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

رنگ رخساره
خبر ميدهد
از سر درون
شاخصهاي اقتصادي 23
سال اخير دردوره مديران
مختلف بانك مركزي
چه پيامي دارد؟
صفحه3

يادداشت2-

در آستانه
فصلي نو در بورس

دورنم��اي ب��ورس ط��ي 4يا
8س��ال آينده چگونه خواهد
بود؟ مهمترين گزارههايي كه
دولت آينده در مواجهه با بازار
س��رمايه بايد مورد توجه قرار
دهد،كداممواردهستند؟نحوه
عليرضاتوكلي كنشگري فعاالن بازار سرمايه
چگونهبايدباشد؟اينپرسشها
و پرسشهايي از اين دست اين روزها در آستانه انتخابات
رياس��تجمهوري در فضاي عمومي و محافل اقتصادي
كشور مطرح هستند .شخصا معتقدم با توجه به  2قانون
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
سرمايهكشوروجودندارد.درواقعنقشهراهتقنينيكشور
كمبود خاص و ويژهاي را احس��اس نميكند و ميتوان با
ظرفيته��اي موجود اين بازار را به س��مت ثبات هدايت
كرد ،البته اين اين معنا نيست كه مشكالت مديريتي در
بازارسرمايهكشوروجودنداردوكاستيهاييدراينحوزه
اقتصاديوجودندارد.دامنهوسيعيازمشكالتيكهدربازار
سرمايه كشور مشاهده ميشود ،مشكالت دروني است و
مشكالتحاكميتيبارزيدراينحوزهمشاهدهنميشود.
اينگزارهدرصورتيمعناپيداميكندكههمگييكتعريف
مشخص از بازار داشته باشيم .از منظر من بازار جايي است
كهفرآيندعرضهوتقاضا،قيمتانواعاوراقبهاداررامشخص
ميكند.امادراينميانممكناست،فردياعتراضكندو
اين پرسش را مطرح كند كه چرا بازار سرمايه كشور مانند
برخي برههها ،رشد500درصدي را تجربه نميكند؟ من
يدانمومعتقدمارتباطيبافعل
اينكاستيرااشكالبازارنم 
وانفعالكليبازارندارد.بازارنشاندهندهاقتصادواقعييك
جامعه است و تصويري شفاف از وضعيت كالن اقتصاد را
نمايانميكند.اگراقتصادواقعيرشدكندوسازوكارهاي
موجود در آن روند منطقي داشته باشد ،بازار سرمايه هم
رشد ميكند.در نقطه مقابل نيز چنانچه مكانيسم بازار در
مسيرنوسانوكاهشنزولهاقرارداشتهباشد،ايننوسانات
دربازارنيزنمايانخواهدشد.اساساكاراصلييكبازاراين
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.
دماسنجكاريبهعلتگرمشدنوبهعلتسردشدنونحوه
گرما يا سرما ندارد؛ يك دماسنج درست كارش اين است
كه گرماي هوا يا س��رماي هوا را بهطور شفاف نشان دهد.
اگر امروز وضعيت بازار سرمايه كشور ما و شاخص بورس
در شرايط مناسبي قرار ندارد و برخي شركتهاي بورسي
از نظر س��ودآوري وضعيت ايدهآل را ندارند ،بايد در آينده
سياستگذاران كالن كشور مانند مجلس ،وزارت صمت،
وزارت اقتصاد يا بانك مركزي از طريق تصميمسازيهاي
درست،شاخصهايكالناقتصادرادرنقطهمطلوبتري
ادامهدرصفحه2
قراردهند.
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علي ربيعي ،سخنگوي دولت:

نيـازاقتـصادايـران

صفحه7

تأمين
كسري دولت
از بورس
دروغ است

صفحه2

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

گاليهها وانتظارات بورسياتاق

نشست ماهانه اتاق تهران با محور موضوعات اقتصادي
برگزارشد.درايننشست،كهسكانداربورسواوراقبهادار
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 عظيمياز مردم براي پيوستن و ورود به بازار
سرمايه بدون پيشبيني الزامات آن صورت گرفته است.
اين در حالي است كه اقتصاد در وضعيت ركود تورميبه
سر ميبرد و در بازار پول هم نرخ حقيقي سود منفي بود.
در چنين شرايطي،لطمات شديدي به جامعه وارد شد
كه نهتنها مردم ،سرمايههاي 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 داراييهايشان
در بازار بورس مواجه هستند .به گفته آنها ،عدم شناخت
متولي سياس��تگذاري در بازار بورس از ابزارهاي قابل
استفاده يا دستكاريهاي 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
بيثباتي بازار و تطويل تخليه حباب ،پيامد ديگري ندارد.
از اين رو ،مهمترين اقدامات مورد انتظار فعاالن اقتصادي
از مقام سياس��تگذار بازار سرمايه كشور « بهروزرساني
قانون و مقررات حاكم بر فعاليت اين بازار ،حفظ استقالل،
ارتقاء ش��فافيت و رفع عدم تقارن اطالعاتي ،پايان دادن
به قيمتگذاري دس��توري كاالهايي كه س��هام آنها در
بازارهاي بورسي عرضه شده ،تسهيل الحاق شركتهاي
استارتآپي به بازار س��رمايه ،مكانيزمي مشخص براي
خريد و ف��روش كااليي نظير خودرو در بورس» اس��ت.
رييسسازمانبورسواوراقبهادارهمدرپاسخبهمباحث
مطرحشده،ازتدوينطرحتحولبازارسرمايهخبردادودر

يادداشت3-

نيازي نيست رييس دولت آتي
كاري انجام دهد

ازنظ��ر بن��ده نامزده��اي
رياس��تجمهوري برنامه جامع
و كامل��ي در خص��وص بورس و
بازار سرمايه اعالم نكردهاند اما در
حال حاضر بورس از متغيرهاي
اقتصاديكالنجدانيست،يعني
اگررييسدولتآيندهمتغيرهاي
احمداشتياقي
كالن اقتصادي را در چهار حوزه
سروساماندهدبورسنيزبهنوبهخودوباتأثيرازآنتصميمات
روند صعودي يا نزولي ميگيرد .به نظر بنده چهار حوزه است
كه يك رييسجمهور ميتواند براي آن برنامه داشته باشد و
بهصورتشفافوعمومياعالمكندكهب هواسطهآنمابتوانيم
روندبازارسرمايهراپيشبينيكنيم.اگردرخصوصمديريت
نرخارز،مديريتنرخسود،عدمقيمتگذاريدستوريونحوه
جبرانكسريبودجهصورتشفافوبرنامههايخودرااعالم
كند كه براي  ۴سال آتي چه تصميماتي دارند ،بازار سرمايه
ميتواندابهاماتحالحاضرخودرابرطرفكندوشرايطخود
را با توجه به اينكه چه چيزي يا چه برنامهاي وجود دارد و چه
اقدامي صورت بگيرد ،س��ازگار سازد .به نظر من برنامههاي
كالنيوجودداردكهيكرييسجمهوربايددرپيشبگيردتا
بازار سرمايهگذاري همانند بورس ،رشد خود را آغاز كنند .در
حالحاضررشدنقدينگيمعضلبازارسرمايهاستوچندي
پيش سران قوا يك مصوبه7بندي داشتند كه هنوز هم ابالغ
نشده و مسير قانوني خود را طي نكرده است .اين مصوبه بايد
به رهبري ابالغ شود و ايشان 7بند را تاييد و درنهايت در بازار
اجراييشود.بهعقيدهمناينمصوبه7بنديكه 5بندآنناظر
ورودنقدينگيبهبازاراستميتواندكمكشايانيبهوضعيت
كندوديگرنيازينيستتصميماتآنچنانيبرايبازارسرمايه
گرفتهشود.رييسدولتآيندهاگرتصميماتكالناقتصاديرا
بهطوركاملانجامدهد،بازارسرمايهنيزتغييروضعيتميدهد
وقاعدتاًمهمترينكارهاييكهبايدانجامدهدهمانپيگيري
مصوبههفتبندسرانقوااستكهرهبريابالغكند.اگررييس
دولت آتي اين كار را انجام دهد ،بازهم بورس روند رو به رشد
خود را در برميگيرد .چيزي كه در بازار مشهود است كه اكثر
سهمهااصالحخودراانجامدادهاند،برخيچندينماهاستدر
صف فروش هستند و بعد از برگشت از مجمع كه با دامنه باز،
بازگشاييميشوندتغييروضعيتميدهند.ازلحاظبنيادي
اكثرسهامدركفقيمتيخودهستندبنابراينآنچهكهامروز
ديدهميشودبازاردرحقيقتاصالحديگرينداردوبهصورت
تدريجيروندافزايشيبهخودميگيردچونگزارشهايسه
ماهه گزارشهاي خوبي است و در حقيقت مجامع شركت تا
آخر تيرماه برگزار ميشود ،ميتواند وضعيت را تغيير دهد و
سودهايمطلوبيبرايسرمايهگذرانپديدآورد.بازاربهصورت
تدريجي نه بهصورت شارپي ميتواند روند افزايشي به خود
بگيرد و حركت خود را ادامه دهد .اينگونه كه از وضعيت بازار
پيداستاينحجممعامالتاينروزهانسبتبهروزهايقبل
نشان ميدهد كه پول اهالي بازار در قالب اوراق با درآمد ثابت
بوده در اين قيمت خريد خود را انجام ميدهد و اين قيمتها
هيچگونهمشكليندارندوب هراحتيميتوانخريدوسودكرد.

اظهاراتيگفت:بخشمهميازتغييراتقيمتيدراقتصاد
ايران تحت تاثير تورم انتظاري به وجود ميآيد و نميتوان
براي تمامي آنها از لفظ حباب استفاده كرد.
ايران در افت ارزش پول ملي ركورد زده
مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق
بازرگانيتهران،درنشستهياتنمايندگاناتاقتهران
با بيان اينكه متاسفانه اقتصاد ايران از نظر شاخصهاي
اقتصادي در برخي حوزهها ش��رايط مطلوبي ندارد،
گفت :در صورتي ك��ه برنامهريزي صحيحي صورت
نگيرد ،فشار اقتصادي بر روي اقشار كم درآمد جامعه
افزايش خواهد يافت.
او با اش��اره به افت ارزش پول ملي در سالهاي گذشته،

گفت:متاسفانهمادراينحوزهباالترينسرعتافتارزش
در س��ال گذشته را به ثبت رس��اندهايم .در كنار آن آمار
اشتغال نيز نشان ميدهد در سال  ،١٣٩٩تعداد شاغالن
از  ۲۴ميليون و  ۳۰۰هزار نفر به  ۲۳ميليون و  ۳۰۰هزار
نفر كاهش يافته كه بخش مهمي از آن تحت تاثير كرونا
رخ داده و اين فشار به اقشار كم درآمد را نشان ميدهد.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بي��ان اينكه تاب آوري
اقتصاد ايران رتبه  ۱۲۸در بين  ۱۳۰كش��ور را نشان
ميدهد ،بيان كرد :در ش��رايطي ك��ه تركيه در رتبه
 ۶۰قرار گرفته ،فعاالن اقتصادي و اقشار كم درآمد در
ايران فشار بااليي را تجربه ميكنند .متاسفانه ميزان
خانوارهايزيرخطفقراز ۱۵به ۳۰درصدكاهشيافته
است و اين براي ما زنگ خطر خواهد بود.

يادداشت4-

خوانساري به مش��كالت موجود در نظام بودجهريزي
ايران نيز اش��اره كرد و گفت :براوردها نشان ميدهد كه
ميزان بودجه در س��ال  ۱۴۰۰حدود  ۱۴۰درصد رشد
داشتهكه هرچندبخشي ازآندرصورت تحققبهبودجه
اضافه ميشود اما در نهايت كسري بودجه بسيار محتمل
است و دولت جديد احتماال كشور را در چنين شرايطي
تحويل ميگيرد .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،بيانكرد:برآوردهاازعملكرددوماههتجارينشان
ميدهد كه ميزان واردات ح��دود  ۳۸و ميزان صادرات
حدود  ۴۸درصد افزايش يافته اس��ت .ام��ا با اين وجود
براس��اس گزارش رييس كل گمرك ،ميزان ماندگاري
كاالها در گمرك از حدود  ۲۰روز پيش از كرونا ،امروز به
 ۵۰روز رسيده و اين در حالي است كه هر روز توقف كاال،
يك درصد به قيمت تمام شده محصول ميافزايد و اگر
تغييري در اين سياستها 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 پيشبيني بانك
جهاني امس��ال بيش از  2درصد خواهد بود كه اگر چه با
توجهبهكمبودهاييكهدرسالهايگذشتهوجودداشته،
رقم بااليي نيست اما اميدواريم با مثبت شدن رشد بتوان
درصدي از بيكاري را كاهش دهد و كسبوكارها شرايط
ادامه در صفحه7
بهتري را طي كنند.

يادداشت5-

برجام بدون FATFيعني هيچ
با بازگشت امريكا به برجام
و پيوس��تن ايران به FATF
بالغ بر  432ه��زار ميليارد
تومان پول ملت كه توسط
كاس��بان تحري��م ناب��ود
ميشود را ميتوان بين 80
ميليون ايراني تقسيم كرد.
پيمانجنوبي
تحريمهاي 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 توليدكننده داخلي را به خاك سياه نشانده است.
بخ��ش خارج��ي تحريمه��ا مرب��وط ب��ه برجام و
ممنوعالمعامله بودن اي��ران در بازارهاي بينالمللي
نفت و گاز و پتروش��يمي و فوالد و ...تجارت است كه
دسترسيدولتراازمنابعارزيكوتاهكرده .نتيجهاش
هم در دولت دوازدهم سياست افزايش هفت برابري
قيمت دالر از  4200تومان ب��ه  25هزار تومان براي
تامين كس��ري بودجه و جلوگيري از ورشكس��تگي
بانكهاوشركتهايدولتيوخصولتيوكالهبرداري
از ميليونها نفر ايراني در بورس است .قيمت مسكن
و س��كه را  10برابر كرد ،قيمت مرغ و گوشت و ديگر
كاالهاي اساسي رابهرغم تخصيص ارز 4200توماني
سه برابر كرد؛ به گونهاي كه قيمت مرغ از 8هزار تومان
به  24هزار تومان ،گوش��ت از  40هزار تومان به 120
هزار تومان و قيمت برنج از  14هزار تومان به  42هزار
تومان پركشيد .هزينههاي توليد را  7تا  10برابر كرد.
قيمت فوالد سر به فلك كشيده .پرايد از  24ميليون
تومان رس��يد به  140ميليون 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
نانوپنيروسبزيميخوردحالباگروگذاشتنكارت
بانكي يارانهاش يك وعده نان قرضي ميخورد .البته
برق و آب و گاز و تلفنش چون اصال به ش��بكه متصل
نيستمجانيشده!
بخش داخلي تحريم -مربوط ميشود به تحريمهاي
داخلي  FATFكه از  200كشور دنيا فقط ايران و كره
ش��مالي آن را نپذيرفتهاند .اما اهميت  FATFاز آنجا
است كه بدون آن كاسبان تحريم ميتوانند براي دور
زدن تحريم خودساخته داخلي  20درصد پورسانت
بگيرندكهبهگفتهرييسكلسابقبانكمركزييعني
آقاي دكتر همتي رقمي معادل  18ميليارد دالر است
كه با دالر  24هزار تومان ميشود چيزي حدود 432
هزار ميليارد تومان .اي��ن رقم را اگر بخواهيم از دهان
كساني كه محترمانهاش در فرهنگ اصالحي كاسب
تحريم اس��ت ،دربياوريم و به  40ميليون نفر زير خط
فقر مطلق در كشور پرداخت كنيم ،ميشود هر نفر10
ميليون و  800هزار تومان در سال يا  900هزار تومان
در ماه .به اي��ن نكته توجه كنيد كه كل بودجه جاري

دولت براي سال 1400حدود 637هزار ميليارد تومان
لحاظ شده است .يعني مافياي حامي ماندن ايران در
ليستسياه FATFوجلوگيريازبهثمررسيدنبرجام
تقريبا به اندازه بودجه جاري كشور در يك سال درآمد
به جيب ميزنند البت��ه از جيب فقرا و يتيمان! تاثير
تحريمها و قرار گرفتن در ليست سياه FATFبر دولت:
دولت را از بيش از  80تا  120ميليارد دالر منابع ارزي
حاصلازصادراتنفتيوغيرنفتيدرسالمحرومكرده
است .دولت را از جذب ساالنه  50تا  100ميليارد دالر
سرمايهگذاري خارجي در صنايع مادر محروم كرده.
افزايشنرخبيكاريوكاهشزادوولدوازدواجوافزايش
طالق و نابهنجاريهاي اجتماعي و زنداني ،نرخ رشد
اقتصادي منفي ،مشكالت افزايش چند برابر قيمتها
در بازار مس��كن و كاالهاي اساس��ي ،افزايش ضريب
جيني و بحران تسري فقر مطلق به بخش عظيمي از
جامعهواوجگرفتناعتراضاتمردميوافتارزشپول
ملي به بيارزشترين 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،
بازارهايايرانراتصرفكردهاندوعالقهايبهبازگشتن
ايران به تج��ارت جهاني ندارند .اي��ن رقبا در صورت
پيوس��تن ايران به  FATFو احياي برجام و برداشته
شدنتحريمهاساالنهبالغبر 500تا 1000ميليارددالر
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
اروپاكهكالقابلاجرانيستچونمسيررابابحرانهاي
جنگي با خاك يكسان كردهاند .در نقطه مقابل روسيه
حاال هم سهم صادرات نفت ايران را به خود اختصاص
دادههمازشمالدريايخزرباخطوطلولهبهچيننفت
و گاز صادر ميكند و قرار است به افغانستان و پاكستان
هم صادر كند .قيمتهاي گاز را روسيه در اروپا تعيين
ميكند؛راهبهراهباتركيهقراردادگازيمينويسد .تاثير
تحريمها و قرار گرفتن در ليست سياه FATFبر بخش
خصوصي :مردم و صنايع كش��ور در بخش خصوصي
را از به��ره مندي از ش��بكههاي بينالمللي تجارت و
تب��ادالت پولي و بانك��ي ارزي در بازارهاي بينالملل
و جذب س��رمايهگذاري خارجي محروم كرده است.
رقباي صنايع و توليدكنندگان داخلي كه با استفاده
از تعطيلي كارخانههاي ايراني ،در قالب كش��ورهاي
دوست در ايران فعال هستند و مواد خام و اوليه را مفت
از ايران ميبرند و تولي��دات و محصوالت نهايي خود
را كه ميش��ود خودمان توليد كنيم را در ايران عرضه
ميكنند ،عالقهاي به فعال شدن بالغ بر  20هزار واحد
توليديتعطيلونيمهتعطيلدرايرانندارند.كاسبان
تحريم و ش��ركاي خارجي آنها دس��ت مردم و بازار و
توليدكنندگان و تجار و سرمايهگذاران و استارتآپها
و شركتهاي دانش بنيان و...
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تحولاقتصادي
بدونتحولسياسيممكننيست

در روزه��اي اخي��ر در جريان
مناظر هه��ا ،رقابته��اي
انتخابات��ي ،بحثه��اي
ش��بكههاي اجتماعي و كف
خيابان و ميادين اصلي شهر،
مردموكارشناساننكاتيرادر
رابطه با نقش روساي جمهور،
ليدامددي
مديران اقتصادي و روس��اي
بانك مركزي مطرح ميكنند كه نشان ميدهد اكثريت
مردم،نقشاشخاصيمانندهاشميرفسنجانيياروحاني
رادرقامترييسجمهوريوافراديمانندسيفوهمتيرا
سبانكمركزي،بيشترازسياستهايكالن،
درقامتريي 
محيطكالناقتصاد،فضايبينالمللي،تحريمها،كرونا،
يدانند
شوكهاينفتي،جنگوسايرشوكهايبيرونيم 
وانتظارداشتهودارندكهباانتخابافراد،اوضاعآنگونهكه
ميخواهندپيشبرودوشاخصهاياقتصاديبهترشود.
اگرچه دانش ،توان مديريتي ،نفوذ كالم صاحبنظران و
ارتباطهاي افراد و مديران سياسي و اقتصادي ،اهميت
زياديداردوانتخابافرادشايستهوباتوانباالترميتواند
به اثرگذاري بيشتري منجر شود و همچنين برگزاري
انتخاباتباسليقههايمختلف،موجبمشاركتبيشتر
مردم و اعتماد و حمايت باالتر جامعه از افراد ميشود و به
پيگيري مطالبات و توان اجرايي قويتر كمك ميكند.
اما در عين حال بايد توجه داشت كه يك مدير اقتصادي
مثال سيف و همتي در سمت رييس كل بانك مركزي يا
مديركالناجراييمانندروحانيدرسمترييسجمهور،
چهوضعيتيراتحويلگرفتهاندچهمسائليرادرگذشته
ب��ه ارث بردهاند كه مانند يارانههاي نقدي قادر به تغيير
آنهانيستندودرعينحالباچهشوكهايبيرونيمانند
اجراي برجام يا خروج امريكا از برجام ،تحريمها ،شوك
كروناو...مواجهميشوند؟
برايناساس،شايستهاستكهشاخصهايكالناقتصاد
مانند رشد اقتصادي ،سرمايهگذاري ،بيكاري و شاخص
فالكت ،قدرت خريد مردم ،كاهش قدرت پول ،نرخ ارز،
تورم و ساير شاخصها چه مسيري طي كرده و در زمان
مديريتكداممديردربانكمركزيبهتربودهاستيادر
كدامدولتوباچهشرايطوشوكهاييمواجهبودهاست.
در آستانه انتخابات رياستجمهوري ،براي آنكه تعريف
دقيقتر و بهتري از عملكرد دولتها و مديران داش��ته
باشيم الزم است كه به ش��اخصهاي كالن اقتصاد در
سالهاي اخير توجه شود .زيرا نميتوان دليل مشكالت
و گراني و تورم را تنها متوجه دولت يا مديران آن دانست
ودرعينحالنبايدنقشبرخيسياستهادرمهارتورم
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
شكستهاياتمامموفقيتهارامتوجهنقشيكمديردر
يك دوره مورد نظر بدانيم ،بلكه بايد به صورت تفصيلي
ادامهدرصفحه2
به سياستها و...

يادداشت1 -

حفره سرمايهگذاري در اقتصاد
«جامع��ه ايران��ي در يك��ي از
مهمترين مقاطع تاريخي خود
قرار دارد ».اين عبارت ش��ايد از
منظربرخيجملهايكليشهاي
به نظر برس��د ،اما اي��ن عبارت،
عين واقعيت است كه هر لحظه
عليشمساردكاني ميتواندمنشأاثرگذاريوتحول
باشد ،اگر درك درستي از لحظه
و آن در كشور وجود داشته باشد ،بايد بدانيم كه ايران تافته
جدا بافتهاي 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
اطمينانشان به دورنماي پيش رو ،كاهش پيدا كند .برخي
ازاقتصاددانانبزرگ مثلپروفسورنايلوپروفسورداگالس
نورث ،معتقدند كه اساسا وظيفه دولتها و اقتصاددانها و
بهطور كلي سياستمداران ،كاهش عدم اطمينان و تسهيل
تصميمگيريهاي عمومي براي حال و آينده اس��ت .وقتي
جامعهاي دچار عدم اطمينان گستردهاي 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
تصميمسازيرابامشكالتعديدهايمواجهميسازد.وقتي
روند عادي تصميمگيري در جامعهاي مختل ش��ده باشد،
سرمايهگذاريبامشكلروبهروخواهدشد.چراكهسرمايهبه
دنبال آغوش آرام و باثباتي است كه در آن آرامش و اطمينان
را بتواند تجربه كند .وقتي س��رمايهگذاري با مشكل مواجه
شود ،توليد ملي با اخالل مواجه خواهد شد .اين روند باعث
افزايش دامنههاي بيكاري ،نزول شاخصهاي اقتصادي و
معيشتيونهايتاگسترشفقرمطلقدرجامعهميشود.اين
فرايند ،چرخه ناامي��دي فزاينده را بازتوليد ميكند و در اثر
آن،نااميديدرجامعهپمپاژميشود.بهترينراهبرايمقابله
با اين وضعيت آن اس��ت كه بررس��ي شود تا مشخص شود
طي سالهاي گذشته در عرصه سرمايهگذاري عمومي چه
پيشرفتهاييراتجربهكردهايم.متاسفانهبيشتركسانيكه
يدانندبهدنبالآنهستندكهسرمايههاي
خودرادولتمردم 
عمومي را مصرف روز و نيازهاي سطحي خود كنند .يعني
ظرفيتهاييكهميبايستبرايتوسعهكشورودرراستاي
افزايشسرمايههايعموميدرچشماندازآيندهبهكارگرفته
شوند در مس��ير ايجاد محبوبيتهاي مقطعي و غير پايدار
سياستمداران اتالف ميشوند .بدون اينكه نسلهاي آينده
ازاينظرفيتها(چهسرمايههايمشهودوچهسرمايههاي
نامشهود)بهرهبرداريالزمراداشتهباشند.اينروندكليباعث
شده،نرخانباشتسرمايهدرايراندرحالحاضربهيكسوم
تركيه برسد .در حالي كه انباشته سرمايه ايراني درگذشته
نسبتبهكشوريمانندتركيهوضعيتبسيارمطلوبيداشت.
اينمقايسهتطبيقيدرخصوصسايركشورهايمنطقهنيز
يك چنين اوضاع نامناسبي را دارد .نرخ انباشت سرمايه در
ايراندرمقايسهباچين،سنگاپور،اماراتو...كاهشپيداكرده
در حالي كه دهههاي قبل وضعيت ايران در اين شاخص به
مراتبمناسبتربود.درسالهاينهچنداندوردرمعماري
قديم خانهها همواره حوضهاي سنگي در ميانه حياطها
تعبيه ميشد .حوضي كه انباشت آب به عنوان مظهر پاكي
و يكي از نيازهاي اساسي خانهها در آن صورت ميگرفت و
به كانوني براي نشست و برخاست خانوادههاي ايراني بدل
ميشد .در برخي زمانها به دليل افزايش سرما و يخزدگي،
آببندي حوضها از بين ميرفت و حوضها با شكستگي و
سوراخشدگيمواجهميشدند.اساساآبكردنحوضيكه
شكسته شده باشد ،اشتباه است .چرا كه باعث هدررفت آب
و نفوذ رطوبت به ساير ساختارهاي خانه ميشد .يعني ابتدا
بايد شكستگي حوض تعمير ش��ود ،بعد انباشت آب در آن
صورت بگيرد .اين روند دقيقا در حوزههاي بنيادين اقتصاد
نيز موضوعيت پيدا ميكند .زيرس��اختهاي اقتصادي و
توليدي كشور ،نيازمند به روزآوري و سرمايهگذاري است تا
منافذيكهدرطولسالهادرابعادوزوايايگوناگونآنايجاد
شده،برطرفشوند.طبقمحاسباتتحليليدقيق،اقتصاد
ايران ني��از دارد كه حداقل40درصد از GDPخود را صرف
سرمايهگذاريبررويزيرساختهايخودكند.ايندرحالي
است كه ايران نهتنها سرمايهگذاريهاي الزم را انجام نداده
بلكه ميانگين س��رمايهگذاري ايران ،منفي است .به عنوان
مثال آتشسوزي اخير در پااليشگاه تهران به دليلي رخ داد
كهمخازنپااليشگاهدراثرگذشتزمان،دچارخوردگيهاي
فراواني شده بود .زماني كه اين ورقها دچار خوردگي شوند،
ورقهاي فوالدي نازك ش��ده و در نهايت حوادث تلخ از راه
ميرسند .يعني ايران نتوانسته بود ،حتي به اندازه چند ورق
فوالديالزمدرپااليشگاههايخودسرمايهگذاريكند.اين
نمونهاي است كه موارد مشابهي مانند آن را و تداوم آن را در
بخشهاوحوزههايمختلفزيرساختيتسريداد40.هزار
بشكهگازوييلكهدرسطحجهانيبشكهاي150دالرقيمت
دارد در اثر اين عدم س��رمايهگذاري بر روي زيرساختها از
ميانرفت،چراكهايراننتوانستهاستبررويزيرساختها
سرمايهگذاري الزم را صورت دهد .در هر موردي اين فقدان
سرمايهگذاري خسارتهاي اينچنيني ميآفريند.به دليل
عدمسرمايهگذاريبررويزيرساختهايبخشكشاورزي،
بخشقابلتوجهيازظرفيتهايآبكشورهدرميرود.چرا
كهدرايراندرحوزهآبياريقطرهايوكشاورزينويناقدامات
الزمصورتنگرفتهاست.بنابرايندولتآيندهچنانچهنتواند
در زمينه توسعه زيرساختها و جذب سرمايهگذاريهاي
خارج��ي و داخلي اقدام��ات الزم را صورت دهد ،كش��ور با
مشكالتعديدهايروبهروخواهدشد.دراينشرايط،جامعه
و تمدن ايراني نيازمند س��اختاري است كه بتواند از طريق
بهبود مناس��بات با جهان پيراموني ،حفرهاي كه در حوزه
سرمايهگذاريوتوسعهزيرساختهاايجادشدهراپركند.

