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يادداشت- 1

 دولت سيزدهم 
به كدام مسير مي رود؟

با پايان انتخابات و تش��كيل 
س��يزدهمين دول��ت پ��س 
از انقالب، بي ش��ك سيلي از 
مطالبات و خواسته هاي معطل 
مانده و وعده داده شده به سوي 
اين دولت س��رازير مي شود؛ 
مطالبات��ي كه عمدت��ا وجه 
اقتص��ادي داش��ته و از ارزان 
شدن انواع كاالها و محصوالت تا درخواست كار و بهبود 
معيشت و كسب و كار و راه افتادن كارخانه ها و افزايش 
توليد و... را در بر مي گيرد.  اما از منظر اقتصادي، بي هيچ 
ترديدي تغيير وضعيت حاضر و پاسخگويي به اين حجم 
عظيم مطالبات در كوتاه مدت ممكن نيست و اگر هم به 
واسطه توافق هاي برجامي و افزايش توان ارزي و ريالي 
دولت، گش��ايش و بهبودي هايي حاصل ش��ود، امري 
موقتي بوده و حتي چه بس��ا با تدبير غل��ط و آوردن اين 
پول ها »سر سفره مردم« وضعيت اقتصادي، بحراني تر و 
به قول معروف »از قضا سركنگبين صفرا« فزايد.  دليل آن 
واضح است. وضعيت امروز جامعه ايران برآمده از عملكرد 
گذشته آن است )ميانگين رشد اقتصادي زير دو درصد 
و تورم حدود بيست درصد و رشد پايين سرمايه گذاري 
و... در طي چهار دهه( و اين جامعه نمي تواند يك ش��به 
از گذشته خود رها شود. قانوني كه از آن به وابستگي به 
مسير يا )path dependency( ياد مي كنند.  معناي 
اين اصل اقتصادي همان ضرب المثل معروف است كه 
»همان چيزي را درو مي كني كه كاشته اي« فلذا محصول 
ايران آينده نيز بستگي به كاشت هاي امروز اين مردم و 
حكومت دارد. تغيير اين وضعيت ممكن نيست مگر تغيير 
ريلي اتفاق بيفتد كه آن نيز در روندي ميان و بلندمدت و 
در چارچوب علم و تجربه و حركت جمعي خردمندانه و 
توافق جمعي ممكن است.  در شرايط حاضر وضعيت چهار 
بازيگر اصلي اقتصاد كشورمان يعني خانوار، بنگاه، دولت 
و نظام بانكي به هيچ وجه مناسب نيست و امكان انباشت 
سرمايه براي ايجاد رشد اقتصادي باال و برآوردن نيازهاي 
ادامه در صفحه 2 مطالباتي جامعه را ندارند.  

حسين حقگو

يادداشت-2

آخرين فرصت براي خردمندي
بر اساس تئوري نسبيت، زمان 
امري نس��بي است كه مبتني 
بر ش��رايط كلي دچار انبساط 
و انقباض مي شود. 4سال هم 
زمان مناس��بي براي تحوالت 
بنيادين است و هم مي تواند به 
سرعت برق و باد از دست برود. 
مس��اله اصلي رويكردي است 
كه در مواجهه با عنصر زمان در پيش گرفته مي شود. بعد 
از مشخص شدن تكليف انتخابات خردادماه 1400، افكار 
عمومي و فعاالن اقتصادي به دنبال يافتن براي اين پرسش 
هستند كه در چشم انداز آينده چه تحوالتي در حوزه هاي 
مديريتي و اقتصادي كش��ور به وقوع خواهد پيوس��ت؟ 
وضعيت بازارهاي 5گانه كشور، مناسبات ارتباطي با جهان 
پيراموني و از سوي ديگر معيشت مردم، چه خواهد شد؟ 
برخالف برخي تحليل ها كه مبتني بر آن اشاره مي شود به 
دليل يك دست شدن تصميم سازي ها و قرار گرفتن يك 
تفكر در راس قواي سه گانه كشور، تغييرات و اصالحات 
اقتصادي به راحتي صورت خواه��د گرفت، واقعيت آن 
است كه يك چنين امري به دليل نقش آفريني و تعارض 
ذينفعان اقتصادي ممكن نخواهد بود. در واقع مجموعه 
منافع متعارضي كه همواره در بطن اقتصاد ايران وجود 
داشته، امكان تغييرات و اصالحات را نخواهند داد. تنها در 
صورتي امكان ايجاد اصالحات اقتصادي ممكن خواهد شد 
كه ايران نيز مانند تجربه اي كه كشوري مانند چين داشته، 
اقتصاد بازار آزاد را بپذيرد و به س��مت توسعه مناسبات 
ارتباطي و اقتصادي با قدرت هاي جهاني چرخش كند. 
قبول يك چنين اصالحاتي تنها مسيري است كه اقتصاد 
ايران از طريق آن مي تواند نسبت به بهبود وضعيت اميدوار 
باشد. در غير اين صورت رفتن يك دولت ميانه رو و حضور 
يك دولت اصولگرا، تحولي در اقتصاد ايران به وجود نخواهد 
آورد. اما پرسش مهم با يك چنين توضيحاتي آن است 
كه دولت جديد ايران آيا قادر است يك چنين تحوالتي 
را ايجاد كند؟ پاسخ به يك چنين پرسشي نيازمند زمان 
كافي است. بايد اجازه داده شود تا دولت سيزدهم روي كار 
بيايد، واقعيات بازار و اقتصاد داخلي و جهاني را درك كند 
و در نهايت نسبت به اين واقعيات عكس العمل الزم را ارايه 
كند. معموال ساختارهاي اجرايي در كشورمان )جداي از 
اينكه مربوط به كدام طيف و جناح هستند( بعد از روي كار 
آمدن چند مرحله را در شناخت با واقعيات هاي اقتصادي 
پشت سر مي گذارند. مرحله نخست، بعد از وارد شدن در 
گود تصميم سازي ها، واقعيات پولي و ملزوماتي است كه 
براي مواجهه با اين ضرورت ها بايد مورد توجه قرار دهند. 
در فاز بعدي، با ابزاره��اي موجود و ظرفيت هاي ممكن 
آش��نايي پيدا مي كنند و در نهاي��ت تصميم مي گيرند، 
اصالحات و تغييرات مدنظ��ر خود را عملياتي كنند. در 
اين مرحله است كه مواجهه با ذينفعان اقتصادي شكل 
مي گيرد و محدوديت هايي كه در اين زمينه وجود دارد، 
رخ مي نماياند. در اين مرحله اس��ت كه تعارضات جدي 
ايجاد مي شود.  ادامه در صفحه2

پيمان مولوي

يادداشت-4يادداشت-3

راه دشوار توسعهاقتصاد؛ مجرم يا بيمار؟
1- س��ال ها طول كش��يد تا 
اعتياد به مواد مخدر از سوي 
نهادها و دستگاه هاي كشور و 
حتي در ميان مردم، به عنوان 
»بيماري« ش��ناخته شود نه 
»جرم«! چند دهه پيش، يعني 
همان روزهايي كه س��ريال 
»آيينه عب��رت« از يكي از دو 
شبكه تلويزيوني جمهوري اسالمي پخش مي شد، اين 
تصور در ميان مردم و اركان حكومت وجود داشت كه فرد 
معتاد، مجرم است و بايد مجازات شود. بر اثر وجود همين 
رويكرد هم بود ك��ه زندان ها پر بود از افراد دچار اعتياد! 
حاال اما چند سالي است كه اعتياد به عنوان يك بيماري 
شناخته مي شود و ديگر نه تنها خبري از آن همه بگير و 
ببند نيست كه شاهد رشد قارچ گونه مراكز ترك اعتياد 
در شهرها هستيم. به عبارتي، »مجازات« جاي خود را 

به »درمان« داده است. 
2-ابراهيم رييسي، رييس جمهور منتخب به واسطه 
كليد زدن مبارزه با فساد در درون و بيرون از قوه قضاييه 
طي دو ساله اخير شهره اس��ت. از همين رو بود كه در 
جريان مبارزات انتخاباتي از س��وي برخي از رقبا مورد 
انتقاد قرار مي گرفت كه حركت مثبت مبارزه با فساد را 
در جايگاه رييس قوه قضاييه شروع كرده ايد، چرا به اين 

حركت مثبت در قامت قاضي القضات ادامه نمي دهيد 
و ت��الش مي كنيد رييس قوه مجريه ش��ويد؟ در يكي 
از مناظرات، رييس��ي در پاسخ به اين انتقاد گفت: »در 
دستگاه قضايي با مفسد برخورد كرديم، اما جاي برخورد 
با فساد، دولت است. افرادي كه آلوده باشند يا زمينه  رانت 
و فساد داشته باشند در دولت جايي ندارند و بايد سامانه 
جامع اطالعات اقتصادي ايجاد شود تا داده هاي اقتصادي 
رصد شود. از برنامه هاي ما مساله  سامانه شفافيت است 
كه قراردادها، عملكرد شركت ها و مديران دولتي پشت 

ويترين قرار بگيرد.«
3- بررس��ي ها و مطالعات اقتصادي نشان مي دهد كه 
اقتصاد ايران در پي جهش قيمت نف��ت در اوايل دهه 
1350 و وف��ور درآمدهاي ارزي ناش��ي از اين جهش، 
وارد نوعي از سياس��ت گذاري مخرب و تورم زا ش��ده 
است و متاس��فانه اين رويكرد سياست گذاري تاكنون 
ادامه داشته اس��ت. در اين حال، هر چه زمان بيشتري 
مي گذرد، مضرات آن نمايان تر مي شود. تورم دو رقمي 
مزمن از جمله مهم ترين نشانه هاي بيماري اقتصاد ايران 
به ش��مار مي رود. از همين رو، »تورم« از س��وي اغلب 
اقتصاددانان كشور به عنوان »ام الفساد« اقتصاد ايران 
شناخته مي شود. البته تورم صرفا يك عالمت و نشانه 
از بيماري اقتصاد ايران اس��ت و اساس بيماري اقتصاد 
كشور را آن گونه كه اقتصاددانان مي گويند، بايد در نوع 

حكمراني و سياست گذاري اقتصادي دولت ها و به ويژه 
در ميان سطور نوشته و نانوشته بودجه هاي ساالنه كه 
مظهر و نمود عيني سياست هاي اقتصادي دولت ها به 
شمار مي رود، سراغ گرفت. تقليل و تسكين تورم، نيازمند 
اقداماتي است كه اغلب كشورهاي جهان طي دهه هاي 
اخي��ر انجام داده اند و در ح��ال حاضر با ثبت تورم هاي 
كمتر از 5 درصد، حال اقتصادش��ان بهبود يافته است. 
4- بي گمان همه كشورها براي ارتكاب جرم، مجازات 
در نظر مي گيرند و اساس��ا كار و رويكرد دستگاه هاي 
قضايي كش��ورها و از جمله قوه قضاييه ايران، برخورد 
با مفس��دين اس��ت و انتظاري جز اين از سيستم هاي 
قضايي نمي رود. در اين حال، به نظر نمي رسد، گزينش 
و انتخاب افراد پاكدست و متعهد در دولت يا راه اندازي و 
تقويت سامانه هاي شفافيت هيچ مخالفي داشته باشد. 
اما، جنس مبارزه با فساد اقتصادي از ديدگاه اقتصاددانان، 
بيش از اينكه معطوف به افراد متخلف دولتي يا سالطين 
سكه و ارز و ... باشد، معطوف به درمان بيماري اقتصاد 
است. معطوف به حكمراني و سياست گذاري صحيح و 
اصالح مكانيسم هاي تورم زاي اقتصاد است. براي تسكين 
مهم ترين نشانه بيماري اقتصاد ايران )بخوانيد تورم(، 
بايد محل و منشأ ايجاد عفونت را جست و درمان كرد. در 
اين صورت است كه تعداد افراد آلوده به فساد رو به افول 

خواهد گذاشت.

يكي از ضرورت ه��اي جدي 
در مسير توسعه اس��تفاده از 
نيروي انساني مناسب در مسير 
توسعه است. بدون بهره مندي 
از نيروي انس��اني مطلوب هر 
اندازه هم كه برنامه ريزي هاي 
مناسبي براي رش��د و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي صورت 
بگيرد باز هم دس��تيابي به اهداف از پيش تعيين شده 
ممكن نخواهد شد. اين روزها در محافل اقتصادي بحثي 
مطرح است با اين عنوان كه اقتصاد ايران براي دستيابي به 
توسعه چه اِِلمان هايي را بايد مورد توجه قرار دهد؟ مقوله 
استفاده از پنجره جمعيتي مناسب يكي از موضوعاتي 
اس��ت كه ش��خصا معتقدم اقتصاد ايران در چشم انداز 
پيش رو بايد توجه جدي نسبت به آن داشته باشد. تمام 
كشورهايي كه توانسته اند، روند كلي توسعه را در يك بازه 
زماني مش��خص محقق كنند، در گام نخست از نيروي 
انساني پويا و پنجره جمعيتي مناسب بهره مند بوده اند. اما 
متاسفانه پنجره جمعيتي پوياي كشورمان طي  6 الي 7 
سال آينده بسته خواهد شد و چنانچه استفاده مناسبي از 
اين ظرفيت نشود، شرايط اقتصادي كشور در آينده بسيار 
دشوار خواهد شد. براي استفاده از اين ظرفيت جمعيتي 
اما بايد بستر مناسب براي پويايي اين نيروي انساني مورد 

توجه قرار بگيرد. دولت جديد براي بسترسازي مناسب 
براي حركت به سمت توسعه چند گزاره را بايد مورد توجه 
قرار دهد. در حوزه مباحث بيروني اقتصادي، يكي تعامل 
و همكاري با جهان پيراموني است و ديگري هم مباحث 
دروني اقتصاد اس��ت كه كه مجموعه اي از ضرورت ها و 
بايد ها و نبايدها را شكل مي دهد. اين دو عامل بيروني و 
دروني در كنار هم، توازن الزم را براي بهبود شاخص هاي 
اقتصادي و زمينه سازي براي نزديك شدن به توسعه فراهم 
مي سازند. در بحث بيروني، اقتصاد ايران نيازمند توسعه 
مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و دنياي خارج است. 
براي توسعه صادرات و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي براي 
توليدات داخلي بايد زمينه هاي گفت وگو با جهان خارج 
فراهم شود و گزاره هايي كه باعث انزواي كشور مي شود، 
از ميان برداشته شوند. در حوزه مسائل داخلي نيز معتقدم 
كه بايد زمينه افزايش امنيت، ثبات و پيش بيني پذيري در 
اقتصاد مورد توجه قرار بگيرد. به طوركلي سرمايه گذاران 
در حوزه هاي اقتصادي بس��يار محتاط و ترسو هستند. 
كوچك ترين تكانه هاي نوس��اني و غير قابل پيش بيني 
بودن كافي است تا انگيزه سرمايه گذاران را از بين ببرد و 
آنها را از اتمسفر اقتصادي ايران خارج سازد. الزمه ايجاد 
امنيت در سرمايه گذاري ها نيز نيازمند مقابله با فساد و 
فراهم سازي زمينه هاي ظهور شفافيت است. تا زماني كه 
ادامه در صفحه2 در زمينه شفافيت و...  

قدرت اهلل امام ورديمجيد اعزازي

بازارملكتاپايانسالچهمسيريراطيميكند؟

بررسيآمارهانشانميدهد

 كاهشنرخارزبهدنبال
سرنوشت  مسكن در دولت آتياحتمالتوافقتاپاياندولتروحاني

رشد توليد ۳۲ محصول منتخب
صفحه 7    

صفحه 5    

صفحه 3    

 پروندهانتخاباتسيزدهمين
 دورهرياستجمهوريبامشاركت
 48.8درصديواجدانشرايطبستهشد

به استقباِل رييس

ظريف: احتماال تا قبل از پايان كار 
دولت درباره برجام به توافق مي رسيم

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري 
بازارهاي مختلف دارايي ش��امل بورس، سكه و طال، ارز و 
خودرو نسبت به نتايج انتخابات سيزدهم رياست جمهوري 
واكنش نش��ان دادند و به دنبال اع��الم نتايج انتخابات و 
مشاركت نزديك به 29 ميليون نفر در انتخابات و پيروزي 
آقاي رييسي با حدود 62 درصد راي دهندگان نزديك به 
18 ميليون راي، بازارهاي مختلف واكنش هاي مختلفي 
داش��تند و عالوه بر كاهش قيمت در بازارهاي طال و ارز، 
خودرو و مسكن، شاخص قيمت سهام در بورس افزايش 
يافت و خروج منابع و نقدينگي از بورس متوقف شده است.
 البته برخي ناظ��ران معتقدند كه كنفرانس محمدجواد 
ظريف در آنتالياي تركيه و اعالم خبر احتمال رسيدن به 
توافق نهايي و بازگشت امريكا به برجام و لغو تحريم ها تا پايان 
دولت روحاني، نيز موثر بوده و باعث واكنش بازارها شده و 
ضمن رشد شاخص سهام بورس، موجب كاهش قيمت هاي 

ارز ، طال و خودرو شده ست. 
 بنفشه سيفي، كارش��ناس بازار ارز مي گويد: در بازار ارز، 
قيمت دالر عصر جمعه و روز انتخابات 24430 تومان بود 
كه تا ساعت 12 ظهر روز شنبه نيز در كانال 24 هزار تومان 
بود و 24230 تومان معامله شد. اما عصر شنبه دالر ابتدا به 
23820 تومان و در ساعت 7 عصر به 23590 تومان كاهش 
يافت. در بازار طال نيز قيمت سكه نيز بين 10.8 ميليون تا 
10.640 ميليون در روزهاي جمعه و صبح شنبه در نوسان 
بوده است اما ظهر شنبه با كاهش قيمت دالر قيمت سكه 
نيز كاهش يافت و به 10.3 ميليون تومان رسيد. قيمت هر 
گرم طالي 18 عيار نيز از يك ميليون و 68 هزار تومان در 

عصر جمعه به يك ميليون و 27 هزار تومان در عصر شنبه 
كاهش يافت. هر مثقال طالي آبشده نيز از 4 ميليون و 628 
هزار تومان در عصر جمعه به 4 ميليون و 450 هزار تومان 

در عصر شنبه رسيد. 

  كاهش قيمت خودرو 
ب��ازار خ��ودرو با كاه��ش قيمت ب��ه اس��تقبال پيروزي 
حجت االس��الم رييس��ي رفت ب��ه گونه اي ك��ه قيمت 
خودروهاي پرتيراژ داخلي همچون پژو 206 تيپ 2، پژو 
پارس و تيبا و... از 2 تا 5 ميليون تومان كاهش داشته است 
.با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري 1400 
روند ريزش قيمت ها در بازار خودرو آغاز شد. فعاالن بازار 
معتقدند قيمت خودرو در هفته ه��اي اخير بدون اينكه 
معامله اي انجام شود با حباب مواجه شده بود و اكنون اين 
حباب در حال تخليه شدن اس��ت. اگر بازار ارز نيز شيب 
نزولي بگيرد روند كاهش��ي قيمت خودرو تشديد خواهد 
ش��د. تجارت نيوز در گزارشي به جزييات بيشتري از آغاز 
سقوط قيمت ها در بازار خودرو ارائه كرده است. پرشيا دو 
ميليون ارزان شد. بعد از اعالم نتايج سيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري قيمت برخي خودروهاي داخلي ارزان شد. 
پرشيا با دو ميليون تومان كاهش به قيمت 242 ميليون 
تومان رسيد و پژو 206 هم با يك ميليون تومان كاهش با 
قيمت 215 ميليون تومان معامله شد. پرايد هم سه ميليون 

تومان ارزان شد و به قيمت 121 ميليون تومان رسيد.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اعالم اين خبر توضيح 
داد: كاهش قيمت خودرو مقطعي و هيجاني است و احتماال 

بازار خودرو در ادامه با افزايش قيمت مواجه مي شود چرا كه 
خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازي قيمت 
خودروه��ا بودند و ب��راي اجراي اين برنامه ب��ا دولت وارد 
چالش هاي جدي شدند اما احتمال دارد كه در دولت جديد 

با البي گري موفق به اين اقدام شوند.
مهدي دادفر گفت: با وجود اين بازار همچنان راكد است و 
طبق آنچه فروشندگان خودرو مي  گويند فعال با اعالم نتايج 
رياس��ت جمهوري مردم در بازار نظاره گر هستند. فيروز 
نادري، فعال بازار خودرو هم درباره حال و هواي بازار گفت: 
خودرو اندكي ارزان شده و فعاالن بازار اعتقاد دارند كه روند 
كاهشي قيمت ادامه دارد. اما اصغر سارگي از فروشندگان 
بازار مي گويد: با اتمام انتخابات رياست جمهوري و مشخص 
شدن رييس جهمور آينده، بازار خودرو كه با افزايش قيمت 
به استقبال انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغيير 
قيمت در بازار عرضه شد. ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات 
آينده است و همين امر موجب شد تا خودروهاي پرطرفدار 
داخلي به الك خ��ود فرو بروند و ب��دون تغيير قيمت در 
بازار عرضه شوند. فعاالن بازار خودرو هرچند پيش بيني 
مي كردند كه با اتمام انتخابات رياست جمهوري بازار خودرو 
تكان خواهد خورد و از ركود خارج خواهد ش��د، اما ظاهرا 
اين پيش بيني درست از آب در نيامد و بايد منتظر روزهاي 
آينده و اتفاقات پشت سر انتخابات بود. ثبات قيمت در بازار 
خودرو و با پايان انتخابات رياس��ت جمهوري تنها شامل 
محصوالت سايپا نمي شود و ايران خودرويي ها نيز تغيير 

قيمتي نداشته اند.
از جمله محصوالت سايپا كه مورد ارزيابي قرار گرفته اند، 

مي توان به »شاهين«، »كوييكR،« كوييك معمولي«، 
»تيبا صندوقدار«، »تيبا 2« و »س��اينا« اشاره كرد. رصد 
بازار خودرو همچنين نش��ان دهنده آن است كه خانواده 
تيبا نيز روز آرامي را پشت سرگذاشتند و »تيبا صندوقدار« 
با قيم��ت 129 ميليون تومان در بازار عرضه ش��د و مدل 
هاچ بك اين خودرو »تيبا 2« معمولي نيز بدون تغيير در 
بازار 136 ميليون تومان قيمت رقم خورد. »ساينا« يكي 
ديگر از خودروهاي پرطرفدار سايپا نيز در بازار بدون تغيير 
با قيمت 146ميليون تومان عرضه شد. »كوييك معمولي« 
و »كوييكR « نيز تغييري در بازار نداش��تند و »كوييك 
معمولي« با قيمت 153 ميليون تومان و »كوييك R« نيز 
159 ميليون تومان در بازار عرضه شدند. از سوي ديگر با 
رصد بازار خودرو مي توان گفت كه بر اس��اس قيمت هاي 
جديد اعالمي از س��وي ش��ركت هاي خودروساز قيمت 
شاهين نيز به 291 ميليون تومان رسيد. به گفته فعاالن بازار 
خودرو هنوز قيمت بازاري اين خودرو مشخص نيست و اين 
افزايش تنها به قيمت كارخانه اي اين خودرو باز مي گردد. 

  افزايش شاخص بورس 
در بازار س��رمايه، شاخص قيمت سهام با رشد 14356 
واحد، شاخص سهام با رشد 1.25 درصدي به يك ميليون 
و 162 هزار و 32 واحد رس��يد و كارشناسان مي گويند 
وقتي شاخص س��هام رشد مي كند در حالي كه قيمت 
دالر كاهش يافته، به اين معني اس��ت كه به يك عامل 
و شوك بيروني و اثرگذار سياسي واكنش مثبت نشان 
داده است. زيرا وقتي قيمت دالر كاهش مي يابد، ارزش 

دارايي هاي بورس و تجديد ارزيابي دارايي شركت هاي 
بورسي كاهش مي يابد و ارزش سهام سقوط مي كند. در 
حالي كه روز شنبه همزمان با كاهش قيمت دالر، قيمت 
س��هام نيز رش��د كرده و اين به معناي اثرگذاري عامل 
سياسي انتخابات و احتمال اجراي برجام و لغو تحريم ها 
در ماه هاي آينده است.  پس از اعالم نتايج اوليه انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم، شاخص هاي بورس تهران 
صعود كردند و ش��اهد كاهش خروج سهامداران از بازار 
بوديم. ش��اخص كل بورس 14 هزار و 310 واحد رشد 
كرد و به س��طح يك ميليون و 161 هزار واحد رسيد. از 
ابتداي معامالت روند شاخص كل بورس صعودي شد 
و در نيم س��اعت ابتدايي بيش از 7 هزار واحد رشد كرد. 
در پايان معامالت شاخص كل نسبت به روز چهارشنبه 
14 هزار و 310 واحد صعود كرد و به سطح يك ميليون 
و 161 هزار و 985 واحد رس��يد. به اين  ترتيب در اولين 
روز هفته ش��اخص از نيمه كانال 1.1 ميليوني باال آمد. 
شاخص هم وزن نيز در پايان معامالت پس از 6 روز كاري 
رشد كرد و 206 واحد نسبت به روز چهارشنبه باال آمد و 
در رقم 370 هزار و 795 واحد ايستاد. همچنين شاخص 
كل فرابورس 19 واحد رشد كرد و به رقم 17 هزار و 313 
واحد رسيد. در پايان معامالت  روز شنبه، 192 نماد رشد 
قيمت داشتند كه 145 نماد بورسي و 47 نماد فرابورسي 
بودند. همچنين 230 نماد كاهش قيمت داشتند كه 151 
نماد بورسي و 79 نماد فرابورسي بودند. به عبارت ديگر، 
42 درصد بازار رشد قيمت داشتند و 51 درصد بازار افت 
ادامه در صفحه 2 قيمت داشتند.  

پيامرهبرانقالبخطاببهمردم

بازارهايمختلفبهنتايجانتخابات
واكنشمثبتنشاندادند

پيروز بزرگ انتخابات  
ملت ايران است

 كاهش قيمت دالر 
  طال ، سكه، خودرو  و مسكن

 و رشد شاخص بورس



رهبر انقاب اسللامي در پيامي پيروز بزرگ انتخابات را 
ملت ايران دانستند و با تاكيد بر اينكه نه گايه از دشواري 
معيشللت، نه مخالف خواني ها با انگيزه دلسللرد كردن 
مردم و نه عواملي ماننللد تهديد بيماري فراگير و برخي 
اختال ها در آغاز ساعات اخذ رأي نتوانست بر عزم ملت 
فائق بيايد، خطاب به منتخبان مردم ملت مسللووليت 
واالي رياست جمهوري يا عضويت شوراها گفتند:»فرصت 
خدمتگزاري به كشللور و ملت را قدر بدانيد و انگيزه هاي 
خدايي را همواره مّد نظر داشته باشيد.« به گزارش پايگاه 
اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در متن اين پيام 
كه خطاب به »ملت بزرگ و سربلند ايران« تنظيم و تدوين 
شده، آمده است:»حضور حماسي و شورانگيز در انتخابات 
۲۸ خرداد، صفحه درخشللان ديگري بر افتخارات شما 
افزود. در ميانه عواملي كه هر يك به  گونه اي مي توانست 
مشاركت در انتخابات را كم رنگ كند، مناظر چشم نواز 
اجتماعات شللما در مراكز رأي گيري در سراسر كشور، 
نشللانه آشكاري از عزم راسللخ و دِل اميدوار و ديده بيدار 
بود. پيللروز بزرگ انتخابات ديروز، ملت ايران اسللت كه 
يك  بار ديگر در برابر تبليغات رسانه هاي مزدور دشمن و 
وسوسه خام انديشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور 

خود در قلب ميدان سياسي كشور را نشان داد. نه گايه 
از دشواري معيشت طبقات ضعيف، نه دلتنگي از تهديد 
بيماري فراگير، نه مخالف خواني هايي كه با انگيزه دلسرد 
كردن مردم از ماه ها پيش آغاز شده بود و نه حتي برخي 

اختاالت در جريان رأي گيري در ساعاتي از روز انتخاب، 
هيچ يك نتوانست بر عزم ملت ايران فائق  آيد و انتخابات 
مهم رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا را دچار 
مشكل سازد. اينجانب جبهه سپاس بر خاك مي سايم و 

خداوند عليم و قدير را بللر توفيقي كه به ملت ايران عطا 
كرد و نظر رحمتي كه بر ايران و جمهوري اسامي افكند، 
شكر بي پايان مي گزارم. به ملت ايران شادباش مي گويم 
و به حضرات محترمي كه با انتخاب مردم به مسللووليت 
واالي رياسللت جمهوري يا عضويت شللوراها در سراسر 
كشور دسللت يافته اند، همراه با عرض تبريك، قدرداني 
از اين ملت باوفا و پايبندي كامل به وظايفي كه در قانون 
براي آنان شمرده شده است را يادآوري مي كنم. فرصت 
خدمتگزاري به كشللور و ملت را قدر بدانيد و انگيزه هاي 
خدايي را همواره مّد نظر داشللته باشيد. الزم مي دانم از 
شللوراي محترم نگهبان و وزارت كشللور و دستگاه هاي 
حافظ امنيت و سامت و رسانه پرتاش ملي و نامزدهاي 
محترم و همه كسللاني كه به  نحوي به اين آزمون بزرگ 
كمك كرده اند، تشكر كنم«. به حضرت ولي اهلل االعظم 
ارواحنا فداه كه صاحب اصلي اين كشور و اين نظام است 
سام عرض مي كنم و درود مي فرستم، علو درجات امام 
عزيز كه سلسللله جنبان حركت عظيم ملت ايران بود و 
شللهيدان واالمقام را كه برترين افتخارات كشللورند، از 

خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
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واكنش مثبت بازارهاي مختلف 
به نتايج انتخابات

روز شنبه براي هشتمين روز متوالي ارزش خالص 
تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار منفي شللد و 
31 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شللد 
كه نسبت به روز كاري گذشللته ۸6 درصد كاهش 

يافته است.
بيشترين خروج پول حقيقي به سهام شپنا )شركت 
پااليش نفت اصفهان( تعلق داشت كه ارزش تغيير 
مالكيت حقيقي به حقوقي آن ۲7 ميليارد تومان بود. 
پس از شپنا، فوالد )فوالد مباركه( و وملل )موسسه 
اعتباري ملل( بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند. 
»فارس«، »شسللتا« و »فوالد« بيشللترين تاثير را 
در رشد شاخص كل داشللتند و سه نماد »فملي«، 
»خودرو« و »پاكشو« نمادهاي بزرگ بازار بودند كه 

بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراكنش ترين نمادهاي بورس غكورش 
صدرنشين اسللت و ولكار و شپنا در رتبه هاي بعدي 
هستند. در فرابورس نيز فتوسا، فگستر و فرابورس 

پرتراكنش  ترين نمادها هستند.
قيمت سهام تمام نمادهاي گروه  »فرآورده هاي نفتي، 
كك و سوخت هسته اي« افزايش يافت و نمادهاي 
بزرگ اين گروه مثل شپنا، شبريز، شتران، شبهرن، 
شسپاو شبهرن سبزپوش شللدند. همچنين اغلب 
نمادهاي گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« 
)مثل وتجللارت، ونوين، وبصللادر، وكار و وبملت( و 
»محصوالت شيميايي« )مثل پترول، نوري، شفن، 
شپديس، بوعلي، جم، تاپيكو، شاراك و فارس( نيز با 

رشد قيمت مواجه بودند.
ارزش صف هاي خريد نسبت به پايان روز چهارشنبه 
43 درصد افزايش يافت و در رقم 473 ميليارد تومان 
ايستاد. ارزش صف هاي فروش نيز 17 درصد كاهش 
يافت و هزار و 364 ميليارد تومان شد. بدين ترتيب 
رقم مازاد عرضه بازار به ۸91 ميليارد تومان رسيد كه 
كمترين رقم در ۸0 روز كاري گذشللته از ۲6 بهمن 
ماه سال گذشللته به اين سو است. شركت مديريت 
ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري )با نماد 
معاماتي ومدير( با صف  خريد 11۲ ميليارد توماني 
در صدر جدول تقاضاي بازار قرار گرفت. پس از ومدير، 
نوري )پتروشيمي نوري( و ولكار )ليزينگ كارآفرين( 
بيشترين صف خريد را داشت.  بيشترين صف فروش 
نيز به سنير )سيمان سفيد ني ريز( تعلق داشت كه 
در پايان معامات صللف فروش 55 ميليارد توماني 
داشت. پس از سنير، ثنوسللا )نوسازي و ساختمان 
تهران( و غدام )خوراك دام پارس( بيشللترين صف 
فروش را داشتند. ارزش معامات كل بازار سهام به 
رقم 14 هزار و ۸95 ميليارد تومان رسيد كه نسبت 
به روز   چهارشنبه 17 درصد افزايش يافته است. ارزش 
معامات خرد نيز با رشد ۲7 درصدي نسبت به روز 
كاري قبل به رقم 4 هزار و 435 ميليارد تومان رسيد.
شپنا )شركت پااليش نفت اصفهان( بيشترين ارزش 
معامات بازار سهام را نيز به خود اختصاص داد كه 

ارزش معامات آن ۲55 ميليارد تومان بود.
پس از شپنا، فوالد بيشترين ارزش معامات را داشت 
و فرابورس رتبه سوم بيشللترين ارزش معامات را 
به خود اختصاص داد و پللس از آن دو نماد خودرو و 
فملي در رتبه هاي بعدي بيشترين ارزش معامات 

قرار گرفتند.

