيگيري مطالبات و توان اجرايي قوي تر كمك مي كند. 
اما در عين حال بايد توجه داشت كه يك مدير اقتصادي 
مثال سيف و همتي در سمت رييس كل بانك مركزي يا 
مديركالن اجرايي مانند روحاني در سمت رييس جمهور، 
چه وضعيتي را تحويل گرفته اند چه مسائلي را در گذشته 
ب��ه ارث برده اند كه مانند يارانه هاي نقدي قادر به تغيير 
آنها نيستند و در عين حال با چه شوك هاي بيروني مانند 
اجراي برجام يا خروج امريكا از برجام، تحريم ها، شوك 

كرونا و... مواجه مي شوند؟
براين اساس، شايسته است كه شاخص هاي كالن اقتصاد 
مانند رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، بيكاري و شاخص 
فالكت، قدرت خريد مردم، كاهش قدرت پول، نرخ ارز، 
تورم و ساير شاخص ها چه مسيري طي كرده و در زمان 
مديريت كدام مدير در بانك مركزي بهتر بوده است يا در 
كدام دولت و با چه شرايط و شوك هايي مواجه بوده است.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري، براي آنكه تعريف 
دقيق تر و بهتري از عملكرد دولت ها و مديران داش��ته 
باشيم الزم است كه به ش��اخص هاي كالن اقتصاد در 
سال هاي اخير توجه شود. زيرا نمي توان دليل مشكالت 
و گراني و تورم را تنها متوجه دولت يا مديران آن دانست 
و در عين حال نبايد نقش برخي سياست ها در مهار تورم 
و گراني نرخ ارز و ساير كاالها را ناديده گرفت و لذا ارزيابي 
نقش مديران اقتصادي از جمله روساي بانك مركزي 
در چند سال اخير بايد منصفانه انجام شود و نبايد تمام 
شكست ها يا تمام موفقيت ها را متوجه نقش يك مدير در 
يك دوره مورد نظر بدانيم، بلكه بايد به صورت تفصيلي 
ادامه در صفحه 2 به سياست ها و... 

احمد اشتياقيعليرضا توكلي
پيمان جنوبي

ليدا مددي

علي ربيعي، سخنگوي دولت: ايران با اقتدار 
به دور دوم انتخابي جام جهاني 
و جام ملت هاي آسيا صعود كرد

عملكرد اقتصاد در دوره 
مديران بانك مركزي از 
بهمني تا سيف و همتي

شاخص هاي اقتصادي 23 
سال اخير دردوره مديران 

 مختلف بانك مركزي 
چه پيامي دارد؟

 تأمين 
 كسري دولت 

 از بورس
 دروغ است

صفحه 2 صفحه 7    

صفحه 3    

از گور 
برخاسته

رنگ رخساره 
خبر مي دهد 
از سر درون

صفحه 2    

 حمايت 
»اعتماد ملي« 

و احزاب 
اصالح طلب 

از همتي
نشست ماهانه اتاق تهران با محور موضوعات اقتصادي 
برگزار شد. در اين نشست، كه سكاندار بورس واوراق بهادار 
حضور داش��ت، ابتدا مشكالت جدي بازار سهام از سوي 
نمايندگان بخش خصوصي مطرح شد . فعاالن اقتصادي 
با انتقاد از عملكرد متوليان بازار سرمايه، معتقد بودند كه 
ترغيب خيل عظيمي  از مردم براي پيوستن و ورود به بازار 
سرمايه بدون پيش بيني الزامات آن صورت گرفته است. 
اين در حالي است كه اقتصاد در وضعيت ركود تور مي  به 
سر مي برد و در بازار پول هم نرخ حقيقي سود منفي بود. 
در چنين شرايطي،  لطمات شديدي به جامعه وارد شد 
كه نه تنها مردم، سرمايه هاي اندك خود در اين بازار را از 
دست دادند بلكه امكان متنفع شدن از سود كم بانكي هم 
برايشان ميسر نشد و اكنون با قفل شدن دارايي هاي شان 
در بازار بورس مواجه هستند. به گفته آنها، عدم شناخت 
متولي سياس��ت گذاري در بازار بورس از ابزارهاي قابل 
استفاده يا دستكاري هاي مختلف دستوري و غيرفني، 
موجب شده تا بدون شناخت كافي و بررسي آثار اقدامات، 
يا تغيير روسا در سازمان بورس شاهد تغيير دامنه نوسان 
بورس باش��يم كه متاس��فانه تعيين دامنه نوسان به جز 
بي ثباتي بازار و تطويل تخليه حباب، پيامد ديگري ندارد. 
از اين رو، مهم ترين اقدامات مورد انتظار فعاالن اقتصادي 
از مقام سياس��ت گذار بازار سرمايه كشور » به روزرساني 
قانون و مقررات حاكم بر فعاليت اين بازار، حفظ استقالل، 
ارتقاء ش��فافيت و رفع عدم تقارن اطالعاتي، پايان دادن 
به قيمت گذاري دس��توري كاالهايي كه س��هام آنها در 
بازارهاي بورسي عرضه شده، تسهيل الحاق شركت هاي 
استارت آپي به بازار س��رمايه، مكانيزمي مشخص براي 
خريد و ف��روش كااليي نظير خودرو در بورس« اس��ت. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در پاسخ به مباحث 
مطرح شده، از تدوين طرح تحول بازار سرمايه خبر داد و در 

اظهاراتي گفت: بخش مهمي از تغييرات قيمتي در اقتصاد 
ايران تحت تاثير تورم انتظاري به وجود مي آيد و نمي توان 

براي تمامي آنها از لفظ حباب استفاده كرد.

     ايران در افت ارزش پول ملي ركورد زده
مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران، در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران 
با بيان اينكه متاسفانه اقتصاد ايران از نظر شاخص هاي 
اقتصادي در برخي حوزه ها ش��رايط مطلوبي ندارد، 
گفت: در صورتي ك��ه برنامه ريزي صحيحي صورت 
نگيرد، فشار اقتصادي بر روي اقشار كم درآمد جامعه 

افزايش خواهد يافت.
او با اش��اره به افت ارزش پول ملي در سال هاي گذشته، 

گفت: متاسفانه ما در اين حوزه باالترين سرعت افت ارزش 
در س��ال گذشته را به ثبت رس��انده ايم. در كنار آن آمار 
اشتغال نيز نشان مي دهد در سال ١٣٩٩، تعداد شاغالن 
از 24 ميليون و 300 هزار نفر به 23 ميليون و 300 هزار 
نفر كاهش يافته كه بخش مهمي از آن تحت تاثير كرونا 

رخ داده و اين فشار به اقشار كم درآمد را نشان مي دهد.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بي��ان اينكه تاب آوري 
اقتصاد ايران رتبه 128 در بين 130 كش��ور را نشان 
مي دهد، بيان كرد: در ش��رايطي ك��ه تركيه در رتبه 
60 قرار گرفته، فعاالن اقتصادي و اقشار كم درآمد در 
ايران فشار بااليي را تجربه مي كنند. متاسفانه ميزان 
خانوارهاي زير خط فقر از 15 به 30 درصد كاهش يافته 

است و اين براي ما زنگ خطر خواهد بود.

خوانساري به مش��كالت موجود در نظام بودجه ريزي 
ايران نيز اش��اره كرد و گفت: براوردها نشان مي دهد كه 
ميزان بودجه در س��ال 1400 حدود 140 درصد رشد 
داشته كه هرچند بخشي از آن در صورت تحقق به بودجه 
اضافه مي شود اما در نهايت كسري بودجه بسيار محتمل 
است و دولت جديد احتماال كشور را در چنين شرايطي 
تحويل مي گيرد. به گفته او، با توجه به سرعت باالي رشد 
نقدينگي، نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي شده و اگر 
در اين روند تغييري رخ ندهد ما تا پايان سال همچنان 
تورم دو رقمي داريم و اين به معناي افزايش فشار بر روي 
اقشار كم درآمد است. رييس اتاق تهران با اشاره به برخي 
مشكالت داخلي در دش��وارتر كردن شرايط اقتصادي 
كشور، بيان كرد: برآوردها از عملكرد دو ماهه تجاري نشان 
مي دهد كه ميزان واردات ح��دود 38 و ميزان صادرات 
حدود 48 درصد افزايش يافته اس��ت. ام��ا با اين وجود 
براس��اس گزارش رييس كل گمرك، ميزان ماندگاري 
كاالها در گمرك از حدود 20 روز پيش از كرونا، امروز به 
50 روز رسيده و اين در حالي است كه هر روز توقف كاال، 
يك درصد به قيمت تمام شده محصول مي افزايد و اگر 
تغييري در اين سياست ها رخ ندهد، قطعا فشار بر روي 
فعاالن اقتصادي ادامه خواهد داشت. خوانساري گفت: 
اتاق تهران هم گزارشي درباره رسوب كاالها تهيه كرده 
كه به زودي ارايه خواهد شد. رييس اتاق بازرگاني تهران 
در انتهاي س��خن خود خبر خوب ديگ��ري داد و گفت: 
خوشبختانه رشد اقتصادي كشور طبق پيش بيني بانك 
جهاني امس��ال بيش از 2 درصد خواهد بود كه اگر چه با 
توجه به كمبودهايي كه در سال هاي گذشته وجود داشته، 
رقم بااليي نيست اما اميدواريم با مثبت شدن رشد بتوان 
درصدي از بيكاري را كاهش دهد و كسب وكارها شرايط 
ادامه در صفحه 7 بهتري را طي كنند.   



علي ربيعي، س��خنگوي دولت در نشس��ت خبري روز 
اخير خود گفت: مس��ائل اقتصادي ج��زو پيچيده ترين 
مسائل هر كشوري محسوب مي شود و بر همين اساس 
كارشناسان و مسووالن راهكارهاي مختلفي براي حل 
مش��كالت اقتصادي ارايه مي دهن��د. در خصوص بازار 
سرمايه نيز با اس��تفاده ازنظر كارشناس��ان و به صورت 
جمعي تصميم گيري ش��د و سياس��ت دولت نيز فقط 
حمايت و تقويت بازار سرمايه بوده كه همچنان نيز ادامه 

خواهد داشت.
س��خنگوي دولت تأكيد كرد: لذا بارها اعالم شده دولت 
مداخل��ه اي در امر بورس نداش��ته و بلك��ه تالش كرده 
سياست هاي رش��د بازار س��رمايه را دنبال كند. درباره 
بازار س��رمايه، صرفًا ش��وراي عالي بورس به عنوان نهاد 
ناظر و تخصصي تمهيدات و تصميمات الزم را تدوين و 

ابالغ مي كند.
ربيعي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت در مناظرات از 
زمان ۸ دقيقه اي خود براي دفاع از عملكرد خود استفاده 
نكرد؟ گفت: همان طور كه در اطالعيه دبيرخانه شوراي 
اطالع رساني دولت آمده بود، دولت موارد متعدد توهين، 
اتهام، افترا را احصا و انتظار داش��ت كه بر اس��اس قانون 
انتخابات و همچنين ماده ۳۰ قانون اساسنامه صداوسيما 
فرصت پاس��خگويي داده شود كه متأس��فانه  تنها در ۴ 
مورد غير مهم آن هم به شكل محدود و به صورت ضبط 
قبلي و كنترل شده فرصت پاسخگويي داده شد و چون 
عماًل ايجاد شفافيت و معياري براي قضاوت مردم فراهم 
نمي شد، دولت ترجيح داد از ساير ظرفيت هاي رسانه اي 
استفاده كند. آنچه مش��خص است توجه به اين مسائله 

است كه هيچ كسي با سلب ديگران باال نرفته است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر 
اينكه »رييس كل سابق بانك مركزي كه اين روزها نامزد 
انتخابات رياست جمهوري اس��ت، اخيراً گفته من سال 
گذش��ته طي نامه اي به رييس جمهور نسبت به سقوط 
شاخص بازار بورس هش��دار داده بودم اما دولت نه تنها 
توجهي نك��رد بلكه مردم را براي حض��ور در بازار بورس 

تشويق كرد. اگر شما اين ادعا را تاييد مي كنيد، چرا دولت 
به هش��دارهاي رييس كل بانك مركزي توجهي نكرد؟ 
اين ادعا شائبه جبران كسري بودجه دولت از طريق بازار 
بورس را تقويت نمي كند؟« اظهار كرد: در هر موضوعي 
وزي��ر اقتصاد يا وزي��ر نفت نظر ديگ��ري دارد اما نتيجه 
تصميمي كه بي��رون مي آيد مهم اس��ت. در اينجا همه 
راست مي گويند، در موضوعات مختلف ديدگاهي دارند 
كه گفته مي شود و ممكن است نسبت به آن ديدگاه هم 
در آن جلسه تصميم گيري نشود و نسبت به ديدگاه غالب 

ديگري تصميم گيري صورت گيرد.
ربيعي گفت: به عقيده من اينها نقطه ضعف نيست، نقطه 
قوت است و بعدازاين نيز زياد خواهد بود. همين حاال هم 
در هر يك از ستادها برويد و يك موضوع اقتصادي مطرح 
كنيد، هركدام از افراد چند نظر دارند و اينها اشكالي نيست 

كه خيلي موردتوجه باشد.
وي افزود: در مورد تأمين كس��ري دول��ت از بورس هم 
واقعًا در مناظره ها و رقم هاي اعالم شده يك دروغ و جعل 
واقعيت صورت گرفته است. آگاهانه فروش اوراق را وارد 
محاس��به مي كردند و با مدنظر ق��رار دادن فروش اوراق 

يك عدد فضايي ۳۰۰ هزار ميليارد توماني را مي گفتند.
ربيعي تأكيد ك��رد: در مواردي مانن��د پااليش يكم كه 
مس��تقيمًا به دولت تعلق داش��ت و دعوت ك��رد، بنا بر 
درخواس��ت دولت سياست جبراني در س��ران سه قوه 
مطرح شد كه در مراحل تصميم گيري نهايي قرار دارد. 
به هرحال در مسائله بورس، شادابي بورس، وجود بورس 
و سالمت اقتصاد وابس��ته به بورس در ايران تصميمات 

غلطي نبوده است.
سخنگوي دولت گفت: عده اي از هم وطنان ما در شرايطي 
وارد بورس شدند كه حق اين است كه نبايد متضرر شوند. 
البته همه كارشناسان گفتند بورس در ميان مدت، بهترين 
مكان بوده است. اما به هرحال اميدوارم بازهم تا لحظه آخر 
سياست هايي كه در س��ران سه قوه تصميم گيري شده 
است و چند بند ديگر بايد به آن الحاق شود، مورد تصويب 
نهايي قرار گيرد و بتواند در اين زمينه كمكي داشته باشد.

دويس��ت و سي و سومين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت روز سه ش��نبه ب��ه رياس��ت 
رييس جمه��ور برگ��زار و در اي��ن جلس��ه گزارش 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي پس از دوره فش��ار 
حداكث��ري و جن��گ اقتصادي و ش��وك حاصل از 
كرونا و اثرات اين دو عامل برون زا بر اقتصاد كش��ور 

ارايه شد.
به گزارش ايس��نا، در اين گزارش ب��ا توجه به روند 
توس��عه و رش��د اقتص��ادي كش��ورمان در فاصله 
س��ال هاي ۹۳ تا ۹۶ و مقايس��ه با وضعيت اقتصاد 
ايران درصورت نبود تحريم ها در س��ال هاي ۹۶ تا 
۹۹، خس��ارات و تبعات منفي تحريم هاي امريكا بر 
شاخص هاي كالن اقتصادي از جمله توليد ناخالص 
داخلي، نقدينگي، تورم، اش��تغال و تراز تجاري در 
طول جنگ اقتصادي مورد ارزيابي و بررس��ي قرار 

گرفته است.
رييس جمهور با اش��اره به اين گزارش تصريح كرد: 
الزم است براي آگاهي همگان سند جنايت تحميل 
جن��گ اقتص��ادي و اعمال كنن��دگان تحريم هاي 
فراگير و بي سابقه منتشر شود تا همه دنيا از جنايت 
ضد بشري دولت ترامپ عليه ملت ايران آگاه شوند.

روحاني با اش��اره به عوارض جنگ اقتصادي و تاثير 
آن بر توسعه اقتصادي كش��ور و زندگي و معيشت 
عامه م��ردم گفت: جناي��ت عليه بش��ريت به طور 
معمول در اذهان عمومي، معادل جنگ و درگيري 
نظامي ديده مي شود درصورتي كه تحريم و جنگ 
اقتصادي نيز بايد ب��ه عنوان جنايتي خاموش عليه 
بشريت شناخته و ثبت شود و ايران به عنوان قرباني 
اين اقدام غيرانساني سند جنايت تحريم كنندگان 

را به جهانيان ارايه خواهد كرد.
رييس جمهور با تش��ريح مقاومت مردم و مديريت 
دول��ت درمقابل��ه با اي��ن جنگ و شكس��ت دادن 
تحريم كنندگان گفت: در كنار سند جنايت ترامپ 
كه در راه توسعه و پيشرفت يك كشور و ملت مانع 

ايج��اد كرد و به معيش��ت مردم و حتي س��المت و 
بهداشت و درمان آنان آس��يب و زيان وارد ساخت 
بايد س��ند مقاوم��ت و مديري��ت مقابل��ه با جنگ 

اقتصادي هم به دنيا ارايه شود.
روحان��ي ب��ا قهرمانانه خوان��دن س��ند مقاومت و 
مديريت جن��گ اقتصادي گفت: اينكه بعد از س��ه 
س��ال و نيم جنگ اقتصادي تحريم گ��ذاران امروز 
به شكس��ت خود اذعان مي كنند، خود گواه بزرگي 
بر پيروزي ملت ايران و مديري��ت موثر در مقابله با 
جنگ اقتصادي اس��ت كه همه موظف به ارايه اين 

سند هستند.
در اين جلس��ه سرپرس��ت بانك مرك��زي گزارش 
شاخص هاي كالن فصل زمستان گذشته و عملكرد 

سال ۹۹ اقتصاد ايران را ارئه كرد.
بر اساس اين گزارش، به رغم همه مشكالت ناشي از 
جنگ اقتصادي و كرونا، در اين فصل، شاخص توليد 

در بخش هاي مهم مثبت شده است.
همچنين در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت 
برنامه مانع زدايي و تشويق توليد در حوزه صنايع و 
معادن را ارايه كرد كه پس از بحث و بررس��ي، ادامه 
تالش ها در زمينه تس��هيل فضاي سرمايه گذاري و 
توليد و زدودن مقررات دس��ت و پا گير، با همكاري 
ديگر دستگاه هاي ذي ربط براي تداوم رشد بخش 

صنعتي كشور مورد تاكيد قرار گرفت.
رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه عملكرد چش��مگير 
بخش صنعت و مع��دن در س��ال ۹۹، به رغم همه 
فش��ارهاي تحريمي و كرونا، از تالش صنعتگران، 
س��رمايه گذاران و كارگران و مهندسان اين بخش 
قدرداني كرد و گفت: به راس��تي حماس��ه افزايش 
توليد كشور در هنگامه فش��ار حداكثري خارجي، 
فصل افتخارآفريني در تاريخ اقتصاد كش��ور است 
و جفاست اگر با س��ياه نمايي اين حماسه مقاومت 
عالمانه به دليل مالحظات سياسي و جناحي ناديده 

گرفته شود.

انتخابات
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 حمايت حزب »اعتمادملي« 
از عبدالناصر همتي

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
سوره مباركه عنكبوت آيه ۶۹

ملت قهرمان و مومن ايران سربلند
با فرارس��يدن دوباره فصل انتخاب، بج��ا بود تا مانند 
هميشه، شما ملت سرفراز، حق انتخاب رييس جمهور 
را از ميان انبوه كساني كه هر يك گفتمان و جرياني را 
سردمداري مي كردند داش��ته باشيد. اما افسوس كه 
قرائت نادرست از جمهور و مردم ساالري ديني عرصه 
را تا اين اندازه تنگ كرده اس��ت كه بيش��تر دلسوزان 
واقعي نظام در اين انتخابات مجال حضور پيدا نكردند.
امروز بر همگان روش��ن اس��ت كه جدال دو رويكرد 
جمهوريت اس��المي و خالفت اس��المي به سطحي 
رس��يده اس��ت كه صاحبان نظريه استصواب فقهي 
ميدان را به غايت بر معتقدان به جمهوريت نظام تنگ 
كرده اند. در اين ميان و به دنبال ايجاد مضايق متعدد 
و بحران هاي متنوع از س��وي مهندس��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري و ديگر گزينشگرهاي پيش روي 
ملت، جمعي از دغدغه مندان و دلسوزان كشور چاره 
كار را در عدم مش��اركت- وقتي ك��ه رقابت از معناي 
حقيقي خود خارج شده است- جست وجو مي كنند و 
جمعي ديگر معتقد به حضور براي گشوده نگاه داشتن 
آخرين منافذ تنفس��ي جمهوريت و از معنا و موضوع 
تهي نشدن كامل انتخابند. هر دو سوي اين گفتمان 
بدون شك دلسوز نظام و نگران كيفيت حضور مردم در 
عرصه هاي تصميم سازي و تعيين سرنوشت كشورند. 
عده اي اما از ديرباز عدم مش��اركت و دوري از صندوق 
راي را به قصد تضعيف نظ��ام ولو با حضور موثر مردم 

تشويق و تبليغ كرده و مي كنند.
ح��زب اعتمادملي ضمن احترام ب��ه صاحبان هر دو 
نظريه پس از مطالعه و بررسي مطالبات اقشار مختلف 
و مخاطبان خويش در ميان بدنه اصالح طلبي اعم از 
جوانان آينده پژوه اصالح طلب، اقوام و مذاهب متنوع، 
دغدغه مندان مصالح عمومي كشور و مردم و به حكم 
وظيفه ملي و ميهني خويش، ضمن دعوت از مردم به 
مش��اركت در انتخابات  رياست جمهوري و شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا و سپاسگزاري از ايثار و رشادت 
دو كانديداي حامي گفتم��ان اصالحي يعني جناب 
آقاي دكتر محس��ن مهرعليزاده و جناب آقاي دكتر 
عبدالناصر همتي حمايت خود را از كانديداتوري دكتر 
همتي اعالم نموده و از ملت شريف ايران به ويژه اعضا 
و هواداران حزب در سراسر كشور تقاضا مي كند براي 
برهم زدن نقشه هاي مهندسي شده جريان اقتدارگرا 
در انتخابات شركت نموده و به كانديداي مورد حمايت 

حزب اعتمادملي راي بدهند.
ملت بزرگ ايران

اگرچه تصوير آينده آنچناني كه مي بايس��ت روشن 
نيس��ت، اما نبايد اج��ازه داد غباري ك��ه برخي افراد 
محدود بر فضاي سياسي ايران پاشيده اند، آينده ايران 
اسالمي را كدر كند. از شما تقاضا مي شود يك بار ديگر 
با حضور پررنگ خود در پاي صندوق هاي راي، روياي 
مخالفان مردم ساالري را به كابوسي تلخ بدل كنيد و 
آينده را به خواس��ت خود رقم بزني��د. در پايان حزب 
اعتمادملي، يك بار ديگر ضمن اعالم حمايت قاطع از 
كانديداتوري دكتر عبدالناصر همتي، به ايشان توصيه 
مي كند همان گونه ك��ه در آخرين مناظره انتخاباتي 
اعالم كردند كه از ظرفيت تمامي چهره هاي محبوب و 
تاثيرگذار ملي و اجرايي در دولت خود استفاده خواهند 
كرد، در بيانيه اي رسمي جناب آقاي دكتر محمدجواد 
ظريف را به عنوان اصلي ترين همكار خويش در دولت 
آينده معرفي نمايند. همچنين 15 حزب اصالح طلب  
اعتمادملي- توس��عه مل��ي- كارگزاران س��ازندگي 
 ايران- ن��داي  ايرانيان- مجم��ع نيروهاي خط امام-
اسالمي كار- مردم ساالري- خانه كارگر- جوانان ايران 
اسالمي- مجمع اسالمي فرهنگيان- جمعيت حمايت 
از حقوق بشر زنان- مجمع زنان اصالح طلب – حزب 
آزادي- جمعي��ت زنان نوانديش- وحدت و همكاري 
در بيانيه اي مش��ترك ضمن دعوت مردم به شركت 
در انتخاب��ات  از عبدالناصر همتي حمايت كردند، در 
بخشي از اين بيانيه آمده است: ما  »احزاب اصالح طلب« 
برآمده از جنبش دوم خرداد به نام »دفاع از جمهوريت 
نظاِم« جمه��وري اس��المي ايران اع��الم مي كنيم، 
براساس نظرسنجي ها و امكان سنجي هاي موجود و با 
مشاهده شور و شوق سياسي و انتخاباتي در نسل جوان 
اصالحات كه اين بار موتور محركه اصالح طلبان شده اند 
از ميان دو نامزد اصالح طلب موجود به دكتر عبدالناصر 
همتي راي مي دهيم و براي پيروزي او مبارزه انتخاباتي 
مي كنيم و براي صيانت از جمهوريت ائتالف مي كنيم.

 در آستانه 
فصلي نو در بورس

در واقع اين تصميمات شمايل كلي اصالحات اقتصادي 
را شكل مي دهد كه سال هاست يكي از مطالبات جدي 
فعاالن اقتصادي محس��وب مي شوند. شخصا از دولت 
جديد و جرياني كه س��اختار اجرايي كشور را به دست 
مي گيرند، توقعي در خصوص بازار سرمايه ندارم. تمام 
مشكالت موجود در بازار سرمايه از طريق سازو كارهايي 
كه در بطن بازار وجود دارد، قابل حل هستند. مسائلي 
كه در حوزه س��ازمان بورس، بورس ها و نهاهاي مالي 
هستند و نيازي به دخالت ساير بخش هاي تصميم ساز 
ندارند. بر اين اس��اس دولت تنها كاري كه در خصوص 
بازار س��رمايه بايد مد نظر قرار دهد، آن است كه كاري 
نكند و اجازه دهد بازار روند طبيعي خود را طي كند. از 
طريق اين روند طبيعي است كه بازار مي تواند از طريق 
مكانيسم هاي درون زا، كاستي هاي خود را شناسايي و از 
طريق تصميمات منطقي برنامه ريزي براي حل و فصل 
آنها را در دس��تور كار قرار دهد. بايد اميدوار باشيم كه 
مسووالن ساختار اجرايي كشور در دوران جديد اهميت 
اين فرآيند را درك كنند و زمينه تحقق آن را فراهم كنند.

تحول اقتصادي بدون تحول 
سياسي ممكن نيست

 تصميم ه��اي هر مدي��ر اقتصادي ي��ا هر دولتي 
پرداخته شود و ارزيابي كارشناسي و بهتري را ارايه 
كنيم و تنها به حاش��يه هاي سياسي و حرف هاي 
بي ارزش و مغالطه آميز و غير كارشناسي مشغول 

شويم.
در دوره رقابت هاي انتخابات��ي، با توجه به نامزد 
شدن يكي از روساي بانك مركزي، نكاتي انتقادي 
متوجه آقاي همتي ش��د با اين مضمون كه تورم 
باالرفته، و ب��ورس مورد حمايت ق��رار نگرفته و 
برخي منتقدان نيز اين پرسش را مطرح كردند كه 
وقتي كسي نمي تواند در دوره مديريت خود بانك 
مركزي و ش��اخص هاي اقتصادي را سامان دهد 

چگونه مي خواهد رييس جمهور شود؟
اين در حالي است كه مسوول آنچه در شاخص هاي 
پولي، بانك��ي، ارزي، كاال، تورم، بي��كاري و... رخ 
مي دهد تنه��ا رييس بانك مركزي ي��ا تنها يك 
دولت نيست. بايد ديد چه شاخص هايي از قبل به 
ارث رسيده است. فضاي كالن سياست خارجي، 
داخلي، كش��ورهاي همس��ايه، مشكالت نهادي 
مانند انتقال پول در بانك ها، fatf  و... چگونه است 
و بعد ارزيابي كرد كه عملكرد ولي اهلل سيف و دكتر 
همتي در دولت روحاني چگونه بوده است. زيرا تا 
زماني كه انضباط مالي و اجراي برجام در دستور 
كار بوده، شاخص هاي تورم و نرخ ارز و نقدينگي 
وضعيت خوبي داشته اند و در سال هاي ۹۳ تا ۹۶ 
شاخص ها روند مناسبي را طي كرده اند اما از سال 
۹7 و با فش��ارهاي حداكثري مشكالت و كسري 
بودجه و نرخ ارز و تورم به خاطر شوك هاي بيروني 

تشديد شده است. 
صاحب نظران در پاسخ اين وضعيت مي گويند كه 
اگرچه سياست هاي برخي افراد در بانك مركزي 
موثر بوده و مثال در ابتداي دولت روحاني، موجب 
كاهش نرخ تورم و انضباط مالي، شاخص فالكت، 
قدرت خريد مردم ش��د يا در دول��ت خاتمي كه 
كار را به مشاوران اقتصادي س��پرد، اوضاع بهتر 

پيش رفت. 
وقتي ش��وك هاي بيروني مثل تحريم و كاهش 
قيمت نفت و كرونا ايجاد شود دكتر سيف و دكتر 
همتي به عنوان بانكداران و اقتصاددانان صاحبنام، 
ه��م نمي توانند بدون كمك گرفتن از سياس��ت 
خارجي و سياست داخلي، شاخص هاي اقتصادي 
را بهبود دهند و لذا اقتصاددانان نيز به اين نتيجه 
رسيده اند كه مشكل اصلي مردم اقتصادي است اما 
مشكل اقتصادي نيز راهكار سياسي دارد و عملكرد 
بانك مركزي و ساير سازمان هاي اقتصادي كشور 
متاثر از فضاي كالن اقتصاد، سياس��ت و شرايط 
بين الملل��ي اس��ت و حتي وضعيت كش��ورهاي 
همسايه و كرونا نيز تاثيرگذار بوده و توان مديريتي 
مديران بانك مركزي تا حدي مي تواند به ثبات، 
انضباط مالي و كاهش تورم و نقدينگي كمك كند 
و اگر دولت كسري بودجه داشته باشد، بورس به 
جاي حمايت در تامين مال��ي، خودش به تامين 
مالي بانك مركزي چش��م دوخته باش��د، در آن 
صورت، آب سر باال مي رود و بانك مركزي به جاي 
كمك گرفتن از ب��ورس و دولت در ايجاد ثبات و 
تامين مال��ي و مقابله با ت��ورم، بايد خودش همه 
را تامين مالي كند وداي��م پايه پولي، نقدينگي و 
تورم را رشد دهد. با اين حال برخي مديران بانك 
مركزي مقاومت خوبي داش��ته اند و ش��اخص ها 
در زم��ان مديريت آنها عملكرد بهتري را نش��ان 
مي دهد.عملكرد دولت هاي 2۴ س��ال اخير و در 
دوران خاتمي، احمدي نژاد و روحاني و همچنين 
مديريت اف��راد مختلف از جمله ولي اهلل س��يف، 
مظاه��ري، بهمني، نوربخش و همت��ي در بانك 
مركزي نشان مي دهد كه شاخص هاي اقتصادي 
را تنه��ا دولت ها و تنها مدي��ران اقتصادي و تنها 
روساي بانك مركزي سامان نمي دهند و بيش از 
سياست هاي اقتصادي، فضاي سياسي، سياست 
خارجي و س��اختارهاي اجتماع��ي و فرهنگي و 
سياسي موثر هستند و متغيرهاي اقتصادي را بايد 

با بهبود روند سياسي به سامان رساند. 
براي بررس��ي اين ادع��ا كه آيا سياس��ت و روند 
مديريت س��ال هاي اخير در 2۴ س��ال گذش��ته 
بر اقتص��اد اثرگذار ب��وده يا مدي��ران اقتصادي 
عملكرد بهتري داشته اند و در دولت هاي خاتمي، 
احمدي نژاد و روحاني فضاي سياسي و مديريت 
و مش��اوره اقتصادي چه اثري داش��ته به بررسي 

شاخص هاي كالن اقتصادي پرداخته ايم. 
آمارهايي ك��ه به تازگي از س��وي كميته اقتصاد 
كالن مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده 
نشان مي دهد كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در 
اين س��ه دولت و 2۳ سه سال اخير 1.۶1 درصد، 
رشد سرمايه گذاري 1.۳2- درصد، قدرت خريد 
مردم رشد اندكي داشته است اما قيمت ها تنها از 
س��ال ۸۸ تا 1۴۰۰ به ميزان 12 برابر شده است. 
ن��رخ ارز در اين 2۳ س��ال تقريبا 2۳ برابر ش��ده 
اس��ت. با اين رش��د اقتصادي اندك و رشد منفي 
س��رمايه گذاري و كاهش قدرت خري��د مردم و 
وجود تورم و رشد نرخ ارز و شاخص فالكت باالي 
5۰ ضرورت دارد ك��ه نامزدهاي انتخابات، پيروز 
انتخاب��ات و دولت آينده، اصالح س��اختار فوري 
اقتصاد را در دس��تور كار قرار دهند و البته اصالح 
س��اختار اقتصاد، بدون اصالح س��اختار سياسي 
و ايج��اد فضاي باز سياس��ي و گفت وگو در مورد 
ابرچالش هاي كشور با روشنفكران و مردم و احزاب 
و همچنين بدون فضاي باز سرمايه گذاري و دعوت 
از سرمايه هاي خارجي و بدون اصالحات نهادي 
در جامعه و دع��وت از نهادهاي مدني، مطبوعات 
آزاد، دادگستري مطمئن، سريع و ارزان و شفاف 
و كاهش نفوذ باندهاي قدرت و ثروت، امكان پذير 

نيست.