انتخابات
حمايت حزب «اعتمادملي»
از عبدالناصر همتي

والذينجاهدوافينالنهدينهمسبلنا
سوره مباركه عنكبوت آيه۶۹
ملت قهرمان و مومن ايران سربلند
با فرارس��يدن دوباره فصل انتخاب ،بج��ا بود تا مانند
هميشه ،شما ملت سرفراز ،حق انتخاب رييسجمهور
را از ميان انبوه كساني كه هر يك گفتمان و جرياني را
سردمداري ميكردند داش��ته باشيد .اما افسوس كه
قرائت نادرست از جمهور و مردمساالري 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�لامي و خالفت اس�لامي به سطحي
رس��يده اس��ت كه صاحبان نظريه استصواب فقهي
ميدان را به غايت بر معتقدان به جمهوريت نظام تنگ
كردهاند .در اين ميان و به دنبال ايجاد مضايق متعدد
و بحرانهاي متنوع از س��وي مهندس��ان انتخابات
رياس��تجمهوري و ديگر گزينشگرهاي پيش روي
ملت ،جمعي از دغدغهمندان و دلسوزان كشور چاره
كار را در عدم مش��اركت -وقتي ك��ه رقابت از معناي
حقيقي خود خارج شده است -جستوجو ميكنند 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
بدونشكدلسوزنظامونگرانكيفيتحضورمردمدر
عرصههاي تصميمسازي و تعيين سرنوشت كشورند.
عدهاي 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 ميكنند.
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 اصالحطلبي اعم از
جوانان آيندهپژوه اصالحطلب ،اقوام و مذاهب متنوع،
دغدغهمندان مصالح عمومي كشور و مردم و به حكم
وظيفه ملي و ميهني خويش ،ضمن دعوت از مردم به
ت رياستجمهوري و شوراهاي
مش��اركت در انتخابا 
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 ميكند براي
برهم زدن نقشههاي 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 ميبايس��ت روشن
نيس��ت ،اما نبايد اج��ازه داد غباري ك��ه برخي افراد
محدود بر فضاي سياسي ايران پاشيدهاند ،آينده ايران
اسالمي را كدر كند .از شما تقاضا ميشود يك بار ديگر
با حضور پررنگ خود در پاي صندوقهاي راي ،روياي
مخالفان مردمساالري 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
ميكند همانگونه ك��ه در آخرين مناظره انتخاباتي
اعالم كردند كه از ظرفيت تمامي چهرههاي محبوب و
تاثيرگذار ملي و اجرايي در دولت خود استفاده خواهند
كرد ،در بيانيهاي رسمي جناب آقاي دكتر محمدجواد
ظريف را به عنوان اصليترين همكار خويش در دولت
آينده معرفي نمايند .همچنين 15حزب اصالحطلب
اعتمادملي -توس��عه مل��ي -كارگزاران س��ازندگي
ايران -ن��داي ايرانيان -مجم��ع نيروهاي خط امام-
اسالمي كار -مردمساالري -خانه كارگر -جوانان ايران
اسالمي-مجمعاسالميفرهنگيان-جمعيتحمايت
از حقوق بشر زنان -مجمع زنان اصالحطلب – حزب
آزادي -جمعي��ت زنان نوانديش -وحدت و همكاري
در بيانيهاي مش��ترك ضمن دعوت مردم به شركت
در انتخاب��ات از عبدالناصر همتي حمايت كردند ،در
بخشيازاينبيانيهآمدهاست:ما «احزاباصالحطلب»
برآمده از جنبش دوم خرداد به نام «دفاع از جمهوريت
نظا ِم» جمه��وري اس�لامي ايران اع�لام ميكنيم،
براساس نظرسنجيها و امكانسنجيهاي موجود و با
مشاهدهشوروشوقسياسيوانتخاباتيدرنسلجوان
اصالحاتكهاينبارموتورمحركهاصالحطلبانشدهاند
ازمياندونامزداصالحطلبموجودبهدكترعبدالناصر
همتي راي ميدهيم و براي پيروزي او مبارزه انتخاباتي
ميكنيم و براي صيانت از جمهوريت ائتالف ميكنيم.

ادامهازصفحهاول
در آستانه
فصلي نو در بورس

درواقعاينتصميماتشمايلكلياصالحاتاقتصادي
را شكل ميدهد كه سالهاست يكي از مطالبات جدي
فعاالن اقتصادي محس��وب ميشوند .شخصا از دولت
جديد و جرياني كه س��اختار اجرايي كشور را به دست
ميگيرند ،توقعي در خصوص بازار سرمايه ندارم .تمام
مشكالتموجوددربازارسرمايهازطريقسازوكارهايي
كه در بطن بازار وجود دارد ،قابل حل هستند .مسائلي
كه در حوزه س��ازمان بورس ،بورسها و نهاهاي مالي
هستندونيازيبهدخالتسايربخشهايتصميمساز
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 ميتواند از طريق
مكانيسمهايدرونزا،كاستيهايخودراشناساييواز
طريقتصميماتمنطقيبرنامهريزيبرايحلوفصل
آنها را در دس��تور كار قرار دهد .بايد اميدوار باشيم كه
مسووالنساختاراجراييكشوردردورانجديداهميت
اينفرآيندرادرككنندوزمينهتحققآنرافراهمكنند.
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علي ربيعي ،سخنگوي دولت:

اعداد و ارقام تأمينكسري دولت
از بورس دروغ است

علي ربيعي ،س��خنگوي دولت در نشس��ت خبري روز
اخير خود گفت :مس��ائل اقتصادي ج��زو پيچيدهترين
مسائل هر كشوري محسوب ميشود و بر همين اساس
كارشناسان و مسووالن راهكارهاي مختلفي براي حل
مش��كالت اقتصادي ارايه ميدهن��د .در خصوص بازار
سرمايه نيز با اس��تفاده ازنظر كارشناس��ان و بهصورت
جمعي تصميمگيري 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 اعالمشده دولت
مداخل��هاي در امر بورس نداش��ته و بلك��ه تالش كرده
سياستهاي رش��د بازار س��رمايه را دنبال كند .درباره
بازار س��رمايه ،صرفاً ش��وراي عالي بورس به عنوان نهاد
ناظر و تخصصي تمهيدات و تصميمات الزم را تدوين و
ابالغ ميكند.
ربيعي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت در مناظرات از
زمان  ۸دقيقهاي خود براي دفاع از عملكرد خود استفاده
نكرد؟ گفت :همانطور كه در اطالعيه دبيرخانه شوراي
اطالعرساني دولت آمده بود ،دولت موارد متعدد توهين،
اتهام ،افترا را احصا و انتظار داش��ت كه بر اس��اس قانون
انتخابات و همچنين ماده ۳۰قانون اساسنامه صداوسيما
فرصت پاس��خگويي داده شود كه متأس��فانهتنها در ۴
مورد غير مهم آنهم به شكل محدود و بهصورت ضبط
قبلي و كنترلشده فرصت پاسخگويي داده شد و چون
عم ً
ال ايجاد شفافيت و معياري براي قضاوت مردم فراهم
نميشد ،دولت ترجيح داد از ساير ظرفيتهاي رسانهاي
استفاده كند .آنچه مش��خص است توجه به اين مسائله
است كه هيچكسي با سلب ديگران باال نرفته است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر
اينكه «رييسكل سابق بانك مركزي كه اين روزها نامزد
انتخابات رياستجمهوري اس��ت ،اخيراً گفته من سال
گذش��ته طي نامهاي به رييسجمهور نسبت به سقوط
شاخص بازار بورس هش��دار داده بودم اما دولت نهتنها
توجهي نك��رد بلكه مردم را براي حض��ور در بازار بورس

تشويق كرد .اگر شما اين ادعا را تاييد ميكنيد ،چرا دولت
به هش��دارهاي رييسكل بانك مركزي توجهي نكرد؟
اين ادعا شائبه جبران كسري بودجه دولت از طريق بازار
بورس را تقويت نميكند؟» اظهار كرد :در هر موضوعي
وزي��ر اقتصاد يا وزي��ر نفت نظر ديگ��ري دارد اما نتيجه
تصميمي كه بي��رون ميآيد مهم اس��ت .در اينجا همه
راست ميگويند ،در موضوعات مختلف ديدگاهي دارند
كه گفته ميشود و ممكن است نسبت به آن ديدگاه هم
در آن جلسه تصميمگيري نشود و نسبت به ديدگاه غالب
ديگري تصميمگيري صورت گيرد.
ربيعي گفت :به عقيده من اينها نقطهضعف 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،هركدامازافرادچندنظردارندواينهااشكالينيست
كه خيلي موردتوجه باشد.
وي افزود :در مورد تأمين كس��ري دول��ت از بورس هم
واقعاً در مناظرهها و رقمهاي اعالمشده يك دروغ و جعل
واقعيت صورت گرفته است .آگاهانه فروش اوراق را وارد
محاس��به ميكردند و با مدنظر ق��رار دادن فروش اوراق
يك عدد فضايي ۳۰۰هزار ميليارد توماني را ميگفتند.
ربيعي تأكيد ك��رد :در مواردي مانن��د پااليش يكم كه
مس��تقيماً 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 تصميمگيري نهايي قرار دارد.
بههرحال در مسائله بورس ،شادابي بورس ،وجود بورس
و سالمت اقتصاد وابس��ته به بورس در ايران تصميمات
غلطي نبوده است.
سخنگوي دولت گفت :عدهاي از هموطنان ما در شرايطي
وارد بورس شدند كه حق اين است كه نبايد متضرر شوند.
البتههمهكارشناسانگفتندبورسدرميانمدت،بهترين
مكان بوده است .اما بههرحال اميدوارم بازهم تا لحظه آخر
سياستهايي كه در س��ران سه قوه تصميمگيري شده
است و چند بند ديگر بايد به آن الحاق شود ،مورد تصويب
نهايي قرار گيرد و بتواند در اين زمينه كمكي داشته باشد.

با روي كار آم��دن رييسجمهور 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 ميرسد افس��انه هدايت نقدينگي كه توسط
برخي نامزدها مطرح شده است ،ميتواند بحران فعلي
را تشديد كند.
بهگزارشاعتمادآنالين،اقتصادايرانسالهااستكهبا
مشكالتساختاريبسياريدستوپنجهنرمميكند
كهراهحلهايزياديهمبرايحلاينمشكالتمطرح
شده ولي هيچكدام راه به جايي نبردهاند.
طي دهههاي گذش��ته ،س��فره م��ردم كوچكتر و
قدرت خريد آنها كاهش پيدا كرده اس��ت .بس��ياري
از اقتصاددانان ،مهمترين مش��كل اقتصاد ايران را كه
بسياري ديگر از مس��ائل به آن برميگردد ،تور مهاي
مزمن و باال طي سالهاي گذشته عنوان كردهاند.
با وجود مفاهيم بعضاً اشتباهي كه درباره تورم مطرح
ميشود ،اين متغير اقتصادي به معناي افزايش مداوم
سطحعموميقيمتهااستكهريشهدرافزايشحجم
نقدينگي دارد .به اين صورت كه نقدينگي تقاضاي كل
را در اقتصاد افزايش داده و از اين طريق سطح عمومي
قيمتها را باال ميبرد.
بنابراين تنها راه مهار تورم ،كنترل رشد نقدينگي است
كه از دو محل اس��تقراض دولت از بانكمركزي براي
پوشش كس��ري بودجه و اضافه برداش��ت بانكها از
بانكمركزي و خلق پول توسط آنها صورت ميگيرد.

ايـران

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت:

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

دويس��ت و سي و سومين جلسه س��تاد هماهنگي
اقتص��ادي دول��ت روز سهش��نبه ب��ه رياس��ت
رييسجمه��ور برگ��زار و در اي��ن جلس��ه گزارش
ش��اخصهاي كالن اقتصادي پس از دوره فش��ار
حداكث��ري و جن��گ اقتصادي و ش��وك حاصل از
كرونا و اثرات اين دو عامل برونزا 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��الهاي  ۹۳تا  ۹۶و مقايس��ه با وضعيت اقتصاد
ايران درصورت نبود تحريمها در س��الهاي  ۹۶تا
 ،۹۹خس��ارات و تبعات منفي تحريمهاي امريكا بر
شاخصهاي 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.
رييسجمهور با اش��اره به اين گزارش تصريح كرد:
الزم است براي آگاهي همگان سند جنايت تحميل
جن��گ اقتص��ادي و اعمالكنن��دگان تحريمهاي
فراگير و بيسابقه 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 بهطور
معمول در اذهان عمومي ،معادل جنگ و درگيري
نظامي ديده ميشود 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 تحريمكنندگان
را به جهانيان ارايه خواهد كرد.
رييسجمهور با تش��ريح مقاومت مردم و مديريت
دول��ت درمقابل��ه با اي��ن جنگ و شكس��ت دادن
تحريمكنندگان گفت :در كنار سند جنايت ترامپ
كه در راه توسعه و پيشرفت يك كشور و ملت مانع

افسانه هدايت نقدينگي نامزدهاي انتخابات
افزايشاستقاللبانكمركزيوعدموابستگيبهدولت
و نظارت بيشتر بر عملكرد بانكها در كنار حل معضل
كسري بودجه در كشور ميتواند به برطرف كردن اين
مشكلكمككند.
امادرمقابلبرخيمسووالنوحتيكارشناسانمعتقد
هس��تند افزايش نقدينگي به خودي خود مشكلزا
نيس��ت .آنها به اين اصل اقتصادي كه اگر نرخ رش��د
نقدينگي با رشد اقتصادي تناسب داشته باشد ،تورمزا
نخواهد بود اس��تناد ميكنند و معتقد هس��تند اگر
نقدينگي خلقشده 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 ايدهاي را مطرح ميكنند .آنها حل
مش��كل توليد و تورم را با هدايت نقدينگي به سمت
واحدهاي توليدي ممكن ميدانند.
اينموضوعدرزمانانتخاباتوداغشدنتنوروعدههاي
انتخاباتي نامزدها پررنگتر ميشود و برخي نامزدها از
مقابلهباتعطيليواحدهايتوليديوهدايتنقدينگي
به سمت آنها صحبت ميكنند.
اما طرفداران اين رويكرد توجه نميكنند كه اوال حتي
اگر نقدينگي در مرحله اول به دست توليدكنندگان
برس��د ،به هر حال از طرق مختل��ف راهش را به بقيه

ادامهازصفحهاول

بخشهاياقتصادپيداخواهدكرد.صاحبانواحدهاي
توليدي با اين نقدينگي اقدام ب��ه خريد مواد اوليه يا
پرداخت حق��وق كاركنان خود ميكنند كه اين افراد
نيز در ادامه با تقاضاي خودشان براي كاالهاي مصرفي
باالخرهتقاضايكلراباالخواهندبرد.درمقابلاقتصاد
ما ظرفيت اين حج��م از توليد را ندارد تا بتواند بخش
عرضه را هم متناسب با رشد تقاضا افزايش بدهد.
تجربهسالهايگذشتهوبررسيميزانرشدنقدينگي
در كشور و مقايسه آن با رشد اقتصادي هم اين موضوع
را تاييد ميكند .در شرايطي كه متوسط ساالنه رشد
نقدينگي در س��ه دهه اخير حدود ۳۰درصد اس��ت،
متوسط نرخ رشد اقتصادي حدود يكدهم اين ميزان
اس��ت .البته اين گزاره درصورتي مطرح ميشود كه
اساساامكانرساندننقدينگيبهدستتوليدكنندگان
ممكن باشد كه اين اتفاق به همان داليلي كه هدايت
دستوري در هيچ بخش اقتصادي امكانپذير نيست،
اصال شدني نيست.

بمب نقدينگي سرگردان
واحدهاي توليدي تنها يكي از مقاصدي است كه براي
نقدينگي عنوان ميشود .طي سالهاي گذشته حجم
نقدينگي خلقشده هرازچندگاهي در جايي حبس
شده و هربار با قدرت بيشتري آزاد شده است.
براي مثال طي سالهاي ۹۲تا ،۹۶با افزايش نرخ سود
بانكي س��عي ش��د تا نقدينگي در حسابهاي بانكي

ايج��اد كرد و به معيش��ت مردم و حتي س�لامت 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 تحريمگ��ذاران امروز
به شكس��ت خود اذعان ميكنند ،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
شاخصهاي كالن فصل زمستان گذشته و عملكرد
سال  ۹۹اقتصاد ايران را ارئه كرد.
بر اساس اين گزارش ،بهرغم همه مشكالت ناشي از
جنگ اقتصادي و كرونا ،در اين فصل ،شاخص توليد
در بخشهاي مهم مثبت شده است.
همچنين در اين جلسه وزير صنعت ،معدن و تجارت
برنامه مانعزدايي و تشويق توليد در حوزه صنايع و
معادن را ارايه كرد كه پس از بحث و بررس��ي ،ادامه
تالشها در زمينه تس��هيل فضاي سرمايهگذاري و
توليد و زدودن مقررات دس��ت و پا گير ،با همكاري
ديگر دستگاههاي ذيربط براي تداوم رشد بخش
صنعتي كشور مورد تاكيد قرار گرفت.
رييسجمه��ور با اش��اره ب��ه عملكرد چش��مگير
بخش صنعت و مع��دن در س��ال  ،۹۹بهرغم همه
فش��ارهاي تحريمي و كرونا ،از تالش صنعتگران،
س��رمايهگذاران 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��ياهنمايي اين حماسه مقاومت
عالمانه به دليل مالحظات سياسي و جناحي ناديده
گرفته شود.

محبوس ش��ود .اما به اين مهم توجه نش��د كه اين به
معني حذف اثرات مخرب نقدينگينيستونقدينگي
به مانند سيلي در پشت سد نرخهاي سود باال منتظر
سرازيرش��دن به بازارها با اولين ش��وك بود .در اوايل
سال  ۹۷و با اعمال تحريمهاي ظالمانه امريكا ،شاهد
اثرات مخرب اين سيل نقدينگي در بازارهاي طال ،ارز،
مسكن ،خودرو و كاالهاي مصرفي بوديم.
در س��ال گذشته هم تصور ميش��د كه بورس گزينه
خوبيبرايهدايتنقدينگياستكههمينتفكرمنشأ
تشويق مردم توسط مسووالن براي حضور در بورس
بود كه در نهايت منجر به رشد حبابي آن شد و در حال
حاضرنيزباافزايشركودشاهدصحبتهاييازهدايت
ايننقدينگيبهسمتواحدهايتوليديهستيمكهآن
نيز نتيجهاي نخواهد داشت.
در پايان بايد گفت اين بمب نقدينگي س��رگردان در
اقتصاد ايران با توجه ب��ه رويكردهاي موجود نه تنها
كنترل نميشود بلكه با اتخاذ سياستهاي 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
رييسجمهورينيازاستكهوضعيترابهبودبخشيده
وبهسياستهاينادرستپيشينپاياندهد،وعدههاي
غيركارشناسينامزدهايانتخاباتيكهعمدتاتنهابراي
جلب راي مطرح ميشوند آينده اقتصاد ايران را بسيار
نگرانكنندهتر خواهد كرد.

حسين راغفر :تمام وعدههای انتخاباتی براساس دالر  ۲۵هزار تومان است
حسینراغفردرموردوعدههایاقتصادینامزدهایریاست
جمهوری اظهار داش��ت :نقطه کلیدی در این وعدهها که
متاسفانهمغفولماندهاستاینکهتماموعدههایانتخاباتی
براساس دالر  ۲۵هزار تومان است .در حالیکه اگر نرخ ارز
کاهشنیابد،امکانسرمایهگذاریهموجودنداردکهماآن
رادردههنودوسرمایهگذاریمنفیآنمشاهدهکردیم.به
گزارشايلنا،ویادامهداد:درسالهای ۹۰و ۹۱وهمچنین
از سال ۹۶تا  ۹۹جهشهای ارزی مکرر داشتیم که باعث
افزایش هزینه سرمایهگذاری شد .در این شرایط یک دور
باطل ایجاد میشود یعنی با سرمایهگذاری اندک ،رکود،
بیکاریوتورمافزایشمییابدکهدرنهایتبازسرمایهگذاری
را کاهش میدهد و این برای اقتصاد خطرناک است مگر
اینکهنرخدالرکاهشیابد.همانطورکهبهصورتدستوری
نرخ باال رفته ،با همان دستور نیز میتوان کاهش داد .این

استاداقتصاددانشگاهالزهراتصریحکرد:اینارزبرایمردم
استوبایددرراستاینیازهایاساسیآنهاوهمچنینبخش
پیشرانتولیدتخصیصیابدبنابراینبایدبودجهریزیارزی
صورتبگیرد.البتهعدهاینیزنگرانکاهشنرخارزهستند
که در واقع ترس آنها از کاهش ارزش داراییها است.
ویخاطرنشانکرد:اقتصادکشورنیازمندجراحیاستکه
البتهآننیزهمراهبادردوخونریزیخواهدبودوهزینهآن
را نه مردم ،بلکه برندگان یک دهه اخیر که از جهشهای
ارزی ثروتهای افسانهای بهم زدهاند بپردازند .در مجموع
اگر نرخ ارز در همین سطح باقی بماند ،رکود و تورم بزرگی
رادرماههایآتیمشاهدهخواهیمکرد.
راغفرباانتقادازوعدههایاقتصادیاظهارداشت:متاسفانه
این وعدهها نه تنها غیرعملی است بلکه میتواند آسیبزا
و موجب انحراف منابع از سرمایهگذاری به سمت مصرف

شود.نامزدهایبااینوعدههایافسانهایمیکوشندمردم
را به سمت خود جذب کنند که البته برخیها نیز به آنها
جواب میدهند .وجه غالب پیش��نهادات ارائه شده ،عدم
تأثیرگذاری بر اقتصاد است یعنی نه تنها راهگشا نیستند
بلکه گرهی بر گرههای پیشین اقتصادی میافزایند .وی
تاکیدکرد:بایداقداماتیانجامدادکهمنابعبهسمتتولید
واشتغالبرود.ومردمبهجایاتکابهسیستمهایحمایتی
از دسترنج خود بهره ببرند که اثرات مخرب ندارد و موجب
رشداقتصادیکشورنیزمیشود.
این اقتصاد با بیان اینکه وعدههای داده شده ،سه ایراد
اساسی دارد ،ادامه داد :نخست اینکه به نوعی تطمیع
هستند و افراد وعدههای غیرعملی را مطرح میکنند.
باید توجه داشت که تطمیع جرم است و قوه قضائیه
باید رسیدگی کند .ایراد دوم این است که به یک معنا

اصلاستقاللقوارانقضمیکند،یعنیکسیکهنامزد
ریاستجمهوریمیشودوعدهایرامطرحمیکندکه
تصویب آن در اختیار قوه مقننه است.
ویادامهداد:ایرادسوماینوعدههای،آسیبزاییآناست.
بایدتوجهداشتپرداختیارانهدرهمهجاشکستخورده
وبهدالیلمختلفتحققآنهابهزبانکشوراست.کمااینکه
 ۱۱ساله یارانه پرداخت میش��ود و هیچ دولتی به دلیل
پیامدهای سیاسی و اجتماعی جرات اصالح آن را نداشته
اس��ت .راغفر یادآور ش��د :دولتی که با آرای کم وارد نظام
قدرتمیشود،حمایتهایالزمازجانبجامعهرانخواهد
داشتوانتظارکمکوهمراهیمردمبانظاماجراییکشور
نمیرود .حتی در مقیاس بزرگتر میتواند موجب خروج
سرمایهازکشوروافزایشمهاجرتهاشودکههمهبنوعی
بزاهستند
آسی 

تحول اقتصادي بدون تحول
سياسيممكننيست
تصميمه��اي هر مدي��ر اقتصادي ي��ا هر دولتي
پرداخته شود و ارزيابي كارشناسي و بهتري را ارايه
كنيم و تنها به حاش��يههاي سياسي و حرفهاي
بيارزش و مغالطهآميز و غير كارشناسي مشغول
شويم.
در دوره رقابتهاي 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 نميتواند در دوره مديريت خود بانك
مركزي و ش��اخصهاي اقتصادي را سامان دهد
چگونه ميخواهد رييسجمهور شود؟
اين در حالي است كه مسوول آنچه در شاخصهاي
پولي ،بانك��ي ،ارزي ،كاال ،تورم ،بي��كاري و ...رخ
ميدهد تنه��ا رييس بانك مركزي ي��ا تنها يك
دولت نيست .بايد ديد چه شاخصهايي از قبل به
ارث رسيده است .فضاي كالن سياست خارجي،
داخلي ،كش��ورهاي همس��ايه ،مشكالت نهادي
مانند انتقال پول در بانكها fatf ،و ...چگونه است
و بعد ارزيابي كرد كه عملكرد ولياهلل سيف و دكتر
همتي در دولت روحاني چگونه بوده است .زيرا تا
زماني كه انضباط مالي و اجراي برجام در دستور
كار بوده ،شاخصهاي تورم و نرخ ارز و نقدينگي
وضعيت خوبي داشتهاند و در سالهاي  93تا 96
شاخصها روند مناسبي را طي كردهاند اما از سال
 97و با فش��ارهاي حداكثري مشكالت و كسري
بودجه و نرخ ارز و تورم به خاطر شوكهاي بيروني
تشديد شده است.
صاحبنظران در پاسخ اين وضعيت ميگويند كه
اگرچه سياستهاي 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��وكهاي بيروني مثل تحريم و كاهش
قيمت نفت و كرونا ايجاد شود دكتر سيف و دكتر
همتي به عنوان بانكداران و اقتصاددانان صاحبنام،
ه��م نميتوانند بدون كمك گرفتن از سياس��ت
خارجي و سياست داخلي ،شاخصهاي اقتصادي
را بهبود دهند و لذا اقتصاددانان نيز به اين نتيجه
رسيدهاند كه مشكل اصلي مردم اقتصادي است اما
مشكل اقتصادي نيز راهكار سياسي دارد و عملكرد
بانك مركزي و ساير سازمانهاي اقتصادي كشور
متاثر از فضاي كالن اقتصاد ،سياس��ت و شرايط
بينالملل��ي اس��ت و حتي وضعيت كش��ورهاي
همسايه و كرونا نيز تاثيرگذار بوده و توان مديريتي
مديران بانك مركزي تا حدي ميتواند 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 ميرود 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��تهاند و ش��اخصها
در زم��ان مديريت آنها عملكرد بهتري را نش��ان
ميدهد.عملكرد دولتهاي  24س��ال اخير و در
دوران خاتمي ،احمدينژاد و روحاني و همچنين
مديريت اف��راد مختلف از جمله ولياهلل س��يف،
مظاه��ري ،بهمني ،نوربخش و همت��ي در بانك
مركزي نشان ميدهد كه شاخصهاي اقتصادي
را تنه��ا دولتها و تنها مدي��ران اقتصادي و تنها
روساي بانك مركزي سامان نميدهند و بيش از
سياستهاي 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��الهاي اخير در  24س��ال گذش��ته
بر اقتص��اد اثرگذار ب��وده يا مدي��ران اقتصادي
عملكرد بهتري داشتهاند و در دولتهاي خاتمي،
احمدينژاد و روحاني فضاي سياسي و مديريت
و مش��اوره اقتصادي چه اثري داش��ته به بررسي
شاخصهاي كالن اقتصادي پرداختهايم.
آمارهايي ك��ه به تازگي از س��وي كميته اقتصاد
كالن مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده
نشان ميدهد كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در
اين س��ه دولت و  23سه سال اخير  1.61درصد،
رشد سرمايهگذاري  -1.32درصد ،قدرت خريد
مردم رشد اندكي داشته است اما قيمتها تنها از
س��ال  88تا  1400به ميزان  12برابر شده است.
ن��رخ ارز در اين  23س��ال تقريبا  23برابر ش��ده
اس��ت .با اين رش��د اقتصادي اندك و رشد منفي
س��رمايهگذاري و كاهش قدرت خري��د مردم و
وجود تورم و رشد نرخ ارز و شاخص فالكت باالي
 50ضرورت 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 گفتوگو در مورد
ابرچالشهاي كشور با روشنفكران و مردم و احزاب
و همچنين بدون فضاي باز سرمايهگذاري و دعوت
از سرمايههاي 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 ،امكانپذير
نيست.