دولت سيزدهم  
به كدام مسير مي رود؟

دولت به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم ها 
و سوءسياست ها با كسري بودجه باال و بدهي هاي 
انبوه مواجه اسللت. نظام بانكي سال هاسللت كه از 
دارايي هاي سللمي، بيمار و ناالن اسللت و حركتي 
الك پشللتي را آن هم در فضاي نرخ سود دستوري 
طي مي كند. خانوارها با كاهش شللديد درآمدها، 
امكان افزايش مصرف را نداشللته و اندوخته خود 
را نيز به سبب شرايط تورمي و تورم انتظاري و.. به 
راه هايي غير از سرمايه گذاري مولد و ملي و عمدتا 
در خريد دالر و سللكه و زمين و... به كار مي اندازند. 
بنگاه ها نيز كه مهم ترين بازيگر در اين عرصه اند هم 
به سبب فضاي نامناسب تحريم هاي سنگين در اين 
سال ها و هم به دليل انواع مداخله گرايي هاي دولت و 
قيمت گذاري ها و... توان بازيگري بسيار اندكي دارند. 
بنگاه هاي بزرگ، بهره وري پاييني دارند و بنگاه هاي 
كوچك و متوسط با توان اندك خود نمي توانند بار 
سنگين مسووليت انباشت سللرمايه در توليد را بر 
دوش كشند.  نتيجه آنكه با كاهش سرمايه گذاري در 
نسبت با توليد ناخالص داخلي و كند شدن انباشت 
سرمايه و پيشي گرفتن نرخ استهاك از موجودي 
سرمايه، امري كه سال گذشللته براي اولين بار در 
اقتصاد كشورمان واقع شد، رشد اقتصادي به شدت 
افت كرده و امكان بهبود درآمد و اشتغال و... دشوارتر 
از هر زمان ديگر شده است. نتيجه آنكه به عنوان يك 
ايراني فارغ از ديدگاه سياسي و عقيدتي بايد واقعيت 
تلخ عمق مسائل و مشكات اقتصادي امروز كشور 
را پذيرفته و بلله دور از رويا بافي و خيالپردازي هاي 
متوهمانلله در چارچوب تفاهم و همللكاري ملي، 
حركت سخت و بس دشوار تغيير و اصاح »مسير« 
را براي بازسازي اقتصادي آغاز كنيم. مسيري كه يك 
ضلع آن تحمل »رياضت اقتصادي« از سوي بخش ها 
و دهك هللاي باالي جامعه اسللت و ضلع ديگرش 
نگرش علمي به مشللكات اقتصادي و بهره گيري 
از دانش و تجربه جهاني با اتكا به مشاركت تمامي 
ذينفعان از سوي حكومت اسللت. به نظر مي رسد 
اين آخرين فرصت هاي كشللورمان براي خروج از 
تله توسعه  نايافتگي است و ايجاد اميد به بهبودي 
وضعيت زندگي مردم و زدودن رنگ سللياه فقر از 
رخسار اين سرزمين . امري كه تنها با ارتقاي اعتماد و 
سرمايه اجتماعي ممكن مي شود. آيا دولت سيزدهم 

در اين مسير جديد گام مي زند يا....؟!

راه دشوار توسعه
 مقابللله بللا فسللاد كارهاي جللدي صللورت نگيرد، 
سللرمايه گذاران تمايلي به مشاركت در اقتصاد كشور 
نخواهند داشت. مسللاله بعدي به رسميت شناختن 
حقوق مالكيت و حقوق اقتصادي است كه بسترسازي 
بللراي آن در حيطه تصميم سللازي هاي دولتمردان 
بازمي گردد. در جمع بندي موارد تشريح شده، مي توان 
گفت، تعامل با جهللان پيراموني و ايجللاد ارتباطات 
سازنده با جهان براي شكوفايي اقتصادي )حوزه مسائل 
خارجي( و بحث مقابله با فساد و ايجاد شفافيت، امنيت 
و تضمين حقوق اقتصادي سللرمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي )در حوزه مسايل داخلي( بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. در كنار اين دو موضوع بايد موضوع قانون براي 
همه فعاالن اقتصادي )واساسا همه حوزه ها( به صورت 
يكسان عملياتي شود. بدون حاكميت متوازن قانون، 
هر نوع برنامه ريزي اقتصادي با مشللكات بنياديني 
مواجه خواهد شللد. اين گزاره ها بلله نظرم مهم ترين 
مواردي است كه دولت آينده در حوزه هاي اقتصادي، 
ابعاد و زواياي گوناگون آن را بايد مورد توجه قرار دهد 
تا فاصله بعيدي كه اقتصاد ايران با امر توسعه پيدا كرده، 
كوتاه تر شللود. بدون اين بسترسازي، حتي در صورت 
سرمايه گذاري هاي گسترده نيز موضوع توسعه پايدار 
در كشللور محقق نخواهد شد. ممكن است به صورت 
مقطعي و تصنعي برخي شللاخص هاي اقتصادي در 
مسير بهبود قرار بگيرند، اما اگر اقتصاد ايران هم قصد 
دارد، خود را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار قرار دهد 
بايد اين ضرورت ها و ملزومات را مورد توجه قرار دهد. با 
اين توضيحات دولت آينده، كار دشواري براي ايجاد اين 
توزان در اقتصاد ايران و بهره مندي از ظرفيت هايي كه 
پنجره جمعيتي پويا ايجاد كرده، در مقابل دارد. چنانچه 
بتواند از دانش كارشناسللان و اساتيد حوزه اقتصادي 
به درسللتي اسللتفاده كند، مي توان نسبت به تحقق 
اهداف كان اقتصادي در مسللير توسعه اميدوار بود. 
اما در صورتي كه يك چنين زمينه هايي فراهم نشوند، 
همچنان مشكات اقتصادي و معيشتي در كشور وجود 
خواهند داشت و تحقق امر توسعه به تاخير خواهد افتاد.

دولت فرصت واردات گندم را 
از دست ندهد

محمدرضللا مرتضوي رييس كانللون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران با اشللاره بلله اينكه دولت نرخ 
حمايتي موثري را بللراي خريد تضميني گندم در 
سال جاري تعيين كرده است، بر ضرورت حمايت 
از كشاورزان در تامين ابزار و ماشين آالت كشاورزي 
بلله دليل افزايش چندبرابري قيمللت اين اقام در 

بازار تاكيد كرد.
وي با اعام اينكه احتمللاال خريد تضميني گندم 
توسط دولت از 7 ميليون تن فراتر نخواهد رفت، از 
ضرورت برنامه ريزي دولت براي واردات باقيمانده 

گندم مورد نياز كشور به قيد فوريت شد.
 به گزارش روابط عمومللي اتاق تهران، محمدرضا 
مرتضللوي با بيان اينكه بارش اندك بللاران و وقوع 
خشكسالي در اكثر استان ها، اين پيش بيني را ايجاد 
كرده كه كشور در سال جاري با كاهش توليد گندم 
مواجه خواهد بود، توضيح داد: عاوه بر خشكسالي، 
عوامل ديگري نيز در كاهش خريد تضميني گندم 
توسللط دولت دخيل خواهد بود؛ نخسللت آنكه، 
احتماال بخشي از مصارف علوفه اي كشور به دليل 
كمبود علوفه، به ويژه در مرغداري ها به سمت گندم 
متمايل مي شللود. يعني زماني كه توليد يا واردات 
ذرت و جو و ساير اقام علوفه اي كاهش پيدا كرده يا 
قيمت  آن افزايش پيدا كند، معموال انتقال مايمي 
به سمت خريد گندم هاي نارس و نامرغوب توسط 

دامداران و مرغداران صورت مي گيرد.

آخرين فرصت براي خردمندي
روساي جمهوري در اين مرحله با توجه به وعده هايي كه 
به مردم داده اند، احساس مي كنند كه بايد حركتي انجام 
دهند، اما با توجه به اينكه ساختار اقتصادي ايران بر اساس 
منافع متضاد ذينفعان اقتصادي در بازارهاي گوناگون 
شكل گرفته، مقابله با هر نوع تغييري شكل مي گيرد. 
براي رسلليدن به يك چنين شرايطي نيازمند حداقل 
يك سال زمان هستيم. بعد از يك سال دولت ها متوجه 
مي شوند كه اتمسفر اقتصادي با حرف، آزمون و خطا و 
وعده هاي بلندمدت پيش نخواهد رفت. اقتصاد مانند هر 
حوزه ديگري نيازمند افرادي متخصص است تا بتوانند 
سكان هدايت كشتي اقتصاد را به دست بگيرند. دولت 
جديد هم احتماال يك چنين مسيري را طي خواهد كرد. 
گفته مي شود براي ايجاد هر تغييري از جمله اقتصاد، سه 
گزاره كليدي نياز است. »آدم درست«، »جاي درست« 
و »زمان درست« سه گانه اي كه در كنار هم زمينه ايجاد 
تغييرات را فراهم مي كند. كاراكتر مناسب و متخصص، 
موقعيت مكاني مطلوب و موقعيت زماني صحيح، سه 
ركن تاثيرگذار براي ايجاد تحوالتي ريشه اي در اقتصاد )و 
اساسا هر حوزه بنيادين ديگري( هستند. غيبت هر كدام 
از اين ضرورت ها روند رشد را دچار اخال خواهد كرد و 
رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده را با اخال مواجه 
مي سازند. بايد اميدوار باشيم كه اين سه گانه در اين بازه 
زماني حساس كه اقتصاد ايران شايد آخرين فرصت هاي 
خود را براي نزديكي به توسعه طي مي كند شكل بگيرند. 
در غير اين صورت دهه آينده هم همانند دهه قبلي براي 
اقتصاد ايران دهه از دست رفته خواهد شد. اقتصاد ايران 
براي عقب نماندن از كشورهاي منطقه نيازمند ايجاد 
رشدهاي باالي اقتصادي است. نيازمند ارتباط با جهان 
پيراموني است، نيازمند طراحي الگوي مختص خود از 
توسعه است. اگر به اين ضرورت ها بي توجهي شود، بدون 
ترديد دامنه مشللكات اقتصادي و معيشتي وسيع تر 
خواهد شد و پروسه پيشرفت همچنان با تاخير مواجه 
خواهد شللد، چرا كه اقتصاد ايران ديگر زماني براي از 

دست دادن ندارد.

پيام رهبر انقالب خطاب به مردم؛ 

پرونده انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري با مشاركت 48.8 درصدي واجدان شرايط بسته شد

پيروز بزرگ انتخابات  ملت ايران است

به استقباِل رييس
تع�ادل| كمتر از ۲4 سللاعت پللس از پايللان انتخابات 
رياست جمهوري، نتايج آن توسط وزير كشور اعام شد. بر 
اين اساس، 4۸.۸ درصد از واجدان شرايط راي دادن در اين 
انتخابات شركت كردند و در نهايت ابراهيم رييسي، با كسب 
اكثريت آراي ماخوذه به عنوان رييس دولت آتي كشللور 
انتخاب شد. به اين ترتيب تا كمتر از 45 روز ديگر، زمام امور 
كشور به دولت جديد منتقل خواهد شد.   عبدالرضا رحماني 
فضلي وزير كشور ظهر ديروز ۲9 خرداد 1400، در نشستي 
خبري اعام كرد: بر اساس تجميع نتايج صندوق هاي راي 
انتخابات رياست جمهوري از مجموع واجدين شرايط 59 
ميليون و 310 هزار و 307 نفر در انتخابات سلليزدهمين 
دوره رياست جمهوري، ۲۸ ميليون و 933 هزار و 4 راي اخذ 
شده با مشاركت 4۸.۸ درصد در انتخابات شركت كردند كه 
آقايان سيدابراهيم رييسي  17 ميليون و 9۲6 هزار و 345 
راي؛ محسللن رضايي 3 ميليون و 41۲ هزار و 71۲ راي؛ 
عبدالناصر همتي ۲ ميليون و 4۲7 هزار و ۲01 راي؛ و سيد 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي 999هزار و 71۸ راي كسب 
كرده اند. 3 ميليون و 7۲6 هزار و ۸70 راي باطله نيز اخذ شده 
است. بر اين اساس سيدابراهيم رييسي به عنوان منتخب اين 

دوره از انتخابات و امانت دار دستگاه اجرايي برگزيده شد.
وزير كشور در پاسخ به پرسشي درباره زمان اعام نتايج ساير 
انتخابات ها گفت: به دليل كثرت نامزدهاي انتخابات هاي 
شوراهاي شهر و روستا شمارش آرا همچنان در حال انجام 
اسللت. نتايج انتخابات هاي ميان دوره اي مجلس شوراي 
اسامي و همچنين ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري 

نيز به محض پايان شمارش و تجميع اعام خواهد شد.
رحماني فضلي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره علت 
عدم اعام نتايج در سللاعت 14 ديروز گفللت: براي اعام 
رسمي نتايج بايد صورتجلسات امضا شود؛ در ساعت ۲ بعد 
از ظهر هنوز در ۲00 شعبه تاييديه هاي نهايي الزم ناظرين 
و امضاي آنها نشده بود كه به من اين موضوع را گفتند و من 
هم گفتم بايد امضاهاي الزم و تاييد نهايي شده باشد.  وي 
همچنين درباره علت حضور همتي، يكي از كانديداهاي 
انتخابات رياسللت جمهوري در وزارت كشور در شامگاه 
روز راي گيري خاطرنشان كرد: آقاي همتي آمده بودند به 
اعضاي ستاد خداقوت بگويند و همچنين تاكيد داشتند 
كه شرايط به گونه اي است كه الزم دانسته بود براي اجراي 
كامل قانون در وزارت كشور حضور يابند. فرايند انتخابات 
پيچيده اسللت، به خصوص از مرحله ثبت نام و اخذ راي و 
شمارش آن بايد مراقبت شود. ما سعي كرديم با الكترونيكي 
كردن و تعبيه نقاط مطمئن از تقلب و تخلف جلوگيري 
كنيم. وزير كشور در پاسخ به پرسش ديگري درباره احتمال 
تخلف و تقلب در انتخابات تاكيد كرد: هيچ تخلف يا تقلب 
كه بتواند تاثيري بر انتخابات داشته باشد نداشتيم. هر كسي 

شكايتي داشت به شوراي نگهبان مراجعه كند.

   پيام تبريك رقبا به رييسي
سللاعاتي پيللش از اعام رسللمي نتايج اوليلله انتخابات 
رياست جمهوري از سوي وزارت كشور، محسن رضايي، 
عبدالناصر همتللي و قاضي زاده هاشللمي، كانديداهاي 
سلليزدهمين دوره انتخابات رياسللت جمهوري، به طور 

مكتوب پيروزي رييسي را به او تبريك  گفتند.
همتللي در پيام خود به رييسللي گفت: اميللدوارم دولت 
حضرتعالي، با تدابير و اقدامللات خود در صحنه داخلي و 
بين المللي تحت زعامت حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقاب اسللامي، موجبات سللرافرازي جمهوري 
اسامي ايران، بهبود معيشت و زندگي همراه با آسايش و 

رفاه ملت بزرگ ايران را فراهم سازد.

   پيام تبريك روساي قوه مجريه، مقننه و مجمع
حسللن روحاني عللاوه بر پيللام تبريك بللراي پيروزي 
سيدابراهيم رييسي در انتخابات به همين منظور به حوزه 
رياست قوه قضاييه رفت. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
شوراي اسامي نيز رفتاري مشابه روحاني داشت و عاوه بر 
صدور پيام تبريك، به ديدار رييسي رفت. در ديدار روحاني 
و رييسي، دو طرف درباره مسائلي از جمله مشاركت پرشور 
مردم در انتخابات و تاثير آن بر اقتدار هر چه بيشللتر نظام 
جمهوري اسامي گفت وگو كردند. روحاني پس از اين ديدار 
با بيان اينكه از امروز تا 45 روز ديگر كه بايد اين مسووليت در 
اختيار دولت جديد قرار بگيرد و رييس جمهور منتخب رسمًا 

مسووليت هاي كشور را بر عهده بگيرد، كامًا در كنار ايشان 
هستيم، گفت: از امروز براي هر همكاري، همراهي و اقدام كه 
براي كشور الزم است آماده ايم. معاون دفتر رييس جمهوري 
حضور روحاني در دفتر رييسي را به عنوان آغاز اخاقي و 

مدني فرآيند انتقال امانت و مسووليت تعبير كرد.
پس از اعام نتايج اوليه شمارش آرا از سوي وزارت كشور، 
محمدباقر قاليباف نيز ضمن تقدير از هوشمندي و درايت 
مردم در حفاظت از سرمايه ملي انتخابات و تبريك كسب 
راي اكثريت به حجت االسام والمسلمين رييسي در پيامي 
خطاب به منتخب مردم تاكيد كرد: مجلس شوراي اسامي 

در راسللتاي پياده سللازي اهداف بيانيه گام دوم انقاب، 
آمادگي خود را براي همكاري همه جانبه با دولت منتخب 
ملت، اعام مي دارد و اميد جدي دارد كه در سايه هم افزايي 
قوه مجريه و قوه مقننه، فصل جديدي از مديريت انقابي و 
جهادي براي حل مشكات مردم آغاز شود. قاليباف در پيام 
تبريك خود همچنين نوشت: توفيق حضرتعالي در كسب 
راي اكثريت ملت عظيم الشأن ايران را از صميم قلب تبريك 
مي گويم و معتقد هستم كه باور راسخ حضرتعالي به پيروي 
از منويات امام راحل)ره( و مقام معظم رهبري و همچنين 
كارنامه درخشان جنابعالي در عدالت محوري و حمايت از 

محرومين و مستضعفين و توفيقات شما در دستگاه قضا كه 
موجي از اميد و رضايت در بين مردم ايجاد كرد و همچنين 
اعتقاد حضرتعالي به در اولويت قرار دادن شايسته ساالري 
و مقابله ساختاري با فساد، نويد دهنده آينده اي درخشان 
براي ملت عزيز ايران و رساندن كشور به قله هاي پيشرفت 
و اقتدار و رفاه خواهد بود. ان شاءاهلل.  صادق آملي الريجاني، 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامي به رييسي 
نوشت: اينجانب اين حماسه كم نظير را كه علي رغم تمام 
مشللكات و گايه هاي بحق مردم از وضعيت اقتصادي و 
معيشتي وديگر شرايط خاص رقم خورد؛ به محضر مقام 
معظم رهبري و شما مردم شريف و واليتمدار تبريك گفته 
و ضمن تبريك به منتخب ملت در مقام رياست جمهوري و 
ساير منتخبان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبري 
و تقدير از ساير نامزدهاي انتخابات، براي عزيزان منتخب، 
توفيق الهللي و موفقيت در راه خدمت رسللاني به مردم را 

خواستارم، بمنه وكرمه.

   از تبريك ظريف تا تبريك الريجاني
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري و محمود 
واعظي، رييس دفتر رييس جمهور، نيز با آرزوي موفقيت 
براي رييسي، به او تبريك گفتند. محمدجواد ظريف، وزير 
خارجه نيز با تبريك به رييس جمهور منتخب، ابراز اميدواري 
كرد كه رييس جمهور منتخب و دولت برآمده از راي مردم، 
كه نماينده همه اين ملت بزرگ و پاسللدار حقوق تمامي 
آحاد آن خواهند بود در تحقق مطالبات مردم و تامين منافع 
ملي سربلند و سرافراز باشد. علي الريجاني، رييس پيشين 
مجلس نيز با عرص تبريك به رييسي نوشت: اميدوارم با 
توكل بر خداوند و تحت راهنمايي هاي رهبرمعظم در جهت 
پيشرفت ايران اسامي و رفع مشكات ملت عزيز موفق 
باشيد. سرلشكر باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز 
با عرض تبريك به رييسي، نوشت: در اين لحظات شوق انگيز 
و غرورآفرين، نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران اعام 
مي دارند، به توفيق الهي، در اين مسير مبارك و به اقتضاي 
ماموريت ها و وظايف قانوني خود، به مانند گذشته در قامت 
حامي و پشتيبان صديق و مصمم قوه مجريه، از هيچ گونه 
تاش و همكاري دريغ نخواهند ورزيد.امير سرلشكر سيد 
عبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي 
ايران نيز در پيامي به رييس جمهور منتخب تبريك گفت. 

   آرزوي ارتقاي سطح زندگي مردم
سلليد حسللن خميني نيز در پيامي پيروزي آيت اهلل 
سيدابراهيم رييسي در سلليزدهمين دوره انتخابات 
رياسللت جمهوري را تبريك گفللت. او در پيام خود 
نوشت: به دست آوردن اعتماد بخش بزرگي از مردم 
و كسب عنوان رياسللت جمهوري اسامي ايران را به 
جنابعالي تبريك مي گويم. بي ترديد ايستادن در مسند 
خدمتگزاري به مردم شريف و نظام اسامي مسووليت 
سنگيني است كه تنها با لطف خدا و همدلي بيشتر و 
استعانت از فكر و توان همگاني به بهترين نحو تحقق 
خواهد پذيرفت. اميدوارم در اين كسوت جديد شاهد 
موفقيت شللما و ارتقاء سطح زندگي عمومي در همه 

حوزه ها باشيم. 

   پيام مقام هاي خارجي به رييسي
پس از اعام رسمي نتايج انتخابات رياست جمهوري، 
سران كشورهاي دوست و همسايه، پيروزي رييسي 
در ايللن انتخابللات را به او تبريك گفتند. سلليدعمار 
حكيم، رهبللر جريان حكمت ملي عللراق؛ مصطفي 
الكاظمي، نخسللت وزير عراق؛ رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه؛ آرِمن سركيسيان رييس جمهور 
ارمنستان؛ بشار اسللد، رييس جمهور سوريه؛ عمران 
خان نخست وزير پاكستان؛ نبيه بري، رييس پارلمان 
لبنان؛ شيخ تميم بن حمدآل ثاني، اميرقطر؛ مهدي 
المشاط، رييس شوراي عالي سياسي يمن؛ هيثم بن 
طارق، سلللطان عمان؛ الهام علي اف، رييس جمهور 
جمهوري آذربايجان؛ خليفه بن زايد آل نهيان، رييس 
دولت امارات؛ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دوبي؛ و 
محمد بن زايد آل نهيان، وليعهد ابوظبي از جمله سران 
كشللورهايي بودند كه در پيام هاي جداگانه پيروزي 

رييس جمهور منتخب ايران را تبريك گفتند. 

بيانيه سيدابراهيم رييسي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري: 

سيدابراهيم رييسي، رييس جمهوري منتخب با انتشار بيانيه اي تاكيد كرد: دولتي پركار، انقالبي و 
ضدفساد را تشكيل خواهم داد.

پيام سيدابراهيم رييسي، رييس جمهور منتخب مردم به شرح زير است: 
اللهم صل علي علي بن موسي الرضا بعدد ما احاط به علمك. حمد وثناي الهي كه قلوب ملت را براي مشاركتي پرشور و 
تاريخي هدايت كرد و رضايت امام، شهيدان و همه عاشقان و دلباختگان انقاب اسامي را پديد آورد. ديروز بار ديگر، 
دنيا شاهد حماسه اي عظيم از ملت به پا خاسته اي بود كه با ايمان و معرفت و همدلي، صفحه اي نو از تاريخ معاصر را 
به روي خود گشود. اينجانب مراتب شكر و خاكسللاري خود را به درگاه با عظمت الهي ابراز مي دارم و به ارواح پاك و 
مطهر شهداي پر فضيلت انقاب اسامي، خصوصا حاج قاسم عزيز كه ياد و نامش در اين روزها، فضاي كشور عزيزمان 
را عطرافشان كرده بود، درود و سام مي فرسللتم. مردم عزيز ايران، انتخابات ديروز مظهر خداباوري، مردم باوري و 
خودباوري ملي و جشن بزرگ سياسي شما در گام دوم و آغاز قرن نو بود كه در ايام مياد امام رئوف عليه السام متجلي 
شد. امروز روز مهرباني و بردباري و روز اتحاد، رفاقت و همدلي است. منتخب اين انتخابات بر اساس قاعده مردم ساالري 
ديني، منتخب همه ملت و خادم همه جمهور است. چه آناني كه بنده را برگزيدند و چه عزيزاني كه به نامزدهاي محترم 
ديگر راي دادند و چه آناني كه به هر دليلي در پاي صندوق هاي راي حاضر نشدند. اينجانب خلق اين رويداد مبارك را 
به محضر امام عصر»عج«، رهبر عزيز و فرزانه انقاب اسامي كه با تدابير داهيانه خود، دل هاي مردم را براي حضور در 
اين صحنه هدايت كردند، تبريك و تهنيت عرض مي نمايم و دست يكايك مردم را به خاطر خلق اين حماسه بزرگ به 
گرمي مي فشارم و پيروز اين جلوه گري و درخشش جهاني را ملت بزرگ ايران مي دانم كه همچنان آرمان هاي متعالي 
انقاب اسامي، از عدالت طلبي و استقال خواهي تا آزادي جويي و عزت مندي را در تارك خواسته هاي بحق خود با 
راي شان فرياد مي زنند. از مراجع عظام تقليد، جامعه مدرسين حوزه علميه، جامعه روحانيت، علماي شيعه و سني، اساتيد 
دانشگاه، نخبگان علمي، فرهنگي و سياسي، رييس و نمايندگان پر تاش مردم در مجلس، تشكل هاي مردمي و جهادي، 
شخصيت ها، احزاب و گروه هاي سياسي، جوانان غيور و دانشجويان و طاب، كارگران و كشاورزان، اصناف و بازاريان، 
فرهنگيان و هنرمندان، ورزشكاران، زنان و دختران، اقوام و قوميت هاي مختلف ايراني، برادران اهل سنت، اقليت هاي 
ديني، هموطنان خارج از كشور، راي اولي هاي عزيز و همه ايرانيان غيور در شهرها و روستاها، صميمانه تشكر مي كنم.

ملت ايران؛ ديروز شما به عهد خود با صداقت وفا كرديد و امروز نوبت اين بنده خدا و خادم شماست كه به عهدي كه 
با شما بسته ام وفادار بمانم و لحظه اي در خدمت به شما، كوتاهي نكنم. بدون ترديد در اين مسير نيازمند همراهي، 

دلسوزي و دعاي خير هميشگي شما هستم.
مردم عزيز ايران

آنچنان كه در اين انتخابات مستقل وارد شدم، به پشتوانه آراي باال و اعتماد كم نظير شما، ان شاء اهلل دولتي پركار، انقابي 
و ضدفساد را تشكيل مي دهم و به سوي بسط عدالت، به عنوان ماموريت محوري انقاب اسامي حركت خواهيم كرد 

و تمام ظرفيت هاي دولت را براي ايجاد نهضت بزرگ خدمت به ايرانيان عزيز به كار خواهيم بست.
الزم مي دانم از همه نامزدهاي محترم، چه آناني كه به هر دليلي تا انتهاي رقابت باقي نماندند و چه كانديداهايي كه تا روز 
آخر با حضورشان گرمي بخش انتخابات بودند قدرداني نمايم و ان شاء اهلل از ديدگاه هاي ارزشمندشان براي تدبير امور 
استفاده خواهم كرد. در پايان از زحمات ارزشمند همه دست اندركاران نظارتي، اجرايي، نيروهاي انتظامي، رسانه ملي 
و فعاالن شبكه هاي اجتماعي و اصحاب رسانه و خبرنگاران، كه به رغم شيطنت هاي دشمنان مردم، به مشاركت پرشور 
در انتخابات كمك كردند تقدير مي نمايم و از تاش هاي شبانه روزي ستادهاي مردمي و حاميان عزيز كه داوطلبانه 

وارد ميدان شدند و به اين خادم كوچك مردم كمك كردند، تشكر مي كنم.
خدايا چنان كن سرانجام كار/ تو خشنود باشي و ما رستگار
اللهم انا نرغب اليك في دولت كريمه تعز بها االسام و اهله

دولتي پركار، انقالبي و ضدفساد را تشكيل خواهم داد

اولين سخن



گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري |
صبح روز شنبه 29 خرداد 1400 قيمت دالر 24 هزار و 
300 تومان، قيمت ي��ورو 29 هزار تومان و درهم امارات 
6 هزار و 660 تومان اعالم ش��د. اما بع��د از اعالم خبري 
از س��وي محمد جواد ظريف وزير امور خارجه مبني بر 
رسيدن به توافق براي بازگشت امريكا به برجام و اجراي 
آن در دولت روحاني و همچنين اشاره چند مقام مسوول 
كشورهاي مختلف در مذاكرات براي توافق نهايي، نرخ ارز 
نيز در ساعات عصر كاهش يافت و دالر به 23820 تومان 
رسيد. به دنبال آن قيمت سكه نيز در ساعات عصر كاهش 
يافت و به 10 ميليون و 310 هزار تومان رس��يد.  ظريف 
گفت: احتمااًل تا قب��ل از پايان كار دولت درباره برجام به 
توافق مي رس��يم. طبق اعالم فعاالن بازار ارز و طال صبح 
ش��نبه، قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 32 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 
ميليون و 400 هزار تومان و قيمت دالر 24 هزار و 300 
تومان است. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
10 ميليون و 300 هزار تومان است.نيم سكه بهار آزادي 5 
ميليون و 650 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 
600 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 250 هزار 
تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.هر مثقال طال 
4 ميليون و 470 هزار تومان ارزش گذاري شده است. در 
صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 23 هزار و 927 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 
هزار و 453 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 28 هزار و 735 تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 
هزار و 166 تومان اعالم شده است. نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده 
كه در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر 
به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد كارشناسان دو باور 
در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود، 
 نخست اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت 
ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي 
مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران 
ش��ود و امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و 
نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.

     كاهش قيمت طال و سكه
دبير اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت طالو سكه در بازار 
اندكي كاهش��ي است.نادر بذرافش��ان دبير اتحاديه طال 
و جواه��ر با بيان اينكه انس جهاني طال ه��زار و 765 دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون هر قطعه سكه 
طرح جديد 10 ميليون و 580 هزار تومان، سكه طرح قديم 
10 ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 800 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 750 هزار تومان و سكه 
گرمي نيز دو ميليون و 300 هزار تومان به  فروش مي رسد.

وي اظهار كرد: هر مثقال طال 4 ميليون و 540 هزار تومان 
و هر گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 45 هزار تومان 
فروخته مي شود.در همين حال، نرخ ارز در بازار با افزايش 
اندك همراه است. هر دالر 24 هزار و 400 تومان و هر يورو 

29 هزار و 290 تومان فروخته مي شود. 