روحانيدرجلسهستادهماهنگياقتصاديدولت:عليربيعي،سخنگويدولت:

 اعداد و ارقام تأمين كسري دولت 
از بورس دروغ است

همه دنيا بايد از جنايت ضد بشري دولت 
ترامپ عليه ملت ايران آگاه شوند

افسانه هدايت نقدينگي نامزدهاي انتخابات
با روي كار آم��دن رييس جمهور آينده، اولين اقدام او 
براي سامان بخش��يدن به اقتصاد كشور، بايد كنترل 
تورم باش��د كه تنها راه آن كنترل نقدينگي است. اما 
به نظر مي رسد افس��انه هدايت نقدينگي كه توسط 
برخي نامزدها مطرح شده است، مي تواند بحران فعلي 

را تشديد كند.
به گزارش اعتمادآنالين، اقتصاد ايران سال ها است كه با 
مشكالت ساختاري بسياري دست و پنجه نرم مي كند 
كه راه حل هاي زيادي هم براي حل اين مشكالت مطرح 

شده ولي هيچ كدام راه به جايي نبرده اند.
طي دهه هاي گذش��ته، س��فره م��ردم كوچك تر و 
قدرت خريد آنها كاهش پيدا كرده اس��ت. بس��ياري 
از اقتصاددانان، مهم ترين مش��كل اقتصاد ايران را كه 
بسياري ديگر از مس��ائل به آن برمي گردد، تورم  هاي 

مزمن و باال طي سال هاي گذشته عنوان كرده اند.
با وجود مفاهيم بعضًا اشتباهي كه درباره تورم مطرح 
مي شود، اين متغير اقتصادي به معناي افزايش مداوم 
سطح عمومي قيمت ها است كه ريشه در افزايش حجم 
نقدينگي دارد. به اين صورت كه نقدينگي تقاضاي كل 
را در اقتصاد افزايش داده و از اين طريق سطح عمومي 

قيمت ها را باال مي برد.
بنابراين تنها راه مهار تورم، كنترل رشد نقدينگي است 
كه از دو محل اس��تقراض دولت از بانك مركزي براي 
پوشش كس��ري بودجه و اضافه برداش��ت بانك ها از 

بانك مركزي و خلق پول توسط آنها صورت مي گيرد.

افزايش استقالل بانك مركزي و عدم وابستگي به دولت 
و نظارت بيشتر بر عملكرد بانك ها در كنار حل معضل 
كسري بودجه در كشور مي تواند به برطرف كردن اين 

مشكل كمك كند.
اما در مقابل برخي مسووالن و حتي كارشناسان معتقد 
هس��تند افزايش نقدينگي به خودي خود مشكل زا 
نيس��ت. آنها به اين اصل اقتصادي كه اگر نرخ رش��د 
نقدينگي با رشد اقتصادي تناسب داشته باشد، تورم زا 
نخواهد بود اس��تناد مي كنند و معتقد هس��تند اگر 
نقدينگي خلق شده را به سمت توليد ببريم، با افزايش 
توليد و رش��د اقتصادي همپاي رشد نقدينگي ديگر 

شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم بود.
اين تفكرات ناش��ي از عدم توجه به اصول علم اقتصاد 
و خلق افسارگسيخته نقدينگي است و با رشد شديد 
نقدينگي در اقتصاد كشور، مسووالن براي روبروشدن 
با تبعات آن چنين ايده اي را مطرح مي كنند. آنها حل 
مش��كل توليد و تورم را با هدايت نقدينگي به سمت 

واحدهاي توليدي ممكن مي دانند.
اين موضوع در زمان انتخابات و داغ شدن تنور وعده هاي 
انتخاباتي نامزدها پررنگ تر مي شود و برخي نامزدها از 
مقابله با تعطيلي واحدهاي توليدي و هدايت نقدينگي 

به سمت آنها صحبت مي كنند.
اما طرفداران اين رويكرد توجه نمي كنند كه اوال حتي 
اگر نقدينگي در مرحله اول به دست توليدكنندگان 
برس��د، به هر حال از طرق مختل��ف راهش را به بقيه 

بخش هاي اقتصاد پيدا خواهد كرد. صاحبان واحدهاي 
توليدي با اين نقدينگي اقدام ب��ه خريد مواد اوليه يا 
پرداخت حق��وق كاركنان خود مي كنند كه اين افراد 
نيز در ادامه با تقاضاي خودشان براي كاالهاي مصرفي 
باالخره تقاضاي كل را باال خواهند برد. در مقابل اقتصاد 
ما ظرفيت اين حج��م از توليد را ندارد تا بتواند بخش 

عرضه را هم متناسب با رشد تقاضا افزايش بدهد.
تجربه سال هاي گذشته و بررسي ميزان رشد نقدينگي 
در كشور و مقايسه آن با رشد اقتصادي هم اين موضوع 
را تاييد مي كند. در شرايطي كه متوسط ساالنه رشد 
نقدينگي در س��ه دهه اخير حدود ۳۰درصد اس��ت، 
متوسط نرخ رشد اقتصادي حدود يك دهم اين ميزان 
اس��ت. البته اين گزاره درصورتي مطرح مي شود كه 
اساسا امكان رساندن نقدينگي به دست توليدكنندگان 
ممكن باشد كه اين اتفاق به همان داليلي كه هدايت 
دستوري در هيچ بخش اقتصادي امكان پذير نيست، 

اصال شدني نيست.

  بمب نقدينگي سرگردان
واحدهاي توليدي تنها يكي از مقاصدي است كه براي 
نقدينگي عنوان مي شود. طي سال هاي گذشته حجم 
نقدينگي خلق شده هرازچندگاهي در جايي حبس 

شده و هربار با قدرت بيشتري آزاد شده است.
براي مثال طي سال هاي ۹2تا۹۶، با افزايش نرخ سود 
بانكي س��عي ش��د تا نقدينگي در حساب هاي بانكي 

محبوس ش��ود. اما به اين مهم توجه نش��د كه اين به 
معني حذف اثرات مخرب نقدينگي نيست و نقدينگي 
به مانند سيلي در پشت سد نرخ هاي سود باال منتظر 
سرازيرش��دن به بازارها با اولين ش��وك بود. در اوايل 
سال ۹7 و با اعمال تحريم هاي ظالمانه امريكا، شاهد 
اثرات مخرب اين سيل نقدينگي در بازارهاي طال، ارز، 

مسكن، خودرو و كاالهاي مصرفي بوديم.
در س��ال گذشته هم تصور مي ش��د كه بورس گزينه 
خوبي براي هدايت نقدينگي است كه همين تفكر منشأ 
تشويق مردم توسط مسووالن براي حضور در بورس 
بود كه در نهايت منجر به رشد حبابي آن شد و در حال 
حاضر نيز با افزايش ركود شاهد صحبت هايي از هدايت 
اين نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي هستيم كه آن  

نيز نتيجه اي نخواهد داشت.
در پايان بايد گفت اين بمب نقدينگي س��رگردان در 
اقتصاد ايران با توجه ب��ه رويكردهاي موجود نه تنها 
كنترل نمي شود بلكه با اتخاذ سياست هاي نادرست به 
حجم آن افزوده هم خواهد شد و اينگونه ما را به سمت 

انفجاري بزرگ در اقتصاد كشور خواهد برد.
همچني��ن در ش��رايط خطير ام��روز كش��ور كه به 
رييس جمهوري نياز است كه وضعيت را بهبود بخشيده 
و به سياست هاي نادرست پيشين پايان دهد، وعده هاي 
غيركارشناسي نامزدهاي انتخاباتي كه عمدتا تنها براي 
جلب راي مطرح مي شوند آينده اقتصاد ايران را بسيار 

نگران كننده تر خواهد كرد.

حسينراغفر:تماموعدههایانتخاباتیبراساسدالر۲۵هزارتوماناست
حسين راغفر در مورد وعده های اقتصادی نامزدهای رياست 
جمهوری اظهار داش��ت: نقطه کليدی در اين وعده ها که 
متاسفانه مغفول مانده است اينکه تمام وعده های انتخاباتی 
براساس دالر 25 هزار تومان است. در حاليکه اگر نرخ ارز 
کاهش نيابد، امکان سرمايه گذاری هم وجود ندارد که ما آن 
را در دهه نود و سرمايه گذاری منفی آن مشاهده کرديم. به 
گزارش ايلنا، وی ادامه داد: در سال های ۹۰ و ۹1 و همچنين 
از سال ۹۶ تا ۹۹ جهش های ارزی مکرر داشتيم که باعث 
افزايش هزينه سرمايه گذاری شد. در اين شرايط يک دور 
باطل ايجاد می شود يعنی با سرمايه گذاری اندک، رکود، 
بيکاری و تورم افزايش می يابد که در نهايت باز سرمايه گذاری 
را کاهش می دهد و اين برای اقتصاد خطرناک است مگر 
اينکه نرخ دالر کاهش يابد. همانطور که به صورت دستوری 
نرخ باال رفته، با همان دستور نيز می توان کاهش داد. اين 

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصريح کرد: اين ارز برای مردم 
است و بايد در راستای نيازهای اساسی آنها و همچنين بخش 
پيشران توليد تخصيص يابد بنابراين بايد بودجه ريزی ارزی 
صورت بگيرد. البته عده ای نيز نگران کاهش نرخ ارز هستند 

که در واقع ترس آنها از  کاهش ارزش دارايی ها  است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نيازمند جراحی است که 
البته آن نيز همراه با درد و خون ريزی خواهد بود و هزينه آن 
را نه مردم، بلکه برندگان يک دهه اخير که از جهش های 
ارزی ثروت های افسانه ای بهم زده اند بپردازند. در مجموع 
اگر نرخ ارز در همين سطح باقی بماند، رکود و تورم بزرگی 

را در ماه های آتی مشاهده خواهيم کرد.
راغفر با انتقاد از وعده های اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه 
اين وعده ها نه تنها غيرعملی است بلکه می تواند آسيب زا 
و موجب انحراف منابع از سرمايه گذاری به سمت مصرف 

شود. نامزدهای با اين وعده های افسانه ای می کوشند مردم 
را به سمت خود جذب کنند که البته برخی ها نيز به آنها 
جواب می دهند. وجه غالب پيش��نهادات ارائه شده، عدم 
تأثيرگذاری بر اقتصاد است يعنی نه تنها راهگشا نيستند 
بلکه گرهی بر گره های پيشين اقتصادی می افزايند.  وی 
تاکيد کرد : بايد اقداماتی انجام داد که منابع به سمت توليد 
و اشتغال برود. و مردم به جای اتکا به سيستم های حمايتی 
از دسترنج خود بهره ببرند که اثرات مخرب ندارد و موجب 

رشد اقتصادی کشور نيز می شود.
اين اقتصاد با بيان اينکه وعده های داده شده، سه ايراد 
اساسی دارد، ادامه داد: نخست اينکه به نوعی تطميع 
هستند و افراد وعده های غيرعملی را مطرح می کنند. 
بايد توجه داشت که تطميع جرم است و قوه قضائيه 
بايد رسيدگی کند. ايراد دوم اين است که به يک معنا 

اصل استقالل قوا را نقض می کند، يعنی کسی که نامزد 
رياست جمهوری می شود وعده ای را مطرح می کند که 

تصويب آن در اختيار قوه مقننه است.
وی ادامه داد: ايراد سوم اين وعده های، آسيب زايی آن است. 
بايد توجه داشت پرداخت يارانه در همه جا شکست خورده 
و به داليل مختلف تحقق آنها به زبان کشور است. کمااينکه 
11 ساله يارانه پرداخت می ش��ود و هيچ دولتی به دليل 
پيامدهای سياسی و اجتماعی جرات اصالح آن را نداشته 
اس��ت. راغفر يادآور ش��د: دولتی که با آرای کم وارد نظام 
قدرت می شود، حمايت های الزم از جانب جامعه را نخواهد 
داشت و انتظار کمک و همراهی مردم با نظام اجرايی کشور 
نمی رود. حتی در مقياس بزرگتر می تواند موجب خروج 
سرمايه از کشور و افزايش مهاجرت ها شود که همه بنوعی 

آسيب زا هستند



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در دوره رقابت هاي انتخاباتي، با توجه به نامزد شدن يكي 
از روساي بانك مركزي، نكاتي انتقادي متوجه آقاي همتي 
شد با اين مضمون كه تورم باالرفته و بورس مورد حمايت 
قرار نگرفته و برخي منتقدان نيز اين پرس��ش را مطرح 
كردند كه وقتي كس��ي نمي تواند در دوره مديريت خود 
بانك مركزي و شاخص هاي اقتصادي را سامان دهد چگونه 

مي خواهد رييس جمهور شود؟
اجم��اع صاحب نظ��ران در پاس��خ اين بود ك��ه اگرچه 
سياس��ت هاي برخي افراد در بانك مرك��زي موثر بوده و 
مثال در ابتداي دول��ت روحاني، موجب كاهش نرخ تورم 
و انضباط مالي، ش��اخص فالكت، قدرت خريد مردم شد 
يا در دولت خاتمي كه كار را به مشاوران اقتصادي سپرد، 

اوضاع بهتر پيش رفت. 
اما واقعيت اين است كه وقتي شوك هاي بيروني مثل 
تحريم و كاهش قيمت نفت و كرونا ايجاد شود دكتر 
 سيف و دكتر همتي به عنوان بانكداران و اقتصاد دانان 
صاحب نام، ه��م نمي توانند بدون كم��ك گرفتن از 
سياس��ت خارجي و سياس��ت داخلي، شاخص هاي 
اقتص��ادي را بهبود دهند و لذا اقتصاد دانان نيز به اين 
نتيجه رسيده اند كه مشكل اصلي مردم اقتصادي است 
اما مشكل اقتصادي نيز راهكار سياسي دارد و عملكرد 
بانك مركزي و ساير سازمان هاي اقتصادي كشور متاثر 
از فضاي كالن اقتصاد، سياست و شرايط بين المللي 
است و حتي وضعيت كشورهاي همسايه و كرونا نيز 
تاثيرگذار بوده و توان مديريتي مديران بانك مركزي تا 
حدي مي تواند به ثبات، انضباط مالي و كاهش تورم و 
نقدينگي كمك كند و اگر دولت كسري بودجه داشته 
باشد، بورس به جاي حمايت در تامين مالي، خودش 
به تامين مالي بانك مركزي چش��م دوخته باشد، در 
آن صورت، آب سر باال مي رود و بانك مركزي به جاي 
كمك گرفتن از بورس و دولت در ايجاد ثبات و تامين 
مالي و مقابله با تورم، بايد خودش همه را تامين مالي 
كند ودايم پايه پولي، نقدينگي و تورم را رشد دهد. با 
اين حال برخي مديران بانك مركزي مقاومت خوبي 
داشته اند و شاخص ها در زمان مديريت آنها عملكرد 
بهتري را نشان مي دهد.   به دنبال اين بحث ها، عملكرد 
دولت هاي 24 سال اخير و در دوران خاتمي، احمدي نژاد 
و روحان��ي و همچنين مديريت اف��راد مختلف از جمله 
ولي اهلل س��يف، مظاهري، بهمني، نوربخش و همتي در 
بانك مركزي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و بسياري از 
صاحب نظران به اين نكته اشاره كردند كه اوال شاخص هاي 
اقتص��ادي را تنها دولت ه��ا و تنها مدي��ران اقتصادي و 
تنها روس��اي بانك مركزي س��امان نمي دهند و بيش از 
سياست هاي اقتصادي، فضاي سياسي، سياست خارجي 
و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي موثر هستند 
و متغيرهاي اقتصادي را بايد با بهبود روند سياسي به سامان 
رساند.  براي بررسي اين ادعا كه آيا سياست و روند مديريت 
سال هاي اخير در 24 سال گذشته بر اقتصاد اثرگذار بوده يا 
مديران اقتصادي عملكرد بهتري داشته اند و در دولت هاي 
خاتمي، احمدي نژاد و روحاني فضاي سياسي و مديريت و 
مشاوره اقتصادي چه اثري داشته به بررسي شاخص هاي 
كالن اقتصادي پرداخته اي��م.  آمارهايي كه به تازگي از 
سوي كميته اقتصاد كالن مجمع تشخيص مصلحت 
نظام منتشر شده نشان مي دهد كه ميانگين نرخ رشد 
اقتصادي در اين سه دولت و 23 سه سال اخير 1.61 
درصد، رش��د س��رمايه گذاري 1.32- درصد، قدرت 
خريد مردم رشد اندكي داشته است اما قيمت ها تنها 
از سال 88 تا 1400 به ميزان 12 برابر شده است. نرخ 
ارز در اين 23 س��ال تقريبا 23 برابر شده است. با اين 
رشد اقتصادي اندك و رش��د منفي سرمايه گذاري و 
كاهش قدرت خريد مردم و وجود تورم و رشد نرخ ارز و 
شاخص فالكت باالي 50 ضرورت دارد كه نامزدهاي 
انتخابات، پيروز انتخابات و دولت آينده، اصالح ساختار 
فوري اقتصاد را در دستور كار قرار دهد و البته اصالح 
ساختار اقتصاد، بدون اصالح ساختار سياسي و ايجاد 
فضاي باز سياسي و گفت وگو در مورد ابرچالش هاي 
كش��ور با روش��نفكران و مردم و احزاب و همچنين 

بدون فضاي باز سرمايه گذاري و دعوت از سرمايه هاي 
خارجي و بدون اصالحات نهادي در جامعه و دعوت از 
نهادهاي مدني، مطبوعات آزاد، دادگستري مطمئن، 
سريع و ارزان و شفاف و كاهش نفوذ باندهاي قدرت و 

ثروت، امكان پذير نيست. 

     به هر حال الزم است كه گفته شود
رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون 

هر چند كه عملكرد هر دوره دولت ها يا مديران اقتصادي 
آنها را تنها نمي توان محصول همان دوره دانست و عوامل 
زيرساختي و شكل گيري شاخص ها در دوره هاي قبل مثال 
رشد نقدينگي سه سال پيش بر تورم امسال نيز بر عملكرد 
دوره فعلي اثرگذار است، اما مي توان با ارزيابي شاخص هاي 
اقتصادي هر سال يا هر دوره، دغدغه ها و درستي عملكرد 
دولت و مديران آن را دريافت. البته بايد توجه داش��ت كه 
در اقتصاد امروز جهان و ايران، عوامل و شوك هاي بيروني، 
مانند تحريم، كرونا، كاهش يا افزايش درآمد نفت وساير 
عوامل مي تواند همه زحمات يك دوره يا مدير اقتصادي را 
رشته كند و لذا در ارزيابي عملكرد هر مدير يا دولتي بايد به 
عوامل محيطي و شوك هاي بيروني نيز توجه شود و همه 
موفقيت و همه شكس��ت ها و ناموفقيت ها را نبايد نتيجه 
عملكرد يك مدير يا دولت ارزيابي كنيم. براين اس��اس، 
در آس��تانه انتخابات رياست جمهوري، براي آنكه تعريف 
دقيق تر و بهتري از عملكرد دولت ها و مديران داشته باشيم 
الزم است كه به ش��اخص هاي كالن اقتصاد در سال هاي 
اخير توجه ش��ود. زيرا نمي توان دليل مشكالت و گراني و 
تورم را تنها متوجه دولت يا مديران آن دانس��ت و در عين 
حال نبايد نقش برخي سياس��ت ها در مهار تورم و گراني 
نرخ ارز و س��اير كاالها را ناديده گرفت و لذا ارزيابي نقش 
مديران اقتصادي از جمله روس��اي بانك مركزي در چند 
سال اخير بايد منصفانه انجام شود و نبايد تمام شكست ها 
يا تمام موفقيت ها را متوجه نقش يك مدير در يك دوره 
مورد نظر بدانيم، بلكه بايد به صورت تفضيلي به سياست ها 
و تصميم هاي هر مدير اقتصادي ي��ا هر دولتي پرداخته 
شود و ارزيابي كارشناسي و بهتري را ارايه كنيم و تنها به 
حاشيه هاي سياسي و حرف هاي بي ارزش و مغالطه آميز و 

غير كارشناسي مشغول شويم. 

     رشد اقتصادي 
طبق آمار اعالم شده كميته اقتصادي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بر پايه قيمت ثابت سال 1390، عملكرد 
سال هاي 1376 تا 1399 و دولت هاي خاتمي، احمدي نژاد 
و روحاني نشان مي دهد كه ميانگين رشد اقتصادي در 83-

1376 دولت خاتمي 3.05 درصد، در 91-1384 دولت 
احمدي نژاد 2.17 درصد، در 98-1392 دولت روحاني 
0.63 درصد بوده اس��ت و در كل دوره 22 ساله نيز 98-
1376 نيز 1.61 درصد بوده است. رشد اقتصادي ايران به 

ويژه از سال 1378 به بعد بسيار نوساني است.

     رشد سرمايه گذاري 
ميانگين رش��د س��رمايه گذاري در دولت خاتمي 6.19 
درص��د، در دول��ت احمدي نژاد 1.91 درص��د، در دولت 

روحان��ي 4.88- درص��د و در كل دوره 98-1384 دوره 
16 ساله اخيرو دولت هاي احمدي نژاد و روحاني معادل 
1.32- درصد بوده است.سهم بخش هاي اقتصادي نيز در 
اين دوره 22 ساله در ايجاد رشد اقتصادي به ترتيب سهم 
نفت 18 درصد، كشاورزي 11 درصد، صنايع و معادن 21 
درصد و خدمات 52 درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر، 
اقتصاد ايران يك اقتصاد بيشتر خدماتي است و كشاورزي 
و صنعت نقش كمتري داشته اند.  در سال هاي 86- 1379 
رشد اقتصادي متاثر از بهبود درآمد نفت و ثبات آن عمدتا 
باالي 5 درصد بوده است. اما در دهه 1390 و متاثر از تحريم 
اقتصادي در دو دولت احمدي نژاد و روحاني، كاهش درآمد 
نفت و رشد هزينه هاي مبادله تحريم، رشد اقتصادي عمدتا 
منفي بوده است. در سال هاي 91 و 92 94، 97، 98، يعني 
5 سال رشد منفي بوده است و در سال هاي 93 با شروع به 
كار دولت روحاني و سياست هاي انضباط مالي و همچنين 
با امضاي برجام و اجراي آن در سال 95 و 96 رشد اقتصادي 
مثبت بوده است.  اما زمزمه هاي خروج امريكا از برجام از 
نيمه دوم سال 96 شروع شد و قيمت ارز افزايش يافت و 
در ارديبهشت 97 كه ترامپ از برجام خارج شد، مشكالت 
به اوج خود رس��يد و رشد اقتصادي منفي شد.  سال 85، 
91، 92، 94، 95، 97، 98 رشد سرمايه گذاري منفي بوده 
اس��ت. در دهه 1390 از سال 1390 تا 1399 براي شش 
سال رشد سرمايه گذاري منفي بوده و تنها براي 4 سال 90 
تا 93 سال شروع به كار روحاني، سال 96 و پس از اجراي 
برجام رشد س��رمايه گذاري مثبت بوده است و البته در 
سال 99 نيز رشد س��رمايه گذاري بسيار اندك و نزديك 

به صفر بوده است. 

     قدرت خريد پول 
قدرت خريد پول از 3.59 در سال 1376 به 0.07 در 
س��ال 98 رسيده است. ميانگين قدرت خريد پول در 
دولت خاتم��ي 2.25 در دولت احمدي نژاد 0.74، در 
دولت روحاني 0.17 و در كل دوره 23 سال اخير 98-

1376 معادل 1.05 بوده است. شاخص تورم از 29.53 
در سال 88 به 360.4 در سال 1400 رسيده و طي اين 
12 سال قيمت ها 12.2 برابر شده است. يعني قدرت 
خريد مردم به شدت كاهش يافته زيرا به همان اندازه 

رشد قيمت ها، درآمد باال نرفته است. 

     قدرت خريد خانوارها 
قدرت خريد خانوارها از عدد 100 در سال 76 به 137 
در سال 83 ودردولت خاتمي رسيد و به 151 درسال 
86 افزايش يافت. اما از سال 87 به بعد به خاطر تورم و 
تحريم ها روند كاهشي به خود گرفت و به 139 در سال 
91 رسيد. در دولت روحاني نيز از 129 در سال 92 به 
144 در سال 96 افزايش يافت ولي در سه سال اخير 
كاهش��ي بوده و به 123 در سال 98 رسيد. ش�اخص 
ق�درت خريد مردم از عدد 100 در سال 1376 مرتبًا 
افزايش يافته و به عدد 151 در س��ال 1386 رسيده 
است ولي در سال هاي 1387، 1388، 1391، 1392، 
1397، 1398 و احتمااًل 1399 كاهش يافته اس��ت 
و ش���اخص ق�درت خري��د مردم در س��ال 1398 با 

عدد 123 و پس از گذش���ت 17 س�ال ب�ه كمت�ر از 
ش�اخص قدرت خريد مردم در س��ال 1381 برابر با 

129 رسيده است.

     نرخ ارز واقعي 
نرخ ارز واقعي براس��اس شاخص تورم و شاخص امريكا و 
ايران از 6040 تومان س��ال 76 به 8923 تومان در سال 
98 رسيده است و در دولت خاتمي ميانگين آن 6191، 
در دولت احمدي ن��ژاد 3671 در دولت روحاني 5760 و 
در كل دوره 23 سال 1376-98 به 5074 تومان رسيد. 

     نرخ تورم 
ميانگين نرخ ت��ورم در دولت خاتم��ي 15.5 درصد، در 
دولت احمدي ن��ژاد 16.3، در دولت روحاني 20 و در كل 
98-1376 دوره 23 س��ال اخير 17.2 درصد بوده است. 
باالترين نرخ تورم نيز مربوط به سال هاي 98 و 99 در دولت 
روحاني بوده كه بين 40 تا 48 درصد گزارش شده است. 

ميانگين رشد نقدينگي در دولت خاتمي 24 درصد، در 
دولت احمدي نژاد 26 درصد، در دولت روحاني 28 درصد 
و در كل دوران 23 س��اله 98-1376 مع��ادل 26 درصد 

بوده است. 

     عملكرد سيف در كاهش رشد نقدينگي 
و تورم 

از سال 1393 با ورود دكتر سيف به بانك مركزي، نرخ رشد 
نقدينگي از38 درصد سال 92 و پايان دولت احمدي نژاد 
به 22 درصد درس��ال 93، و 30، 23، 22 و 23 درصد در 
سال هاي 94تا 97 رسيده است كه نشان دهنده كنترل 
و مهار نقدينگي و تورم است. نرخ تورم نيز در اين دوره 5 
ساله مديريت دكتر سيف، از سال 93 تا 97 به ترتيب 15، 
11، 9، 9 و 31 درصد بوده اس��ت.  در دوره مديريت دكتر 
همتي درسال هاي 98 و 99 در بانك مركزي نيز نرخ رشد 
نقدينگي باالي 31 و 40 درصد گزارش ش��ده است. نرخ 

تورم نيز باالي 41 و باالي 36 درصد گزارش شده است. 

     شاخص فالكت 
شاخص فالكت شامل نرخ تورم و نرخ بيكاري، از عدد 45 
در سال 92 به 26 در سال 93 كاهش يافت و در سال هاي 
94 ت��ا 97 به ترتيب 22، 21، 21 و 43 بوده اس��ت. اما در 
سال هاي 98 و 99 ش��اخص فالكت به 51 و 46 افزايش 
يافته است.  ميانگين شاخص فالكت در دولت خاتمي 28، 
در دول��ت احمدي نژاد 29، در دولت روحاني 34 و در كل 
دوره 23 ساله 98-1376 معادل 31 بوده است. شاخص 
فالكت كه از جمع جبري نرخ بيكاري و ن�رخ ت�ورم حاص�ل 
مي گردد، در اي�ران بس��يار باال است و به ويژه اين نرخ در 
سال هاي 1397 به بعد به شدت افزايش يافته اس�ت و در 
س���ال هاي 1397، 1398 و 1399 به ترتيب برابر با 43، 

و51 و 46 درصد بوده است.