اخبار
واكنش بانك مركزي
به اظهارات سخنگوي قوهقضاييه
بان��ك مركزي در واكنش به اظهارات س��خنگوي قوه
قضاييه در نامهاي به اين ق��وه ضمن تاكيد بر اهميت
موضوع پروندههاي ابربدهكاران بانكي ،تش��كيل اين
پروندهها را نتيجه پيگيريهاي كميته فرادستگاهي
مطالبات غيرجاري بانكها كه از سال  ۱۳۹۳در بانك
مركزي تشكيل شده است ،دانست.اين بانك با ارسال
نامهايبهقوهقضاييهبااشارهبهتاريخچهوعللتشكيل
كميتهفرادستگاهيمطالباتغيرجاريبانكها،فرآيند
طرح و بررس��ي پروندههاي بدهكاران بانكي را تشريح
كرد.براساس اعالم بانك مركزي كميته فرادستگاهي
ازنمايندگاندستگاههايمختلفشاملبانكمركزي،
دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي،
وزارتخانههاياطالعاتواموراقتصاديودارايي،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.
بانكمركزيدرايننامه،فرآيندطرحوبررسيپروندهها
از نقطه آغازين در كميته تا ارجاع آن به مراجع قضايي
را به همراه اقدامات گسترده كميته ياد شده در ارتباط
با يكايك پروندههاي بدهكاران كالن بانكي و برگزاري
جلسات متعدد و مستمر در بانك مركزي را براي حل
مشكالتموجوددرمسيروصولمطالباتازآنهاتشريح
كرد و دستاوردهاي موجود را ثمره همكاري سازمانها
ونهادهايعضوونتيجهاهتمامويژههمهاعضايكميته
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
اظهاراتسخنگويقوهقضاييهوناديدهگرفتنزحمات
واقداماتشبانهروزيبانكمركزي،شبكهبانكيكشور
و ساير سازمانها در اين زمينه كه موجب نگراني مردم
نسبتبهعملكرددستگاههايمسوولرافراهمميكند،
گله كرد .اين بانك از تمام دستاندركاران و مسووالن
خواستهاستتحتتاثيرفضايانتخاباتيكشورازطرح
مطالبي كه با عملكرد واقعي دستگاههاي مسوول در
قوايمجريهوقضاييهتطابقنداشتهوموجبدلسردي
و تكدر خاطر خدمتگزاران واقعي نظام ميشود ،پرهيز
كنند.بانكمركزيدرپايانتاكيدكردروزگذشتهجلسه
هفتگيكميتهفرادستگاهيمصممترازقبلوطبقروال
معمولباحضورهمهاعضاتشكيلوموضوعاتمربوط
به پرونده چند بدهكار كالن بانكي ،پيش��رفتهاي به
دس��ت آمده در امر وصول آنها و نهايتاً برنامه آتي براي
ادامهكاربررسيوتصميمالزماتخاذشد.سخنگويقوه
قضاييهروزگذشتهبهجزيياتوروندرسيدگيقضايي
پروندههاي۱۱ابربدهكاربانكيكهدرمناظرهسومتوسط
عبدالناصرهمتيدراختيارحجتاالسالموالمسلمين
سيدابراهيمرييسيقرارگرفت،اشارهكردوگفت:بانك
مركزي تاكنون در مورد پروندههاي رس��يدگي شده
مكاتبهايباقوهقضاييهنداشتهاست.

شعارهاي نامزدها بدون
اصالح زيرساختها ،شدني نيست
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي
اسالمي گفت :شعارها و قولهاي نامزدهاي انتخابات
رياستجمهوري كه عمق و ريشه ندارند ،بدون اصالح
نظام بانكي ،مالياتي ،بودجهريزي و زيرس��اختهاي
كشور ،ش��دني نيستند.س��ومين و آخرين مناظره
نامزدهايسيزدهميندورهانتخاباترياستجمهوري
شب شنبه برگزار ش��د و  ۷نامزد حاضر در اين دوره
ديدگاهها ،برنامهها ،شعارها و قولهايي 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  ۹۰درصد وام
بانكي به زوجهاي جوان با  ۱۰درصد آورده با اقس��اط
 ۴۰س��اله و دادن زمين رايگان براي ساخت مسكن،
دادن ۳۰درصد 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 ۷۰
ميليون بن كاالي ماهانه  ۴۰هزار توماني و پول نقد به
سه دهك پايين به ميزان ۱۵۰،۵۰و ۲۰۰هزار تومان،
ايجاد شش ميليون و  ۷۰۰هزار شغل ،ساخت ساالنه
 ۳۰۰هزارمسكنحمايتيعالوهبريكميليونمسكن
تصويبي مجلس ،ساخت چهار و نيم ميليون مسكن،
ايجاد بازار ۵۰ميليارد دالري در منطقه از طريق رابطه
مناسب با دنيا ،از بين بردن موانع سرمايهگذاري ،ايجاد
صندوقدرآمدپايدار،پنجبرابركردنيارانههاينقدي،
راهاندازي وامهاي 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 ۷
نامزد در برنامههاي خود از آنها ياد كرده و به انجام آن
نيز تاكيد كردند«.مهدي طغياني» در همين ارتباط و
در گفتوگو با ايرنا گفت :رهبر معظم انقالب چندين
بار در فرمايشات و توصيههايي كه با نامزدهاي رياست
جمهوي در دورههاي قبل داشتند ،به چند نكته اشاره
فرمودند .يكي اينكه س��خنان نامزدها ب��ا امكانات و
ظرفيتهاي كشور تناسب داشته باشد تا اگر همين
وعدهها را قرار بود يك يا دو س��ال بع��د انجام دهند،
شرمندهنشوند.سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس
شوراي اس�لامي افزود :برخي از مطالبي كه نامزدها
وعده ميدهند ،با ظرفيتها ،امكانات و بودجه كشور
همخواني ندارد .البته نميگوييم كه ظرفيتها كشور
قابل بهبود و ارتقاء نيست بلكه با آنچه كه كشور االن
دارد ،اين وعدهها قابل تحقق نيست.وي با بيان اينكه
اگر ظرفيتهاي كش��ور ارتقاء و توسعه پيدا كند ،اين
وعدهها قابل تحقق است ،اظهار داشت :ارتقاء و توسعه
ظرفيتها نيز به مدتها زمان نياز دارد و برخي از اين
قولها بعد از ۱۰سال عملي خواهد شد و در مدت زمان
 ۴سالهرياستجمهورينميگنجد.
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بانك و بيمه

رنگ رخساره خبر ميدهد از سر درون

شاخصهاي اقتصادي  23سال اخير دردوره مديران مختلف بانك مركزي چه پيامي دارد؟
عدد  123و پس از گذش��ـت  17سـال بـه كمتـر از
شـاخص قدرت خريد مردم در س��ال  1381برابر با
 129رسيده است.
نرخ ارز واقعي
نرخ ارز واقعي براس��اس شاخص تورم و شاخص امريكا و
ايران از  6040تومان س��ال  76به  8923تومان در سال
 98رسيده است و در دولت خاتمي ميانگين آن ،6191
در دولت احمدين��ژاد  3671در دولت روحاني  5760و
در كل دوره 23سال 98-1376به 5074تومان رسيد.

بدون فضاي باز سرمايهگذاري و دعوت از سرمايههاي
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 ميدهد از سر درون
هر چند كه عملكرد هر دوره دولتها يا مديران اقتصادي
آنها را تنها نميتوان محصول همان دوره دانست و عوامل
زيرساختيوشكلگيريشاخصهادردورههايقبلمثال
رشدنقدينگيسهسالپيشبرتورمامسالنيزبرعملكرد
دورهفعلياثرگذاراست،اماميتوانباارزيابيشاخصهاي
اقتصادي هر سال يا هر دوره ،دغدغهها و درستي عملكرد
دولت و مديران آن را دريافت .البته بايد توجه داش��ت كه
در اقتصاد امروز جهان و ايران ،عوامل و شوكهاي بيروني،
مانند تحريم ،كرونا ،كاهش يا افزايش درآمد نفت وساير
عوامل ميتواند همه زحمات يك دوره يا مدير اقتصادي را
رشتهكندولذادرارزيابيعملكردهرمديريادولتيبايدبه
عوامل محيطي و شوكهاي بيروني نيز توجه شود و همه
موفقيت و همه شكس��تها و ناموفقيتها را نبايد نتيجه
عملكرد يك مدير يا دولت ارزيابي كنيم .براين اس��اس،
در آس��تانه انتخابات رياستجمهوري ،براي آنكه تعريف
دقيقتروبهتريازعملكرددولتهاومديرانداشتهباشيم
الزم است كه به ش��اخصهاي كالن اقتصاد در سالهاي
اخير توجه ش��ود .زيرا نميتوان دليل مشكالت و گراني و
تورم را تنها متوجه دولت يا مديران آن دانس��ت و در عين
حال نبايد نقش برخي سياس��تها 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
سالاخيربايدمنصفانهانجامشودونبايدتمامشكستها
يا تمام موفقيتها را متوجه نقش يك مدير در يك دوره
موردنظربدانيم،بلكهبايدبهصورتتفضيليبهسياستها
و تصميمهاي هر مدير اقتصادي ي��ا هر دولتي پرداخته
شود و ارزيابي كارشناسي و بهتري را ارايه كنيم و تنها به
حاشيههايسياسيوحرفهايبيارزشومغالطهآميزو
غيركارشناسيمشغولشويم.
رشد اقتصادي
طبق آمار اعالم شده كميته اقتصادي مجمع تشخيص
مصلحت نظام بر پايه قيمت ثابت سال  ،1390عملكرد
سالهاي 1376تا 1399ودولتهايخاتمي،احمدينژاد
وروحانينشانميدهدكهميانگينرشداقتصاديدر-83
 1376دولت خاتمي  3.05درصد ،در  1384-91دولت
احمدينژاد  2.17درصد ،در  1392-98دولت روحاني
 0.63درصد بوده اس��ت و در كل دوره  22ساله نيز -98
 1376نيز 1.61درصد بوده است .رشد اقتصادي ايران به
ويژه از سال 1378به بعد بسيار نوساني است.
رشد سرمايهگذاري
ميانگين رش��د س��رمايهگذاري در دولت خاتمي 6.19
درص��د ،در دول��ت احمدينژاد 1.91درص��د ،در دولت

سكه  10.650ميليون شد

افزايش نرخ دالر
به كانال  24هزار تومان

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

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
در دوره رقابتهاي انتخاباتي ،با توجه به نامزد شدن يكي
ازروسايبانكمركزي،نكاتيانتقاديمتوجهآقايهمتي
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 نميتواند در دوره مديريت خود
بانكمركزيوشاخصهاياقتصاديراساماندهدچگونه
ميخواهدرييسجمهورشود؟
اجم��اع صاحبنظ��ران در پاس��خ اين بود ك��ه اگرچه
سياس��تهاي 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،
اوضاعبهترپيشرفت.
اما واقعيت اين است كه وقتي شوكهاي 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 نميتوانند بدون كم��ك گرفتن از
سياس��ت خارجي و سياس��ت داخلي ،شاخصهاي
اقتص��ادي را بهبود دهند و لذا اقتصاد دانان نيز به اين
نتيجهرسيدهاندكهمشكلاصليمردماقتصادياست
اما مشكل اقتصادي نيز راهكار سياسي دارد و عملكرد
بانكمركزيوسايرسازمانهاياقتصاديكشورمتاثر
از فضاي كالن اقتصاد ،سياست و شرايط بينالمللي
است و حتي وضعيت كشورهاي همسايه و كرونا نيز
تاثيرگذار بوده و توان مديريتي مديران بانك مركزي تا
حدي ميتواند 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 ميرود 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
داشتهاند و شاخصها در زمان مديريت آنها عملكرد
بهتري را نشان ميدهد .به دنبال اين بحثها ،عملكرد
دولتهاي  24سال اخير و در دوران خاتمي ،احمدينژاد
و روحان��ي و همچنين مديريت اف��راد مختلف از جمله
ولياهلل س��يف ،مظاهري ،بهمني ،نوربخش و همتي در
بانك مركزي مطرحو موردبررسي قرارگرفتوبسيارياز
صاحبنظرانبهايننكتهاشارهكردندكهاوالشاخصهاي
اقتص��ادي را تنها دولته��ا و تنها مدي��ران اقتصادي و
تنها روس��اي بانك مركزي س��امان نميدهند و بيش از
سياستهاياقتصادي،فضايسياسي،سياستخارجي
وساختارهاياجتماعيوفرهنگيوسياسيموثرهستند
ومتغيرهاياقتصاديرابايدبابهبودروندسياسيبهسامان
رساند .برايبررسياينادعاكهآياسياستوروندمديريت
سالهاياخيردر 24سالگذشتهبراقتصاداثرگذاربودهيا
مديراناقتصاديعملكردبهتريداشتهاندودردولتهاي
خاتمي،احمدينژادوروحانيفضايسياسيومديريتو
مشاوره اقتصادي چه اثري داشته به بررسي شاخصهاي
كالن اقتصادي پرداختهاي��م .آمارهايي كه به تازگي از
سوي كميته اقتصاد كالن مجمع تشخيص مصلحت
نظام منتشر شده نشان ميدهد كه ميانگين نرخ رشد
اقتصادي در اين سه دولت و  23سه سال اخير 1.61
درصد ،رش��د س��رمايهگذاري  -1.32درصد ،قدرت
خريد مردم رشد اندكي داشته است اما قيمتها تنها
از سال  88تا  1400به ميزان  12برابر شده است .نرخ
ارز در اين  23س��ال تقريبا  23برابر شده است .با اين
رشد اقتصادي اندك و رش��د منفي سرمايهگذاري و
كاهش قدرت خريد مردم و وجود تورم و رشد نرخ ارز و
شاخص فالكت باالي  50ضرورت 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 گفتوگو در مورد ابرچالشهاي
كش��ور با روش��نفكران و مردم و احزاب و همچنين

گزارش

روحان��ي  -4.88درص��د و در كل دوره  1384-98دوره
 16ساله اخيرو دولتهاي احمدينژاد و روحاني معادل
 -1.32درصد بوده است.سهم بخشهاي اقتصادي نيز در
اين دوره 22ساله در ايجاد رشد اقتصادي به ترتيب سهم
نفت 18درصد ،كشاورزي 11درصد ،صنايع و معادن21
درصد و خدمات  52درصد بوده اس��ت .به عبارت ديگر،
اقتصادايرانيكاقتصادبيشترخدماتياستوكشاورزي
وصنعتنقشكمتريداشتهاند .درسالهاي1379-86
رشد اقتصادي متاثر از بهبود درآمد نفت و ثبات آن عمدتا
باالي 5درصدبودهاست.امادردهه 1390ومتاثرازتحريم
اقتصاديدردودولتاحمدينژادوروحاني،كاهشدرآمد
نفتورشدهزينههايمبادلهتحريم،رشداقتصاديعمدتا
منفي بوده است .در سالهاي 91و ،98،97،94 92يعني
 5سال رشد منفي بوده است و در سالهاي 93با شروع به
كاردولتروحانيوسياستهايانضباطماليوهمچنين
باامضايبرجامواجرايآندرسال 95و 96رشداقتصادي
مثبت بوده است .اما زمزمههاي خروج امريكا از برجام از
نيمه دوم سال  96شروع شد و قيمت ارز افزايش يافت و
در ارديبهشت 97كه ترامپ از برجام خارج شد ،مشكالت
به اوج خود رس��يد و رشد اقتصادي منفي شد .سال ،85
 98،97،95،94،92،91رشد سرمايهگذاري منفي بوده
اس��ت .در دهه 1390از سال 1390تا 1399براي شش
سالرشدسرمايهگذاريمنفيبودهوتنهابراي 4سال90
تا  93سال شروع به كار روحاني ،سال  96و پس از اجراي
برجام رشد س��رمايهگذاري مثبت بوده است و البته در
سال  99نيز رشد س��رمايهگذاري بسيار اندك و نزديك
به صفر بوده است.
قدرت خريد پول
قدرت خريد پول از  3.59در سال  1376به  0.07در
س��ال  98رسيده است .ميانگين قدرت خريد پول در
دولت خاتم��ي  2.25در دولت احمدينژاد  ،0.74در
دولت روحاني  0.17و در كل دوره  23سال اخير -98
 1376معادل 1.05بوده است .شاخص تورم از29.53
در سال 88به 360.4در سال 1400رسيده و طي اين
 12سال قيمتها  12.2برابر شده است .يعني قدرت
خريد مردم بهشدت كاهش يافته زيرا به همان اندازه
رشد قيمتها ،درآمد باال نرفته است.
قدرت خريد خانوارها
قدرت خريد خانوارها از عدد  100در سال  76به 137
در سال  83ودردولت خاتمي رسيد و به  151درسال
 86افزايش يافت .اما از سال  87به بعد به خاطر تورم و
تحريمها روند كاهشي به خود گرفت و به 139در سال
 91رسيد .در دولت روحاني نيز از  129در سال  92به
 144در سال  96افزايش يافت ولي در سه سال اخير
كاهش��ي بوده و به  123در سال  98رسيد .شـاخص
قـدرت خريد مردم از عدد  100در سال  1376مرتباً
افزايش يافته و به عدد  151در س��ال  1386رسيده
است ولي در سالهاي،1392،1391،1388،1387
 1398 ،1397و احتماالً  1399كاهش يافته اس��ت
و ش��ـاخص قـدرت خري��د مردم در س��ال  1398با

نرخ تورم
ميانگين نرخ ت��ورم در دولت خاتم��ي  15.5درصد ،در
دولت احمدين��ژاد  ،16.3در دولت روحاني  20و در كل
 1376-98دوره  23س��ال اخير  17.2درصد بوده است.
باالتريننرختورمنيزمربوطبهسالهاي 98و 99دردولت
روحاني بوده كه بين 40تا 48درصد گزارش شده است.
ميانگين رشد نقدينگي در دولت خاتمي  24درصد ،در
دولت احمدينژاد 26درصد ،در دولت روحاني 28درصد
و در كل دوران  23س��اله  1376-98مع��ادل  26درصد
بوده است.
عملكرد سيف در كاهش رشد نقدينگي
و تورم
ازسال 1393باوروددكترسيفبهبانكمركزي،نرخرشد
نقدينگي از 38درصد سال  92و پايان دولت احمدينژاد
به  22درصد درس��ال  ،93و  22 ،23 ،30و  23درصد در
سالهاي 94تا  97رسيده است كه نشاندهنده كنترل
و مهار نقدينگي و تورم است .نرخ تورم نيز در اين دوره 5
ساله مديريت دكتر سيف ،از سال 93تا 97به ترتيب،15
 9،9،11و 31درصد بوده اس��ت .در دوره مديريت دكتر
همتي درسالهاي 98و 99در بانك مركزي نيز نرخ رشد
نقدينگي باالي  31و  40درصد گزارش ش��ده است .نرخ
تورم نيز باالي 41و باالي 36درصد گزارش شده است.
شاخص فالكت
شاخص فالكت شامل نرخ تورم و نرخ بيكاري ،از عدد45
در سال  92به  26در سال  93كاهش يافت و در سالهاي
 94ت��ا 97به ترتيب 21،21،22و 43بوده اس��ت .اما در
سالهاي  98و  99ش��اخص فالكت به  51و  46افزايش
يافتهاست .ميانگينشاخصفالكتدردولتخاتمي،28
در دول��ت احمدينژاد ،29در دولت روحاني 34و در كل
دوره  23ساله  1376-98معادل  31بوده است .شاخص
فالكتكهازجمعجبرينرخبيكاريونـرختـورمحاصـل
ميگردد ،در ايـران بس��يار باال است و به ويژه اين نرخ در
سالهاي  1397به بعد بهشدت افزايش يافته اسـت و در
س��ـالهاي 1398،1397و 1399به ترتيب برابر با،43
و 51و 46درصد بوده است.
ضريب جيني و توزيع درآمد
ضري��ب جيني ني��ز در دولت خاتم��ي  4268در دولت
احمدينژاد 4079در دولت روحاني 3894و در دوره23
ساله 1376 -98معادل  4088بوده است .يعني با وجود
رشد فقر ،تورم و كاهش قدرت خريد مردم و رشد نرخ ارز
و نقدينگي ،توزيع درآمد بهتر شده و سياست يارانهاي و
نرخ دالر  4200تومان در توزيع درآمد موثر بوده است.
رشد هزينه خانوار و قدرت خريد مردم
رش��د هزينههاي كل خانوار نيز در سالهاي 92تا 98به
ترتيب  20 ،15 ،8 ،11 ،14 ،25و  21درصد رش��د كرده
استوهزينههايخوراكينيزدراينسالهابهترتيب،23
 23 ،15 ،6 ،7 ،6و  24درصد رشد داشته است .هزينه كل
خانوار از عدد  210به  335در سال  97و  486در سال 99
رس��يده و 131درصد رشد خواهد كرد .اما در 5سال اول
 1392-97تنها 59درصد رشد كرده بود .شاخص هزينه
خوراكينيزاز 55درسال 92به 76.8درسال 97و117.5
در سال  99رسيد و در اين سالها  113درصد رشد كرد.
در 5سال اول 1392-97نيز معادل 39درد رشد كرد.

جدول شاخصهاي كالن اقتصاد به درصد و تومان در  14سال اخير
دوره
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گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
در بازار آزاد ارز قيمت دالر  24هزار و  50تومان ،قيمت
يورو 29هزار و 150تومان و درهم امارات 6هزار و570
توماناعالمشدهاست.قيمتطالي۱۸عيارهرگرميك
ميليون و  ۷۰هزار تومان ،قيمت سكه تمامبهار آزادي
طرح جديد ۱۰ميليون و ۶۵۰هزار تومان و قيمت دالر
 ۲۴هزارو ۵۰تومانوقيمتسكهتمامبهارآزاديطرح
قديم نيز 10ميليون و 550هزار تومان است .نيمسكه
بهار آزادي  5ميليون و  820هزار تومان ،ربعسكه بهار
آزادي 3ميليون و 720هزار تومان و س��كه يك گرمي
 2ميليون و 300هزار تومان تعيين ش��ده و هر مثقال
ط�لا 4ميليون و 636هزار تومان ارزشگذاري ش��ده
است.همچنينهراونسجهانيطالنيزيكهزارو۸۶۴
دالر و ۳۹سنت فروخته شد .قيمت سكه در آغاز سال
جديد  ۱۱ميليون تومان بود كه بهتدريج روند نزولي
را ش��روع كرد تا به بهاي ۹ميليون تومان رس��يد .اما از
نيمه ارديبهشتماه،بهايسكهاندكيرشدكرد ودراين
مدتدركانال  ۱۰ميليونتوماندرنوسانبودهاست
رشد  ۱۹توماني نرخ دالر و افت
 ۹۶توماني يورو در بازار
سهشنبه ۲۵،خردادماهنرخدالردرصرافيهايبانكيبا
 ۱۹تومانافزايشنسبتبهروزگذشتهبهرقم ۲۳هزارو
 ۵۹۳تومانرسيد،.قيمتفروشيوروبا ۹۶تومانكاهش
نسبتبهروزگذشتهبهرقم ۲۸هزارو ۵۱۴تومانرسيد.
قيمت خريد هر دالر ۲۳هزار و ۱۲۶تومان و نرخ خريد
هر يورو نيز  ۲۷هزار و  ۹۸۶تومان بود.عالوه بر اين ،نرخ
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۳هزار و ۱۲۸تومان و
نرخفروشآن ۲۳هزارو ۳۳۸توماناعالمشد.نرخخريد
يورو در اين بازار ۲۷هزار و ۴۷تومان و نرخ فروش آن نيز
 ۲۸هزار و  ۳۰۲تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه
نيما در معامالت ديروز ،حواله يورو به قيمت  ۲۴هزار و
 ۸۷۹تومانفروختهوحوالهدالربهقيمت ۲۰هزارو۵۱۶
تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال۲۳
هزار توماني شد و تاكنون در اين محدوده نوسان داشته
ت دالر و يورو نسبت به
است .در صرافيهاي بانكي قيم 
روزكاريقبلافزايشيافتهاست؛برهميناساس،قيمت
فروش دالر 23ه��زار و 574تومان و قيمت خريد دالر
از مردم 23هزار و 107تومان تعيين شده است .قيمت
فروش يورو نيز مع��ادل 28هزار و 324تومان و قيمت
خريد يورو نيز 27هزار و 763تومان اعالم ش��ده است.
نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و
بازارمتشكلارزيمتغيراستومتناسببانوساناتبازار
آزاددرطولروزچندبارتغييرميكند.نوسانقيمتدر
بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز ،با تالش
سفتهبازان،قيمتدالربهمرز 26هزارتومانهمرسيده
بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هستهاي و ...
باعث عقبنشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.
به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه
موجبنوساناتقيمتيميشود،نخستاينكهبامذاكره
و بازگش��ت به برجام و  ...قيمت ارز كاهش چشمگيري
خواهدداشتودوماينكهحتيمذاكرههمنميتواندمانع
ازواقعياتموجوداقتصادايرانشودوامكانكاهشچشم
گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال22-23
هزارتومانجاخوشميكند.
 ۲۳۰ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد :دوشنبه ( ۲۴خرداد) در سامانه
نيما۲۳۰ميلي��ون دالر و با ميانگين موزون نرخ دالري
معامالت ۲۰هزار و ۴۹۳تومان معامله شد.سامانه نيما
شاهد عرضه حدود  ۱۵۵ميليون 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 ۹۷پسازتعديلسياستهايارزيدولتبهعنوان
مرجعتعييننرخخريدوفروشحوالههايارزيتعيين
شد.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از
ارزهاي جهاني را ان��دازه ميگيرد ،در معامالت با۰.۰۷
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۴۵۷
واحدبستهشد.درتازهتريندورازمعامالت،پوندبا۰.۰۳
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۴۱۱
دالر مبادله ش��د .يورو ۰.۱درصد باال رفت و با ماندن در
كانال ۱.۲۱به ۱.۲۱۲دالر رسيد.در معامالت بازارهاي
ارزيآسيايي،هردالربا ۰.۲۱درصدافزايشبه۱۱۰.۰۲۱
ين رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به
ازاي ۱.۲۹۷دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر
معادل ۶.۳۹۸يوانچيناعالمشد.موفقشدنيانشدن
بيتكوين در عبور از س��د  ۴۱هزار دالري نقش بسيار
مهمي در تعيين مس��ير بازار رمزارزه��ا در كوتاهمدت
خواهد داش��ت.رمزارزها روز ب��ه روز در حال محكمتر
كردن جاي پاي خود در بازارهاي مالي هستند :پس از
ممنوعيت موقت مبادالت دالري در كوبا ،فعاالن ارزي
اينكشورازدولتخواستهاندتابيتكوينراجانشيندالر
در معامالت ارزي كند .منابع خبري از احتمال پذيرش
رسمي بيتكوين در نيجريه و تانزانيا خبر ميدهند 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 بيتكوين توس��ط تسال به
دليلنگرانيهايمحيطزيستيباعثآغازريزشبزرگ
و گسترده بازار ارزهاي ديجيتالي شد ،اينبار در توييتي
مجددا از بيتكوين حمايت كرده است! وي با اشاره به
اينكه تسال تنها  ۱۰درصد بيتكوين در اختيار خود را
باهدفاثباتنقدشوندگياينرمزارزبهفروشرسانده،
از پذيرش مجدد استفاده از بيتكوين در تراكنشهاي
تسالدرصورتاستفادهازانرژيهايپاكبراياستخراج
آنخبردادهاست.دولتتايلندباهدفمقابلهباتخلفات
مالي،معاملهميمكوينهاوتوكنهايغيرقابلتعويض
(ي��ا همان )NFTرا در اين كش��ور ممن��وع اعالم كرد.
ميم كوينها به ارزهاي ديجيتالي اطالق ميش��ود كه
بيش از آنكه داراي پش��توانه فني باش��ند ،به پشتوانه
طرفدارانخودوبيشترباهدفسرگرميعرضهميشوند.