      ظريف: احتماال تا قبل از پايان كار دولت 
درباره برجام به توافق مي رسيم

وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران طي گفت وگويي با 
اش��اره به روند فعلي مذاكرات »وين« براي احياي برجام 
گفت كه احتماالً تا قبل از پايان كار دولت »حسن روحاني«، 
توافق حاصل خواهد ش��د.  ظريف در حاش��يه »مجمع 
ديپلماسي آنتاليا« در پاسخ به سوالي درباره چشم انداز تأثير 
تشكيل دولت جديد جمهوري اسالمي ايران بر مذاكرات 
»وين« در خصوص احياي برجام گفت كه احتمال حصول 
توافق قبل از پايان كار دولت »حسن روحاني« رييس جمهور 
ايران وجود دارد. وي در اين خصوص توضيح داد: »مذاكرات 
درباره برجام در جريان است. احتمال خوبي وجود دارد تا 
قبل از پايان دوران تصدي ما توافق حاصل شود. ما اواسط 
آگوست )اواس��ط مرداد( كنار مي رويم )دولت را تحويل 
مي دهيم( و فكر مي كنم به احتمال زياد خيلي قبل از اين 

تاريخ بتوانيم به توافق برسيم«.
ظريف در خصوص روند مذاكرات فعلي وين گفت: »من 
جديدترين متن ويرايش ش��ده توافق را مالحظه كردم. 
متن خالص و خالص تر شده اس��ت. پرانتزها )موارد مورد 
اختالف( در حال حذف ش��دن اس��ت.« رييس  دستگاه 
ديپلماسي ايران در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 

در حال حاضر چه موانعي بر سر مسير توافق نهايي درباره 
برجام باقيمانده است، گفت: »مانع اصلي باقيمانده مساله 
درك اين موارد است. اكثر مشكالت مساله ادراك است. 
امريكا بايد به اين درك برس��د ك��ه اياالت متحده طرفي 
بودند كه با هدف اين توافق را ترك كردند و هدف آنها نيز 
محقق نشد و هم اكنون كه مي خواهند به توافق بازگردند، 
نمي توانن��د هدفي را كه از طريق جن��گ اقتصادي به آن 
محقق نشدند، از طريق ميز مذاكرات محقق كنند و امريكا 
بايد به اين درك برس��د و مي توانم بگويم كه تاحدودي به 
اين امر نزديك شديم اما به مقصد نرسيديم.« مانع اصلي در 
مذاكرات وين، نحوه راستي آزمايي پايبندي امريكا به برجام 
است. ظريف در خصوص موانع باقيمانده در مذاكرات وين 
گفت: »مساله اي كه باقي مانده است، اين است كه چطور 
ما اجراي تعهدات اياالت متحده را راستي آزمايي كنيم زيرا 
نحوه اجراي تعهدات ما توس��ط آژانس بين المللي انرژي 
اتمي راستي آزمايي مي شود اما نحوه راستي آزمايي اجراي 
تعهدات امريكا همچنان نامشخص است. ما حتي پس از 
خروج امريكا و يكسال پس از آن نيز به تعهدات خود پايبند 
بوديم. امريكا به تعهداتش پايبند نبود بنابراين طرفي كه بايد 
به ما اطمينان دهد، اياالت متحده است و اين يك مانع در 
مسير مذاكرات است و در حال حاضر بر روي اين موضوع 
كار مي شود.« محمدجواد ظريف در ادامه در پاسخ به سوالي 
در خصوص رويكرد فعلي دولت »جو بايدن« در قبال ايران 
گفت: »فكر مي كنم كه دولت جو بايدن در حال حاضر به 
اين درك رسيده است كه سياست هاي دولت دونالد ترامپ 
شكست خورده ا ست اما باز هم تالش دارد از آن سياست ها 
به عنوان اهرم استفاده كند و به همين دليل است كه مشكل 
ادراكي به وجود مي آيد. به نظرم آنها بايد اين حقيقت را كنار 
بگذارند كه تحريم دارايي آنها است. تحريم ، غيرقانوني است. 
متأسفانه كشورهاي اروپايي مجبور شده اند كه در مقابل 
سياست هاي تحريمي امريكا تسليم شوند اما به مفهوم آن 
نيست كه اين سياست را قبول دارند و پذيرفته اند.« بايدن 
يك سياستمدار جدي است و وي در قبال ايران واقع بينانه تر 
است و در مقايسه با ترامپ، ايران را بهتر مي شناسد. ظريف 
سپس در پاسخ به سوال مجري مبني بر اينكه آيا به بايدن 
اعتماد دارند، گفت: »خير، در ديپلماسي هيچ كس به بقيه 
اعتماد ندارد. اگر كس��ي به شما بگويد كه من به همتاي 
خود اعتماد دارد، دروغ گفته است. هيچ كس در ديپلماسي 
به ديگري اعتماد ندارد. در ديپلماسي بايد راستي آزمايي 
كنيد. بايد اعتماد ايجاد كرده و قابل پيش بيني باشيد. در 
ديپلماسي بايد سياست هاي خود را پيش ببريد نه اينكه به 
ديگري اعتماد كنيد. ديپلماسي يك رابطه عاشقانه نيست«.

      قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با 0.53 
درصد كاهش به 1764 دالر و 16 س��نت رسيد. در حالي 
كه به دنبال ارسال سيگنال هاي انقباضي از سوي فدرال 
رزرو تقويت ارزش دالر ادامه دارد و اين مس��اله جذابيت 
س��رمايه گذاري در بازار طال را كاهش داده است، قيمت 
فلز زرد روز جمعه كاهش داشت و در مسير ثبت بدترين 
عملكرد هفتگي طي بيش از يك سال گذشته قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان معامالت 
روز جمعه با 0.53 درصد كاهش به 1764 دالر و 16 سنت 

رس��يد. در اين هفته قيمت طال ش��اهد كاهش حدودا 6 
درصدي بود.قيمت فلز زرد در پايان معامالت آتي ديروز 
براي تحويل در ماه آگوست هم با 0.33 درصد كاهش به 
1769 دالر رسيد.قيمت فلز پاالديوم هم شاهد بيشترين 
افت از مارس 2020 تاكنون بود و نقره نيز افت هفتگي بيش 
از 7 درصدي را شاهد بود. فدرال رزرو روز چهارشنبه اعالم 
كرد در نشست هاي ماه هاي آتي موضوع انقباضي كردن 
سياست پولي را مورد بررسي قرار خواهد داد. بانك مركزي 
امريكا همچنين پيش بيني كرد كه نرخ بهره در سال 2023 
ميالدي افزايش يابد. عامل ديگري كه سبب افت بيشتر 
قيمت طال شد اظهارات جيمز بوالرد، رييس فدرال رزرو 
سنت لوئيس بود كه گفت، نرخ تورم قوي تر از حد انتظار بوده 
و انقباضي كردن سريع تر سياست پولي يك پاسخ »عادي« 
به اين اتفاق است. ديويد مگر تحليلگر بازار طال در اين باره 
گفت: »بايد ديد كه در هفته ها و ماه هاي آينده فدرال رزرو 
چه اقداماتي را جهت كاستن از خريد اوراق قرضه و باال بردن 

نرخ بهره انجام مي دهد.«

      ادامه باال رفتن هاي دالر
ارزش دالر ب��راي چهارمين روز متوال��ي صعودي باقي 
ماند.ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.34 
درصد افزايش نس��بت به روز گذشته در سطح 92.183 
واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.7 
درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 1.382 
دالر مبادله شد. يورو 0.31 درصد پايين رفت و با ماندن 
در كانال 1.18 به 1.187 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با 0.36 درصد افزايش به 110.123 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي 1.332 دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 
معادل 6.453 يوان چين اعالم ش��د. به گزارش رويترز، 
همزمان با كاهش تقاض��ا ب��راي واردات از چين در ماه 
مي، ريان ورودي سرمايه خارجي به دمين اقتصاد بزرگ 
جهان كندتر از قبل ش��ده اس��ت تا جايي كه داده هاي 
منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني چين نشان مي دهد 
س��رمايه گذاري خارجي مس��تقيم در چين در پنج ماه 
نخست امسال به 481 ميليارد يوان )75.3 ميليارد دالر( 
رسيده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه منتهي به ماه 
قبل 3.8 درصد كاهش نشان مي دهد. بيشترين افزايش 
در سرمايه گذاري خارجي طي اين مدت مربوط به ژاپن با 
56 درصد بوده است.  وضعيت كرونا در كشورهاي اروپايي 
نس��بت به هفته هاي قبل ش��كننده تر به نظر مي رسد. 
آمارهاي منتشرشده از طرف موسسه كخ در آلمان نشان 
مي ده��د ميزان مبتاليان به گون��ه جهش يافته هندي 
ويروس كرونا در اين كشور بار ديگر در مسير صعودي قرار 
گرفته اس��ت. در انگليس با وجود واكسيناسيون بخش 
قابل توجهي از جمعيت از اين كشور و بازگشايي نسبي 
بسياي از اماكن عمومي، روند مشابهي در بيشتر شدن 
ابتال به گونه هندي به چشم مي خورد تا جايي كه شمار 
مبتاليان روزانه به باالترين سطح خود از ماه فوريه رسيده 
است.  مقامات بانك مركزي امريكا با توجه به نگراني هاي 
ايجاد ش��ده در خصوص نرخ تورم تصمي��م گرفته اند تا 
زودتر از موعد مقرر به سياست هاي محرك خود خاتمه 

دهند. منابع خب��ري اطالع داده اند كه اكثريت 11 عضو 
هيات مديره فدرال رزرو خواهان افزايش نرخ بهره آن هم 
براي چند بار تا س��ال 2023 شده اند. نرخ بهره امريكا در 
حال حاضر در حدود صفر تا 0.25 درصدي قرار دارد كه 
كمترين سطح تاريخي خود است. از طرف ديگر نيز جروم 
پاول- رييس بانك مركزي امريكا- نسبت به گذرا بودن 
نرخ تورم باالي فعلي اطمينان داده است. بحث بر سر زمان 
مناسب پايان دادن به رويكرد انبساطي بانك هاي مركزي 
بيش از پيش باال گرفته است. كريستين الگارد- رييس 
بانك مركزي اروپا- با بيان اينكه اقتصاد منطقه يورو در 
نقطه عطف خود قرار گرفته، نسبت به رسيدن رشد پايدار 
ابراز ترديد كرده و گفته است: فكر نمي كنم هنوز به زمان 
مناس��ب پايان دادن به برنامه خريد اوراق قرضه رسيده 
باشيم. چشم انداز اقتصادي ما متغير است اما آمادگي الزم 
را براي مواجهه با هر سناريو داريم و سياست آتي خود را 

انعطاف پذير تنظيم كرده ايم. 

       جبهه گيري بانك مركزي انگليس 
در برابر بيت كوين

مدير بخ��ش فناوري هاي مالي بان��ك مركزي انگليس 
بيت كوين را ابزاري ناكارآمد و ناسازگار با محيط زيست 
خواند. به گزارش راشاتودي، در ادامه مخالفت هاي بانك 
مركزي انگليس با بيت كوين و ارزهاي ديجيتالي فعلي 
موجود در ب��ازار، اين بار مدير بخ��ش فناوري هاي مالي 
اين بانك با ناكارآمد دانس��تن بيت كوين گفته فناوري 
پشت پرده ارزهاي ديجيتالي رسمي بانك هاي مركزي 
ده ها هزار برابر كارآمدتر از انجام تراكنش ها با استفاده از 
بيت كوين خواهد بود.  تام ماتن كه در كنفرانسي تحت 
عنوان آينده فناوري هاي مالي س��خن مي گفت با اشاره 
به ضرورت عقب نماندن از قافله توسعه روش هاي نوين 
پرداخت گفت: با اين حال تا زماني كه مردم دوست دارند 
از وجه نقد اس��تفاده كنند بايد از در دس��ترس بودن آن 

اطمينان حاصل كنيم. 
اين مقام ارشد انگليسي در بخش ديگري از سخنان خود، 
بيت كوين را ابزاري نامناسب براي استفاده به عنوان يك 
ارز رسمي دانست و گفت ارزي كه توسط بانك مركزي 
به عنوان ارز ديجيتالي رسمي معرفي خواهد شد، داراي 
تفاوت هاي زيادي با بيت كوين خواهد بود. وي همچنين 
به مردم توصيه كرد كه زياد درگير بيت كوين نشوند و آن 
را ارزي خواند كه براي اس��تخراجش بايد مقدار زيادي 
انرژي مصرف شود.  ماتن پتانس��يل ارزهاي ديجيتالي 
را بسيار باال دانست اما افزود كه بايد نگراني هاي زيست 
محيطي استخراج رمزارزها مرتفع شود تا در نهايت يك 
سيس��تم بهينه مالي جديد با سازگاري بيشتر با محيط 
زيست معرفي شود.  اين اولين بار نيست كه يك مقام بانك 
مركزي انگليس از بيت كوين به شدت انتقاد مي كند. پيش 
از اين نيز اندرو بيل��ي- رييس بانك مركزي انگليس- با 
هشدار نسبت به معامله بيت كوين گفته بود كسي كه در 
بازار ارزهاي ديجيتالي )موجود( سرمايه گذاري مي كند 
بايد آماده از دست دادن تمام ثروت خود باشد. اين مقام 
ارشد انگليس��ي كه يكي از منتقدان سرسخت آنها نيز 
محس��وب مي ش��ود گفته بود كماكان معتقد است كه 

رمزارزها داراي هيچ ارزش ذاتي نيستند.
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بدهي 887 ميليارد توماني 
به صندوق بين المللي پول 

معاون اول رييس جمهور مصوبه جديد هيات وزيران 
در خصوص ماموريت بانك مركزي در تس��ويه بدهي 
ناشي از تعهدات ايران به صندوق بين الملي پول را ابالغ 
كرد. اسحاق جهانگيري تصويب نامه هيات وزيران در 
خصوص مجاز بودن بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به تامين و پرداخت مبلغ 887 ميليارد و 281 
ميليون و 324 هزار و 487 تومان بابت تسويه بدهي ناشي 
از تعهدات جمهوري اسالمي ايران به صندوق بين المللي 
پول به منظور تعديل ارزش ريالي را ابالغ كرد. در ادامه اين 
ابالغيه ذكر شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
بابت تسويه اين بدهي، تضمين كتبي الزم را در اختيار 

بانك مركزي قرار دهد. 

ثبت تراز تجاري منفي 
در سال گذشته

بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه صادرات 12 ماهه سال 
گذشته 34 ميليارد و 998 ميليون دالر و واردات نيز با 
رقم 38 ميليارد و 893 ميليون دالر ثبت شده كه حاكي 
از تراز تجاري منفي در س��ال گذشته است كه تنها در 
مهر ماه تراز تجاري مثبت شده است. بانك مركزي آمار 
ماهانه صادرات و واردات سال گذشته را منتشر كرد كه 
بر اين اساس بيشترين ميزان صادرات در مهر ماه سال 
گذشته با رقم چهار ميليارد و 672 ميليون دالر انجام شد.

بيشترين ميزان واردات نيز در ماه اسفند با چهار ميليارد و 
572 ميليون دالر به ثبت رسيد. همچنين بررسي آمارها 
حاكي از اين است كه به جز مهرماه، تراز تجاري در 11 
ماه ديگر س��ال منفي بوده است. براساس اين گزارش، 
صادرات در مجموع 12 ماهه سال گذشته 34 ميليارد و 
998 ميليون دالر و واردات نيز با رقم 38 ميليارد و 893 
ميليون دالر ثبت شد. سال گذش��ته در فروردين ماه، 
1931 ميليون دالر واردات انجام شد كه در مقابل 1652 
ميليون دالر هم صادر ش��د. ميزان ص��ادرات و واردات 
دومين ماه سال 1399 نيز به ترتيب دو ميليارد و 648 
ميليون دالر و سه ميليارد و 110 ميليون دالر به ثبت 
رسيد. واردات خردادماه نيز دو ميليارد و 579 ميليون 
دالر و ص��ادرات در اين ماه نيز دو ميليارد و 64 ميليون 
دالر بود. ايران در تير ماه سال گذشته سه ميليارد و 302 
ميليون دالر واردات از ديگر كشورهاي دنيا داشت و دو 
ميليارد و 349 ميليون دالر نيز كاال به دنيا فروخت. آمار 
واردات در م��رداد ماه نيز در حالي به دو ميليارد و 785 
ميليون دالر رسيد كه ميزان صادرات دو ميليارد و 162 
ميليون ثبت شد. آخرين ماه تابستان سال گذشته نيز با 
واردات س��ه ميليارد و 76 ميليون دالري و صادرات دو 
ميليارد و 691 ميليون دالري بسته شد كه سه ميليارد 
و 257 ميليون دالر و چهار ميليارد و 672 ميليون دالر 
نيز به ترتيب واردات و صادرات مهرماه سال گذشته بود 

كه ركورد صادرات در اين سال را زد. 
در آبان ماه واردات اندكي كاهش داش��ت و به رقم سه 
ميليارد و 92 ميليون دالر رس��يد و صادرات نيز در اين 
ماه با كاهش همراه بود و س��ه ميليارد و 210 ميليون 
دالر ثبت شد. آذر ماه سال گذشته واردات و صادرات به 
ترتيب سه ميليارد و 726 ميليون دالر و سه ميليارد و 

664 ميليون دالر بود.
نخستين ماه از فصل زمستان نيز با واردات سه ميليارد و 
781 ميليون دالري و صادرات دو ميليارد و 951 ميليون 
دالري آغاز شد. واردات در بهمن ماه نيز با رقم سه ميليارد 
و 682 ميليون دالر و صادرات سه ميليارد و 135 ميليون 
دالر به ثبت رسيد كه در نهايت كارنامه تجارت خارجي 
سال گذشته در اسفند ماه با واردات چهار ميليارد و 572 
ميليون دالري و صادرات س��ه ميليارد و 800 ميليون 

دالري بسته شد.

اسناد ديجيتال جايگزين 
پول هاي كاغذي مي شود 

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: پول هاي كاغذي 
از بين خواهند رفت و تمام اسناد و مدارك تجاري 
كاغذي مانند برات، س��فته، بارنام��ه، قبض انبار 
و اعتبارات اس��نادي نيز جايگزين اس��ناد تجاري 
ديجيتال مي ش��وند. فرزين فرديس در گفت وگو 
با ايِبنا تصريح كرد: نسبت ارزهاي جهانروا نيز در 
سبد كلي تبادالت جهاني روز به روز كمتر مي شود، 
اما اينكه به طور كامل حذف شود فكر كنم بيشتر از 
يك دهه زمان مي برد. وي ادامه داد: مسلما دنياي 
جديد به واسطه سرعت تغييرات بسيار بااليي كه 
در عرصه فناوري ها و ابزارها و نيازهاي مشتريان، 
مصرف كنندگان و ذي نفع��ان دارد، مي طلبد كه 
اش��كال ديگري از ابزارهاي مالي هم به س��رعت 
توس��عه يابند. به همين دليل است كه بسياري از 
شركت هاي فين تك به عنوان يكي از ُپرجاذبه ترين 
ش��ركت هاي فناوري دني��ا، روز ب��ه روز در حال 
توسعه اند و نهايتا آنهايي كه با كيفيت تر هستند به 
جاي ابزارهاي قديمي جايگزين مي شوند. فرديس 
افزود: در حال حاضر س��ازمان هاي جهاني به اين 
فكر مي كنند كه گم��ركات، از صاحبان كاال قبل 
از ورود محموله ش��ود اسناد و مدارك را دريافت و 
پردازش كنند و كاالهايي كه مجاز براي ترخيص 
اس��ت را به سرعت ترخيص كنند. به اين دليل كه 
هر يك روز معطل��ي كاال در گمرك به هزينه هاي 
فروشنده يا خريدار اضافه خواهد كرد و سربارهاي 
تجارت جهاني را بيشتر مي كند.  وي با اشاره به 17 
هزار و 500 ميليارد دالر تجارت جهاني در س��ال 
2020، تصريح كرد: يك درصد بهره وري بيش��تر 
در اين حوزه يعني 175 ميليارد دالر كه آنقدر عدد 
بزرگي است كه همه كشورها و بنگاه هاي اقتصادي 
انگيزه داش��ته باشند تا به س��مت ابزارها و اسناد 
تجارت ديجيتال حركت كنند. ابزارهاي جديدي 
كه در حال توسعه اند تا اسناد تجاري ديجيتال قابل 
استفاده باشند، بر بس��تر فناوري هاي جديدي از 
جمله DLT يا »دفتر كل توزيع شده« قرار دارند كه 

نهايتا به سرعت راه خود را باز مي كنند. 

رتبه بندي عملكرد
مديران بانك ها در دولت جديد

عباس دادجوي توكلي|
بانك مرك��زي در دولت جديد بايد نظ��ام ارزش گذاري و 
رتبه بندي عملكرد مدي��ران بانكي را پيگيري و اجرا كند.

خصوصي ش��دن بانك ها را خير مي بينم زيرا چنانچه به 
صورت هاي مالي  بانك هايي مانند تجارت، ملت و صادرات 
نگاهي بياندازيم ردپاي دولت در بسياري از اقالم درآمدي، 
هزينه اي، دارايي و بدهي ديده مي شود، بنابراين به معناي 
واقعي نمي توان انجام خصوصي سازي در اين بانك ها را مورد 
تاكيد قرار داد.  خصوصي سازي واقعي به اين معنا است كه 
واگذاري صورت گيرد و بخش خصوصي منافع و زيان هاي 
ناشي از آن را بپذيرد. برخي از بانك هاي مورد اشاره وضعيت 
سرمايه مناس��بي ندارند و چنانچه بانك مركزي درصدد 
برآيد تا زي��ان اينها را حمايت كند و از نات��رازي درآورد، از 
سر اجبار بايد سهمي كه براي پوشش زيان در نظر گرفته 
مي شود را بپذيرد. به اين معنا در عمل سهامدار دولت است، 
بنابراين مضرات آن را هم بايد م��ورد پذيرش قرار دهد. از 
طرف ديگر مزاياي آن را هم دولت كسب مي كند زيرا به اين 
بانك ها بدهكار چه از جنس ريالي، چه از جنس ارزي، چه از 
جنس مطالبات و چه از جنس شركت هاي دولتي محسوب 
مي شود كه نش��ان دهنده آن است اين خصوصي سازي و 
اصول حاكميت شركتي از اين منظر رعايت نشده و ردپاي 
دولت در صورت هاي مالي وجود دارد. دولت در بس��ياري 
از موارد براي تامين هزينه هاي خود دقيقا دست در جيب 
بانك ها برده است. نكته ديگر در همين رابطه اين است دولت 
بر مديريت بانك هاي خصوصي نمي تواند به طور مستقيم 
فش��ار وارد كند زيرا حتي در ص��ورت عملكرد بد، اعضاي 
هيات مديره و مدي��ران عالي بانك مي توانند مطرح كنند 
اين ناكارآمدي و زيان هايي كه ساخته شده از ثمرات حضور 
دولت بوده، بنابراين بحث نظارت پذيري را سخت مي كند. 
امكان خصوصي سازي بيشتر در نهادهايي مالي مانند بانك ها 
از اين به بعد را به هيچ عنوان نخواهيم داشت زيرا در دو دهه 
اخير نشان داده شد، چنانچه هدف از خصوصي سازي باال 
رفتن بهره وري در بازار پول باشد، بايد عدالت مالي در سطح 
جامعه برقرار شود و استفاده از ظرفيت خلق پول به شكل 
بهينه در راستاي توسعه بخشي خصوصي مورد بهره برداري 
قرار گيرد. )مانند ساخت پل، جاده، بيمارستان، مدرسه و 
بنگاه هاي صنعتي و...( از اين ظرفيت درست استفاده نشد 
و البته در بخش هايي هم دولت و حاكميت تعارض منافع 
ايجاد مي كردند، به اين معنا كه تكاليفي بر عهده بانك هاي 
خصوصي گذاشتند كه شايد با وظيفه ذاتي آنها همخواني 
نداشت. جمله باال به اين معناست جايي كه دولت بايد به 
درستي وارد مي شد يا نشد يا ورود بدي داشت و جايي كه 
اصال نبايد وارد مي شد، وارد شد و هزينه هايي را به سيستم 
تحميل كرد كه به معناي شكست بازار است. به اين معنا؛ 
در اي��ران از اين پس ظرفيت توس��عه بخش خصوصي در 
حوزه بانكداري وجود نخواهد داشت، راهكار آن اين است 
كه به صورت شفاف عملكرد همين بانك هاي خصوصي كه 
اكنون در اختيار داريم، از طريق متدهاي گوناگون براي يك 
بار به درستي مورد بررسي قرار گيرد. تمام شكاف هايي كه 
مي تواند مقام ناظر را دچار چالش كند استخراج شود، قوانين 
و مقررات حقوقي همچنين اس��تانداردهاي حسابداري 
به طور كامل بازبيني شود و در راستاي يك نظامي منطبق 
با خلق پول مورد تدوين قرار گيرد و در كنار اين موارد بايد 
يك ارزيابي عملكرد و شاخص هاي عملكردي جديدي براي 
مجريان دستورالعمل و بخشنامه ها كه هيات مديره بانك ها 
و مديران عالي بانك به حساب مي آيند، تعريف شود.  بانك 
مركزي آتي بايد با دقت نظ��ام ارزش گذاري و رتبه بندي 
مديران بانكي را حتي فقط در س��طح نظام بانكي در نظر 
بگيرد و عملكرد مديران بانك ها را رتبه بندي كند. بنابراين 
بايد زيرساخت هاي فني، قانوني و نظارتي توسعه يابد و از 
مجرياني كه درصدد هس��تند تا اين زيرساخت ها را پياده 
كنند يك ارزيابي درستي به دست آورد. برخالف بسياري 
از اقتصاددانان كه اعتقاد دارند بايد دست دولت از نظام بانكي 
قطع شود، چنين فكر نمي كنم، البته نه به اين معنا كه دولت 
مي تواند هر كاري انجام دهد و بي پروا دست در منابع بانكي 
ببرد و كس��ري بودجه يا بدهي خود را از جيب نظام بانكي 
پرداخت كند، اما چنانچه بنا باش��د طرح هاي هدفمندي 
يا بودجه هاي عمراني كه بسيار بازده هاي خوبي هم دارند، 
پياده كند، بسيار راحت مي تواند از منابع بانكي كمك گيرد. 
يعني يك نظام مشاركتي با سيستم بانكي طراحي كند و 
از ظرفيت آن بهره بب��رد، چنانچه بانك ها بودجه عمراني 
دولت را پوشش دهند، دولت هم اوراق قرضه يا بدهي خود 
را كه ارزشمند است به آنها بدهد و در مزايا و منافع پروژه ها 
شريك ش��ان كند، در صورتي هم كه پروژه هايي داشت با 
منفعت اجتماعي باال بدون منفعت اقتصادي قابل توجه، 
مي تواند از ظرفيت بانك ها اس��تفاده كند. يعني تا حدي 
اقتصاد را از طريق خلق پول براي بخش توليد و پيشران پويا 
و فعال سازد خصوصي سازي را بايد دوباره به تعريف درآوريم 
و مورد پذيرش قرار دهيم كه بانك ها نهادهاي خلق پول، نه 
لزوما واسطه هاي مالي هستند. اين قدرت خلق پول بايد در 
راستاي بهينه اجتماعي قرار گيرد و چنانچه الزم است بخش 
دولتي را پوشش دهند، مزايا و مخاطرات آن را هم در نظر 
گيرند و در صورتي كه قرار است بخش خصوصي را حمايت 

كنند باز هم از بحث هدايت اعتبار مي توانند بهره ببرند.

ظريف: احتماال تا قبل از پايان كار دولت درباره برجام به توافق مي رسيم

سهم 64 درصدي چك عادي و 35 درصدي چك رمزدار در مبادالت بانكي 

كاهش نرخ ارز به دنبال احتمال توافق تا پايان دولت روحاني 

رشد 30 درصدي مبلغ وصول چك و افزايش چك هاي برگشتي 
 گروه بانك و بيمه |

 اگرچه مبلغ چك هاي وصولي در ارديبهش��ت نسبت به 
فروردين 30 درصد بيشتر شده و نشان دهنده رونق مبادالت 
اقتصادي است اما در عين حال رقم چك هاي برگشتي نيز 
رشد باالي 46 درصدي داشته كه نشان دهنده ميزان اثر ركود 
و رشد پايين اقتصاد بر كسب وكارهاي مختلف است.  آمارها 
نشان مي دهد كه از بيش از 7.3 ميليون فقره چك وصول 
شده در ارديبهشت ماه بالغ بر 6.8 ميليون فقره عادي و بيش 
از 0.5 ميليون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراين در كل كشور 
93.1 درصد از كل چك هاي وصولي را چك هاي عادي و 6.9 
درصد را چك هاي رمز دار تشكيل مي دهند. از نظر مبلغي نيز، 
از 265 هزار و 300 ميليارد تومان چك هاي وصولي در كل 
كشور حدود 171 هزار و 100 ميليارد تومان براي چك هاي 
عادي و بيش از 94 هزار و 200 ميليارد تومان خاص چك هاي 

رمزدار بوده است. بر اين اساس، در كل كشور 64.5 درصد از 
كل مبلغ چك هاي وصولي را چك هاي عادي و 35.5 درصد 
ديگر را چك هاي رمزدار به خود اختصاص داده اند.  از سوي 
ديگر، افزايش تعداد چك هاي مبادله در ارديبهشت سال 
جاري نسبت به ماه قبل نشان مي دهد كه وضعيت اولين 
ماه بهار نسبت به ماه گذش��ته روبه بهبود بوده و رشد 7.6 
درصدي در تعداد چك هاي صادر شده نشان از رونق گرفتن 
اقتصاد دارد.  عالوه بر اين، ارزش چك هاي مبادله شده در 
ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به فروردين ماه رشد بيش 
از 30 درصدي داشته است و ارزش چك هاي مبادله شده در 
دومين ماه سال نسبت به ارديبهشت سال گذشته با وجود 
اينكه تعداد اين چك ها كاهش يافته، 43 درصد زياد شده كه 
نشان مي دهد حجم معامالت نسبت به مدت مشابه پارسال 

و ماه گذشته رشد كرده است.

     استان هاي داراي چك هاي 
وصول شده رمزدار

طبق اين گزارش، در ارديبهشت امسال در ك�ل كش�ور 
503 ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي بالغ بر 
94 هزار و 200 ميليارد تومان وصول شده كه نسبت 
به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب 34 و 29.2 
درصد افزايش داشته اس��ت. در ماه مورد بررسي، در 
استان تهران حدود 160 هزار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه 
ارزش�ي معادل 50 هزار و 200 ميليارد تومان وصول 
ش��د كه در اين ماه، 49.6 درص��د از تعداد چك هاي 
رمزدار وصولي در سه استان ته�ران )31.8 درص�د(، 
اصفهان )10.2 درصد( و خراسان رضوي )7.6 درصد( 
وصول شده اس��ت كه بيشترين سهم را در مقايسه با 

ساير استان ها دارا بوده اند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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گروه بازار سرمايه|
انتخابات رياس��ت جمهوري نيز پايان ياف��ت و به نوعي 
سرمايه گذاران بورس��ي درحال بررسي وعده هاي پيش 
از انتخابات هستند. بررسي ها نش��ان مي دهد كه ميزان 
اميدواري در بازارس��هام درحال افزايش است و اگر دولت 
آتي پس از جاي گيري برنامه هاي مصوبي درحوزه بورس 
ارايه كند، وضعيت تغيير خواهد كرد و مي توان آينده خوبي 
براي بازارسهام متصور بود. درحال حاضر يكي از مهم ترين 
ابهامات سرمايه گذاري بورسي، وضعيت مذاكرات و تعيين 
نرخ دالر اس��ت، پس از مشخص شدن وضع اين دو مولفه 

مي توان اميد بيشتري به تاالر شيشه اي داشت.
پس از سقوط عميق و بي سابقه بورس تهران در نيمه پاياني 
مردادماه سال گذشته درخواست حمايت از بازار سرمايه 
به صورت ادامه دار از سوي سرمايه گذاران بازار، مديران و 
فعالين بورسي مطرح شد كه اين حمايت در اصل به معناي 
تزريق ي��ك نقدينگي عمده براي جلوگيري از س��قوط 
عميق تر و زيان بيشتر بود. در اين بين نقدينگي خردي نيز 
وارد بازار سرمايه شد اما؛ باتوجه به حجم كم و بي اعتمادي 
ادامه دار نتوانست وضعيت را تغيير دهد، البته نكته مهم 
اينجاس��ت كه از روزهاي پاياني سال 1398 تا ميانه هاي 
تابستان سال 1399 نقدينگي عظيمي وارد بازارسهام شد 
و بورس تهران تا به حال اينچنين نقدينگي را به خود نديده 
بود، الزمه جبران زيان هاي گذشته تزريق يك نقدينگي 
مطلوب و اعتمادسازي است. در اين ميان پيشنهاد هاي 
بس��يار زيادي براي رونق بورس مطرح شد و پيشنهادي 
مبني بر كاهش نرخ سود بانكي مطرح كردند كه آن هم 
به معناي چاپ پول بيشتر به منظور كاهش بهره به عنوان 
نتيجه سياست پولي انبساطي بود كه مي توانست ميزان 
تورم و مشكالت اقتصادي را چندبرابر كند. پيشنهادهاي 
ديگري مربوط به نرخ فروش و حذف رانت قيمت گذاري 
دستوري نيز مطرح شد اما؛ باتوجه به سود برخي از افراد 
جلوي اين كار گرفته مي شد و هنوز هم كه هنوز است به 
پايان قيمت گذاري دستوري نرسيده ايم و اين مشكالت 
عظيم به دولت آتي واگذار مي شود. حال با تغيير رييس 
دولت، بازهم صداي درخواست حمايت از سمت و سوي 
بخشي از سهامداران بلند شده است  كه براساس همان 
رويكرد اوليه يعني تزريق نقدينگي و افزايش درخواست 
در بازاراست. باتوجه به مشكل ساز بودن اين موضوع انتظار 
مي رود كه دولت جديد برنامه هاي متعددي براي آن داشته 
باشد. با اين حال اميد مي رود كه وضعيت بورس تغيير يابد 
و زيرساخت هاي بازار نيز ترميم شود. به عقيده بسياري 
از كارشناسان در دولت جديد مي توان تغييرات اساسي 
اقتصادي را ديد و اگر اين عقيده به بهترين شكل ممكن 
پيش برود مي توان سودآوري بيش از 40 درصدي بورس 
را قابل تصور دانست. يك مورد بسيار مهم درخصوص بازار، 
وضعيت حباب بازار است كه چند وقتي مي شود خبر ساز 
شده. برخي مي گويند اصاًل حبابي در بازار وجود ندارد و 
نداش��ته و برخي ديگر مي گويند بورس از روز نخست بر 
اساس حباب بود و اكنون نيز بر روي حباب سوار است. بر 
اساس گفته دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس قيمت 
دارايي ها بر اساس انتظارات تورمي شكل مي گيرد و زماني 
كه انتظارات تورمي همانند نيمه نخس��ت سال گذشته 
رو به فزوني است، نمي توان از حباب صحبت كرد. سوال 
اينجاس��ت كه اگر نمي توان حرف از حباب زد پس چرا 
بسياري از كارشناسان در سه ماه نخست سال 1399 به 

درستي از حبابي شدن بازار سخن گفتند و در مورد بروز 
خطر در اين بازار هشدار دادند. در ثاني نكته پنهان از نظر 
آقاي رييس در اين موضوع نهفته است كه حباب قيمت 
دارايي يك امر تحليلي و بر اساس اطالعات موجود است 
كه بر مبناي انتظارات تورمي مورد استفاده قرار مي گيرد و 
نمي توان باور نداشتن به آن را با وجود نداشتن آن هم سنگ 
دانست. حقيقت امر اين است كه بازار سرمايه در همان زمان 
رشد بي وقفه قيمت ها مشخصات مهمي از شكل گيري و 
فرجام يك حباب تورمي را به نمايش مي گذاشت. حباب 
قيمت در يك دارايي زماني شكل مي گيرد كه بر مبناي 
يكي از روش هاي ارزش گذاري كه عموماً جريانات نقد آتي 
واحد اقتصادي و نرخ بازده بدون ريسك نيز در آنها دخيل 
است ارزش بنيادي محاسبه و متناسب با قيمت بازار مورد 
ارزيابي قرار مي گيرد. زماني كه قيمت بازار فراتر از ارزش 
ياد شده در حال افزايش باشد حباب تشديد مي شود و اگر 
اين شرايط به بيشتر نمادهاي بازار سهام سرايت كند حرف 
از شكل گيري حباب در بازار مربوطه مي زنيم. همان گونه 
كه گفته شد موضوع قيمت گذاري دستوري مدتي است 
در مجلس مطرح شده و بر اساس آنچه رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده اين طرح به 
 معناي آزادسازي قيمت ها نيست، بلكه فاز نخست اجراي 
آن به دنب��ال از بين بردن فاصله زياد، بين قيمت عرضه و 
تقاضا در بازارهاس��ت. اكنون فاصله قيمت بين عرضه و 
تقاضا در حوزه هاي مختلف اقتصاد آنچنان زياد است كه 
هم مصرف كننده مجبور است قيمت هاي باالتري براي 
خريد محصوالت بپردازد و هم توليد كننده ها با دريافت 
مبالغ پايين تري متضرر مي ش��وند. به عبارت ديگر هم 
مصرف كننده و هم توليد كننده از قيمت گذاري دستوري 
زي��ان مي بينند. زيان اين تفاوت قيمت نيز كه ناش��ي از 
قيمت گذاري دستوري است، به توزيع رانت و افزايش فساد 

منجر شده است. به عبارت ديگر اجراي اين طرح به  اين معنا 
نيست كه قيمت فروش محصوالت شركت ها متناسب با 
قيمت هاي جهاني تنظيم خواهد شد بلكه هدف آنان اين 
است كه فاصله قيمت بين توليد و مصرف منطقي شود. در 
همين حال آنان تاكيد دارند بعد از آنكه قيمت محصوالت 
شركت ها از طريق عرضه در بورس به قيمت هاي تعادلي 
نزديك تر شد، مي توان به س��مت آزاد سازي  حامل هاي 
انرژي هم پيش رفت تا زمينه حذف قيمت گذاري در ساير 
حوزه هاي اقتصادي فراهم شود. حال بايد منتظر ماند و 
ديد دولت جديد چه روندي براي قيمت گذاري دستوري 

و سامان يافتن بورس در نظر مي گيرد.

