
يادداشت- 1

اقتصاد ايران با دو سناريو
پيش بيني دقيق شاخص هاي 
اقتصادي در سال جاري بدون 
در نظ��ر گرفتن دو س��ناريوي 
رفع يا عدم رفع تحريم ها و نيز 
انجام توافق FATF دشوار بلكه 
غيرممكن است. آقاي رييسي 
و تيم همراهش قب��ل و بعد از 
انتخاب ش��ان مكرر بيان كرده 
و مي كنند كه س��فره مردم را به تحريم ها گره نمي زنند و 
مشكالت اقتصادي مردم را حتي بدون رفع تحريم ها حل 
مي كنند. اما سفره مردم از پيش از انقالب به فروش نفت گره 
خورده و پس از انقالب نيز به رغم شعارهاي فراوان، به دليل 
بي كفايتي ها و بي تدبيري هاي حاكم بر نظام تصميم گيري 
و تصميم سازي كشور، اين گره به روابط خارجي و بنابراين 
به تحريم ها هر گز باز نشد.  اما رها شدن از وابستگي به فروش 
نفت امكان پذير است، به شرطي كه نظام تصميم گيري و 
تصميم س��ازي زيربار تحوالت عميق ساختاري در همه 
اركان حاكميت )نه فقط قوه مجري��ه( برود. اما انجام اين 
تحوالت س��اختاري هم زمانبر و هم پرهزينه است و هم 
همراه است با مقاومت گروه هاي ذي نفع از اين ساختارهاي 
معيوب. با اين وصف، شواهد نشان مي دهد كه نه تنها عزمي 
براي انجام تحوالت ساختاري براي قرار گرفتن در مسير 
توسعه وجود ندارد، بلكه اقداماتي كه تاكنون دولت جديد 
ادامه در صفحه 6 انجام داده در... 

سيدمرتضي افقه 

اصالح يارانه ها گام نخست دولت بود؟

 رييس جمهور: شايد برخي موافق نباشند
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بورس پررونق شد

يقين مومنانه يا حقيقت عالمانه؟!

استرس امتحانات حضوري را خنثي كنيد فشار مداوم بر توليد
با نزديك شدن شاخص كل 
به رقم يك ميلي��ون و ۶۰۰ 
هزار واحد اين احتمال وجود 
دارد كه بازار وارد فاز اصالحي 
بشود و از آنجايي كه گروه هاي 
غذايي و زراعي رشد خوبي را 
به ثبت رساندند، احتمال افت 
قيمتي براي آنها دور از ذهن 
نبود اما فكر مي كنم اين اص��الح موقتي بوده و انتظار 
تش��كيل صف هاي فروش و ريزش تكان دهنده اي را 
نداريم؛ به بيان ديگر گمان مي كنم حتي اگر ش��اهد 
اصالح در بازار سهام باشيم تا سطح يك ميليون و ۴۵۰ 
هزار واحد پيش برود و انتظار بازگشت مجدد آن وجود 
دارد. بسياري از سرمايه گذاران معيار و تاكيد خود را بر 
ش��اخص كل قرار مي دهند در صورتي كه اين نگرش 
اشتباه بوده و بسياري از نمادها همانند فلزات اساسي 
رشد چنداني نداشتند يا اينكه رشد آنها بسيار اندك 
بوده است؛ عالوه بر اين موضوع حتي اگر شاخص صنعت 
فلزات را بررس��ي كنيم خواهيم ديد كه حدود ۱۷ الي 
۱۸ درصد رشد داشتند لذا احتمال پيش روي آنها در 
روزهاي آتي وجود دارد و با نگاه بدبينانه وارد فاز تعادلي 
خواهند ش��د. به طور كلي فكر مي كنم روند شاخص 
تا فص��ل مجامع كه در تيرماه ب��وده مي تواند مثبت و 
ادامه دار باش��د اما برخي از صنايع از نظر بنيادي دچار 
ايرادات و ابهاماتي در خصوص ريسك قطعي برق و گاز 
هستند كه با توجه به چنين ريسك هايي فكر مي كنم 
در روزهاي آينده روندي سايد )خنثي( را داشته باشند. 
در هفته هاي اخير برخي از گروه ها همانند دارويي ها، 
زراعتي ه��ا و قندي ها كه با افزايش نرخ رو به رو بودند، 
پرشتاب تر از ساير صنايع پيش روي داشتند و احتمال 
اصالح براي آنها وجود دارد اما ساير صنايع به طور عمده 
روندي خنثي و رو به رش��د را ط��ي كرده اند و بورس 
تهران رشد شارپي را تجربه نكرده است بنابراين فكر 
مي كنم اگر با اصالحي رو به رو بش��ويم از نوع اصالح 
زماني خواهد بود. زماني كه سهمي به بازدهي مي رسد 
و همزمان با نقاط مقاومتي در شاخص كل همراه شود، 
س��هامداران ترجيح به سيو س��ود مي دهند؛ هرچند 
كه توجه به شاخص كل اش��تباه بوده و نبايد تنها اين 
موضوع معيار سرمايه گذاران باشد اما به هرحال از نظر 
رواني سهامداران به اعداد آن واكنش نشان مي دهند. 
بسياري از س��هامداران با ديدن مقاومت شاخص كل 
ترجيح به نقد كردن دارايي خ��ود مي دهند بنابراين 
افزايش عرضه ها طبيعي بوده و براي پيش بيني روند 
بازار بايد حجم ورود پول را در هفته آينده رصد كنيم. 
در گذشته حجم معامالت حدود ۳ همت بود اما با رشد 
اخير بازار سهام، محدوده آن به ۸ الي ۹ همت رسيده 
است؛ از اين رو اگر حجم معامالت در همين محدوده 
باقي بماند مي توانيم انتظار شكسته شدن مقاومت ۱.۶ 
ميليون واحدي شاخص كل را داشته باشيم و در غير 