رويداد
چرا سپردههاي بانكي سازمان
بورس به بازار تزريق نميشود؟
باش�گاه خبرنگاران| بهزاد خاك��ي ،مدير امور
مالي س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در خصوص
سپردهگذاري دو هزار ميليارد تومان سازمان بورس
در بانكهاي متعدد طي سال گذشته و عدم خريد
اوراق ،اظهار كرد :سازمان بورس بهواسطه اساسنامه
خود و قانون بازار اوراق بهادار اجازه انتش��ار اوراق را
ندارد بلكه ميتواند منابع خود را در س��پردههاي
بانكي سرمايهگذاري كند محل درآمدهاي سازمان
درواقع كارمزد معامالت و سپردههاي بانكي است.
او اف��زود :مبلغ  2هزار ميلي��ارد مربوط به مبالغي
ميشود كه در س��طح گروه رخداده است كه هزار
ميليارد تومان از آن به ش��ركتهاي زيرمجموعه
اعم سپردهگذاري مركزي ،مديريت فناوري و ساير
موارد تعلق ميگيرد .اين مقام مس��وول بيان كرد:
يك هزار ميليارد تومان باقيمان��ده نيز در اختيار
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ق��رار ميگيرد كه از
اين مي��زان بخش عمدهاش يعن��ي مبلغي بالغبر
 ۴۵۰ميليارد تومان ص��رف اموري مانند ماليات و
ساير موارد خواهد شد.وي تأكيد كرد :مابقي مبالغ
كه از ه��زار ميليارد تومان باقي ميماند س��ازمان
بورس آن ميزان را صرف امور جاري خود ميكند،
چنين امري سازمان را مكلف ميكند تا در بانكها
به سپردهگذاري بپردازد.خاكي در ادامه بيان كرد:
افزايش هزينههاي اداري و حدود  ۴۰هزار ميليارد
تومان كه در صورتهاي مالي لحاظ شده مربوط به
هزينههاي پست ،ارتباطات ،نشريات و غيره است
كه در صورتحسابهاي س��پردهگذاري مركزي
در س��امانه كدال ميشود آن را مشاهده كرد.مدير
امور مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد:
هزينههاي اضافي عمدتاًمربوط به دو عامل ميشود
كه در گام نخست ميتوان به افزايش تعداد كدهاي
سهامداري در سال ۹۹و در گام بعدي ارتقاي ضريب
نفوذ بازار سرمايه كه هزينههاي عمدهاي را درزمينه
مختلفاعماستعالمازادارهثبت،احرازهويتوغيره
را در برميگرفت ،اشاره كرد.

صعود بورسهاي اروپايي
و آسيايي
برخالف بورسهاي امريكايي ،شاخصهاي مهم
بورسي در اروپا و آسيا صعود كردند .جهان در ۱۲
ماه منتهي به مهبا ۰.۸درصد افزايش نسبت به دوره
مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۵.۰درصد رسيد.
اي��ن نرخ تورم كه  ۰.۳درصد بيش��تر از نرخ مورد
انتظار قبلي و باالترين سطح تورمي ثبتشده ۱۳
س��ال اخير بوده ،بيش از همه تحت تأثير افزايش
قيمت بخش انرژي قرارگرفته؛ بهگونهاي كه تورم
بنزين به  ۵۶.۲درصد رسيده است.
وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرد كسري حساب
تجاري اين كشور در آوريل به  ۶۸.۹ميليارد دالر
رس��يده كه اين رقم نس��بت به م��اه قبل كاهش
 ۶.۱ميلي��ارد دالري را نش��ان ميده��د .در اين
مدت امريكا  ۲۰۵ميلي��ارد دالر صادرات به ديگر
كشورها داش��ته و  ۲۷۳.۹ميليارد دالر هم كاال و
خدمات وارد كرده اس��ت .به تفكيك بخشهاي
مختلف ،حس��اب كاال داراي كسري  ۶.۲ميليارد
دالري و حساب خدمات داراي مازاد  ۰.۱ميليارد
دالري بوده است ۳۲.۴ .ميليارد دالر از اين كسري
مربوط به تجارت با چين بوده است .راب هاورث،
كارشناس ارشد سرمايهگذاري در موسسه يو اس
بنك ولث گفت :ديدگاه كلي ما اين اس��ت كه در
كوتاهمدت ،وضعيت رش��د اقتصادي و نرخ تورم
شرايط را به نفع داراييهاي پرريسكتر رقم خواهد
زد .نرخهاي 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 همهگيري نباشيم ،بعيد است كه بانكهاي
مركزي به تغيير در نرخهاي فعلي رضايت دهند.
در وال استريت بيشتر شاخصها نزولي بودند؛ تا
جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي
در س��طح پايينتري از روز قبل خود بسته شدند.
شاخص «داوجونز ايدانس��تريال اوريج» با ۰.۷۳
درصد كاهش نس��بت ب��ه روز قبل و در س��طح
 ۳۴هزار و  ۲۲۷.۳۶واحد بس��ته ش��د .ش��اخص
«اساند پي  »۵۰۰با  ۰.۲۸درصد ريزش تا سطح
 ۴۲۳۵.۷۸واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص
مهم بورس��ي امريكا يعني «نزدك كامپوزيت» با
 ۰.۴۴درصد صعود در س��طح  ۱۴هزار و ۱۳۱.۲۳
واحدي بسته ش��د.در معامالت بازارهاي بورس
در اروپا ،ش��اخص «فوتس��ي  »۱۰۰بورس لندن
با  ۰.۱۸درصد افزايش نس��بت ب��ه روز قبل و در
سطح  ۷۱۴۶.۶۸واحد بسته شد .شاخص «دكس
 »۳۰ب��ورس فرانكفورت در آلمان ب��ا افت ۰.۱۳
درصدي و ايستادن در سطح  ۱۵هزار و ۶۷۳.۶۴
واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص «كك
 »۴۰ب��ورس پاريس با پيش��روي  ۰.۲۴درصدي
در سطح  ۶۶۱۶.۳۵واحد بس��ته شد .در مادريد
ش��اخص «ايبكس  ۰.۸۳ »۳۵درصد باال رفت و
به  ۹۲۸۱.۱۰واحد رسيد.در معامالت بورسهاي
آسيا ،شاخصها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي
كه شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس توكيو ژاپن با
افزايش  ۰.۷۴درصدي تا سطح  ۲۹هزار و ۱۶۱.۸۰
واحدي باال رفت .شاخص «هانگ سنگ» بورس
هنگكنگ  ۰.۳۶درصد باال رفت و در س��طح ۲۸
هزار و  ۸۴۲.۱۳واحد بسته شد .در چين شاخص
«ش��انگهاي كامپوزيت» ريزش  ۰.۸۹درصدي را
تجربه كرد و در سطح  ۵۲۲۴.۷۰واحد بسته شد.
در اس��تراليا ش��اخص «اساند پي اساند ايكس
 »۲۰۰بورس س��يدني ب��ا  ۰.۱۳درصد افزايش و
ايستادن در سطح  ۷۳۱۲.۳۳واحدي به كار خود
خاتمه داد .در بين ديگر شاخصهاي مهم آسيايي،
شاخص «تاپيكس» ژاپن نزولي بود.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

روزهاي نوساني بازارسرمايه خبرهاي خوشي ميدهند

آينده بورس روشن است

گروهبازارسرمايه|
با بررسي روند اخير بازار س��رمايه ميتوان گفت كه ما
هرروز شاهد يك وضعيت جديد هستيم اما؛ هنوز هم
تاالر شيشهاي عالقه زيادي به سرخپوشي دارد كه اين
عالقه ناش��ي از عدم اعتماد و كمبود نقدينگي است و
تقريبا هيچيك از مسووالن برنامه دقيق و جامعي براي
اين وضعيت ندارند .بههرحال اگر نوس��ان بازار تبديل
به روند نزولي ش��ود ش��اهد افت عميق ش��اخص كل
خواهيمبود.
چند وقتي ميش��ود كه بازار سهام بر روي موج نوسان
سوار شده و برخي روزها روند مثبت و برخي ديگر روند
منفي به خود ميگيرد ام��ا در اصل حال بورس خراب
است و در آستانه يكس��الگي اين حال خراب نيازمند
توجه بيشازپيش اس��ت .از  20مرداد س��ال گذشته
تاكنون روند نزولي را طي كرده و تنها در اين مدت شاهد
مصوبات گوناگون بدون اثر بوده و انتظار ميرود كه در
آستانه يك سال ريزش مسووالن فكري براي بازار كنند.
به عقيده اغلب فعالين بورسي يكي از مهمترين كارهاي
مهمترين اعتمادس��ازي و درنهاي��ت تزريق نقدينگي
است .در حال حاضر برخي س��هام بازار با مشكل عدم
نقد شوندگي مواجهاند و سهامداران نيز به اين موضوع
معترضهستند.
اغلب كارشناس��ان بر اين باورند كه بورس در وضعيتي
متناسب با اقتصاد قرار دارد و قيمت سهمها واقعي است
ميتوان انتظار رش��د بورس را پ��س از برگزار انتخابات
داشت .بازار سرمايه در ش��رايط كنوني تحت تأثير دو
عاملبزرگقراردارد؛نخستانتخاباترياستجمهوري
و دوم مذاكرات وين .دادههاي بينالمللي و داخلي نشان
از بيتأثير شدن تحريمها در س��اختار اقتصادي ايران
دارد .ازاينرو ميتوان انتظار داش��ت كه در يك س��ال
پيشرو اقتصاد ايران به مدار ثبت بازگردد .اين امر سبب
ميشود شاخص بورس كه در وضعيت عادي قرار دارد
نيزمتناسببامثبتشدنشرايطاقتصادي،پذيرايرشد
خواهد بود .بهاينترتيب ميتوان انتظار داشت بورس از
پس  ۱۰ماه تاريخي بار ديگر به مدار پايداري بازگردد؛
هرچند اينبار رشد شارپي شاخص دور از انتظار است.
تقريباً 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 برنامههاي نخست اين دولت
خواهد بود يا خير؟
با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي ،پيشبيني عدم رش��د
شارپي تورم انتظار ميرود كه بازار سرمايه تا پايان سال
جاري بازده��ي در حدود 20الي  40درصد را داش��ته
باشد البته اين بازدهي درصورتيكه متغيرها اساسي،
تغيير عمدهاي نداشته باش��ند و شاهد رشد اقتصادي
نسبي باشيم .همچنين انتظار ميرود كه مذاكرات وين
بالفاصله نتيجه ندهد و زمانبر باشد پس نميتوان روي
اين متغيير به عنوان نخستين عامل تأثيرگذار بر روي
بورس حساب باز كرد.
يكي از كارشناس بازار سرمايه در خصوص تحريمها و
مذاكرات نوشت :مهمترين هزينههاي تحميلشده به
شركتهايصادراتمحوردردورانتحريمراهزينههاي
ناشي از تحريم است .در چنين شرايطي ،هرچند مقدار
فروش شركتهاي صادراتي به ميزان قابلمالحظهاي
تحت تأثير قرار نگرفته اس��ت ،اما بخشي از اين مهم به
دليل كاهش نرخ فروش محصوالت براي جذب خريدار

بوده اس��ت .ش��ركتهاي خارجي كه طرف معامله با
ش��ركتهاي ايران قرار ميگيرند ،به دليل ريسك دور
زدن تحريمها ،محصوالت شركتها را با تخفيفهاي
زي��ادي خري��داري ميكنند .بنابراين مشاهدهش��ده
است كه تقريباً بين  ۱۰تا  ۲۵درصد از نرخهاي فروش
شركتها بهواسطه اينكه محصوالت خود را بتوانند به
فروش برسانند ،با كاهش جدي ناشي از اين هزينههاي
تحريم روبرو بوده اس��ت.بنابراين با فرض اينكه تمامي
محدوديتهاي تحريمي برداش��ته شود ،شركتهاي
صادرات محور بازار س��رمايه كه وزن بس��يار زيادي در
بازار دارند ،ميتوانند نرخهاي فروش خود را متناسب با
نرخهاي جهاني و بدون در نظر گرفتن تخفيفات ويژه،
تعديل مثبت كرده كه اثر بسيار قابلتوجهي را بر درآمد
عملياتي و سودآوري اين ش��ركتها خواهد داشت.از
طرف ديگر ،رفع تحريمها كمك بسيار زيادي به ورود
تكنولوژي و ماشينآالت جديد و تأمين قطعات و مواد
اوليه موردنياز بس��ياري از صنايع مانند ش��ركتهاي
خودروسازي و  ...خواهد كرد .عالوه بر آن ورود شركاي
تجاريخارجيبهكشوروتوسعهصنايعنيزازپيامدهاي
مثبت بنيادين رفع تحريمها براي اكثر ش��ركتهاي
حاضر در بازار سرمايه است.
     دونيمه متفاوت در تاالر شيشهاي
شاخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته
يعني سهش��نبه ۲۵ ،خردادماه ح��دود  ۴۵واحد افت
داشت كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يكميليون و
 ۱۵۰هزار 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

نتايج قابلتوجه در سايت كدال
س��ايت كدال يكي از مهمترين نيازهاي بورس بازان
محسوب ميشود و برخي از اطالعيههاي كدال طي
روزهاي اخير بهروز ش��د و اطالعات حاصله از برخي
نمادها بدين ش��رح است :ش��ركت صنايع شيميايي
سينا «شسينا» با سرمايه ۱۵۳ميليارد و ۵۶۳ميليون
ريال ،صورتهاي مالي  ۱۲ماهه دوره مالي منتهي به
 ۳۰اسفند  ۱۳۹۹را بهصورت حسابرسي شده منتشر
كرد .شركت صنايع شيميايي سينا در دوره يادشده،
مبلغ  ۳۷۱ميليارد و  ۲۰۳ميليون ريال س��ود خالص
كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ  ۲هزار و  ۴۱۷ريال
سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه نسبت
به دوره مشابه در سال گذشته از كاهش  ۵۹درصدي
برخوردار است.
همچنين اين شركت سود ناخالص دوره يادشده را با
افزايش  ۹۰درصدي نس��بت به دوره مشابه گذشته،
 ۴۲۶ميليارد و  ۵۴۴ميليون ريال و س��ود عملياتي را
 ۳۸۴ميليارد و  ۲۶۷ميليون ريال اعالم كرده اس��ت.
يادآوري ميشود «شس��ينا» در دوره  ۱۲ماهه سال
مالي منتهي به  ۲۹اسفند ( ۱۳۹۸حسابرسي شده)،
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سود هر سهم را مبلغ  ۵هزار و  ۸۵۰ريال و سود خالص
را  ۱۷۹ميليارد و  ۶۷۰ميليون ريال قيد كرده است.
گروه سرمايهگذاري سايپا «وساپا» با سرمايه  ۱۰هزار
و  ۶۷۵ميليارد ريال ،صورتهاي مالي  ۱۲ماهه دوره
ماليمنتهيبه ۳۰اسفند ۱۳۹۹رابهصورتحسابرسي
نشده منتش��ر كرد .اين ش��ركت مبلغ  ۴هزار و ۳۹۸
ميلياردو ۸۶۲ميليونريالسودخالصكسبكردوبر
اين اساس مبلغ ۴۱۲ ۲ريال سود به ازاي هر سهم خود
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته
از افزايش  ۱۳۰درصدي برخوردار است.
همچنين س��ود عملياتي دوره يادش��ده را با افزايش
 ۱۲۶درصدي نس��بت به دوره مشابه گذشته ۴ ،هزار
و  ۴۱۳ميليارد و  ۴۸۲ميليون ريال اعالم كرده است.
گروه سرمايهگذاري سايپا سود انباشته پايان دوره را با
افزايش  ۱۳۴درصدي نسبت به دوره مشابه گذشته،
 ۶هزار و  ۹۷۱ميليارد و  ۵۵۷ميليون ريال اعالم كرده
است.
يادآوري ميشود «وساپا» در دوره  ۱۲ماهه سال مالي
منتهيبه ۲۹اسفند( ۱۳۹۸حسابرسيشده)،سودهر

برجام بدون  FATFيعني هيچ

حوزه گردشگري و ترانزيت و توريسم و صنعت كشور
در برابر رقباي منطقهاي و بينالمللي را كامال بستهاند
و امكان توس��عه بازار و گسترش آن حتي در محدوده
كشورهاي همسايه را نيز نميدهند.
يك مثال س��اده براي نش��ان دادن اهميت  FATFو
برجام:
 -1استارتآپ اپليكيشني  Aيك گيم ساخته است.
ايناستارتآپبهخاطرتحريمهايبينالملليناشياز
برجاموتحريمداخلي FATFكهمنجربهمسدودسازي
س��وئيفت ش��ده نميتواند اپ خود را در گوكلاپ و
اپاس��تور قرار دهد و نميتوان��د ان را در يوتيوب يا از

طريق گوگلاد در گوگل تبليغ و در بازارهاي جهاني
عرضه و درآمده��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 ارزياش هم به حساب بانكهاي تركيهاي
واريز ميشود و قدرت پول تركيه را بهجاي قدرت پول
ايران افزايش ميدهد .اين در حالي اس��ت كه درآمد
اين شركت در صورت پيوستن ايران به افايتياف و
خارج شدن از ليست سياه و برداشته شدن تحريمها

بيش از  ۴۴واحد افت به معامالت روز سهش��نبه خود
پايان داد .بر پايه معامالت بيش از هشت ميليارد و۷۵۴
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲هزار
و ۳۲۵ميلياردريالدادوستدشد.همچنينشاخصكل
(ه��موزن) با دو هزار و ۹۴۶واحد كاهش به ۳۷۳هزار و
 ۳۷۴واحد و شاخص قيمت (هموزن) با يك هزار و۸۹۵
واحد افت به ۲۴۰هزار و ۱۵۹واحد رسيد .شاخص بازار
اول يك هزار و  ۷۶۱واحد افزايش و ش��اخص بازار دوم
 ۶هزار و  ۲۳۷واحد كاهش داشت .عالوه بر اين در بين
همه نمادها ،ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر با نماد
«كگل» با يك هزار و  ۲۹۹واحد ،فوالد مباركه اصفهان
با نماد «فوالد» با  ۵۱۲واحد ،صنايع پتروشيمي خليج
فارس با نماد «ف��ارس» با  ۵۰۲واحد ،اي��ران خودرو با
نماد «خودرو» با  ۳۳۹واحد ،س��ايپا با نماد «خساپا» با
 ۳۰۷واحد ،پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا» با۲۸۴
واحد،بانكصادراتايرانبانماد«وبصادر»با ۱۴۴واحد،
شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي با نماد «شستا»
با  ۱۰۶واحد ،گسترش س��رمايهگذاري ايران خودرو با
نماد «خگس��تر» با  ۹۹واحد ،فوالد اميركبير كاشان با
نماد «فجر» ب��ا  ۷۱واحد ،معدني و صنعتي چادرملو با
نماد «كچاد» با ۶۹واحد و نفت سپاهان با نماد «شسپا»
با  ۶۸واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند .در
مقابل سيمان اصفهان با نماد «سصفها» با  ۶۴۲واحد،
ملي صنايع مس ايران با نماد «فمل��ي» با  ۴۹۹واحد،
گروه مديريت س��رمايهگذاري اميد با نماد «واميد» با
 ۱۶۹واحد،نفتوگازپتروشيميتامينبانماد«تاپيكو»
با ۱۶۲واحد ،سيمان كردستان با نماد «سكرد» با۱۶۱
واحد ،گروه مپنا با نماد «رمپنا» با ۱۳۹واحد ،ش��ركت
سرمايهگذارياستانخوزستانبانماد«وسخوز»با۱۲۸
واحد،بانكملتبانماد«وبملت»با ۱۱۸واحد،آهنگري
تراكتورسازي ايران با نماد «خاهن» با ۱۱۳واحد ،تامين
سرمايه نوين با نماد «تنوين» با ۸۹واحد ،توسعه معادن
و فلزات با نم��اد «ومعادن» با  ۸۳واح��د و بورس اوراق

سهم را مبلغ ۱۷۹ريال و سود خالص را يك هزار و۹۱۱
ميليارد و ۲۱۲ميليون ريال قيد كرده است .همچنين
بر اساس اين گزارش ،ارزش بازار گروه سرمايهگذاري
س��ايپا در دوره يادش��ده ،با افزايش  ۵۰ه��زار و ۵۵۶
ميليارد و ۳۵۴ميليون ريال به ۷۶هزار و ۳۶۹ميليارد
و ۴۸۰ميليون ريال رسيد .بهاي تمامشده اين شركت
نيز با افزايش  ۳هزار و  ۸۱ميليارد و  ۵۵۹ميليون ريال
معادل  ۱۴هزار و  ۸۱۰ميلي��ارد و  ۶۶۵ميليون ريال
محاسبهشد.
«وس��اپا» تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با
بهاي تمامش��ده معادل  ۳هزار و  ۵۳۰ميليارد و ۵۳۸
ميليون ريال به مبلغ مع��ادل  ۶هزار و  ۴۲۶ميليارد و
 ۷۳۳ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت مبلغ ۲هزار
و  ۹۰۶ميليارد و  ۱۹۵ميليون ريال سود كسب كرد.
شركت قند مرودش��ت «قمرو» اعالم نمود بر اساس
دستورالعمل قيمتگذاري تنظيم بازار و نامه انجمن
صنفي كارخانههاي 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

مثال ميتواند س��االنه يك ميلي��ارد دالر درآمد ارزي
نصيب ايران كند.
 -2حاال فرض كنيم كه ايران و پنج به عالوه يك به توافق
ميرسند و امريكا تمام تحريمهاي بعد از برجام را بر دارد
وايرانيانازليستتحريمهايگوگلوديگرشبكهجهاني
اطالعات و تجارت خارج شوند و نام ايران هم در لوكيشن
تبليغاتي و پلتفرمهاي بينالمللي تجارت الكترونيك
مانند گوگل ،يوتي��وب ،پي ژپال و غيره ق��رار گرفته و
استارتاپ Aقاعدتابايدبتواندبااتصالحساببانكيارزي
خود از طريق مثال پيپال مب��ادالت دالري انجام داده
نقل و انتقاالت ارزي و كسب درآمد دالري داشته باشد.

بهادار تهران با نماد «بورس» با ۶۴واحد تأثير منفي را بر
شاخصبورسداشتند.برپايهاينگزارش،روزسهشنبه
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��رمايهگذاري 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 گروههاي صنعت
شد و در اين گروه سه ميليارد و  ۸۱۹هزار برگه سهم به
ارزش هشت هزار و ۱۸۷ميليارد ريال دادوستد شد.روز
سهشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۹۸واحد كاهش
داش��ت و بر روي كانال ۱۷هزار و ۳۵۹واحد ثابت ماند.
همچنيندراينبازاريكميلياردو ۷۱۵هزاربرگهسهم
به ارزش  ۹۷هزار و  ۵۵۳ميليارد 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��ينهاي 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 خانهسازي
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
ذوبآهن اصفهان بانماد «ذوب» ،گروه سرمايهگذاري
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
فرابورسداشتند.

بهاضافه بهاي تمامشده محصوالت و با توجه به شرايط
بازار نرخ فروش متفاوت خواهد بود و آثار سود و زيان
آن بهطور دقيق مش��خص نميباشد لذا ميزان و نرخ
فروش محصوالت توليدي طي گزارش فعاليت ماهانه
به استحضار فعاالن محترم بازار سرمايه خواهد رسيد.
شركتشهد«قشهد»اعالمنمودقيمتشكرازابتداي
سال  ١۴٠٠بر اساس ضوابط قيمتگذاري كاالهاي
توليد داخل تعيين گردد .بر اس��اس دس��تورالعمل
قيمتگذاري فوقاالشاره و با توجه بهپيشبينيهاي
صورت پذيرفته و با عنايت به افزايش قيمت هر كيلو
چغندرقند بهاره با عيار پايه  ١۶از  ۶,٠٢۴ريال به ,١٢
 ۴٧۶ريال براي س��ال زراعي ١۴٠٠و در نظر گرفتن
اثرات آن بر روي بهاي تمامشده ،قيمت تمامشده 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
آنبهطوردقيقمشخصنيست.لذاميزانونرخفروش
محص��والت توليدي طي گ��زارش فعاليت ماهانه به
استحضار فعاالن محترم بازار سرمايه خواهد رسيد.

 -3حتي اگر تمام تحريمهاي بينالمللي ايران طبق
برجام برداش��ته ش��ود و امري��كا تحريمهاي جديد
بعد از برجام را هم لغو كند و مردم و اس��تارتاپها و
ش��ركتهاي دانشبنيان و ش��ركتهاي صنعتي و
تجاري ايران ديگر تحريم نباشد و بتوانند راحت در
پلتفرمها و بس��ترهاي اينترنتي تجارت بينالملل
فعاليت خود را ش��روع كنند ،بدون خروج از ليست
س��ياه  FATFحتي ي��ك دالر ه��م نميتواند وارد
حسابهاي ارزي ايران بشود .چون اين مسير مسدود
است ،نه به خاطر تحريمهاي امريكا بلكه به خاطر قرار
گرفتن ايران در ليست سياه افايتياف.

ناهنجاري عمده بورسي
را موثق گزارش دهيد
مهدي زماني س��بزي ،رييس اداره ديدهبان سالمت
بازار سرمايه بابيان «س��ازمان بورس و اوراق بهادار از
همه فعاالن بازار سرمايه دعوت كرد تا نسبت به ارسال
گزارشهاي حرفهاي در خص��وص ناهنجاريهاي
عمده كه موثق و قابل اثباتباشند ،اقدام كنند ».وي
گفت :وجود ناهنجاريها در بازار سرمايه كشور عالوه
بر ضررهاي كالن اقتصادي ،باعث نارضايتي و كاهش
اعتماد مردم به بازار سرمايه ميشود .بررسي تجارب
كشورهاي دنيا و ش��ناخت روشها و ابزارهاي نوين
مبارزه با فس��اد ،ميتواند ب��راي طراحي راهكارهاي
جلوگيري از فساد موثر باش��د.مهدي زماني سبزي
ادامه داد :بر اس��اس مطالعات انجامشده ،استفاده از
توان نظارت مردم در كشف جرايم و تخلفات به عنوان
بازيگ��ران اصلي بازار س��رمايه از قويترين ابزارهاي
مبارزه ،كشف و پيش��گيري از بروز جرايم و تخلفات
است .پس از بررسي تجارب موفقيتآميز كشورهاي
پيشرو در حوزه سوتزني (،)whistleblowing
درخص��وص اهمي��ت گزارش��گران حرف��هاي
( )whistleblowerدر كش��ف ناهنجاريه��ا،
تشكيل اداره ديدهبان سالمت بازار سرمايه با فعاليت
در سه حوزه تخصصي بازار ،ناشران و نهادهاي مالي
در سال 1398به تصويب هياتمديره سازمان رسيد.
زمانيسبزيبااشارهبهاينكهرسيدگيبهگزارشهاي
حرف هاي 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 ديدهبان سالمت بازار سرمايه موظف است
گزارشهاي موثق با موضوع انعكاس ناهنجاريهاي
عمده بازار س��رمايه ازجمله جرايم موضوع مواد ،46
 49 ،47و  50قانون بازار اوراق بهادار و تخلفات عمده
از قوانين و مقررات كه موجب ضرر و زيان ذينفعان،
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
ديدهبان سالمت بازار س��رمايه خاطرنشان كرد :در
همين راستا س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،توسعه و
پيادهسازي س��امانه ديدهبان سالمت بازار سرمايه را
در دستور كار قرارداد و هماكنون اين سامانه به آدرس
 dideban.seo.irقابل بهرهبرداري است.

خروج سيمان از حصار
قيمتگذاري دستوري
بررسي روند معامالت سيمان در بورس كاالي ايران
بيانگر سير صعودي معامالت و پذيرش شركتهاي
جديد در بورس اس��ت بهطوري كه س��يمانيها از
تاريخ  ۹خردادم��اه عرضههاي خود در بورس را آغاز
كردند و در هفته نخست اين عرضهها (منتهي به ۱۴
خردادماه) درمجموع ۳۶هزار و ۶۰۰تن سيمان مورد
معامله قرار گرفت .در هفته بعد يعني هفته منتهي
به  ۲۱خردادماه و در اس��تقبال خري��داران ،حجم
فروش به  ۴۵هزار و  ۹۳۰تن رس��يد و درنهايت طي
هفته جاري رقم قابلتوجه ۱۷۶هزار تن در مقابل نام
شركتهاي سيماني در جدول معامالت بورس كاال
حك شد؛ سيري كه بيانگر نگاه ويژه سياستگذاران
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  ۱۹شركت
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 قيمتگذاري دستوري ،در ميزان بازدهي اين
شركتها تأثير مثبت داشته و بازدهي باالتري را براي
ش��ركتها رقم ميزند .وي بابيان اينكه هر كااليي
كه بتواند وارد بورس كاال ش��ود ديگر قيمتگذاري
دستوريآنمعناييندارداظهارداشت:بهطورطبيعي
بههرميزانكهشركتهابتوانندمحصوالتخودرادر
شرايطي آزادتر و بهدوراز مداخالت قيمتي به فروش
برسانند به معناي تأثير مثبت بر روند قيمت سهام آن
شركتها خواهد بود.عبدالرضا شيخان دبير انجمن
صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نيز ورود سيمان
به ب��ورس كاال را نقطه عطف اين صنعت  ۸۸س��اله
ميداند و ميگويد :عرضه س��يمان در بورس كاال به
قيمتگذاري دستوري پايان ميدهد و اين خواسته
چندين ساله ما بوده است .وي عنوان كرد :اقدام بعدي
س��يمانيها ،در ماههاي آينده و پس از بررسيهاي
كارشناس��ي دقيق ،احتماالً تقاضاي ورود صادرات
سيمان در بورس كاال است.عليمحمد بد كارشناس
صنعت سيمان هم ورود اين محصول به بورس كاال را
اتفاقبسيارمثبتيبرايصنعتسيمانعنوانميكند
وميگويد:اينرويدادازشكلگيريبازارسياهسيمان
در بعضي مناطق جلوگيري ميكند .اين كارشناس
سيماني معتقد است :ورود سيمان به بورس منجر به
واقعي ش��دن قيمت و البته در صورت وجود تقاضا،
رشد قيمت محصول شركتهاي سيماني در مناطق
پر تقاضا شود اما با اين اقدام نيز سودي كه سالها به
جيب دالالن ميرفته ،نصيب توليدكنندگان خواهد
شد .وحيد حسنپور دبير مديرعامل كارگزاري صبا
تأمين نيز درباره رش��د معامالت گروه س��يمانيها
در ب��ورس كاال و رقابت ص��ورت گرفته در معامالت
سيمان اظهار داش��ت :اين مساله بيانگر توان بالقوه
ساختار بازار آزاد بهمنظور شفافيت و قيمتگذاري
آزاداست.ويگفت:اينموضوعباعثرضايتطرفين
معامالت خواهد شد و تداوم چنين عرضههايي سبب
مشاهده آثار مالي مثبت ناشي از آن در گزارشهاي
آتي ش��ركتهاي عرضهكننده ميشود و همچنين
مشتريان توان دستيابي به كاالي موردنياز خود را در
بستر بازار آزاد كسب ميكنند.