     فوالد در سايه قيمت گذاري دستوري
خشايار دادمنش، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه قيمت گذاري 
دستوري با صنعت فوالد چه كرد؟ مي گويد: قيمت گذاري 
دستوري نوعي قيمت گذاري است كه دولت براي تعدادي 
كاال، قيمت را ب��دون توجه به قيمت هاي جهاني يا موارد 
ديگر براس��اس نياز هاي داخل مشخص مي كند و در اين 
حالت شركت ها مجاز نيستند كه قيمت خود را از قيمت 
تعيين شده باالتر ببرند. قيمت گذاري دستوري در رابطه با 
خيلي از كاال ها اتفاق افتاده است؛ به طور مثال قيمت گذاري 
دستوري هميشه براي كاال هاي كشاورزي، فوالدي و غيره 
وجود داشته و خيلي عرضه و تقاضا در آن تعيين كننده نبوده 
است. با توجه به شرايط حاصل از كرونا، افزايش نرخ دالر و 
موارد ديگر قيمت هاي جهاني دچار افت شدند، اما بعد از 
بهبود نسبي شرايط كرونا قيمت هاي جهاني خيلي صعودي 
شدند به طور مثال قيمت بيلت و اسلب در رنج 300 دالر بود 
و اين قيمت ها با بهبود شرايط افزايش پيدا كرد. دادمنش 
در ادامه اظهار مي كند: موضوع افزايش قيمت ها س��بب 

شد كه دولت در ابتدا براي كنترل بازار قيمت ها را خودش 
تعيين كند. خيلي از توليدكنندگان فوالد در حال صادر 
كردن اين محصول بوده اند اما با قيمت گذاري دستوري اين 
توليدكنندگان ترغيب مي شدند كه بيشتر محصول خود را 
صادر كنند تا اينكه آن را در داخل و به ويژه در بورس عرضه 
كنند. شركت هاي بزرگ توليدكننده فوالد شركت هاي 
بورسي هستند مانند ذوب آهن اصفهان، فوالد مباركه و 
فوالد خوزستان كه س��هامدار خرد دارند و قيمت گذاري 
دستوري سبب كاهش سود اين سهامداران مي شود. به طور 
كل شركت هاي فوالدي براساس قيمت گذاري دستوري 
كمتر براي توليد ترغيب مي شدند و حجم عرضه هاي خود را 
كاهش مي دادند و سودي كه بايد به شركت ها و به دنبال آن 
به سهامداران تزريق مي شد وارد جيب هاي ديگري مي شد.

دادمنش در رابطه با اين پرسش كه حذف قيمت گذاري 
دستوري فوالد چقدر در سود آوري و تشويق براي توليد 
ش��ركت ها كمك مي كند؟ توضيح مي دهد: با گذشت 
زمان و حذف قيمت گذاري دستوري و ورود چرخه فوالد 
به بورس كاال به طور كل شرايط بهبود پيدا كرد و اكنون 
قيمت گذاري بر اساس نرخ هاي جهاني و عرضه و تقاضا 
تعيين مي ش��ود و اين موضوع سبب تشويق شركت ها 
براي توليد مي شود. زماني كه قيمت گذاري را 80 درصد 
قيمت هاي جهاني تعيين كردند در رابطه با ۲0 درصد 
ديگر حاش��يه هايي وجود داشت و قيمت آن پايين تر از 
قيمت هاي جهاني بود و اين سود كه متعلق به شركت بود 
در جيب خريدار قرار مي گرفت، اما با حذف قيمت گذاري 
دستوري اين س��ود وارد جيب خود شركت ها و به تبع 
سهامداران مي ش��د و البته خود اين موضوع هم سبب 
تشويق شركت ها براي توليد مي شود. البته بايد به اين 
نكته نيز اشاره كرد كه در برخي مواقع و شرايط به داليلي 

دولت ها مجبور به قيمت گذاري دستوري  هستند.
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رقابت شديد براي خريد بنزين 
در بورس انرژي

علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران بابيان »رينگ 
صادراتي بورس انرژي در ۲4 خردادماه شاهد عرضه ۵0 
هزار تن بنزين اكتان 8۷ بود. در اين عرضه كه نسبت به 
عرضه هاي قبل چش��م گيرتر بود، 13 مشتري به رقابت 
پرداختند. قيمت پايه بنزين اكتان عرضه شده 440 دالر 
تعيين ش��ده بود، اما با توجه به تقاضاي موجود و رقابت 
بين خريداران كل محموله عرضه شده با نرخ ۵۵8 دالر 
به فروش رفت كه ۲۷ درصد نس��بت به قيمت پايه رشد 
داش��ت« گفت: س��ازوكار معامالتي بورس انرژي باعث 
افزايش رقابت و شفافيت درفروش صادراتي فرآورده هاي 
نفتي شده است. علي نقوي در مورد عرضه مذكور توضيح 
داد: دليل اصلي فروش كامل محموله با رشد ۲۷ درصدي 
قيمت نس��بت به قيمت پايه را مي توان وجود مكانيزم 
رقابت در بورس انرژي دانست. طبعاً اگر اين معامله خارج 
از بورس انجام مي شد، امكان رقابت در اين سطح وجود 
نداشت. همكاري مستمر شركت ملي پااليش و پخش 
در عرضه هاي منظم و مستمر بنزين و ساير فرآورده اي 
پااليشگاهي نيز درروند رو به بهبود معامله فرآورده هاي 
نفتي از طريق بورس انرژي موثر بوده اس��ت. وي بابيان 
اينكه آمار معامالت دو سال گذشته فرآورده ها از طريق 
مكانيزم شفاف بورس نش��ان مي دهد كه ساختارهاي 
شفاف معامالتي، مي توانند بازدهي باال و سودآوري بهتري 
درروند فروش فرآورده هاي حوزه نفت و گاز براي كشور به 
ارمغان بياورند، اظهار كرد: به همين دليل اگر شركت هاي 
تابع وزارت نفت نيز مشابه شركت ملي پااليش و پخش، 
محصوالت خود را در رينگ صادرات��ي در بورس انرژي 
به صورت منظم و مس��تمر عرضه كنند، شاهد توسعه 
تجارت نفت و گاز و همچنين شفافيت در كشف قيمت 
خواهيم بود؛ همانطور كه اين اتفاق در بازار فروش بنزين، 
گازوييل، نفت، گاز مايع و... ايجادشده است. مديرعامل 
بورس انرژي ادامه داد: هم اكنون براي محصوالتي همچون 
نفت كوره، ميعانات گازي و گازوييل در حجم هاي باال نيز 
مشتريان خواهان خريد از رينگ صادراتي بورس هستند 
واميدواريم با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته عرضه 
مستمر و منظم نفت خام و اين فراورده ها را هم در بورس 
داشته باشيم. اگر اين فرآورده و امثال آن به بورس بيايند، 
رقابت ش��فاف تعيين كننده  قيمت خواه��د بود و ديگر 
ش��بهه اي كه درمورد ارايه تخفيف در معامالت خارج از 
بورس مطرح مي ش��ود پيش نمي آيد. نقوي با تأكيد بر 
اينكه در بستر معامالتي بورس انرژي، تمامي خريداران در 
شرايط برابر و براساس شرايط اعالمي در اطالعيه عرضه، 
مي توانند وارد معامله شوند، گفت: اين در حالي است كه 
در معامالت خارج از بورس اين شرايط برقرار نيست. ديگر 
مزيت فروش محصوالت از طريق بورس انرژي اين است كه 
كارنامه فروش به صورت دقيق و شفاف قابل مشاهده است. 
نهادهاي نظارتي به راحتي كل فرآيندها را رصد مي كنند 
و تصويري واقعي و شفاف از عملكرد شركت ها به بازار و 
سياست گذاران و كارشناسان مخابره مي شود و جلوي 

فساد معامالت خارج از بورس را مي گيرد.

بازار سرمايه به بلوغ رسيد
ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار در كالب هاوس به آخرين وضعيت صدور 
مجوز نهادهاي مالي اشاره كرد و گفت: از بهمن ماه سال 
گذش��ته به 40 س��بد گردان موجود، 10 سبد گردان 
افزوده شد، يعني در 10 سال گذشته به 40 سبد گرداني 
مجوز فعاليت داده شده و در سه ماه اخير 10سبدگردان 
مجوز فعاليت گرفتند. همچنين ۵ سبد گردان در حال 
حاضر مجوز تا سيس دريافت كرده اند كه كارهاي ثبتي 
آنها در حال انجام است و احتمااًل تا دو ماه آينده وارد بازار 
مي شوند، همچنين موافقت اصولي 8 سبد گردان صادر 
شد. وي تأكيد كرد: نگاه اين است كه در حوزه مجوزها 
دو اتفاق در دولت آين��ده مي افتد اول اينكه مجوزها را 
صادر كنيم و بگيريم كه مجوزها هولد نشوند، در همين 
راستا مسير سبز ايجاد شود و البته مجوز افرادي كه در 
حوزه هاي تخصصي خود فعال نيس��تند لغو شود. به 
گفته وي، س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد مجوز 
كارگزاري و تأمين س��رمايه ها بايد به صورت جدي تر 
ورود كند و در اين خصوص مساعدت بيشتري از سوي 
ش��وراي عالي بورس انجام ش��ود. در حال حاضر از 10 
تأمين سرمايه موجود 9 تأمين سرمايه بانكي هستند 
كه بايد كيفيت مجوزها در بازار س��رمايه افزايش يابد، 
زيرا در بخش مجوزها به هم ريختگي وجود دارد و همه 
نهادها همه فعاليت ها را انجام مي دهند، اين فضا باعث 
شده تا فضاي مجوزها در بازار سرمايه از تخصص گرايي 
خارج ش��ود، از همين رو بايد در دولت آينده نهادهاي 
مالي حرفه اي تري داشته باشيم. فدايي گفت: در مورد 
صندوق ها ۵00 ميليارد تومان كسري خريد وجود دارد 
كه با مكاتبات انجام شده، طي هفته هاي آينده اين نصاب 
رعايت مي شود. نكته مهم اينكه تحليلي بر روي سود كل 
صندوق هاي سرمايه گذاري انجام شد و با توجه به اينكه 
صندوق هاي بزرگ داراي ذخيره س��ود بسيار خوبي 
هستند، انتظار مي رود بتوانند اين حدنصاب را رعايت 
كنند و ازلحاظ ريس��ك نرخ سود هم مشكلي نداشته 
باشند. مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به انجام تحليل ريسك، گفت: كل 
صندوق هاي با درآمد ثابت حدود 13 هزار ميليارد تومان 
ذخيره  سود دارند )صندوق ذخيره 4 هزار ميليارد تومان، 
صندوق لوتوس ه��زار و 800 ميليارد تومان و صندوق 
كاردان هزار و ۵00 ميلي��ارد تومان( . در اولويت بندي 
مسائل اشتباه مي كنيم و به دنبال راه حل هاي خارج از 
بازار سرمايه هستيم در حال حاضر بازار سرمايه به بلوغ 
رسيده اس��ت و هيچ راه حل سياسي براي بازار سرمايه 
وجود ندارد و تمام راه حل هاي بهبود در خود بازار هستند. 
وي با اش��اره به اينكه در مورد تأمين مالي هلدينگ ها 
و شركت هاي سرمايه گذاري انتش��ار اوراق مصوبه اي 
داشته ايم، ابراز داشت: طي چند هفته گذشته بسياري 
از هلدينگ ها از اين روش تأمين مالي براي خريد و تيك 
اور )take over( سهام از داخل بازار استفاده كردند كه 
نرخ جذاب و فرآيند مناسبي دارد. درعين حال، بسياري 
از شركت ها به طور مثال هفته اي دو شركت تاييد الزامات 
كفايت سرمايه دريافت مي كنند. فدايي با بيان اينكه 
جلسه اي با شركت هاي تأمين سرمايه در مورد فروش 
اوراق تبعي برگزار شد، ادامه داد: خبر قطعي اين است كه 
3 هزار و 400 ميليارد تومان حدود 3 هفته گذشته توسط 
صندوق توسعه بازار از شركت هاي تأمين سرمايه تأمين 
مالي شده است. وي افزود: در زمان ريزش بايد ابزارهاي 
طراحي شوند كه بتوانيم در نوسانات بازار از آن محل سود 
دريافت كنيم به طور مثال ابزارهاي Short selling و 
ابزارهاي مشتقه call&put option كمك مي كنند 
تا افراد بتوانند در نوسانات بازار هم سود كنند و اگر اين 
كار را انجام ندهيم قطعانمي توانيم انتظار داشته باشيم در 
شرايط نامناسب و نوسانات بازار سهام داران در بازار باقي 
بمانند و خروج سهامدار خواهيم داشت. مدير نظارت بر 
نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 3۶0 
ميليارد تومان اوراق منتشرش��ده در بازار وجود دارد و 
گرچه كه هفت هزار ميليارد تومان ارزش بازار سهام است، 
ولي اگر شناوري آن را در نظر بگيريم بازار بدهي در مقابل 
اين شناوري عدد قابل توجهي شده است. از طرفي بازار 
كااليي در حال رشد است و دولت آينده بايد بداند كه بازار 

سرمايه از گستردگي بااليي برخوردار است.

امكان خريد ملك از بورس كاال
زمزمه راه اندازي بورس امالك، مستغالت و امتيازات از 
تيرماه سال گذشته به گوش مي رسيد و ۲9 مردادماه 
س��ال 1399 نيز اولين معامله ملك در تاريخ بورس از 
طريق اين بازار انجام شد. بدين صورت كه شركت عمران 
ش��هر جديد پرديس يك باب واحد تج��اري را پس از 
پذيرش در بازار فرعي بورس كاالي ايران باقيمت پايه يك 
ميليارد و ۶3 ميليون تومان عرضه كرد و به فروش رساند. 
پس ازآن ملك تجاري بانك اقتصاد نوين )كرمان( در 
۲۵شهريور و زمين بانك اقتصاد نوين )بندرعباس( در 
۲۶شهريورماه در بورس كاال عرضه شدند. همچنين 
نهم آذرماه وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
در راستاي برنامه فروش امالك مازاد خود، يك قطعه 
زمين محصورشده واقع در شهرستان دماوند را به قيمت 
پايه 130 ميليارد ريال در بورس كاالي ايران روي ميز 
فروش گذاشت. در اين راستا، به زودي سه قطعه زمين 
روي تابلوي بورس كاال مي رود كه البته پس از پذيرش 
يك قطعه زمين 1۵ هزار متري در مازندران متعلق به 
آستان قدس رضوي و همين طور هفت باب واحد تجاري 
شركت عمران شهر جديد هشتگرد در بورس كاال اين بار 
نوبت به پذيرش سه قطعه زمين در اردبيل رسيده است. 
براس��اس اين گزارش، مكانيسم كشف نرخ و انتخاب 
خريدار در بورس كاال بدين نحو است كه در روز عرضه 
يك حراجي برگزار مي شود و در آن كارشناسان يك كف 
قيمتي براي ملك در نظر مي گيرند و خريداران بر اساس 
قيمت پايه با يكديگر به رقابت مي پردازند و درنهايت 
باالترين قيمت بر اساس قوانين به ثبت مي رسد و فردي 
كه باالترين قيمت را اعالم كرده باشد به عنوان مالك 
حقيقي ملك معرفي مي شود. اگر فرد خريدار نتواند 
مبلغ در نظر گرفته شده را تا تاريخ سررسيد پرداخت 
كند طبق قوانين بورس كاال مشمول جريمه خواهد شد.

لزوم استفاده از بورس
براي ساخت وساز مسكن

خانه ملت| سيد البرز حسيني، عضو كميسيون عمران 
مجلس در رابطه ب��ا تأثير عرضه مس��كن در بورس در 
افزايش توليد و كاهش داللي در اين حوزه گفت: مسكن 
حوزه اي چندوجهي بوده و مس��ائل مختلفي در قيمت 
نهايي آن تأثيرگذار است، ازاين رو بخشي از آن در حوزه 
تصميم گيري و ريل گذاري به دولت و مجلس مربوط است 
كه بايد زمينه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي را فراهم 
كنند. عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: تدوين 
مكانيزمي براي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در 
حوزه مسكن بسيار راهگشا خواهد بود، يكي از اين ابزارها 
استفاده از بازار سرمايه است، اما بايد زيرساخت هاي آن به 
نحوي ايجاد شود كه هنگام عرضه مسكن به بورس، همانند 
ساير محصوالت دچار مشكل نشود. وي بابيان اينكه بورس 
فرصتي براي جمع آوري سرمايه هاي ُخرد است، اضافه 
كرد: وزارت راه و شهرسازي بايد زمينه و بستر ورود مسكن 
به بورس را فراهم و بر آن نظارت داشته باشد. اگر تمامي 
مسائل را به بورس واگذار كرده و زمينه داللي در آن فراهم 
شود، اين حوزه نيز همانند س��اير حوزه ها و محصوالت 
عرضه ش��ده در بورس از كنترل خارج شده و مشكالت 
را بيش��تر مي كند. اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: در طرح جهش توليد و تأمين مسكن 
پيش بيني شده كه براي تأمين هزينه هاي ساخت مسكن 
و تأمين مصالح از ظرفيت بورس استفاده شود. در همين 
راستا، هم براي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف مكانيزم 
مشخصي تعريف شده تا آيين نامه ها و دستورالعمل ها 
به صورت كارشناسي تدوين شود تا زمينه انحراف ايجاد 
نش��ود. اگر بس��تر در بورس براي عرضه مسكن درست 
ايجاد شود، يقيناً كمك كننده خواهد بود و مردم به راحتي 
با س��رمايه هاي خرد خود مي توانند در بستري سالم در 

جهت ساخت مسكن مشاركت كنند.

فرابورس ميزبان، مهمان جديد
درخواست پذيرش سهام شركت تأمين سرمايه دماوند در 
بازار دوم فرابورس ايران در جلسه مورخ 1400/3/۲۵ هيات 
محترم پذيرش فرابورس مطرح و با آن به صورت مشروط 
موافقت شد. قبل از درج نام شركت در بازار دوم فرابورس 
و آغاز معامالت، شركت مستندات و اطالعات الزم را به 
فرابورس ارايه خواهد كرد. شايان ذكر است، سهامداران 
اصلي تأمين سرمايه دماوند، شركت مادر تخصصي مالي و 
سرمايه گذاري سينا وابسته به بنياد مستضعفان و شركت 
گسترش صنعت نوين ايرانيان وابسته به سرمايه گذاري 
غدير هستند كه حدود ۷0 درصد سهام اين شركت را در 
اختياردارند. تأمين سرمايه دماوند نخستين شركت تأمين 
سرمايه اي است كه بر اساس اخذ مجوز تأسيس از شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار از ابتدا به صورت سهامي عام به 
ثبت رسيد و مابقي س��هام شركت نيز در تاريخ 1 بهمن 
1398 از طريق پذيره نويس��ي در بازار فرابورس ايران به 

عموم عرضه شده است.

»تعادل« مشكالت بازار سرمايه را بازبيني مي كند

تغيير آب وهواي بورس

استقبال بورس از نتايج انتخابات رياست جمهوري
شاخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۲9 خردادماه حدود 14 هزار و 310 واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 1۶1 هزار واحد 
رس��يد. پس از مدت ها انتظار، انتخابات رياست جمهوري 
روز گذش��ته برگزارشده و يكي از دغدغه ها و ابهامات مهم 
سهامداران بورس، برطرف شد. سبزپوشي شاخص بورس 
نشان دهنده استقبال سهامداران از نتيجه برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري اس��ت. بر پايه معامالت اين روز بيش از 
هش��ت ميليارد و 183 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 49 هزار و 3۲۶ ميليارد ريال دادوستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۲0۶ واحد افزايش به 3۷0 
هزار و ۷9۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 13۲ واحد 
رشد به ۲38 هزار و ۲۷9 واحد رسيد. شاخص بازار اول 10 
هزار و ۶9۶ واحد و شاخص بازار دوم ۲8 هزار و 1۷۲ واحد 
افزايش داش��تند. حقوقي ها در اين روز حدود ۲۵ ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد سه 
هزار و ۶۶0 ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۲ درصد 
يعني 810 ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
يك درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات اساسي«، »خودرو 
و ساخت قطعات« و »محصوالت غذايي و آشاميدني« رقم 
خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »محصوالت 
شيميايي« و »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »شپنا«، »فوالد« و »وملل« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »تاپيكو«، »شفن« و 
»وبملت« معطوف بود. ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« 
با يك هزار و ۷۲4 واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا« با يك هزار و 4۵۷ واحد، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و ۲4۷ واحد، نفت 
و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 9۵9 واحد، معدني 
و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 8۲۶ واحد، پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« با ۷9۵ واحد، پتروشيمي جم با نماد 
»جم« با ۷93 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
با ۷04 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۶۶۶ واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد »ش��پديس« با 

۶۵3 واحد، بانك تج��ارت با نماد »وتجارت« با ۶11 واحد 
و بان��ك ملت با نماد »وبملت« با ۵90 واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با ۵00 واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با 19۶ واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با 180 
واحد، شركت س��رمايه گذاري اس��تان خوزستان با نماد 
»وسخوز« با 1۷3 واحد، ساير اشخاص بورس انرژي با نماد 
»انرژي 3« با 1۵3 واحد، صنايع سيمان دشتستان با نماد 
»سدشت« با 104 واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 
با نماد »واميد« با 9۷ واحد، داروسازي جابر بن حيان با نماد 
»دجابر« با 89 واحد، پارس خودرو با نماد »خپارس« با 8۵ 
واح��د و بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 80 واحد تأثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در 
اولين روز كاري هفته شركت صنعت غذايي كورش با نماد 
»غكورش«، ليزينگ كارآفرين با نماد »ولكار«، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي«، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگس��تر« و فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« جزو نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه دو ميليارد و يك ميليون برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و ۶9۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

     روند افزايشي فرابورس
طي روز ش��نبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از 19 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 313 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۲۷۲ هزار برگه 

سهم به ارزش 99 هزار و ۶31 ميليارد ريال دادوستد شد.
در اولين روز كاري هفته شركت پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر«، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
با نماد »ميدكو«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
شركت سرمايه گذاري صبا با نماد »صبا«، بيمه پاساگارد با 
نماد »بپاس«، بيمه دي با نماد »ودي«، بيمه سامان با نماد 
»بساما«، توسعه مولد نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم«، 
جنرال مكانيك با نماد »رنيك«، ذوب روي اصفهان با نماد 
»فروي«، پااليش نفت الوان با نماد »ش��اوان«، مجتمع 
صنايع الستيك يزد با نماد »پيزد« و پااليش نفت شيراز 
با نماد »شراز« و فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز« 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. در مقابل شركت 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، س��نگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگه��ر«، فرابورس ايران با نم��اد »فرابورس«، 
صنايع ماش��ين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، بيمه 
تجارت نو با نماد »بنو«، داروس��ازي سبحان انكولوژي با 
نماد »دسانكو«، داروسازي توليد دارو با نماد »دتوليد«، 

دامداري تليسه نمونه با نماد »تليسه«، رايان هم افزا با نماد 
»رافزا«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، بيمه 
نوين با نماد »نوين« و ريل پرداز سير با نماد »حريل« با 
تأثير منفي بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. در پايان 
معامالت اولين روز كاري بازار س��رمايه، ارزش س��هام 
عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه يعني ۲۶ خردادماه، 
1.8 درصد افزايش يافت و ارزش سبد ۵3۲ هزارتوماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون 
و ۶09 هزار تومان و 19 ميليون و 984 هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش سبد 
۵3۲ هزارتوماني سهام عدالت به ۶ ميليون و 3۶۵ هزار 

تومان رسيده است.

     خودرو كاالي مناسبي براي 
ورود به  بورس نيست

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در پاس��خ به سوال محمدرضا نجفي منش، رييس 
كميسيون بهبود محيط كس��ب وكار و رفع موانع توليد 
اتاق تهران در خصوص مكانيزم پيشنهادي مجلس براي 
خريدوفروش خودرو در بورس تصريح كرد: خودرو كاالي 
مناس��بي براي ورود به بورس نيس��ت. وي اظهار داشت: 
خودرو، كاالي مناس��بي براي ورود به بورس نيست. زيرا 
معمواًل كااليي وارد بورس مي ش��ود كه تا اين حد داراي 
تنوع نباشد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرايط 
قيمت گذاري و عرضه خودرو در كشور انتقاد كرد و گفت: 
به دليل قيمت گذاري دس��توري و ايجاد اختالف قيمت 
در بازار آزاد، اكنون مش��اهده مي كنيم ك��ه براي فروش 
خودرو نوعي التاري راه اندازي شده است. دهقان دهنوي 
اضافه كرد: مطابق با بررسي هاي انجام شده، پالك نيمي از 
خودروهاي عرضه شده در روش قيمت گذاري دستوري، 
توسط دوربين هاي راهنمايي و رانندگي رصد نشده و اين 
بدان معناس��ت كه اين خودروها انبارشده اند و در مقابل، 
خودروس��ازان نيز به ازاي عرضه هر ي��ك از اين خودروها 
متحمل زيان  مي شوند. اگر ورود خودرو به بورس در چنين 
شرايطي منجر به رفع اين فساد شود، مي توان مكانيزم هايي 
را براي آن طراحي كرد. اما س��ازمان بورس به طوركلي با 

قيمت گذاري دستوري خودرو مخالف است.



گروه راه و شهرسازي|
تغييرات كالن سياسي و اقتصادي، چه پيش از وقوع و 
چه پس از تحقق آن، در بازارهاي دارايي بازتاب دارند 
و از همين رو، همواره اين س��وال مطرح مي شود كه با 
تغيير شاخص هاي كالن، واكنش بازارها چه خواهد 
بود؟ حاال در حوزه مسكن به طور مشخص، اين سئوال 
در ذهن متقاضيان مصرفي و متقاضيان سرمايه گذاري 
ايجاد شده است كه با انتخاب ابراهيم رييسي، به عنوان 
رييس جمهور آينده، چه تحولي در بازار مسكن ايجاد 
خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سوال، بهتر است كمي 
به عقب باز گرديم. به اول س��ال جديد. زماني كه از دو 
ريسك سياسي انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات 
هسته اي در كنار ريس��ك رشد نقدينگي و در پي آن 
ريس��ك تغييرات نرخ ارز به عنوان مهم ترين عوامل 
اثرگذار بر بازار مس��كن ياد مي شد. با گذشت، دو ماه 
از آغاز سال و انتشار آمار ماهانه تحوالت بازار مسكن، 
مش��خص ش��د كه قيمت هاي حبابي مسكن تحت 
تاثير ريسك غيراقتصادي مذاكرات هسته اي، حدود 
5 درصد )8.3 درصد تعديل ش��ده با تورم( دچار افت 
شدند. بر اساس برآورد برخي از كارشناسان مسكن، 
روند تخليه حباب ملك تا 30 درصد در س��ال جاري 
تحت تاثير تواف��ق احتمالي هس��ته اي افت خواهد 
كرد. اين بازار و البته س��اير بازارهاي دارايي به واسطه 
اينكه مذاكرات هسته اي تاكنون به نتيجه مشخصي 
نرسيده است، همچنان تحت اين ريسك، دچار نوسان 
مي شوند. اما بازار مس��كن برخالف بازارهاي بورس، 
طال و ارز، با توجه به تعديل انتظارات تورمي ناش��ي از 
قطعي پنداشتن دستيابي به توافق هسته اي در دوره 
جوبايدن، طي دو ماهه نخست سال، روند كاهشي را در 
پيش گرفته است و از اين نظر، با ساير بازارهاي موازي 
متفاوت است. اما در خصوص اثر گذاري عامل انتخابات 
رياست جمهوري جديد بر بازار مسكن، بايد همچنان 
منتظر ماند. اگر چه، ابراهيم رييسي در دوران مبارزات 
انتخاباتي چند جمله اي درباره مس��كن و حمايت از 
ساخت مسكن براي اقشار ضعيف جامعه سخن گفت، 
اما اين اظهارات در صورتي معنادارتر مي شوند كه در 
قالب برنامه مدون از سوي دولت بعدي ارايه شود. در 
اين ميان، نقش وزير آتي راه و شهرسازي و برنامه اي كه 
به رييس جمهور ارايه مي كند در كنار جنس تحوالت 
اقتصادي كه از ميان برنامه س��اير وزيران اقتصادي و 
در كل تيم اقتصادي دولت آينده بيرون خواهد آمد، 
اثر گذار خواهد بود. در اين حال، آنچه مس��لم اس��ت 
اينكه بازار مسكن در شديدترين ركود ابرتورمي خود 
قرار دارد و بيرون آمدن بازار از اين ش��رايط، نه تنها در 
كوتاه مدت )6 ماه( كه حتي در ميان مدت )2 س��ال( 
ممكن نخواه��د بود و در اين م��دت نمي توان انتظار 
داشت كه حدود 40 درصد جمعيت كشور كه مستاجر 
هستند، صاحب خانه ش��وند. از اين گذشته، معضل 
مسكن خود به نوعي، معلول ش��رايط بد اقتصادي و 
حكمراني نامناسب اقتصادي طي چند دهه اخير است، 
از همي��ن رو، تعديل يا رفع اين معضل نيازمند تغيير 
اصالحات ساختاري در اقتصاد و تغيير سياست هاي 
پولي و مالي در كش��ور اس��ت. نيازمند كنترل تورم و 
ثبات بخشي به اقتصاد از طريق كاهش شكاف هزينه ها 
و درآمد ها در بودجه دولت است. مساله اي كه به نظر 
نمي رسد، دستكم تا سال آينده تغييري در آن ايجاد 
ش��ود، چرا كه اولين بودجه دولت جديد براي س��ال 
آينده در زمستان به مجلس ارايه خواهد شد. بررسي 
آن بودجه، مي تواند رويكرد دولت جديد اقتصاد كشور 
را بهتر نماي��ان كند. به طور خالصه مي توان گفت كه 
تا پايان س��ال جاري، دولت آتي هيچ گونه اثرگذاري 

معن��اداري نمي تواند در بازار مس��كن ايجاد كند، اما 
اعالم سياس��ت هاي اقتصادي او طي مراسم تحليف 
رييس جمهور و وزيران اقتصادي كابينه در نيمه دوم 
مرداد ماه س��ال جاري، در كنار عملك��رد 100 روزه 
نخست فعاليت و همچنين اولين بودجه نويسي آن در 
حوالي دي ماه، تصوير دقيق تري از رويكرد اقتصادي 
دولت آينده ارايه خواه��د كرد. تصويري كه مي تواند 
انتظارات تورمي را تخفيف دهد يا موجبات غليان آن 
را فراهم آورد. بي گمان با وجود چش��م انداز مثبت از 
انتظارات تورمي، قيمت در همه بازارها از جمله مسكن 

دوباره صعودي خواهد شد و بالعكس.