اين صورت با اصالح آن مواجه خواهيم شد.

»نظام قيمت ه��ا« مهم ترين 
مساله اقتصاد ايران و اصالح اين 
نظام، مش��كل كانوني اقتصاد 
ايران اس��ت. مس��اله اي كه به 
عمد يا به سهو از سوي دولت ها 
بي اهميت و امري حاش��يه اي 
جلوه داده مي ش��ود و اين رويه 
از سوي گروهي از اقتصاددانان 
مخالف اقتصاد آزاد نيز مورد تشويق قرار مي گيرد. اما اين 
سرخوشي دولت ها و تشويق حاميان آنها چندان به درازا 
نمي كشد و به سبب اصل اوليه اقتصاد يعني »محدوديت 
منابع«، ش��كاف ها و گس��ل هاي قيمتي غيرقابل مهار و 
افزاي��ش قيمت ها يا همان »ش��وك« هاي قيمتي امري 
ناگزير مي شود. آنگاه به جاي نگاهي به سياست ها و رفتار 
خود و مخالفت شان با هر گونه تغيير قيمت علي رغم وجود 
تورم هاي دو رقمي، متاس��فانه اما گناه را ب��ه گردن افراد 
و جريان هاي��ي مي اندازند كه همواره ب��ر ضرورت اصالح 
تدريجي قيمت ها تاكيد داشته اند. )»نگاه يقيني كه برخي 
دوستان به شوك درماني و اصالح يك باره قيمت ها دارند 
مانند يقين مومناني است كه بهشت را ميان دو انگشتان 
پيش��واي خود مي بينند«مي��دري- 2/2۴(  طرفداران 
اصالح قيمت ها و اقتصاد آزاد چنانكه بارها تاكيد كرده اند 
اين فرآيند و نظام، نه تغيير حسابداري قيمت گروهي از 
كاالها- چنانكه متاسفانه طي دوره هاي مختلف از سوي 
دولت ها ب��ا گرايش هاي مختلف سياس��ي به كار گرفته 
ش��ده و به غلط آن را اصالحات اقتصادي ن��ام نهاده اند و 
مبناي جراحي اقتصادي اين روزهاي دولت س��يزدهم 
هم هست- بلكه مجموعه سياست هاي علمي و تجربه 
شده منسجم و همبسته است. زنجيره اي از تامين حقوق 
مالكيت و آزادي هاي اساسي و فرصت هاي برابر اجتماعي 
و اقتصادي و سياسي و تعامل مناسب با جهان و سياست 
خارجي تنش زدا تا گسترش رقابت و عدم مداخله مستقيم 
دولت در سازوكار بازار و حذف رانت ها و انحصارات دولتي 
و گس��ترش خدم��ات اجتماعي )آموزش، بهداش��ت و 
بهزيستي و...( و بيمه هاي اجتماعي و اصالح نظام يارانه اي 
و... .مجموعه سياس��ت هايي كه در برنامه سوم توسعه تا 
حدي به اجرا گذاشته شد و دستاوردهاي درخشاني هم از 
خود بر جاي نهاد )رشد اقتصادي متوسط حدود ۶ درصد 
و رشد صنعتي حدود ۱۱ درصد.(  متاسفانه اما دولت ها 
و گروه��ي از اقتصاددانان با تحريف و قلب اين مجموعه 
سياست هاي مشخص كه حاكم بر پويايي تمام اقتصادهاي 
پيشرفته جهان است با بديهيات علم اقتصاد يعني واقعي 
كردن »قيمت ها« به جدال برخاسته و به جاي آن مثال 
از »اصالح نهادها« و »ترتيبات نهادي« سخن مي گويند. 
در حالي كه در علم اقتصاد روز، اصالح نهادها در تعارض و 
تضاد با نظام قيمت ها و كارايي بازار نيست و در چارچوب 
اين اص��ول بنيادي تعريف مي ش��وند.  نظام قيمت ها با 
آدرس دهي درس��ت و بيان كميابي نس��بي گزينه هاي 
مختلف، انتخاب »بهينه« را براي عامالن اقتصادي فراهم و 
در مجموع تخصيص بهتر منابع را ممكن مي سازد. در حالي 
كه با تثبيت قيمت ها مستقل از واقعيت هاي اقتصاد كالن 
نه فقط عدالت ايجاد نمي شود بلكه بر روند غيرقابل كنترل 
مصرف منابع محدود كشور افزوده شده و كار به نابودي 
يك سرزمين و ملت كشيده مي شود.  اگر امروز با پديده 
صادرات مواد خام و كمتر فراوري شده و نيز محصوالت 
كشاورزي و... مواجه ايم، اين امر چيزي نيست جز قيمت 
ارزان انرژي )نفت و گاز، آب، برق و...(. در واقع آنچه عمدتا 
صادر مي شود نه اين كاالها بلكه انرژي ارزان است. در اين 
چرخه طبعا سرمايه گذاري براي بهبود وضعيت و استفاده 
از فناوري باال، بي معناس��ت و به صرفه نيس��ت و امكان 
اش��تغال افراد متخصص هر روز تنگ تر و روند مهاجرت 
ادامه در صفحه 6 نخبگان افزايش مي يابد.   