     ضريب جيني و توزيع درآمد 
ضري��ب جيني ني��ز در دولت خاتم��ي 4268 در دولت 
احمدي نژاد 4079 در دولت روحاني 3894 و در دوره 23 
ساله 98- 1376معادل 4088 بوده است. يعني با وجود 
رشد فقر، تورم و كاهش قدرت خريد مردم و رشد نرخ ارز 
و نقدينگي، توزيع درآمد بهتر شده و سياست يارانه اي و 

نرخ دالر 4200 تومان در توزيع درآمد موثر بوده است. 

     رشد هزينه خانوار و قدرت خريد مردم 
رش��د هزينه هاي كل خانوار نيز در سال هاي 92 تا 98 به 
ترتيب 25، 14، 11، 8، 15، 20 و 21 درصد رش��د كرده 
است و هزينه هاي خوراكي نيز در اين سال ها به ترتيب 23، 
6، 7، 6، 15، 23 و 24 درصد رشد داشته است. هزينه كل 
خانوار از عدد 210 به 335 در سال 97 و 486 در سال 99 
رس��يده و 131 درصد رشد خواهد كرد. اما در 5 سال اول 
97- 1392 تنها 59 درصد رشد كرده بود. شاخص هزينه 
خوراكي نيز از 55 در سال 92 به 76.8 در سال 97 و 117.5 
در سال 99 رسيد و در اين سال ها 113 درصد رشد كرد. 

در 5 سال اول 97- 1392 نيز معادل 39 درد رشد كرد.
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واكنش بانك مركزي
به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه

بان��ك مركزي در واكنش به اظهارات س��خنگوي قوه 
قضاييه در نامه اي به اين ق��وه ضمن تاكيد بر اهميت 
موضوع پرونده هاي ابربدهكاران بانكي، تش��كيل اين 
پرونده ها را نتيجه پيگيري هاي كميته فرادستگاهي 
مطالبات غيرجاري بانك ها كه از سال 1393 در بانك 
مركزي تشكيل شده است، دانست.اين بانك با ارسال 
نامه اي به قوه قضاييه با اشاره به تاريخچه و علل تشكيل 
كميته فرادستگاهي مطالبات غيرجاري بانك ها، فرآيند 
طرح و بررس��ي پرونده هاي بدهكاران بانكي را تشريح 
كرد.براساس اعالم بانك مركزي كميته فرادستگاهي 
از نمايندگان دستگاه هاي مختلف شامل بانك مركزي، 
دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، 
وزارتخانه هاي اطالعات و امور اقتصادي و دارايي، ديوان 
محاسبات كش��ور، دادستاني كل كش��ور، دادستاني 
عمومي و انقالب تهران، س��ازمان ثبت اسناد، نيروي 
انتظامي و سازمان اطالعات سپاه تشكيل شده است.
بانك مركزي در اين نامه، فرآيند طرح و بررسي پرونده ها 
از نقطه آغازين در كميته تا ارجاع آن به مراجع قضايي 
را به همراه اقدامات گسترده كميته ياد شده در ارتباط 
با يكايك پرونده هاي بدهكاران كالن بانكي و برگزاري 
جلسات متعدد و مستمر در بانك مركزي را براي حل 
مشكالت موجود در مسير وصول مطالبات از آنها تشريح 
كرد و دستاوردهاي موجود را ثمره همكاري سازمان ها 
و نهادهاي عضو و نتيجه اهتمام ويژه همه اعضاي كميته 
از جمله نمايندگان قوه قضاييه دانست.بانك مركزي با 
ذكر اين نكته كه تعامل مناسب و نزديك بانك مركزي 
و قوه قضاييه در س��طح مقامات ارش��د دو نهاد زمينه 
نيل به توفيقات فراواني را فراهم آورده است نسبت به 
اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و ناديده گرفتن زحمات 
و اقدامات شبانه روزي بانك مركزي، شبكه بانكي كشور 
و ساير سازمان ها در اين زمينه كه موجب نگراني مردم 
نسبت به عملكرد دستگاه هاي مسوول را فراهم مي كند، 
گله كرد. اين بانك از تمام دست اندركاران و مسووالن 
خواسته است تحت تاثير فضاي انتخاباتي كشور از طرح 
مطالبي كه با عملكرد واقعي دستگاه هاي مسوول در 
قواي مجريه وقضاييه تطابق نداشته و موجب دلسردي 
و تكدر خاطر خدمتگزاران واقعي نظام مي شود، پرهيز 
كنند.بانك مركزي در پايان تاكيد كرد روز گذشته جلسه 
هفتگي كميته فرادستگاهي مصمم تر از قبل و طبق روال 
معمول با حضور همه اعضا تشكيل و موضوعات مربوط 
به پرونده چند بدهكار كالن بانكي، پيش��رفت هاي به 
دس��ت آمده در امر وصول آنها و نهايتًا برنامه آتي براي 
ادامه كار بررسي و تصميم الزم اتخاذ شد.سخنگوي قوه 
قضاييه روز گذشته به جزييات و روند رسيدگي قضايي 
پرونده هاي 11 ابربدهكار بانكي كه در مناظره سوم توسط 
عبدالناصر همتي در اختيار حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رييسي قرار  گرفت، اشاره كرد و گفت: بانك 
مركزي تاكنون در مورد پرونده هاي رس��يدگي شده 

مكاتبه اي با قوه قضاييه نداشته است.

شعارهاي نامزدها بدون
اصالح زيرساخت ها، شدني نيست

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: شعارها و قول هاي نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري كه عمق و ريشه ندارند، بدون اصالح 
نظام بانكي، مالياتي، بودجه ريزي و زيرس��اخت هاي 
كشور، ش��دني نيستند.س��ومين و آخرين مناظره 
نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
شب  شنبه  برگزار ش��د و 7 نامزد حاضر در اين دوره 
ديدگاه ها، برنامه ها، شعارها و قول هايي كه در صورت 
رسيدن به رياست قوه مجريه عملياتي خواهند كرد را 
به مردم وعده دادند.جهش توليد با جهش صادرات از 
طريق جهش تعامالت خارجي با گسترش مناسبات 
به بيش از دو س��ه كش��ور خاص، دادن 90 درصد وام 
بانكي به زوج هاي جوان با 10 درصد آورده با اقس��اط 
40 س��اله و دادن زمين رايگان براي ساخت مسكن، 
دادن 30 درصد سهام نفت ملي به مردم، تامين حداقل 
معاش مردم با ارايه كارت خريد براي سه دهك پايين، 
جه��ش در توليد و تقويت كس��ب و كار، ايجاد چهار 
ميليون شغل در چهار سال، رس��اندن تورم به نصف 
تورم موجود، خش��كاندن ريشه فس��اد، پرداخت 70 
ميليون بن كاالي ماهانه 40 هزار توماني و پول نقد به 
سه دهك پايين به ميزان 50، 150 و 200 هزار تومان، 
ايجاد شش ميليون و 700 هزار شغل، ساخت ساالنه 
300 هزار مسكن حمايتي عالوه بر يك ميليون مسكن 
تصويبي مجلس، ساخت چهار و نيم ميليون مسكن، 
ايجاد بازار 50 ميليارد دالري در منطقه از طريق رابطه 
مناسب با دنيا، از بين بردن موانع سرمايه گذاري، ايجاد 
صندوق درآمد پايدار، پنج برابر كردن يارانه هاي نقدي، 
راه اندازي وام هاي خرد براي زن��ان كارآفرين و دادن 
يك ميليون توم��ان از طريق هدفمند كردن يارانه به 
سه دهك پايين جامعه از جمله شعارهايي است كه 7 
نامزد در برنامه هاي خود از آنها ياد كرده و به انجام آن 
نيز تاكيد كردند.»مهدي طغياني« در همين ارتباط و 
در گفت وگو با ايرنا گفت: رهبر معظم انقالب چندين 
بار در فرمايشات و توصيه هايي كه با نامزدهاي رياست 
جمهوي در دوره هاي قبل داشتند، به چند نكته اشاره 
فرمودند. يكي اينكه س��خنان نامزدها ب��ا امكانات و 
ظرفيت هاي كشور تناسب داشته باشد تا اگر همين 
وعده ها را قرار بود يك يا دو س��ال بع��د انجام دهند، 
شرمنده نشوند.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي افزود: برخي از مطالبي كه نامزدها 
وعده مي دهند، با ظرفيت ها، امكانات و بودجه كشور 
همخواني ندارد. البته نمي گوييم كه ظرفيت ها كشور 
قابل بهبود و ارتقاء نيست بلكه با آنچه كه كشور االن 
دارد، اين وعده ها قابل تحقق نيست.وي با بيان اينكه 
اگر ظرفيت هاي كش��ور ارتقاء و توسعه پيدا كند، اين 
وعده ها قابل تحقق است، اظهار داشت: ارتقاء و توسعه 
ظرفيت ها نيز به مدت ها زمان نياز دارد و برخي از اين 
قول ها بعد از 10 سال عملي خواهد شد و در مدت زمان 

4 ساله رياست جمهوري نمي گنجد.

سكه10.650ميليونشد
افزايش نرخ دالر

به كانال 24 هزار تومان 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

در بازار آزاد ارز قيمت دالر 24 هزار و 50 تومان، قيمت 
يورو 29 هزار و 150 تومان و درهم امارات 6 هزار و 570 
تومان اعالم شده است. قيمت طالي 18عيار هرگرم يك 
ميليون و 70 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 10 ميليون و 650 هزار تومان و قيمت دالر 
24 هزار و 50 تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 10 ميليون و 550 هزار تومان است. نيم سكه 
بهار آزادي 5 ميليون و 820 هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي 3 ميليون و 720 هزار تومان و س��كه يك گرمي 
2 ميليون و 300 هزار تومان تعيين ش��ده و هر مثقال 
ط��ال 4 ميليون و 636 هزار تومان ارزش گذاري ش��ده 
است. همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و 864 
دالر و 39 سنت فروخته شد. قيمت سكه در آغاز سال 
جديد 11 ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي 
را ش��روع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان رس��يد. اما از 
نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين 

مدت در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است

    رشد ۱۹ توماني نرخ دالر و افت
 ۹۶ توماني يورو در بازار

سه شنبه، 25 خردادماه نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با 
19 تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 23 هزار و 
593 تومان رسيد.، قيمت فروش يورو با 96 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به رقم 28 هزار و 514 تومان رسيد.
قيمت خريد هر دالر 23 هزار و 126 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 27 هزار و 986 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 23 هزار و 128 تومان و 
نرخ فروش آن 23 هزار و 338 تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار 27 هزار و 47 تومان و نرخ فروش آن نيز 
28 هزار و 302 تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت ديروز، حواله يورو به قيمت 24 هزار و 
879 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 516 
تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 
هزار توماني شد و تاكنون در اين محدوده نوسان داشته 
است. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 23 ه��زار و 574 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 23 هزار و 107 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل 28 هزار و 324 تومان و قيمت 
خريد يورو نيز 27 هزار و 763 تومان اعالم ش��ده است.

نرخ خريد و ف��روش 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. نوسان قيمت در 
بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... 
باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. 
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع 
از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم 
گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23 

هزار تومان جا خوش مي كند.

    2۳۰ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد: دوشنبه )24 خرداد( در سامانه 
نيما 230ميلي��ون دالر و با ميانگين موزون نرخ دالري 
معامالت 20 هزار و 493 تومان معامله شد.سامانه نيما 
شاهد عرضه حدود 155 ميليون دالر به صورت حواله 
ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.  اين 
امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در واردات كشور 
نرخ فوق الذكر بوده است.س��امانه نيما از نيمه نخست 
سال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان 
مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين 
شد.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت با 0.07 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 90.457 
واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.03 
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.411 
دالر مبادله ش��د. يورو 0.1 درصد باال رفت و با ماندن در 
كانال 1.21 به 1.212 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.21 درصد افزايش به 110.021 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.297 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.398 يوان چين اعالم شد.موفق شدن يا نشدن 
بيت كوين در عبور از س��د 41 هزار دالري نقش بسيار 
مهمي در تعيين مس��ير بازار رمزارزه��ا در كوتاه مدت 
خواهد داش��ت.رمزارزها روز ب��ه روز در حال محكم تر 
كردن جاي پاي خود در بازارهاي مالي هستند: پس از 
ممنوعيت موقت مبادالت دالري در كوبا، فعاالن ارزي 
اين كشور از دولت خواسته اند تا بيت كوين را جانشين دالر 
در معامالت ارزي كند. منابع خبري از احتمال پذيرش 
رسمي بيت كوين در نيجريه و تانزانيا خبر مي دهند كه 
در صورت تحقق، آنها را به مقاصد رسمي بعدي بعد از 
السالوادور تبديل خواهد كرد. ايالن ماسك كه پيشتر 
با اعالم خبر توقف پذيرش بيت كوين توس��ط تسال به 
دليل نگراني هاي محيط زيستي باعث آغاز ريزش بزرگ 
و گسترده بازار ارزهاي ديجيتالي شد، اين بار در توييتي 
مجددا از بيت كوين حمايت كرده است! وي با اشاره به 
اينكه تسال تنها 10 درصد بيت كوين در اختيار خود را 
با هدف اثبات نقدشوندگي اين رمزارز به فروش رسانده، 
از پذيرش مجدد استفاده از بيت كوين در تراكنش هاي 
تسال در صورت استفاده از انرژي هاي پاك براي استخراج 
آن خبر داده است.دولت تايلند با هدف مقابله با تخلفات 
مالي، معامله ميم كوين ها و توكن هاي غيرقابل تعويض 
 )ي��ا همانNFT( را در اين كش��ور ممن��وع اعالم كرد. 
ميم كوين ها به ارزهاي ديجيتالي اطالق مي ش��ود كه 
بيش از آنكه داراي پش��توانه فني باش��ند، به پشتوانه 
طرفداران خود و بيشتر با هدف سرگرمي عرضه مي شوند. 
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گروه بازار سرمايه|
با بررسي روند اخير بازار س��رمايه مي توان گفت كه ما 
هرروز شاهد يك وضعيت جديد هستيم اما؛ هنوز هم 
تاالر شيشه اي عالقه زيادي به سرخ پوشي دارد كه اين 
عالقه ناش��ي از عدم اعتماد و كمبود نقدينگي است و 
تقريبا هيچ يك از مسووالن برنامه دقيق و جامعي براي 
اين وضعيت ندارند. به هرحال اگر نوس��ان بازار تبديل 
به روند نزولي ش��ود ش��اهد افت عميق ش��اخص كل 

خواهيم بود.
چند وقتي مي ش��ود كه بازار سهام بر روي موج نوسان 
سوار شده و برخي روزها روند مثبت و برخي ديگر روند 
منفي به خود مي گيرد ام��ا  در اصل حال بورس خراب 
است و در آستانه يك س��الگي اين حال خراب نيازمند 
توجه بيش ازپيش اس��ت. از 20 مرداد س��ال گذشته 
تاكنون روند نزولي را طي كرده و تنها در اين مدت شاهد 
مصوبات گوناگون بدون اثر بوده و انتظار مي رود كه در 
آستانه يك سال ريزش مسووالن فكري براي بازار كنند. 
به عقيده اغلب فعالين بورسي يكي از مهم ترين كارهاي 
مهم ترين اعتمادس��ازي و درنهاي��ت تزريق نقدينگي 
است. در حال حاضر برخي س��هام بازار با مشكل عدم 
نقد شوندگي مواجه اند و سهامداران نيز به اين موضوع 

معترض هستند.
اغلب كارشناس��ان بر اين باورند كه بورس در وضعيتي 
متناسب با اقتصاد قرار دارد و قيمت سهم ها واقعي است 
مي توان انتظار رش��د بورس را پ��س از برگزار انتخابات 
داشت. بازار سرمايه در ش��رايط كنوني تحت تأثير دو 
عامل بزرگ قرار دارد؛ نخست انتخابات رياست جمهوري 
و دوم مذاكرات وين. داده هاي بين المللي و داخلي نشان 
از بي تأثير شدن تحريم ها در س��اختار اقتصادي ايران 
دارد. ازاين رو مي توان انتظار داش��ت كه در يك س��ال 
پيش رو اقتصاد ايران به مدار ثبت بازگردد. اين امر سبب 
مي شود شاخص بورس كه در وضعيت عادي قرار دارد 
نيز متناسب با مثبت شدن شرايط اقتصادي، پذيراي رشد 
خواهد بود. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت بورس از 
پس ۱0 ماه تاريخي بار ديگر به مدار پايداري بازگردد؛ 
هرچند اين بار رشد شارپي شاخص دور از انتظار است. 
تقريبًا وضعيت بازار سرمايه تا پايان سال مشخص است 
و بايد در انتظار متغيرهاي اساسي در بازار بود. انتخابات 
يكي از اين تغييرهاست، بايد منتظر ماند و ديد رييس 
دولت سيزدهم چه برنامه و رويكردي خواهد داشت و آيا 
بورس و بازار سهام را جز برنامه هاي نخست اين دولت 

خواهد بود يا خير؟ 
با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي، پيش بيني عدم رش��د 
شارپي تورم انتظار مي رود كه بازار سرمايه تا پايان سال 
جاري بازده��ي در حدود20 الي 40 درصد را داش��ته 
باشد البته اين بازدهي درصورتي كه متغيرها اساسي، 
تغيير عمده اي نداشته باش��ند و شاهد رشد اقتصادي 
نسبي باشيم. همچنين انتظار مي رود كه مذاكرات وين 
بالفاصله نتيجه ندهد و زمان بر باشد پس نمي توان روي 
اين متغيير به عنوان نخستين عامل تأثيرگذار بر روي 

بورس حساب باز كرد. 
يكي از كارشناس بازار سرمايه در خصوص تحريم ها و 
مذاكرات نوشت: مهم ترين هزينه هاي تحميل شده به 
شركت هاي صادرات محور در دوران تحريم را هزينه هاي 
ناشي از تحريم است. در چنين شرايطي، هرچند مقدار 
فروش شركت هاي صادراتي به ميزان قابل مالحظه اي 
تحت تأثير قرار نگرفته اس��ت، اما بخشي از اين مهم به 
دليل كاهش نرخ فروش محصوالت براي جذب خريدار 

بوده اس��ت. ش��ركت هاي خارجي كه طرف معامله با 
ش��ركت هاي ايران قرار مي گيرند، به دليل ريسك دور 
زدن تحريم ها، محصوالت شركت ها را با تخفيف هاي 
زي��ادي خري��داري مي كنند. بنابراين مشاهده ش��ده 
است كه تقريبًا بين ۱0 تا 2۵ درصد از نرخ هاي فروش 
شركت ها به واسطه اينكه محصوالت خود را بتوانند به 
فروش برسانند، با كاهش جدي ناشي از اين هزينه هاي 
تحريم روبرو بوده اس��ت.بنابراين با فرض اينكه تمامي 
محدوديت هاي تحريمي برداش��ته شود، شركت هاي 
صادرات محور بازار س��رمايه كه وزن بس��يار زيادي در 
بازار دارند، مي توانند نرخ هاي فروش خود را متناسب با 
نرخ هاي جهاني و بدون در نظر گرفتن تخفيفات ويژه، 
تعديل مثبت كرده كه اثر بسيار قابل توجهي را بر درآمد 
عملياتي و سودآوري اين ش��ركت ها خواهد داشت.از 
طرف ديگر، رفع تحريم ها كمك بسيار زيادي به ورود 
تكنولوژي و ماشين آالت جديد و تأمين قطعات و مواد 
اوليه موردنياز بس��ياري از صنايع مانند ش��ركت هاي 
خودروسازي و ... خواهد كرد. عالوه بر آن ورود شركاي 
تجاري خارجي به كشور و توسعه صنايع نيز از پيامدهاي 
مثبت بنيادين رفع تحريم ها براي اكثر ش��ركت هاي 

حاضر در بازار سرمايه است.

دونيمهمتفاوتدرتاالرشيشهاي
شاخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه ش��نبه، 2۵ خردادماه ح��دود 4۵ واحد افت 
داشت كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 
۱۵0 هزار واحد رسيد. بورس روز گذشته روندي پر فراز 
و نشيب را تجربه كرد و معامالت آن تحت تأثير برخي 
از هيجانات ايجادشده، دچار نوسان شد.شاخص بورس 
در نخس��تين دقايق معامالت با صعودي نزديك به ۶ 
هزار واحد همراه شد، اما از نيمه دوم معامالت از شدت 
رشد اين بازار كاسته و معامالت آن در دقايق پاياني وارد 
مدار منفي ش��د كه در ادامه اين روند، شاخص بورس با 

بيش از 44 واحد افت به معامالت روز سه ش��نبه خود 
پايان داد. بر پايه معامالت بيش از هشت ميليارد و ۷۵4 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵2 هزار 
و ۳2۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)ه��م وزن( با دو هزار و ۹4۶ واحد كاهش به ۳۷۳ هزار و 
۳۷4 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۸۹۵ 
واحد افت به 240 هزار و ۱۵۹ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول يك هزار و ۷۶۱ واحد افزايش و ش��اخص بازار دوم 
۶ هزار و 2۳۷ واحد كاهش داشت. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با يك هزار و 2۹۹ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با ۵۱2 واحد، صنايع پتروشيمي خليج 
فارس با نماد »ف��ارس« با ۵02 واحد، اي��ران خودرو با 
نماد »خودرو« با ۳۳۹ واحد، س��ايپا با نماد »خساپا« با 
۳0۷ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 2۸4 
واحد، بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۱44 واحد، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با ۱0۶ واحد، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با 
نماد »خگس��تر« با ۹۹ واحد، فوالد اميركبير كاشان با 
نماد »فجر« ب��ا ۷۱ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با 
نماد »كچاد« با ۶۹ واحد و نفت سپاهان با نماد »شسپا« 
با ۶۸ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل سيمان اصفهان با نماد »سصفها« با ۶42 واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فمل��ي« با 4۹۹ واحد، 
گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 
۱۶۹ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين با نماد »تاپيكو« 
با ۱۶2 واحد، سيمان كردستان با نماد »سكرد« با ۱۶۱ 
واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۱۳۹ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري استان خوزستان با نماد »وسخوز« با ۱2۸ 
واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با ۱۱۸ واحد، آهنگري 
تراكتورسازي ايران با نماد »خاهن« با ۱۱۳ واحد، تامين 
سرمايه نوين با نماد »تنوين« با ۸۹ واحد، توسعه معادن 
و فلزات با نم��اد »ومعادن« با ۸۳ واح��د و بورس اوراق 

بهادار تهران با نماد »بورس« با ۶4 واحد تأثير منفي را بر 
شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، روز سه شنبه 
شركت صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، ايران 
خودرو با نماد »خ��ودرو«، ليزين��گ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، سايپا با 
نماد »خساپا«، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو 
با نماد »خگس��تر« و پارس خودرو با نماد »خپارس« 
نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه سه ميليارد و ۸۱۹ هزار برگه سهم به 
ارزش هشت هزار و ۱۸۷ ميليارد ريال دادوستد شد.روز 
سه شنبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۹۸ واحد كاهش 
داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۳۵۹ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۷۱۵ هزار برگه سهم 
به ارزش ۹۷ هزار و ۵۵۳ ميليارد ريال دادوستد شد.در 
چهارمين روز كاري هفته ش��ركت بيم��ه كوثر با نماد 
»كوثر«، توسعه و عمران استان كرمان با نماد »كرمان«، 
توكاريل با نماد »توريل«، صنايع ماش��ين هاي اداري 
ايران با نماد »ماديرا«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان 
با نم��اد »ومهان«، بيمه دي با نم��اد »ودي«، توليدات 
پتروشيمي قائد بصير با نماد »شبصير«، توسعه مسير 
برق گيالن با نماد »بگيالن«، شهرسازي و خانه سازي 
باغميشه با نماد »ثباغ«، اعتباري ملل با نماد »وملل« و 
سپيدار سيستم آسيا با نماد »سپيدار« تأثير مثبت بر 
شاخص اين بازار داشتند. در مقابل صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، پليمر آريا ساس��ول بانماد »آريا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان بانماد »ذوب«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي بانماد »سمگا«، فرابورس ايران با نماد 
»فرابورس«، مديريت انرژي تابان هور بانماد »وهور«، 
رايان هم افزا با نماد »رافزا«، پتروشيمي زاگرس بانماد 
»زاگرس«، پتروشيمي مارون بانماد »مارون« و توليد 
برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا« تأثير منفي بر شاخص 

فرابورس داشتند.
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چراسپردههايبانكيسازمان
بورسبهبازارتزريقنميشود؟

باش�گاه خبرنگاران| بهزاد خاك��ي، مدير امور 
مالي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در خصوص 
سپرده گذاري دو هزار ميليارد تومان سازمان بورس 
در بانك هاي متعدد طي سال گذشته و عدم خريد 
اوراق، اظهار كرد: سازمان بورس به واسطه اساسنامه 
خود و قانون بازار اوراق بهادار اجازه انتش��ار اوراق را 
ندارد بلكه مي تواند منابع خود را در س��پرده هاي 
بانكي سرمايه گذاري كند محل درآمدهاي سازمان 
درواقع كارمزد معامالت و سپرده هاي بانكي است.

او اف��زود: مبلغ 2 هزار ميلي��ارد مربوط به مبالغي 
مي شود كه در س��طح گروه رخ داده است كه هزار 
ميليارد تومان از آن به ش��ركت هاي زيرمجموعه 
اعم سپرده گذاري مركزي، مديريت فناوري و ساير 
موارد تعلق مي گيرد. اين مقام مس��وول بيان كرد: 
يك هزار ميليارد تومان باقي مان��ده نيز در اختيار 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ق��رار مي گيرد كه از 
اين مي��زان بخش عمده اش يعن��ي مبلغي بالغ بر 
4۵0 ميليارد تومان ص��رف اموري مانند ماليات و 
ساير موارد خواهد شد.وي تأكيد كرد: مابقي مبالغ 
كه از ه��زار ميليارد تومان باقي مي ماند س��ازمان 
بورس آن ميزان را صرف امور جاري خود مي كند، 
چنين امري سازمان را مكلف مي كند تا در بانك ها 
به سپرده گذاري بپردازد.خاكي در ادامه بيان كرد: 
افزايش هزينه هاي اداري و حدود 40 هزار ميليارد 
تومان كه در صورت هاي مالي لحاظ شده مربوط به 
هزينه هاي پست، ارتباطات، نشريات و غيره است 
كه در صورت حساب هاي س��پرده گذاري مركزي 
در س��امانه كدال مي شود آن را مشاهده كرد.مدير 
امور مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: 
هزينه هاي اضافي عمدتاً مربوط به دو عامل مي شود 
كه در گام نخست مي توان به افزايش تعداد كدهاي 
سهامداري در سال ۹۹ و در گام بعدي ارتقاي ضريب 
نفوذ بازار سرمايه كه هزينه هاي عمده اي را درزمينه 
مختلف اعم استعالم از اداره ثبت، احراز هويت و غيره 

را در برمي گرفت، اشاره كرد.

صعودبورسهاياروپايي
وآسيايي

برخالف بورس هاي امريكايي، شاخص هاي مهم 
بورسي در اروپا و آسيا صعود كردند. جهان در ۱2 
ماه منتهي به مه با 0.۸ درصد افزايش نسبت به دوره 
مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۵.0 درصد رسيد. 
اي��ن نرخ تورم كه 0.۳ درصد بيش��تر از نرخ مورد 
انتظار قبلي و باالترين سطح تورمي ثبت شده ۱۳ 
س��ال اخير بوده، بيش از همه تحت تأثير افزايش 
قيمت بخش انرژي قرارگرفته؛ به گونه اي كه تورم 

بنزين به ۵۶.2 درصد رسيده است.
وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرد كسري حساب 
تجاري اين كشور در آوريل به ۶۸.۹ ميليارد دالر 
رس��يده كه اين رقم نس��بت به م��اه قبل كاهش 
۶.۱ ميلي��ارد دالري را نش��ان مي ده��د. در اين 
مدت امريكا 20۵ ميلي��ارد دالر صادرات به ديگر 
كشورها داش��ته و 2۷۳.۹ ميليارد دالر هم كاال و 
خدمات وارد كرده اس��ت. به تفكيك بخش هاي 
مختلف، حس��اب كاال داراي كسري ۶.2 ميليارد 
دالري و حساب خدمات داراي مازاد 0.۱ ميليارد 
دالري بوده است. ۳2.4 ميليارد دالر از اين كسري 
مربوط به تجارت با چين بوده است. راب هاورث، 
كارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه يو اس 
بنك ولث گفت: ديدگاه كلي ما اين اس��ت كه در 
كوتاه مدت، وضعيت رش��د اقتصادي و نرخ تورم 
شرايط را به نفع دارايي هاي پرريسك تر رقم خواهد 
زد. نرخ هاي بهره در بسياري از كشورهاي جهان 
هنوز هم در سطح بسيار پاييني قرار دارد و تا زماني 
كه شاهد بازگشت سطح توليدات به زمان قبل از 
آغاز همه گيري نباشيم، بعيد است كه بانك هاي 

مركزي به تغيير در نرخ هاي فعلي رضايت دهند.
در وال استريت بيشتر شاخص ها نزولي بودند؛ تا 
جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي 
در س��طح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 0.۷۳ 
درصد كاهش نس��بت ب��ه روز قبل و در س��طح 
۳4 هزار و 22۷.۳۶ واحد بس��ته ش��د. ش��اخص 
»اس اند پي ۵00« با 0.2۸ درصد ريزش تا سطح 
42۳۵.۷۸ واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص 
مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
0.44 درصد صعود در س��طح ۱4 هزار و ۱۳۱.2۳ 
واحدي بسته ش��د.در معامالت بازارهاي بورس 
در اروپا، ش��اخص »فوتس��ي ۱00« بورس لندن 
با 0.۱۸ درصد افزايش نس��بت ب��ه روز قبل و در 
سطح ۷۱4۶.۶۸ واحد بسته شد. شاخص »دكس 
۳0« ب��ورس فرانكفورت در آلمان ب��ا افت 0.۱۳ 
درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۷۳.۶4 
واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك 
40« ب��ورس پاريس با پيش��روي 0.24 درصدي 
در سطح ۶۶۱۶.۳۵ واحد بس��ته شد. در مادريد 
ش��اخص »ايبكس ۳۵« 0.۸۳ درصد باال رفت و 
به ۹2۸۱.۱0 واحد رسيد.در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي 
كه شاخص »نيك كي 22۵« بورس توكيو ژاپن با 
افزايش 0.۷4 درصدي تا سطح 2۹ هزار و ۱۶۱.۸0 
واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ 0.۳۶ درصد باال رفت و در س��طح 2۸ 
هزار و ۸42.۱۳ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»ش��انگهاي كامپوزيت« ريزش 0.۸۹ درصدي را 
تجربه كرد و در سطح ۵224.۷0 واحد بسته شد. 
در اس��تراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 
200« بورس س��يدني ب��ا 0.۱۳ درصد افزايش و 
ايستادن در سطح ۷۳۱2.۳۳ واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

ناهنجاريعمدهبورسي
راموثقگزارشدهيد

مهدي زماني س��بزي، رييس اداره ديده بان سالمت 
بازار سرمايه بابيان »س��ازمان بورس و اوراق بهادار از 
همه فعاالن بازار سرمايه دعوت كرد تا نسبت به ارسال 
گزارش هاي حرفه اي در خص��وص ناهنجاري هاي 
عمده كه موثق و قابل اثبات  باشند، اقدام كنند.« وي 
گفت: وجود ناهنجاري ها در بازار سرمايه كشور عالوه 
بر ضررهاي كالن اقتصادي، باعث نارضايتي و كاهش 
اعتماد مردم به بازار سرمايه مي شود. بررسي تجارب 
كشورهاي دنيا و ش��ناخت روش ها و ابزارهاي نوين 
مبارزه با فس��اد، مي تواند ب��راي طراحي راهكارهاي 
جلوگيري از فساد موثر باش��د.مهدي زماني سبزي 
ادامه داد: بر اس��اس مطالعات انجام شده، استفاده از 
توان نظارت مردم در كشف جرايم و تخلفات به عنوان 
بازيگ��ران اصلي بازار س��رمايه از قوي ترين ابزارهاي 
مبارزه، كشف و پيش��گيري از بروز جرايم و تخلفات 
است. پس از بررسي تجارب موفقيت آميز كشورهاي 
 ،)whistleblowing( پيشرو در حوزه سوت زني
درخص��وص اهمي��ت گزارش��گران حرف��ه اي 
)whistleblower( در كش��ف ناهنجاري ه��ا، 
تشكيل اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه با فعاليت 
در سه حوزه تخصصي بازار، ناشران و نهادهاي مالي 
در سال ۱۳۹۸ به تصويب هيات مديره سازمان رسيد.