      رونق توليد مسكن؟
در اين حال، مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك با بيان اينكه آيت اهلل رييسي، رشد 
توليد و رونق بازار مسكن را در اولويت برنامه هاي خود 
قرار داده است، مي گويد: افزايش عرضه منجر به ثبات 
قيمت مسكن مي شود و انتظار داريم در نيمه دوم سال 
جاري آثار برنامه هاي منتخب مردم به شكل ثبات و 

حتي كاهش قيمت مسكن بروز پيدا كند.
خس��روي در گفت وگو با ايس��نا درب��اره پيش بيني 
واكنش بازار مس��كن به انتخاب سيد ابراهيم رييسي 
به رياس��ت جمهوري اظهار مي كند: آيت اهلل رييسي، 
مسكن را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده و اعالم 
كرده كه از روز اول مساله مسكن را پيگيري مي كند.

اين نشان مي دهد كه منتخب مردم، درك صحيحي از 
تاثير بخش مسكن بر معيشت مردم و همچنين رونق 
اقتصادي دارد. به هر حال مسكن يك حوزه كليدي و 
صنعت مادر است كه دست كم 184 شغل كليدي را 
در بر مي گيرد. يعني اگر مسكن به رونق برسد اقتصاد 

كشور راه مي افتد.
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه آشنايي 
كاملي با تفك��ر و برنامه هاي آيت اهلل رييس��ي دارم، 
مي گويد: ايشان هركجا بوده سعي كرده آثار خوبي از 
خود به جا بگذارد. به طور مثال معموال از بنده موضوع 
كد رهگيري را جويا مي شد و دنبال مي كرد. علتش اين 

است كه ذاتا به شفافيت در همه زمينه ها اعتقاد دارد.
خسروي با اشاره به برنامه رييسي براي احداث ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني در كشور تاكيد مي كند: 
به طور قطع با برنامه ريزي، پشتيباني مالي و پشتكار، 
احداث ي��ك ميليون واحد دور از دس��ترس نخواهد 
بود. من معتقدم در نيمه دوم سال 1400 نشانه هاي 
ش��كوفايي اقتصاد مس��كن بروز خواهد ك��رد. البته 
حداقل بايد 100 روز به آقاي رييس��ي زمان بدهيم تا 
مقداري بر شرايط مسلط شود. وي اظهار مي كند: به 
دليل آنكه نگرش آقاي رييسي به ساخت و ساز است، 
بسيار خوشبين هستيم كه با افزايش عرضه، قيمت ها 
در بازار مسكن كنترل شود. پيش بيني بنده اين است 
كه در آينده متغيرهايي ك��ه منجر به كاهش قيمت 
مسكن مي شود، بر متغيرهاي افزايشي غلبه مي كند. 
بدين ترتي��ب انتظ��ار داريم قيمتها به ثبات برس��د. 

همچنين از ركود فعلي خارج خواهيم شد.

      ركوردزني هزينه دستيابي به وام مسكن
در اين حال، ديروز قيمت هر برگه از اوراق تسهيالت 
مس��كن با رس��يدن به قيمت 63 هزار تومان، ركورد 
قيمتي اين ابزار نوين بازار س��رمايه را در يك ماه اخير 
شكس��ت. يك ركودش��كني تازه كه به باور برخي در 
اثرات برگزاري انتخابات رياست جمهوري مرتبط باشد 
يا افزايش نس��بي تعداد معامالت مسكن در روزهاي 
اخير ريشه دارد. اما به نظر مي رسد، هر دو دليل، نوعي 
ساده انگاري در علت يابي رشد قيمت »تسه« به شمار 
مي رود. چه آنكه افزايش قيمت »تسه« را بايد در بستر 
بازار سهام نه بازار مسكن بررس��ي كرد. بازاري كه از 
ابتداي سال تاكنون، به سامان نبوده است. چرا كه طي 
دو ماهه نخست سال جاري، تعداد معامالت مسكن 
تحت تاثير استراتژي صبر و انتظار خريداران ملك تا 
زمان مشخص شدن نتيجه مذكرات هسته اي، به شدت 
افت كرد و حتي در ارديبهشت ماه يك ركورد تاريخي 
از ركود معامالت ملكي ثبت شد. در چنين شرايطي، 
بعيد اس��ت كه معامالت مس��كن در خرداد ماه سال 
جاري افزايش چشمگيري داشته باشد كه به واسطه 

آن، تقاضاي »تسه« رشد كرده و در نهايت قيمت آن 
اضافه شده باش��د. چه آنكه يكي از داليل اصلي افت 
معامالت ملك، كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان 
مصرف��ي در برابر افزايش جهش وار قيمت مس��كن 
بوده، مساله اي كه قدرت خريد وام هاي مسكن را نيز 
به مسلخ برده و پوشش دهي آنها را به 3 تا 4 متر مربع 

آپارتمان كاهش داده است. 
در اين حال، آنگونه كه مهر گزارش كرده است، قيمت 
هر برگه از اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسكن 
در معامالت ديروز در ابتداي كانال 60 هزار توماني قرار 
داشت. در بيشتر نمادهاي معامالتي زيرمجموعه اوراق 
تسهيالت مسكن، ميانگين قيمت معامالت روز شنبه 

2۹ خرداد در بازه 61 تا 64 هزار تومان به ثبت رسيد.
گران ترين معامله با قيمت هر برگ��ه 64 هزار تومان 
براي يكي از معامالت صورت گرفته در نماد معامالتي 
تسه ۹۹03 )اوراق مسكن خرداد سال گذشته( بود و 
ارزان ترين معامله نيز براي يكي از معامالت نماد تسه 
۹۹04 )اوراق مسكن تير ۹۹( با قيمت 5۷ هزار ۷80 

تومان به ثبت رسيد.
اين در حالي اس��ت كه آخرين باري كه قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن در سال جاري به بازه 60 هزار توماني 
رس��يد، به هفته پاياني ارديبهشت امسال اختصاص 
داش��ت؛ ضمن اينكه روزهاي ۷ و 8 فروردين امسال 
نيز كه بازار س��رمايه پس از ح��دود 2 هفته تعطيلي، 
بازگشايي شد، نرخ اوراق تسهيالت مسكن به دامنه 60 
هزار توماني رسيد اما بالفاصله در پي ركود بازار مسكن، 

اين اوراق با كاهش قيمت مواجه شد.
با احتساب متوس��ط قيمت هر برگه 62 هزار تومان، 
هزينه دريافت وام مسكن 240 ميليون توماني براي 
زوجين تهراني كه مي بايس��ت 480 برگه خريداري 
كنند، به حدود 30 ميليون تومان )2۹ ميليون و ۷00 
هزار تومان( رسيده است. اين شاخص براي تسهيالت 
140 ميليون توماني خريد مسكن از سوي متقاضيان 
فردي كه مي بايست 280 برگه با متوسط قيمت هر 
برگه 62 هزار تومان خريداري كنند، به رقم 1۷ ميليون 

و 360 هزار تومان افزايش يافته است.
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اثر ايجاد پاركينگ هاي مشاركتي 
در ترافيك 

ميثم مظفر، مديرعامل اسبق سازمان تاكسيراني شهر 
تهران ب��راي افزايش ضريب جابه جاي��ي خودروها در 
ش��هر، ايجاد پاركينگ هاي مشاركتي را پيشنهاد داد. 
به گزارش تس��نيم، مظفر با اشاره كمبود پاركينگ در 
سطح شهر و اختصاص بخش��ي از فضاي خيابان ها به 
پارك خ��ودرو، اظهار كرد: يك��ي از موضوعاتي كه در 
حوزه ترافيك بايد مورد توجه باش��د و نياز شهر تهران 
محسوب مي شود، تأمين پاركينگ است. وي ادامه داد: 
در بسياري از نقاط شهر به ويژه نقاطي كه مردم مراجعه 
زيادي دارند، به شدت با كمبود پاركينگ مواجه هستيم 
و اين در حالي است كه براي هر مترمربع از خيابان هاي 
شهر بيش از چند ميليون هزينه صورت گرفته اما الين 
شمالي و جنوبي آنها به محل پارك خودرو تبديل شده 
است. او تصريح كرد: شهرداري مي تواند زمين هايي را 
در اختيار بخش خصوصي و سرمايه گذاران قرار دهد تا 
نسبت به ساخت پاركينگ طبقاتي و همسطح در آنها 
اقدام شود، بدين ترتيب تملك زمين با شهرداري و احداث 
و بهره برداري با بخش خصوصي خواهد بود؛ در نهايت 
ضمن برطرف شدن نياز مردم، فضاي معابر بيشتري 

براي تردد ايجاد مي شود.

افزايش حمل ونقل دريايي 
ايران به اروپا 

نادر پسنده، مقام مسوول سازمان بنادر و دريانوردي 
از افزايش افزايش حمل ونقل درياي��ي ايران و اروپا 
خبر داد و گفت: صنعت هيدروگرافي عالوه بر ارتقاي 
ايمني دريانوردي در پيش��گيري از سيل و سونامي 
نقش مهمي دارد.  به گزارش تسنيم، نادر پسنده در 
آستانه روز جهاني هيدروگرافي با اشاره به اينكه حمل 
و نقل دريايي موثرترين شيوه براي جابه جايي كاال در 
سطح بين الملل است و ساالنه بيشترين ميزان حمل و 
نقل كاال در جهان را به خود اختصاص مي دهد، اظهار 
كرد: ايران به دليل دسترسي به درياي كاسپين در 
شمال كشور و خليج فارس و درياي عمان در جنوب 
كش��ور داراي 5۷۹0 كيلومتر نوار س��احلي است و 
حدود 3000 كيلومتر آن بخشي از خطوط دريايي 
بوده و موقعيت مناسب براي تجارت دريايي دارد و 
بخش زيادي از حمل و نقل بين المللي خود را از اين 

طريق انجام مي دهد.
وي افزود: در اين بين، بيش��ترين تجارت دريايي از 
جنوب كش��ور بوده و ترابري دريايي به كشورهاي 
جنوب خليج فارس و اقيانوس هند و خاور دور سهم 
زيادي را در بر مي گيرد. وي با بيان اينكه حمل ونقل 
درياي��ي اروپا به ايران و بالعكس رو به افزايش بوده و 
ايران با دسترسي به آبهاي بين المللي توانسته امكان 
تبادل مستقيم كاال با كشورهاي اروپايي را گسترش 
دهد، تصريح كرد: بي شك از ضروريات حمل و نقل 
دريايي ايمن، دسترس��ي دريانوردان و فعاالن اين 
عرصه به نقشه هاي به روز از مسيرهاي شناخته شده 
دريايي و آبراهه ها است كه اين مهم از طريق برداشت 
داده هاي دريايي از جمله هيدروگرافي تامين مي شود. 
به گفته پسنده، صنعت هيدروگرافي عالوه بر ارتقاي 
ايمني دريان��وردي، در ديگر فعاليت هاي دريايي از 
جمله بهره برداري از منابع دريايي مانند آبزيان و مواد 
معدني، مديريت و حفاظت از محيط زيست دريايي، 
تعيين مرز دريايي، قايقراني تفريحي، دفاع و امنيت 
دريايي، پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل 
و سونامي، مديريت منطقه ساحلي و جهانگردي و 

علوم دريايي نقش مهمي ايفا مي كند.

از سرگيري »دوشنبه هاي 
سالمندي« با پايان واكسيناسيون

زينب نصيري، مديركل اداره سالمت شهرداري تهران 
از آغاز به كار مجدد طرح »دوشنبه هاي سالمندي« با 
پايان يافتن واكسيناسيون گروه هاي سالمند خبر داد و 
گفت: در موضوع سالمندآزاري آموزش هاي شهروندي 
آغاز شده اس��ت. نصيري در گفت وگو با مهر با اشاره به 
اينكه برنامه هاي سالمت روان شهر تهران تحت برند 
»سرو شهر« در 3 طبقه بندي در حال اجرا است، افزود: 
براي ارايه خدمات مشاوره و روانشناختي سعي كرديم، 
مشاوران و روانشناسان فاقد پروانه نظام روانشناسي ديگر 
در سراهاي محالت ارايه خدمت ندهند. وي ادامه داد: 
اداره سالمت شهرداري همزمان تالش كرده با همكاري 
با سازمان نظام روانشناسي، روانشناساني كه سابقه و 
تجربه خوبي دارند، ولي نتوانسته اند پروانه روانشناسي 
شان را دريافت كنند در كميسيون هاي سازمان نظام 
دعوت شوند. نصيري افزود: ولي به شدت تاكيد داريم 
افرادي كه فاقد پروانه هستند به هيچ وجه به شهروندان 
مشاوره ندهند. چون اگر قرار است شهرداري خدمتي 
را ارايه دهد در چارچوب خدمات استاندارد بايد باشد. 
مديركل اداره س��المت با بيان اينكه از ابتداي كرونا به 
دليل تغيير شرايط، نحوه ارايه خدمات مشاوره اي هم 
متفاوت شده است، گفت: مش��اوره ها عمدتًا به شكل 
تلفني انجام مي شود. وي از حضور 100 نفر از مشاورين 
داوطلب در كنار مشاوران اصلي شهرداري و همراهي 
ساير مجموعه هايي كه در قالب مسووليت اجتماعي 
تمايل داشتند از طريق خانه هاي سالمت ارايه خدمت 
مي كنند خبر داد و ابراز داشت: براساس شيوه نامه 1400 
خانه ها سالمت شبكه هاي ارجاعي به وجود مي آورند و 
به كلينيك هاي روانشناسي و مشاوره متصل مي شوند.

نصيري تصريح كرد: در فرآيند ارجاع، اين طور پيش بيني 
شده كه مناطق موظف اند كلينيك هاي سطح منطقه 
شان را شناسايي كنند و به تفاهم نامه همكاري مشترك 
برس��ند و هم كلينيك ها از فضاهاي سراهاي محله با 
تعرفه هاي مش��خص به عنوان فضاهايي كه مي تواند 
دسترسي مردم را به خدمات سالمت روان افزايش دهند، 
استفاده كنند. وي ادامه داد: همين كه خانه هاي سالمت 
به عنوان فضاهايي براي مشاوره هاي اوليه و پس از آن 
براي دريافت مشاوره هاي تخصصي ارجاع داده مي شوند 

به كلينيك ها اين نقش را بازي مي كنند.

شرط تازه براي دريافت
وام وديعه مسكن

بر اس��اس آنچه س��تاد ملي مقابله با كرونا به بانك 
مركزي ابالغ كرده، نظام بانكي تا س��قف 10 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت وديعه مسكن به مستأجران 
پرداخت مي كنند. همچنين بنا ب��ر اعالم وزير راه 
و شهر س��ازي، وام وديعه به مس��تأجراني كه سال 
گذش��ته از اين وام استفاده كرده اند، تعلق نخواهد 
گرفت. به گزارش مهر، ستاد ملي مقابله با كرونا در 
جلسه شنبه 22 خرداد ماه، مصوبات سال گذشته 
اين س��تاد در خصوص حمايت از مس��تأجران را 
تمديد كرد كه بر اس��اس آن، 3 برنامه مهم تمديد 
خودكار قراردادهاي اجاره مس��كن، تعيين سقف 
اجاره بها براي قراردادهاي تمديدي در سال جاري و 
نيز اعطاي تسهيالت وديعه مسكن به خانواده هاي 

مستأجر به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد.
آنگونه كه در مصوبه ستاد ملي كرونا آمده است، براي 
پرداخت وام وديعه مسكن در سال جاري مبلغ 10 
هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وزير راه و شهرسازي درباره مصوبه ستاد ملي كرونا 
در حوزه اجاره مس��كن گفت: با توجه به بررس��ي 
پيامدهاي جابه جايي مستأجران در شرايط تنگناي 
اقتصادي و همه گيري كرونا در جلس��ه ستاد ملي 
كرونا، ميزان افزايش نرخ اجاره بها همچون مقادير 
س��ال گذش��ته، به منظور تمديد خودكار و بدون 
مراجعه به دفاتر امالك، مجدداً مورد تأكيد و تصويب 
مجدد ق��رار گرفت. بر اين اس��اس، ميزان افزايش 
اجاره بها در ش��هر تهران، حداكثر 25 درصد، ديگر 
كالنشهرها 20 و س��اير مناطق شهري كشور 15 

درصد تعيين شده است.
اسالمي افزود: بررس��ي ها حاكي از تمديد بيش از 
85 درص��د قراردادهاي اج��اره بر مبناي مصوبات 
ستاد ملي كرونا در سال گذشته است. البته در حوزه 
تسهيالت وديعه مسكن نيز ميزان وام دهي بانك ها 
براي سال 1400 اندكي افزايش پيدا كرد تا افزايش 
اجاره بها، به نحو موثرتري جبران ش��ود. همچنين 
دريافت كد رهگيري، صرفًا براي تشكيل پرونده و 
دريافت تسهيالت وديعه مس��كن از بانك ها مورد 
نياز است و وام تس��هيالت مسكن به مستأجراني 
كه سال گذش��ته از اين وام استفاده كرده اند، تعلق 

نخواهد گرفت. 
بر اساس آنچه مطرح شد، در جريان برگزاري هفتاد و 
دومين جلسه ستاد ملي كرونا، با پرداخت تسهيالت 
وديعه مسكن به مس��تأجران به منظور حمايت از 
خانوارها براي تمديد قرارداد اجاره امالك مسكوني 

موافقت شد.
بر اساس مصوبه س��تاد كرونا، بانك ها و موسسات 
اعتباري موظفند، حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري 
تسهيالت مذكور را تا سقف مبلغ ۷0 ميليون براي 
شهر تهران، ساير كالن شهرها 40 ميليون تومان و 
ساير شهرهاي كشور 25 ميليون تومان به واجدين 

شرايط پرداخت كنند.
همچنين پيگيري هاي خبرنگار مهر حاكي است، 
نرخ سود تس��هيالت مذكور 13 درصد و بر مبناي 
بازپرداخت 5 ساله براي مستأجران تهراني، اقساط 
ماهيانه 1.6 ميليون تومان��ي و براي 2 گروه هدف 
ديگر، با بازپرداخت 3 س��اله، به ترتيب اقساط 1.3 
ميليون توماني و 842 هزار توماني منظور شده است. 
خاطرنشان مي شود س��ال گذشته پس از ثبت نام 
۹20 هزار سرپرست خانوار، نهايتا اين تسهيالت به 
حدود 200 هزار خانواده داده شد كه مجموع ارقام 

پرداختي به نزديك 4 هزار ميليارد تومان رسيد.

3 ملك در راه بورس كاال
عرضه مل��ك در بورس كاال درحالي به نخس��تين 
سالگرد خود نزديك مي شود كه قرار است اين بازار 

به زودي ميزبان عرضه سه قطعه زمين باشد.
به گزارش ايس��نا، زمزمه راه اندازي بورس امالك، 
مستغالت و امتيازات از تيرماه سال گذشته به گوش 
مي رسيد و 2۹ مردادماه سال 13۹۹ نيز اولين معامله 

ملك در تاريخ بورس از طريق اين بازار انجام شد.
بدين صورت كه شركت عمران شهر جديد پرديس 
يك باب واحد تجاري را پس از پذيرش در بازار فرعي 
بورس كاالي ايران با قيمت پايه يك ميليارد و 63 

ميليون تومان عرضه كرد و به فروش رساند.
 پ��س از آن مل��ك تجاري بان��ك اقتص��اد نوين 
)كرمان( در 25شهريور و زمين بانك اقتصاد نوين 
)بندرعب��اس( در 26ش��هريورماه در ب��ورس كاال 

عرضه شدند.
همچنين نهم آذرم��اه وزارت دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح در راس��تاي برنامه فروش امالك 
مازاد خود، يك قطعه زمين محصور ش��ده واقع در 
شهرس��تان دماوند را به قيمت پايه 130 ميليارد 
ريال در بورس كاالي ايران روي ميز فروش گذاشت.

در اين چهارچوب، به زودي س��ه قطعه زمين روي 
تابلوي بورس كاال مي رود. پس از پذيرش يك قطعه 
زمين 15 هزار متري در مازندران متعلق به آستان 
قدس رضوي و همين طور هفت باب واحد تجاري 
شركت عمران شهر جديد هشتگرد در بورس كاال 
اين بار نوبت به پذيرش سه قطعه زمين در اردبيل 

رسيده است.
بر اساس اين گزارش، مكانيزم كشف نرخ و انتخاب 
خري��دار در ب��ورس كاال بدي��ن نحو اس��ت كه در 
روز عرضه ي��ك حراجي برگزار مي ش��ود و در آن 
كارشناس��ان يك كف قيمتي ب��راي ملك در نظر 
مي گيرند و خريداران بر اساس قيمت پايه با يكديگر 
به رقابت مي پردازن��د و در نهايت باالترين قيمت 
براساس قوانين به ثبت مي رسد و فردي كه باالترين 
قيمت را اعالم كرده باشد به عنوان مالك حقيقي 

ملك معرفي مي شود.
اگر فرد خريدار نتواند مبلغ در نظر گرفته شده را تا 
تاريخ سر رسيد پرداخت كند، طبق قوانين بورس 

كاال مشمول جريمه خواهد شد.

بازار ملك تا پايان سال چه مسيري  را طي مي كند؟

سرنوشت  مسكن در دولت آتي

ميانگين تراز صوتي در بزرگراه ها طي روز تا 25 دسي بل باالتر از استاندارد  است

سمفوني  ناكوك  در خيابان هاي تهران
استاندارد س��ازمان حفاظت محيط زيست براي آلودگي 
صوت��ي در كاربرهاي مس��كوني 55 دس��ي بل در روز و 
45 دس��ي بل در شب است، بنابراين ميانگين تراز صوتي 
در بزرگراه ه��ا در روز ح��دود 15 تا 25 دس��ي بل باالتر از 
استاندارد اس��ت. الهام كريمي، كارشناس صوت شركت 
كنترل كيفيت هواي ته��ران و عضو انجمن علمي هواي 
پ��اك ايران در گفت وگو با فارس، با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: مناطق مجاور بزرگراه ها، محدوده هاي نزديك بازار 
كه تردد موتورس��يكلت ها در آن زياد اس��ت، همچنين 
مناطق مجاور فرودگاه مهرآباد به دليل صداي ناشي از تردد 
هواپيماها و مكان هايي كه مترو از س��طح زمين و از كنار 
مناطق مسكوني مي گذرد از جمله نقاط آلوده تر به لحاظ 
آلودگي صوتي هس��تند. بر اس��اس اين گزارش، آلودگي 
صوتي امواج ناخواسته اي است كه در شرايط مكاني و زماني 
ويژه بر فعاليت موجودات زنده به ويژه انسان تأثير گذاشته 
و مي تواند عوارض متعدد جسمي و روحي و علي الخصوص 
اختالل در دستگاه شنوايي را حاصل شود.واحد اندازه گيري 
آلودگي صوتي »دس��ي بل« است و آستانه تحمل گوش 
انس��ان در حدود 130 دسي بل است. انتشار صدا بسته به 
اينكه در محيط باز يا بس��ته صورت پذيرد رفتار متفاوتي 
دارد. در يك محيط باز امواج صوتي بدون برخورد به مانع 
روند انتشار را تا مرز تباهي ادامه مي دهند. شرايط محيطي 
تأثير غيرقابل انكاري در چگونگي انتشار صدا دارد. گرچه 
انسان به س��رو صدا عادت كرده ولي در حقيقت آلودگي 
صوتي يك عامل خستگي بوده و ظرفيت كار انسان را چه 
در مشاغل فكري و چه در شغل هاي بدني و ساده كاهش 
مي دهد. آلودگي صوتي روي وضع رواني و روحي شخص 
اثر كرده و باعث اشكال در تطابق يافتن انسان با محيط كار 
و حتي اجتماع و خانواده مي ش��ود. كريمي در اين رابطه 

گفت: بر اساس نتايج اندازه گيري صدا توسط دستگاه هاي 
پرتابل سنجش صوت، ميانگين تراز صوتي در بزرگراه هاي 
پايتخت در دوره زماني روز حدود ۷0 تا 80 دسي بل است. 
طبق آمارهاي س��ازمان فناوري اطالعات شهرداري ۷0 
درصد كاربري مجاور بزرگراه هاي ش��هر تهران مسكوني 
است و استاندارد س��ازمان حفاظت محيط زيست براي 
آلودگي صوتي در كاربرهاي مس��كوني 55 دس��ي بل در 
روز و 45 دس��ي بل در شب اس��ت، بنابراين ميانگين تراز 
صوتي در بزرگراه ها در روز حدود 15 تا 25 دسي بل باالتر از 
استاندارد است. او در پاسخ به اينكه آلوده ترين نقاط تهران 
به لحاظ آلودگي صوتي كجاست؟ اظهار كرد: آلودگي صدا 
با آلودگي هوا متفاوت است و هر چه از منبع صدا دور شويم 
ميزان آلودگي صوتي كاهش مي يابد. بنابراين نمي توان بر 
اساس نتايج ايستگاه ها اعالم كرد در حال حاضر كدام منطقه 
آلوده تر اس��ت، ولي به طور كلي مناطق مجاور بزرگراه ها، 
محدوده هاي نزديك بازار كه تردد موتورس��يكلت ها در 
آن زياد است، همچنين مناطق مجاور فرودگاه مهرآباد به 
دليل صداي ناشي از تردد هواپيماها و مكان هايي كه مترو 
از سطح زمين و از كنار مناطق مسكوني مي گذرد از جمله 

نقاط آلوده تر به لحاظ آلودگي صوتي هستند.

      محدوديت در استفاده از ديوارهاي صوتي 
اين كارشناس صوت شركت كنترل كيفيت هواي تهران در 
پاسخ به اينكه سرقت ديوارهاي صوتي در پايتخت از جمله 
معضالتي است كه اعضاي شوراي شهر و مديران شهري به 
آن اشاره دارند آيا آماري در مورد اين سرقت ها داريد؟ گفت: 
خير، سازمان حمل و نقل و ترافيك و معاونت فني و عمراني 
مسووليت نصب ديوارهاي صوتي را به عهده دارند و از آمار 
مربوط به سرقت ها اطالع دارند البته اخيراً سازمان حمل و 

نقل و ترافيك با كمك پيمانكارهاي مربوطه اقدام به تعمير 
و مقام سازي ديوارهاي صوتي در مقابل سرقت كرده اند. او 
افزود: اگرچه نصب ديوارهاي صوتي يكي از راهكارهاي موثر 
در كاهش آلودگي صوتي اس��ت و سطح تراز صدا را 10 تا 
15 دسي بل كاهش مي دهند، ولي همه جا كاربرد ندارند و 
داراي محدوديت ارتفاع نيز هستند. معموالً بسته به شرايط 
نصب دو تا سه طبقه از س��اختمان در سايه ديوار صوتي 
قرار مي گيرد و طبقات بااليي در س��اختمان هاي مرتفع 
نمي توانند از كاهش صداي ديوار صوتي بهره مند شوند. از 
طرفي هزينه تعمير و نگهداري ديوارهاي صوتي بسيار زياد 
است. بنابراين بهتر است از راهكارهاي جايگزين براي كاهش 
آلودگي صوتي استفاده شود.هزينه اين ديوارها نيز ميلياردي 
اس��ت.  كريمي در پاس��خ به اينكه راهكارهاي جايگزين 
ديوار صوتي چيس��ت؟ اظهار كرد: منظورمان اس��تفاده 
از مبحث 18 مقررات ملي س��اختمان است مثاًل پنجره  
ساختمان هاي مجاور بزرگراه ها بايد استاندارد و چند جداره 
باشند، اتاق هايي كه نياز به سكوت بيشتري دارند مانند اتاق 
خواب و مطالعه سمت معبر پرتردد قرار نگيرند و در رونماي 
ساختمان ها، ديوارهاي مياني و سقف حتماً از عايق صوتي 
استفاده شود. همچنين رعايت حريم صوتي )فاصله مناسب 
بين منازل مس��كوني و بزرگراه( و كاشت پوشش گياهي 
مناسب در اين فاصله آلودگي صوتي را تا حد زيادي كاهش 
خواهد داد. در همين راستا مواردي مانند رعايت حدود مجاز 
سرعت، عدم اس��تفاده از بوق در مواقع غيرضروري و عدم 
كاركرد درجاي خودرو اقدامات موثري است كه مي تواند 
توسط شهروندان انجام شود. او درباره اينكه آيا در شرايط 
كرونا، آلودگي صوتي تهران كاهش يافت؟ گفت: اين موضوع 
در اوايل ورود ويروس به كشور به دليل سختگيرانه تر بودن 
محدوديت ها پررنگ تر بود و حتي ميزان كاهش سطح تراز 

صدا در مراسمي مانند چهارشنبه سوري نيز كامال ملموس 
و مشخص بود. اين كارشناس صوت شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران افزود: با اعالم ورود ويروس كرونا در اوايل اسفند 
۹8 با دوركاري كارمندان و تعطيلي مراكز تجاري، ميانگين 
تراز صوتي ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت در طول روز و 
شب تا پايان فروردين ماه حدود يك تا 3 دسي بل كاهش 
يافت. همچنين ميانگين تراز صوت طي مراسم چهارشنبه 
س��وري )حدود س��اعت 18 تا22( در س��ال ۹8 به دليل 
همزماني با شروع گسترش ويروس كرونا و سختگيرانه تر 
بودن قرنطينه، نسبت به همان ساعات در سال ۹۷ بين دو 
تا چهار دسي بل كاهش يافته بود،  اما در سال ۹۹ با عادي تر 
شدن شرايط كرونا، ميانگين تراز صوت در تهران نسبت به 
سال ۹۷ يك تا سه دسي بل كاهش و نسبت به سال گذشته 
يك تا دو دسي بل افزايش يافته است.  او افزود: شيوه هاي 
نوين مديريت شهري براي مبارزه با گسترش ويروس كرونا 
مانند انجام آنالين بسياري از برنامه ها و فعاليت ها و همچنين 
تغيير سبك زندگي در دوران كرونا قطعاً مي تواند منجر به 
كاهش بسياري از آلودگي هاي زيست محيطي از جمله 
آلودگي صوتي و افزايش س��طح سالمتي افراد در جامعه 
شود. او همچنين درباره ميانگين تراز صوتي ايستگاه هاي 
ثابت سنجش صوت شهر تهران توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
ميانگين تراز صوتي ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت از 
ابتداي سال تاكنون، براي دوره زماني روز 68.80 و در شب 
66.31 دسي بل بوده اس��ت. بر اساس استاندارد سازمان 
حفاظت محيط زيست در هنگام شب، محيط بايد به  اندازه 
10 دسي بل آرام تر از روز باشد ولي نتايج اندازه گيري نشان 
مي دهد كه ميزان تراز صداي روز و شب خيلي به هم نزديك 
بوده و بيانگر اين مطلب است كه شدت آلودگي صوتي در 

دوره زماني شب نسبت به دوره زماني روز بيشتر است.