درشهر
برآورد مشاركت  50درصدي
در انتخابات شوراها
بر اساس نتايج آخرين نظرسنجي ايسپا ،ميزان تمايل
بهمشاركتدرانتخاباتشوراهاياسالميشهروروستا
حدود  ۵۰درصد برآورد ش��ده است .به گزارش ايسنا،
مركز افكارسنجي ايران (ايسپا) در اين نظرسنجي كه
در  ۲۳و  ۲۴خرداد ماه انجام داد ،از شهروندان پرسيده
اس��ت «همانطور كه ميدانيد همزمان ب��ا انتخابات
رياستجمهوري ،انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم
برگزارخواهدشد.شمابرايشركتدرانتخاباتشوراها
چه تصميمي گرفتهايد؟» در پاس��خ به اين پرسش از
مجموع ۵۰۹۴پرسشش��ونده ۴۳.۲،درصد گفتهاند
قطعاًدرانتخاباتشوراهاشركتخواهندكردو ۶درصد
گفتهاندبهاحتمالزياددراينانتخاباتشركتخواهند
كرد ۱۱.۱ .درصد هنوز هيچ تصميمي نگرفتهاند۵.۶ ،
درصدبهاحتمالكمدراينانتخاباتشركتميكنندو
 ۳۳.۷درصدنيزگفتهاندبههيچوجهدرانتخاباتشوراها
شركت نميكنند .درباره ميزان تمايل به مشاركت در
انتخاباتشوراهاياسالميشهروروستابهتفكيكمحل
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 استانها
 ۲۸.۵درصد ،در ساير شهرها ۴۷.۴درصد و در روستاها
 ۶۰.۲درصد است .ايسپا نظرسنجي را با جامعه آماري
افراد باالي ۱۸س��ال كل كشور (شهر و روستا) و اندازه
نمونه ۵۰۹۴نفرازطريقمصاحبهحضوريدرميادين
ومعابرشهرهاوروستاهادرتاريخ ۲۳و ۲۴خرداد۱۴۰۰
اجرا كرد .انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا روز
جمعه ۲۸خردادهمزمانباانتخاباترياستجمهوري
درسراسركشوربرگزارميشود.

امكان فعاليت سالنهاي ورزشي
در اماكن مسكوني
با ابالغ سازمان ورزش شهرداري تهران ،امكان فعاليت
سالنهاي ورزشي در ساختمانهاي مسكوني فراهم
ميش��ود .دس��تورالعمل اجرايي مصوبه «چگونگي
مشاركتشهرداريتهراندرايجاد،توسعهوساماندهي
فضاها و اماكن ورزشي شهر تهران» به مناطق۲۲گانه
ارسالشدتاامكانتامينبخشيازسرانهورزشموردنياز
شهروندانتهرانيدرمحالتپايتختدرساختمانهاي
مس��كوني موجود يا جديداالحداث فراهم شود .اين
طرح ب��ا رعايت ضوابط و مقررات شهرس��ازي و بدون
تغيير كاربري بهطور موق��ت و با اخذ عوارض متعارف
كاربريهاي مس��كوني ،اخذ رضايت مكتوب از ساير
واحدهاي مس��كوني ذي ربط و تعيين مسير ورودي
جداگانه در ساختمان مربوطه كه تمايل به اختصاص
بخشيازفضايمسكونيخودصرفازيرزمينوهمكف
دارند،انجامميشود .بهگزارشايلنا،ايندستورالعملبا
اخذمجوزازادارهكلتربيتبدنياستانتهرانبودهودر
چارچوبدستورالعمليكهبدينمنظورتوسطكميته
اجرايي و اين مصوبه اس��ت ،مناطق ۲۲گانه همكاري
الزم را در خصوص اختصاص فضاي ورزش��ي با بخش
خصوصيراانجامميدهند.

ادامه غربالگري سالمت روان
كاركنان شهرداري تهران
حميد چوبينه ،مديرعامل شركت ش��هر سالم از آغاز
غربالگري ۸۰۰پرسنلشهرداريمنطقه ۱۴شهرداري
تهران در راس��تاي ادامه طرح غربالگريها خبر داد .به
گزارش ايلنا ،چوبينه گفت :در ادامه تش��كيل پرونده
س�لامت روان براي تمامي كاركنان شهرداري تهران،
غربالگريسالمتروان ۸۰۰پرسنلشهرداريمنطقه
 ۱۴شهرداري تهران از روز هفدهم خردادماه آغاز شده
اس��ت .وي افزود :روزانه  ۲۰نفر از پرس��نل شهرداري
منطقه  ۱۴با هماهنگي معاونت منابع انساني منطقه
مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرند .در حال حاضر
براي  ۱۰۰نفر از پرسنل پرونده سالمت روان تشكيل
گرديده است .مديرعامل شركت شهر سالم يادآور شد:
انتظارميرودفازاولطرحظرفمدتدوماهپايانپذيرد
و فاز دوم كه مربوط به تهيه پرونده س�لامت روان براي
حدود ۱۷۰۰نفرازخانوادهمحترمپرسنلاست،ازنيمه
دوممردادماهآغازگردد.براساسگزارشروابطعمومي
شركتشهرسالم،بهگفتهچوبينه،پيشبينيميشود
 ۳۵درصدازپرسنل،تمايلخودراجهتدريافتخدمات
مشاوره،رواندرمانيفردي،زوجدرماني،خانوادهدرماني،
مشاورهكودكومشاورهتحصيلياعالمنمايند.

نام زندهياد حميد سمندريان
بر كوچهاي در تهران نشست
ي  ۱۳۹۹ش��وراي ش��هر تهران،
بر اس��اس مصوبه د 
كوچهاي در پايتخت به ياد زندهياد حميد سمندريان،
نويس��نده ،كارگردان و مدرس تئاتر نامگذاري ش��د.
به گ��زارش ايرنا ،زندهنام حميد س��مندريان متولد۹
ارديبهشت ماه ۱۳۱۰در تهران و متوفي در ۲۲تير ماه
 1391در تهران كارگردان ،مدرس و مترجم ايراني بود.
او از سرآمدان نسلي از كارگردانان نامدار نمايش ايران
چون عباس جوانم��رد ،علي نصيريان ،بهرام بيضايي،
ركنالدين خسروي ،آربي آوانسيان بهشمار ميرفت
ك��ه تئاتر را در اي��ران ده��ه  ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰به پايگاه
جديتري 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 نميگذاشت 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 جديتر بياموزد .وي طي ش��ش سال تحت
آموزش ادوارد ماركس ،كه يكي از اس��تادان برجسته
تئاتربود،اصولومبانيكارگردانيوبازيگريراآموخت.

راهوشهرسازي
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

اجازه ساخت پاركينگ عمومي زيرسطحي به شهرداري

گروه راه و شهرسازي|
پارلمان شهري پايتخت به احداث پاركينگ عمومي
زيرسطحي با استفاده از منابع مالي شهرداري راي داد.
مسالهاي كه پيش از اين شوراي شهر دربرابر انجام آن
مقاومت ميكرد و آن را مغاير با حذف خودرو از مناطق
مركزي تهران قلمداد ميكرد .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 كيسهها و محصوالت يكبار 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
الزامشهرداريبهارايهبرنامهعملياتياحداثپاركينگ
عمومي در شهر تهران و پاركينگهاي 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  ۶ ،۱۲ ،۱۱ممنوع 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
پاركينگهاي محلهاي اشاره دارد.
پاركينگها س��ه نوع هس��تند :مب��دا مانند منزل
اف��راد ،مقصد مانند محل كار ،محل تبادل وس��يع
س��فر مانند پاركس��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 نميتوان پاركينگ س��اخت .همچنين تامين
پاركينگ هزينههاي سرسام آوري به مالك تحميل
ميكند .براي ساخت پاركينگ محلهاي مهمترين
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 اتومبيلها را به سمت مركز شهر
ميكشاند .اصال توجه نميشود كه چه بر سر محيط
زيست و منظر شهري ميآيد .از اين رو ،توصيه ميكنم
بهاينپيشنهادرايدهيد.عليخانيازجانبكميسيون
مخالف كرد و ادامه داد :نبود پاركينگها هم منجر به
آلودگي هوا ميشود چون در جستوجوي جاي پارك
سوخت بيش��تري مصرف ش��ده و آلودگي بيشتري
توليد ميشود.
در نهايت پيشنهاد خداكرمي به راي گذاشته شد و با
 ۴موافق به تصويب نرسيد .سپس پيشنهاد عليخاني
مبني بر الح��اق عبارت (و ضوابط مرب��وط به احداث
پاركينگ محلهاي) در تبصره پنج ماده دو ارايه ش��د.
او گفت :در ماده  13بسته محرك اقتصادي در رابطه
پاركينگ ضابطهگذاري كرديم و اين كار در چارچوب
شيوهنامه اعالم شده انجام ميش��ود .لذا اين ضوابط
احداث پاركينگ محلهاي بايد اضافه شود .سپس اين
پيش��نهاد عبارتي نيز بدون مخالف تصويب شد .در
نهايت كليات طرح به راي گذاشته ش��د و با  ۱۱راي
موافق به تصويب رسيد.

مخالفتبا اجراي توافقنامهبا 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 طرحهاي 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�لاك موقوفه واق��ع در طرحهاي مصوب ش��هري
محمدزادهرييسسازمانامالكدرتوضيحيكفوريت
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 پروژههاي زيادي در سطح شهر دارد و
در صورت به نتيجه رسيدن اين توافق پروژهها نيز به
مرحله اجرا ميرسد.
آس��تان قدس اعالم كرده در صورت انجام اين توافق
ديگر مسير قضايي را پيگيري نميكند و يك فوريت
ايناليحهبهايندليلاست .محمدزادهدربارهمحتواي
اليحه نيز گف��ت :اوايل دهه  ۷۰پ�لاك ثبتي حدود
 ۷۰۰هكتار پس از روال حقوقي در سال  ۷۷به آستان
قدس بازگردانده شد و در زمان آقاي كرباسچي توافقي
با آس��تان انجام ش��د و در دورههاي بعدي پروژههاي
جديدي به آس��تان اضافه ش��د .بهطور كلي ما توافق
كرديم كه آستان در امالكي كه قبل از تاريخ وقف بوده
دخالتي نداشته باشد اما درباره ۳۰مورد پس از سنددار
شدن آس��تان ،ارزيابي مجموعه شهرداري حدود ۱۰
هزار ميليارد تومان بود و براساس توافق با آستان اين
رقم به ۲,۵۰۰هزار ميليارد تومان رسيد و همچنين ما
تا ۵۰سال آينده اجاره پرداخت نخواهيم كرد .اين رقم
زماني از مسير قضايي به مراتب بيشتر است .البته اين

هشدار دوباره درباره سفرهاي مردم

جوالن كرونا در جادههاي كشور

درشرايطيكهآمارشيوعويروسكرونادركشورروندنزولي
دارد ،بسياري از مس��ووالن حوزه بهداشتي هشدارهايي
درباره مسافرتهاي مردم در دوران كرونايي ميدهند اما
به نظر ميرسد 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
كشورروزبهروزگستردهترشد،چندينبارشاهد تصويب
وابالغممنوعيتترددهايبرونشهريبرايجلوگيرياز
سفرهايمردمبودهايموبرايناساسجريمههايسنگين
 ۵۰۰هزار توماني و يك ميليون توماني هم براي مسافران
متخلفدرنظرگرفتهشدهاست.
امابهنظرميرسدمحدوديتهاوممنوعيتهايكرونايي
سفرهاي مردم را چندان با اختالل مواجه نكرده است چرا
كه آمارها نشا ن ميدهد در ايامي كه ممنوعيتها 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 ممنوعيتهاي كرونايي
اعالم شد ،س��فرهاي جادهاي مردم روند نزولي داشت و
متوسط تردد روزانه مردم از ۲۰اسفند ماه سال گذشته تا
 ۱۵فروردين ماه به يك ميليون و  ۲۰۰هزار وسيله نقليه
رس��يد اما اين آمار تردد در هيچ كدام از ممنوعيتهاي
تردد اعالم ش��ده در ارديبهش��ت ماه و خرداد ماه تكرار
نشد و همچنان روند صعودي پيدا كرد .درايامممنوعيت
ترددارديبهشتماهاينآمارحوالييكميليون ۵۰۰هزار
وسيله نقليه شد و در ممنوعيت نيمه خرداد ماه به بيش
از يك ميليون و ۷۰۰هزار خودرو رسيد .نكته ديگر اينكه
آمارهاونمودارهايترددبينشهرينشانميدادكهمردم
س��فرهاي جادهاي خود را قبل از آغ��از و پس از پايان اين
ممنوعيتها برنامهريزي كرده بودند چرا كه موج سفرها
از يك روز قبل و تا قبل از س��اعت ش��روع ممنوعيت (۱۲

ظهر)آغازميشدودقيقادرروزوساعتپايانيممنوعيت
موج بازگشت مردم از سفر به خانههايشان بود و در اين دو
موجترافيكهايسنگينرادرمحورهايمواصالتيمردم
شاهد بوديم .اين در حالي است كه بر اساس آمار و ارقام به
دست آمده ،به ازاي هر يك درصد افزايش سفرهاي مردم
حدود ۱.۹درصدمبتاليانبهكرونادركشورافزايشيافته
است.همچنيندكترحميدسوري،رييسكميتهكشوري
اپيدميولوژيكرونااخيراضمنتشريحشرايطبيماريكرونا
در كشور ،به ايسنا گفت :اس��تعداد بروز پيكهاي بعدي
بيماري تا افزايش پوشش واكسيناسيون و عدم گسترش
پروتكلهايبهداشتيهمچنانهست،بهويژهآنكههنوز
نگراني درباره واريانتهاي جديد بيماري وجود دارد .وي
افزود :اكنون ش��رايط اپيدمي تابع چند نكته مهم است.
بخشي از آن بستگي به سياستگذاريها و سادهانگاري
در رعايت برخي از آنها همچون آزاد گذاشتن سفرها ،عدم
رعايتپروتكلها،افزايشپوششواكسيناسيون،شناسايي
طغيانهاي جديد بيماري با واريانتهاي جديد و ...دارد و
بخشيديگرنيزمستقيماوابستهبهرفتارمردماست.نبايد
فراموش كنيم تعداد مرگهاي 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
بستريدرصورتابتالكاهشمييابدبنابراين؛بايدرعايتها
ادامهداشتهباشد.حاالكاربهجاييرسيدهكهعليرضازالي-
فرماندهستادعملياتمديريتبيماريكرونادرتهران-در
شرايطي كه با تعطيلي مدارس ترددهاي درون شهري تا
حدبسيارزياديكاهشيافتهبوداگربخواهيممدارسراباز
كنيمبايدفكريبهحالترددهايبرونشهريوتكانههاي
آن در زمينه گسترش شيوع ويروس كرونا كرد .حاال بايد
ديد ستاد ملي مقابله با كرونا و دستگاههاي متولي در اين
زمينهتدبيريبرايپيشگيريوجلوگيريازسفرهايبين
استانيمردمميانديشندياباوجوداينهمههشداربازهم
محورهايمواصالتيكشوربهحالخودرهاخواهدشد؟

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
ميكنند گرههاي ما با س��ازمانها مختلف حل شود
ولي الزم ميدانم به اين نكته توجه كنيم اگر شهرداري
تهران رويك��رد خود را اصالح نكند و با طرفها جدي
گفتوگو نكند ،منافع شهر تامين نميشود .شهرداري
ميگويد 160هكتاردراختيارماستهمهاينهاخيابان
است .اگر ارزش دارد به دليل همين هزينههايي است
كه ش��هرداري انجام داده اس��ت .ذهنيت بايد عوض
شود .كميسيون بايد بايستد و رقم  2500ميليارد را
به 250ميليارد كاهش دهد .اين سازمانها بايد عرضه
عمومي را ايجاد كنند حس طلبكاري را بدهكاري به
شهر تبديل كنند .اين امالك بايد به پارك ،بيمارستان
وغيرهتبديلشود.درادامهاحمدمسجدجامعينيزدر
مخالفت با يك فوريت گفت :اين موضوع در اين شرايط
چهضرورتيدارد.اگريكفوريتنباشدبعدهاميتوانند
درباره آن تصميم بگيرند.ما محدوديت در موردوقفها
رداريم .اين موضوع پيچيده است و به دقت بايد بررسي
ش��ود .در ادامه يك فوريت اين اليحه به راي گذاشته
شد و با  6راي 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 كيسهها و محصوالت يكبار 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  3.5ميليون تن زباله توليد ميشود كه سهم
ايران 40هزارتناستواينزبالههاتجزيهپذيرنيستند

و 200نوعمادهشيميايينيزدركيسههايپالستيكي
وجود دارد كه سرطانزا است و بر باروري و سقط جنين
وآسيبهايروانيوكليويموثرهستند.خداكرميدر
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  86است و هدف آن ايجاد
حوزههاي توليدي و توزيعي در س��طح شهر تهران،
پيشگيري از اثرات كوتاهمدت و بلندمدت پالستيك و
تغيير الگوي مصرف و جايگزيني تدريجي با انواع قابل
بازيافت غير پالستيكي و فرهنگسازي عمومي است.
شهرداري تهران موظف به حمايت از سرمايهگذاري و
توليدو توزيعومصرفپاكتهاوكيسههاوظروفقابل
بازيافت و غير پالستيكي است .همچنين تاكيد شده
است :كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران ،از جمله
بازارها و فروشگاهها و ...ساير بخشهاي وابسته مانند
ادارات از كيسهها و بستهبندي قابل بازيافت استفاده
كنند .در نهايت ،كليات اليحه به راي گذاشته شد و با
 ۱۲راي موافق به تصويب رسيد.
سرنوشت توافقات فاقد پروانه ساختماني
در منطقه22
اعضاي ش��ورا با ي��ك فوريت اليحه ش��هردار تهران
همچنين در خصوص الحاق پروندههاي توافقات فاقد
پرونده ساختماني به ليست پيوست (د) مصوبه طرح
تفصيلي ويژه منطق��ه  22موافقت كردند .عبدالرضا
گلپايگاني در اين خص��وص گفت :متقاضياني بودند
كه  70درصد زمين خود را به شهرسازي داده بودند و
توافقكردهبودندكهدر 30درصدباقيماندهساختمان
بس��ازند ،اما براي ايش��ان پروانه صادر نشده است .او
افزود :دو فوريت آن به خاطر فشار تعاونيهاي مسكن
بر شهرداري منطقه و تجمع ايشان است .يك فوريت
اين اليحه به راي گذاشته ش��د و با  ۱۴راي موافق به
تصويبرسيد.

رهبر :سازندهها براي آبرويشان پروژه را جمع كردند

مصايب ساخت مسكن مهر در كوههاي پرديس

ايرج رهبر ،انبوهس��از فازهاي  ۵و  ۹جديد مس��كن مهر
پرديس با بيان اينكه دس��تگاههاي خدماترسان از بار
مسووليت پروژه مس��كن مهر شانه خالي كردند ،گفت:
وزارت راه و شهرسازي مجبور بود خودش زيرساختها را
تامين كند و همين مساله مهمترين عامل طوالني شدن،
مواجهه با تورم و بدقولي دولت در اتمام پروژهها شد؛ كار
به جايي رسيد كه بسياري از همكاران ما براي آبرويشان
هرچه در توان داشتند گذاشتند تا طرح جمع شود.
ايرج رهبر در گفتوگو با ايس��نا اظهار كرد :اوايل س��ال
 ۱۳۹۲قرارداد اجراي فازهاي  ۵و  ۹جديد مس��كن مهر
شهرجديدپرديسراامضاكرديمكهدوسهماهبعد،دولت
دهم به پايان رسيد و ما با دولت جديد همراه شديم .پيش
از آن ۸۳۰۰واحد را در شهرك ابريشم كرج ساخته بوديم
كه سه س��اله طرح را به پايان رسانديم .تصور ميكرديم
مسكن مهر پرديس را نيز تقريبا در چنين بازه زماني به
اتمام برس��انيم اما وقتي وارد طرح شديم فهميديم كار
سختتر از آن است كه فكرش را ميكرديم.
وي افزود :توپوگرافي خش��ن و كوهه��اي صعبالعبور
پرديس كار را دش��وار كرده بود .اما مشكل اصلي ما اين
نبود .مساله به متعهد نبودن دستگاههاي خدماترسان
در تامين خدمات زيربنايي و روبنايي مربوط ميشد .به
همين خاطر وزارت راه و شهرس��ازي و ش��ركت عمران
شهرهاي جديد مجبور بودند خأل دستگاههاي 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
دغدغهراداشتيمكهبهدليلطوالنيشدنطرحومواجهه
با تورم روزافزون نهادههاي ساختماني ،كار تعطيل شود.
وزارت نيرو با اينكه هزينه انش��عابات را دريافت ميكرد
اصال خودش را متعهد نميدانست 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
ديوارهايحائلبتنيباارتفاع ۱۶متربسازند.ساختمنابع
ذخيره آبرساني به بلوكها همزمانبر بود و هم هزينهبر.
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 پيچيدهتر 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 ميرسيد .به گفته رهبر،
تسهيالت بانكي كه از  ۳۰به  ۴۰و سپس به  ۵۰ميليون
تومانرسيدتاثيرچندانيدرپيشرفتكارنداشتوعمده
واحده��اي باقي مانده با منابع ش��ركت عمران از طريق
تهاتر زمين تكميل ش��د .حتي افزايش قيمت ساخت از
 ۳۰۰هزار تومان به يك ميليون و  ۹۰۰هزار تومان فقط
براي ۲۰درصد پايان كار كفاف اتمام طرح را نميداد .االن
قيمت ساخت حدودا به متري  ۵ميليون 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 ۵و ۹اظهاركرد:بحمداهللپروژهبهباالي ۹۰درصد
پيشرفترسيدهوتقريباتمامشدهاست.دربعضيبلوكها
نيز متقاضيان ساكن شدهاند و تا آخر سال جاري پروژه
تكميل ميشود .نايبرييس انجمن انبوهسازان استان
تهران تصريح كرد :طرحهاي دولتي اگر پشتوانه قانوني
محكمي نداشته باشند به مشكل برميخورند .مسكن
مهر طرح دولت و مصوبه هيات وزيران بود .منابع مالي آن
همنامشخصبودوچاپ ۴۵هزارميلياردتومانپولبراي
اين طرح از داليل ايجاد تورم عنوان شد .به همين دليل
دولت بعد آن را ادامه نداد و فقط تعهدات را به انجام رساند.

ايرانشهر
سبقت عراقيها از ايرانيها
در خريد مسكن تركيه
اتباععراقيبهبزرگترينگروهخارجيخريدارخانه در
تركيهتبديلشدند.بهگزارشايسنابهنقلازخبرگزاري
آناتوليتركيه،كاهشمحدوديتهايكروناييدرتركيه
باعث ش��ده تا تمايل اتباع خارجي براي خريد خانه در
تركيه افزايش داشته باش��د؛ به گونهاي كه طبق اعالم
مركزآماراينكشور،درماهمي،ميزانخريدخانهتوسط
اتباعخارجينسبتبهمدتمشابهسالقبل ۱۶.۲درصد
افزايش داش��ته و به ۱۷۷۶واحد رس��يده است .پس از
كاهشارزشپولمليتركيه،جذابيتخريدخانهتوسط
خارجيها بيشتر شده است .از كل ۵۹هزار و ۱۶۶خانه
فروخته شده ،استانبول محبوبترين شهر براي خريد
خانهبودهوطييكسالاخير ۱۱هزارو ۳۵۶موردازكل
معامالت مسكن صورت گرفته مربوط به اين شهر بوده
است.پسازاستانبولنيزشهرهايآنكارابا ۵۶۵۳مورد
و ازمير با ۳۲۹۸مورد ،محبوبترين شهرها براي خريد
خانه در تركيه بودهاند .به گفته مركز آمار تركيه ،در ماه
مياتباععراقيباخريد ۲۳۹واحدخانه،بزرگترينگروه
بزرگخريدارخارجيمسكنتركيهبودهاندوايرانيهابا
خريد ۲۳۱خانهدرصدراينماهقرارگرفتهاند.شهروندان
روسي با خريد ۱۱۹خانه در تركيه سومين گروه بزرگ
خارجي خريدار مسكن بودهاند .محبوبترين شهرها
براي خريد خانه توسط اتباع خارجي در اين بازه زماني
استانبولبا ۸۱۸خانه ،آنتاليابا ۳۴۱خانه و آنكارابا۱۰۶
خانهبودهاست .سالقبلدرمجموع ۴۰هزارو ۸۱۲خانه
درتركيهبهخارجيهافروختهشدكهاينرقمنسبتبه
س��ال قبل از آن ۱۰.۳،درصد كاهش يافته است .طبق
قوانينجديد،اتباعخارجيباخريدخانهايبهارزش۲۵۰
هزار دالر و باالتر ميتوانند شهروندي و تابعيت تركيه را
به دس��ت آورند .از زمان تصويب اين قانون ،خريد خانه
توسط خارجيها رونق زيادي گرفته است .تامر اوزرت،
مدير گروه اوزيورتالر گفت :نوسانات بازار ارز روي بخش
مسكنتركيههمدارايپيامدهايمثبتوهممنفيبوده
اماكاهشارزشپولمليباعثارزانترشدنخانهپيش
چشمخريدارانخارجيشدهاست.

از سرگيري پروازهاي
فرانسه و پاكستان پس از  ۲ماه
محمدحسن ذيبخش ،سخنگوي سازمان هواپيمايي
كشوري از رفع تعليق پروازهاي فرانسه و پاكستان به
ايران خبر داد و گفت :اكنون محدوديت پروازي به ۳۹
كش��ور همچنان وجود دارد .به گزارش ايرنا ،ذيبخش
اظهار كرد :براس��اس تصميمات وزارت بهداش��ت در
خص��وص پروتكلهاي مراقبت بهداش��تي مرزي در
مسافرتهاي 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
 ۳۹كشور 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
دارندملزمبهانجامتستمجدددرايرانورعايتالزامات
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي هستند.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهارداشت:
كشورهايهند،بوتسواني،برزيل،جمهوريچك،عراق،
استوني ،ايرلند ،لسوتو ،ماالوي ،موزامبيك ،اسلواكي،
آفريقاي جنوبي و زامبيا در ليست كشورهاي با شرايط
ويژهدارايگونهانگليسيقراردارند.همچنينكشورهاي
فرانس��ه ،پاكس��تان ،آلباني ،آندورا ،بحرين ،بوليوي،
بوسني و هرزگوين ،كلمبيا ،مصر ،اكوادور ،مجارستان،
اردن،كوزوو،لتوني،لبنان،مالت،مولداوي،مونتهنگرو،
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.ذيبخشافزود:عدممنعترددمستلزمارايهتست
 PCRمنفي با اعتبار ۹۶س��اعته در مبدا و انجام تست
مجدد پس از ورود به كشور براي مسافران باالي۸سال
در كشورهاي پر خطر است و تردد در ساير كشورها با
الزام ارايه تست PCRمنفي با اعتبار ۹۶ساعته در مبدا
وانجاممراقبتهايسندروميكپسازورودبهكشورو
انجامتستمجدددرصورتنيازبالمانعاست.