زماني سبزي با اشاره به اينكه رسيدگي به گزارش هاي 
حرفه  اي ناهنجاري عمده مبتني بر بروز جرم و تخلف 
در بازار سرمايه، شناسايي خألهاي قانوني، پيگيري، 
بررس��ي و رفع آنها از اهداف اصلي اين اداره اس��ت، 
افزود: اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه موظف است 
گزارش هاي موثق با موضوع انعكاس ناهنجاري هاي 
عمده بازار س��رمايه ازجمله جرايم موضوع مواد 4۶، 
4۷، 4۹ و ۵0 قانون بازار اوراق بهادار و تخلفات عمده 
از قوانين و مقررات كه موجب ضرر و زيان ذي نفعان، 
تأثير بر قيمت اوراق بهادار يا تصميم اش��خاص براي 
معامله اوراق بهادار يا س��لب اعتماد عمومي نسبت 
به بازار س��رمايه ش��ود را بررس��ي كند.رييس اداره 
ديده بان سالمت بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: در 
همين راستا س��ازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه و 
پياده سازي س��امانه ديده بان سالمت بازار سرمايه را 
 در دستور كار قرارداد و هم اكنون اين سامانه به آدرس 

dideban.seo.ir قابل بهره برداري است.

خروجسيمانازحصار
قيمتگذاريدستوري

بررسي روند معامالت سيمان در بورس كاالي ايران 
بيانگر سير صعودي معامالت و پذيرش شركت هاي 
جديد در بورس اس��ت به طوري كه س��يماني ها از 
تاريخ ۹ خردادم��اه عرضه هاي خود در بورس را آغاز 
كردند و در هفته نخست اين عرضه ها )منتهي به ۱4 
خردادماه( درمجموع ۳۶ هزار و ۶00 تن سيمان مورد 
معامله قرار گرفت. در هفته بعد يعني هفته منتهي 
به 2۱ خردادماه و در اس��تقبال خري��داران، حجم 
فروش به 4۵ هزار و ۹۳0 تن رس��يد و درنهايت طي 
هفته جاري رقم قابل توجه ۱۷۶ هزار تن در مقابل نام 
شركت هاي سيماني در جدول معامالت بورس كاال 
حك شد؛ سيري كه بيانگر نگاه ويژه سياست گذاران 
به س��ازوكار رقابتي بورس كاال و لزوم خروج صنايع 
مهم و توليدي كشور از رويكرد قيمت دستوري است.

همچنين بر اساس آمار، طي سال جاري ۱۹ شركت 
سيماني ازجمله سيمان بجنورد، تهران، خاش، خزر، 
دورود، ش��اهرود، فارس، فارس نو، مازندران، غرب، 
المرد، اروميه، بهبهان، خوزستان، ساوه، شرق، شمال، 
صوفيان و قائن در بورس كاالي ايران پذيرش شدند.

به گفته محمدعلي دهقان دهنوي رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار عرضه محص��والت معدني و 
س��يماني در بورس كاال و خ��روج اين محصوالت از 
نظام قيمت گذاري دستوري، در ميزان بازدهي اين 
شركت ها تأثير مثبت داشته و بازدهي باالتري را براي 
ش��ركت ها رقم مي زند. وي بابيان اينكه هر كااليي 
كه بتواند وارد بورس كاال ش��ود ديگر قيمت گذاري 
دستوري آن معنايي ندارد اظهار داشت: به طور طبيعي 
به هر ميزان كه شركت ها بتوانند محصوالت خود را در 
شرايطي آزادتر و به دوراز مداخالت قيمتي به فروش 
برسانند به معناي تأثير مثبت بر روند قيمت سهام آن 
شركت ها خواهد بود.عبدالرضا شيخان دبير انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نيز ورود سيمان 
به ب��ورس كاال را نقطه عطف اين صنعت ۸۸ س��اله 
مي داند و مي گويد: عرضه س��يمان در بورس كاال به 
قيمت گذاري دستوري پايان مي دهد و اين خواسته 
چندين ساله ما بوده است. وي عنوان كرد: اقدام بعدي 
س��يماني ها، در ماه هاي آينده و پس از بررسي هاي 
كارشناس��ي دقيق، احتمااًل تقاضاي ورود صادرات 
سيمان در بورس كاال است.علي محمد بد كارشناس 
صنعت سيمان هم ورود اين محصول به بورس كاال را 
اتفاق بسيار مثبتي براي صنعت سيمان عنوان مي كند 
و مي گويد: اين رويداد از شكل گيري بازار سياه سيمان 
در بعضي مناطق جلوگيري مي كند. اين كارشناس 
سيماني معتقد است: ورود سيمان به بورس منجر به 
واقعي ش��دن قيمت و البته در صورت وجود تقاضا، 
رشد قيمت محصول شركت هاي سيماني در مناطق 
پر تقاضا شود اما با اين اقدام نيز سودي كه سال ها به 
جيب دالالن مي رفته، نصيب توليدكنندگان خواهد 
شد. وحيد حسن پور دبير مديرعامل كارگزاري صبا 
تأمين نيز درباره رش��د معامالت گروه س��يماني ها 
در ب��ورس كاال و رقابت ص��ورت گرفته در معامالت 
سيمان اظهار داش��ت: اين مساله بيانگر توان بالقوه 
ساختار بازار آزاد به منظور شفافيت و قيمت گذاري 
آزاد است. وي گفت: اين موضوع باعث رضايت طرفين 
معامالت خواهد شد و تداوم چنين عرضه هايي سبب 
مشاهده آثار مالي مثبت ناشي از آن در گزارش ها ي 
آتي ش��ركت هاي عرضه كننده مي شود و همچنين 
مشتريان توان دستيابي به كاالي موردنياز خود را در 

بستر بازار آزاد كسب مي كنند.

روزهاينوسانيبازارسرمايهخبرهايخوشيميدهند

آينده بورس روشن است

نتايجقابلتوجهدرسايتكدال

برجامبدونFATFيعنيهيچ

س��ايت كدال يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان 
محسوب مي شود و برخي از اطالعيه هاي كدال طي 
روزهاي اخير به روز ش��د و اطالعات حاصله از برخي 
نمادها بدين ش��رح است: ش��ركت صنايع شيميايي 
سينا »شسينا« با سرمايه ۱۵۳ ميليارد و ۵۶۳ ميليون 
ريال، صورت هاي مالي ۱2 ماهه دوره مالي منتهي به 
۳0 اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. شركت صنايع شيميايي سينا در دوره يادشده، 
مبلغ ۳۷۱ ميليارد و 20۳ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 2 هزار و 4۱۷ ريال 
سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته از كاهش ۵۹ درصدي 

برخوردار است.
همچنين اين شركت سود ناخالص دوره يادشده را با 
افزايش ۹0 درصدي نس��بت به دوره مشابه گذشته، 
42۶ ميليارد و ۵44 ميليون ريال و س��ود عملياتي را 
۳۸4 ميليارد و 2۶۷ ميليون ريال اعالم كرده اس��ت. 
يادآوري مي شود »شس��ينا« در دوره ۱2 ماهه سال 
مالي منتهي به 2۹ اسفند ۱۳۹۸ )حسابرسي شده(، 

سود هر سهم را مبلغ ۵ هزار و ۸۵0 ريال و سود خالص 
را ۱۷۹ ميليارد و ۶۷0 ميليون ريال قيد كرده است.

گروه سرمايه گذاري سايپا »وساپا« با سرمايه ۱0 هزار 
و ۶۷۵ ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۱2 ماهه دوره 
مالي منتهي به ۳0 اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسي 
نشده منتش��ر كرد. اين ش��ركت مبلغ 4 هزار و ۳۹۸ 
ميليارد و ۸۶2 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ 2 4۱2 ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 

از افزايش ۱۳0 درصدي برخوردار است.
همچنين س��ود عملياتي دوره يادش��ده را با افزايش 
۱2۶ درصدي نس��بت به دوره مشابه گذشته، 4 هزار 
و 4۱۳ ميليارد و 4۸2 ميليون ريال اعالم كرده است. 
گروه سرمايه گذاري سايپا سود انباشته پايان دوره را با 
افزايش ۱۳4 درصدي نسبت به دوره مشابه گذشته، 
۶ هزار و ۹۷۱ ميليارد و ۵۵۷ ميليون ريال اعالم كرده 

است.
يادآوري مي شود »وساپا« در دوره ۱2 ماهه سال مالي 
منتهي به 2۹ اسفند ۱۳۹۸ )حسابرسي شده(، سود هر 

سهم را مبلغ ۱۷۹ ريال و سود خالص را يك هزار و ۹۱۱ 
ميليارد و 2۱2 ميليون ريال قيد كرده است. همچنين 
بر اساس اين گزارش، ارزش بازار گروه سرمايه گذاري 
س��ايپا در دوره يادش��ده، با افزايش ۵0 ه��زار و ۵۵۶ 
ميليارد و ۳۵4 ميليون ريال به ۷۶ هزار و ۳۶۹ ميليارد 
و 4۸0 ميليون ريال رسيد. بهاي تمام شده اين شركت 
نيز با افزايش ۳ هزار و ۸۱ ميليارد و ۵۵۹ ميليون ريال 
معادل ۱4 هزار و ۸۱0 ميلي��ارد و ۶۶۵ ميليون ريال 

محاسبه شد.
»وس��اپا« تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده معادل ۳ هزار و ۵۳0 ميليارد و ۵۳۸ 
ميليون ريال به مبلغ مع��ادل ۶ هزار و 42۶ ميليارد و 
۷۳۳ ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ 2 هزار 

و ۹0۶ ميليارد و ۱۹۵ ميليون ريال سود كسب كرد.
شركت قند مرودش��ت »قمرو« اعالم نمود بر اساس 
دستورالعمل قيمت گذاري تنظيم بازار و نامه انجمن 
صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران اقدام به فروش 
محصوالت خود بر اس��اس نرخ جديد نموده اس��ت و 
با توجه به تعيين نرخ فروش بر مبناي ١٧درصد سود 

به اضافه بهاي تمام شده محصوالت و با توجه به شرايط 
بازار نرخ فروش متفاوت خواهد بود و آثار سود و زيان 
آن به طور دقيق مش��خص نمي باشد لذا ميزان و نرخ 
فروش محصوالت توليدي طي گزارش فعاليت ماهانه 
به استحضار فعاالن محترم بازار سرمايه خواهد رسيد.

شركت شهد »قشهد« اعالم نمود قيمت شكر از ابتداي 
سال ١4٠٠ بر اساس ضوابط قيمت گذاري كاالهاي 
توليد داخل تعيين گردد. بر اس��اس دس��تورالعمل 
قيمت گذاري فوق االشاره و با توجه به پيش بيني هاي 
صورت پذيرفته و با عنايت به افزايش قيمت هر كيلو 
چغندرقند بهاره با عيار پايه ١۶ از ۶,٠٢4 ريال به ١٢, 
4٧۶ ريال براي س��ال زراعي١4٠٠ و در نظر گرفتن 
اثرات آن بر روي بهاي تمام شده، قيمت تمام شده شكر 
با احتساب ١٧درصد سود فعاليت طبق دستورالعمل 
ابالغي از بهاي بازار بيش��تر است و با توجه به شرايط 
بازار، نرخ فروش متفاوت خواهد بود و آثار سود و زيان 
آن به طور دقيق مشخص نيست. لذا ميزان و نرخ فروش 
محص��والت توليدي طي گ��زارش فعاليت ماهانه به 

استحضار فعاالن محترم بازار سرمايه خواهد رسيد.

 حوزه گردشگري و ترانزيت و توريسم و صنعت كشور 
در برابر رقباي منطقه اي و بين المللي را كامال بسته اند 
و امكان توس��عه بازار و گسترش آن حتي در محدوده 

كشورهاي همسايه را نيز نمي دهند. 
يك مثال س��اده براي نش��ان دادن اهميت FATF و 

برجام: 
۱- استارت آپ اپليكيشني A يك گيم ساخته است. 
اين استارت آپ به خاطر تحريم هاي بين المللي ناشي از 
برجام و تحريم داخلي FATF كه منجر به مسدود سازي 
س��وئيفت ش��ده نمي  تواند اپ خود را در گوكل اپ و 
اپ اس��تور قرار دهد و نمي توان��د ان را در يوتيوب يا از 

طريق گوگل اد در گوگل تبليغ و در بازارهاي جهاني 
عرضه و درآمد ه��اي ارزي حاصل از تبليغات در آن را 
به حساب ارزي خود در ايران واريز كند. مجبور است 
حساب ارزي را در كشور ديگر مثل تركيه ايجاد كند 
و براي اين كار مجبور اس��ت ش��ركت خود را هم در 
تركيه ثبت كند مالياتش را هم به دولت تركيه بدهد و 
درآمدهاي ارزي اش هم به حساب بانك هاي تركيه اي 
واريز مي شود و قدرت پول تركيه را به  جاي قدرت پول 
ايران افزايش مي دهد. اين در حالي اس��ت كه درآمد 
اين شركت در صورت پيوستن ايران به اف اي تي اف و 
خارج شدن از ليست سياه و برداشته شدن تحريم ها 

مثال مي تواند س��االنه يك ميلي��ارد دالر درآمد ارزي 
نصيب ايران كند.

2- حاال فرض كنيم كه ايران و پنج به عالوه يك به توافق 
مي رسند و امريكا تمام تحريم هاي بعد از برجام را بر دارد 
و ايرانيان از ليست تحريم هاي گوگل و ديگر شبكه جهاني 
اطالعات و تجارت خارج شوند و نام ايران هم در لوكيشن 
تبليغاتي و پلت فرم هاي بين المللي تجارت الكترونيك 
مانند گوگل، يوتي��وب، پي ژ پال و غيره ق��رار گرفته و 
استارتاپ A قاعدتا بايد بتواند با اتصال حساب بانكي ارزي 
خود از طريق مثال پي پال مب��ادالت دالري انجام داده 
نقل و انتقاالت ارزي و كسب درآمد دالري داشته باشد. 

۳- حتي اگر تمام تحريم هاي بين المللي ايران طبق 
برجام برداش��ته ش��ود و امري��كا تحريم هاي جديد 
بعد از برجام را هم لغو كند و مردم و اس��تارتاپ ها و 
ش��ركت هاي دانش بنيان و ش��ركت هاي صنعتي و 
تجاري ايران ديگر تحريم نباشد و بتوانند راحت در 
پلت فرم ها و بس��ترهاي اينترنتي تجارت بين الملل 
فعاليت خود را ش��روع كنند، بدون خروج از ليست 
س��ياه FATF حتي ي��ك دالر ه��م نمي تواند وارد 
حساب هاي ارزي ايران بشود. چون اين مسير مسدود 
است، نه به خاطر تحريم هاي امريكا بلكه به خاطر قرار 

گرفتن ايران در ليست سياه اف اي تي اف.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
پارلمان شهري پايتخت به احداث پاركينگ عمومي 
زيرسطحي با استفاده از منابع مالي شهرداري راي داد. 
مساله اي كه پيش از اين شوراي شهر دربرابر انجام آن 
مقاومت مي كرد و آن را مغاير با حذف خودرو از مناطق 
مركزي تهران قلمداد مي كرد. ديروز اما افزون براين 
مصوبه، شوراي شهر تهران با يك فوريت طرح اجراي 
توافقنامه شهرداري با آستان قدس در خصوص امالك 
موقوفه مخالفت كرد و در عوض به يك فوريت اليحه 
اصالح مصوبه الزام ش��هرداري تهران به تغيير الگو و 
كاهش مصرف كيسه ها و محصوالت يك بار مصرف 
پالس��تيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غير 
پالستيكي در كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران 

راي داد.
بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر تهران طرح 
الزام شهرداري به ارايه برنامه عملياتي احداث پاركينگ 
عمومي در شهر تهران و پاركينگ هاي زير سطحي با 

رويكرد مشاركتي را به تصويب رساندند.
ديروز در نشست علني شوراي شهر تهران، پيشنهاد 
خداكرمي مبني بر اينكه توسعه و ساخت پاركينگ از 
منابع مالي شهرداري در مناطق مركزي شهر شامل 

مناطق ۱۱، ۱۲، ۶ ممنوع شود، دوباره بررسي شد.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران در اين خصوص گف��ت: موضوع 
پاركين��گ محلي ب��ه الگوي ش��هري اس��تفاده از 

پاركينگ هاي محله اي اشاره دارد.
پاركينگ ها س��ه نوع هس��تند: مب��دا مانند منزل 
اف��راد، مقصد مانند محل كار، محل تبادل وس��يع 
س��فر مانند پارك س��وارها. اما مبحث ما پاركينگ 
مبدا و مقصد است و بررس��ي اين موضوع به انجام 
مطالعات دقيق شهرس��ازي محول ش��ده است. او 
ادامه داد: الگ��وي پاركينگ محله ب��راي محالتي 
اس��ت كه داراي قطعات ريزدانه هس��تند چون در 
آنجا نمي توان پاركينگ س��اخت. همچنين تامين 
پاركينگ هزينه هاي سرسام آوري به مالك تحميل 
مي كند. براي ساخت پاركينگ محله اي مهم ترين 
مس��اله زمين اس��ت و لذا فضاهاي زير سطحي را 

پيشنهاد كرديم.
سپس ناهيد خداكرمي متذكر شد: استفاده از فضاي 
زيرس��طحي بدون توجه به ع��وارض آن براي محله 
تبعات زيادي دارد و اتومبيل ها را به سمت مركز شهر 
مي كشاند. اصال توجه نمي شود كه چه بر سر محيط 
زيست و منظر شهري مي آيد. از اين رو، توصيه مي كنم 
به اين پيشنهاد راي دهيد. عليخاني از جانب كميسيون 
مخالف كرد و ادامه داد: نبود پاركينگ ها هم منجر به 
آلودگي هوا مي شود چون در جست وجوي جاي پارك 
سوخت بيش��تري مصرف ش��ده و آلودگي بيشتري 

توليد مي شود.
 در نهايت پيشنهاد خداكرمي به راي گذاشته شد و با 
۴ موافق به تصويب نرسيد. سپس پيشنهاد عليخاني 
مبني بر الح��اق عبارت )و ضوابط مرب��وط به احداث 
پاركينگ محله اي( در تبصره پنج ماده دو ارايه ش��د. 
او گفت: در ماده ۱3 بسته محرك اقتصادي در رابطه 
پاركينگ ضابطه گذاري كرديم و اين كار در چارچوب 
شيوه نامه اعالم شده انجام مي ش��ود. لذا اين ضوابط 
احداث پاركينگ محله اي بايد اضافه شود. سپس اين 
پيش��نهاد عبارتي نيز بدون مخالف تصويب شد. در 
نهايت كليات طرح به راي گذاشته ش��د و با ۱۱ راي 

موافق به تصويب رسيد.

     مخالفت با اجراي توافقنامه با آستان قدس 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران ديروز همچنين با يك 
فوريت اليحه اعطاي مجوز به شهرداري تهران جهت 
اجراي توافقنامه منعقده با آس��تان قدس رضوي در 
خص��وص امالك موقوفه واق��ع در طرح هاي مصوب 
شهري موافقت نكردند. در جريان بررسي يك فوريت 
اليحه اعطاي مجوز به شهرداري تهران جهت اجراي 
توافقنامه منعقده با آستان قدس رضوي در خصوص 
ام��الك موقوفه واق��ع در طرح هاي مصوب ش��هري 
محمدزاده رييس سازمان امالك در توضيح يك فوريت 
اين اليحه گفت: ما در دو تا سه سال اخير چندين حكم 
محكوميت از سوي آس��تان قدس داشتيم كه با اين 
نهاد وارد مذاكره شديم و قرار بر اين شد كه آستان به 
مدت يكسال نسبت به شهرداري اقدام حقوقي نكند. 
آستان هم ديگر اقدام حقوقي جديدي انجام نداد. اما 
حال بايد اين موضوع را تعيين تكليف كنيم. به موازات 
اين امر آستان پروژه هاي زيادي در سطح شهر دارد و 
در صورت به نتيجه رسيدن اين توافق پروژه ها نيز به 

مرحله اجرا مي رسد. 
آس��تان قدس اعالم كرده در صورت انجام اين توافق 
ديگر مسير قضايي را پيگيري نمي كند و يك فوريت 
اين اليحه به اين دليل است.  محمدزاده درباره محتواي 
اليحه نيز گف��ت: اوايل دهه ۷۰ پ��الك ثبتي حدود 
۷۰۰ هكتار پس از روال حقوقي در سال ۷۷ به آستان 
قدس بازگردانده شد و در زمان آقاي كرباسچي توافقي 
با آس��تان انجام ش��د و در دوره هاي بعدي پروژه هاي 
جديدي به آس��تان اضافه ش��د. به طور كلي ما توافق 
كرديم كه آستان در امالكي كه قبل از تاريخ وقف بوده 
دخالتي نداشته باشد اما درباره 3۰ مورد پس از سند دار 
شدن آس��تان، ارزيابي مجموعه شهرداري حدود ۱۰ 
هزار ميليارد تومان بود و براساس توافق با آستان اين 
رقم به ۲,۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد و همچنين ما 
تا ۵۰ سال آينده اجاره پرداخت نخواهيم كرد. اين رقم 
زماني از مسير قضايي به مراتب بيشتر است. البته اين 

موضوع بار مالي آني هم براي ما ندارد.  در ادامه س��يد 
محمود ميرلوحي در مخالفت با يك فوريت اين اليحه 
گفت: بايد از ش��هرداري تهران تشكر كرد كه تالش 
مي كنند گره هاي ما با س��ازمان ها مختلف حل شود 
ولي الزم مي دانم به اين نكته توجه كنيم اگر شهرداري 
تهران رويك��رد خود را اصالح نكند و با طرف ها جدي 
گفت وگو نكند، منافع شهر تامين نمي شود. شهرداري 
مي گويد ۱۶۰ هكتار در اختيار ماست همه اينها خيابان 
است. اگر ارزش دارد به دليل همين هزينه هايي است 
كه ش��هرداري انجام داده اس��ت. ذهنيت بايد عوض 
شود. كميسيون بايد بايستد و رقم ۲۵۰۰ ميليارد را 
به ۲۵۰ ميليارد كاهش دهد. اين سازمان ها بايد عرضه 
عمومي را ايجاد كنند حس طلبكاري را بدهكاري به 
شهر تبديل كنند. اين امالك بايد به پارك، بيمارستان 
و غيره تبديل شود. در ادامه احمد مسجد جامعي نيز در 
مخالفت با يك فوريت گفت: اين موضوع در اين شرايط 
چه ضرورتي دارد .اگر يك فوريت نباشد بعدها مي توانند 
درباره آن تصميم بگيرند.ما محدوديت در مورد وقف ها 
رداريم. اين موضوع پيچيده است و به دقت بايد بررسي 
ش��ود. در ادامه يك فوريت اين اليحه به راي گذاشته 
شد و با ۶ راي موافق يك فوريت تصويب نشد و قرار بر 

اين شد تا به صورت عادي بررسي شود.

     الزام شهرداري به كاهش مصرف كيسه
بر اساس اين گزارش، اليحه شهردار تهران در خصوص 
اصالح مصوبه الزام ش��هرداري تهران به تغيير الگو و 
كاهش مصرف كيسه ها و محصوالت يك بار مصرف 
پالس��تيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غير 
پالستيكي در كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران 
در س��يصد و دومين جلسه ش��ورا مورد بررسي اعضا 

قرار گرفت.
ناهيد خداكرم��ي در اين خصوص اظهار كرد: در دنيا 
بيش از 3,۵ ميليون تن زباله توليد مي شود كه سهم 
ايران ۴۰ هزار تن است و اين زباله ها تجزيه پذير نيستند 

و ۲۰۰ نوع ماده شيميايي نيز در كيسه هاي پالستيكي 
وجود دارد كه سرطان زا است و بر باروري و سقط جنين 
و آسيب هاي رواني و كليوي موثر هستند. خداكرمي در 
تشريح اين اليحه اظهار كرد: ماده واحده آن در راستاي 
بندهاي دوم، پنجم، هجدهم و هشتادم قانون شوراها 
درمورد الزام شهرداري تهران به ايجاد نظام مديريت 
محيط زيستي مصوب سال 8۶ است و هدف آن ايجاد 
حوزه هاي توليدي و توزيعي در س��طح شهر تهران، 
پيشگيري از اثرات كوتاه مدت و بلندمدت پالستيك و 
تغيير الگوي مصرف و جايگزيني تدريجي با انواع قابل 
بازيافت غير پالستيكي و فرهنگ سازي عمومي است. 
شهرداري تهران موظف به حمايت از سرمايه گذاري و 
توليد و توزيع و مصرف پاكت ها وكيسه ها و ظروف قابل 
بازيافت و غير پالستيكي است. همچنين تاكيد شده 
است: كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران، از جمله 
بازارها و فروشگاه ها و... ساير بخش هاي وابسته مانند 
ادارات از كيسه ها و بسته بندي قابل بازيافت استفاده 
كنند. در نهايت، كليات اليحه به راي گذاشته شد و با 

۱۲ راي موافق به تصويب رسيد.

     سرنوشت توافقات فاقد پروانه ساختماني 
در منطقه 22

اعضاي ش��ورا با ي��ك فوريت اليحه ش��هردار تهران 
همچنين در خصوص الحاق پرونده هاي توافقات فاقد 
پرونده ساختماني به ليست پيوست )د( مصوبه طرح 
تفصيلي ويژه منطق��ه ۲۲ موافقت كردند. عبدالرضا 
گلپايگاني در اين خص��وص گفت: متقاضياني بودند 
كه ۷۰ درصد زمين خود را به شهرسازي داده بودند و 
توافق كرده بودند كه در 3۰ درصد باقي مانده ساختمان 
بس��ازند، اما براي ايش��ان پروانه صادر نشده است.  او 
افزود: دو فوريت آن به خاطر فشار تعاوني هاي مسكن 
بر شهرداري منطقه و تجمع ايشان است. يك فوريت 
اين اليحه به راي گذاشته ش��د و با ۱۴ راي موافق به 

تصويب رسيد.
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برآورد مشاركت 50 درصدي
در انتخابات شوراها 

بر اساس نتايج آخرين نظرسنجي ايسپا، ميزان تمايل 
به مشاركت در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
حدود ۵۰ درصد برآورد ش��ده است. به گزارش ايسنا، 
مركز افكارسنجي ايران )ايسپا( در اين نظرسنجي كه 
در ۲3 و ۲۴ خرداد ماه انجام داد، از شهروندان پرسيده 
اس��ت »همانطور كه مي دانيد همزمان ب��ا انتخابات 
رياست جمهوري، انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم 
برگزار خواهد شد. شما براي شركت در انتخابات شوراها 
چه تصميمي گرفته ايد؟« در پاس��خ به اين پرسش از 
مجموع ۵۰۹۴ پرسش ش��ونده، ۴3.۲ درصد گفته اند 
قطعاً در انتخابات شوراها شركت خواهند كرد و ۶ درصد 
گفته اند به احتمال زياد در اين انتخابات شركت خواهند 
كرد. ۱۱.۱ درصد هنوز هيچ تصميمي نگرفته اند، ۵.۶ 
درصد به احتمال كم در اين انتخابات شركت مي كنند و 
33.۷ درصد نيز گفته اند به هيچ وجه در انتخابات شوراها 
شركت نمي كنند. درباره ميزان تمايل به مشاركت در 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا به تفكيك محل 
سكونت )درصد بر حسب گزينه قطعا شركت خواهم 
كرد( نيز نتايج اين نظرس��نجي نشان داد كه تمايل به 
مشاركت قطعي در انتخابات شوراها در مراكز استان ها 
۲8.۵ درصد، در ساير شهرها ۴۷.۴ درصد و در روستاها 
۶۰.۲ درصد است.  ايسپا نظرسنجي را با جامعه آماري 
افراد باالي ۱8 س��ال كل كشور )شهر و روستا( و اندازه 
نمونه ۵۰۹۴ نفر از طريق مصاحبه حضوري در ميادين 
و معابر شهرها و روستاها در تاريخ ۲3 و ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 
اجرا كرد. انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا روز 
جمعه ۲8 خرداد همزمان با انتخابات رياست جمهوري 

در سراسر كشور برگزار مي شود.