نوع مواجهه رييس جمهور منتخب با فضاي مجازي 
و برنامه هاي وي براي توسعه اين فضا در شرايطي كه 
اينترنت و فضاي مجازي به يكي از مهم ترين بسترهاي 
خدمات��ي به مردم تبديل ش��ده، از جمله موضوعات 
مورد توجهي اس��ت كه بايد در روزهاي آينده بيشتر 
به آن پرداخت و از زوياي مختلف آن را مورد بررس��ي 
قرار داد. نگاه رييس جمهوري منتخب س��يزدهمين 
انتخابات رياس��ت جمهوري به مقوله فضاي مجازي 
نشان مي دهد كه دولت آينده بر تكميل زيرساخت هاي 
الزم در تأمين اينترنت و درآمدزايي مردم از اين فضا 
تأكيد دارد. مروري بر كارنامه عملكرد ابراهيم رييسي 
در حوزه فضاي مجازي و ني��ز برنامه هايي كه وي در 
دوران تبليغات انتخاباتي به عنوان برنامه هاي اصلي 
خود درباره فضاي مجازي عنوان كرده است، نگرش 
اصلي وي را به مقوله فضاي مجازي تا حدودي نمايان 
مي سازد و مشخص مي كند كه رييس جمهور منتخب 

براي آينده فضاي مجازي كشور چه در سر دارد.
همچنين اظه��ارات رييس جمهور منتخب نش��ان 
مي دهد كه وي معتقد به دسترسي كم هزينه مردم به 

اينترنت و فضاي مجازي است.
س��يد ابراهيم رييس��ي در تاريخ بيش از چهل ساله 
جمهوري اس��امي جايگاه هاي مختلفي داش��ته و 
مانند هر مقام مسوول ديگري درباره فضاي مجازي و 
حوزه فناوري، اظهارنظرهاي مختلفي در اين سال ها 
بيان كرده است. درحالي كه رييسي در سيزدهمين 
انتخابات رياس��ت جمهوري، منتخب مردم شناخته 
ش��ده، ديدگاه ه��اي او در طول س��اليان اخير درباره 
فضاي مج��ازي و موضوع��ات حوزه فن��اوري حائز 
اهميت است. ابراهيم رييسي پيش از شروع انتخابات 
رياست جمهوري دوره گذشته، يعني در ارديبهشت ماه 
سال ۱۳۹۶، در سخنراني هاي انتخاباتي خود به »خوب 
بودن« فضاي مجازي اشاره كرده و گفته بود: »فضاي 
مجازي بسيار خوب است و مي تواند ميسر باشد و از اين 
فضا بايد استفاده شود؛ شبكه ملي اطاعات در كشور 
مي خواهيم كه به عنوان يك ضرورت بايد انجام شود؛ 
ما اشتغال فضاي مجازي مي خواهيم. بسياري از كار ها 
در حوزه كودكان و نوجوانان در دنيا مي شود و ما دالر 
مي دهيم و مي خريم و اين كار بايد در داخل كشور انجام 
شود. فضاي مجازي مثل اتوبان مي ماند هم مي شود 
درست مورد اس��تفاده قرار گيرد و هم مي تواند در آن 

ويراژ داده شود و احساس ناامني كرد.«

     ارتباط با مردم از طريق اينستاگرام
او در ارديبهشت ماه ۹۶ در صفحه اينستاگرام خود به 
صورت زنده با مردم به گفت وگو نشس��ت. او كماكان 
در اين صفحه فعاليت گسترده اي دارد و اين در حالي 
است كه هيچ كدام از مس��ووالن قوه قضاييه در دوره 
پيش��ين در ش��بكه هاي اجتماعي بين المللي مانند 
اينس��تاگرام فعال نبوده اند. رييسي البته در اين دوره 
از انتخابات چنين برنامه اي را نه در اينستاگرام و نه در 
ديگر شبكه هاي اجتماعي بومي و غير بومي برگزار نكرد 
و مانند برخي ديگر از كانديداها در فضاهاي نوظهوري 
مانند »كاب هاوس« هم ظاهر نش��د. در خرداد ۹۸ 
رييسي نسبت به فضاي مجازي و انتقادات مردم در آن 
واكنش نشان داده بود و در شبكه اجتماعي اينستاگرام 
خود پس��تي منتش��ر كرده بود: »امروزه با گسترش 
دسترسي هاي ارتباطاتي، فارغ از چارچوب هاي سنتي 
خشك و ديوان ساالرانه، فضاي مجازي و رسانه هاي 
اجتماعي به فرصتي بزرگ براي كم كردن فاصله هاي 
زماني و مكاني در ارتباطات و به اشتراك گذاري نظرات 
تبديل شده است.« او تاكيد كرده بود »فضاي مجازي 
يك فرصت اس��ت و از اين فرص��ت بايد براي دريافت 
نظرات مردم و نخبگان از »ايده تا بازخورد« به بهترين 
نحو استفاده كرد.« رييسي همچنين اعام كرده بود 
»صفحات متعلق به او در رسانه هاي اجتماعي، يكي از 
مسيرهاي دريافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.«

     حمايت از پيام رسان هاي داخلي
ارديبهش��ت ۹۷ و پ��س از فيلترينگ تلگ��رام بود كه 
رييس��ي در آيين رونمايي از اقدام��ات مركز فناوري 
اطاعات و فضاي مجازي آستان قدس رضوي گفت: 
»پيام رسان هاي داخلي بايد آغازي براي حركت عظيم 
در فضاي مجازي باشند.« رييسي تاكيد كرده بود كه 
توانس��ته اند با همكاري نيروه��اي جوان، متخصص، 
متعهد و مومن بسياري از امور اداري و درون سازماني 
آس��تان قدس رضوي را مبتني بر فناوري هاي نوين 
س��اماندهي كنند: »همچني��ن در ح��وزه اماك و 
موقوفات، غذاي متبرك و امداد مستضعفان نيز شرايط 
ارتباط مردم با آستان قدس رضوي با استفاده از بستر 
فضاي مجازي تسهيل شده است.« رييسي در همين 
جلس��ه همچنين گفته بود: »اگرچه غرب آغازگر در 
فضاي مجازي بوده اما ما نيز بايد در اين فضا نقش آفرين 
باشيم، نبايد در بستر اطاعاتي و ارتباطي فضاي مجازي 

منفعانه رفتار كنيم تا ديگران براي ما برنامه ريزي كنند 
و بستر فراهم سازند.« رييسي در خرداد ۹۸ در نشست 
هم انديشي پيرامون نقش ش��ركت هاي دانش بنيان 
و اس��تارتاپ ها در تحول قضايي ريي��س قوه قضاييه 
اعام كرد كه رفع مشكات شركت هاي استارتاپي و 
دانش بنيان از نظر مالي، حقوقي و اقتصادي و همچنين 
فراهم ساختن زمينه كار و فعاليت آنها براي كشور يك 
ضرورت انكار ناپذير است. به گفته رييسي، قوه قضاييه 

در كنار اين شركت ها و حامي كامل آنها است.

     لزوم صيانت از فضاي مجازي
نهم ارديبهشت ماه سال ۹۸ رييسي در جلسه مسووالن 
عال��ي قضايي درباره امنيت فض��اي مجازي صحبت 
كرده بود: »همان گونه كه فضاي فيزيكي و واقعي نياز 
به صيانت و تامين امنيت دارد، بايد از فضاي سايبري 
هم صيانت ك��رد و اجازه ن��داد كه ب��راي مجرمان و 
قانون گريزان، تبديل به حياط خلوت و حاشيه امن شود. 
افراد مستعد ارتكاب جرم و قانون گريزان نبايد احساس 
كنند كه فضاي س��ايبري برايشان يك حاشيه امن و 
حياط خلوت جهت ارتكاب اقدامات مجرمانه است.« 
ابراهيم رييسي در تيرماه ۹۸ بار ديگر به صيانت بخشي 
فضاي مجازي تاكيد كرد »امروز نمي توان ابزار ارتباطي 
و فضاي مجازي را از زندگي بشر حذف كرد زيرا هيچ 
پديده اي به اين ميزان بر اليه هاي گوناگون زندگي بشر 
در ابعاد فردي و اجتماعي اثر نداشته است بلكه تنها راه 
استفاده و آسيب نديدن، صيانت بخشي است كه آن 
هم جز با معرفت و پايبندي به دين امكان پذير نيست.«

     رسميت دادن به ساترا
رييس قوه قضاييه نقش بسزايي در به رسميت شناختن 
سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي 
مجازي موسوم به ساترا كه زيرمجموعه صدا و سيما 
است در بين بازيگران رس��انه هاي صوتي و تصويري 
داش��ت؛ س��ازماني كه هنوز هم انتقادهايي به نحوه 
تاس��يس آن مطرح اس��ت اما در نامه اي كه با امضاي 
رييس قوه قضاييه منتش��ر شد، او مسووليت صوت و 
تصوير در فضاي مجازي را بر عهده صدا و سيما گذاشت. 
هرچند روحاني خطاب به رييسي نوشت كه »اينگونه 

امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است.«

     امنيت در فضاي مجازي
رييس قوه قضاييه ايران راه مقابله با فس��اد را خواندن 
نماز و مديريت فضاي مجازي دانس��ته بود. او ۲۱ آذر 
سال ۹۸ در »بيست و هشتمين اجاس سراسري نماز« 
تاكيد كرده بود فضاي مجازي بايد مديريت ش��ود و 
مصون سازي و صيانت بخشي از جوانان اتفاق بيفتد. 
در نهم ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۹ مجمع نمايندگان 
طاب و فضاي حوزه علميه قم، ش��وراي هماهنگي 
گروه هاي فرهنگي حوزه و بيش از ۴۰۰ نفر از اساتيد، 
طاب و فضاي حوزه هاي علميه از ۶۵ ش��هر كشور 
ط��ي نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه خواس��تار 
»محاكمه عامان ولنگاري فاجعه بار فضاي مجازي 
كشور« ش��دند. در واكنش به اين نامه »محمدحسن 
انتظاري« عضو شوراي عالي فضاي مجازي در برنامه  
صحنه  راديو تهران كه روز چهاردهم ارديبهشت ماه 
۹۹ پخش ش��د گفته بود رييسي در رابطه با مصوبات 
ش��وراي عالي فرهنگي افرادي را مامور بررسي كرده 
اس��ت كه چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از 

سوي دستگاه هاي دولتي اجرا نشده است. رييس قوه 
قضاييه در جلسه »ديدار با نخبگان و نمايندگان اقشار 
خراسان ش��مالي« كه چهارم دي ماه سال ۹۹ برگزار 
شد، با بيان اينكه فضاي مجازي همانند اتوبان است، 
اظهار كرد: »همانطور كه اتوبان براي تسهيل در رفت و 
آمد نياز به نظم دارد فضاي مجازي نيز همين گونه است 
بنابراين بايد در اين فضا نيز نظم به خوبي برقرار شود.« 
او در همين جلسه تاكيد كرده بود »نبايد اجازه داد كه 
فضاي مجازي به فضاي قمار، فحشا، جابه جا كردن مواد 

مخدر و كاهبرداري تبديل شود.«

     انتخابات ۱۴۰۰ و بازگشت به تلگرام
ثبت نام رييسي در انتخابات رياست جمهوري، با آغاز به 
كار دوباره كانال تلگرامي او بعد از سه سال همراه بود. او در 
آخرين اظهارات تبليغاتي اش درباره فضاي مجازي گفته 
»فضاي مجازي و اينترنت امروز به صورت يك امري در 
آمده كه تمام اليه هاي زندگي ما را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت. امروزه فضاي مجازي و اينترنت تبديل به يك 
حق مردم شده است؛ حداقل استفاده از اينترنت براي 
دهك هاي پايين بايد رايگان شود.« رييسي معتقد است 
از فضاي مجازي آنچنان كه بايد در جهت رشد و تعالي در 
كشور به ويژه در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده 
نمي شود. او در گفت وگوي خبري كه با صدا و سيما در 
برنامه »دستخط« داشت در اين باره بيشتر توضيح داد 
و گفت: »در فضاي مجازي مي توان بسياري از مشاغل 
را فعال كرد. خانم هايي كه االن در خانه هستند فرض 
كنيد از خانمي كه آشپزي مي كند، كيك مي پزد تا خانم 
يا آقاي معلم كه بسته آموزشي تهيه مي كند، مي تواند 
در توليد محتوا صاحب شغل و درآمد خوب شود. چرا 
اپراتورها يا دولت در اين امر كه يك معلم يا خانم مي تواند 
از اين پول استفاده كند، استفاده كنند؟« او همچنين به 
مساله طبقه بندي اينترنت كه چند باري در سال هاي 
گذشته درباره آن توس��ط مسووالن مختلف صحبت 
شده اشاره كرده و تاكيد داشته كه اين كار بايد تا امروز 
انجام مي شد اما اين اتفاق نيفتاده است: »يك اينترنت 
تخصصي براي متخصصان و يك اينترنت عمومي بايد 
داشته باشيم. االن اينترنت يك دانش آموز با يك استاد 
و متخصص يكسان اس��ت، در حالي كه بايد اينترنت 

تخصصي درست مي شد.«

     اينترنت با حداكثر سرعت و رايگان
او در گفت وگويي با راديو فرهنگ در ۱۳ خرداد ماه نيز 
اعام كرده بود اينترنت با حداكثر س��رعت در اختيار 
مردم قرار خواه��د داد: »در دولت مردمي، اينترنت با 
حداكثِر سرعت و با نگاه به عدالت جغرافيايي و تأمين 
زيرس��اخت هاي الزم گسترش خواهد يافت و فضاي 
مجازي عاوه بر زمينه اش��تغال زايي، براي شفافيت 
و نظارت مردم بر عملكرد دولت خواهد بود.« رييسي 
همچنين در ۱۵ خرداد م��اه در گفت وگويي با راديو 
تهران گفت كه اينترنت براي مردم محل ارتزاق شده 
اس��ت و بايد اينترنت رايگان ب��راي مردم تامين كرد: 
»اينترنت و فضاي مجازي مانند برق و تلفن از مهم ترين 
ساخته هاي دست بشر است كه زندگي مردم را تحت 
تاثير قرار داده است. البته سرعت و گستره فراگيري 
اينترنت نسبت به ديگر ساخته هاي بشري بيشتر است 
و امروز مي بينيم كه بسياري از امور زندگي شهري و 
روستايي و باس��واد و بي سواد و زن و مرد و پير و جوان 
و كودكان در فضاي سايبري انجام مي شود.« ابراهيم 

رييس��ي حتي به پينگ بازي هاي رايانه اي و دغدغه 
گيمرها نيز اشاره كرده و گفت كه از بچه ها در اين باره 
پرسش كرده است: »من از جوان هاي در خانه سوال 
مي كنم، از بچه ها سوال مي كنم، شما داريد گيم بازي 
مي كنيد، چقدر وسط بازي حالتان گرفته مي شود؟ 
معلوم است كه زيرساخت ها درست نيست.« او بار ديگر 
در برنامه تلويزيوني دستخط نيز به اين مساله اشاره كرد 
و گفت به خاطر عدم توسعه زيرساخت ها »هر بار كه 
بچه ها يك بازي ويديويي معمولي كه بخواهند انجام 
دهند، هر بار آنها را رنج مي دهد يعني به تعبير معروف 

حال بچه ها را مي گيرد.«

     درآمد دولت ها و كشورها از فضاي مجازي
رييسي در ادامه برنامه هاي انتخاباتي خود، ۱۹ خرداد 
به مسجد دانش��گاه تهران رفت و پاسخگوي سواالت 
دانشجويان بود. وي در پاسخ به سوال دانشجويي درباره 
ديدگاهش در خصوص فضاي مجازي اظهار كرد كه 
فضاي مجازي محل خوبي براي كس��ب درآمد است: 
»فضاي مجازي بهترين ظرفيت براي نظارت ملت بر 
دولت است. فضاي مجازي يك فضاي مهم براي كار و 
درآمدزايي است و امروز هند و پاكستان به اندازه پول 
نفت برخي كش��ورها از اقتصاد فضاي مجازي درآمد 
كسب مي كنند.« رييسي به درآمد توليدكنندگان از 
محتوا نيز تاكيد كرده بود و گفته بود بايد ساز و كاري 
در اين زمينه انجام شود. او در مصاحبه اي با راديو تهران 
در اين باره گفته بود: »امروز مي بينيم يك معلم بسته 
آموزش��ي ايجاد مي كند يا يك خانم خانه دار آموزش 
آشپزي مي دهد اما درآمد آن به جيب ديگران مي رود. 
عدالت ايجاب مي كند تا سازوكاري طراحي كنيم كه 
درآمد حاصل از اين نوع اشتغال به كساني برسد كه در 

اين حوزه فعاليت دارند.«

     رييسي در مناظره ها: هيچ فيلتري
در دوره من انجام نشد

رييس��ي در مناظره ه��اي انتخاباتي چندي��ن بار به 
فعاليت خود در اينستاگرام اظهار كرد و با اعام اينكه 
چند ميليون دنبال كننده در اين صفحه مجازي دارد 
تاكيد كرد كه صداي مردم را از اين طريق مي شنود. 
او همچنين در برابر صحبت كانديداها نسبت به اينكه 
چرا قوه قضاييه با فيلترينگ  هم قدم است تاكيد كرد 
ك��ه در زمان او هي��چ فيلترينگي رخ نداده اس��ت. او 
اينترنت را بار ديگر به مثابه آب و برق براي مردم كشور 
تلقي كرد و گفت: »هيچ فيلت��ري در دوره من انجام 
نشده است آنچه من گفتم دسترسي براي همه ايجاد 
ش��ود و نياز به اينترنت مانند نياز به آب و برق است و 
بايد براي همه از جمله فقرا فراهم شود من از همان روز 
اول هم كه وارد قوه قضاييه ش��دم اين نگاه را داشتم. 
هيچ روزنامه و رس��انه اي در زمان من مسدود نشده 
و اين باور من اس��ت.« طي هفته هاي گذشته انتشار 
تصوير نامه اي منتسب به »جواد جاويدنيا« مبني بر 
درخواست براي فيلترينگ اينستاگرام به سرعت به 
خبر اول بسياري از رسانه ها تبديل شد اما مركز رسانه 
قوه قضاييه به سرعت اعام كرد همان روزي كه اين 
نامه از سوي جاويدنيا صادر شده، اين نامه بااثر شده 
است. همچنين اعام شد جاويدنيا به علت انجام اين 
اق��دام غيرقانوني تحت تعقيب دادس��راي انتظامي 
قضات نيز قرار گرفته است و به نظر مي رسد اكنون او 

از سمت خود كنار گذاشته شده است.
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سقوط بيت كوين خريداران را 
دچار ترديد كرده است

به رغ��م س��قوط بيت كوين ب��ه ۳۵ ه��زار دالر، 
خريداران هنوز براي خريد در كف ترديد دارند، 
اما داده هاي درون زنجيره اي نش��ان مي دهد كه 
دارندگان بلندمدت هنوز به انباش��ت بيت كوين 
ادام��ه مي دهن��د. به گ��زارش كوي��ن تلگراف، 
بيت كوي��ن و بازارهاي س��نتي، روز جمعه )۲۸ 
خرداد( بار ديگر به دنبال اظهارات بانك مركزي 
امريكا )ف��درال رزرو( درباره احتم��ال افزايش 
پيش از موعد نرخ بهره، با س��قوط مواجه شدند. 
اين اظهارات منجر به افزايش قيمت دالر به ضرر 
دارايي هاي پرريسك و اوراق خزانه داري امريكا 
ش��د. با اين حال، هم��ه اتهام��ات متوجه بانك 
مركزي امريكا نيست؛ زيرا هفته هاست است كه 
نگراني ها در مورد كاهش بيشتر قيمت بيت كوين، 
رو به افزايش است. در همين حال، بيشتر مباحث 
پيرامون نزديك ش��دن روند قيمت بيت كوين به 
تقاطع مرگ و تأثير آن بر آينده ارز ديجيتال برتر 
بازار در جريان بوده است. يكي از تريدر ها در اين 
باره در توييتر خود نوشت: »تقاطع مرگ ممكن 
اس��ت طي چن��د روز آينده اتف��اق بيفتد. آماده 
باشيد. شاهد س��يگنال نزولي قوي هستيم. اين 
يك هشدار براي معامله گران بيت كوين است.« 
فش��ار فروش، قيمت بيت كوين را به زير حمايت 
مهم ۳۶ هزار دالري رساند. اين افت قيمت باعث 
شد كه معامله گران، گام بعدي حركت بيت كوين 
را كاهش به ۳۲ هزار و ۵۰۰ دالر پيش بيني كنند 
كه پس از آن احتمال افت ب��ه ۳۰ هزار دالر هم 
وجود دارد. اين عوامل تكني��كال با اخبار منفي 
پيرام��ون بيت كوين همراه ش��د؛ مانند بس��تن 
مراكز استخراج ارزهاي ديجيتال توسط مقامات 
چيني و خبر اخير درباره س��قوط كامل پروتكل 
آيرون فايننس كه منجر به صفرشدن ارزش ارز 

ديجيتال تايتان شد.  
ناب��ودي پروژه آي��رون فاينانس منج��ر به زيان 
بس��ياري از طرف��داران ارزه��اي ديجيت��ال و 
سرمايه گذار ميلياردر امريكايي، مارك كوبان شد 
و نگراني معامله گران از احتمال كاهش بيش��تر 
قيمت بيت كوين را به دنبال داشت. درنتيجه اين 
نگراني ها، شاخص ترس و طمع ارزهاي ديجيتال 
به عدد ۲۵ كاهش يافته كه حاكي از ترس شديد 

و تداوم روند ماه گذشته است.

افزايش ورودي به صرافي ها 
پيش از فروش گسترده

داده هاي شركت تحليل درون زنجيره اي كريپتو 
كوانت، نشان مي دهد كه خالص جريان ورودي 
بيت كوين به صرافي ه��ا، پيش از افت قيمت آن 
از ۴۱ هزار ب��ه ۳۶ هزار دالر در هفته گذش��ته، 
زنگ هشداري براي معامله گران ناظر بود. در ۱۵ 
ژوئن )۲۵ خرداد( جري��ان ورودي بيت كوين به 
صرافي ها با ثبت قيمت ۴۱,۳۰۰ دالر توسط اين 
ارز ديجيتال افزايش يافت؛ اما در سه روز بعدي 
با كاهش ۱۵ درصدي مواجه ش��د. يك تحليلگر 
ناظر گفته اس��ت كه فعاليت نهنگ ها در صرافي 
جميناي با بخش��ي از فروش گسترده اي كه در 
س��ال ۲۰۲۱ در ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال اتفاق 
افتاد، همبستگي قابل توجهي داشته است. او در 
توييتي نوشت: »صرافي جميناي پوششي براي 

نهنگ هاي بيت كوين است.
 ب��ا نگاهي ب��ه گذش��ته مي تواني��م ببينيم كه 
بزرگ ترين اصاح ها توسط نهنگ هاي جميناي 
ايجاد ش��ده اس��ت. مي توان اينگونه فرض كرد 
كه جري��ان خالص مثبت بيت كوين در جميناي 
مي تواند نش��ان دهنده يك س��قف نسبي قيمت 
ب��راي آن باش��د.« در حالي كه جري��ان خالص 
بيت كوي��ن در صرافي ه��ا طي دو روز گذش��ته 
متعادل ش��ده و فقط جريان ورود كمي بيشتر از 
جريان خروج است، فعاالن بازار با نزديك شدن 
تقاطع مرگ، منتظر هس��تند كه ببينند حركت 

قيمت به كدام سمت خواهد بود.

پول هوشمند همچنان
در حال جمع آوري است

در حالي كه ترس سرمايه گذاران در حال افزايش 
است و برخي از معامله گراني كه بيت كوين خود 
را در اوج هاي قيمتي ماه م��ارس و مه خريداري 
كرده اند، با ضرر مي فروشند، عرضه كل دارندگان 
بلند مدت بيت كوين كه اواس��ط م��اه مه به كف 
رس��يده بود، همچن��ان رو به افزايش اس��ت. به 
گفته ويليام كلمنته، تحليلگر ارزهاي ديجيتال 
فعال در توييت��ر، داده هاي اخير درون زنجيره اي 
حاكي از آن اس��ت كه فروش بيت كوين اش��باع 
شده و اين ارز ديجيتال، »اكنون روي نقاط عطف 
ش��اخص هاي عمده درون زنجي��ره اي كه از نظر 
تاريخي اهميت دارند، قرار گرفته است«. كلمنته 
گفت كه دارندگان بلند مدت »همچنان مشغول 
انباشت بيت كوين تخفيف دار هستند«؛ اقدامي 
كه به جبران فروش دارندگان كوتاه مدت كمك 
كرده است. او همچنين تأكيد كرد »انباشت بيت 
كوين در حال تقويت شدن است«. به گفته ركت 
كپيتال، تحليلگ��ر و معامله گر ارزهاي ديجيتال، 
آينده كوتاه مدت بيت كوين همچنان پرريس��ك 
است؛ زيرا نمونه هاي قبلي، تقاطع مرگ اصاحي 
را به دنبال داشته اند كه مشابه همان اصاح پيش 
از رس��يدن به تقاطع مرگ بوده اس��ت. از سوي 
ديگر، داده هاي بلندمدت آينده خوش بينانه تري 
را نش��ان مي دهد، چراكه كيف پول هاي نهنگ ها 
و دارن��دگان بلندم��دت، به افزاي��ش موجودي 

بيت كوين خود ادامه مي دهند. 

عملكرد اپراتورهاي تلفن همراه 
بررسي مي شود: 

همراه اول رتبه يك ميزباني 
رومينگ و پوشش مناطق روستايي

عملكرد اپراتورهاي تلفن همراه به طور منظم توس��ط 
سازمان هاي ناظر و به طور ويژه رگوالتوري مورد بررسي 
قرار مي گيرد. پس از بررس��ي هاي صورت گرفته نتايج 
برخي از اين بررسي ها مورد انتشار عمومي قرار مي گيرند. 
در نتيجه هم مش��تركان از وضعيت عملكرد اپراتورها 
مطلع مي شوند و هم رقباي تجاري از وضعيت يكديگر 
مطلع مي شوند. در گزارشي كه در ادامه مي خوانيد، نتايج 
بررسي شده توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي در زمينه عملكرد اپراتورها در حوزه روستاهاي 
تحت پوشش و ميزان ميزباني اپراتورها در طرح رومينگ 

ملي مورد بررسي قرار مي گيرد.

    روستاهاي تحت پوشش آنتن اپراتورها
به طور معمول اولين خدمات رفاهي ابتدا براي شهرها و 
سپس براي روستاها تعريف و پياده سازي مي شوند. در 
ميان شهرها نيز كان شهرها در اولويتند. يك دليل اين 
نوع دسته بندي اين است كه افراد ساكن در شهرها و به 
ويژه شهرهاي بزرگ متقاضي تغييرات سريع ترند. اما 
تعريف يك جامعه اي كه در آن عدالت اجتماعي حاكم 
است، الزام مي كند كه امكانات و رفاه در شهرها و روستاها 
و در دوره افتاده ترين نقاط به صورت يكسان و همزمان 
توزيع شوند. يكي از مهم ترين امكانات رفاهي دسترسي 
به ارتباطات سريع و بهينه است. در اين راستا به اقدامات 
انجام شده توسط اپراتورهاي تلفن همراه در روستاها تا 
پايان سال ۹۹ مي پردازيم و بررسي مي كنيم كه كدام 
اپراتور عملكرد بهتري در اين زمينه داشته است. مطابق 
اعام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان 
سه ماهه چهارم س��ال ۹۹ و ضعيت پوشش روستاها از 
لحاظ تعداد توس��ط اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل و 
رايتل به ترتيب ۴۴ هزار و ۹۱۸، ۱۹ هزار و ۱۹۰ و ۶۶۶ 
روستا بوده است. بنابراين مشخص است كه اپراتور همراه 
اول در اين زمينه با اختاف زياد از دو اپراتور ديگر عملكرد 
بهتري داشته و توانس��ته نقش موثرتري در ايجاد رفاه 

عمومي در قالب عدالت اجتماعي داشته باشد.

    رومينگ ملي
رومينگ ملي طرحي است كه از طريق آن اپراتورهاي 
تلفن همراه مي توانند بدون ني��از به نصب تجهيزات 
 جداگانه در هم��ه مناطق از امكانات س��اير اپراتورها 
بهره مند ش��وند. اين طرح به وي��ژه در مناطق صعب 
العبور و جاده ها روش بهينه اي است كه به طور همزمان 
منافع اپراتور ميزبان و اپراتور مهمان را فراهم مي كند. 
هرچند كه اين روش يك مزيت نسبي براي اپراتورهاي 
متقابل در اين طرح به ش��مار مي آيد، ام��ا از ديدگاه 
بيروني اپراتوري كه بيشترين ميزباني را داشته است، 
نشان مي دهد كه از زيرساخت هاي قوي تري براي ارايه 
سرويس بهره مند بوده است. در ادامه به بررسي عملكرد 
اپراتورهاي تلفن همراه در نقش هاي ميزبان و مهمان 
مطابق با آماري كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي ارايه شده است، مي پردازيم.

گزارش وزارت ارتباطات از وضعيت 
پهن باند ثابت و سيار منتشر شد

»همراه اول« همچنان
بازيگر اصلي اينترنت كشور

به گ��زارش ايلنا، ارتباط��ات و فناوري اطاع��ات يكي از 
بس��ترهاي ايجاد و رش��د فناوري جديد اس��ت و اغلب 
كشورهاي پيشرفته، توسعه اين بخش را به عنوان يك هدف 
اصلي در سياست گذاري اقتصادي مورد توجه قرار داده اند. 
همچنين بسياري از كشورها قصد دارند تا با پايه ريزي طرح ها 
و زيرساخت هاي مورد نياز، اقتصاد خود را از سطح اقتصاد 
وابسته به منابع خاص، به اقتصاد مبتني بر دانش به ويژه 
دانش ديجيتال ارتقا داده تا از اين رهگذر بتوانند با تحوالت 
اين عرصه هماهنگ شده و از تاثيرات مثبت جانبي آن نيز 
بهره مند شوند. از مهم ترين بخش هاي اقتصادي فناوري 
اطاعات و ارتباطات مي توان به توسعه پهن باند اشاره كرد؛ 
در اين باره تجربه هاي جهاني حاكي از آن است كه شدت 
اثر پذيري شاخص هاي كان اقتصادي از توسعه باندپهن، 
نسبت به ديگر شاخص هاي توسعه بخش ارتباطات و فناوري 
اطاعات بيشتر است. در واقع با توسعه شبكه پهناي باند 
كشورها، خدمات گسترده اي در فضاي مجازي قابل استفاده 
است كه از جمله آنها مي توان به مواردي مانند بانكداري 
الكترونيك، خريد الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، خدمات 
بيمه اي، گمرك الكترونيكي، خزانه داري الكترونيكي، نظام 
الكترونيكي مالياتي، نظام بودجه ريزي الكترونيكي، سيستم 
امضاي الكترونيكي، پول الكترونيكي و... اشاره كرد. چندي 
پيش بود كه معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات از ضريب نفوذ اينترنت پهن باند سيار كشور به 
باالي ۹۰ درصد خبر داد. اهميت اين افزايش ضريب نفوذ 
و كاربرد آن را در دوران همه گيري كرونا و در بحث آموزش 
مجازي شاهد بوديم. همچنين تداوم حيات بسياري از كسب 
و كارها در اين دوران به مدد اينترنت، ممكن شد. با مطالعه 
گزارش كامل و جامعي كه رگوالتوري از اپراتورهاي ثابت 
و سيار تا انتهاي سال ۱۳۹۹ منتشر كرده است به آساني 
مي توان به جايگاه رقابتي اپراتورها پ��ي برد. اين گزارش 
نشان مي دهد »همراه اول« نسبت به تمام اپراتورهاي ثابت 
و س��يار در حوزه اينترنت كماكان جايگاه نخست ايران را 
دارد. بر اساس گزارش »وضعيت توسعه اينترنت پهن باند 
ثابت و سيار تا ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹« تعداد مشتركين 
اينترنت پهن باند در كشور حدود ۹۴ ميليون و ۷۰۰ هزار 
نفر اس��ت كه از اين ميزان حدود ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار 
نفر مش��تركين ثابت و حدود ۸۴ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر 
مشتركين سيار هستند. در اين ميان »همراه اول« با ۴۳ 
ميليون و ۷۰۰ هزار مشترك اينترنت در رتبه نخست قرار 
دارد. پس از همراه اول، ايرانسل با ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار 
مشترك در رده دوم و رايتل با ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار مشترك 
اينترنت پر سرعت در رتبه سوم قرار گرفته است. اين آمار 
گوياي آن اس��ت كه »همراه اول« همچنان بازيگر اصلي 
اينترنت كشور است و لوكوموتيو پرقدرت مسير حركتي 

ايران ديجيتال به شمار مي آيد.