يكي از م��واردي كه همواره 
اوليا دانش آموزان با آن س��ر 
و كار داش��ته اند اضط��راب 
امتحانات نهايي و پايان سال 
بوده اس��ت، اين اضطراب ها 
امسال اما بيش از سال هاي 
ديگ��ر نمايان ش��ده، دليل 
دوري  ه��م  آن  عم��ده 
دانش آموزان از فضاي مدرس��ه طي دو سال پاندمي 
كرونا بوده اس��ت. به همين خاطر ح��اال كه مدارس 
بازگش��ايي ش��ده اند و امتحانات به صورت حضوري 
برگزار خواهند ش��د، ميزان اين اضط��راب مي تواند 
براي برخي از دانش آموزان دس��ترس ساز شود. آنها 
در ط��ول اين مدت به آم��وزش آنالي��ن و برگزاري 
امتحانات آنالي��ن عادت كرده اند، ب��ه همين خاطر 
برگزاري امتحانات به صورت حضوري مي تواند براي 
آنها دش��واري هايي را به وجود بي��اورد. حال اگر قرار 
باش��د، اولياي دانش آموزان نقش موثري در كاهش 
اين اضطراب داشته باش��ند بايد قبل از هر چيز نوع 

اس��ترس و اضطراب فرزند خود را شناس��ايي كنند. 
اس��ترس يك حالت تنش رواني اس��ت كه در برخي 
مواقع باعث هوش��ياري و محافظت از ما شده و باعث 
مي شود تا در برابر خطر، واكنش سريع نشان دهيم. 
استرس در دوران امتحانات نيز تا حدي طبيعي است و 
مي تواند نشانه اهميت دادن كودك و نوجوان به درس 
باشد كه اين نوع استرس »استرس مطلوب« شناخته 
مي شود و به افزايش تمركز و انگيزه در طول امتحانات 
كمك مي كند اما وقتي استرس از كنترل خارج شود 
تبديل به اضطراب مي شود و با عالئم مختلفي همچون 
دل درد، دل پيچه، حالت تهوع، تنگي نفس واختالل 
خواب ظاهر مي شود. اضطراب در دوران امتحانات با 
روش هايي مثل خ��واب، ورزش و تغذيه قابل كنترل 
است در واقع دير خوابيدن، كم خوابي و حذف يكي از 
وعده هاي غذايي بر كاركرد مغز تأثيرگذار است. براي 
تقويت مغز در دوران امتحانات الزم است تا كودكان 
و نوجوانان از مواد غذايي سالم استفاده كنند چراكه 
خوب غذا خوردن براي سالمت روحي و جسمي آنها 
ادامه در صفحه 8 مفيد است. 