سبقت عراقي ها از ايراني ها
در خريد مسكن تركيه

اتباع عراقي به بزرگ ترين گروه خارجي خريدار خانه در 
تركيه تبديل شدند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري 
آناتولي تركيه، كاهش محدوديت هاي كرونايي در تركيه 
باعث ش��ده تا تمايل اتباع خارجي براي خريد خانه در 
تركيه افزايش داشته باش��د؛ به گونه اي كه طبق اعالم 
مركز آمار اين كشور، در ماه مي، ميزان خريد خانه توسط 
اتباع خارجي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد 
افزايش داش��ته و به ۱۷۷۶ واحد رس��يده است. پس از 
كاهش ارزش پول ملي تركيه، جذابيت خريد خانه توسط 
خارجي ها بيشتر شده است.  از كل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه 
فروخته شده، استانبول محبوب ترين شهر براي خريد 
خانه بوده و طي يك سال اخير ۱۱ هزار و 3۵۶ مورد از كل 
معامالت مسكن صورت گرفته مربوط به اين شهر بوده 
است. پس از استانبول نيز شهرهاي آنكارا با ۵۶۵3 مورد 
و ازمير با 3۲۹8 مورد، محبوب ترين شهرها براي خريد 
خانه در تركيه بوده اند.  به گفته مركز آمار تركيه، در ماه 
مي اتباع عراقي با خريد ۲3۹ واحد خانه، بزرگ ترين گروه 
بزرگ خريدار خارجي مسكن تركيه بوده اند و ايراني ها با 
خريد ۲3۱ خانه در صدر اين ماه قرارگرفته اند. شهروندان 
روسي با خريد ۱۱۹ خانه در تركيه سومين گروه بزرگ 
خارجي خريدار مسكن بوده اند. محبوب ترين شهرها 
براي خريد خانه توسط اتباع خارجي در اين بازه زماني 
استانبول با 8۱8 خانه، آنتاليا با 3۴۱ خانه و آنكارا با ۱۰۶ 
خانه بوده است.  سال قبل در مجموع ۴۰ هزار و 8۱۲ خانه 
در تركيه به خارجي ها فروخته شد كه اين رقم نسبت به 
س��ال قبل از آن، ۱۰.3 درصد كاهش يافته است.  طبق 
قوانين جديد، اتباع خارجي با خريد خانه اي به ارزش ۲۵۰ 
هزار دالر و باالتر مي توانند شهروندي و تابعيت تركيه را 
به دس��ت آورند. از زمان تصويب اين قانون، خريد خانه 
توسط خارجي ها رونق زيادي گرفته است. تامر اوزرت، 
مدير گروه اوزيورتالر گفت: نوسانات بازار ارز روي بخش 
مسكن تركيه هم داراي پيامدهاي مثبت و هم منفي بوده 
اما كاهش ارزش پول ملي باعث ارزان تر شدن خانه پيش 

چشم خريداران خارجي شده است. 

از سرگيري پروازهاي
فرانسه و پاكستان پس از 2 ماه 

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري از رفع تعليق پروازهاي فرانسه و پاكستان به 
ايران خبر داد و گفت: اكنون محدوديت پروازي به 3۹ 
كش��ور همچنان وجود دارد. به گزارش ايرنا، ذيبخش 
اظهار كرد: براس��اس تصميمات وزارت بهداش��ت در 
خص��وص پروتكل هاي مراقبت بهداش��تي مرزي در 
مسافرت هاي هوايي، كشورهاي فرانسه و پاكستان از 
فهرست كش��ورهاي ويژه خارج شد. وي با بيان اينكه 
شرايط پذيرش مسافران ورودي از كشور فرانسه ارايه 
گواهي معتبر و دريافت هر دو دوز واكس��ن كروناست، 
افزود: از امروز پروازها از فرانسه و پاكستان مجددا برقرار 
شد. ذيبخش با بيان اينكه اكنون محدوديت پروازي به 
3۹ كشور وجود دارد، تصريح كرد: پرواز از مبدا و مقصد 
كشورهايي كه در ليست شرايط ويژه قرار دارند ممنوع 
بوده و كشورهايي كه در ليست كشورهاي پرخطر قرار 
دارند ملزم به انجام تست مجدد در ايران و رعايت الزامات 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي هستند. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهارداشت: 
كشورهاي هند، بوتسواني، برزيل، جمهوري چك، عراق، 
استوني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، اسلواكي، 
آفريقاي جنوبي و زامبيا در ليست كشورهاي با شرايط 
ويژه داراي گونه انگليسي قرار دارند. همچنين كشورهاي 
فرانس��ه، پاكس��تان، آلباني، آندورا، بحرين، بوليوي، 
بوسني و هرزگوين، كلمبيا، مصر، اكوادور، مجارستان، 
اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، مالت، مولداوي، مونته نگرو، 
مقدونيه ش��مالي، سنت لوس��يا، صربستان، سيشل، 
اسلواني، سوئد، س��وريه، تانزانيا و امارات متحده عربي 
در ليست كشورهاي پرخطر با بروز باالي بيماري قرار 
دارند. ذيبخش افزود: عدم منع تردد مستلزم ارايه تست 
PCR منفي با اعتبار ۹۶ س��اعته در مبدا و انجام تست 
مجدد پس از ورود به كشور براي مسافران باالي 8سال 
در كشورهاي پر خطر است و تردد در ساير كشورها با 
الزام ارايه تست PCR منفي با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا 
و انجام مراقبت هاي سندروميك پس از ورود به كشور و 

انجام تست مجدد در صورت نياز بالمانع است.

پرواز در فرودگاه هاي كشور
2 برابر شد

س��ياوش اميرمكري، مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي اي��ران گفت: در ماه ه��اي فروردين و 
ارديبهش��ت ۱۴۰۰ كل پروازهاي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نسبت 
به ماه هاي مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافت.

اميرمكري در گفت وگو با فارس با اعالم اين خبر بيان 
كرد: فروردين و ارديبهشت امسال در مجموع ۴8 هزار 
و ۷3۵ پرواز با جابه جايي حدود سه ميليون و ۶3۷ هزار 
مس��افر در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاس��ت ۱۰۰ درصد و در اعزام و پذيرش مس��افر 
۷۵ درصد افزايش نشان مي دهد. اميرمكري افزود: در 
پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در 
فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در نشست و برخاست ۱۰۰ درصد و در اعزام و 
پذيرش مسافر ۷۱ درصد افزايش وجود داشته است؛ 
همچنين آمار پرواز و جابه جايي مس��افر در پروازهاي 
خارجي و بين المللي نيز رش��د ۱۰۰ درصدي را نشان 
مي دهد. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران همچنين با بيان اينكه ارديبهشت امسال ۲3 هزار 
و ۴۶۴ پرواز با جابه جايي بيش از يك ميليون و ۷۰۰ هزار 
مسافر در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام شده 
است، گفت: در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته در نشست و برخاست ۶3 درصد و در اعزام 

و پذيرش مسافر 3۰ درصد افزايش وجود داشته است.

امكان فعاليت سالن هاي ورزشي 
در اماكن مسكوني

با ابالغ سازمان ورزش شهرداري تهران، امكان فعاليت 
سالن هاي ورزشي در ساختمان هاي مسكوني فراهم 
مي ش��ود. دس��تورالعمل اجرايي مصوبه »چگونگي 
مشاركت شهرداري تهران در ايجاد، توسعه و ساماندهي 
فضاها و اماكن ورزشي شهر تهران« به مناطق ۲۲گانه 
ارسال شد تا امكان تامين بخشي از سرانه ورزش مورد نياز 
شهروندان تهراني در محالت پايتخت در ساختمان هاي 
مس��كوني موجود يا جديداالحداث فراهم شود.  اين 
طرح ب��ا رعايت ضوابط و مقررات شهرس��ازي و بدون 
تغيير كاربري به طور موق��ت و با اخذ عوارض متعارف 
كاربري هاي مس��كوني، اخذ رضايت مكتوب از ساير 
واحدهاي مس��كوني ذي ربط و تعيين مسير ورودي 
جداگانه در ساختمان مربوطه كه تمايل به اختصاص 
بخشي از فضاي مسكوني خود صرفا زيرزمين و همكف 
دارند، انجام مي شود.  به گزارش ايلنا، اين دستورالعمل با 
اخذ مجوز از اداره كل تربيت بدني استان تهران بوده و در 
چارچوب دستورالعملي كه بدين منظور توسط كميته 
اجرايي و اين مصوبه اس��ت، مناطق ۲۲گانه همكاري 
الزم را در خصوص اختصاص فضاي ورزش��ي با بخش 

خصوصي را انجام مي دهند.

ادامه غربالگري سالمت روان 
كاركنان شهرداري تهران

حميد چوبينه، مديرعامل شركت ش��هر سالم از آغاز 
غربالگري 8۰۰ پرسنل شهرداري منطقه ۱۴ شهرداري 
تهران در راس��تاي ادامه طرح غربالگري ها خبر داد. به 
گزارش ايلنا، چوبينه گفت: در ادامه تش��كيل پرونده 
س��المت روان براي تمامي كاركنان شهرداري تهران، 
غربالگري سالمت روان 8۰۰ پرسنل شهرداري منطقه 
۱۴ شهرداري تهران از روز هفدهم خردادماه آغاز شده 
اس��ت. وي افزود: روزانه ۲۰ نفر از پرس��نل شهرداري 
منطقه ۱۴ با هماهنگي معاونت منابع انساني منطقه 
مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرند. در حال حاضر 
براي ۱۰۰ نفر از پرسنل پرونده سالمت روان تشكيل 
گرديده است. مديرعامل شركت شهر سالم يادآور شد: 
انتظار مي رود فاز اول طرح ظرف مدت دو ماه پايان پذيرد 
و فاز دوم كه مربوط به تهيه پرونده س��المت روان براي 
حدود ۱۷۰۰ نفر از خانواده محترم پرسنل است، از نيمه 
دوم مردادماه آغاز گردد. بر اساس گزارش روابط عمومي 
شركت شهر سالم، به گفته چوبينه، پيش بيني مي شود 
3۵ درصد از پرسنل، تمايل خود را جهت دريافت خدمات 
مشاوره، روان درماني فردي، زوج درماني، خانواده درماني، 

مشاوره كودك و مشاوره تحصيلي اعالم نمايند.

نام زنده ياد حميد سمندريان
بر كوچه اي در تهران نشست

بر اس��اس مصوبه دي  ۱3۹۹ ش��وراي ش��هر تهران، 
كوچه اي در پايتخت به ياد زنده ياد حميد سمندريان، 
نويس��نده، كارگردان و مدرس تئاتر نام گذاري ش��د. 
به گ��زارش ايرنا، زنده نام حميد س��مندريان متولد ۹ 
ارديبهشت ماه ۱3۱۰ در تهران و متوفي در ۲۲ تير ماه 
۱3۹۱ در تهران كارگردان، مدرس و مترجم ايراني بود. 
او از سرآمدان نسلي از كارگردانان نامدار نمايش ايران 
چون عباس جوانم��رد، علي نصيريان، بهرام بيضايي، 
ركن الدين خسروي، آربي آوانسيان به شمار مي رفت 
ك��ه تئاتر را در اي��ران ده��ه ۱3۴۰ و ۱3۵۰ به پايگاه 
جدي تري رساندند. سمندريان كه پس از دبيرستان 
به اروپا سفر كرده بود، در آلمان دوره مهندسي شوفاژ 
سانترال را در دانشگاه صنعتي برلين گذراند؛ ولي پس 
از آن به كنسرواتور عالي موسيقي و هنرهاي نمايشي 
هامبورگ رفت. برخورد با تئاتر چنان جذبش كرد كه 
مجالي براي موسيقي نمي گذاشت و به همين خاطر 
موس��يقي را كنار گذاشت. سمندريان كه در آلمان به 
جاي مهندسي تأسيسات سر از درس مكس راينهارت 
درآورده بود، بعدها به موسسه ادوارد ماركس پيوست 
تا تئاتر را جدي تر بياموزد. وي طي ش��ش سال تحت 
آموزش ادوارد ماركس، كه يكي از اس��تادان برجسته 
تئاتر بود، اصول و مباني كارگرداني و بازيگري را آموخت. 

درپارلمانشهريپايتختتصويبشد

رهبر:سازندههابرايآبرويشانپروژهراجمعكردندهشداردوبارهدربارهسفرهايمردم

اجازه ساخت پاركينگ عمومي زيرسطحي به شهرداري

مصايبساختمسكنمهردركوههايپرديسجوالنكرونادرجادههايكشور
در شرايطي كه آمار شيوع ويروس كرونا در كشور روند نزولي 
دارد، بسياري از مس��ووالن حوزه بهداشتي هشدارهايي 
درباره مسافرت هاي مردم در دوران كرونايي مي دهند اما 
به نظر مي رسد كه گوش شنوايي براي آن نيست چرا كه 
سفرها همواره در تعطيالت گذش��ته تكرار شده است. از 
ابتداي امس��ال تاكنون كه به تدريج موج چهارم كرونا در 
كشور روز به روز گسترده تر شد، چندين بار شاهد تصويب 
و ابالغ ممنوعيت ترددهاي برون شهري براي جلوگيري از 
سفرهاي مردم بوده ايم و بر اين اساس جريمه هاي سنگين 
۵۰۰ هزار توماني و يك ميليون توماني هم براي مسافران 

متخلف در نظر گرفته شده است.
اما به نظر مي رسد محدوديت ها و ممنوعيت هاي كرونايي 
سفرهاي مردم را چندان با اختالل مواجه نكرده است چرا 
كه آمارها نشان  مي دهد در ايامي كه ممنوعيت ها اعمال 
و اعالم شده، سفرهاي مردم نه تنها كاهش نداشته بلكه 
به مرور روند افزايشي نسبت به يكديگر داشته است و اين 
مساله موجب نگراني مسووالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي شده اس��ت. چرا كه در ايام تعطيالت 
نوروزي كه تقريبا از هفته دوم آن ممنوعيت هاي كرونايي 
اعالم شد، س��فرهاي جاده اي مردم روند نزولي داشت و 
متوسط تردد روزانه مردم از ۲۰ اسفند ماه سال گذشته تا 
۱۵ فروردين ماه به يك ميليون و ۲۰۰ هزار وسيله نقليه 
رس��يد اما اين آمار تردد در هيچ كدام از ممنوعيت هاي 
تردد اعالم ش��ده در ارديبهش��ت ماه و خرداد ماه تكرار 
نشد و همچنان روند صعودي پيدا كرد. در ايام ممنوعيت  
تردد ارديبهشت ماه اين آمار حوالي يك ميليون ۵۰۰ هزار 
وسيله نقليه شد و در ممنوعيت نيمه خرداد ماه به بيش 
از يك ميليون و ۷۰۰ هزار خودرو رسيد. نكته ديگر اينكه 
آمارها و نمودارهاي تردد بين شهري نشان مي داد كه مردم 
س��فرهاي جاده اي خود را قبل از آغ��از و پس از پايان اين 
ممنوعيت ها برنامه ريزي كرده بودند چرا كه موج سفرها 
از يك روز قبل و تا قبل از س��اعت ش��روع ممنوعيت )۱۲ 

ظهر( آغاز مي شد و دقيقا در روز و ساعت پاياني ممنوعيت 
موج بازگشت مردم از سفر به خانه هايشان بود و در اين دو 
موج ترافيك هاي سنگين را در محورهاي مواصالتي مردم 
شاهد بوديم. اين در حالي است كه بر اساس آمار و ارقام به 
دست آمده، به ازاي هر يك درصد افزايش سفرهاي مردم 
حدود ۱.۹ درصد مبتاليان به كرونا در كشور افزايش يافته 
است.  همچنين دكتر حميد سوري، رييس كميته كشوري 
اپيدميولوژي كرونا اخيرا ضمن تشريح شرايط بيماري كرونا 
در كشور، به ايسنا گفت: اس��تعداد بروز پيك هاي بعدي 
بيماري تا افزايش پوشش واكسيناسيون و عدم گسترش 
پروتكل هاي بهداشتي همچنان هست، به ويژه آنكه هنوز 
نگراني درباره واريانت هاي جديد بيماري وجود دارد. وي 
افزود: اكنون ش��رايط اپيدمي تابع چند نكته مهم است. 
بخشي از آن بستگي به سياست گذاري ها و ساده انگاري 
در رعايت برخي از آنها همچون آزاد گذاشتن سفرها، عدم 
رعايت پروتكل ها، افزايش پوشش واكسيناسيون، شناسايي 
طغيان هاي جديد بيماري با واريانت هاي جديد و... دارد و 
بخشي ديگر نيز مستقيما وابسته به رفتار مردم است. نبايد 
فراموش كنيم تعداد مرگ هاي روزانه ناشي از كرونا چقدر 
است و بايد بدانيم حتي اگر واكسن تزريق كرده باشيم به 
معناي عدم ابتال به بيماري نيس��ت بلكه احتمال مرگ و 
بستري درصورت ابتال كاهش مي يابد بنابراين؛ بايد رعايت ها 
ادامه داشته باشد. حاال كار به جايي رسيده كه عليرضا زالي - 
فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا در تهران- در 
شرايطي كه با تعطيلي مدارس ترددهاي درون شهري تا 
حد بسيار زيادي كاهش يافته بود اگر بخواهيم مدارس را باز 
كنيم بايد فكري به حال ترددهاي برون شهري و تكانه هاي 
آن در زمينه گسترش شيوع ويروس كرونا كرد. حاال بايد 
ديد ستاد ملي مقابله با كرونا و دستگاه هاي متولي در اين 
زمينه تدبيري براي پيشگيري و جلوگيري از سفرهاي بين 
استاني مردم مي انديشند يا با وجود اين همه هشدار باز هم 

محورهاي مواصالتي كشور به حال خود رها خواهد شد؟

ايرج رهبر، انبوه س��از فازهاي ۵ و ۹ جديد مس��كن مهر 
پرديس با بيان اينكه دس��تگاه هاي خدمات رسان از بار 
مسووليت پروژه مس��كن مهر شانه خالي كردند، گفت: 
وزارت راه و شهرسازي مجبور بود خودش زيرساخت ها را 
تامين كند و همين مساله مهم ترين عامل طوالني شدن، 
مواجهه با تورم و بدقولي دولت در اتمام پروژه ها شد؛ كار 
به جايي رسيد كه بسياري از همكاران ما براي آبرويشان 

هرچه در توان داشتند گذاشتند تا طرح جمع شود.
ايرج رهبر در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: اوايل س��ال 
۱3۹۲ قرارداد اجراي فازهاي ۵ و ۹ جديد مس��كن مهر 
شهر جديد پرديس را امضا كرديم كه دو سه ماه بعد، دولت 
دهم به پايان رسيد و ما با دولت جديد همراه شديم. پيش 
از آن 83۰۰ واحد را در شهرك ابريشم كرج ساخته بوديم 
كه سه س��اله طرح را به پايان رسانديم. تصور مي كرديم 
مسكن مهر پرديس را نيز تقريبا در چنين بازه زماني به 
اتمام برس��انيم اما وقتي وارد طرح شديم فهميديم كار 

سخت تر از آن است كه فكرش را مي كرديم.
وي افزود: توپوگرافي خش��ن و كوه ه��اي صعب العبور 
پرديس كار را دش��وار كرده بود. اما مشكل اصلي ما اين 
نبود. مساله به متعهد نبودن دستگاه هاي خدمات رسان 
در تامين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط مي شد. به 
همين خاطر وزارت راه و شهرس��ازي و ش��ركت عمران 
شهرهاي جديد مجبور بودند خأل دستگاه هاي ديگر را پر 
كنند. احداث مدرسه، مسجد، درمانگاه، كالنتري، پارك 
و غيره از طريق منابع شركت عمران انجام شد كه طبيعتا 
به تطويل پروژه انجاميد. رهبر خاطرنشان كرد: دايما اين 
دغدغه را داشتيم كه به دليل طوالني شدن طرح و مواجهه 
با تورم روزافزون نهاده هاي ساختماني، كار تعطيل شود. 
وزارت نيرو با اينكه هزينه انش��عابات را دريافت مي كرد 
اصال خودش را متعهد نمي دانست كه داخل سايتها آب، 
برق و گاز را تامين كند و اين موارد اغلب بر عهده وزارت 

راه و شهرسازي بود.

وي گفت: براي احداث ي��ك خيابان بعضا مجبور بودند 
ديوارهاي حائل بتني با ارتفاع ۱۶ متر بسازند. ساخت منابع 

ذخيره آبرساني به بلوكها هم زمان بر بود و هم هزينه بر.
اين س��ازنده مس��كن مهر با بيان اينكه مخالفت وزارت 
راه و شهرس��ازي با طرح مس��كن مهر نيز مش��كالت را 
مضاعف كرده بود تاكيد كرد: اعتقاد مسووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي دولت يازدهم به ادامه كار و عدم ادامه كار، 
مساله را پيچيده تر كرده بود. از طرفي تامين منابع مالي 
طرح دشوار بود و از طرف ديگر دولت قبل تعهدي را ايجاد 
كرده بود كه بايد پروژه به اتمام مي رسيد. به گفته رهبر، 
تسهيالت بانكي كه از 3۰ به ۴۰ و سپس به ۵۰ ميليون 
تومان رسيد تاثير چنداني در پيشرفت كار نداشت و عمده 
واحده��اي باقي مانده با منابع ش��ركت عمران از طريق 
تهاتر زمين تكميل ش��د. حتي افزايش قيمت ساخت از 
3۰۰ هزار تومان به يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان فقط 
براي ۲۰ درصد پايان كار كفاف اتمام طرح را نمي داد. االن 
قيمت ساخت حدودا به متري ۵ ميليون تومان رسيده 
اس��ت. با اين شرايط همكاران ما براي آبرويشان پروژه را 
جمع و جور كردن��د. در حال حاضر نيز عدم تعهد دولت 
به قرارداد معافيت مالياتي مسكن مهر منجر به مطالبه 
ماليات از سوي وزارت اقتصاد شده كه مشكالتي را براي 
سازندگان ايجاد كرده است. وي درباره آخرين وضعيت 
فازهاي ۵ و ۹ اظهار كرد: بحمداهلل پروژه به باالي ۹۰ درصد 
پيشرفت رسيده و تقريبا تمام شده است. در بعضي بلوكها 
نيز متقاضيان ساكن شده اند و تا آخر سال جاري پروژه 
تكميل مي شود. نايب رييس انجمن انبوه سازان استان 
تهران تصريح كرد: طرح هاي دولتي اگر پشتوانه قانوني 
محكمي نداشته باشند به مشكل برمي خورند. مسكن 
مهر طرح دولت و مصوبه هيات وزيران بود. منابع مالي آن 
هم نامشخص بود و چاپ ۴۵ هزار ميليارد تومان پول براي 
اين طرح از داليل ايجاد تورم عنوان شد. به همين دليل 
دولت بعد آن را ادامه نداد و فقط تعهدات را به انجام رساند. 



معاون راهبري فني مركز ملي فضاي مجازي به تازگي گفت 
كه مركز ملي فضاي مجازي اس��تفاده از رمزارزها با منشأ 
خارجي نظير بيت كوين را ترويج نمي كند زيرا نه تنها متولي 
آن مشخص نبوده بلكه س��رمايه گذاران آن نيز مشخص 
نيست. اين در حالي است كه فعاالن حوزه رمزارز با تاكيد بر 
توسعه اقتصاد كشور با بهره گيري از فناوري هاي نوين مالي، 
تاكيد كردند كه كشور در شرايط اقتصاد تحريمي قرار دارد 
و به همين دليل الزم است تمامي راهكارهاي ما مبتني بر 
ايستادگي در مقابل تحريم ها ارايه شود و بدين شكل آثار 
ناش��ي از تحريم ها را خنثي كني��م. در چند ماه اخير هم 
استخراج بيت كوين جنجال هاي بيشتري به پا كرده است. 
از طرفي نبود قانون مشخص براي برخورد با فعاالن اين حوزه 
كه از سوي بانك مركزي فعاليت شان غيرقانوني اعالم شده 
و در مقابل آن دس��ته كه استفاده از ارز ديجيتالي را راهي 
براي دور زدن تحريم ها و ارزآوري مي دانند و از طرف ديگر 
واكنش مسووالن وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در 
فصل گرما به گردن استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك 
مزرعه استخراج را با اين ادعا شناسايي مي كنند. پيش از اين 
ابوالحسن فيروزآبادي با بيان اينكه ارزهاي ديجيتال بحث 
مفصلي دارد، گفته بود: اينكه ارز ديجيتال توليد كنيم يك 
موضوع است، ارز ديجيتال به عنوان ابزار مبادله يك موضوع 
است و اينكه به عنوان ثروت اندوزي و سرمايه گذاري به آن 
نگاه كنيم، يك موضوع ديگر است. فعال در كشور ما، توليد 
و استخراج رمزارزهاي جهان روا به عنوان يك فرآيند مثبت 
در حال ساماندهي است، در حوزه مبادله هم مقداري كه به 
دور زدن تحريم ها كمك  كند، بايد مورد حمايت قرار بگيرد. 

بايد رويكرد ويژه اي براي برخورد با رمزارزها تعريف شود
ابوالفضل روحاني، معاون راهبري فني مركز ملي فضاي 
مجازي، اظهار ك��رد: رمزارزها به طور كل��ي و با مديريت 
شرايطي مي توانند ابزاري براي دور زدن تحريم در برخي 
از معامالت باش��ند اما بايد رويكرد ويژه اي براي برخورد با 
اين موضوع براي آن تعريف شود. مركز ملي فضاي مجازي 
استفاده از رمزارزها با منش��أ خارجي نظير بيت كوين را 
ترويج نمي كند زيرا نه تنها متولي آن مشخص نبوده بلكه 
س��رمايه گذاران آن نيز مشخص نيس��ت. وي ادامه داد: 
نوسانات عجيب قيمت بيت كوين و تالطم قيمتي آن در 
بازارهاي جهاني جاي پرسش دارد براين اساس سياست 
مركز اين است كه تشويقي در اين حوزه نداشته باشيم اما 
در جمهوري اسالمي به ويژه بانك مركزي، با توجه به اينكه 
رمزارزها مي تواند ابزار مناسبي براي دور زدن تحريم ها براي 
برخي از معامالت باشد بايد رويكرد ويژه اي براي آن تعريف 
ش��ود. روحاني با اش��اره به موضوع بالك چين و رمزارزها 
گفت: پژوهشگاه فضاي مجازي نسبت به آسيب پذيري و 
ريشه استفاده از رمزارزها اقدام كرده اما از آن جا كه هنوز 
بحث رمزارزها در ميان همه مردم، ساري و جاري نشده و 
موضوعي فراگير نيست و در سطح نخبگان و افراد خاص 
باقي مانده بايد با توجه به شرايط و برنامه ريزي انجام شده با 
هدف آگاه سازي اين موضوع نسبت به شفاف سازي موضوع 
رمزارزها اقدام و رويكرد جمهوري اسالمي را نسبت به اين 

موضوع تبيين كرد.

     استفاده از فناوري هاي نوين مالي
در حوزه مديريت شهري

در جلس��ه اي با حضور فعاالن حوزه رم��زارز، به ضرورت 
قانونمندسازي فعاليت اين حوزه و استفاده از فناوري هاي 
نوين مالي در حوزه مديريت شهري پرداخته شد. علي اصغر 
قائمي، مديرعامل سابق سازمان فناوري اطالعات شهرداري 
تهران، در خصوص كاربردي ش��دن رمزدارايي در حوزه 
مديريت ش��هري اظهار كرد: درص��ورت تعيين تكليف 

حوزه رمزدارايي ها شامل انواع توكن هاي دارايي پايه، پول 
الكترونيكي و ... در كش��ور و تبيين چارچوب قانوني آن، 
مي توان از رمزدارايي در جهت توكنايز كردن دارايي هاي 
شهر و برخي امور شهري بهره گرفت. وي با بيان اينكه بايد 
براي ارتقا و پايدارسازي درآمدهاي مديريت شهري سراغ 
روش هاي جديد رفت اظهار كرد: در برنامه ريزي هاي انجام 
شده، سعي داريم تا درصورت انتخاب به عنوان عضو شوراي 
اسالمي شهر تهران از فناوري DLT و توكن هاي موسوم به 
رمزدارايي ها در شؤون مختلف مديريت شهري استفاده 
كنيم. با طراحي و اجراي يك مدل دقيق و مبتني بر قوانين 
باالدستي مي توان از فناوري بالك چين در توكنايز كردن 
دارايي ها، برخي خدمات شهري و راهبري بودجه غيرنقد 
شهرداري تهران استفاده كرد و ضمن ارتقا محسوس سطح 
شفافيت مالي و عملكردي، منابعي پايدار را در جهت منافع 

شهر ايجاد كرد.

     ضرورت توسعه ICT در شهرها
به عنوان جزو الينفك مديريت شهري

قائمي همچنين بر اهميت موضوع فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات تاكيد كرد و گفت: بلوغ فكري و ش��كل گيري 
 ICT درك و دغدغه اي صحيح درخصوص موضوع و نقش
و فناوري اطالعات به عنوان جزو الينفك مديريت شهري 
خود دستاورد قابل توجهي محس��وب مي شود و يكي از 
نش��انه هاي آن همين حضور متعدد نامزدهاي عضويت 
در ش��وراي شهر تهران از بين فعاالن و متخصصات حوزه 
فناوري اطالعات در تهران است كه توسعه اين فناوري در 
بخش هاي مختلف مديريت شهري را تسهيل خواهد كرد. 
مديرعامل سابق سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران 
خاطرنشان كرد: اشراف همه حوزه ها به موضوع ICT يك 
ضرورت است و بايد مانند سواد و يك زبان براي تعامل بر 
حضور و فرهنگ سازي آن تاكيد شود. تخصيص حداقل يك 
كرسي به موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات در شوراي 
شهر تهران مي تواند الگويي براي ساير شهرها و به خصوص 
كالنشهرها ش��ود. فضاي شوراي ش��هر هر شهري بايد 
تخصصي شده و با استفاده از متخصصان و كارشناسان در 
جهت پياده سازي مديريت شهري تخصصي حركت كند.