از اينترنت رايگان براي دهك پايين جامعه تا تكميل زيرساخت هاي ضعيف ارتباطي

نگاه رييس جمهوري منتخب به فناوري اطالعات و فضاي مجازي

نوسان در بازار رمزارزها بسيار شديدتر از بازارهاي ديگر
به گفته يك فعال حوزه رمزارز و باك چين، اگرچه روند 
كلي بيت كوين همواره صعودي بوده است، اما بازار رمزارزها 
نوسانات بسياري دارد و افرادي كه مي خواهند در اين حوزه 
س��رمايه گذاري كنند، بايد پولي را وارد اين بازار كنند كه 
تحمل از دست دادنش را دارند. ياشار راشدي در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه ورود به هر بازار مالي دانش و مطالعه 
مي خواهد و همراه با ريسك است، اظهار كرد: اگر افراد به 
بورس ايران هم بدون دانش وارد شوند، ممكن است دارايي 
خود را از دست بدهند. اما در بازار رمزارزها نوسانات بسيار 

ش��ديدتر از بازارهاي ديگر است، با س��رعت زيادي رشد 
مي كنند و با س��رعت زيادي هم ممكن است ارزش خود 
را از دس��ت بدهند. وي ادامه داد: يك س��ال پيش قيمت 
بيت كوين بين ۷۰۰۰ تا ۱۰ هزار دالر نوسان داشته ، االن 
روي ۳۵ هزار دالر است. اگرچه بيت كوين نسبت به يك سال 
گذشته رشد بسيار خوبي داشته اما در يك ماه گذشته نسبت 
به قله و بيشترين قيمت تاريخي اش، ريزش كرده است. با 
وجود اين، روند كلي بيت كوين همواره صعودي بوده است، 
به اين صورت كه حتي اگر افراد در بيشترين قيمت اقدام به 

خريد كردند، بعد از چند سال و در درازمدت، قيمت نسبت 
به قله قبلي چند برابر شده است. اين فعال حوزه رمزارز و 
باك چين با بيان اينكه بازار رمزارزها در كوتاه مدت ممكن 
است ريزش داشته باشد و افرادي كه در قله خريد كرده اند، 
متضرر شوند، افزود: افرادي كه مي خواهند در اين زمينه 
س��رمايه گذاري كنند بايد به چند نكته توجه كنند؛ اول 
اينكه قبل از اينكه وارد اين حوزه شوند، ابعاد مختلف آن را 
كاما مطالعه كنند، از جمله ابعاد فني، بحث هاي امنيتي و 
روش هاي نگهداري رمزارزها. همچنين درباره بازار رمزارزها 

و بحث هاي مالي مطالعه كنند، ريزش ها و صعودهاي قبلي 
را بررس��ي كنند و در اين زمينه دانش خ��ود را باال ببرند. 
راشدي همچنين خاطرنش��ان كرد: نكته دوم اينكه بازار 
رمزارزها ريسك زيادي دارد. اگر افراد مي خواهند در اين 
حوزه سرمايه گذاري كنند، نبايد سرمايه اي باشد كه اگر از 
دست رود، باعث اختال در زندگي روزمره شان شود. بايد 
پولي را وارد اين بازار كنند كه تحمل از دست دادنش را دارند. 
اگرچه ممكن است اين سرمايه صفر نشود، اما بازار نوسانات 

زيادي دارد و ريسك از دست دادن پولشان وجود دارد.



تعادل |
بررسي آمارهاي رسمي منتشره شده، حاكي از رشد ۳۲ 
محصول از ۳۹ محصول منتخب صنعتي و معدني در دو 
ماهه نخست امسال است. تحليل داده ها بيانگر اين است 
كه در بين محصوالت منتخب صنعت��ي »تاير خودرو، 
روغن ساخته شده نباتي، كاغذ، سموم دفع آفات نباتي، 
روغن صنعتي و موتور تصفيه اول، دوده، لباسشويي، انواع 
تلويزيون، يخچال و فريزر، چرم و انواع پايپوش و كفش، 
فيبر، نخ فيالمنت پلي استر نخ سيستم پنبه اي و تركيبي، 
الياف مصنوعي و الياف پلي استر« در بازه زماني ياد شده، 
رشد توليد را تجربه كرده اند. همچنين در بين منتخبان 
معدني، محصوالتي چون »محص��والت فوالدي كاتد 
مس، كنسانتره زغال سنگ، كاشي و سراميك، شيشه 
جام، سيمان و ظروف شيشه اي و چيني« رشد توليد را 
رقم زده اند. در همين حال براس��اس آمار وزارت صمت، 
از وضعيت توليد كاالهاي منتخب صنعتي ومعدني در 
سال جاري توليد خودروهاي سواري در دو ماهه 1400 
با رشد 8.8 درصدي به 1۲7 هزار و 700 دستگاه رسيده 
است. همچنين در اين مدت ۹ هزار و 477 دستگاه وانت 
با رشد 1۲.۹ درصدي روبه رو شده است. گزارش عملكرد 
خودروسازان داخلي در دو ماهه نخست سال جاري نشان 
مي دهد كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، توليد 
كاميون بيش��ترين ميزان افزاي��ش و كمباين كمترين 
درصد افزايش توليد را داشته است؛ از سوي ديگر تراكتور و 
خانواده وسائل حمل ونقل مسافري )اتوبوس، ميني بوس 

و ون( درصد منفي ثبت كرده اند. 

     جزييات روند توليدات صنعتي 
جزييات آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد، در دسته 
خودرويي ها در دو ماهه نخست سال 1400 توليد انواع 
س��واري در كارخانجات داخلي با رش��د 8.8 درصدي 
به 1۲7 هزار و 700 دس��تگاه رس��يد. خودروسازان در 
اين مدت ۹ هزار و 477 دس��تگاه وانت توليد كردند كه 
حاكي از رش��د 1۲.۹ درصدي است. در دو ماهه امسال 
۲1۵ دستگاه اتوبوس، ميني بوس و ون و همچنين ۹۵۶ 
دستگاه كاميون، كاميونت و كش��نده توليد شد كه به 
ترتيب حاكي از افت ۳.۲ درصدي و رشد 4۵.۵ درصدي 
در هم س��نجي با پارسال است. در دس��ته خودروهاي 
كشاورزي، در اين مدت ۶۲ دس��تگاه كمباين از سوي 
كارخانجات داخلي توليد ش��د كه با رشد ۶.۹ درصدي 
همراه بوده اس��ت، اما توليد تراكتور با توليد ۲ هزار و ۳۶ 

دستگاه، افت ۲۳.۳ درصدي ثبت كرد.
همچنين توليد تاير خودرو در دو ماهه امسال با رشد 
1.۳ درصدي در مقايسه با سال ۹۹ همراه بود و به 40 
هزار و ۲00 تن رس��يد . براساس آمارها، توليد روغن 
ساخته شده نباتي با ۳۳۲ هزار و ۹00 تن، رشد40.۶ 
درصدي را تجربه كرده است. اما داروي انساني با توليد 
۵.۹ ميليارد عدد با افت 8.۹ درصدي مواجه بوده است. 
پودر شوينده نيز از ديگر محصوالتي است كه با 7۳ هزار 
و ۳00 تن توليد، كاهش ۲8.۶ درصدي در توليد را رقم 
زده اس��ت. اما كاغذ با 1۶۲ هزار و 800 تن رشد 18.8 
درصدي را رقم زده است. در همين حال نئوپان نيز با 
1۵0 هزار و ۹00 مترمكعب با كاهش ۲8.۶ درصدي 
توليد روبرو بوده اس��ت. اما رصد آمارها از رشد ۳۲.4 

درصدي توليد فيبر با ۳44 ه��زار و 700 متر مكعب 
حكايت دارد. مطابق آمارها، س��موم دفع آفات نباتي 
نيز با چهار هزار و 800 تن توليد رشد ۲.4 درصدي را 
تجربه كرده است. همچنين بنابر آمار ارايه شده، توليد 
روغن صنعتي و موتور تصفيه اول با 8۹ هزار و ۲00 تن 

رشد ۳.۵ درصدي داشته است. 
 رش��د ۳0 درصدي توليد دوده با ۲۶ ه��زار و ۳00 تن و 
رش��د ۵.۶ درصدي توليد محصوالت پتروشيمي با 10 
ميليون و 700 هزار تن، از جمله آمار مربوط به دو ماهه 
امسال است. از س��وي ديگر، مطابق اين آمارها، تا پايان 
ارديبهشت ماه چهار ميليون و ۹00 هزار فوت مربع چرم 
رشد ۲7.۳ درصدي داشته و انواع پايپوش و كفش با توليد 
1۵ ميليون و ۵00 هزار زوج رشد ۲4 درصدي را به ثبت 
رسانده اس��ت. همچنين در بخش محصوالت نساجي، 
۵00 تن الياف اكريليك اف��ت ۵۶.۵ درصدي را تجربه 
كرده اما ۳۹ هزار و ۶00 تن نخ فيالمنت پلي استر رشد 
14.8 درصدي، ۲۵ هزار و ۹00 تن الياف پلي استر با رشد 
۳.۶ درصدي و 41 هزار و 800 تن نخ سيس��تم پنبه اي 
و تركيبي الياف مصنوعي با رشد 44.1 درصدي مواجه 
بوده اند.  همچنين بررسي آمارها حاكي از توليد 17۹ هزار 
و ۶00 دستگاه ماشين لباسشويي از ابتداي امسال تا پايان 
ارديبهشت ماه و رشد 40.۹ درصدي آن در هم سنجي با 
پارسال است. در دو ماهه نخست امسال ۲7۹ هزار و ۶00 
دس��تگاه يخچال و فريزر در كشور توليد شد. آماري كه 
گوياي رشد ۲۹.۶ درصدي توليداين محصول در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال اس��ت.  همچنين توليد انواع 
تلويزيون نيز در اين مدت با ثبت رش��د ۲۵ درصدي 
به 14۹ هزار و ۶00 دس��تگاه رسيد. در همين حال، 
كارخانجات داخلي در اين م��دت ۳۶8 هزار و 100 

دستگاه كولر آبي توليد كردند. آماري كه در هم سنجي 
با سال گذشته حكايت از رشد ۶.۳ درصدي دارد.

     رشد توليد ۹ محصول معدني
بررس��ي آمار توليد مقدماتي كاالهاي منتخب معدن و 
صنايع معدني نيز حكايت از رشد توليد ۹ محصول از بين 
11 محصول منتخب است. تا پايان ارديبهشت ماه بيش از 
پنج ميليون و ۳۲۲ هزار و 100 تن فوالد خام توليد شد 
كه حكايت از رشد 1۳.۹ درصدي در هم سنجي با پارسال 
است. توليد محصوالت فوالدي در اين مدت با رشد 4.۵ 
درصدي به چهار ميليون و ۳00 هزار و 100 تن رسيد. 

در دو ماهه امس��ال ۵1 هزار و ۲00 تن كاتد مس رشد 
14.۳ درصدي را تجربه كرده است. پودر آلومينا با توليد 
۳8 هزار و ۲00 تن، افت 8.۵ درصدي را رقم زده اس��ت. 
كنسانتره زغال سنگ نيز با ۲۳۲ هزار و ۹00 نيز با رشد 
1۶.۹ درصدي مواج��ه بوده اس��ت. در همين دوماهه 
امسال، 11 ميليون و 187 هزار و ۵00 تن سيمان توليد 

شده كه رشد 11.۳ درصدي را نشان مي دهد. 
 برپايه اين گزارش، تا پايان ارديبهشت ماه ۶7 ميليون و 
771 هزار و ۵00 متر مربع كاشي و سراميك )رشد ۳۵.7 
درصدي(، ۲14 هزار و ۲00 تن شيشه جام )رشد ۳4.7 
درصدي(، 1۲۵ هزار و ۶00 تن ظروف شيشه اي )رشد 
8.۵ درص��دي(، ۹ هزار تن ظروف چيني )رش��د ۵7.۹ 
درصدي( و 11 هزار و ۵00 تن چيني بهداش��تي )افت 

۲0.۳ درصدي( توليد شد.

     بيش از ۹۰۰ بنگاه صنعتي راه اندازي شد
بر اساس اين آمار در دو ماهه امسال براي ۶48۹ بنگاه 
جواز تاس��يس و براي ۹1۹ بنگاه پروانه بهره برداري 

ايجادي و توس��عه اي صادر ش��ده كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل به ترتيب ۲7 درصد و ۲0.8 درصد 
افزايش داشته است. سرمايه پيش بيني شده در اين 
مدت براي جوازهاي تاسيس معادل 1۳1 هزار و ۶70 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۹۹.۶ درصد افزايش داشته است. ميزان سرمايه 
پروانه هاي بهره برداري صادر شده در دو ماهه امسال 
نيز 11 هزار و ۲84 ميليارد تومان بوده كه نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل ۵1.۶ درصد افزايش داشته 
است. همچنين بر اس��اس اين آمار پيش بيني شده 
با اجراي پروژه هايي كه جواز تاس��يس آنها در دو ماه 
اول امسال صادر شده براي 17۶ هزار نفر شغل ايجاد 
شود كه نس��بت به اين رقم در مدت مشابه پارسال با 
افزايش ۵0.۲ درصدي مواجه بوده است. پروانه هاي 
بهره برداري صادر شده در اين مدت نيز زمينه اشتغال 
17 ه��زار و 10۳ نفر را فراهم كرده كه نس��بت به دو 
ماهه پارسال حدود 1۵.1 درصد افزايش داشته است. 
همچنين مطابق آمارها، در دو ماهه اول امس��ال ۶۵ 
هزار و 7۲0 پروانه صنفي صادر ش��ده كه نس��بت به 
تعداد صدور اين پروانه  در مدت مش��ابه سال قبل ۲۹ 
درصد افزايش داشته است. اين عدد همواره در ماه هاي 
گذشته افزايشي بود و سال گذشته عضو هيات رييسه 
اتاق اصناف ايران گفته بود كه افزايش واحدهاي صنفي 
به معناي رونق در اصناف نيست و به طور كلي سرريز 
جامعه بيكار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان هاي 
دولتي به اصناف را شمشير دو لبه توصيف كرده بود. 
صدور نماد اعتماد الكترونيك نيز در دو ماه اول سال 
1400 با رش��د 1۹.۳ درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به ۲1۵۲ مورد رسيده است.

خبر
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پيام تبريك رييس ستاد اجرايي
فرمان امام به رييس حمهور منتخب مردم

 انتخاب مردم ميدان را براي
تالشي نو و مديراني تازه نفس گشود

محمد مخبر با ارسال پيامي، پيروزي سيد ابراهيم رييسي 
در س��يزدهمين انتخابات رياس��ت جمهوري و كسب 
اكثريت آراي مردمي توس��ط وي را تبريك گفت. متن 

اين پيام بدين شرح است: 
بسمه تعالي 

 حضرت آيت اهلل جناب آقاي رييسي )زيدعزه( 
خداوند قادر متعال را ش��كر مي گوييم ك��ه با توفيق و 
هداي��ت خود، ملت اي��ران را در آزمون ش��كوهمندي 
ديگر، كامياب و مفتخر ساخت و سيزدهمين انتخابات 
رياس��ت جمهوري، همچون دوره هاي پيشين اسباب 
رضايت رهبر معظم انقالب – مدظله العالي - و مايه عزت 
و افتخار ايران اسالمي گشت. حماسه ملت بزرگ ايران 
در اين انتخابات، به رغم گس��ترده ترين و عجيب ترين 
تبليغات بيگانگان در جهت تحريم انتخابات، پديده اي 
شگفت انگيز بود. حضور مردم در عرصه انتخاب، جهاد 
بزرگي بود با مس��تكبران مداخله جو كه در محاس��به 
شيطاني خود، مردم را بي تفاوت، جمهوري اسالمي را 
بي پش��توانه و انقالب را به غربت افتاده، مي پنداشتند، 
با اش��ار ه رهبر عزيز انقالب حضرت آيت ا... خامنه اي، 
ملت اي��ران اين خواب و خيال را باط��ل كرد و بار ديگر 
مردمساالري برخاس��ته از ايمان اس��المي را بر تارك 
درخشان نظام اس��المي نقش زد. ايران اسالمي عزم و 
تصميم خود، نشاط و سرزندگي خود، و حضور پرمعنا 
و مبارك خود را يك بار ديگر به رخ مستكبران كشيد و 
شيطان بزرگ را بار ديگر ناكام ساخت.  اكنون به بركت 
الطاف كريمانه حضرت حق، دعاي مستجاب حضرت 
ولي اهلل االعظم روحي فداه، هدايت هاي حكيمانه رهبر 
فرزانه انقالب و همت مردم عزيز، دور تازه اي از مديريت 
را در كشور رقم زده و ميدان را براي تالشي نو و مديراني 
تازه نفس، گشوده است.  انتخاب جنابعالي كه شخصيتي 
واليي، انقالبي، دانشمند و مديري شايسته و كارآزموده 
و داراي سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه هاي گوناگون 
هس��تيد را تبريك عرض نموده و از خداوند منان براي 
دولت جديد و شخص جنابعالي، سربلندي و موفقيت 
مسئلت مي نمايم. سخن صريح و قاطع و صادقانه شما 
در تعهد به خدمتگزاري و رف��ع محروميت و مبارزه با 
فساد، و مش��ي افتخارآميز شما در پايبندي به اسالم و 
آرمان هاي انقالب، كه با منش مردمي و ساده زيس��تي 
همراه بود، اقبال ملت را به س��وي ش��ما جلب نمود و 
ان شاءاهلل اين جهت گيري، توشه راه و مشي دولتمردان 
در دوره جنابعالي باش��د تا تحت تدابير حكيمانه مقام 
معظم رهبري، به قدر وسع از رنج و سختي ملت بزرگوار 

ايران كاسته و بر توفيق و تعالي آنها بيفزاييد، ان شااهلل  
محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 

كاهش سرفاصله حركت قطارها 
در نيمه غربي خط شش مترو

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از كاهش  سرفاصله حركت قطارها 
در نيمه غربي خط شش به 17 دقيقه خبر داد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه علي عبداله پورافزود: در راس��تاي 
ارايه خدمات مطلوب تر به ش��هروندان، از روز يكش��نبه 
۳0خردادماه1400 س��رفاصله حركت قطارها در نيمه 
غربي خط ش��ش از ايستگاه دانش��گاه تربيت مدرس تا 
ايستگاه شهيد ستاري، از ۲0 دقيقه به 17 دقيقه كاهش 
مي يابد. وي با اشاره به اينكه خط شش متروي تهران داراي 
۳1 ايستگاه اس��ت كه در حال حاضر 1۲ ايستگاه آن به 
بهره برداري رسيده است ،گفت: ايستگاه هاي شهيد ستاري، 
شهيد اشرفي اصفهاني، يادگار امام )ره(، مرزداران، شهرك 
آزمايش و دانشگاه تربيت مدرس در نيمه غربي اين خط به 
بهره برداري رسيده است. مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه افزود: سرفاصله حركت قطارها در 
نيمه شرقي اين خط هر 1۵ دقيقه مي باشد و ايستگاه هاي 
دولت آباد، كيان ش��هر، بعثت، اميركبير، ميدان شهدا و 
امام حس��ين)ع( در اين بخش فعال هستند.  مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: اميدواريم 
با تكميل و بهره برداري كامل از ايستگاه هاي خط شش و 
يكپارچه شدن س��رويس دهي در اين خط، دغدغه هاي 
 حمل و نقلي ش��هروندان در اين منطقه كاس��ته شود.  
عبداله پور با اشاره به اينكه متروي تهران و حومه ظرفيت 
اين را دارد كه در خطوط درون شهري با سرفاصله ۲ دقيقه 
خدمات رساني كند خاطرنشان  كرد: در حال حاضر حدود 
هزار واگن كمبود داريم كه اگر اين تعداد واگن تأمين شود 
مي توانيم سر فاصله  حركت قطارها را در خطوط شش و 

هفت همانند خطوط ديگر كاهش دهيم.

افزايش صادرات ايران به سوريه
ايلنا |دبير ميز سوريه دفتر عربي- آفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايران گفت: صادرات كشورمان به سوريه 
در دو ماهه اول سال جاري به رقم 4۹ ميليون دالر رسيد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده 
رشد 7۳درصدي است. سهيال رسولي نژاد با بيان اين 
خبر اظهار داشت: ميزان صادرات ايران به سوريه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 7۳ درصد افزايش يافته و در 
رتبه14 مهم ترين بازارهاي صادراتي ايران قرار گرفته 
اس��ت. وي افزود: س��هم ارزشي اين كش��ور در ميزان 
صادرات كل كشور ما 0/8 درصد است كه در اين بين، 
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار به ارزش ۳0 ميليون 
دالر معادل ۶0 درصد، بيشترين سهم صادرات به اين 
كشور را در برداشته و بعد از آن كاالهايي مانند هادي هاي 
برقي، ميله هاي آهني يا فوالدي، ش��ير خشك اطفال 
صادر ش��ده است. گفتني اس��ت، ميزان واردات از اين 
كشور طي ۲ ماهه اول سال جاري تنها ۲ ميليون دالر 

گزارش شده است.

اجراي 34 هزار طرح عمراني 
بركت در 45۰۰ روستا

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اجرا 
و  بهره ب��رداري از ۳4 هزار طرح عمراني و زيربنايي اين 
بنياد در مناطق محروم كش��ور خبر داد. اميرحسين 
مدني با اع��الم اين خبر افزود: بنياد بركت نس��بت به 
اجرا و عملياتي كردن بيش از ۵۳ هزار طرح عمراني و 
زيربنايي در مناطق محروم و روستايي و عشايري كشور 
متعهد است كه نزديك به ۳4 هزار طرح به بهره برداري 
رسيده و مابقي نيز در حال اجرا هستند. وي يادآور شد: 
مجموع تعهدات بنياد در حوزه هاي عمراني و زيربنايي 
بيش از ۲4 هزار ميليارد ريال است كه تاكنون بيش از 
1۶ هزار ميليارد ريال آن پرداخت ش��ده.  مدني افزود: 
بنياد بركت همچنين بهره ب��رداري از 17 هزار و 4۳۲ 
پروژه عمراني و زيربنايي شامل مدرسه، مسجد و مركز 
فرهنگي و مذهبي، بيمارستان، پايگاه سالمت، خانه و 
مركز بهداشت، مسكن محرومين و آب رساني روستايي 
را براي س��ال 1400 هدف گذاري كرده است. به گفته 
مديرعامل بني��اد بركت، ۵ ه��زار و 1۶4 ميليارد ريال 
اعتبار براي اجراي و عملياتي كردن اين 17 هزار و 4۳۲ 
پروژه پيش بيني شده است.  مدني در تشريح طرح هاي 
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در س��ال جاري اظهار 
داشت: امسال ساخت 700 مدرسه را در مناطق محروم، 
روستايي و عشايري كشور در دستور كار داريم. همچنين 
۲00 مسجد و مركز فرهنگي و مذهبي در اين مناطق 
احداث مي شود.  وي ادامه داد: ساخت ۲ بيمارستان و 
احداث ۳0 پايگاه سالمت، خانه و مراكز بهداشت از جمله 
ديگر اقدامات عمراني بنياد در حوزه بهداشت و درمان 
در سال جاري است. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر 
ساخت مسكن براي محرومين خاطرنشان كرد: بنياد 
امسال نيز همچون سال هاي گذشته موضوع مشاركت 
در ساخت مس��كن براي محرومين را دنبال مي كند و 

احداث 1۶ هزار واحد مسكن را پيش بيني كرده است.

 درخشش امور فرهنگي
  شركت برق منطقه اي مازندران

 و گلستان در ارزيابي وزارت نيرو
بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته از سوي امور فرهنگي 
و ديني وزارت نيرو، امور فرهنگي شركت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان به دليل عملكرد مناسب در اجراي 
برنامه هاي ابالغي در حوزه فرهنگ��ي به ويژه ترويج و 
گسترش فرهنگ اقامه نماز طي سال 1۳۹۹ در ميان 
استان هاي مختلف كش��ور حايز رتبه شايسته تقدير 
ويژه شد. محمدرضا تصادقي، دبير شوراي فرهنگي اين 
شركت بيان داشت: در اين ارزيابي كه در بين دستگاه هاي 
زيرمجموعه وزارت نيرو صورت گرفت، امور فرهنگي 
ش��ركت برق منطقه اي مازندران وگلستان توانست با 
كسب امتياز ۹۹/۵ از 100 به عنوان امور فرهنگي برتر 
ش��ناخته ش��ود. وي تصريح كرد، در اين ارزيابي، امور 
فرهنگي شركت هاي مديريت توليد برق شهيد سليمي 
نكا با كس��ب امتياز ۹۳، شركت سهامي آب منطقه اي 
مازندران با كسب امتياز ۹۲، شركت آب و فاضالب استان 
مازندران با كسب امتياز 8۹، شركت توزيع نيروي برق 
مازندران با كسب امتياز 80 و همچنين شركت توزيع 
نيروي برق غرب مازندران با كسب امتياز ۵0، در رتبه هاي 

ديگر اين ارزيابي قرار گرفتند. 

پيشرفت 5۰ درصدي
در احداث پل و جاده ارتباطي
روستاهاي باالدست سد گلورد

دكتر غالمي، رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
اس��تان و آقاي ش��ريعتي نماينده مردم بهشهر، نكا 
و گلوگاه در مجلس ش��وراي اس��المي از نحوه اجرا و 
پيش��رفت جاده ارتباطي روس��تاهاي باال دست سد 
گلورد بازديد نمودند و در اين بازديد دكتر يخكش��ي 
مديرعامل شركت آب منطقه اي مازندران ضمن ارايه 
گزارش از اقدامات انجام شده گفت: در احداث پروژه 
جاده و پل دسترسي روستاهاي باالدست سدگلورد 
مطالعات الزم براي انتخاب مسير مناسب انجام گرفت 
و خوشبختانه توانستيم پروژه را به ۵0 درصد پيشرفت 
فيزيكي برس��انيم. رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت آب منطقه اي مازندران با اشاره به هزينه 180 
ميليارد توماني اين پروژه تصريح كرد: در حال حاضر 
تجهيزات الزم براي ادامه كار خريداري شده است اما 

براي ادامه عمليات با مشكالت مالي مواجه شده ايم .

فراخوان برگزاري اولين جشنواره 
بين المللي صنايع دستي ايران

به ميزباني شهر گنبدهاي فيروزه اي
با توجه به فعاليت بيش از ۵0 هزار هنرمند صنايع دستي 
كه در قالب يك سوم صنايع دس��تي جهان در استان 
اصفهان كار مي كنند، برنامه ريزي براي برگزاري اولين 
جشنواره بين المللي صنايع دستي ايران در بخش هاي 
مس��ابقه بين المللي نشان دس��ت خالق، نشان ملي 
هماي زرين، مسابقه ملي فرش، مسابقه ملي طراحي 
فرش دستباف، مسابقه طراحي خالقانه صنايع دستي، 
مسابقه ملي طراحي پوشاك با صنايع دستي و مسابقه 
بسته بندي صنايع دستي ومسابقه ملي استارتاپ هاي 
صنايع دستي با برگزاري كارگاه ها ونشست هاي علمي و 
تخصصي و اجالس شهرهاي جهاني وملي صنايع دستي 
به همراه نمايش��گاه آثارهنرمندان در تيرماه 1400 با 
مشاركت وزارت ميراث فرهنگي، اداره كل ميراث استان، 
شهرداري اصفهان و هلدينگ كافل در اصفهان برگزار 
خواهد شد. به گفته وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
وگردشگري كشور، در اين جش��نواره باالترين نشان 
صنايع دس��تي دنيا در جمهوري اسالمي ايران )نشان 
دست خالق( به برگزيدگان اهدا خواهد شد كه عالوه 
بر كمك به بازاريابي در عرصه بين الملل، عاملي براي 

حفاظت از جايگاه هنرمندان و هنر ايراني خواهد بود.

بررسي آمارها نشان مي دهد

رشد توليد ۳۲ محصول منتخب

دبير خانه اقتصاد ايران: 

چاره اي جز پذيرش FAFT نداريم
دبير خانه اقتصاد ايران اظهار داشت: چاره اي نداريم جز 
اينكه FATF را بپذيريم. FATF از عدم عضويت ما ضرر 
نمي كند، اين ما هس��تيم كه ضرر مي كنيم. 18۶ كشور 
عضو FATF هستند و مش��كلي هم ندارند، ما كه عضو 
نيس��تيم از معامالت بين المللي و نقل  و انتقاالت بانكي 
منع شده و زيان مي بينيم. مسعود دانشمند در گفت وگو 
 FATF :اظهار كرد FATF با »ايلنا« در مورد لزوم پذيرش
يك كارگروه بين المللي است كه براي شفافيت هاي مالي 
به وجود آمده اس��ت. همه كشورهاي دنيا به جز دو، سه 
كشور عضو اين سازمان جهاني هستند. اين نهاد جهاني 
تكليف مي كند كه نقل  و انتقاالت پولي و مالي چگونه و به 

چه ميزان بايد شفافيت داشته باشد.
 FATF وي افزود: از آنجا كه بيشتر كشورهاي دنيا عضو

ش��دند ما نيز بايد عضو ش��ويم، تا االن هم كه اين كار را 
نكرده ايم زيان داديم. كشورهايي كه عضو FATF مجاز 
نيستند با كشورهاي غير عضو همكاري اقتصادي داشته 
باشند مگر اينكه اين كشورها بتوانند شفافيت مالي خود را 
طبق استانداردهاي FATF نشان دهند. دبير خانه اقتصاد 
ايران تصريح كرد: اينكه ما استانداردهاي FATF را قبول 
داريم يا خير يك مقوله است ولي موضوع مهم اين است 
كه 187 كشور عضو FAFT هستند و ما عضو نيستيم و 
در حال زيان هستيم. تنها كشورهاي غيرعضو ايران و كره 
شمالي هستند، ما كه نمي توانيم FATF را تغيير دهيم يا 
با آن قهر كنيم FATF اجباري براي پذيرش ما ندارد اما 
مي گويد كشورهاي عضو مجاز به معامله يا تعامل بانكي با 
غيرعضوها مجاز نيستند. اينها باعث محدوديت هاي مالي 

براي كارهاي تجاري ايران و ساير كشورهاي دنيا مي شود. 
وي با اش��اره به اهميت FATF در معامالت بين المللي 
گفت: فرض كنيد معجزه ش��د و صبح فردا امريكايي ها 
همه تحريم هاي ما را لغو كردند، بازهم در صورت صادرات 
ما نمي توانيم مثال پول نفت خود را بگيريم. كشوري كه 
نفت م��ا را خريداري مي كند مي گويد پول ش��ما را نگه 
مي داريم تا FAFT اجازه پرداخت پول را بدهد. دانشمند 
اضافه كرد: بنابراي��ن نمي توانيم پول كاالهاي صادراتي 
خود را بگيريم و به تبع آن نمي توانيم كاال بخريم يا بايد آن 
را از طريق واسطه ها و با قيمت بيشتري خريداري كنيم 
تا به واحدهاي توليدي برسانيم كه چرخ توليد بچرخد و 
 كارگر بيكار نش��ود. همچنين اگر ادامه پيدا كند بر اين 
تك تك راه هايي كه با آنها خارج از FATF معامله مي كنيم 

را مي بندند. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم فوريت پيوستن 
به FATF گفت: ميزان فوريت تصويب FATF به قدري 
است كه اگر ۶ سال پيش آن را تصويب مي كرديم بهتر از ۵ 
سال پيش بود؛ االن كه فوريت آن به شدت زياد شده است. 
زماني ما فقط گفت وگو مي كرديم، زماني وارد ليس��ت 
خاكستري شديم اما االن دو سال است كه ما در ليست 
سياه هس��تيم. ديگر هيچ معامله اي با ما نمي شود مگر 
اينكه عضو FATF شويم. دانشمند خاطرنشان ساخت: 
چاره اي نداريم جز اينكه FATF را بپذيريم. FAFT از عدم 
عضويت ما ضرر نمي كند اين ما هستيم كه ضرر مي كنيم. 
18۶كشور عضو FATF هستند و مشكلي هم ندارند اما ما 
كه عضو نيستيم از معامالت بين المللي و نقل  و انتقاالت 

بانكي منع شده و زيان مي كنيم.