پرواز در فرودگاههاي كشور
 2برابر شد
س��ياوش اميرمكري ،مديرعامل ش��ركت فرودگاهها
و ناوبري هوايي اي��ران گفت :در ماهه��اي فروردين و
ارديبهش��ت  1400كل پروازهاي فرودگاههاي تحت
مالكيتشركتفرودگاههاوناوبريهواييايراننسبت
بهماههايمشابهسالگذشته 100درصدافزايشيافت.
اميرمكري در گفتوگو با فارس با اعالم اين خبر بيان
كرد :فروردين و ارديبهشت امسال در مجموع 48هزار
و 735پرواز با جابهجايي حدود سه ميليون و 637هزار
مس��افر در فرودگاههاي تحت مالكيت شركت انجام
شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست
و برخاس��ت  100درصد و در اعزام و پذيرش مس��افر
 75درصد افزايش نشان ميدهد .اميرمكري افزود :در
پروازهايداخليفرودگاههايتحتمالكيتشركتدر
فروردينوارديبهشت 1400نسبتبهمدتمشابهسال
گذشته در نشست و برخاست  100درصد و در اعزام و
پذيرش مسافر  71درصد افزايش وجود داشته است؛
همچنين آمار پرواز و جابهجايي مس��افر در پروازهاي
خارجي و بينالمللي نيز رش��د 100درصدي را نشان
ميدهد .مديرعامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايرانهمچنينبابياناينكهارديبهشتامسال 23هزار
و 464پروازباجابهجاييبيشازيكميليونو 700هزار
مسافردرفرودگاههايتحتمالكيتشركتانجامشده
است،گفت:درارديبهشتماه 1400نسبتبهماهمشابه
سالگذشتهدرنشستوبرخاست 63درصدودراعزام
وپذيرشمسافر 30درصدافزايشوجودداشتهاست.

اخبار
تبليغاتسياسيوقمار
ازبااليصفحهيوتيوبحذفشد

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 ميكند .به گزارش مهر به نقل
از رويترز ،اين ش��بكه اجتماعي با ارسال ايميلي به
آگهيدهندگان اعالم كرد تغيير در ساختار مبتني
بر اقدامي است كه سال گذشته براي تعطيل كردن
تبليغات باالي صفحه بهصورت ش��بانهروز انجام
شده است .به اين ترتيب يوتيوب رزرو تبليغات تمام
صفحهراتعطيلكردهوآنرابافرمتهايهدفمندتر
جايگزينميكند.قب ً
الدرانتخاباترياستجمهوري
 ٢٠٢٠ميالدي،دونالدترامپتبليغاتبااليصفحه
يوتيوب را رزرو كرده بود .يك سخنگوي گوگل در
بيانيهاي ايميلي نوشت :ما بهطور مرتب ملزومات
تبليغاتي خود را بررسي ميكنيم تا تضمين شود
مياننيازهايآگهيدهندگانوكاربرانتوازنايجاد
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
منجرميشود.

خدمات وركاسپيس گوگل
براي همه قابل دسترس شد

گ��وگل تغيير بزرگي در خدمات آنالي��ن خود داد و
مجموعه ابزارهاي بهرهوري وركاس��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 قابليتهاي بيشتر در
س��رويسهاي گوگل درايو ،ميت ،داكس ،شيتس و
سرويسهاي ديگر نيازي به داشتن پروفايل سازماني
ندارند .طبق بيانيه مطبوعاتي گوگل ،اكنون بيش از
سه ميليارد كاربر فعلي گوگل به ورك اسپيس بهطور
كامل دسترسي دارند .كاربران بايد گوگل چت را در
جي ميل فعال كنند تا دسترسي به خدمات يكپارچه
گوگلراتجربهكنند.البتهكاربرانممكناستتغيير
بزرگي را احساس نكنند زيرا اكانتهاي رايگان پيش
از اين به س��رويسهايي مانند گوگل درايو و داكس
دسترسي داش��تند .اما وركاسپيس قابليتهايي
نظير پيشنهادهاي هوشمند در ايميلها يا اسناد را
فراهم ميكند و امكان منشن كردن افراد با استفاده
از عالمت @ براي افزودن آنها به وظايف و ارايه كردن
اس��ناد ،صفحات يا اس�لايدها به شكل مستقيم در
تماسهاي گوگل ميت وجود دارد .در حالي كه اكثر
اين قابليتها اكنون رايگان شده است ،گوگل نسخه
پولي به نام  Workspace Individualمعرفي
كرد كه صاحبان شركتهاي كوچك را هدف گرفته
و قابليتهاي پولي ش��امل خدمات رزرو هوش��مند،
ديداره��اي ويديوي��ي حرف��هاي ،بازاريابي ايميلي
شخصيسازيش��ده و موارد ديگر را فراهم ميكند.
گوگلهمچنينبعضيقابليتهايجديدراهممعرفي
ميكند.گوگلچتبرايكارقدرتمندترشدهوبيشتر
شبيه Slackميشود .با اين حال ابزارهاي همكاري
بيشتري نسبت به اين اپليكيشن پيامرساني فراهم
ميكند.گوگلهمچنيناعالمكرداسپيسبافايلها
و وظايف يكپارچه ميشود تا همه اطالعات مربوط،
مكالمات و فايلها براي يك پروژه سازماندهي شود.
اين يكپارچگي مطالب براي موضوعات ميتواند در
سطح س��ازماندهي مديريت شود .بعضي تصاويري
كه گوگل فراهم كرده است ،نشان ميدهد اسپيس
به كاربران اجازه ميدهد 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 ميدهد .در باالي ستون چت ،كاربر گزينهاي
براي نگاه ك��ردن به مكالمه يا س��وئيچ به فايلها يا
وظايف دارد.

شركت ملي نفت ايران
شركتمليمناطقنفتخيزجنوب
شرکت بهره برداری نفت
و گاز آغاجاری (سهامی خاص)
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دنيايفناوري

دانش و فن

سياست مركز ملي فضاي مجازي درباره رمزارزها :استفاده از رمزارزها با منشأ خارجي ترويج نميشود

تاكيد فعاالن رمزارز به استفاده ازاين فناوري درمقابله با تحريم

معاونراهبريفنيمركزمليفضايمجازيبهتازگيگفت
كه مركز ملي فضاي مجازي اس��تفاده از رمزارزها با منشأ
خارجينظيربيتكوينراترويجنميكندزيرانهتنهامتولي
آنمشخص نبوده بلكه س��رمايهگذاران آن نيز مشخص
نيست.ايندرحالياستكهفعاالنحوزهرمزارزباتاكيدبر
توسعهاقتصادكشوربابهرهگيريازفناوريهاينوينمالي،
تاكيدكردندكهكشوردرشرايطاقتصادتحريميقراردارد
و به همين دليل الزم است تمامي راهكارهاي ما مبتنيبر
ايستادگي در مقابل تحريمها ارايه شود و بدين شكل آثار
ناش��ي از تحريمها را خنثي كني��م .در چند ماه اخير هم
استخراجبيتكوينجنجالهايبيشتريبهپاكردهاست.
ازطرفينبودقانونمشخصبرايبرخوردبافعاالناينحوزه
كهازسويبانكمركزيفعاليتشانغيرقانونياعالمشده
و در مقابل آن دس��ته كه استفاده از ارز ديجيتالي را راهي
براي دور زدن تحريمها و ارزآوري ميدانند و از طرف ديگر
واكنش مسووالن وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در
فصلگرمابهگردناستخراجكنندگانانداختهوهرروزيك
مزرعهاستخراجرابااينادعاشناساييميكنند.پيشازاين
ابوالحسنفيروزآباديبابياناينكهارزهايديجيتالبحث
مفصليدارد،گفتهبود:اينكهارزديجيتالتوليدكنيميك
موضوعاست،ارزديجيتالبهعنوانابزارمبادلهيكموضوع
است و اينكه به عنوان ثروتاندوزي و سرمايهگذاري به آن
نگاهكنيم،يكموضوعديگراست.فعالدركشورما،توليد
واستخراجرمزارزهايجهانروابهعنوانيكفرآيندمثبت
درحالساماندهياست،درحوزهمبادلههممقداريكهبه
دورزدنتحريمهاكمككند،بايدموردحمايتقراربگيرد.
بايدرويكردويژهايبرايبرخوردبارمزارزهاتعريفشود
ابوالفضل روحاني ،معاون راهبري فني مركز ملي فضاي
مجازي ،اظهار ك��رد :رمزارزها بهطور كل��ي و با مديريت
شرايطي ميتوانند ابزاري براي دور زدن تحريم در برخي
از معامالت باش��ند اما بايد رويكرد ويژهاي براي برخورد با
اينموضوعبرايآنتعريفشود.مركزمليفضايمجازي
استفاده از رمزارزها با منش��أ خارجي نظير بيت كوين را
ترويج نميكند زيرا نه تنها متولي آنمشخص نبوده بلكه
س��رمايهگذاران آن نيز مشخص نيس��ت .وي ادامه داد:
نوسانات عجيب قيمت بيتكوين و تالطم قيمتي آن در
بازارهاي جهاني جاي پرسش دارد براين اساس سياست
مركز اين است كه تشويقي در اين حوزه نداشته باشيم اما
درجمهورياسالميبهويژهبانكمركزي،باتوجهبهاينكه
رمزارزهاميتواندابزارمناسبيبرايدورزدنتحريمهابراي
برخيازمعامالتباشدبايدرويكردويژهايبرايآنتعريف
ش��ود .روحاني با اش��اره به موضوع بالكچين و رمزارزها
گفت :پژوهشگاه فضاي مجازي نسبت به آسيبپذيري 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
باقيماندهبايدباتوجهبهشرايطوبرنامهريزيانجامشدهبا
هدفآگاهسازياينموضوعنسبتبهشفافسازيموضوع
رمزارزها اقدام و رويكرد جمهوري اسالمي را نسبت به اين
موضوعتبيينكرد.
استفاده از فناوريهاي نوين مالي
در حوزه مديريت شهري
در جلس��هاي با حضور فعاالن حوزه رم��زارز ،به ضرورت
قانونمندسازي فعاليت اينحوزهو استفاده از فناوريهاي
نوينماليدرحوزهمديريتشهريپرداختهشد.علياصغر
قائمي،مديرعاملسابقسازمانفناورياطالعاتشهرداري
تهران ،در خصوص كاربردي ش��دن رمزدارايي در حوزه
مديريت ش��هري اظهار كرد :درص��ورت تعيين تكليف

راهكارهايمابايدمبتنيبرايستادگيدرمقابلتحريمها
ارايهشودوبدينشكلآثارناشيازتحريمهاراخنثيكنيم.
تصميمگيريدرجهتقانونمندسازينبايدتنهامختصبه
حوزهرمزداراييباشدبلكهبايدچارچوبوساختارفعاليت
در حوزه مجموعه فناوريهاي نوين مالي ايجاد ش��ود تا
بتواندرجهتتوسعهاقتصادكشورحركتكرد.مديرعامل
ش��ركت فعال در حوزه رمزدارايي ضم��ن تاكيد بر احراز
هويتصرافيهابهتشكيليككميتهخودتنظيمگراشاره
كردوگفت:اينكميتهازنمايندههايانجمنبالكچين،
انجمنفينتكوسازماننصركشورتشكيلشدهتابتوانيم
درجهت تعيين تكليف وضعيت ح��وزه رمزدارايي و رفع
مشكالتفعاالناينحوزهگامبرداريم.

حوزه رمزداراييها شامل انواع توكنهاي داراييپايه ،پول
الكترونيكي و  ...در كش��ور و تبيين چارچوب قانوني آن،
ميتوان از رمزدارايي در جهت توكنايز كردن داراييهاي
شهروبرخيامورشهريبهرهگرفت.ويبابياناينكهبايد
براي ارتقا و پايدارسازي درآمدهاي مديريت شهري سراغ
روشهايجديدرفتاظهاركرد:دربرنامهريزيهايانجام
شده،سعيداريمتادرصورتانتخاببهعنوانعضوشوراي
اسالميشهرتهرانازفناوري DLTوتوكنهايموسومبه
رمزداراييها در شؤون مختلف مديريت شهري استفاده
كنيم.باطراحيواجراييكمدلدقيقومبتنيبرقوانين
باالدستي ميتوان از فناوري بالكچين در توكنايز كردن
داراييها ،برخي خدمات شهري و راهبري بودجه غيرنقد
شهرداريتهراناستفادهكردوضمنارتقامحسوسسطح
شفافيتماليوعملكردي،منابعيپايداررادرجهتمنافع
شهرايجادكرد.
ضرورت توسعه  ICTدر 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��كلگيري
دركودغدغهايصحيحدرخصوصموضوعونقشICT
و فناوري اطالعاتبهعنوانجزو الينفك مديريت شهري
خود دستاورد قابل توجهي محس��وب ميشود و يكي از
نش��انههاي 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
بخشهايمختلفمديريتشهريراتسهيلخواهدكرد.
مديرعاملسابقسازمانفناورياطالعاتشهرداريتهران
خاطرنشان كرد :اشراف همه حوزهها به موضوع ICTيك
ضرورت است و بايد مانند سواد و يك زبان براي تعامل بر
حضوروفرهنگسازيآنتاكيدشود.تخصيصحداقليك
كرسي به موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات در شوراي
شهرتهرانميتواندالگوييبرايسايرشهرهاوبهخصوص
كالنشهرها ش��ود .فضاي شوراي ش��هر هر شهري بايد
تخصصي شده و با استفاده از متخصصان و كارشناسان در
جهتپيادهسازيمديريتشهريتخصصيحركتكند.
شروع به حركت چرخدندههاي
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 :چرخدندههاي قانونگ��ذاري ح��وزه رمزدارايي از
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س��وي مجلس به حركت درآمده و س��عي براين است تا
استراتژيهايمناسباينحوزهباهمافزاييوايفاينقش
تمام نهادهاي مرتبط در كش��ور تعريف ش��ود .وي ادامه
داد :در جلسات همانديشي و هماهنگي حوزه رمزدارايي،
نمايندههايي از صرافيهاي مربوطه،پلتفرمهاي تبادلي
و انجمنها و صنوف رايانهاي مرتبط حضور داشتند تا به
موضوع ايجاد و تبيين ساختار و چارچوب مشخص حوزه
رمزدارايي در كش��ور پرداخته ش��ود .در اين بررسيها و
جلساتفنيكهادام هدارخواهدبود،قراراستمسيرمنتهي
بهقانونمندسازيفعاليتهايزيرمجموعهفناوريدفتركل
توزيعش��ده ،بالكچين و بروز آن در قالب انواع توكنها و
رمزداراييها در كشور مشخص شود و در اين راه مجلس از
كارشناسانومتخصصاناينحوزهنيزبهرهمندخواهدشد.
تعيين ذينفعان حوزه رمزدارايي
درمجلس
اين كارش��ناس و فعال حوزه رمزارز بيان كرد :بايد ضمن
تثبيت و نيل به اتفاق نظر روي تعاريف بعضا پيچيده اين
حوزه ،ذينفعان بازار رمزدارايي و مسووليت هر دستگاه و
نهادمرتبطبهاينموضوعتعيينشودتاهركسباتوجهبه
شرحوظايفومسووليتخودعملكند.ويبابياناينكهقرار
نيستمجلسهمهكارهحوزهرمزداراييشودگفت:رييس
مجلسشوراياسالميدرجهتتعيينتكليفومسكوت
نماندنوضعيتحوزهرمزداراييوپيشگيريازبحرانهاي
احتماليگامبرداشتهوقدمهايبعديبايدبراساستعيين
مسووليتهاتوسطدولتونهادهايذيربطبرداشتهشود.
مجلسسعيداردتاچارچوبقانونيحوزهرمزداراييرادر
كشورتبيينكندامامسووليتنهادهايمرتبطازجملهبانك
مركزي،وزارتاقتصاد،سازمانبورس،شورايعاليفضاي
مجازيونهادهايفنيوحاكميتيدراينطرحبايدمشخص
شود .وي همچنين به تدوين نقشه راه حوزه رمزدارايي از
سوي مجلس اشاره كرد و گفت :با توجه به اهميت و ابعاد
متنوعموضوعنبايدباسرعتدراينخصوصتصميمگيري
شودودرتدويننقشهراهبايدذينفعاناينحوزهنيزدرگير
شوند .اولويت اول مجلس تدوين نقشه راه بازار رمزدارايي
و فناوريهاي مربوطه به عنوان بخشي از حوزه ديجيتال
فاينانس اس��ت تا قطار توسعه و قانونمندسازي اين حوزه
حركتخودرادرمسيردرستادامهدادهومردمبااطمينان
خاطرازمزايايآنبهرهمندشوند.
فعاالن حوزه رمزدارايي خواهان
وجاهتقانونيفعاليتهستند
وحيد والي ،مديرعامل يكي از شركتهاي فعال در حوزه
رمزارز،نيزبااشارهبهفعاليتهايمجلسبراياقدامدرجهت
تعيين تكليف فعاالن ح��وزه رمزدارايي اظهار كرد :بعد از
ورود مجلس به حوزه رمزدارايي ،مذاكره براي فعاالن اين
حوزهتسهيلشدزيرادرحدوددهسال،تمامتالشفعاالن
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

اعالم آمادگي فعاالن حوزه رمزدارايي
براي هرگونه شفافسازي
والي بيان ك��رد :فعاالن حوزه رمزدارايي به دنبال وجاهت
قانوني خود هس��تند و آمادگي هرگونه شفافسازي در
خصوصفعاليتهايخودوتراكنشهايماليشركتها
وجوددارد.دودغدغهازسويمسووالندولتيدرخصوص
فعاالنحوزهرمزداراييمطرحاستكهيكيازاينمشكالت
احرازهويتفعاالنحوزهرمزداراييودغدغهبعديدولتيها
ش��فافيت در تراكنشهاي مالي اين شركتها است .وي
تاكيد كرد :فعاالن حوزه رمزدارايي آمادگي كامل جهت
هرگون��ه شفافس��ازي در عملكرد خود را ب��راي ارايه به
مسووالن نهادهاي مرتبط دارند تا درصورت تاييد سوابق،
راهكارهايكارگشا درجهت توسعه اقتصادكشور اجرايي
ش��ود .درصورت شفافس��ازي درخصوص فعاالن حوزه
رمزدارايي ،دايره اعتم��ادي از نهادهاي امنيتي و نظارتي
تش��كيل ش��ده و اين حوزه ريلگذاري ميشود .درحال
حاضر نميتوان قانوني را براي ح��وزه رمزدارايي تعريف
كردزيرا تكنولوژيو فناوريهادرحالرشدوبهروزرساني
هستند .مديرعامل شركت فعال در حوزه رمزدارايي ادامه
داد:درصورتريلگذاريحوزهرمزداراييدرطوالنيمدت
وبهصورتتدريجيلوكوموتيواقتصادكشوركهدرراستاي
منافع ملي اس��ت حركت كرده و از دنيا عقب نميمانيم.
آسيبهاي ناش��ي از تحريمها نيز ديگر در كشور پررنگ
نبودهوكارسازنيستزيرارمزداراييهاميتواننددردورزدن
تحريمها بسيار تاثيرگذار باشند و فعاالن حوزه رمزدارايي
راهكارهايايندورزدنهاراكامالميشناسند.
تبعات جدي قرارگيري رمزداراييها
در رده ارز در كشور
در اين نشست ساير شركتهاي فعال در حوزه رمزدارايي
نيز به توضيحاتي درخصوص مشكالت حوزه رمزدارايي
و راهكارهاي كارس��از پرداختند .ضرورت اصالح تبصره
 ۷رمزداراييها ،تعيين جنس رمزداراييها 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
محسوبكردنرمزداراييهاتاكيدكردند.آنهااظهاركردند
كه ارز پولي است كه يك دولت به آن اعتبار ميدهد و در
صورتي كه رمزارزها ،ارز محس��وب شوند ،بانك مركزي
موظف است مسووليت آن را بپذيرد .اين در حالي است كه
هيچدولتديگريبهجزالسالوادورتابهحالاينمسووليت
را نپذيرفته است .آنها تاكيد كردند كه بازار رمزارزها تا ده
سال آينده دچار اين نوسانات خواهد بود و كسي قادر به
جلوگيريازايننوساناتنيستواگردولتيپشترمزارزها
قرار بگيرد ،مس��وول اين نوسانات خواهد بود .همچنين
فعاالناينحوزهازجملهانجمنبالكچيننسبتبهاتهام
خروج ارز از كشور از طريق رمزداراييها واكنش نشان داده
و به اين موضوع انتقاد كردند .اين انجمن نسبت به خروج
ارز از طريق رمزداراييها 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.

پاكسازي بازار  ۳۰۰ميليون دالري
تجهيزات «سيمكارتخور» از كاالي قاچاق
اجراي طرح رجيستري تلفنهمراه در سه سال گذشته
موجب كاه��ش بيش از ۶ميلي��ارد دالري قاچاق كاال به
كشور شده كه در ادامه اين طرح قرار است با توسعه طرح
رجيستري به ساير تجهيزات س��يمكارتخور از قاچاق
ساالنه۳۰۰ميليوندالركااليديگربهكشورنيزجلوگيري
شود .به گزارش ايرنا ،اجراي طرح رجيستري تلفنهمراه
طي ۳سالگذشتهموجبكاهشبيشاز ۶ميليارددالري
قاچاقكاالبهكشورشدهاست؛بنابراعالمگمركجمهوري
اسالمي،ارزشوارداترسمي تلفنهمراهدر سالگذشته
بالغ بر  ۲ميليارد و ۴۰۰ميلي��ون دالر بوده كه اين ميزان
نسبتبهسال( ۹۵قبلازاجرايطرحرجيستريموبايل)،
تقريبا ۸برابر شده است .فعاالن بازار تلفن همراه معتقدند
اجراي طرح رجيس��تري و ايجاد محدوديت در دريافت
خدمات اپراتوري براي گوش��يهاي قاچ��اق كه از طريق
شناسهكاالياهمان IMEIگوشيتلفنهمراهامكانپذير
ش��د ،عامل اصلي كاه��ش قاچاق اين كاال اس��ت .دولت
دوازدهمهمچنيندرروزهايپايانيخوددرتالشاستبا
توسعهطرحرجيستريبهسايرتجهيزاتسيمكارتخوراز
قاچاقساالنه۳۰۰ميليوندالرديگربهكشورنيزجلوگيري
كند.بنابراظهاراتحميدرضادهقانينيا،سخنگويستاد
مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،دس��تگاههاي ذيصالح در ۱۱
لوارهها
خردادماهجلسهايبرايپيگيريرجيستريموباي 
برگزار كردند؛ با توجه به نتايج آن جلس��ه ،قرار شد كه فاز
دوم طرح رجيستري كه شامل تمامي دستگاههاي داراي
سيمكارت است ،هرچه سريعتر عملياتي شود .به گفته

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،تبلتها و ديگر
تجهيزات��ي كه پيش از اجراي فاز دوم طرح رجيس��تري
خريداريشدند،دچارمشكالتمربوطبهعدمرجيستري
نميشوند،اماالزماستكهايندستگاهها،يكباربههمراه
سيمكارت ،روشن شده و استفاده ش��وند .موبايلوارهها
شاملكليهتبلتها،ساعتهايهوشمند،باركدخوانهاو
مبدلارتباطاتثابتبهسياروارداتيوتوليدداخلهستند
كه ميبايست پس از اعالم زمانبندي وزارت ارتباطات در
سامانه همتا ثبت شوند .با توجه به مصوبه مجلس شوراي
اسالمي ،اين طرح ميبايست در اسرع وقت اجرايي شده
و زمانبندي اجراي آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات اعالم ش��ود .بنابر آمار ارايه ش��ده سامانه همتا،
ميت��وان گفت كه با اجراي طرح رجيس��تري تجهيزات
لوارهها
دارايسيمكارت،قاچاق ۳۰۰ميليوندالريموباي 
پاكسازي ميشود و عايدي دولت از محل دريافت عوارض
گمركي ۶۰۰ميلي��ارد تومان افزايش مييابد .به گزارش
ايرنا،دولتمطابققانونموظفبهتكميلطرحرجيستري
و مشموليت تمامي دس��تگاههاي داراي سيم كارت در
س��ال ۱۴۰۰است .بر همين اساس ،طبق بند ح تبصره
 ۸قانون بودجه  ۱۴۰۰و همچنين بر اس��اس آييننامه
اجرايي م��اده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،وزارت
ارتباطاتوفناورياطالعاتموظفاستكليهتبلتهاو
ساعتهايهوشمندباركدخوانومبدلارتباطاتثابتبه
سياروارداتيوتوليدداخلرادرسامانههوشمندمديريت
تجهيزاتسامانهاي(همتا)ثبتكند.

سنجش حرارت و قندخون
با نسل جديد اپل واچ
ش��ركت اپل روي مدله��اي جديد اپ��لواچ و
قابليتهاي سالمتي ،صفحه نمايش چندتايي،
ارتقاي سرعت ،مدل ورزشي مقاوم و حسگرهاي
سنجش حرارت بدن و قند خون كار ميكند .به
گزارش ايسنا ،منابع آگاه اظهار كردند اين شركت
فن��اوري امريكايي س��رگرم برنامهري��زي براي
عرضه مدلهاي جديد اين خط محصول اس��ت
كه احتمال اپل واچ س��ري  ۷نام خواهند گرفت
و پردازنده س��ريعتر ،اتصال بيسيم بهبوديافته
و صفحه نمايش بهروزش��ده خواهند داشت .اپل
قصد دارد سال آينده اپلواچ اصلي را بهروز كرده
و به همراه جانشين مدل پايينتر اپل واچ اسئي
و م��دل جديدي ويژه ورزش��كاران رش��تههاي
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  ۲۰۲۲عرضه خواهد شد.
حس��گر س��نجش قند خون كه به كنترل سطح
قند خون افراد ديابتي كمك ميكند ،بعيد است
تا چند س��ال ديگر براي عرضه آماده شود .مدل
امسال اپلواچ صفحه نمايش با لبههاي باريكتر و
تكنيك لمينيشن كه صفحه نمايش را به پوشش
مقابل نزديكتر ميكند را امتحان كرده است.
در مجموع س��اعت جديد اپل احتم��اال اندكي
ضخيمتر خواهد ب��ود اما نه به اندازهاي كه توجه
كاربر را جلب كند .اين مدل شامل قابليت اولترا
وايد باند بهروزشده 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 ،نرمافزار واچاواس  ۸را نمايش داد كه اجازه
ميدهد دس��تگاه قفل در و اتاقهاي هتل را باز
كند .مدل ورزشي مقاوم ساعت اپل براي عرضه
در س��ال  ۲۰۲۱در دست ساخت بود اما احتماال
در س��ال  ۲۰۲۲عرضه ميش��ود .مدل جديد به
اپل اجازه ميده��د با مدله��اي مقاومي كه از
شركتهايي مانند گارمين و كاسيو كامپيوتر عرضه
ميشود ،رقابت كند .شركت لوكس شير پرسيژن
اينداستري مونتاژكننده 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
ميكند .سنجش حرارت بدن شيوه مهمي براي
شناسايي كوويد  ۱۹است و باعث افزايش تقاضا
براي دستگاههايي شد كه چنين قابليتي دارند.
بعضي از ش��ركتها حرارتسنجهاي ديجيتالي
عرضه كردهاند كه به پورت شارژ تلفن هوشمند
وصل ميش��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 ميدهد .كنترل قند خون
مدتهاست كه در اپل در دست توسعه قرار دارد
و قابليتي بدون رقيب خواهد بود.
اپ��ل و ش��ركتهاي ديگ��ر در ح��ال حاضر به
اپليكيش��نهايي متكي هس��تند كه به كاربران
اجازه ميدهند 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 ميگذارند .كاربران معموال
به انگشتشان نيشتر ميزنند تا يك قطره خون
براي اندازهگيري 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
 ۲۰۱۵كه براي نخس��تينبار عرضه شد ،به يكي
از محصوالت مهم اپل تبديل ش��ده اس��ت و به
همراه آيفون واي پد اكوسيس��تم سخت افزاري
اپل را كام��ل كرده و كمك كرده دس��تگاههاي
پوش��يدني ،خانگي و لوازم جانبي اين ش��ركت
بي��ش از  ۳۰ميليارد 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  ۱۴اكتبر 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  ۲۴ژوئن
رونمايي خواهد شد ،حدود چهار سال زمان ببرد.
اين شركت بيسروصدا اين خبر را در به روزرساني
صفحه پش��تيباني ويندوز اعالم كرد .پيش از اين
زم��ان پايان پش��تيباني از بعضي از نس��خههاي
ويندوز  ۱۰در اين صفحه اعالم ش��ده بود .در اين
صفحه تاكيد شده كه مايكروسافت پشتيباني از
نسخههاي ويندوز  ۱۰هوم و ويندوز  ۱۰پرو را در
 ۲۹ژوييه سال ۲۰۱۵آغاز كرد و تاريخ بازنشستگي
اين سيستم عامل اعالم ش��ده است .زمان اعالم
ش��ده عمر ويندوز  ۱۰را بيش از  ۱۰س��ال نشان
ميدهد كه مشابه نسخههاي قبلي سيستم عامل
ويندوز اس��ت .بر اس��اس گزارش انگجت ،انتظار
ميرود ويندوز  ۱۱مايكروسافت بازطراحي شده
و شامل فروش��گاه ويندوز بهس��ازي شده باشد.
مايكروسافت اخيرا ويندوز  ۱۰ايكس كه در ابتدا
قرار بود براي دستگاههاي داراي دو صفحه نمايش
عرضه ش��ود را لغو كرد .گفته ميشود قرار است
بعضي از قابليتهايي كه براي اين نسخه برنامهريزي
شده بود در نسخه استاندارد ويندوز عرضه شود.
شايد اين اقدام پشتيباني از دستگاههاي داراي دو
صفحه نمايش را براي توليدكنندگان و طراحان
بدون نياز ب��ه كار با يك نس��خه جداگانه ويندوز
راحتتر كند.