     شروع به حركت چرخ دنده هاي 
قانونگذاري حوزه رمزدارايي در مجلس

همچنين مهدي منبتي، دبير جلس��ات تعيين تكليف 
رمزدارايي در مجلس، درخصوص برگزاري جلس��اتي با 
موضوع تعيين تكليف حوزه رمزدارايي در كش��ور اظهار 
ك��رد: چرخ دنده هاي قانون گ��ذاري ح��وزه رمزدارايي از 

س��وي مجلس به حركت درآمده و س��عي براين است تا 
استراتژي هاي مناسب اين حوزه با هم افزايي و ايفاي نقش 
تمام نهادهاي مرتبط در كش��ور تعريف ش��ود. وي ادامه 
داد: در جلسات هم انديشي و هماهنگي حوزه رمزدارايي، 
نماينده هايي از صرافي هاي مربوطه، پلت فرم هاي تبادلي 
و انجمن ها و صنوف رايانه اي مرتبط حضور داشتند تا به 
موضوع ايجاد و تبيين ساختار و چارچوب مشخص حوزه 
رمزدارايي در كش��ور پرداخته ش��ود. در اين بررسي ها و 
جلسات فني كه ادامه دار خواهد بود، قرار است مسير منتهي 
به قانونمندسازي فعاليت هاي زيرمجموعه فناوري دفتركل 
توزيع ش��ده، بالك چين و بروز آن در قالب انواع توكن ها و 
رمزدارايي ها در كشور مشخص شود و در اين راه مجلس از 
كارشناسان و متخصصان اين حوزه نيز بهره مند خواهد شد.

     تعيين ذي نفعان حوزه رمزدارايي 
در مجلس

اين كارش��ناس و فعال حوزه رمزارز بيان كرد: بايد ضمن 
تثبيت و نيل به اتفاق نظر روي تعاريف بعضا پيچيده اين 
حوزه، ذي نفعان بازار رمزدارايي و مسووليت هر دستگاه و 
نهاد مرتبط به اين موضوع تعيين شود تا هر كس با توجه به 
شرح وظايف و مسووليت خود عمل كند. وي با بيان اينكه قرار 
نيست مجلس همه كاره حوزه رمزدارايي شود گفت: رييس 
مجلس شوراي اسالمي درجهت تعيين تكليف و مسكوت 
نماندن وضعيت حوزه رمزدارايي و پيشگيري از بحران هاي 
احتمالي گام برداشته و قدم هاي بعدي بايد براساس تعيين 
مسووليت ها توسط دولت و نهادهاي ذي ربط برداشته شود. 
مجلس سعي دارد تا چارچوب قانوني حوزه رمزدارايي را در 
كشور تبيين كند اما مسووليت نهادهاي مرتبط از جمله بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، شوراي عالي فضاي 
مجازي و نهادهاي فني و حاكميتي در اين طرح بايد مشخص 
شود. وي همچنين به تدوين نقشه راه حوزه رمزدارايي از 
سوي مجلس اشاره كرد و گفت: با توجه به اهميت و ابعاد 
متنوع موضوع نبايد با سرعت دراين خصوص تصميم گيري 
شود و در تدوين نقشه راه بايد ذي نفعان اين حوزه نيز درگير 
شوند. اولويت اول مجلس تدوين نقشه راه بازار رمزدارايي 
و فناوري هاي مربوطه به عنوان بخشي از حوزه ديجيتال 
فاينانس اس��ت تا قطار توسعه و قانونمندسازي اين حوزه 
حركت خود را در مسير درست ادامه داده و مردم با اطمينان 

خاطر از مزاياي آن بهره مند شوند. 

     فعاالن حوزه رمزدارايي خواهان
وجاهت قانوني فعاليت هستند

وحيد والي، مديرعامل يكي از شركت هاي فعال در حوزه 
رمزارز، نيز با اشاره به فعاليت هاي مجلس براي اقدام درجهت 
تعيين تكليف فعاالن ح��وزه رمزدارايي اظهار كرد: بعد از 
ورود مجلس به حوزه رمزدارايي، مذاكره براي فعاالن اين 
حوزه تسهيل شد زيرا درحدود ده سال، تمام تالش فعاالن 
حوزه رمزدارايي در كشور اين بوده كه وجاهت قانوني اين 
حوزه مورد توجه قرار گيرد. وي با اشاره به اين موضوع كه 
كشور در شرايط اقتصاد تحريمي قرار دارد گفت: تمامي 

راهكارهاي ما بايد مبتني بر ايستادگي در مقابل تحريم ها 
ارايه شود و بدين شكل آثار ناشي از تحريم ها را خنثي كنيم. 
تصميم گيري درجهت قانونمندسازي نبايد تنها مختص به 
حوزه رمزدارايي باشد بلكه بايد چارچوب و ساختار فعاليت 
در حوزه مجموعه فناوري هاي نوين مالي ايجاد ش��ود تا 
بتوان درجهت توسعه اقتصاد كشور حركت كرد. مديرعامل 
ش��ركت فعال در حوزه رمزدارايي ضم��ن تاكيد بر احراز 
هويت صرافي ها به تشكيل يك كميته خودتنظيم گر اشاره 
كرد و گفت: اين كميته از نماينده هاي انجمن بالك چين، 
انجمن فين تك و سازمان نصر كشور تشكيل شده تا بتوانيم 
درجهت تعيين تكليف وضعيت ح��وزه رمزدارايي و رفع 

مشكالت فعاالن اين حوزه گام برداريم.

      اعالم آمادگي فعاالن حوزه رمزدارايي 
براي هرگونه شفاف سازي

والي بيان ك��رد: فعاالن حوزه رمزدارايي به دنبال وجاهت 
قانوني خود هس��تند و آمادگي هرگونه شفاف سازي در 
خصوص فعاليت هاي خود و تراكنش هاي مالي شركت ها 
وجود دارد. دو دغدغه از سوي مسووالن دولتي درخصوص 
فعاالن حوزه رمزدارايي مطرح است كه يكي از اين مشكالت 
احراز هويت فعاالن حوزه رمزدارايي و دغدغه بعدي دولتي ها 
ش��فافيت در تراكنش هاي مالي اين شركت ها است. وي 
تاكيد كرد: فعاالن حوزه رمزدارايي آمادگي كامل جهت 
هرگون��ه شفاف س��ازي در عملكرد خود را ب��راي ارايه به 
مسووالن نهادهاي مرتبط دارند تا درصورت تاييد سوابق، 
راهكارهاي كارگشا درجهت توسعه اقتصاد كشور اجرايي 
ش��ود. درصورت شفاف س��ازي درخصوص فعاالن حوزه 
رمزدارايي، دايره اعتم��ادي از نهادهاي امنيتي و نظارتي 
تش��كيل ش��ده و اين حوزه ريل گذاري مي شود. درحال 
حاضر نمي توان قانوني را براي ح��وزه رمزدارايي تعريف 
كرد زيرا تكنولوژي و فناوري ها در حال رشد و به روزرساني 
هستند. مديرعامل شركت فعال در حوزه رمزدارايي ادامه 
داد: درصورت ريل گذاري حوزه رمزدارايي در طوالني مدت 
و به صورت تدريجي لوكوموتيو اقتصاد كشور كه درراستاي 
منافع ملي اس��ت حركت كرده و از دنيا عقب نمي مانيم. 
آسيب هاي ناش��ي از تحريم ها نيز ديگر در كشور پررنگ 
نبوده و كارساز نيست زيرا رمزدارايي ها مي توانند در دور زدن 
تحريم ها بسيار تاثيرگذار باشند و فعاالن حوزه رمزدارايي 

راهكارهاي اين دورزدن ها را كامال مي شناسند.

     تبعات جدي قرارگيري رمزدارايي ها 
در رده ارز در كشور

در اين نشست ساير شركت هاي فعال در حوزه رمزدارايي 
نيز به توضيحاتي درخصوص مشكالت حوزه رمزدارايي 
و راهكارهاي كارس��از پرداختند. ضرورت اصالح تبصره 
۷ رمزدارايي ها، تعيين جنس رمزدارايي ها از نوع دارايي و 
ضرورت چابكي ارتباط مجلس با فعاالن حوزه رمزدارايي 
از جمله مواردي بود كه ديگر فعاالن حوزه رمزدارايي به 
آن پرداختند. فعاالن حوزه رمزدارايي بر تبعات جدي ارز 
محسوب كردن رمزدارايي ها تاكيد كردند. آنها اظهار كردند 
كه ارز پولي است كه يك دولت به آن اعتبار مي دهد و در 
صورتي كه رمزارزها، ارز محس��وب شوند، بانك مركزي 
موظف است مسووليت آن را بپذيرد. اين در حالي است كه 
هيچ دولت ديگري به جز السالوادور تا به حال اين مسووليت 
را نپذيرفته است. آنها تاكيد كردند كه بازار رمزارزها تا ده 
سال آينده دچار اين نوسانات خواهد بود و كسي قادر به 
جلوگيري از اين نوسانات نيست و اگر دولتي پشت رمزارزها 
قرار بگيرد، مس��وول اين نوسانات خواهد بود. همچنين 
فعاالن اين حوزه از جمله انجمن بالك چين نسبت به اتهام 
خروج ارز از كشور از طريق رمزدارايي ها واكنش نشان داده 
و به اين موضوع انتقاد كردند. اين انجمن نسبت به خروج 
ارز از طريق رمزدارايي ها اعتراض داشته و اين موضوع را 
تكذيب كرده است. تمامي فعاالن حوزه رمزدارايي در اين 
جلس��ه آمادگي خود را در جهت همراهي و همكاري با 
مجلس و مسووالن دولتي در راه قانونمندسازي و تعيين 

تكليف حوزه رمزدارايي اعالم كردند.
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تبليغات سياسي و قمار 
از باالي صفحه يوتيوب حذف شد

يوتي��وب اعالم ك��رد از اين پس انتش��ار تبليغات 
سياس��ي، قمار و م��وارد ديگ��ر را در بخش باالي 
صفحه خود حذف مي كند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، اين ش��بكه اجتماعي با ارسال ايميلي به 
آگهي دهندگان اعالم كرد تغيير در ساختار مبتني 
بر اقدامي است كه سال گذشته براي تعطيل كردن 
تبليغات باالي صفحه به صورت ش��بانه روز انجام 
شده است. به اين ترتيب يوتيوب رزرو تبليغات تمام 
صفحه را تعطيل كرده و آن را با فرمت  هاي هدفمندتر 
جايگزين مي كند. قباًل در انتخابات رياست جمهوري 
٢٠٢٠ ميالدي، دونالد ترامپ تبليغات باالي صفحه 
يوتيوب را رزرو كرده بود. يك سخنگوي گوگل در 
بيانيه اي ايميلي نوشت: ما به طور مرتب ملزومات 
تبليغاتي خود را بررسي مي كنيم تا تضمين شود 
ميان نيازهاي آگهي دهندگان و كاربران توازن ايجاد 
كنيم. معتقديم اين آپديت براساس تبليغاتي است 
كه س��ال قبل در فراين��د رزرو تبليغات باالصفحه 
ايجاد كردي��م كه به تجربه بهتري ب��راي كاربران 

منجر مي شود.

خدمات ورك اسپيس گوگل 
براي همه قابل دسترس شد

گ��وگل تغيير بزرگي در خدمات آنالي��ن خود داد و 
مجموعه ابزارهاي بهره وري ورك اس��پس را به روي 
همه كاربراني كه حساب كاربري گوگل دارند، گشود. 
به گزارش ايسنا، اين اقدام گوگل به معناي آن است 
كه كاربران براي اس��تفاده از قابليت هاي بيشتر در 
س��رويس هاي گوگل درايو، ميت، داكس، شيتس و 
سرويس هاي ديگر نيازي به داشتن پروفايل سازماني 
ندارند. طبق بيانيه مطبوعاتي گوگل، اكنون بيش از 
سه ميليارد كاربر فعلي گوگل به ورك اسپيس به طور 
كامل دسترسي دارند. كاربران بايد گوگل چت را در 
جي ميل فعال كنند تا دسترسي به خدمات يكپارچه 
گوگل را تجربه كنند. البته كاربران ممكن است تغيير 
بزرگي را احساس نكنند زيرا اكانت هاي رايگان پيش 
از اين به س��رويس هايي مانند گوگل درايو و داكس 
دسترسي داش��تند. اما ورك اسپيس قابليت هايي 
نظير پيشنهادهاي هوشمند در ايميل ها يا اسناد را 
فراهم مي كند و امكان منشن كردن افراد با استفاده 
از عالمت @ براي افزودن آنها به وظايف و ارايه كردن 
اس��ناد، صفحات يا اس��اليدها به شكل مستقيم در 
تماسهاي گوگل ميت وجود دارد. در حالي كه اكثر 
اين قابليت ها اكنون رايگان شده است، گوگل نسخه 
پولي به نام Workspace Individual معرفي 
كرد كه صاحبان شركت هاي كوچك را هدف گرفته 
و قابليتهاي پولي ش��امل خدمات رزرو هوش��مند، 
ديداره��اي ويديوي��ي حرف��ه اي، بازاريابي ايميلي 
شخصي سازي ش��ده و موارد ديگر را فراهم مي كند. 
گوگل همچنين بعضي قابليتهاي جديد را هم معرفي 
مي كند. گوگل چت براي كار قدرتمندتر شده و بيشتر 
شبيه Slackمي شود. با اين حال ابزارهاي همكاري 
بيشتري نسبت به اين اپليكيشن پيام رساني فراهم 
مي كند. گوگل همچنين اعالم كرد اسپيس با فايل ها 
و وظايف يكپارچه مي شود تا همه اطالعات مربوط، 
مكالمات و فايل ها براي يك پروژه سازماندهي شود. 
اين يكپارچگي مطالب براي موضوعات مي تواند در 
سطح س��ازماندهي مديريت شود. بعضي تصاويري 
كه گوگل فراهم كرده است، نشان مي دهد اسپيس 
به كاربران اجازه مي دهد ستوني در سمت چپ براي 
چت با همكارانش��ان داشته باش��ند و دو سوم ديگر 
صفحه اسنادي كه كاربر در حال ويرايش آنهاست را 
نمايش مي دهد. در باالي ستون چت، كاربر گزينه اي 
براي نگاه ك��ردن به مكالمه يا س��وئيچ به فايل ها يا 

وظايف دارد. 

 سنجش حرارت و قند خون
با نسل جديد اپل واچ

ش��ركت اپل روي مدل ه��اي جديد اپ��ل واچ و 
قابليت هاي سالمتي، صفحه نمايش چندتايي، 
ارتقاي سرعت، مدل ورزشي مقاوم و حسگرهاي 
سنجش حرارت بدن و قند خون كار مي كند. به 
گزارش ايسنا، منابع آگاه اظهار كردند اين شركت 
فن��اوري امريكايي س��رگرم برنامه ري��زي براي 
عرضه مدل هاي جديد اين خط محصول اس��ت 
كه احتمال اپل واچ س��ري ۷ نام خواهند گرفت 
و پردازنده س��ريع تر، اتصال بي سيم بهبوديافته 
و صفحه نمايش به روزش��ده خواهند داشت. اپل 
قصد دارد سال آينده اپل واچ اصلي را به روز كرده 
و به همراه جانشين مدل پايينتر اپل واچ اس ئي 
و م��دل جديدي ويژه ورزش��كاران رش��ته هاي 
س��خت عرضه كند. اپل پيش از اين قصد داشت 
حس��گر حرارت س��نج را در مدل امسال ساعت 
هوش��مند خود عرضه كند اما اكنون اين قابليت 
احتماال در مدل س��ال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. 
حس��گر س��نجش قند خون كه به كنترل سطح 
قند خون افراد ديابتي كمك مي كند، بعيد است 
تا چند س��ال ديگر براي عرضه آماده شود. مدل 
امسال اپل واچ صفحه نمايش با لبه هاي باريكتر و 
تكنيك لمينيشن كه صفحه نمايش را به پوشش 

مقابل نزديكتر مي كند را امتحان كرده است. 
در مجموع س��اعت جديد اپل احتم��اال اندكي 
ضخيمتر خواهد ب��ود اما نه به اندازه اي كه توجه 
كاربر را جلب كند. اين مدل شامل قابليت اولترا 
وايد باند به روزشده خواهد بود كه فناوري مشابه 
در محصول ايرتگ اپل اس��ت. اين ش��ركت در 
كنفران��س طراحان خود كه اواي��ل ژوئن برگزار 
شد، نرم افزار واچ او اس ۸ را نمايش داد كه اجازه 
مي دهد دس��تگاه قفل در و اتاق هاي هتل را باز 
كند. مدل ورزشي مقاوم ساعت اپل براي عرضه 
در س��ال ۲۰۲۱ در دست ساخت بود اما احتماال 
در س��ال ۲۰۲۲ عرضه مي ش��ود. مدل جديد به 
اپل اجازه مي ده��د با مدل ه��اي مقاومي كه از 
شركتهايي مانند گارمين و كاسيو كامپيوتر عرضه 
مي شود، رقابت كند. شركت لوكس شير پرسيژن 
اينداستري مونتاژ كننده اصلي ساعت اپل است. 
شركت فاكسكان هم برخي سفارشات را دريافت 
خواهد كرد و همچنين توليد اپل واپ اس ئي را 
با ش��ركت كومپال الكترونيكس تايوان تقسيم 
مي كند. سنجش حرارت بدن شيوه مهمي براي 
شناسايي كوويد ۱۹ است و باعث افزايش تقاضا 
براي دستگاه هايي شد كه چنين قابليتي دارند. 
بعضي از ش��ركت ها حرارت سنجهاي ديجيتالي 
عرضه كرده اند كه به پورت شارژ تلفن هوشمند 
وصل مي ش��وند. افزودن قابليت حرارت س��نج 
ب��ه اپل واچ، محصول اپل را ه��م رديف تلفنهاي 
هوشمند و دستبندهاي فيتنس نظير محصوالت 
فيت بيت آلفابت قرار مي دهد. كنترل قند خون 
مدت هاست كه در اپل در دست توسعه قرار دارد 

و قابليتي بدون رقيب خواهد بود. 
اپ��ل و ش��ركت هاي ديگ��ر در ح��ال حاضر به 
اپليكيش��ن هايي متكي هس��تند كه به كاربران 
اجازه مي دهند قند خونشان را به صورت دستي 
اندازه بگيرند. شركتهاي سازنده دستگاه پزشكي 
مانند دك��س كام اطالعات كنترل قند خون را با 
اپل واچ به اش��تراك مي گذارند. كاربران معموال 
به انگشت شان نيشتر مي زنند تا يك قطره خون 
براي اندازه گيري دقيق قند خون بگيرند اما اپل 
به دنبال راهكاري اس��ت كه قند خ��ون را از زير 

پوست اندازه بگيرد. 
بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، اپل واچ از س��ال 
۲۰۱۵ كه براي نخس��تين بار عرضه شد، به يكي 
از محصوالت مهم اپل تبديل ش��ده اس��ت و به 
همراه آيفون و اي پد اكوسيس��تم سخت افزاري 
اپل را كام��ل كرده و كمك كرده دس��تگاه هاي 
پوش��يدني، خانگي و لوازم جانبي اين ش��ركت 
بي��ش از ۳۰ ميليارد دالر درآمد در س��ال مالي 

گذشته توليد كنند.

زمان بازنشستگي ويندوز ۱۰ 
مايكروسافت مشخص شد

مايكروس��افت فاش كرد پش��تيباني از سيستم 
عام��ل فعلي ويندوز را در ۱۴ اكتبر س��ال ۲۰۲۵ 
خاتمه خواهد داد. به گزارش ايس��نا، اين تصميم 
به معناي آن اس��ت كه مايكروسافت انتظار دارد 
مهاجرت به نسخه بعدي ويندوز كه در ۲۴ ژوئن 
رونمايي خواهد شد، حدود چهار سال زمان ببرد. 
اين شركت بي سروصدا اين خبر را در به روزرساني 
صفحه پش��تيباني ويندوز اعالم كرد. پيش از اين 
زم��ان پايان پش��تيباني از بعضي از نس��خه هاي 
ويندوز ۱۰ در اين صفحه اعالم ش��ده بود. در اين 
صفحه تاكيد شده كه مايكروسافت پشتيباني از 
نسخه هاي ويندوز ۱۰ هوم و ويندوز ۱۰ پرو را در 
۲۹ ژوييه سال ۲۰۱۵ آغاز كرد و تاريخ بازنشستگي 
اين سيستم عامل اعالم ش��ده است. زمان اعالم 
ش��ده عمر ويندوز ۱۰ را بيش از ۱۰ س��ال نشان 
مي دهد كه مشابه نسخه هاي قبلي سيستم عامل 
ويندوز اس��ت. بر اس��اس گزارش انگجت، انتظار 
مي رود ويندوز ۱۱ مايكروسافت بازطراحي شده 
و شامل فروش��گاه ويندوز بهس��ازي شده باشد. 
مايكروسافت اخيرا ويندوز ۱۰ ايكس كه در ابتدا 
قرار بود براي دستگاه هاي داراي دو صفحه نمايش 
عرضه ش��ود را لغو كرد. گفته مي شود قرار است 
بعضي از قابليتهايي كه براي اين نسخه برنامه ريزي 
شده بود در نسخه استاندارد ويندوز عرضه شود. 
شايد اين اقدام پشتيباني از دستگاه هاي داراي دو 
صفحه نمايش را براي توليدكنندگان و طراحان 
بدون نياز ب��ه كار با يك نس��خه جداگانه ويندوز 

راحت تر كند.

سياستمركزمليفضايمجازيدربارهرمزارزها:استفادهازرمزارزهابامنشأخارجيترويجنميشود

تاكيد فعاالن رمزارز به استفاده از اين فناوري در مقابله با تحريم

پاكسازيبازار۳۰۰ميليوندالري
تجهيزات»سيمكارتخور«ازكااليقاچاق

اجراي طرح رجيستري تلفن همراه در سه سال گذشته 
موجب كاه��ش بيش از ۶ ميلي��ارد دالري قاچاق كاال به 
كشور شده كه در ادامه اين طرح قرار است با توسعه طرح 
رجيستري به ساير تجهيزات س��يم كارت خور از قاچاق 
ساالنه ۳۰۰ ميليون دالر كاالي ديگر به كشور نيز جلوگيري 
شود. به گزارش ايرنا، اجراي طرح رجيستري تلفن همراه 
طي ۳ سال گذشته موجب كاهش بيش از ۶ ميليارد دالري 
قاچاق كاال به كشور شده است؛ بنابر اعالم گمرك جمهوري 
اسالمي، ارزش واردات رسمي تلفن همراه در سال گذشته 
بالغ بر ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميلي��ون دالر بوده كه اين ميزان 
نسبت به سال ۹۵ )قبل از اجراي طرح رجيستري موبايل(، 
تقريبا ۸ برابر شده است. فعاالن بازار تلفن همراه معتقدند 
اجراي طرح رجيس��تري و ايجاد محدوديت در دريافت 
خدمات اپراتوري براي گوش��ي هاي قاچ��اق كه از طريق 
شناسه كاال يا همان IMEI گوشي تلفن همراه امكان پذير 
ش��د، عامل اصلي كاه��ش قاچاق اين كاال اس��ت. دولت 
دوازدهم همچنين در روزهاي پاياني خود در تالش است با 
توسعه طرح رجيستري به ساير تجهيزات سيم كارت خور از 
قاچاق ساالنه ۳۰۰ ميليون دالر ديگر به كشور نيز جلوگيري 
كند. بنابر اظهارات حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، دس��تگاه هاي ذي صالح در ۱۱ 
خردادماه جلسه اي براي پيگيري رجيستري موبايل واره ها 
برگزار كردند؛ با توجه به نتايج آن جلس��ه، قرار شد كه فاز 
دوم طرح رجيستري كه شامل تمامي دستگاه هاي داراي 
سيمكارت است، هرچه سريع تر عملياتي شود. به گفته 

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تبلت ها و ديگر 
تجهيزات��ي كه پيش از اجراي فاز دوم طرح رجيس��تري 
خريداري شدند، دچار مشكالت مربوط به عدم رجيستري 
نمي شوند، اما الزم است كه اين دستگاه ها، يك بار به همراه 
سيمكارت، روشن شده و استفاده ش��وند. موبايل واره ها 
شامل كليه تبلت ها، ساعت هاي هوشمند، باركدخوان ها و 
مبدل ارتباطات ثابت به سيار وارداتي و توليد داخل هستند 
كه مي بايست پس از اعالم زمان بندي وزارت ارتباطات در 
سامانه همتا ثبت شوند. با توجه به مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي، اين طرح مي بايست در اسرع وقت اجرايي شده 
و زمان بندي اجراي آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات اعالم ش��ود. بنابر آمار ارايه ش��ده سامانه همتا، 
مي ت��وان گفت كه با اجراي طرح رجيس��تري تجهيزات 
داراي سيمكارت، قاچاق ۳۰۰ ميليون دالري موبايل واره ها 
پاكسازي مي شود و عايدي دولت از محل دريافت عوارض 
گمركي ۶۰۰ ميلي��ارد تومان افزايش مي يابد. به گزارش 
ايرنا، دولت مطابق قانون موظف به تكميل طرح رجيستري 
و مشموليت تمامي دس��تگاه هاي داراي سيم كارت در 
س��ال ۱۴۰۰ است. بر همين اساس، طبق بند ح تبصره 
۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنين بر اس��اس آيين نامه 
اجرايي م��اده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است كليه تبلت ها و 
ساعت هاي هوشمند باركدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به 
سيار وارداتي و توليد داخل را در سامانه هوشمند مديريت 

تجهيزات سامانه اي )همتا( ثبت كند.
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ادامه در صفحه اول
     انتقادات و انتظارات از بازار سرمايه 

در ادامه اين جلسه كه با حضور رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار همراه بود، تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان به طرح 
ديدگاه ها و دغدغه هاي خود در مورد بازار سرمايه پرداختند. 
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نخستين 

كسي بود كه نظرات خود را در اين بخش اعالم كرد.
فريال مستوفي گفت: در سال گذشته، اتفاقاتي در بورس 
كشور رخ داد كه براي اقتصاد كشور خوشايند نبود و شاخص 
كل بورس، در اين سال 2.5 برابر شد و اين درحالي بود كه 
رشد اقتصادي براي اين سال كمتر از 2 درصد برآورد شد. 
تفاوت قابل توج��ه ميان عملكرد واقعي اقتصاد و بازدهي 
شاخص بورس كه همواره در اقتصاد وجود داشته است، در 
اين سال، تشديد شد و نتيجه دامن زدن به بازدهي كاذب 
بورس، ايجاد حباب و هدايت بسياري از مردم به اين بازار بود.
او با اش��اره به اينكه ترغيب خيل عظيم��ي  از مردم براي 
پيوستن و ورود به بازار سرمايه بدون پيش بيني الزامات آن 
صورت گرفت، ادامه داد: اقتصاد در وضعيت ركود تور مي 
 به سر مي برد و در بازار پول هم نرخ حقيقي سود منفي بود. 
در چنين شرايطي،  لطمات شديدي به جامعه وارد شد كه 
نه تنها مردم، سرمايه هاي اندك خود در اين بازار را از دست 
دادند بلكه امكان متنفع شدن از سود كم بانكي هم برايشان 
ميسر نشد و اكنون با قفل شدن دارايي هايشان در بازار بورس 
مواجه هستند. مس��توفي ادامه داد: عدم شناخت متولي 
سياست گذاري در بازار بورس از ابزارهاي قابل استفاده يا 
دستكاري هاي مختلف دستوري و غيرفني، موجب شده 
تا بدون شناخت كافي و بررسي آثار اقدامات، يا تغيير روسا 
در سازمان بورس، صرفًا شاهد تغيير دامنه نوسان بورس 
باشيم كه متاسفانه تعيين دامنه نوسان به جز بي ثباتي بازار و 
تطويل تخليه حباب، پيامد ديگري ندارد. او گفت: مهم ترين 
اقدامات مورد انتظار از مقام سياست گذار بازار سرمايه كشور، 
به روزرساني قانون و مقررات حاكم بر فعاليت اين بازار، حفظ 
استقالل، ارتقاء شفافيت و رفع عدم تقارن اطالعاتي است. 
مس��توفي با طرح اين پرسش كه نقش اشخاص حقوقي 
بزرگ در شكل گيري شرايط فعلي بازار چگونه بوده است؟ 
گفت: وجود شايعات فراوان در بازار سرمايه به صالح نيست 
و اگر منابع جهت مصارف دولت در واگذاري ها و اوراق جذب 
شده بايد به دقت شفاف سازي شود و اگر اشخاص حقوقي از 
بازار خارج شده اند نيز بايد داليل و ابعاد آن و سياست اتخاذي 
توضيح داده شود. پرسش ديگري كه مستوفي مطرح كرد، 
آن بود كه نگاه آينده نگر بورس با توجه به شرايط پساكرونا 
در بازار جهاني كاالها و محصوالت صادراتي كشور چيست 
و با توجه به تغيير دول��ت و مذاكرات وين، نرخ ارز و ميزان 
صادرات، نهايتا سودآوري بنگاه هاي اصلي بورس چگونه رقم 
خواهند خورد؟ او همچنين پرسيد كه مهم ترين دستاورد 

مديريت در دوره جديد چه بوده است؟
عباس آرگون، نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران، نيز با انتقاد از فرآيند طوالني مدت تاييد صالحيت 
هيات مديره شركت هاي بورسي به اين نكته اشاره كرد در 
سايه اين تعلل، هيات مديره سابق اختياري نداشته اما داراي 
مسووليت هس��تند و هيات مديره جديد نيز فاقد اختيار 
و مس��ووليتند. آرگون با طرح اين مساله خواستار تسريع 

در تاييد اعضاي هيات مديره شركت ها شد. او همچنين 
وجود دامنه نوسان و تغييرات مكرر آن را عامل به حاشيه 
رانده شدن عنصر تحليل در تصميم گيري سهامداران و 
شكل گيري صف نشيني دانست و سپس خواستار پايان 
دادن به قيمت گذاري دستوري كاالهايي شد كه سهام آنها 

در بازارهاي بورسي عرضه شده است.
محمدرضا انصاري ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
و عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز بازگشت نهاد بورس به 
انجام وظايف ذاتي خود را ضروري دانست چرا كه به گفته 
وي، احياي نقش بازار سرمايه در هدايت نقدينگي موجود 
در كشور و ارتقاي كمي و كيفي پروژه ها، موجب گسترش 
نظم و قاعده مندي در بورس خواهد شد. فرزين فرديس، 
نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران، نيز با اش��اره به تصميمات قبلي براي تسهيل 
ورود دس��ت كم پنج اس��تارت آپ به بورس، از رييس اين 
نهاد پيرامون اقدامات اتاق تهران براي تس��ريع در الحاق 

شركت هاي استارت آپي به بازار سرمايه سوال كرد.
محمدرضا نجفي منش، رييس كميسيون بهبود محيط 
كسب وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، هم اين پرسش 
را مطرح كرد كه چه مكانيزمي براي ورود آگاهانه افراد به 
بازار سرمايه تعريف شده است. او همچنين با اشاره به آنچه 
در مجلس مبني بر كشف قيمت خودرو در بورس مطرح 
است، پرسيد كه چه مكانيزمي قرار است براي خريد و فروش 
كااليي نظير خودرو تعريف شود؟ حميدرضا صالحي، عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با تاكيد بر تسهيل ورود افراد 
داراي اهليت به بازار سرمايه گفت و در عين حال، خواستار 
پرهيز از طرح مباحثي نظير بيمه سهامداران شد، چرا كه 
از نظر وي طرح اين مباحث، بازار سرمايه را از ماهيت اصلي 

خود كه ريسك پذيري است، دور مي كند.