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت:

افت شديد صادرات شيريني و شكالت
 دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت 
ايران از كاه��ش تقاضا و افزايش »سرس��ام آور« قيمت 
مواد اوليه خب��ر داد و گفت: در صورت رفع مش��كالت، 
امكان صادرات 1.۵ ميليارد دالري ش��يريني و شكالت 
به كشورهاي همس��ايه وجود دارد، اما سال گذشته اين 
رقم 47۵ ميليون دالر بود. جمشيد مغازه اي در گفت وگو 
با ايسنا از كاهش صادرات ش��يريني و شكالت در سال 
گذش��ته خبر داد و گفت: به دليل مش��كالت ناش��ي از 
تحريم و همه گيري كوويد 1۹، صادرات اين محصوالت 
در سال گذشته به 47۵ ميليون دالر )كاهش حدود 18 
درصدي( رس��يد. اين در حالي اس��ت كه صادرات انواع 
بيسكويت، شيريني و شكالت در سال 1۳۹8 حدود ۵80 
ميليون دالر بوده است.  وي با بيان اينكه عمده صادرات به 
كشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان و كشورهاي 
حاشيه خليج فارس بوده است، تصريح كرد: البته بخشي 
از صادرات هم به اروپاي ش��رقي، روسيه، چين و مقدار 
كمي هم به امريكا انجام مي شود. البته به گفته دبير انجمن 

صنفي صنايع بيسكويت، ش��يريني و شكالت، در حال 
حاضر صادرات اين محصوالت با كمترين ظرفيت انجام 
مي شود؛ چرا كه تنها در كشورهاي اطراف، بازار 1.۵ تا ۲ 
ميليارد دالري صادرات وجود دارد؛ بنابراين اگر بسترها 
از جمله رفع شدن مشكالت ناش��ي از تحريم ها، نقل و 
انتقاالت پولي و تامين مواد اوليه رفع شود، امكان صادرات 
تا 1.۵ ميليارد دالري در سال به كشورهاي اطراف وجود 
دارد.  مغازه اي همچنين در پاسخ به سوالي درباره وضعيت 
تقاضا در اين بازار اظه��ار كرد: محصوالت ما يك كاالي 
لوكس اس��ت كه در سبد مصرفي مردم نيست و اولويت 
س��وم و چهارم مصرف كنندگان اس��ت؛ بنابراين هرچه 
قدرت خريد مردم كاهش ياب��د تقاضا براي مصرف اين 
محصوالت كاهش پيدا مي كند. در حال حاضر نيز مردم 
عمومًا به دنبال تامين كاالهاي اساسي هستند و اگر پول 
اضافي داشته باشند شيريني و شكالت هم تهيه مي كنند. 
البته در رابطه با كاهش تقاضا، شيوع ويروس كرونا، گراني و 
تورم نيز مزيد بر علت شده است.. به گفته وي قيمت مواد 

اوليه در سال هاي اخير به ش��كل سرسام آوري افزايش 
داشته، اما توليد كنندگان شيريني و شكالت نمي توانند 
افزايش قيمت زيادي اعمال كنند؛ چرا كه بازار خود را بيش 
از پيش از دس��ت خواهند داد.  مغازه اي درباره مشكالت 
تأمين مواد اوليه افزود: قيمت هر كيلو شكر سال گذشته 
حدود ۶۵00 تومان بود و حاال دو برابر ش��ده و به بيش از 
1۲ هزار تومان رسيده است. قيمت روغن نيز در دو مقطع 
4۵ تا ۵0 درصد افزايش يافته است. تامين آرد نيز دشوار 
شده؛ چراكه شيريني و شكالت كاالي لوكس محسوب 
مي شود و آرد بايد در بازار آزاد تهيه شود كه قيمت آن از 
حدود هر كيلو 1000 تومان به ۵۵00 تومان رسيده است؛ 
بنابراين كماكان بحران وجود دارد. در مقاطعي قيمت ها 
باال مي رود و در مقاطعي تامين مواد اوليه با مشكل مواجه 
مي شود. براي مثال در حال حاضر با وجود اينكه قيمت 
هر كيلو شكر ۶۵00 تومان اعالم شده، تامين آن ممكن 
نيست و توليدكنندگان مجبور به تهيه اين محصول از بازار 
آزاد به قيمت باالتر هس��تند.  وي افزود: در زمينه تامين 

گندم نيز اجازه واردات به توليد كنندگان داده نمي شود و 
اگر هم اين اجازه داده شود، براي توليدكنندگان كيلويي 
8000 تومان تمام مي شود كه صرفه اقتصادي ندارد. در 
داخل نيز براي خريد از كشاورز بايد مجوز دريافت شود، 
اما براي كارخانه اي كه بيش از ۵000 تن گندم نياز دارد 
فقط مجوز خريد ۵00 تن صادر مي شود و اگر مابقي نياز 
خود را از بيرون تهيه كنند هم مي گويند قاچاق بوده است. 
دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت 
در پايان در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش قيمت 
نيز گفت: در سال گذشته در مقاطعي افزايش 1۵ و ۲0 
درصدي اعمال شده است. با توجه به اين ميزان افزايش 
قيمت مواد اوليه، توليد كنندگان نمي توانند محصوالت 
خود را با ضرر بفروشند. در حال حاضر آنها كاالهاي خود را 
در سبد مي فروشند؛ يعني براي برخي از آنها ضرر مي كنند 
و براي برخي سود مي كنند تا موازنه برقرار شود اما افزايش 
قيمت در سال جاري با احتياط خواهد بود، چرا كه افزايش 

قيمت بي رويه نوعي خودزني است.
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خبرروز

۱۰۸ فوتي و ۶۴۴۸ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۶۴۴۸ بيمار جديد كوويد ۱۹ شناسايي شدند و متاسفانه ۱۰۸ بيمار نيز جان خود را به دليل اين بيماري 
از دست دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۸۶ هزار و ۹۷۴ و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۸۲ هزار و ۸۵۴ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۴ ميليون و ۳۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر نيز ُدز دوم 
را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۲۸۱ هزار و ۲۷۵ ُدز رسيد. سه هزار و ۳۰۷ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت 

قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعيت نارنجي و ۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر خبر

كمك به جاماندگان از تحصيل 
اولويت دولت سيزدهم 

بايد بحث كودكان جا مانده از تحصيل را اولويت 
دولت آينده بدانيم تا ش��اهد كاهش مشكالت و 
اجرايي ش��دن عدالت آموزشي در كشور باشيم. 
رييس كميته آم��وزش و پرورش كميس��يون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گفت: 
يكي از الزمات عدالت آموزشي تاكيد مي كند كه 
هيچ دانش آموزي از آموزش و تحصيل رايگان به 
هيچ دليلي باز نماند؛ اين موضوع بارها در مجلس 
مورد بررسي قرار گرفته و در قانون اساسي عنوان 
شده است. مهدي اس��ماعيلي افزود: فقر مادي 
و معن��وي دو عامل اصلي جا مان��دن كودكان از 
تحصيل اس��ت؛ هر چند تعداد آنها در سال هاي 
اخير بس��يار كاهش يافته اس��ت، ام��ا ديدن و 
ش��نيدن كودكان باز مان��ده از تحصيل يعني از 
بين رفتن س��رمايه اجتماعي كشور كه محروم 
ش��دن كودكان از تحصيل ض��رر و زيان زدن به 
سرمايه اجتماعي كش��ور است كه با بي توجهي 
ش��دت مي گي��رد. او تأكيد ك��رد: متولي اصلي 
پيگيري، حماي��ت و بازگرداندن اين كودكان به 
كانون آموزش، وزارت آموزش و پرورش اس��ت، 
در اين ميان سازمان ها و نهادهاي مسوول ديگر 
مثل كميته امداد و بهزيستي بي تاثير نيستند. 
اس��ماعيلي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 
عده اي از دانش آموزان به دليل مس��امحه كاري  
و كم توجهي مس��ووالن در سايه ناديده گرفتن 
عدالت آموزشي از تحصيل جا مانده اند و شيوع 
كرون��ا مزيد به اين علت ها ش��ده اس��ت؛ بحث 
كودكان جا مانده از تحصيل بايد به عنوان اولويت 
دولت آينده بدانيم، تا شاهد كاهش مشكالت و 
اجرايي ش��دن عدالت آموزشي در كشور باشيم.  
نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: تمام 
 عوامل جا مان��دن از تحصيل تنها به فقر مادي و 
تنگ دستي خالصه نمي  شود؛ گاهي فقر فرهنگي 
نقش پررنگي در ج��ا ماندن كودكان از تحصيل 
دارد كه اين موضوع در روس��تاها پررنگتر است. 
دختران به دليل باورهاي غل��ط يا دوري و عدم 
دسترسي به مدارس متناسب با جنسيت از ادامه 
تحصيل جا مانده اند. در پس��ران اين موضوع به 
گونه اي ديگر خود را نشان مي دهد به فرض مثال 
بيشتر پسران جا مانده از تحصيل به دليل فقر مادي 
از تحصيل جا مانده و به عن��وان نيروي كار فعال 
شروع به فعاليت مي كنند. اسماعيلي افزود: تمام 
تالش كميسيون آموزشي بر مبناي يكسان سازي 
نظام آموزشي به لحاظ كمي و كيفي خواهد بود. باز 
ماندن از تحصيل رابطه مستقيمي با افزايش جرم و 
جنايت در جامعه را ندارد و پيگيري نشدن چرايي 
دليل جا ماندن كودكان از تحصيل منجر به رشد 
آسيب هاي آموزشي خواهد شد؛ بايد بپذيريم هر 

كودك جا مانده از تحصيل مجرم نمي شود.

هشدار سازمان ملل نسبت به يك همه گيري ديگر 
سازمان ملل در گزارشي تازه نس��بت به احتمال وقوع 
ان��واع مختلفي از همه گيري ك��ه در آينده جهان با آنها 
روبرو خواهد بود، هش��دار داد و يكي از اين موارد بحران 
خشكسالي اس��ت كه به نظر مي رسد بش��ر به گونه اي 
جدي تر در سال هاي آتي گرفتار آن خواهد شد. بررسي 
هزاران سال تاريخ نشان مي دهد كه خشكسالي بحراني 
جديد نيست. گاهي اوقات بشر بر اين بحران چيره مي شود 
اما اغلب موفق به اين كار نمي شود. نگاه به آينده به ما نشان 
مي دهد كه تركيبي از تغييرات آب و هوايي، شيوه هاي 
ضعيف مديريت آب و افزايش تراكم جمعيت حاكي از 
احتمال وقوع همه گيري خشكسالي هاي فاجعه بار در 
آينده در نقاط مختلف دنيا است. گزارش ويژه سازمان ملل 
متحد در مورد خشكسالي۲۰۲۱، به بررسي جزيياتي از 
خطراتي كه در سال هاي آينده در نتيجه كاهش بارندگي 
در نقاط مهم سراسر جهان با آن روبرو هستيم، پرداخته و 
عوامل موثر در بروز خشكسالي و اقدامات مختلفي كه بشر 

بايد براي مقابله با كمبود آب انجام دهد را مورد بررسي قرار 
داده است. اين واقعيت كه گرمايش جهاني موجب توزيع 
مجدد منابع آب مي شود واقعيت تلخي است كه بسياري 
از مردم جهان مجبور هستند با آن روبرو شوند. در گزارش 
سازمان ملل آمده است: با تغييرات آب و هوايي ناشي از 
فعاليت هاي بشر، تداوم و شدت خشكسالي در برخي از 
مناطق كره زمين كه در حال حاضر اغلب آنها با كمبود آب 

مواجه هستند، افزايش يافته است.

گليماندگار|
حاشيه نشيني هميشه يكي از مشكالت 
كالن شهرها بوده و هست. اينكه بسياري 
از افراد به داليل متعدد شهر و روستاي خود را رها كرده 
و به حاشيه شهرهاي بزرگ پناه مي آورند مساله اي است 
كه متاسفانه در سال هاي اخير بيش از پيش با آن مواجه 
بوده ايم و حتي به دليل تورم و باال رفتن قيمت مسكن 
در شهرهاي بزرگ ساكنان اين شهرها هم در مواردي 
مجبور به ترك شهر و رفتن به حاشيه شده اند. مساله مهم 
اين است كه در بسياري موارد اين حاشيه ها مي شوند مهد 
جرم هاي كوچك و بزرگ. بزه هاي اجتماعي در اينجا آمار 
باال تري دارد و آسيب ها هم كه ديگر به يك امر روزمره 
تبديل مي شوند. اما اينكه جامعه شناسان حاشيه نشيني 
را عامل بروز بسياري از آسيب هاي اجتماعي مي دانند به 
چه دليل است؟ چرا بايد زندگي در حاشيه شهرها همراه 
با انواع و اقس��ام آسيب ها و بزه ها باشد و براي بسياري از 

ساكنان آن نا امن به شمار بيايد؟ 

      به هم خوردن تجانس فرهنگي
به گفته امان اهلل قرايي جامعه ش��ناس اصواًل بر اساس 
مكاتب جامعه شناسي يكي از عوامل مهم در بروز انواع 
آسيب هاي اجتماعي را حاشيه نشيني مي دانند. براساس 
اين تئوري هرجا كه مهاجرپذيري وجود داش��ته باشد 
مثل شهري مانند تهران يا شهرهاي بزرگ ديگر چون 
تجانس فرهنگي برهم مي خورد و افراد ترس از شناخته 
ش��دن ندارند و به نوعي بي هويت هستند وقوع جرم و 

مسائلي مانند اعتياد افزايش پيدا مي كند.
اين جامعه شناس به »تعادل« مي گويد: در حال حاضر 
۱۲ تا ۱۳ ميليون حاشيه نشين داريم و ما شاهد تراكم 
جمعيت در اين مناطق هستيم بديهي است؛ در چنين 
مواقعي افراد مجرم يا خالفكاران در انبوه انس��ان ها گم 
مي شوند براي مثال ش��ما تصور كنيد زماني كه گفته 
مي شود كرج ايران كوچك اس��ت يعني از همه اقوام با 
فرهنگ هاي متفاوت در اين شهر در كنار يكديگر زندگي 
مي كنند در چنين شرايطي خرده فرهنگ ها بروز پيدا 
مي كند و به تبع آن جرم خيزي افزايش مي يابد. متاسفانه 
بيشتر موارد جرم خيزي در مناطق پايين شهري كه عبور 

و مرور بيشتر اس��ت رخ مي دهد و شما به ندرت شاهد 
موارد جرم خيزي در مناطق باالي ش��هر هس��تيد اين 
پديده به دليل همان مساله پنهان شدن خالفكاران در 

انبوهي از جمعيت است كه به وقوع مي پيوندد.
قرايي مقدم با اش��اره به اينكه مهاجرت ها از روس��تاها 
و ش��هرهاي كوچك بايد به صورت كنترل شده انجام 
پذيرد، مي افزايد: يكي از مسائل مهم در زمينه وقوع مساله 
حاشيه نشيني مهاجرت از شهر و روستاها به شهرهاي 
بزرگ تر با امكانات بهتر اس��ت بديهي است؛ افرادي كه 
اقدام به مهاجرت مي كنند از پس هزينه هاي زندگي در 
شهرهاي بزرگ بر نمي آيند به بيان ديگر دخل و خرج 
ش��ان با يكديگر جور نيست و طبيعي است كه حاشيه 

شهرهاي بزرگ را براي زندگي انتخاب كنند.
او مي گويد: توزي��ع عادالنه خدم��ات اجتماعي در 
شهرهاي متفاوت مي تواند به عنوان يك راه كوچك 
براي درمان اين معضل باشد تا زماني كه بسياري از 
كارخانجات و كارگاه هاي توليدي در اطراف شهري 
مانند تهران جمع آوري ش��ده اند مهاجرت ناش��ي 
از بي��كاري و فقر اقتصادي رخ مي ده��د و به تبع آن 
حاشيه نشيني و گس��ترش جرم خيزي و مساله اي 

مانند اعتياد نيز بروز پيدا مي كند.
 

      شهرهاي مدرن و معضل حاشيه نشيني
فارغ از اهميت حل و فصل همه اين س��رفصل ها بايد به 
اين مساله اشاره كرد كه معضل حاشيه نشيني يكي از 
موضوعات مهمي است كه در بستر شهرهاي مدرن بروز 
مي كند و به نوعي زمينه ايجاد ساير آسيب هاي اجتماعي 
را فراهم مي سازد اما يكي از نكات مهم كه سبب افزايش 
بروز آسيب هاي اجتماعي در اين مناطق مي شود؛ توزيع 

ناعادالنه خدمات اجتماعي است.
اكرم فراهاني، جامعه شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: توزيع ناعادالنه خدمات اجتماعي از مهم ترين 
داليل رشد حاشيه نشيني در ايران است كه مي توان به 
افزايش جمعيت و نامتعادل بودن بخش هاي مختلف 
شهري اشاره كرد: حاشيه نشيني در فضايي كه درد، رنج 
و محروميت برآن حاكم است بروز مي يابد و بعضاً به سبب 
وضع موجود افراد را دچار عصيان و سرخوردگي مي كند 

كه در بلندمدت مي تواند منجر به خودكشي، اعتياد، جرم 
و ساير آسيب هاي اجتماعي شود كه تهديدي براي ساير 

مناطق شهري است.
او مي افزايد: از جمله مشكالتي كه منجر به ايجاد معضلي 
به نام حاشيه نشيني مي شود عدم توزيع عادالنه خدمات 
اجتماعي است كه سبب مي شود فرد به اميد بهره مندي 
از امكانات تمام زندگي اش را رها كرده و راهي شهر شود 
اما به داليلي از جمله گراني نرخ مسكن و عدم اشتغال 
مناطق حاش��يه اي ش��هرهاي بزرگ را ب��راي زندگي 
انتخاب مي كند.از جمله مش��كالتي كه منجر به ايجاد 
معضلي به نام حاشيه نشيني مي شود عدم توزيع عادالنه 
 خدمات اجتماعي اس��ت كه سبب مي شود فرد به اميد 
بهره من��دي از امكانات تمام زندگ��ي اش را رها كرده و 
راهي شهر شود اما به داليلي از جمله گراني نرخ مسكن 
و عدم اشتغال مناطق حاشيه اي شهرهاي بزرگ را براي 
زندگي انتخاب مي كند؛ مناطقي كه هيچيك از خدمات 
رفاهي و اجتماعي از جمله بيمارستان، مدرسه و.... را به 
معناي واقعي ندارند يا مسافت دسترسي به هر يك از اين 

خدمات بسيار زياد است.
ب��راي مث��ال يك��ي از دغدغه ه��اي مه��م در مناطق 
حاشيه نش��ين بحث فرهنگ و آموزش اس��ت كه بايد 
از دوران كودك��ي آغاز ش��ود بيش��تر بچه هايي كه در 
اين مناطق ساكن هس��تند از امكانات آموزشي خوبي 
برخوردار نيس��تند و به بيان ديگر عدالت آموزش��ي به 
معناي واقعي اجرا نشده است آن هم بيخ گوش پايتخت 
ش��هرهاي بزرگ؛ در كنار مشكل عدم آموزش مناسب 
بهره مندي از امكانات بهداشتي نيز يكي ديگر از مشكالت 

مناطق حاشيه نشين است.

     كمبود مراكز درماني و عدم
آموزش مناسب  براي رعايت بهداشت فردي

اميرحسين امامي، پرستار به عنوان يكي از اعضاي كادر 
درمان به صورت خودجوش در مناطق حاشيه نش��ين 
مش��غول خدمت اس��ت و از عدم امكانات بهداشتي و 
توزيع نامناس��ب خدم��ات بهداش��تي در اين مناطق 
چنين مي گويد: من چندسالي است كه به صورت كاماًل 
خودجوش براي خدمت به مناطق حاشيه نشين مي آيم 

چراكه مردم اين مناطق از لحاظ بهداش��تي كمترين 
خدمات را دريافت مي كنند براي مثال درست در كنار 
پايتخت مناطقي وج��ود دارد كه مركز درماني ندارند و 
مردم اين منطقه براي بهره مندي از امكانات بهداشتي 

بايد مسافت زيادي را طي كنند.
او مي افزايد: نكته مهم در اين مناطق مشكالت اقتصادي 
فراوان اس��ت به بيان ديگر اف��راد با جيب خالي ترجيح 
مي دهند كه در صورت مريضي خود به خود بهبود پيدا 
كنند و به دنبال درمان نيس��تند اما مساله مهم تر عدم 
آموزش كافي در خصوص بهداش��ت ف��ردي و جمعي 
در اين مناطق اس��ت. در بسياري از خانواده هايي كه در 
اين مناطق ساكن هستند نسبت به بهداشت فردي به 
خصوص بهداش��ت بانوان اطالعاتي وجود ندارد براي 
مثال افراد نمي دانند كه در ص��ورت عدم روند درماني 
چه مشكالتي برايش��ان پيش مي آيد و بنابراين به اين 

نكته بي توجه اند.
اين پرستار مي گويد: همانطور كه گفتم افراد اين مناطق 
اكثراً بايد مسافت زيادي را براي بهره مندي از خدمات 
درماني طي كنند بنابراين وجود يك خانه بهداشت براي 
مثال يا درمانگاه در كن��ار آموزش صحيح در خصوص 

مسائل بهداشتي مي تواند بسيار كمك كننده باشد.

     كمبود تعداد كالنتري ها در پايتخت
بديهي اس��ت كه در مناطق حاشيه نش��ين بستر جرم 
خيزي بيش��تر از س��اير مناطق فراهم اس��ت چراكه 
فقر، بيكاري، تورم و … زمينه س��از فس��اد و فحشاء، 
خشونت هاي خانگي و اجتماعي، سرقت و ساير مشكالت 
اس��ت اما نكته مهم در كنار س��اير كمبودهاي مناطق 
حاشيه نشين كمبود كالنتري ها و واحدهاي نظامي هم 
در اين مناطق حس مي شود؛ سردار محمد شرفي، رييس 
سابق پليس پيشگيري ناجا در خصوص اين كمبود به 
مهر گفته است: اگر بخواهيم طبق شهر حساب كنيم و 
اگر براي هر شهر حداقل يك كالنتري در نظر بگيريم ۴۰ 
كالنتري كم داريم و اگر براي هر دهستان يك پاسگاه 
انتظامي در نظر بگيريم هزار و ۳۷۳ پاس��گاه انتظامي 
كم داريم. اما به گفته سردار رحيمي، فرمانده انتظامي 
پايتخت در حال حاضر در تهران تنها ۸۴ كالنتري داريم 
يعني تعداد كالنتري هاي پايتخت حتي از نصف تعداد 
مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي كه ۱۱ س��ال پيش 
تصويب شده است، هم نيست. چنين كمبودي مي تواند 
زمينه ساز افزايش جرم خيزي باشد همانطور كه تاكنون 
متأسفانه بيشترين موارد جرم خيزي در مناطق پايين 
ش��هري كه عبور و مرور بيشتر اس��ت رخ مي دهد؛ اين 

پديده به دليل همان مساله پنهان شدن خالفكاران 
در انبوهي از جمعيت است كه به وقوع مي پيوندد.

      رفتن از متن به حاشيه
بايد گفت يكي از مس��ائل مهم در زمينه وقوع مساله 
حاشيه نشيني مهاجرت از شهرها و روستاها به شهرهاي 
بزرگ تر با امكانات بهتر است؛ اما بديهي است افرادي 
كه اقدام به مهاجرت مي كنند در بس��ياري از مواقع از 
پس هزينه هاي زندگي در شهرهاي بزرگ بر نمي آيند 
به عبارت ديگر دخل و خرجشان با يكديگر جور نيست 
و طبيعي اس��ت كه حاشيه ش��هرهاي بزرگ را براي 
زندگي انتخاب مي كنند. بنابراين توزيع عادالنه خدمات 
اجتماعي در شهرهاي متفاوت مي تواند به عنوان يك 
راه كوچك براي درمان اين معضل باش��د تا زماني كه 
بسياري از كارخانجات و كارگاه هاي توليدي در اطراف 
ش��هري مانند تهران جمع آوري ش��ده اند مهاجرت 
ناش��ي از بيكاري و فقر اقتصادي رخ مي دهد و به تبع 
آن حاشيه نشيني و گسترش جرم خيزي و مساله اي 
مانند اعتياد بروز پيدا مي كند از اين رو توسعه روستايي 
و فراهم آوردن امكانات در اين مناطق مي تواند سبب 

مهاجرت معكوس و حل اين معضل شود.

گزارش

كالن شهرها و معضلي به نام حاشيه نشيني

اينجا مهد جرم هاي كوچك و بزرگ است

رويداد

تع��ارض مناف��ع در آم��وزش و پ��رورش يكي از 
چالش هاي جدي اس��ت و امي��دوارم دولت و وزير 
آينده آن را به عنوان خط قرمز درنظر داشته باشند. 
مع��اون اس��بق وزارت آموزش و پرورش با اش��اره 
به اينك��ه دامنه تعارض مناف��ع را نبايد محدود به 
مدرسه داري مس��ووالن كرد، گفت: سازمان هاي 
وابس��ته به آموزش و پرورش و دستگاه هاي تابعه 
بايد مشمول قانون تعارض منافع قرار بگيرند. قانون 
مديريت تعارض منافع همه بخش هاي كشور را در 
بر مي گيرد. ابراهيم سحرخيز افزود: به عنوان مثال 
درب��اره صندوق ذخيره فرهنگي��ان بايد اطالعات 
صندوق ش��فاف و دقيق به استحضار اعضا برسد و 
مديراني كه به كارگيري مي شوند خودشان مصداق 
تعارض منافع نباشند. نبايد مديريت شركت هاي 
وابس��ته به صندوق را به يك گروه، قش��ر و استان 
خاصي بدهيم. بررس��ي ها نش��ان مي دهد برخي 
شركت هاي اقماري هنوز توسط مديران بازنشسته 
اداره مي شود يا كسي كه سال ها كار كرده به علت 
بستگي كه به كاركنان س��تادي داشته در برخي 
شركت هاي وابس��ته نفوذ كرده است.اين يك نوع 
رانت است كه افرادي بدون احراز صالحيت الزم به 
صرف داشتن ارتباط در برخي شركت ها منصوب 
شوند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نيز همينگونه است 
و بايد به تعارض منافع در اين سازمان به طور ويژه 
 توجه كرد، گف��ت: در حوزه تولي��د محتوا و كتب 
كمك درسي مي تواند رانت هايي وجود داشته باشد 
زيرا موضوع به كنكور و آموزش��گاه هاي خصوصي 
مرتبط مي شود و نبايد اجازه دهيم برخي مولفان 
موسس��ات كنكوري ارتباط بگيرن��د و از اين رانت 
استفاده كنند. سحرخيز ادامه داد: به عنوان مثال، 
اگر مولفي كتاب درسي را قبل از اينكه بيرون بيايد 

در اختيار ناش��ري قرار دهد و كتب كمك درسي 
و كتاب كارش زودتر در بازار توزيع ش��ود مصداق 
تعارض منافع اس��ت. قرار نيس��ت مدارس حياط 
خلوت موسسات كنكوري باشند؛ آن هم موسساتي 
كه سود سرشاري از آموزش و پرورش مي برند بدون 
آنكه ماليات بدهند. البته گويا اخيرا مجلس در اين 
باره مصوبه اي داشته كه اين موسسات هم مشول 
ماليات ش��وند. او به وجود تعارض منافع در بخش 
مدارس غيردولتي و مراكز آم��وزش از راه دور هم 
اش��اره كرد و گفت: به عنوان مثال صندوق كمك 
به موسس��ان مدارس غيردولتي داير شده است و 
با وجود آنكه اعتباري از محل بودجه ۱۴۰۰ به آن 
اختصاص داده ش��ده هنوز ميان موسسان توزيع 
نشده است و ش��فافيت در اين زمينه وجود ندارد. 
بايد بخش��نامه ها و قوانين مذكور به گونه اي اجرا 

شوند تا كساني كه در يك منصب مديريتي فعاليت 
مي كنند خودشان منافعي در آنجا نداشته باشند، 

زيرا معلمان را آزرده خاطر مي كند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: تعارض منافع يكي 
از چالش هاي جدي است و اميدوارم دولت و وزير 
آينده آن را به عنوان خط قرمز درنظر داشته باشد 
و اجازه ندهد افراد ذينفع مدرس��ه دار و مانند آن، 
مسووليتي بگيرند. صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 
بايد مانند اتاق شيشه اي باشد و اجازه دهند معلمان 
حق مشاركت در انتخاب مديران و حسابرسي از آن 
را داشته باشند. باالرفتن اعتماد معلمان به صندوق 
ذخيره باعث مي ش��ود ميزان اعض��ا افزايش يابد. 
ضمن آنكه بايد كارايي صندوق افزايش يابد و فقط 
به درد بازنشس��تگي نخورد بلكه در دوران اشتغال 

هم مزيت هايي داشته باشد.

قرار نيست مدارس، حياط خلوت موسسات كنكوري باشند

ذرهبین

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، پرداخت معوقات 
اصالح مس��تمري بازنشستگي با احتساب اشتغال در 
مشاغل سخت و زيان آور را از تاريخ بازنشستگي الزام آور 
دانس��ت. كارگراني كه پس از بازنشس��تگي عادي به 
موجب رأي كميته هاي اس��تاني تش��خيص مشاغل 
س��خت و زيان آور، ش��غل تحت تصدي آنها سخت و 
زيان آور تش��خيص داده شده است و شرايط مربوط به 
بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور از جمله سنوات 
اش��تغال و پرداخت معوقه مربوطه را اح��راز كرده اند، 
بازنشستگي عادي ايشان از عادي به سخت و زيان آور و 
از تاريخ بازنشستگي مشمول بازنشستگي در سخت و 
زيان آور كرد. پس از مراجعه به ديوان و بررسي در شعب 
آراء صادر شده در اين خصوص، بعضي شعب نسبت به 
الزام پرداخت معوقات سخت و زيان آور از زمان تاييد، 

كميته استاني را الزام آور دانسته و برخي از شعب با توجه 
به اينكه در زمان اشتغال كارگران، بيمه از كارفرما اخذ 
شده است زمان بازنشس��تگي عادي را ملزم دانستند. 
از آنجايي كه در رأي كميته هاي اس��تاني اشاره شده 
است، چون كارگر در سال هاي قبل در مشاغل سخت 
و زيان آور اش��تغال داشته و شغل او زيان آور مي باشد و 

طبعا، چون بيمه پرداخت ش��ده از زمان بازنشستگي 
عادي محق اخذ حقوق س��خت و زيان آور اس��ت، در 
نتيجه معوقات بايد از زمان بازنشس��تگي و مستمري 
آن پرداخت ش��ود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
از تاريخ صدور حكم بازنشس��تگي، تامين اجتماعي را 
متعه��د به پرداخت كرده و اين حاكي اس��ت كه بيمه 
كارگران در گذشته وجود داشته اما شخص به تازگي 
از س��ختي و زيان آور بودن آگاه شده و با قطعيت رأي 
ديوان از زمان حاصل شدن آن، تامين اجتماعي را ملزم 
به پرداخت مي كند. محل تعارض آراء در واقع ش��روع 
ذيحق بودن رأي مثبت كميته استاني دال برسخت و 
زيان آور بودن است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
تامين اجتماعي را نسبت به پرداخت معوقات از زمان 

بازنشستگي الزام آور دانسته است.

الزام پرداخت معوقات مستمري از تاريخ بازنشستگي 

واكسن آلماني كرونا در آزمايشات اوليه شكست خورد
نتايج آزمايش هاي باليني روي يك واكس��ن كروناي 
آلماني موس��وم ب��ه »كي��وروك« به مرات��ب كم تر از 
انتظاري بود كه از آن مي رفت. نتايج اوليه اي كه شركت 
توليدكننده اين واكسن مستقر در توبينگن اعالم كرده، 
حاكي از كارايي ۴۷ درص��دي آن عليه بيماري كوويد 
۱۹ است. ش��ركت آلماني »كيوروك« در توبينگن در 
اطالعيه اي نتايج اوليه كارآزمايي هاي باليني واكس��ن 
توليدي كروناي خود روي ۴۰ هزار داوطلب را منتش��ر 
كرده است. طبق اين نتايج، اثربخشي اين واكسن عليه 
بيماري كوويد ۱۹ با هر ش��دتي، تنها ۴۷ درصد اعالم 
شده است.طبق داده هاي كنوني، اين واكسن نتوانسته 
ويژگي هاي يك واكسن موفق عليه ويروس كرونا را به 
دست بياورد. اين درحالي است كه اداره دارو و غذاي امريكا 
)FDA( حداقل كارايي يك واكسن موفق عليه كرونا را 

۵۰ درصد اعالم كرده است. سازمان بهداشت جهاني نيز 
اعالم كرده كه حداقل كارايي بايد ۷۰ درصد باشد. با اين 
حال هنوز آزمايش ها به پايان نرسيده و به منظور رسيدن 
به تجزيه و تحليل نهايي بايد تحقيق روي دست كم ۸۰ 
مورد ديگر ادامه يابد. با نهايي شدن آزمايش ها ممكن 

است نتايج كارايي اين واكسن نيز تغيير كند.

ابرموشك ناسا براي بردن انسان به ماه و مريخ
 )SLS( »ناسا باالخره نخستين »سامانه پرتاب فضايي
خود را س��رهم بندي كرد، موش��ك غول پيكري كه 
يك بار ديگر انسان را به ماه خواهد فرستاد. روز جمعه 
مهندس��ان مركز فضايي كندي در فلوريدا، ساخت 
هس��ته اصلي موش��ك ۶۵ متري، با ارتفاعي برابر با 
پل-برج لندن را در وسط موشك هاي تقويت كننده 
كوچك تر تمام كردند. اين نخستين باري است كه هر 
سه قطعه ]اين موشك[ كنار يكديگر قرار مي گيرند. 
تقويت كننده ها در موتور و بخش هاي مخزن هسته 
اصلي نصب مي شوند كه در اصل محكم ترين بخش 
موشك است. هس��ته اصلي، وزن بار، قسمت بااليي 
حام��ل سرنش��ينان و همچني��ن چهار موت��ور و دو 
تقويت كننده پنج قسمتي موشك را نگاه خواهد داشت. 
اين موشك در بخشي از برنامه فضايي »آرتميس ۱« 

استفاده خواهد شد كه در آن، »سامانه پرتاب فضايي« 
)SLS(، كپس��ول فضايي اوريون را با سرعت ۳۹۴۰۰ 
كيلومتر بر س��اعت به ماه خواهد برد. اين پرواز بدون 
سرنشين خواهد بود اما سرانجام در سال ۲۰۲۴ و در 
قالب بخشي از برنامه فضايي »آرتميس۳«، نخستين 

زن فضانورد و يك مرد به ماه فرستاده خواهند شد. 
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