رويداد
توقف دوباره واردات
در مقابل صادرات

رييسكنفدراسيونصادراتايرانبااشارهبهتوقفمجدد
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
الهوتيامروزدربيستوچهارمينجلسههياتنمايندگان
اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به موضوع رفع تعهد ارزي
كه با تالشه��اي اتاقهاي بازرگاني ،تع��اون و اصناف و
تالشهاي س��ازمان توس��عه تجارت ايران به سرانجام
رس��يده اس��ت ،گفت :اين تالشها باعث صدور ابالغيه
 177ستادهماهنگياقتصاديدولتشدكهبراساسآن
صادركنندگاناز5روشموجوددربخشنامهميتوانستند
نسبت به رفع تعهد ارزي اقدام كنند .وي بيان داشت :لذا
تماممسووليتواختياراتكميتهماده 2دولتبهكميته
اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران واگذار شده است
و همچنين به اين س��ازمان اختيار داده شد تا با توجه به
نقشتخصصيسازمان،ايننويدرابهصادركنندگانداد
كهباتغييراتبخشنامههاپسازاينمواجهنخواهيمبود،
اما از دو هفته گذشته كه واردات در مقابل صادرات باز هم
دستخوشتغييراتشدهوصادركنندگانبرايبهرهگيري
ازامتيازوارداتدرمقابلصادراتيابايددرحوزهتخصصي
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 ميخواهند 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 بازگشتهايم و با توجه به
اينكهمسووليتدرسازما نصمتدرجهتتوسعهتجارت
قرار دارد انتظار داريم حداقل  2هفته قبل از اجراي يك
بخشنامه آن را به صورت رس��مي اعالم كنند تا چنين
محدوديتهاييهرچهسريعتربرطرفشودوبهگونهاي
نباشدكهيكواردكنندهوصادركنندهبدونآگاهيقبلي
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 ميشود كه اين معضل بزرگي است كه عمال
صادركنندگانرابهجاياينكهبهسمتصادراتهدايت
كندبامشكالتبيشتردرگيرميكند.

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 ( )۱مصوبه هفتاد و دومين جلسه
ستادملي مديريت كرونا مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۲را ابالغ
و بدين شرح منتشر شد .۱« :حداكثر افزايش اجارهبها
يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كالنشهر تهران تا
سقف ۲۵درصدو سايركالنشهرها تاسقف ۲۰درصد
و براي س��اير مناطق شهري كشور تا سقف ۱۵درصد
خواهد بود .۲ .مهلت ثبت نام اش��خاص واجد شرايط
براي دريافت تس��هيالت كمك وديعه اجاره مس��كن
تا پايان ش��هريور ماه ۱۴۰۰تمديد ميشود .بانكها و
موسس��ات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه
سال جاري تسهيالت مذكور را پرداخت نمايند .سقف
مبلغ اين تسهيالت براي كالنشهر تهران ۷۰ميليون
تومان ،س��اير كالنش��هرها ۴۰ميليون تومان و ساير
شهرها  ۲۵ميليون تومان تعيين ميش��ود .شرايط و
مقررات مترتب براي اين تسهيالت در سال ،۱۳۹۹در
س��ا ل جاري نيز به قوت خود باقي است .تا سقف مبلغ
 ۱۰هزار ميليارد تومان از بسته تسهيالت كرونايي ،در
سال  ۱۴۰۰به پرداخت تس��هيالت براي اين موضوع
اختصاص داده ميشود .۳.با عنايت به استمرار شرايط
بيماري كرونا ،كليه قراردادهاي اجاره مربوط به امالك
مسكونياستيجاريكهازتاريخابالغاينمصوبهتاپايان
سال ۱۴۰۰مدت زمان اعتبار آنها به اتمام ميرسد ،در
صورتعدمتوافقطرفينوتمايلمستاجرين،بهمدت
يكسالبهصورتخودكارتمديدميگردد.مواردذيلاز
مشمولاينحكممستثنيميباشد«:چنانچهمالك،به
منظورتخريبواحدمسكوني،احداثساختمانجديد
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
رسيدگيكننده ،ما بهالتفاوت مال االجاره را به موجر
پرداخت ننموده باش��د؛ امالك م��ورد اجاره كه قبال يا
در مدت تمديد قرارداد بهطور قطعي و رس��مي مورد
معامله قرار گرفته باش��ند ،مستاجر ميبايست ظرف
مدتدوماهازتاريخانتقالسندرسمينسبتبهتخليه
وتحويلآناقدامنمايد؛چنانچهمستاجرباافزايشمبلغ
اجارهبانرخهايفوقالذكرموافقتننمايد،بهتشخيص
مرجع صالح رسيدگيكننده ،واحد قابل تخليه است؛
مس��تاجريني كه در دوره قرارداد اجاره بر اس��اس اين
مجوز ،به تش��خيص مرجع صالح رسيدگيكننده به
تعهداتخودعملنكنندوموجبتضييعحقوقموجر
شوند،مشمولاينمصوبهنخواهندشد؛چنانچهموجرو
افرادتحتتكفلويصرفامالكهمينواحدمسكوني
مورد اجاره بوده و نياز (مالك و افراد تحت تكفل) موجر
به ملك مس��كوني مورد اجاره براي س��كونت ،توسط
مرجع صالح رسيدگيكننده احراز شود؛ چنانچه بنا به
تشخيصمرجعصالحرسيدگيكننده،رفتارمستاجربر
خالفعرفبودهوباعثشكايتسايرساكنينواحدهاي
مسكونيشدهباشد؛چنانچهمستاجردردوراناستفاده
ازواحدمسكونياستفادهغيرياخالفتعهداتمقرردر
اجارهنامهاعمازكاربرينمايد؛چنانچهمستاجردردوره
قبل نسبت به ايفاي تعهدات از قبيل پرداخت به موقع
اجارهبها ،هزينه و ش��ارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و
زيان قابل مالحظه موجر (به تش��خيص مرجع صالح
رسيدگيكننده)شدهباشد».

صنعت،معدنوتجارت
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در نشست ماهانه اتاق تهران در حضور رييس سازمان بورس تشريح شد

گاليهها و انتظارات بورسي اتاق

ادامهدرصفحهاول
انتقاداتوانتظاراتازبازارسرمايه
درادامهاينجلسهكهباحضوررييسسازمانبورسواوراق
بهادارهمراهبود،تعداديازاعضايهياتنمايندگانبهطرح
ديدگاههاودغدغههايخوددرموردبازارسرمايهپرداختند.
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران نخستين
كسيبودكهنظراتخودرادراينبخشاعالمكرد.
فريال مستوفي گفت :در سال گذشته ،اتفاقاتي در بورس
كشوررخدادكهبراياقتصادكشورخوشايندنبودوشاخص
كل بورس ،در اين سال 2.5برابر شد و اين درحالي بود كه
رشد اقتصادي براي اين سال كمتر از 2درصد برآورد شد.
تفاوت قابل توج��ه ميان عملكرد واقعي اقتصاد و بازدهي
شاخصبورسكههموارهدراقتصادوجودداشتهاست،در
اين سال ،تشديد شد و نتيجه دامن زدن به بازدهي كاذب
بورس،ايجادحبابوهدايتبسياريازمردمبهاينبازاربود.
او با اش��اره به اينكه ترغيب خيل عظيم��ياز مردم براي
پيوستنوورودبهبازارسرمايهبدونپيشبينيالزاماتآن
صورت گرفت ،ادامه داد :اقتصاد در وضعيت ركود تورمي
بهسرميبردودربازارپولهمنرخحقيقيسودمنفيبود.
درچنينشرايطي،لطماتشديديبهجامعهواردشدكه
نهتنهامردم،سرمايههاياندكخوددراينبازارراازدست
دادندبلكهامكانمتنفعشدنازسودكمبانكيهمبرايشان
ميسرنشدواكنونباقفلشدنداراييهايشاندربازاربورس
مواجه هستند .مس��توفي ادامه داد :عدم شناخت متولي
سياستگذاري در بازار بورس از ابزارهاي قابل استفاده يا
دستكاريهاي مختلف دستوري و غيرفني ،موجب شده
تابدونشناختكافيوبررسيآثاراقدامات،ياتغييرروسا
در سازمان بورس ،صرفاً شاهد تغيير دامنه نوسان بورس
باشيمكهمتاسفانهتعييندامنهنوسانبهجزبيثباتيبازارو
تطويلتخليهحباب،پيامدديگريندارد.اوگفت:مهمترين
اقداماتموردانتظارازمقامسياستگذاربازارسرمايهكشور،
بهروزرسانيقانونومقرراتحاكمبرفعاليتاينبازار،حفظ
استقالل،ارتقاءشفافيتورفععدمتقارناطالعاتياست.
مس��توفي با طرح اين پرسش كه نقش اشخاص حقوقي
بزرگدرشكلگيريشرايطفعليبازارچگونهبودهاست؟
گفت:وجودشايعاتفراواندربازارسرمايهبهصالحنيست
واگرمنابعجهتمصارفدولتدرواگذاريهاواوراقجذب
شدهبايدبهدقتشفافسازيشودواگراشخاصحقوقياز
بازارخارجشدهاندنيزبايدداليلوابعادآنوسياستاتخاذي
توضيحدادهشود.پرسشديگريكهمستوفيمطرحكرد،
آنبودكهنگاه آيندهنگربورسبا توجهبه شرايطپساكرونا
دربازارجهانيكاالهاومحصوالتصادراتيكشورچيست
و با توجه به تغيير دول��ت و مذاكرات وين ،نرخ ارز و ميزان
صادرات،نهايتاسودآوريبنگاههاياصليبورسچگونهرقم
خواهندخورد؟اوهمچنينپرسيدكهمهمتريندستاورد
مديريتدردورهجديدچهبودهاست؟
عباسآرگون،نايبرييسكميسيونبازارپولوسرمايهاتاق
تهران ،نيز با انتقاد از فرآيند طوالني مدت تاييد صالحيت
هياتمديره شركتهاي بورسي به اين نكته اشاره كرد در
سايهاينتعلل،هياتمديرهسابقاختيارينداشتهاماداراي
مسووليت هس��تند و هياتمديره جديد نيز فاقد اختيار
و مس��ووليتند .آرگون با طرح اين مساله خواستار تسريع

در تاييد اعضايهيات مديره شركتها شد .او همچنين
وجود دامنه نوسان و تغييرات مكرر آن را عامل به حاشيه
رانده شدن عنصر تحليل در تصميمگيري سهامداران و
شكلگيري صفنشيني دانست و سپس خواستار پايان
دادنبهقيمتگذاريدستوريكاالهاييشدكهسهامآنها
دربازارهايبورسيعرضهشدهاست.
محمدرضاانصاريديگرعضوهياتنمايندگاناتاقتهران
و عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز بازگشت نهاد بورس به
انجام وظايف ذاتي خود را ضروري دانست چرا كه به گفته
وي ،احياينقشبازار سرمايه درهدايتنقدينگي موجود
دركشوروارتقايكميوكيفيپروژهها،موجبگسترش
نظم و قاعدهمندي در بورس خواهد شد .فرزين فرديس،
نايبرييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال
اتاق تهران ،نيز با اش��اره به تصميمات قبلي براي تسهيل
ورود دس��تكم پنج اس��تارتآپ به بورس ،از رييس اين
نهاد پيرامون اقدامات اتاق تهران براي تس��ريع در الحاق
شركتهاياستارتآپيبهبازارسرمايهسوالكرد.
محمدرضا نجفيمنش ،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
بازارسرمايهتعريفشدهاست.اوهمچنينبااشارهبهآنچه
در مجلس مبني بر كشف قيمت خودرو در بورس مطرح
است،پرسيدكهچهمكانيزميقراراستبرايخريدوفروش
كااليينظيرخودروتعريفشود؟حميدرضاصالحي،عضو
هياتنمايندگاناتاقتهراننيزباتاكيدبرتسهيلورودافراد
داراياهليتبهبازارسرمايهگفتودرعينحال،خواستار
پرهيز از طرح مباحثي نظير بيمه سهامداران شد ،چرا كه
ازنظرويطرحاينمباحث،بازارسرمايهراازماهيتاصلي
خودكهريسكپذيرياست،دورميكند.
نگوييدبازاربورسحبابداشته
محمدعليدهقاندهنويپسازشنيدناظهاراتفعاالن
بخش خصوصي گفت :ما در ماههاي گذشته بارها شاهد
آن بودهايم كه در تحليل بازار بورس از لفظ حباب استفاده

ميكنند و اين در حالي اس��ت كه وقتي ش��اخص بورس
 ۲۰۰تا  ۳۰۰ه��زار واحد بود نيز بعضي ميگفتند بورس
حبابدارد.درحاليكهمابايدتحليلكنيمريشهتغييرات
قيمتي در اقتصاد ايران چيس��ت و حب��اب را بايد در چه
زمينهايبهكاربرد.ويبااشارهبهشرايطيكهاقتصادايران
در سالهاي 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،
آياتوليدكنندگانحاضرندقيمتمحصولخودراتنهاسه
درصدافزايشدهند؟يااگررشداقتصادمنفيشد،آياقيمت
كاالهاكاهشمييابد؟دراقتصادايرانمتاسفانهقيمتهادر
بسياريازمواقعتحتتاثيرتورمانتظاريتغييرميكنندو
اين با حباب معني يكساني ندارد .در دوره فشار حداكثري
ترامپ،يكتورمانتظاريجديشكلگرفتواينباحباب
متفاوتاست.رييسسازمانبورسبااشارهبهوضعيتيكه
ساير بازارها در ماههاي گذشته تجربه كردهاند ،بيان كرد:
وقتياينانتظاربهوجودميآيدكهارزشپولمليكاهش
مييابد،عدهايبرايحفظسرمايهخودبهسمتبازارهايي
مانند سكه يا دالر ميروند .عدهاي وقتي سكه ۱۶ميليون
تومان بود خريد كردند اما امروز قيمت سكه به حدود ۱۰
ميليون تومان رسيده يا عدهاي وقتي دالر از مرز  ۳۰هزار
تومان گذش��ته بود خريد كردند اما امروز دالر به ۲۴هزار
تومانرسيدهاست.دربازاربورسنيزميزانكاهششاخص
درهمينحدبودهاستوتحتتاثيرتغييرشرايطاقتصادي،
تغييراتيرخدادهكهتفسيرحبابازآنهااشتباهاست.
دهنوي با بيان اينكه عدهاي 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 ناراحتكننده 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
بهيكسرمايهگذاريجديدميماندكهبرايجلوگيرياز
زياندهيمردم،بايددركناربرنامهريزيهايكالن،طوري

فرهنگسازيشودكهمردمدچارزياننشوند.
وي با اشاره به برخي اقدامات سازمان بورس براي حمايت
ازبازار،اظهاركرد:مابرخيمحدوديتهادرخريدوفروش
سهام براي پرس��نل كارگزاريها را كاهش داديم و تالش
شد در توسعه نهادهاي مالي ،انحصار زدايي صورت گيرد.
ما در پنج ماه گذشته هرچه كه از دستمان برميآمد انجام
داديماماهمچنانراهيطوالنيتارسيدنبهاهدافكالن
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
كاالييواردبورسميشودكهتااينحددارايتنوعنباشد.
اما اكنون مشاهده ميكنيم كه براي فروش خودرو نوعي
التاري راهاندازي ش��ده و طبق بررس��يها پالك نيمي از
خودروهاي عرضه شده در اين روش ،توسط دوربينهاي
راهنمايي و رانندگي رصد نش��ده و اين بدان معناست كه
اين خودروها انبار ميشود و در مقابل ،خودروسازها نيز به
ازايعرضههريكازاينخودروهامتحملزيانميشوند.
در چنين شرايطي اگر ورود خودرو به بورس منجر به رفع
اينمفسدهشود،ميتوانمكانيزمهاييرابرايآنطراحي
كرد.اماسازمانبورسبهطوركليباقيمتگذاريدستوري
خودرومخالفاست.رييسسازمانبورساينرانيزگفت
كهبازاراوليهشاملپروژههايجديدبايددربورسمحوريت
بيشتريپيداكنندوبحثهاياوليهدراينزمينهادامهدارد.
مطالباتازرييسجمهوربعدي
در بخش ديگري از اين نشس��ت فعاالن بخش خصوصي
به بيان انتظارات خود از دولت بعدي پرداختند« .ضرورت
بهينهسازيمصرفانرژيرگوالتوريوكاهشتصديگري
دولت و تنظيمگري ،توسعه گردشگري داخلي ،حمايت
هوش��مندانه از توليد ،رفع تصديگ��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��اختهاي پهناي باند ،آزادس��ازي دادهها ،توسعه
اقتصاد دادهمحور و پيادهسازي فرهنگ توقف ممنوع در
حوزه فناوريهاي نوين ،الحاق ي��ا عدم الحاق به ،FATF
تداوم يا عدم ت��داوم ارز  4200توماني ،پايبندي به قانون
بوكار ،توس��عه سامانههاي
بهبود مس��تمر فضاي كس 
شفافيتدرسطحوزارتخانههاوسازمانهايدولتي،استقرار
استانداردسازيهاي نوين در حوزه مبارزه با رشوهخواري
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 تكرقمي در پايان سال ،1404
تكنرخي كردن ارز ،شيوه مديريت منابع ارزي آزاد شده
در صورت توافقات جديد در مذاكرات وين ،نحوه مواجهه
دولتباافزايشنرخارزدرصورتعدمتوافقاتدرايندوراز
مذاكرات،وضعيتنقدينگيدركشورطيدورهچهارساله
پيش رو ،كاهش تصديگري دولت ،حذف قيمتگذاري،
«تامين مواد اوليه ،برنامه دولت براي كاهش فقر و ارزش
پولمليوچگونگيبازپسگيريبازارها»مهمترينمطالبه
اعضاياتاقتهرانازدولتسيزدهماست.

ايران با سرگروهي در دور دوم انتخابي جام جهاني ،صعودش را به جام ملتهاي آسيا نيز قطعي كرد

از گور برخاسته

زهراسليماني|«ازگوربرخاسته»عنوانياستكهميتوان
برايوضعيتتيممليفوتبالكشورمانپسازپاياندوراول
مسابقاتفوتبالمقدماتيجامجهاني 2022قطردرمنطقه
آسيا در نظر گرفت .تيمي كه بعد از دورهاي از نااميديهاي
فزاينده ،بعد از باخت به دو تيم بحرين و عراق در دور رفت در
آستانهحذفازمسابقاتجامجهانيوجامملتهايآسياقرار
گرفت.اضطرابيكهبعدازگرفتهشدنميزبانيبازيهايدور
برگشتازايران،شكلوشمايليجديتربهخودگرفت.امادر
ميانهمهنااميديها،آندستهازتحليلگرانيكهباشاخصهاو
ويژگيهايجامعهايرانيآشناييداشتند،اشارهميكردندكه
تجربياتتارخينشانميدهدهراندازهكهشرايطپيراموني
برايايرانياندشوارترشود،ايرانيجماعتسرسختيبيشتر
برايتوفيقورستگاريازخودنشانخواهندداد.نمونهتاريخي
كه اين دس��ته از تحليلگران به آن اشاره ميكردند ،حماسه
ملبورنوبازيبااستراليابودكهايرانبعدازپشتپازدنبهتمام
بختهاييكهبرايصعودباجامجهاني1998فرانسهداشت،
سرنوشتخودرابهبازيسختبااسترالياگرهزد.درشرايطي
كهدرآنبازيمثالي،ايران2برصفرازاسترالياعقبافتادهبود
و همه كار ايران را تمام شده فرض ميكردند ،ناگهان جوهره
هويتايراني،ورقرابهنفعايرانبازگرداندونامايرانبهعنوان
آخرين تيم صعود كننده به جام جهاني ثبت شد .مبتني بر
اين ويژگيهاي هويتي بود كه يكبار ديگر تيم ملي فوتبال
كشورمانكهاز8بازيدورنخستجامجهاني7بازيرابيرون
ازخانهبرگزاركردهبودوتنهايكبازيكماهميتباكامبوجرا
درخانهبرگزاركردهبود،توانستازدلآتشحوادثمنامهبه
سالمتعبوركندوبعدازشكست3برصفربحرين،عراقرانيز
بانتيجهيكبرصفرببردوبهعنوانتيمنخستبهمرحلهدوم
بازيهايمقدماتيجامجهانيصعودكند.برايناساسايران
وعراقديشبدرحساسترينديدارگروه Cمرحلهمقدماتي
انتخابي جام جهاني  2022قطر از ساعت  21به مصاف هم
رفتند.اينديدارباپيروزييكبرصفرايرانبهپايانرسيدكه
تكگلايراندردقيقه ۳۶توسطسردارآزمونبهثمررسيد.
باايننتيجهايران 18امتيازيشدازعراق 17امتيازيسبقت
گرفت و به عنوان صدرنشين به مرحله نهايي انتخابي جام
جهاني 2022صعودكرد .عراق هم به عنوان يكي از تيمهاي
برتردوممانندايرانبهمرحلهنهاييصعودكرد.
هگلوجوهره 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 تودهاي بزرگ از هيزم بال ميگشايد ،آواز ميخواند و
چونازآوازخويشبهوجدواشتياقآمد،بهمنقارخويش
آتشي ميافروزد و با سوختن در آتش تخمي از وي پديد
ميآيدكهبالفاصلهآتشميگيردوميسوزدوازخاكستر
آن ققنوسي ديگر متولد ميشود .انگار كه تار و پود هويت
ايراني را با سختي و دشواري پيوند داده اند؛ مردمي كه به
پيروزي در دقيقه90عادت كرده و به تحوالت در لحظات
آخر خود گرفتهاند .كشوري كه در بزنگاههاي 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 ظرفيتهاي درونياش همواره از دل
حوادق تلخ و شيرين تاريخي عبور كرده است.مجموعه
تحوالتي كه تاريخ ايراني را در برهههاي گوناگون شكل
داده و تمدن ايراني را بر بلنداي تاريخ جهاني ثبت كرده
است.هگلدرتفسيريكهازاصالتتاريخجوامعمختلف
ارايهميميدهدتاكيدميكندهرقومياملتيروحيدارد
كه در طول سير تاريخي خود به شكل و شيوهاي مستمر
ظهوروبروزپيداميكند.روحوجوهرهايكهدرزمانهاي
مختلف نمايان ميشود و شاكله كلي جوامع مختلف را
ش��كل ميدهد .از اين منظر اگر قرار باشد ،يك ويژگي

منحصر به فرد را به عن��وان جوهره ماناي جامعه ايراني
در نظر بگيريم ،ميتوانيم به برخاستن از دل شكستها
و نوزايي مس��تمر جامعه ايراني اشاره كنيم .اساسا رمز
مانايي تمدن ايراني در طول بيش از10هزار سال قبل به
همين شاخصه باز ميگردد .ايرانيان به خوبي آموختهاند
كه از دل خاكستر شكستها و ناكاميها ،دوباره برخيزند
و خود را بازس��ازي كنند .اين ويژگي كه انديشمنداني
چون هگل و پوپر آن را جوه��ره تاريخي و روح تاريخي
ملتها نام گذاري كردهاند ،باعث شده تا در دوران جديد
نيز به اشكال گوناگون نمايان شود .در حوزه ورزشي اين
شاخص باعث ميشود تا ايرانيان تا لحظات آخر به نبرد
ادامهدهندومانندتيممليفوتبالدشوارترينمسيرهارا
برايرسيدنبهآوردگاههايجهانيومنطقهايبرگزينند
و در حوزههاي 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 ،تالشهاي
دامنهدار 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 اسالمي57
مسيري تازه را براي دستيابي با آزادي و عدالت طيكنند.

درمسيرحياتيتازه
حاال تيم ايران در راس گروه Cبازيهاي 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 بحرينيها 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 قرنها و هزارههاي پي
در پي آنها از گزند رخدادهاي مختلف حفظ كرده و براي
آنها افتخار آفريده است .تيم ملي فوتبال ايران با استفاده
از ظرفيتهاي دروني خود هر 4بازي دور برگشت را در
منامهباپيروزيپشتسرگذاشتتابهعنوانتيمنخست
ب��ه دور دوم بازيهاي مقدماتي جام جهاني در منطقه
آسيا صعود كند .جايي كه 12تيم برتر آسيا در دو گروه
6تيمي 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 بازيها را تشكيل دهند .اما موعد
بازيهاي دور دوم در شهريورماه بسيار سريعتر از آنچه
كه تصور كنيم از راه خواهد رسيد .تيم فوتبال ايران علي
رغم تواناييهايي كه دارد ،نيازمند بازيهاي تداركاتي
گسترده و هماهنگي بيشتر اس��ت .رقباي ايران براي
رسيدن به جام جهاني دهها ميليون دالر سرمايهگذاري
مس��تقيم انجام ميدهند ،ايران هم بايد تالش كند تا
سرمايهگذاريهاي الزم براي اين حضور را صورت دهد.
شايد بد نباشد اين بار بدون ايجاد استرسهاي دامنهدار
مسيري آس��ان براي حضور در جام جهاني طي شود.
براي اين منور الزم است تا برنامهريزيهاي مدوني براي
توفيق در دور نهايي بازيها تدارك ديده شود و نيازهاي
فنيولجستيكيموردنظرسرمربيتيممليآمادهشود.
ورزش نمونه برجستهاي است كه ميتواند فاصله جوامع
مختلف با توسعه پايدار را نمايان كند .همانطور كه براي
دس��تيابي به توس��عه پايدار نيازمند برنامهريزيهاي
اصولي،همافزايي،توجهبهداناييو...هستيم،برايتوفيق
در ورزش نيز بايد از ظرفيتهاي دروني و دانش جهاني
و...بهرهبرداري كنيم .صعود تيم ملي فوتبال به دور دوم
فرصتي است براي فكر كردن به اين ضرورتهاي جدي
در امر توسعه...

اخبار
 ۳۰۰هزار تن دانه روغني
وارد ميشود

تسنيم | دبير انجمن روغنكشي گفت :بـه منظـور
تامين روغن خام و كنجاله از مح��ل واردات دانههاي
روغنيستادتنظيمبازارباپيشنهادانجمنصنفيصنايع
روغنكشي مبني بر واردات  ۳۰۰هزار 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
حمايتازتوليدداخلواستفادهازظرفيتكارخانجات
روغنكشي مقرر شد  300هزار تن دانه روغني توسط
شركتبازرگانيدولتيايرانواردشدهوبينكارخانجات
روغنكشيسراسركشورتوزيعشود.ويگفت:باتوجه
به ضرورت بهبود ذخائر كش��ور و با مساعدت مديريت
شركتبازرگانيدولتيايران،واردات 300هزارتندانه
روغني در اولويت كاري اين ش��ركت قرار گرفته است
و پيش بيني ميشود اولين محموله دانه وارداتي طي
تابس��تان وارد كشور ش��ود .بنا بر اين گزارش ظرفيت
كارخانجات روغنكشي در كشور حدود پنج ميليون و
 400هزارتناستوطيسالگذشتهدوميليونو200
هزارتندانهروغنيواردكشورشدهاست.

پايان جدال
بر سر ذرتهاي آلوده

ايسنا | رييس س��ازمان ملي استاندارد با بيان اينكه
ترخيصكاالهابهلحاظاستاندارد ۲۴تا ۴۸ساعتطول
ميكش��د ،درباره جديدترين وضعيت ذرتهاي آلوده
گفت :احتماالً با تمهيدات چيده شده مابقي ذرتهاي
آلوده از كشور خارج خواهد شد و ديگر چيزي به عنوان
ذرتآلودهدركشورنخواهيمداشت .غالمرضاشريعتي،
اظهاركرد:دپوياخيركاالهادرگمركربطيبهاستاندارد
نداشتهوسازمانملياستانداردبعدازانتخابعنوانسال
ازسويمقاممعظمرهبري،بستهحمايتيابالغكردكه
در زمينه ورود كاالها به ويژه مواد اوليه توليد ،مقررات و
شرايطي ايجاد كرده كه ترخيص آنها در حداقل زمان،
يعني  ۲۴تا  ۴۸ساعت از نظر س��ازمان انجام شود .وي
افزود :شرايط ترخيص مواد اوليه به سادهترين صورت
رسيده و در عين حال نظارت بر كاالها نيز بهطور جدي
انجامميشود.بنابراينسازمانملياستاندارددرترخيص
كاالها مشكلي ندارد .رييس سازمان ملي استاندارد در
پاسخبهسواليدربارهجديدترينوضعيتذرتهايآلوده
نيزگفت:احتماالًباتمهيداتچيدهشدهمابقيذرتهاي
آلوده از كشور خارج خواهد شد و ديگر چيزي به عنوان
ذرتآلودهدركشورنخواهيمداشت.