     نگوييد بازار بورس حباب داشته
محمد علي دهقان دهنوي پس از شنيدن اظهارات فعاالن 
بخش خصوصي گفت: ما در ماه هاي گذشته بارها شاهد 
آن بوده ايم كه در تحليل بازار بورس از لفظ حباب استفاده 

مي كنند و اين در حالي اس��ت كه وقتي ش��اخص بورس 
2۰۰ تا ۳۰۰ ه��زار واحد بود نيز بعضي مي گفتند بورس 
حباب دارد. در حالي كه ما بايد تحليل كنيم ريشه تغييرات 
قيمتي در اقتصاد ايران چيس��ت و حب��اب را بايد در چه 
زمينه اي به كار برد. وي با اشاره به شرايطي كه اقتصاد ايران 
در سال هاي گذشته تجربه كرده است، بيان كرد: ما نبايد 
در اقتصاد يك متغير اسمي را با يك متغير واقعي مقايسه 
كنيم. مثال اگر رشد اقتصاد كشور مثبت سه درصد باشد، 
آيا توليدكنندگان حاضرند قيمت محصول خود را تنها سه 
درصد افزايش دهند؟ يا اگر رشد اقتصاد منفي شد، آيا قيمت 
كاالها كاهش مي يابد؟ در اقتصاد ايران متاسفانه قيمت ها در 
بسياري از مواقع تحت تاثير تورم انتظاري تغيير مي كنند و 
اين با حباب معني يكساني ندارد. در دوره فشار حداكثري 
ترامپ، يك تورم انتظاري جدي شكل گرفت و اين با حباب 
متفاوت است. رييس سازمان بورس با اشاره به وضعيتي كه 
ساير بازارها در ماه هاي گذشته تجربه كرده اند، بيان كرد: 
وقتي اين انتظار به وجود مي آيد كه ارزش پول ملي كاهش 
مي يابد، عده اي براي حفظ سرمايه خود به سمت بازارهايي 
مانند سكه يا دالر مي روند. عده اي وقتي سكه ۱۶ ميليون 
تومان بود خريد كردند اما امروز قيمت سكه به حدود ۱۰ 
ميليون تومان رسيده يا عده اي وقتي دالر از مرز ۳۰ هزار 
تومان گذش��ته بود خريد كردند اما امروز دالر به 2۴ هزار 
تومان رسيده است. در بازار بورس نيز ميزان كاهش شاخص 
در همين حد بوده است و تحت تاثير تغيير شرايط اقتصادي، 

تغييراتي رخ داده كه تفسير حباب از آنها اشتباه است.
دهنوي با بيان اينكه عده اي از مردم وقتي بازار س��رمايه 
به اوج رس��يده بود ب��ه آن ورود كردند، گفت: متاس��فانه 
همين موضوع باعث ش��د مردم ضرر كنن��د كه اين براي 
ما بس��يار ناراحت كننده اس��ت. ما بايد ب��ا ايجاد برخي 
تغيي��رات اصولي در آين��ده از رخ دادن چنين مس��ائلي 
جلوگيري كنيم. اگر ش��اخص بورس از شرايط فعلي به 
اوجي كه چند ماه قبل تجربه كرده بود بازگردد اين خود 
 به يك سرمايه گذاري جديد مي ماند كه براي جلوگيري از

 زيان دهي مردم، بايد در كنار برنامه ريزي هاي كالن، طوري 

فرهنگ سازي شود كه مردم دچار زيان نشوند.
وي با اشاره به برخي اقدامات سازمان بورس براي حمايت 
از بازار، اظهار كرد: ما برخي محدوديت ها در خريد و فروش 
سهام براي پرس��نل كارگزاري ها را كاهش داديم و تالش 
شد در توسعه نهادهاي مالي، انحصار زدايي صورت گيرد. 
ما در پنج ماه گذشته هرچه كه از دستمان برمي آمد انجام 
داديم اما همچنان راهي طوالني تا رسيدن به اهداف كالن 

وجود دارد.
او از تدوين طرح تحول بازار سرمايه نيز خبر داد و در ادامه 
در واكنش به س��خنان يك عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
تهران در مورد كشف قيمت خودرو در بورس گفت: البته 
خودرو كاالي مناسبي براي ورود به بورس نيست. معموال 
كااليي وارد بورس مي شود كه تا اين حد داراي تنوع نباشد. 
اما اكنون مشاهده مي كنيم كه براي فروش خودرو نوعي 
التاري راه اندازي ش��ده و طبق بررس��ي ها پالك نيمي از 
خودروهاي عرضه شده در اين روش، توسط دوربين هاي 
راهنمايي و رانندگي رصد نش��ده و اين بدان معناست كه 
اين خودرو ها انبار مي شود و در مقابل، خودروسازها نيز به 
ازاي عرضه هر يك از اين خودروها متحمل زيان  مي شوند. 
در چنين شرايطي اگر ورود خودرو به بورس منجر به رفع 
اين مفسده شود، مي توان مكانيزم هايي را براي آن طراحي 
كرد. اما سازمان بورس به طور كلي با قيمت گذاري دستوري 
خودرو مخالف است. رييس سازمان بورس اين را نيز گفت 
كه بازار اوليه شامل پروژه هاي جديد بايد در بورس محوريت 
بيشتري پيدا كنند و بحث هاي اوليه در اين زمينه ادامه دارد.

     مطالبات از رييس جمهور بعدي
در بخش ديگري از اين نشس��ت فعاالن بخش خصوصي 
به بيان انتظارات خود از دولت بعدي پرداختند. »ضرورت 
بهينه سازي مصرف انرژي رگوالتوري و كاهش تصدي گري 
دولت و تنظيم گري، توسعه گردشگري داخلي، حمايت 
هوش��مندانه از توليد، رفع تصدي گ��ري دولت در حوزه 
كش��اورزي واصالح نظام چندگانه ارزي، توجه به محيط 
زيس��ت و مس��اله آب و خاك، دامن��ه نرخ ارز، توس��عه 
زيرس��اخت هاي پهناي باند، آزادس��ازي داده ها، توسعه 
اقتصاد داده محور و پياده سازي فرهنگ توقف ممنوع در 
 ،FATF حوزه فناوري هاي نوين، الحاق ي��ا عدم الحاق به
تداوم يا عدم ت��داوم ارز ۴2۰۰ توماني، پايبندي به قانون 
بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار، توس��عه سامانه هاي 
شفافيت در سطح وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، استقرار 
استانداردسازي هاي نوين در حوزه مبارزه با رشوه خواري 
و فس��اد، توجه جدي به مديريت تع��ارض منافع، ميزان 
تعهد و معيار دول��ت آينده در رابطه با كاهش پلكاني نرخ 
تورم و دس��تيابي به نرخ تك رقمي در پايان سال ۱۴۰۴، 
تك نرخي كردن ارز، شيوه مديريت منابع ارزي آزاد شده 
در صورت توافقات جديد در مذاكرات وين، نحوه مواجهه 
دولت با افزايش نرخ ارز در صورت عدم توافقات در اين دور از 
مذاكرات، وضعيت نقدينگي در كشور طي دوره چهار ساله 
پيش رو، كاهش تصدي گري دولت، حذف قيمت گذاري، 
»تامين مواد اوليه، برنامه دولت براي كاهش فقر و ارزش 
پول ملي و چگونگي بازپس گيري بازارها« مهم ترين مطالبه 

اعضاي اتاق تهران از دولت سيزدهم است.

اخباررويداد
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 توقف دوباره واردات 
در مقابل صادرات

رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به توقف مجدد 
واردات در مقابل صادرات گفت: دولت صادركنندگان را 
مكلف كرده كه يا ارز خود را براي واردات اس��تفاده كنند 
يا آن را در س��امانه نيما عرضه كنند لذا اجازه استفاده از 

ارز صادرات خود براي واردات غير يا واگذاري را ندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد 
الهوتي امروز در بيست و چهارمين جلسه هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به موضوع رفع تعهد ارزي 
كه با تالش ه��اي اتاق هاي بازرگاني، تع��اون و اصناف و 
تالش هاي س��ازمان توس��عه تجارت ايران به سرانجام 
رس��يده اس��ت، گفت: اين تالش ها باعث صدور ابالغيه 
۱77 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت شد كه براساس آن 
صادركنندگان از 5 روش موجود در بخشنامه مي توانستند 
نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام كنند.  وي بيان داشت: لذا 
تمام مسووليت و اختيارات كميته ماده 2 دولت به كميته 
اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران واگذار شده است 
و همچنين به اين س��ازمان اختيار داده شد تا با توجه به 
نقش تخصصي سازمان، اين نويد را به صادركنندگان داد 
كه با تغييرات بخشنامه ها پس از اين مواجه نخواهيم بود، 
اما از دو هفته گذشته كه واردات در مقابل صادرات باز هم 
دستخوش تغييرات شده و صادركنندگان براي بهره گيري 
از امتياز واردات در مقابل صادرات يا بايد در حوزه تخصصي 
خود كاال وارد كنند يا توافق سازمان صمت استان را براي 
واردات غير از واردات خود دريافت كنند، اين موضوع در 
رفع تعهد ارزي مش��كالتي را ايجاد كرده است.  الهوتي 
گفت: صادركنندگاني كه مي خواهند از روش واردات در 
مقابل صادرات يا واگذاري كوتاژ استفاده كنند با مشكل 
فروش ارز در س��امانه نيما روبرو هستند و لذا استفاده از 
اين روش براي اين صادركنندگان امكان پذير نيس��ت، 
بنابراين مجدد به ش��رايط قبل بازگشته ايم و با توجه به 
اينكه مسووليت در سازمان  صمت در جهت توسعه تجارت 
قرار دارد انتظار داريم حداقل 2 هفته قبل از اجراي يك 
بخشنامه آن را به صورت رس��مي اعالم كنند تا چنين 
محدوديت هايي هر چه سريع تر برطرف شود و به گونه اي 
نباشد كه يك واردكننده و صادركننده بدون آگاهي قبلي 
با يك موضوع مواجه شود.  رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران بيان داشت: اش��كاالتي كه در سيستم رفع تعهد 
ارزي به وجود آمده باعث بروز اختالف ميان صادركننده 
و واركننده مي شود كه اين معضل بزرگي است كه عمال 
صادركنندگان را به جاي اينكه به سمت صادرات هدايت 

كند با مشكالت بيشتر درگير مي كند.

 ۳۰۰ هزار تن دانه روغني
 وارد مي شود

تسنيم  | دبير انجمن روغن كشي گفت: ب�ه منظ�ور 
تامين روغن خام و كنجاله از مح��ل واردات دانه هاي 
روغني ستاد تنظيم بازار با پيشنهاد انجمن صنفي صنايع 
روغن كشي مبني بر واردات ۳۰۰ هزار تن دانه روغني 
توسط ش��ركت بازرگاني دولتي موافقت كرد. محمد 
جعفري ضمن بي��ان اين مطلب اظهار كرد: با حمايت 
قائم مقام وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت و به منظور 
حمايت از توليد داخل و استفاده از ظرفيت كارخانجات 
روغن كشي مقرر شد ۳۰۰ هزار تن دانه روغني توسط 
شركت بازرگاني دولتي ايران وارد شده و بين كارخانجات 
روغن كشي سراسر كشور توزيع شود. وي گفت: با توجه 
به ضرورت بهبود ذخائر كش��ور و با مساعدت مديريت 
شركت بازرگاني دولتي ايران، واردات ۳۰۰ هزار تن دانه 
روغني در اولويت كاري اين ش��ركت قرار گرفته است 
و پيش بيني مي شود اولين محموله دانه وارداتي طي 
تابس��تان وارد كشور ش��ود. بنا بر اين گزارش ظرفيت 
كارخانجات روغن كشي در كشور حدود پنج ميليون و 
۴۰۰ هزار تن است و طي سال گذشته دو ميليون و 2۰۰ 

هزار تن دانه روغني وارد كشور شده است.

اطالعيه حمايت از خانوارها
در زمينه اجاره امالك مسكوني

اطالعي��ه اتاق اصن��اف ايران در خص��وص حمايت از 
خانوارها در زمينه اجاره امالك مس��كوني در راستاي 
پيگيري اجراي بند )۱( مصوبه هفتاد و دومين جلسه 
ستادملي مديريت كرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/22 را ابالغ 
و بدين شرح منتشر شد: »۱. حداكثر افزايش اجاره بها 
يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كالن شهر تهران تا 
سقف 25 درصد و ساير كالن شهر ها تا سقف 2۰ درصد 
و براي س��اير مناطق شهري كشور تا سقف ۱5 درصد 
خواهد بود. 2. مهلت ثبت نام اش��خاص واجد شرايط 
براي دريافت تس��هيالت كمك وديعه اجاره مس��كن 
تا پايان ش��هريور ماه ۱۴۰۰ تمديد مي شود. بانك ها و 
موسس��ات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه 
سال جاري تسهيالت مذكور را پرداخت نمايند. سقف 
مبلغ اين تسهيالت براي كالن شهر تهران 7۰ ميليون 
تومان، س��اير كالن ش��هرها ۴۰ ميليون تومان و ساير 
شهرها 25 ميليون تومان تعيين مي ش��ود. شرايط و 
مقررات مترتب براي اين تسهيالت در سال ۱۳۹۹، در 
س��ال  جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ 
۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيالت كرونايي، در 
سال ۱۴۰۰ به پرداخت تس��هيالت براي اين موضوع 
اختصاص داده مي شود. ۳. با عنايت به استمرار شرايط 
بيماري كرونا، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به امالك 
مسكوني استيجاري كه از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا پايان 
سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام مي رسد، در 
صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستاجرين، به مدت 
يكسال به صورت خودكار تمديد مي گردد. موارد ذيل از 
مشمول اين حكم مستثني مي باشد: » چنانچه مالك، به 
منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد 
يا تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني 
يا پروانه تعميرات اساس��ي اخذ نموده باشد؛ چنانچه 
مستاجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، 
بر اساس مستندات مثبته و به تشخيص مرجع صالح 
رسيدگي كننده، ما به  التفاوت مال االجاره را به موجر 
پرداخت ننموده باش��د؛ امالك م��ورد اجاره كه قبال يا 
در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رس��مي مورد 
معامله قرار گرفته باش��ند، مستاجر مي بايست ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه 
و تحويل آن اقدام نمايد؛ چنانچه مستاجر با افزايش مبلغ 
اجاره با نرخ  هاي فوق الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص 
مرجع صالح رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است؛ 
مس��تاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اس��اس اين 
مجوز، به تش��خيص مرجع صالح رسيدگي كننده به 
تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر 
شوند، مشمول اين مصوبه نخواهند شد؛ چنانچه موجر و 
افراد تحت تكفل وي صرفا مالك همين واحد مسكوني 
مورد اجاره بوده و نياز )مالك و افراد تحت تكفل( موجر 
به ملك مس��كوني مورد اجاره براي س��كونت، توسط 
مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود؛ چنانچه بنا به 
تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، رفتار مستاجر بر 
خالف عرف بوده و باعث شكايت ساير ساكنين واحد هاي 
مسكوني شده باشد؛ چنانچه مستاجر در دوران استفاده 
از واحد مسكوني استفاده غير يا خالف تعهدات مقرر در 
اجاره نامه اعم از كاربري نمايد؛ چنانچه مستاجر در دوره 
قبل نسبت به ايفاي تعهدات از قبيل پرداخت به موقع 
اجاره بها، هزينه و ش��ارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و 
زيان قابل مالحظه موجر )به تش��خيص مرجع صالح 

رسيدگي كننده( شده باشد.«

 پايان جدال 
بر سر ذرت هاي آلوده

ايسنا  |  رييس س��ازمان ملي استاندارد با بيان اينكه 
ترخيص كاالها به لحاظ استاندارد 2۴ تا ۴۸ ساعت طول 
مي كش��د، درباره جديدترين وضعيت ذرت هاي آلوده 
گفت: احتمااًل با تمهيدات چيده شده مابقي ذرت هاي 
آلوده از كشور خارج خواهد شد و ديگر چيزي به عنوان 
ذرت آلوده در كشور نخواهيم داشت.  غالمرضا شريعتي، 
اظهار كرد: دپوي اخير كاالها در گمرك ربطي به استاندارد 
نداشته و سازمان ملي استاندارد بعد از انتخاب عنوان سال 
از سوي مقام معظم رهبري، بسته حمايتي ابالغ كرد كه 
در زمينه ورود كاالها به ويژه مواد اوليه توليد، مقررات و 
شرايطي ايجاد كرده كه ترخيص آنها در حداقل زمان، 
يعني 2۴ تا ۴۸ ساعت از نظر س��ازمان انجام شود. وي 
افزود: شرايط ترخيص مواد اوليه به ساده ترين صورت 
رسيده و در عين حال نظارت بر كاالها نيز به طور جدي 
انجام مي شود. بنابراين سازمان ملي استاندارد در ترخيص 
كاالها مشكلي ندارد. رييس سازمان ملي استاندارد در 
پاسخ به سوالي درباره جديدترين وضعيت ذرت هاي آلوده 
نيز گفت: احتماالً با تمهيدات چيده شده مابقي ذرت هاي 
آلوده از كشور خارج خواهد شد و ديگر چيزي به عنوان 

ذرت آلوده در كشور نخواهيم داشت. 

اشتغال زايي 18 هزار نفري بركت 
با احياي ۳۰۰ بنگاه اقتصادي

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان امام از 
اش��تغال زايي ۱۸ ه��زار نفري با احيا و توس��عه ۳۰۰ 
بنگاه اقتصادي در س��ال جاري خبر داد. اميرحسين 
مدني در مراسم ش��كرانه احيا و بهره برداري از ۱۳۰ 
بنگاه اقتصادي در سال جهش توليد ضمن بيان اين 
مطلب افزود: با توجه به نام گذاري سال جاري به عنوان 
»توليد؛ پش��تيباني ها و مانع زدايي ها« از سوي رهبر 
معظم انقالب، سرمايه گذاري اقتصادي و مشاركت با 
۳۰۰ بنگاه و واحد توليدي متوسط و بزرگ را به منظور 
احيا، توس��عه و افزايش توان توليد با سرمايه گذاري 
كل 25 هزار ميليارد ريالي در دس��تور كار داريم. وي 
خاطرنشان كرد: احيا و توسعه اين ۳۰۰ بنگاه اقتصادي 
متوسط و بزرگ عالوه بر احياي 2۰ هزار ميليارد ريال 
سرمايه مردمي و بخش خصوصي، اشتغال زايي براي 
۱۸ هزار نف��ر را به دنبال دارد. مدني همچنين از احيا 
و بهره برداري از ۱۳۰ بنگاه متوس��ط و بزرگ در سال 
۹۹ خبر داد و اظهار داش��ت: در سال جهش توليد و با 
سرمايه گذاري 2 هزار و 5۰۰ ميليارد ريالي بنياد بركت، 
۱۳۰ واحد توليدي به ارزش حدوداً ۱۰ هزار ميليارد 
ريال به چرخه توليد كشور بازگشته اند. همچنين 7 
هزار و 5۰۰ ميليارد ريال سرمايه مردمي و كارآفرينان 
احيا و بيش از ۱۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم 
ايجاد شده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به 
رونمايي از دس��تگاه اكسيژن ساز يكي از شركت هاي 
مشاركتي دانش بنيان اين بنياد در استان قزوين گفت: 
شركت سدنا يكي از واحدهاي مشاركتي فعال در حوزه 
توليد محصوالت دانش بنيان از جمله اكسيژن ساز و 
تب سنج است كه در حوزه درمان كرونا كاربرد دارند. 

درمراسماختتاميهجايزهصنعت
روابطعموميايرانصورتگرفت:

دريافت نشان عالي روابط 
عمومي و تقدير از عملكرد 

رسانه اي شركت فوالد مباركه
همزمان با برگزاري پنجمين رخداد بررس��ي مسائل 
و چالش هاي روابط عمومي ايران، مراس��م اختتاميه 
جايزه صنعت روابط عمومي ايران برگزار و نشان عالي 
روابط عمومي به خاطر عملكرد رسانه اي شركت فوالد 
مباركه به هادي نباتي ن��ژاد مدير روابط عمومي اين 
شركت اهدا ش��د. به گزارش ايراسين، اين مراسم كه 
با حضور پروفسور سيد سعيدرضا عاملي دبير شوراي 
عالي انقالب فرهنگي، خس��رو رفيعي رييس انجمن 
روابط عمومي ايران، سيد شهاب سيد محسني رييس 
انجم��ن متخصص��ان روابط عمومي اي��ران، انجمن 
بين المللي روابط عموم��ي )ايپرا( و جمعي از صاحب 
نظران و مديران روابط عمومي برگزار ش��د، مس��ائل 
مهمي در حوزه روابط عمومي همچون نقش فناوري 
نسل پنجم و جايگاه آن در حوزه روابط عمومي و نقش 
اين حوزه در تعالي و حركت سازمان ها براي دستيابي 

به اهداف مورد بررسي قرار گرفت. 

درنشستماهانهاتاقتهراندرحضوررييسسازمانبورستشريحشد

ايرانباسرگروهيدردوردومانتخابيجامجهاني،صعودشرابهجامملتهايآسيانيزقطعيكرد

از گور برخاسته

گاليه ها و انتظارات بورسي اتاق

زهرا سليماني|»از گور برخاسته«عنواني است كه مي توان 
براي وضعيت تيم ملي فوتبال كشورمان پس از پايان دور اول 
مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 2۰22 قطر در منطقه 
آسيا در نظر گرفت. تيمي كه بعد از دوره اي از نااميدي هاي 
فزاينده، بعد از باخت به دو تيم بحرين و عراق در دور رفت در 
آستانه حذف از مسابقات جام جهاني و جام ملت هاي آسيا قرار 
گرفت. اضطرابي كه بعد از گرفته شدن ميزباني بازي هاي دور 
برگشت از ايران، شكل و شمايلي جدي تر به خود گرفت. اما در 
ميان همه نااميدي ها، آندسته از تحليلگراني كه با شاخص ها و 
ويژگي هاي جامعه ايراني آشنايي داشتند، اشاره مي كردند كه 
تجربيات تارخي نشان مي دهد هر اندازه كه شرايط پيراموني 
براي ايرانيان دشوارتر شود، ايراني جماعت سرسختي بيشتر 
براي توفيق و رستگاري از خود نشان خواهند داد. نمونه تاريخي 
كه اين دس��ته از تحليلگران به آن اشاره مي كردند، حماسه 
ملبورن و بازي با استراليا بود كه ايران بعد از پشت پا زدن به تمام 
بخت هايي كه براي صعود با جام جهاني ۱۹۹۸فرانسه داشت، 
سرنوشت خود را به بازي سخت با استراليا گره زد. در شرايطي 
كه در آن بازي مثالي، ايران 2بر صفر از استراليا عقب افتاده بود 
و همه كار ايران را تمام شده فرض مي كردند، ناگهان جوهره 
هويت ايراني، ورق را به نفع ايران بازگرداند و نام ايران به عنوان 
آخرين تيم صعود كننده به جام جهاني ثبت شد. مبتني بر 
اين ويژگي هاي هويتي بود كه يك بار ديگر تيم ملي فوتبال 
كشورمان كه از ۸بازي دور نخست جام جهاني 7بازي را بيرون 
از خانه برگزار كرده بود و تنها يك بازي كم اهميت با كامبوج را 
در خانه برگزار كرده بود، توانست از دل آتش حوادث منامه به 
سالمت عبور كند و بعد از شكست ۳بر صفر بحرين، عراق را نيز 
با نتيجه يك بر صفر ببرد و به عنوان تيم نخست به مرحله دوم 
بازي هاي مقدماتي جام جهاني صعود كند. بر اين اساس ايران 
و عراق ديشب در حساس ترين ديدار گروه C مرحله مقدماتي 
انتخابي جام جهاني 2۰22 قطر از ساعت 2۱ به مصاف هم 
رفتند. اين ديدار با پيروزي يك بر صفر ايران به پايان رسيد كه 
تك گل ايران در دقيقه ۳۶ توسط سردار آزمون به ثمر رسيد. 
با اين نتيجه ايران ۱۸ امتيازي شد از عراق ۱7 امتيازي سبقت 
گرفت و به عنوان صدرنشين به مرحله نهايي انتخابي جام 
جهاني 2۰22 صعود كرد. عراق هم به عنوان يكي از تيم هاي 

برتر دوم مانند ايران به مرحله نهايي صعود كرد.

    هگل و جوهره روح ايراني
در اس��اطير آمده است، ققنوس )سيمرغ(، مرغي نادر و 

تنهاست كه جفت و زايشي ندارد. اما هر هزار سال يك بار، 
بر توده اي بزرگ از هيزم بال مي  گشايد، آواز مي  خواند و 
چون از آواز خويش به وجد و اشتياق آمد، به منقار خويش 
آتشي مي افروزد و با سوختن در آتش تخمي از وي پديد 
مي آيد كه بالفاصله آتش مي گيرد و مي سوزد و از خاكستر 
آن ققنوسي ديگر متولد مي شود. انگار كه تار و پود هويت 
ايراني را با سختي و دشواري پيوند داده اند؛ مردمي كه به 
پيروزي در دقيقه ۹۰عادت كرده و به تحوالت در لحظات 
آخر خود گرفته اند. كشوري كه در بزنگاه هاي تاريخي 
خود، همواره با فراز و فرود پيون��د خورده و ققنوس وار 
از دل آتش رخدادها، اهورا وار به سالمت گذشته است. 
سرزميني كه از عهد باستان در بطن تحوالت جهاني قرار 
داشته و مبتني بر ظرفيت هاي دروني اش همواره از دل 
حوادق تلخ و شيرين تاريخي عبور كرده است.مجموعه 
تحوالتي كه تاريخ ايراني را در برهه هاي گوناگون شكل 
داده و تمدن ايراني را بر بلنداي تاريخ جهاني ثبت كرده 
است. هگل در تفسيري كه از اصالت تاريخ جوامع مختلف 
ارايه مي مي دهد تاكيد مي كند هر قوم يا ملتي روحي دارد 
كه در طول سير تاريخي خود به شكل و شيوه اي مستمر 
ظهور و بروز پيدا مي كند.روح و جوهره اي كه در زمان هاي 
مختلف نمايان مي شود و شاكله كلي جوامع مختلف را 
ش��كل مي دهد. از اين منظر اگر قرار باشد، يك ويژگي 

منحصر به فرد را به عن��وان جوهره ماناي جامعه ايراني 
در نظر بگيريم، مي توانيم به برخاستن از دل شكست ها 
و نوزايي مس��تمر جامعه ايراني اشاره كنيم. اساسا رمز 
مانايي تمدن ايراني در طول بيش از ۱۰هزار سال قبل به 
همين شاخصه باز مي گردد. ايرانيان به خوبي آموخته اند 
كه از دل خاكستر شكست ها و ناكامي ها، دوباره برخيزند 
و خود را بازس��ازي كنند. اين ويژگي كه انديشمنداني 
چون هگل و پوپر آن را جوه��ره تاريخي و روح تاريخي 
ملت ها نام گذاري كرده اند، باعث شده تا در دوران جديد 
نيز به اشكال گوناگون نمايان شود. در حوزه ورزشي اين 
شاخص باعث مي شود تا ايرانيان تا لحظات آخر به نبرد 
ادامه دهند و مانند تيم ملي فوتبال دشوارترين مسيرها را 
براي رسيدن به آوردگاه هاي جهاني و منطقه اي برگزينند 
و در حوزه هاي اجتماعي و سياس��ي نيز باعث ش��ده تا 
از زمان مش��روطه تا به امروز در برابر تمان ناماليمات و 
گژكاردي نهادي مقاومت كنند و در نهايت به خواسته 
خود دست پيدا كنند. هرچند ممكن است، تالش هاي 
دامنه دار ايرانيان در نهضت مشروطه براي بهره مندي از 
مجلس و ساختار قضايي عادالنه منجر به استداد صغير 
و كودتاي رضاخاني شود، اما ملت دست از تالش برنمي 
دارند تا زماني نو از راه برسد و از طريق انقالب اسالمي 57 
مسيري تازه را براي دستيابي با آزادي و عدالت طي كنند. 

    در مسير حياتي تازه
حاال تيم ايران در راس گروه Cبازي هاي مقدماتي جام 
جهاني نشسته است. بدون اينكه برايش اهميتي داشته 
باشد، نتيجه بازي استراليا و اردن چه شده و يا اينكه آيا 
ويتنام توانس��ته امارات را ببرد يا نه؟ ايران در جايگاهي 
نشسته است كه همواره شايسته آن است. در شرايطي 
كه بحريني ها به اعتبار شيخ سلمان آل خليفه رييس 
بحريني كنفدراسيون آسيا بر خالف تمام قوانين ايران 
را از حق طبيعي ميزباني خود محروم ساختند، ايرانيان 
به هويتي چنگ انداختند كه طي قرن ها و هزاره هاي پي 
در پي آنها از گزند رخدادهاي مختلف حفظ كرده و براي 
آنها افتخار آفريده است. تيم ملي فوتبال ايران با استفاده 
از ظرفيت هاي دروني خود هر ۴بازي دور برگشت را در 
منامه با پيروزي پشت سر گذاشت تا به عنوان تيم نخست 
ب��ه دور دوم بازي هاي مقدماتي جام جهاني در منطقه 
آسيا صعود كند. جايي كه ۱2تيم برتر آسيا در دو گروه 
۶تيمي قرار خواهند گرف��ت تا از هر گروه 2تيم به جام 
جهاني صعود كنند و در كنار قطر )ميزبان جام جهاني( 
5سهميه اسيا در اين بازي ها را تشكيل دهند. اما موعد 
بازي هاي دور دوم در شهريورماه بسيار سريعتر از آنچه 
كه تصور كنيم از راه خواهد رسيد. تيم فوتبال ايران علي 
رغم توانايي هايي كه دارد، نيازمند بازي هاي تداركاتي 
گسترده و هماهنگي بيشتر اس��ت. رقباي ايران براي 
رسيدن به جام جهاني ده ها ميليون دالر سرمايه گذاري 
مس��تقيم انجام مي دهند، ايران هم بايد تالش كند تا 
سرمايه گذاري هاي الزم براي اين حضور را صورت دهد. 
شايد بد نباشد اين بار بدون ايجاد استرس هاي دامنه دار 
مسيري آس��ان براي حضور در جام جهاني طي شود. 
براي اين منور الزم است تا برنامه ريزي هاي مدوني براي 
توفيق در دور نهايي بازي ها تدارك ديده شود و نيازهاي 
فني و لجستيكي مورد نظر سرمربي تيم ملي آماده شود. 
ورزش نمونه برجسته اي است كه مي تواند فاصله جوامع 
مختلف با توسعه پايدار را نمايان كند. همانطور كه براي 
دس��تيابي به توس��عه پايدار نيازمند برنامه ريزي هاي 
اصولي، هم افزايي، توجه به دانايي و...هستيم، براي توفيق 
در ورزش نيز بايد از ظرفيت هاي دروني و دانش جهاني 
و...بهره برداري كنيم. صعود تيم ملي فوتبال به دور دوم 
فرصتي است براي فكر كردن به اين ضرورت هاي جدي 

در امر توسعه... 
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خبرروز

كرونا جان ۱۳۴ نفر ديگر را گرفت
با فوت ۱۳۴ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد ۱۹، تعداد جان  باختگان اين بيماري در ايران به ۸۲ هزار و ۳۵۱ نفر رسيد. به گزارش روابط عمومي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاكنون ۲ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۲۱۰ نفراز بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه 
هزار و ۳۹۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۲۱ ميليون و ۸۱۷نفرو 
۷۴۷ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. بر اساس اين گزارش، اكنون ۱۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعيت 
نارنجي، ۲۳۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت آبي قرار ندارد. وزارت بهداشت همچنين اعالم كرد: تاكنون چهار ميليون 

و ۳۵۲ هزار و ۹۶۱نفر دوز اول واكسن كرونا و ۸۶۹ هزارو ۹۸۳نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شده اند. 

ديدگاه

وعده هاي بي عمل، زلزله اي 
با تخريب پيدا و پنهان

مدير گ��روه مس��ائل و آس��يب هاي اجتماعي 
انجمن جامعه شناس��ي ايران وع��ده بي عمل را 
مانند زلزله اي با تخريب هاي پي��دا و پنهان در 
جامعه دانست و گسترش آسيب هاي اجتماعي، 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي نتايج آن برشمرد. 
احمد بخارايي در تشريح پيامدهاي اجتماعي، 
سياس��ي، اقتصادي و فرهنگ��ي وعده هايي كه 
داده مي ش��ود ام��ا اج��راي آنها خ��ارج از ذهن 
اس��ت، اظهار داش��ت: وقتي برخي افراد به ويژه 
نامزده��اي انتخابات رياس��ت جمهوري وعده  
مي دهند و آن وعده عملي و حادث نمي ش��ود، 
به مانند زلزله اي عمل مي كند كه جامعه را دربر 
مي گيرد. او افزود: هر اندازه ش��دت و ريشتر اين 
زلزله بيشتر باشد خرابي آن دو چندان خواهد بود 
و معموال افرادي كه در هر چهار زمينه فرهنگي، 
اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي ناتوان هستند 
بيش از همگان ضربه مي خورند و بقيه افراد هم 
در يك بعد بيش��تر و در بعدي ديگر كمتر دچار 
آسيب مي شوند. مديرگروه مسائل و آسيب هاي 
اجتماعي انجمن جامعه شناسي ايران با تاكيد 
بر اينك��ه وقتي زلزله اتف��اق مي افتد ترك هاي 
پيدا و پنهاني از خود برج��اي مي گذارد، يادآور 
ش��د: گسترش آس��يب هاي اجتماعي از جمله 
طالق هاي عاطفي، پرخاش��گري، شكاف بين 
نسلي و رشد منفعت طلبي و خودكشي و فاصله 
بين والدين و فرزندان از جمله موارد پيدا و پنهان 
زلزله وعده هاي توخالي و غير عملي است.  او در 
پاسخ به اينكه با وجود علم به عملي نشدن چرا 
وعده اي عنوان مي ش��ود، با بيان اينكه انداختن 
بار بي��ش از توان تحمل بر دوش كس��ي، نوعي 
تكليف مااليطاق محس��وب مي شود كه باعث 
تخريب و زمين ماندن كار مي شود، افزود: تهديد 
دانش آموزان و دانش��جويان ب��ه درس خواندن 
توسط والدين نوعي از اين نوع تكليف است كه يا 
جواب عكس مي دهد يا منجر به زمين گير شدن 
آن تكليف مي ش��ود. بخارايي با تاكيد بر اينكه 
اعتماد عمومي پديده اي اس��ت كه نه يك شبه 
پديد مي آيد و نه يك شبه از بين مي رود بلكه يك 
معلول يا خروجي يا محصولي است كه فرايندي 
بايد طي شود تا اين خروجي به توليد اجتماعي 
برسد، تصريح كرد: در جامعه هم اعتماد زماني 
پديد مي آيد كه افراد احساس كنند كه هستند و 
به بازي گرفته مي شوند و ديگران آنها را مي بينند، 
مي شنوند و مي پذيرند. او خاطرنشان كرد: در اين 
شرايط است كه شاهد حضور و مشاركت اجتماعي 
افراد خواهيم بود اما در جامعه اي كه افراد به اسم 
خودي و غيرخودي دفع مي شوند نمي توان انتظار 
اعتماد و مشاركت داشت. به عبارتي نمي توان در 

گوش فردي زد و از او انتظار اعتماد داشت.

معتادان متجاهر همواره يكي از آسيب هاي 
اجتماعي جامعه بوده اند. بسياري از اين افراد 
به واس��طه اعتيادي كه دارند، تمام دارايي 
خود را از دست داده يا از سوي خانواده طرد شده اند و حاال 
تنها جايي كه دارند، خوابيدن در خيابان اس��ت. اما طي 
بررسي هاي تازه اي كه از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با 
مواد مخدر استان تهران، صورت گرفته، درصد قابل توجهي 
از كارتن خواب ها حتي معتاد هم نيستند. اين زنگ خطري 
است بيخ گوش كالن شهر تهران كه بايد مسووالن توجه 
بيشتري به آن داشته باشند. چه عاملي باعث شده تا به گفته 
اين شورا بسياري از اين افراد كه ساكن تهران نيستند در اين 
شهر به كارتن خوابي روي بياورند، اين مساله مي تواند عامل 
بروز آسيب هاي اجتماعي ديگري در كالن شهر تهران شود. 
حاال كه تورم لجام گسيخته حتي تامين يك سرپناه را براي 
برخي افراد غير ممكن كرده و خيلي از كساني كه در تهران 
زندگي مي كنند، به حاشيه نشيني روي آورده اند و هستند 
افرادي كه به دليل همين مشكالت كارتن خواب شده اند، 
نياز به بازنگري دوباره قوانين اجتماعي و اقتصادي در كشور 
ضرورت پيدا مي كند. اينكه تا به حال كارتن خوابي با نام 
معتادان عجين شده بود و حاال افراد غير معتاد هم به اين 
سبك از سرگرداني روي آورده اند، مساله اي نيست كه به 

راحتي از كنار آن گذشت.

     نگهداري 6ماه تا يك سال 
در مراكز بازپروري

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
گفت: در طرح هايي كه طي يكسال گذشته در خصوص 
جمع آوري معتادان متجاهر اجرا شده است، شاهد حضور 
معتادان شهرستاني در تهران هستيم. مصطفي هاديزاده 
گفت: از نهم ارديبهشت  سال گذشته جمع آوري معتادان 
متجاهر دوباره از سرگرفته شد و براساس مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا مقرر شد اين افراد به جاي سه تا ۶ ماه به مدت 
يك سال در مراكز نگهداري شوند. او ادامه داد: جمعيت 
آماري قابل توجهي داشتيم كه به دليل اينكه مدت زمان 
حضور اين افراد در مراكز ماده ۱۶ از يكس��ال گذشته يا 
نزديك به يكسال بود از اين مراكز ترخيص شدند، چراكه 
براس��اس قانون نمي توانيم اين افراد را بعد از اتمام مدت 

زمان نگهداري ترخيص نكنيم. در نهايت يك جمعيتي 
از معتادان متجاهر بايد از مراكز ترخيص مي شدند.

     حضور معتادان از ساير شهرها در تهران
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
يكي از داليل اصلي كه در هفته هاي گذشته شاهد تراكم 
حضور اين افراد در مناطق مركزي شوش، هرندي بوديم 
همين موضوع بود. همچنين موضوع ديگري كه در ۷ الي 
۸ ماه اخير با آن مواجه بوده ايم موضوع معتادان متجاهر 
از ساير مناطق كشور به تهران است. در حال حاضر پليس 
در جمع آوري هايش مرتبا اعالم مي كند كه بخش قابل 
توجهي از افرادي كه جمع آوري مي شوند تازه وارد تهران 
شده اند البته ممكن است داليل اين حضور متفاوت باشد. 
اما اين موضوع هم يكي از داليل افزايش اين جمعيت در 
برخي از مناطق است. هاديزاده در پاسخ به اين سوال كه 
چند درصد معتادان متجاهر در شهر تهران از شهرستان به 
تهران آمده اند، گفت: در اين خصوص كار پژوهشي صورت 
نگرفته اس��ت اما در يك بازه زماني يك ساله يا بيشتر ما 
شاهد حضور بيشتر اين معتادان در تهران هستيم در اين 
ورودي هاي جديد و برآوردهاي جديد پليس مي توانيم 
بگوييم ۳۰ درصد معتادان متجاهر از شهرستان هاي ديگر 
در تهران حضور دارند كه اين آمار نيز قابل توجه است. البته 

اين براساس كارهاي پژوهشي و آماري نيست.

     حضور ۱۴ هزار معتاد در مراكز نگهداري
او تصريح كرد: پيش از دو سال گذشته اين ظرفيت فعلي 
كه در حال حاضر براي نگهداري معتادان متجاهر در تهران 
وجود دارد و بيش از ۱۵ هزار نفر است حدود ۷۵۰۰ نفر بوده 
است اما در حال حاضر ظرفيت نگهداري اين افراد در تهران 
بيش از ۱۵ هزار نفر است حدود ۱۴ هزار معتاد متجاهر در 
مراكز نگهداري مي شوند و طرح هاي جمع آوري به شدت 
و قوت ش��روع شده و به صورت مستمر انجام مي شود اما 
باز هم در مناطق مركزي تهران و يك سري از نقاط ديگر 
شاهد حضور معتادان هستيم كه يكي از داليل آن مي تواند 
همان مواردي باش��د كه در باال ارايه ش��د. دبير شوراي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران ادامه داد: ما 
در شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر به پليس 

اعالم كرده ايم كه هر ميزان معتاد متجاهر در طرح هايشان 
جمع آوري كنند ما مي توانيم ظرفيت براي آنها ايجاد كنيم 
و از ظرفيت بخش خصوصي نيز براي اين موضوع استفاده 
كرده و هزينه هاي آن را پرداخت مي كنيم. اين مراكز بخش 
خصوصي نيز داراي مجوز بوده و از طريق سازمان بهزيستي 

به ما معرفي مي شوند.
هاديزاده درباره معتادان متجاهر داراي زخم باز گفت: 
براي افرادي كه امكان پذيرش در مراكز ماده ۱۶ نداريم 
مانند معتادان متجاهري ك��ه داراي بيماري خاص 
هس��تند با توجه به راه اندازي مركز احسان مشكل 

خاصي وجود ندارد.

     ۳۰ درصد از متجاهراني كه
جمع آوري شدند، معتاد نيستند

او خاطرنشان كرد: در طي سال ۹۹ افرادي كه جمع آوري 
شدند بعد از غربالگري مشخص ش��د كه از اين افراد ۳۰ 
درصدشان معتاد نبوده و صرفا كارتن خواب بوده اند. انتظار 
ما اين است كه دستگاه هاي متولي در تهران در اين زمينه 
قوي تر عمل كنند يعني اقدام��ات الزم براي افرادي كه 
كارتن خواب هس��تند اما اعتياد ندارند صورت گيرد اين 
افراد مشابهت  هايي از نظر ظاهري با معتادان متجاهر دارند 

اما معتاد نيستند.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران 
تصريح كرد: در حال حاضر در تهران با كمبود ظرفيت براي 
نگهداري معتادان متجاهر زن مواجه هستيم. ظرفيت ما در 
تهران براي نگهداري زنان محدود است البته با تاكيداتي كه 
صورت گرفته و جلساتي كه در اين خصوص برگزار كرده ايم 
تدابيري براي اين موضوع نيز انديشيده ايم و احتماال يكي 
از مراكز استاندارد مردان را به مركز زنان تغيير دهيم و براي 
نگهداري زنان استفاده كنيم و بتوانيم ظرفيت ۴۰۰ الي 
۵۰۰ نف��ري ايجاد كنيم تا پليس بتواند تمام زنان معتاد 

متجاهري كه در تهران هستند را جمع آوري كند.

     نيازمند ظرفيت ۵۰۰  نفري
براي معتادان متجاهر زن هستيم

هاديزاده در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد معتاد متجاهر 
زن در تهران حضور دارد، گفت: پليس اعالم كرده است كه 

اگر عالوه بر ظرفيت فعلي ۵۰۰ ظرفيت ديگر براي معتادان 
متجاهر زن ايجاد كنيم مي توانند تمام زنان را جمع آوري 
كنند. در حال حاضر براي نگهداري معتادان متجاهر زن 
در بخش خصوصي و دولتي در مجموع حدود ۳۰۰ نفر 
ظرفيت داريم. ما به دنبال اين هستيم كه با كمك سازمان 
بهزيستي و ش��هرداري تهران ظرفيت نگهداري زنان را 
افزايش دهيم. دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران ادامه داد: همچنين يكي از مراكز بهاران را در 
بزرگراه شهيد دوران، شهرداري در اختيار سپاه تهران قرار 
داده است پس از تغييراتي كه سپاه در اين مركز ايجاد كند 
در اين مركز هم حدود ۲۰۰ نفر ظرفيت ايجاد مي ش��ود 
كه مي تواند در زمينه نگه��داري معتادان متجاهر مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. او با اشاره به تكاليف شهرداري ها در 
قانون برنامه ششم درباره توانمندسازي معتادان متجاهر 
گفت: براساس ماده ۸۰ اين قانون شهرداري موظف است 
مراكزي براي توانمندسازي معتادان بهبوديافته قرار دهد. 
شهرداري تهران مراكز بهاران را دارد كه اين مراكز چندين 
مرتبه تغيير كاربري داده اند. برخي از اين مراكز دانشگاه 
علمي كاربردي شهرداري شده اند، يا در اختيار راهور قرار 
گرفته است همچنين در برخي از مناطق شهرداري مناطق 
بعضا از اين مراكز استفاده اداري مي كنند. ۵ الي ۶ مركز در 

اختيار است كه به نوعي در اين كار به ما كمك مي كنند. 
خوشبختانه چند ماهي است كه همكاري شهرداري تهران 

در اين زمينه با ما نسبت به گذشته بهتر شده است.

     حضور معتادان متجاهر از اتباع
ديگر كشورها در منطقه خاوران

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران با 
اشاره به حضور معتادان اتباع بيگانه گفت: در شرق تهران در 
برخي مناطق با حضور معتادان اتباع بيگانه مواجه هستيم 
كه ما در جلسات اس��تانداري مصوب كرده ايم كارگروه 
مربوطه نس��بت به طرد اين افراد از كشور اقدام كنند. در 
منطقه شرق تهران و در محدوده خاوران حضور اين افراد 
مشهود بود البته تعداد قابل توجهي نبودند اما به هر صورت 

در اين منطقه حضور دارند.

      بهتر است سرپناه هاي شبانه
از مناطق مركزي فاصله بگيرند

هاديزاده درباره مراكز دي آي س��ي گفت: مراكزي كه 
خدمات س��رپايي در اين مناطق ارايه مي دهند ادامه 
فعاليت شان براي ما بهتر است يعني تعمدا اين مراكز در 
پاتوق ها خدمات مي دهند كه منجر به كاهش آسيب 

ش��ود. اما درباره گرمخانه ها و مراك��زي كه به صورت 
شبانه روزي فعاليت مي كنند و در حقيقت شبانه زيست 
مي كنند همه ما يك بحث هايي در خصوص اين مراكز 
داريم يعني فعاليت اين مراكز از نظر كارشناسي موافقان 
و مخالفاني دارد در نهايت اين موضوع به كميته ملي 
درمان ستاد كه به رياست معاون درمان وزارت بهداشت 
ارجاع شده است. ما در هفته گذشته در كميته درمان 
استان تهران اين موضوع را با مولفه هايي كه در خصوص 
آن وجود دارد به كميته باالدستي ارجاع داده ايم تا آنها در 
اين خصوص تصميم گيري كنند. اگر اين گرمخانه ها و 
سرپناه هاي شبانه از مناطق مركزي شهر فاصله بگيرند 
قطعا كمك بيشتري به كاهش آسيب در اين مناطق 
مي كند. او همچنين درباره تزريق واكس��ن كرونا به 
معتادان متجاهر گف��ت: در مرحله اول كه هنوز هم 
انجام نشده است قرار بود دست اندركاران جمع آوري 
معتادان متجاهر مانن��د ماموران عمليات پليس كه 
معتادان را جمع آوري مي كنند در اولويت قرار بگيرند. 
به دليل اينكه اين افراد در ارتباط مستقيم با معتادان 
هستند قرار است واكسيناسيون آنها در اسرع وقت 
انجام ش��ود. براي معتادان متجاهر هنوز سهميه اي 

اختصاص داده نشده است.

گزارش

معضليتازهبرايكالنشهرتهران

تمام كارتن خواب ها معتاد نيستند

رويخطخبر

خريد۲ميليونُدزواكسنكروناازسويهاللاحمر
از زمان صدور مجوز واردات واكسن كرونا به هالل 
احمر از نيمه فروردين ماه امسال تاكنون بيش از 
دو و نيم ميليون دز واكسن از سوي اين جمعيت 
وارد كشور شده اس��ت. دبيركل جمعيت هالل 
احمربا بيان اينكه پيگيري جمعيت هالل احمر 
براي خريد واكسن كرونا از منابع مورد تاييد ادامه 
پيدا كرد، گفت: بعد از وقفه اي كه ايجاد ش��د بر 
اساس قولي كه داده بوديم بيش از دو ميليون دز 

واكسن كرونا وارد كشور خواهد شد. 
محمدحس��ن قوس��يان با بيان اينكه مبالغ اين 
واكس��ن قب��ال پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: به 
زودي و ط��ي چند روز آينده اي��ن محموله وارد 

كش��ور خواهد ش��د. او تاكيد كرد: پيگيري هاي 
هالل احمر براي واردات واكس��ن به كش��ور در 
هماهنگي با وزارت بهداش��ت و ستادملي مقابله 

با كرونا ادامه دارد.

رويداد

احتمال مي رود كه بارش ها در پاييز ۱۴۰۰ ديرتر از زمان 
نرمال آغاز شود. از اين رو دوره خشكسالي طوالني خواهد 
بود. رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
س��ازمان هواشناسي ضمن تش��ريح آخرين وضعيت 
بارش ها در كشور با بيان اين مطلب گفت: ابتداي مهرماه 
تاكنون در كشور حدود ۱۳۰ ميليمتر بارش داشته ايم، 
كه اين ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت كشور بيش 

از ۴۰ درصد كمتر است.

    كاهش ۵۰ تا ۸۵ درصدي بارش ها 
در برخي از استان ها

رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با بيان اينكه درحال  حاضر با كاهش جدي 
ميزان بارش ها در اس��تان هاي مختلف كش��ور روبرو 
هستيم، تصريح كرد: در استان هايي مانند هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، خراسان رضوي 
و خراسان جنوبي كمبود بارش ها بين ۵۰ تا ۸۵ درصد 
گزارش ش��ده است. از س��ويي ديگر در غرب و جنوب 
غرب كشور در استان هاي كردستان، كرمانشاه، ايالم، 
لرس��تان و چهارمحال و بختياري نيز كاهش بارش ها 
كامال محس��وس اس��ت. احد وظيفه ادام��ه داد: براي 
مثال ميزان بارش نرمال استان كرمانشاه ساالنه ۴۸۰ 
ميليمتر است اما اين اس��تان تاكنون تنها ۵۰ درصد 
بارش ساالنه خود را دريافت كرده است. به اين نكته بايد 
توجه كنيم كه استان هاي غربي و جنوب غربي كشور از 
نظر بارش چشمه هاي ايران هستند و ساالنه حدود ۷۰۰ 
ميليمتر بارش دريافت مي كنند كه بخش قابل توجهي 
از بارش ساالنه كشور است اما متاسفانه طي سال آبي 
جاري اوضاع در اين استان ها خوب نيست. رييس مركز 
ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
با اشاره به اينكه كاهش بارش ها اثري جدي روي آورد 
رودخانه ها گذاشته است، گفت: درحال  حاضر تنش آبي 
در بسياري از استان ها به ويژه استان هاي جنوبي مانند 
خوزستان محسوس اس��ت عالوه بر اين بارش برف در 
ايران طي زمستان نيز بسيار كم و از سويي ديگر دماي 
هوا باالتر از حد نرمال بود. از اين رو ذخاير برف كاهش 
يافت و آورد رودخانه ها نيز نس��بت به س��ال گذشته 

كاهش پيدا كرد. به گفته او بر اساس اعالم وزارت نيرو 
ذخاير سدها نيز در كش��ور وضعيت خوبي ندارد و در 
برخي از مناطق آب پشت سدها نسبت به سال گذشته 
حدود ۴۰ درصد كمتر شده است. بر اين اساس تاالب ها 
و درياچه هاي كشور نيز شرايط خوبي ندارند. با تمامي 
اينها نياز است كه مسووالن از تمامي روش هاي مديريت 
منابع آبي در كشور استفاده كنند. كشت تابستانه نيز در 
استان ها بايدمتوقف شود. وظيفه تاكيد كرد: مردم نيز 
بايد بيشترين صرفه جويي را انجام دهند چرا كه درحال  
حاضر هيچگونه تعارفي نداريم و آب نيست. در بسياري 

از مناطق نيز محدوديت منابع آبي شديد است.

     تابستاني گرم پيش رو است
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان 
اينكه دماي هوا در بهار ۱۴۰۰ حدود دو تا س��ه درجه 
بيشتر از ميانگين بلندمدت كشور بوده است، تصريح 
كرد: پيش بيني مي ش��ود كه دماي هوا در تابس��تان 
نيز كماكان بيش��تر از ميانگين بلندمدت باشد البته 
بي هنجاري دمايي در نيمه غربي ايران بيشتر خواهد 
ب��ود و انتظار داريم كه دماي هوا در اس��تان هايي مثل 

كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان 
و... حدود يك تا دو درجه سانتيگراد بيشتر از ميانگين 

بلندمدت باشد.
او با اشاره به اينكه دماي هوا در دامنه هاي جنوبي البرز 
ازجمله تهران طي تابس��تان حدود يك تا ۱.۵ درجه 
س��انتيگراد بيش از نرمال پيش بيني مي شود، گفت: 
در نيمه شرقي كش��ور نيز دماي هوا طي تابستان در 
مح��دوده نرمال و در برخي مناط��ق يك درجه باالي 
نرمال خواهد بود. بر اين اس��اس دماي هوا در جنوب 
شرق ايران و سيستان و بلوچستان نيز در محدوده نرمال 

پيش بيني مي شود.

     احتمال آغاز بارش هاي پاييز
ديرتر از زمان نرمال

وظيفه در پايان اظهار كرد: بر اساس مدل هاي اقليمي 
پيش بيني مي شود كه بارش ها در پاييز ۱۴۰۰ ديرتر 
از زمان نرمال آغاز ش��ود. از اي��ن رو انتظار داريم كه 
دوره خشك طوالني را در پيش داشته باشيم البته 
درحال حاضر اين موضوع در حد احتمال است و طي 
يكي، دو ماه آينده با قطعيت بيش��تري مي توان در 

اين خصوص نظر داد.

بدونتعارفهشدارميدهيمآبنيست

ذرهبین

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات پايتخت 
از شناسايي و دستگيري پنج نفر در خصوص تبليغ 
سايت هاي ش��رط بندي در فضاي مجازي خبر داد. 
س��رهنگ داود معظمي گودرزي اف��زود: به دنبال 
دريافت گزارش��اتي مبني ب��ر دع��وت كاربران به 
سايت هاي قمار و ش��رط بندي توسط چند كانال و 
گروه تلگرامي با بيش از سه ميليون نفر دنبال كننده، 
پيگيري موضوع در دس��تور كار قرار گرفت. رييس 
پليس فتا پايتخت اضافه كرد: پس از بررسي گزارشات 

ارسالي كارشناسان پليس فتا تهران بزرگ تحقيقات 
س��ايبري خود را آغاز كردند و متوجه شدند تعداد 
هفت كانال و گ��روه تلگرامي كه در مجموع بيش از 
سه ميليون نفر دنبال كننده دارند برخي از كاربران 
فضاي مجازي را با تبليغات فريبنده به سمت و سوي 
سايت هاي ش��رط بندي هدايت كرده و در ازاي اين 
كار مبالغ زيادي دريافت مي كنند. معظمي گودرزي 
افزود: افسران س��ايبري پليس فتا پايتخت پس از 
تحليل مستندات جمع آوري ش��ده و بررسي هاي 

اطالعاتي و تخصصي، موفق ش��دند پنج نفر از افراد 
اصلي گرداننده اين كانال ه��ا و گروه هاي تلگرامي 
را شناس��ايي و پس از تشريفات قضايي مجرمين را 
دس��تگير و به پليس فتا منتقل كنند. او اضافه كرد: 
مجرمين پس از انتقال ب��ه پليس فتا هرگونه اقدام 
مجرمان��ه اي را رد كردند، اما پس از مش��اهده ادله 
جمع آوري شده توس��ط پليس، ضمن پذيرش بزه 
انتسابي انگيزه خود از اين اقدام مجرمانه را منفعت 

مالي عنوان كردند.

دستگيريگردانندگانسايتهايشرطبندي

JBSحملهسايبريبهشركتتأمينكنندهگوشت
يكي از شركت هاي بزرگ تامين گوشت در امريكا 
)JBS( تأييد كرد كه پس از حمله مخرب باج افزار 
در اواخر ماه گذش��ته، مع��ادل ۱۱ ميليون دالر 
بيت كوين به باجگي��ران پرداخت كرده تا دوباره 
به سيس��تم هاي خود دسترس��ي پيدا كند. اين 
شركت در بيانيه اي اعالم كرد، مديرعامل شركت 
آندره نوگي��را در اين باره گفته »تصميم بس��يار 
دش��واري« را ب��راي جلوگي��ري از هرگونه خطر 
احتمالي براي مشتريان خود اتخاذ كرده است. اين 
شركت با بيان اينكه تحقيقات در مورد اين حادثه 
همچنان ادامه دارد، خاطرنش��ان ك��رد: به دليل 
نقض داده ها، هيچ داده اي از ش��ركت، مشتري يا 
كارمند به خطر نيفتاده است. بزرگ ترين شركت 
گوش��ت در جهان از نظر فروش، در تاريخ ۳۰ مه 
اع��الم كرد كه طعم��ه »حمله امنيت س��ايبري 
 IT س��ازمان يافته« ش��ده و در اين حمله شبكه
آن هدف ق��رار گرفته و در نتيج��ه به طور موقت 

عمليات خود را در استراليا، كانادا و اياالت متحده 
 REvil متوقف مي كند. اين نفوذ ب��ه تيم هكري
 Sodinokibi) .نس��بت داده ش��د. (معروف به
 REvil يكي از اولي��ن گروه هاي هكري بود كه از 
باج افزارها براي اهداف مالي استفاده كرد و از مدل 
»باج گي��ري مضاعف« بهره برد. اي��ن روش از آن 
زمان توسط گروه هاي ديگر نيز براي اعمال فشار 
بيشتر به ش��ركت قرباني در راستاي پاسخگويي 

به مطالبات باجگيرانه مورد استفاده قرار گرفت. 

التهابعضالنيعلتفوت۶۰درصدازبيمارانكرونايي
نتايج يك مطالعه جديد در آلمان نشان مي دهد 
اكثر بيم��اران مبتال به كرونا كه ج��ان باخته اند، 
التهاب عضالني داش��ته اند ك��ه در برخي موارد 
اين التهاب عضالني بسيار ش��ديد بوده است. در 
بين مبتاليان به اين بيماري از هر ۱۰ نفر ش��ش 
نفر دچار ضع��ف، تورم و قرم��زي بافت عضالني 
اسكلتي بودند. تيمي از متخصصان علوم پزشكي 
در دانشگاه برليِن آلمان پس از كالبدشكافي روي 
شماري از بيماران دريافتند كه ۶۰ درصد بيماران 
كرونايي به خاطر التهاب عضله فوت كرده بودند. 
در بين اين تعداد از افراد، از هر ۱۰ نفر ش��ش نفر 
دچار ضعف، تورم و قرمزي بافت عضالني اسكلتي 
بودند و اين در بيماراني كه بيماري شان مزمن بود، 
بسيار مشهودتر بوده است. در مقياس صفر تا چهار، 
بيماران غيرويروس��ي نمره التهاب ش��ان به طور 
متوسط يك بود در حالي كه در بيماران كرونايي 

ميانگين اين نمره ۳.۵ بود. به گزارش ديلي ميل، 
متخصصان مي گويند اين التهاب عضالني بسيار 
متفاوت تر از التهاب مش��اهده ش��ده در اعضايي 
نظير ريه ها، قلب و كليه ها است و مي تواند توضيح 
دهد كه چرا بيماران كرونايي دچار آس��يب هاي 
عضالني با احتمال بيش��تر مرگ روبرو هس��تند 
و چرا بازمان��دگان و بهبوديافتگان، داراي ضعف 

طوالني مدت مي شوند.
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