ويژه
اشتغالزايي  18هزار نفري بركت
با احياي  300بنگاه اقتصادي

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان امام از
اش��تغالزايي  18ه��زار نفري با احيا و توس��عه 300
بنگاه اقتصادي در س��ال جاري خبر داد .اميرحسين
مدني در مراسم ش��كرانه احيا و بهرهبرداري از 130
بنگاه اقتصادي در سال جهش توليد ضمن بيان اين
مطلب افزود :با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان
«توليد؛ پش��تيبانيها و مانعزداييها» از سوي رهبر
معظم انقالب ،سرمايهگذاري اقتصادي و مشاركت با
 300بنگاه و واحد توليدي متوسط و بزرگ را به منظور
احيا ،توس��عه و افزايش توان توليد با سرمايهگذاري
كل  25هزار ميليارد ريالي در دس��تور كار داريم .وي
خاطرنشانكرد:احياوتوسعهاين 300بنگاهاقتصادي
متوسط و بزرگ عالوه بر احياي  20هزار ميليارد ريال
سرمايه مردمي و بخش خصوصي ،اشتغالزايي براي
 18هزار نف��ر را به دنبال دارد .مدني همچنين از احيا
و بهرهبرداري از  130بنگاه متوس��ط و بزرگ در سال
 99خبر داد و اظهار داش��ت :در سال جهش توليد و با
سرمايهگذاري 2هزارو 500ميلياردرياليبنيادبركت،
 130واحد توليدي به ارزش حدوداً  10هزار ميليارد
ريال به چرخه توليد كشور بازگشتهاند .همچنين 7
هزار و 500ميليارد ريال سرمايه مردمي و كارآفرينان
احيا و بيش از  10هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم
ايجاد شده اس��ت .مديرعامل بنياد بركت با اشاره به
رونمايي از دس��تگاه اكسيژنساز يكي از شركتهاي
مشاركتيدانشبنياناينبنياددراستانقزوينگفت:
شركتسدنايكيازواحدهايمشاركتيفعالدرحوزه
توليد محصوالت دانشبنيان از جمله اكسيژنساز و
تبسنج است كه در حوزه درمان كرونا كاربرد دارند.

در مراسم اختتاميه جايزه صنعت
روابط عمومي ايران صورت گرفت:

دريافتنشانعاليروابط
عموميوتقديرازعملكرد
رسانهاي شركتفوالدمباركه

همزمان با برگزاري پنجمين رخداد بررس��ي مسائل
و چالشهاي روابط عمومي ايران ،مراس��م اختتاميه
جايزه صنعت روابط عمومي ايران برگزار و نشان عالي
روابط عمومي به خاطر عملكرد رسانهاي 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
بينالمللي 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 سازمانها براي دستيابي
به اهداف مورد بررسي قرار گرفت.
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خبر روز

كرونا جان  ۱۳۴نفر ديگر را گرفت

بافوت ۱۳۴نفرديگرازهموطنانمبتالبهكوويد،۱۹تعدادجا نباختگاناينبيماريدرايرانبه ۸۲هزارو ۳۵۱نفررسيد.بهگزارشروابطعمومي
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكيتاكنون ۲ميليونو ۶۸۳هزارو ۲۱۰نفرازبيمارانبهبوديافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.سه
هزارو ۳۹۴نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹نيزدربخشهايمراقبتهايويژهبيمارستانها تحتمراقبت قراردارندو ۲۱ميليونو۸۱۷نفرو
 ۷۴۷آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.براساساينگزارش،اكنون ۱۶شهركشوردروضعيتقرمز ۲۰۱،شهردروضعيت
نارنجي ۲۳۱،شهردروضعيتزردقراردارندوهيچشهريدروضعيتآبيقرارندارد.وزارتبهداشتهمچنيناعالمكرد:تاكنونچهارميليون
و ۳۵۲هزار و۹۶۱نفر دوز اول واكسن كرونا و ۸۶۹هزارو۹۸۳نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شدهاند.

معضليتازهبرايكالنشهرتهران

تمام كارتنخوابها معتاد نيستند
معتادانمتجاهرهموارهيكيازآسيبهاي
گزارش اجتماعيجامعهبودهاند.بسياريازاينافراد
به واس��طه اعتيادي كه دارند ،تمام دارايي
خود را از دست داده يا از سوي خانواده طرد شدهاند و حاال
تنها جايي كه دارند ،خوابيدن در خيابان اس��ت .اما طي
بررسيهايتازهايكهازسويشورايهماهنگيمبارزهبا
موادمخدراستانتهران،صورتگرفته،درصدقابلتوجهي
ازكارتنخوابهاحتيمعتادهمنيستند.اينزنگخطري
است بيخ گوش كالنشهر تهران كه بايد مسووالن توجه
بيشتريبهآنداشتهباشند.چهعامليباعثشدهتابهگفته
اينشورابسياريازاينافرادكهساكنتهراننيستنددراين
شهربهكارتنخوابيرويبياورند،اينمسالهميتواندعامل
بروزآسيبهاياجتماعيديگريدركالنشهرتهرانشود.
حاالكهتورملجامگسيختهحتيتامينيكسرپناهرابراي
برخيافرادغيرممكنكردهوخيليازكسانيكهدرتهران
زندگيميكنند،بهحاشيهنشينيرويآوردهاندوهستند
افراديكهبهدليلهمينمشكالتكارتنخوابشدهاند،
نيازبهبازنگريدوبارهقوانيناجتماعيواقتصاديدركشور
ضرورت پيدا ميكند .اينكه تا به حال كارتن خوابي با نام
معتادان عجين شده بود و حاال افراد غير معتاد هم به اين
سبك از سرگرداني روي آوردهاند ،مسالهاي نيست كه به
راحتيازكنارآنگذشت.
نگهداري 6ماه تا يك سال
در مراكز بازپروري
دبيرشورايهماهنگيمبارزهباموادمخدراستانتهران
گفت :در طرحهايي كه طي يكسال گذشته در خصوص
جمعآوريمعتادانمتجاهراجراشدهاست،شاهدحضور
معتادانشهرستانيدرتهرانهستيم.مصطفيهاديزاده
تسالگذشتهجمعآوريمعتادان
گفت:ازنهمارديبهش 
متجاهردوبارهازسرگرفتهشدوبراساسمصوبهستادملي
مقابلهباكرونامقررشداينافرادبهجايسهتا ۶ماهبهمدت
يك سال در مراكز نگهداري شوند .او ادامه داد :جمعيت
آماريقابلتوجهيداشتيمكهبهدليلاينكهمدتزمان
حضور اين افراد در مراكز ماده  ۱۶از يكس��ال گذشته يا
نزديكبهيكسالبودازاينمراكزترخيصشدند،چراكه
براس��اس قانون نميتوانيم اين افراد را بعد از اتمام مدت
ديدگاه

وعدههاي بيعمل ،زلزلهاي
با تخريب پيدا و پنهان

مدير گ��روه مس��ائل و آس��يبهاي اجتماعي
انجمن جامعهشناس��ي ايران وع��ده بيعمل را
مانند زلزلهاي با تخريبهاي پي��دا و پنهان در
جامعه دانست و گسترش آسيبهاي اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي نتايج آن برشمرد.
احمد بخارايي در تشريح پيامدهاي اجتماعي،
سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگ��ي وعدههايي كه
داده ميش��ود ام��ا اج��راي آنها خ��ارج از ذهن
اس��ت ،اظهار داش��ت :وقتي برخي افراد به ويژه
نامزده��اي انتخابات رياس��تجمهوري وعده
ميدهند و آن وعده عملي و حادث نميش��ود،
به مانند زلزلهاي عمل ميكند كه جامعه را دربر
ميگيرد .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 ميخورند و بقيه افراد هم
در يك بعد بيش��تر و در بعدي ديگر كمتر دچار
آسيب ميشوند .مديرگروه مسائل و آسيبهاي
اجتماعي انجمن جامعهشناسي ايران با تاكيد
بر اينك��ه وقتي زلزله اتف��اق ميافتد تركهاي
پيدا و پنهاني از خود برج��اي ميگذارد ،يادآور
ش��د :گسترش آس��يبهاي اجتماعي از جمله
طالقهاي 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 وعدههاي توخالي و غير عملي است .او در
پاسخ به اينكه با وجود علم به عملي نشدن چرا
وعدهاي عنوان ميش��ود ،با بيان اينكه انداختن
بار بي��ش از توان تحمل بر دوش كس��ي ،نوعي
تكليف مااليطاق محس��وب ميشود كه باعث
تخريب و زمين ماندن كار ميشود ،افزود :تهديد
دانشآموزان و دانش��جويان ب��ه درس خواندن
توسط والدين نوعي از اين نوع تكليف است كه يا
جواب عكس ميدهد يا منجر به زمين گير شدن
آن تكليف ميش��ود .بخارايي با تاكيد بر اينكه
اعتماد عمومي پديدهاي اس��ت كه نه يك شبه
پديد ميآيد و نه يك شبه از بين ميرود 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 ميآيد كه افراد احساس كنند كه هستند و
بهبازيگرفتهميشوندوديگرانآنهاراميبينند،
ميشنوند و ميپذيرند .او خاطرنشان كرد :در اين
شرايطاستكهشاهدحضورومشاركتاجتماعي
افراد خواهيم بود اما در جامعهاي كه افراد به اسم
خوديوغيرخوديدفعميشوندنميتوانانتظار
اعتماد و مشاركت داشت .به عبارتي نميتوان در
گوش فردي زد و از او انتظار اعتماد داشت.

زماننگهداريترخيصنكنيم.درنهايتيكجمعيتي
از معتادان متجاهر بايد از مراكز ترخيص ميشدند.
حضور معتادان از ساير شهرها در تهران
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران
يكيازداليلاصليكهدرهفتههايگذشته شاهد تراكم
حضور اين افراد در مناطق مركزي شوش ،هرندي بوديم
همينموضوعبود.همچنينموضوعديگريكهدر ۷الي
 ۸ماه اخير با آن مواجه بودهايم موضوع معتادان متجاهر
ازسايرمناطقكشوربهتهراناست.درحالحاضرپليس
در جمعآوريهايش مرتبا اعالم ميكند كه بخش قابل
توجهي از افرادي كه جمعآوري ميشوند تازه وارد تهران
شدهاندالبتهممكناستداليلاينحضورمتفاوتباشد.
اما اين موضوع هم يكي از داليل افزايش اين جمعيت در
برخي از مناطق است .هاديزاده در پاسخ به اين سوال كه
چنددرصدمعتادانمتجاهردرشهرتهرانازشهرستانبه
تهرانآمدهاند،گفت:دراينخصوصكارپژوهشيصورت
نگرفته اس��ت اما در يك بازه زماني يك ساله يا بيشتر ما
شاهدحضوربيشتراينمعتاداندرتهرانهستيمدراين
وروديهاي جديد و برآوردهاي جديد پليس ميتوانيم
بگوييم ۳۰درصدمعتادانمتجاهرازشهرستانهايديگر
درتهرانحضوردارندكهاينآمارنيزقابلتوجهاست.البته
اينبراساسكارهايپژوهشيوآمارينيست.
حضور  14هزار معتاد در مراكز نگهداري
او تصريح كرد :پيش از دو سال گذشته اين ظرفيت فعلي
كهدرحالحاضربراينگهداريمعتادانمتجاهردرتهران
وجودداردوبيشاز ۱۵هزارنفراستحدود ۷۵۰۰نفربوده
استامادرحالحاضرظرفيتنگهدارياينافراددرتهران
بيشاز ۱۵هزارنفراستحدود ۱۴هزارمعتادمتجاهردر
مراكزنگهداريميشوندوطرحهايجمعآوريبهشدت
و قوت ش��روع شده و به صورت مستمر انجام ميشود اما
باز هم در مناطق مركزي تهران و يك سري از نقاط ديگر
شاهدحضورمعتادانهستيمكهيكيازداليلآنميتواند
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

اعالمكردهايمكههرميزانمعتادمتجاهردرطرحهايشان
جمعآوريكنندماميتوانيمظرفيتبرايآنهاايجادكنيم
وازظرفيتبخشخصوصينيزبراياينموضوعاستفاده
كردهوهزينههايآنراپرداختميكنيم.اينمراكزبخش
خصوصينيزدارايمجوزبودهوازطريقسازمانبهزيستي
بهمامعرفيميشوند.
هاديزاده درباره معتادان متجاهر داراي زخم باز گفت:
برايافراديكهامكانپذيرشدرمراكزماده ۱۶نداريم
مانند معتادان متجاهري ك��ه داراي بيماري خاص
هس��تند با توجه به راهاندازي مركز احسان مشكل
خاصي وجود ندارد.
 ۳۰درصد از متجاهراني كه
جمعآوريشدند،معتادنيستند
او خاطرنشان كرد :در طي سال ۹۹افرادي كه جمعآوري
شدند بعد از غربالگري مشخص ش��د كه از اين افراد ۳۰
درصدشانمعتادنبودهوصرفاكارتنخواببودهاند.انتظار
ماايناستكهدستگاههايمتوليدرتهراندراينزمينه
قويتر عمل كنند يعني اقدام��ات الزم براي افرادي كه
كارتنخواب هس��تند اما اعتياد ندارند صورت گيرد اين
افرادمشابهتهاييازنظرظاهريبامعتادانمتجاهردارند
امامعتادنيستند.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران
تصريحكرد:درحالحاضردرتهرانباكمبودظرفيتبراي
نگهداريمعتادانمتجاهرزنمواجههستيم.ظرفيتمادر
تهرانبراينگهداريزنانمحدوداستالبتهباتاكيداتيكه
صورتگرفتهوجلساتيكهدراينخصوصبرگزاركردهايم
تدابيريبراياينموضوعنيزانديشيدهايمواحتمااليكي
ازمراكزاستانداردمردانرابهمركززنانتغييردهيموبراي
نگهداري زنان استفاده كنيم و بتوانيم ظرفيت  ۴۰۰الي
 ۵۰۰نف��ري ايجاد كنيم تا پليس بتواند تمام زنان معتاد
متجاهريكهدرتهرانهستندراجمعآوريكند.
نيازمند ظرفيت  ۵۰۰نفري
براي معتادان متجاهر زن هستيم
هاديزادهدرپاسخبهاينسوالكهچهتعدادمعتادمتجاهر
زندرتهرانحضوردارد،گفت:پليساعالمكردهاستكه

روي خط خبر

خريد ۲ميليون ُدزواكسنكروناازسويهاللاحمر

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 وقفهاي 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�لا 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 :پيگيريهاي
هالل احمر براي واردات واكس��ن به كش��ور در
هماهنگي با وزارت بهداش��ت و ستادملي مقابله
با كرونا ادامه دارد.

حمله سايبري به شركت تأمينكننده گوشتJBS

يكي از شركتهاي بزرگ تامين گوشت در امريكا
( )JBSتأييد كرد كه پس از حمله مخرب باج افزار
در اواخر ماه گذش��ته ،مع��ادل  11ميليون دالر
بيت كوين به باجگي��ران پرداخت كرده تا دوباره
به سيس��تمهاي خود دسترس��ي پيدا كند .اين
شركت در بيانيهاي 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 دادهها ،هيچ دادهاي از ش��ركت ،مشتري يا
كارمند به خطر نيفتاده است .بزرگترين شركت
گوش��ت در جهان از نظر فروش ،در تاريخ  30مه
اع�لام كرد كه طعم��ه «حمله امنيت س��ايبري
س��ازمان يافته» ش��ده و در اين حمله شبكه IT
آن هدف ق��رار گرفته و در نتيج��ه بهطور موقت

عمليات خود را در استراليا ،كانادا و اياالت متحده
متوقف ميكند .اين نفوذ ب��ه تيم هكري REvil
نس��بت داده ش��د( .معروف بهSodinokibi) .
 REvilيكي از اولي��ن گروههاي هكري بود كه از
باج افزارها براي اهداف مالي استفاده كرد و از مدل
«باجگي��ري مضاعف» بهره برد .اي��ن روش از آن
زمان توسط گروههاي ديگر نيز براي اعمال فشار
بيشتر به ش��ركت قرباني در راستاي پاسخگويي
به مطالبات باجگيرانه مورد استفاده قرار گرفت.

التهاب عضالني علت فوت ۶۰درصد از بيماران كرونايي

نتايج يك مطالعه جديد در آلمان نشان ميدهد
اكثر بيم��اران مبتال به كرونا كه ج��ان باختهاند،
التهاب عضالني داش��تهاند ك��ه در برخي موارد
اين التهاب عضالني بسيار ش��ديد بوده است .در
بين مبتاليان به اين بيماري از هر  ۱۰نفر ش��ش
نفر دچار ضع��ف ،تورم و قرم��زي بافت عضالني
اسكلتي بودند .تيمي از متخصصان علوم پزشكي
برلين آلمان پس از كالبدشكافي روي
در دانشگاه ِ
شماري از بيماران دريافتند كه  ۶۰درصد بيماران
كرونايي به خاطر التهاب عضله فوت كرده بودند.
در بين اين تعداد از افراد ،از هر  ۱۰نفر 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 بهطور
متوسط يك بود در حالي كه در بيماران كرونايي

اگرعالوهبرظرفيتفعلي ۵۰۰ظرفيتديگربرايمعتادان
متجاهرزنايجادكنيمميتوانندتمامزنانراجمعآوري
كنند .در حال حاضر براي نگهداري معتادان متجاهر زن
در بخش خصوصي و دولتي در مجموع حدود  ۳۰۰نفر
ظرفيتداريم.مابهدنبالاينهستيمكهباكمكسازمان
بهزيستي و ش��هرداري تهران ظرفيت نگهداري زنان را
افزايشدهيم.دبيرشورايهماهنگيمبارزهباموادمخدر
استانتهرانادامهداد:همچنينيكيازمراكزبهارانرادر
بزرگراهشهيددوران،شهرداريدراختيارسپاهتهرانقرار
دادهاستپسازتغييراتيكهسپاهدراينمركزايجادكند
در اين مركز هم حدود ۲۰۰نفر ظرفيت ايجاد ميش��ود
كه ميتواند در زمينه نگه��داري معتادان متجاهر مورد
اس��تفاده قرار گيرد .او با اشاره به تكاليف شهرداريها در
قانونبرنامهششمدربارهتوانمندسازيمعتادانمتجاهر
گفت:براساسماده ۸۰اينقانونشهرداريموظفاست
مراكزيبرايتوانمندسازيمعتادانبهبوديافتهقراردهد.
شهرداريتهرانمراكزبهارانراداردكهاينمراكزچندين
مرتبه تغيير كاربري دادهاند .برخي از اين مراكز دانشگاه
علميكاربردي شهرداري شدهاند ،يا در اختيار راهور قرار
گرفتهاستهمچنيندربرخيازمناطقشهرداريمناطق
بعضاازاينمراكزاستفادهاداريميكنند ۵.الي ۶مركزدر

اختيار است كه به نوعي در اين كار به ما كمك ميكنند.
خوشبختانهچندماهياستكههمكاريشهرداريتهران
دراينزمينهبامانسبتبهگذشتهبهترشدهاست.
حضور معتادان متجاهر از اتباع
ديگر كشورها در منطقه خاوران
دبيرشورايهماهنگيمبارزهباموادمخدراستانتهرانبا
اشارهبهحضورمعتاداناتباعبيگانهگفت:درشرقتهراندر
برخيمناطقباحضورمعتاداناتباعبيگانهمواجههستيم
كه ما در جلسات اس��تانداري مصوب كردهايم كارگروه
مربوطه نس��بت به طرد اين افراد از كشور اقدام كنند .در
منطقه شرق تهران و در محدوده خاوران حضور اين افراد
مشهودبودالبتهتعدادقابلتوجهينبودندامابههرصورت
دراينمنطقهحضوردارند.
بهتر است سرپناههاي شبانه
ازمناطقمركزيفاصله بگيرند
هاديزاده درباره مراكز ديآيس��ي گفت :مراكزي كه
خدمات س��رپايي در اين مناطق ارايه ميدهند ادامه
فعاليتشانبرايمابهتراستيعنيتعمدااينمراكزدر
پاتوقها خدمات ميدهند كه منجر به كاهش آسيب

ش��ود .اما درباره گرمخانهها و مراك��زي كه به صورت
شبانهروزيفعاليتميكنندودرحقيقتشبانهزيست
ميكنندهمهمايكبحثهاييدرخصوصاينمراكز
داريميعنيفعاليتاينمراكزازنظركارشناسيموافقان
و مخالفاني دارد در نهايت اين موضوع به كميته ملي
درمانستادكهبهرياستمعاوندرمانوزارتبهداشت
ارجاع شده است .ما در هفته گذشته در كميته درمان
استانتهراناينموضوعرابامولفههاييكهدرخصوص
آنوجودداردبهكميتهباالدستيارجاعدادهايمتاآنهادر
اينخصوصتصميمگيريكنند.اگراينگرمخانههاو
سرپناههايشبانهازمناطقمركزيشهرفاصلهبگيرند
قطعا كمك بيشتري به كاهش آسيب در اين مناطق
ميكند .او همچنين درباره تزريق واكس��ن كرونا به
معتادان متجاهر گف��ت :در مرحله اول كه هنوز هم
انجام نشده است قرار بود دستاندركاران جمعآوري
معتادان متجاهر مانن��د ماموران عمليات پليس كه
معتادان را جمعآوري ميكنند 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 سهميهاي
اختصاص داده نشده است.

رويداد

بدون تعارف هشدار ميدهيم آب نيست
احتمالميرودكهبارشهادرپاييز ۱۴۰۰ديرتراززمان
نرمالآغازشود.ازاينرودورهخشكساليطوالنيخواهد
بود .رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت بحران
س��ازمان هواشناسي ضمن تش��ريح آخرين وضعيت
بارشهادركشوربابياناينمطلبگفت:ابتدايمهرماه
تاكنون در كشور حدود ۱۳۰ميليمتر بارش داشتهايم،
كه اين ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت كشور بيش
از  ۴۰درصد كمتر است.
كاهش  ۵۰تا  ۸۵درصدي بارشها
در برخي از استانها
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناسي با بيان اينكه درحا ل حاضر با كاهش جدي
ميزان بارشها در اس��تانهاي مختلف كش��ور روبرو
هستيم ،تصريح كرد :در استانهايي مانند هرمزگان،
سيستان و بلوچستان ،فارس ،كرمان ،خراسان رضوي
و خراسان جنوبي كمبود بارشها بين  ۵۰تا  ۸۵درصد
گزارش ش��ده است .از س��ويي ديگر در غرب و جنوب
غرب كشور در استانهاي كردستان ،كرمانشاه ،ايالم،
لرس��تان و چهارمحال و بختياري نيز كاهش بارشها
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  ۵۰درصد
بارش ساالنه خود را دريافت كرده است .به اين نكته بايد
توجه كنيم كه استانهاي غربي و جنوب غربي كشور از
نظربارشچشمههايايرانهستندوساالنهحدود۷۰۰
ميليمتربارشدريافتميكنندكهبخشقابلتوجهي
از بارش ساالنه كشور است اما متاسفانه طي سال آبي
جاري اوضاع در اين استانها خوب نيست .رييس مركز
ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي
با اشاره به اينكه كاهش بارشها اثري جدي روي آورد
رودخانههاگذاشتهاست،گفت:درحا لحاضرتنشآبي
در بسياري از استانها بهويژه استانهاي جنوبي مانند
خوزستان محسوس اس��ت عالوه بر اينبارش برف در
ايران طي زمستان نيز بسيار كم و از سويي ديگر دماي
هوا باالتر از حد نرمال بود .از اينرو ذخاير برف كاهش
يافت و آورد رودخانهها 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 ۴۰درصد كمتر شده است .بر اين اساس تاالبها
و درياچههاي كشور نيز شرايط خوبي ندارند .با تمامي
اينهانيازاستكهمسووالنازتماميروشهايمديريت
منابعآبيدركشوراستفادهكنند.كشتتابستانهنيزدر
استانها بايدمتوقف شود .وظيفه تاكيد كرد :مردم نيز
بايد بيشترين صرفهجويي را انجام دهند چرا كه درحال
حاضر هيچگونه تعارفي نداريم و آب نيست .در بسياري
از مناطق نيز محدوديت منابع آبي شديد است.

كردستان ،آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي ،زنجان
و ...حدود يك تا دو درجه سانتيگراد بيشتر از ميانگين
بلندمدتباشد.
او با اشاره به اينكه دماي هوا در دامنههاي جنوبي البرز
ازجمله تهران طي تابس��تان حدود يك تا  ۱.۵درجه
س��انتيگراد بيش از نرمال پيشبيني ميشود ،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
شرقايرانوسيستانوبلوچستاننيزدرمحدودهنرمال
پيشبينيميشود.

تابستاني گرم پيشرو است
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان
هواشناسيدربخشديگريازصحبتهايخودبابيان
اينكه دماي هوا در بهار  ۱۴۰۰حدود دو تا س��ه درجه
بيشتر از ميانگين بلندمدت كشور بوده است ،تصريح
كرد :پيشبيني ميش��ود كه دماي هوا در تابس��تان
نيز كماكان بيش��تر از ميانگين بلندمدت باشد البته
بيهنجاري دمايي در نيمه غربي ايران بيشتر خواهد
ب��ود و انتظار داريم كه دماي هوا در اس��تانهايي مثل

احتمال آغاز بارشهاي پاييز
ديرتر از زمان نرمال
وظيفهدرپاياناظهاركرد:براساسمدلهاياقليمي
پيشبيني ميشود كه بارشها در پاييز ۱۴۰۰ديرتر
از زمان نرمال آغاز ش��ود .از اي��نرو انتظار داريم كه
دوره خشك طوالني را در پيش داشته باشيم البته
درحالحاضر اين موضوع در حد احتمال است و طي
يكي ،دو ماه آينده با قطعيت بيش��تري ميتوان در
اينخصوص نظر داد.

ذره بين

دستگيريگردانندگانسايتهايشرطبندي
ميانگين اين نمره  ۳.۵بود .به گزارش ديلي ميل،
متخصصان ميگويند اين التهاب عضالني بسيار
متفاوتتر از التهاب مش��اهده ش��ده در اعضايي
نظير ريهها ،قلب و كليهها است و ميتواند توضيح
دهد كه چرا بيماران كرونايي دچار آس��يبهاي
عضالني با احتمال بيش��تر مرگ روبرو هس��تند
و چرا بازمان��دگان و بهبوديافتگان ،داراي ضعف
طوالنيمدت ميشوند.

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات پايتخت
از شناسايي و دستگيري پنج نفر در خصوص تبليغ
سايتهاي ش��رطبندي در فضاي مجازي خبر داد.
س��رهنگ داود معظمي گودرزي اف��زود :به دنبال
دريافت گزارش��اتي مبني ب��ر دع��وت كاربران به
سايتهاي قمار و ش��رطبندي توسط چند كانال و
گروه تلگرامي با بيش از سه ميليون نفر دنبالكننده،
پيگيري موضوع در دس��تور كار قرار گرفت .رييس
پليسفتاپايتختاضافهكرد:پسازبررسيگزارشات

ارساليكارشناسانپليسفتاتهرانبزرگتحقيقات
س��ايبري خود را آغاز كردند و متوجه شدند تعداد
هفت كانال و گ��روه تلگرامي كه در مجموع بيش از
سه ميليون نفر دنبالكننده دارند برخي از كاربران
فضاي مجازي را با تبليغات فريبنده به سمت و سوي
سايتهاي ش��رطبندي هدايت كرده و در ازاي اين
كار مبالغ زيادي دريافت ميكنند .معظمي گودرزي
افزود :افسران س��ايبري پليس فتا پايتخت پس از
تحليل مستندات جمعآوري ش��ده و بررسيهاي

اطالعاتي و تخصصي ،موفق ش��دند پنج نفر از افراد
اصلي گرداننده اين كاناله��ا و گروههاي 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��هاي را رد كردند ،اما پس از مش��اهده ادله
جمعآوري شده توس��ط پليس ،ضمن پذيرش بزه
انتسابي انگيزه خود از اين اقدام مجرمانه را منفعت
مالي عنوان كردند.