اقتص��اد ايران در س��ال هاي 
گذش��ته ب��ا محدوديت هاي 
بين المللي چون تحريم هاي 
امري��كا يا مش��كالت مربوط 
به اف اي ت��ي اف مواجه بوده و 
اين موضوعات قطعا تاثيرات 
منفي قابل توجهي بر اقتصاد 
كشور گذاش��ته اند اما سوال 
اينجاست كه حتي در صورت لغو اين محدوديت ها، آيا 
ما توان استفاده از ظرفيت هاي موجود در اقتصاد ايران را 
داريم؟ در سال هاي گذشته، هر جا به بخش خصوصي 
واقعي ميدان داده شده ما شاهد آن بوده ايم كه با وجود 
محدوديت ها، دس��تيابي به بس��ياري از اهداف ممكن 
شده است اما متاسفانه سياست ها به شكلي بوده كه اين 
بخش به درستي در ايران تقويت نشده و همين موضوع 
دست اقتصاد را در حركت به سمت جلو بسته است. در 
حوزه تامين ارز، ما شاهد آن بوده ايم كه صادركنندگان 
غيرنفتي در چند سال اخير، بخش مهمي از ارز مورد نياز 
براي واردات را به كشور بازگردانده اند اما باز وقتي بحث 

درباره كس��اني كه تعهدات ارزي خ��ود را ايفا نكرده اند، 
مطرح مي شود، صادركنندگان اولين گروهي هستند 
كه به آنها فشار وارد مي شود، در حالي كه بخش مهمي از 
ارز بازنگشته به كشور به شركت هاي دولتي، خصولتي يا 
پتروشيمي ها مربوط مي شود. دولت در سال هاي گذشته 
بارها اعالم كرده كه ميزان سرمايه گذاري اقتصادي در 
ايران كاهش يافته و كش��ور با فرار سرمايه مواجه است. 
بايد توجه داشت كه سرمايه اساسا آماده فرار است و اين 
ما هستيم كه تدوين سياست هاي درست، شرايط را براي 
باقي ماندن سرمايه گذار در كشور و آغاز پروژه هاي جديد 
فراهم مي كنيم. قيمت گذاري دستوري، تصدي گري 
دولت در حوزه هاي مختلف اقتصادي، نامشخص بودن 
سرنوشت روابط بين المللي و تغييرات مداوم سياست هاي 
تجاري تنها بخش��ي از مشكالتي است كه در سال هاي 
گذش��ته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و بسياري از آنها 
يا بايد متوقف ش��وند ي��ا يك برنامه دقيق ب��راي آينده 
ميان مدت و بلندمدت ارايه ش��ود، در غير اين صورت، 
ايجاد اين توقع كه سرمايه گذاران طرح هاي جديد كليد 
بزنند و توليد ناگهان رونق پيدا كند از واقعيت به دور است.

گزارش روز

ديپلماسي تنها راه پايان جنگ 
ماريوپول سرانجام سقوط كرد

وزارت دفاع روسيه روز گذشته اعالم كرد كه سرانجام كنترل 
شهر ماريوپول در جنوب شرقي اوكراين را در اختيار گرفته 
است تا سرانجام يكي از مهم ترين برنامه هاي مسكو از ابتداي 

جنگ به ثمر بنشيند.
پس از هفته ها مقاومت سربازان اوكرايني، كارخانه فوالد 
آزوفستال در بندر ماريوپل اوكراين به تصرف كامل نيروهاي 
روسيه درآمد. اين خبر را سخنگوي وزارت دفاع روسيه اعالم 
كرد و گفت، همه نيروهاي اوكرايني تسليم شده اند. به گفته 
ايگور كوناشنكوف از ۱۶ مه، 2۴۳۹ شبه نظامي اوكرايني 
از اين محل به اسارت نيروهاي روسيه درآمده اند. كارخانه 
آزوفستال آخرين محل شهر استراتژيك و مهم ماريوپل در 
جنوب شرقي اوكراين بود كه هنوز به  طور كامل به دست 

نيروهاي روسيه نيفتاده بود.
سخنگوي وزارت دفاع روسيه اظهار داشت، وزير دفاع شخصا 
اين خبر را به والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه اعالم 
كرده است. به گفته او به اين  ترتيب عمليات سربازان روسيه 
در اين منطقه پايان گرفته است. نيروهاي روسيه بالفاصله 
پس از حمله به اوكراين در 2۴ فوريه، محاصره ماريوپل را آغاز 
كردند. آخرين نقطه مقاومت نيروهاي اوكرايني در ماريوپل، 
كارخانه فوالد آزوفستال بود كه در زيرزمين آن سنگر گرفته 
و از آنجا از شهر دفاع مي كردند. در بيانيه وزارت دفاع روسيه 
آمده است كه روز جمعه آخرين گروه شامل ۵۳۱ جنگجوي 
اوكرايني به اسارت نيروهاي روسيه درآمدند. فرمانده هنگ 
آزوف در يك خ��ودروي زرهي ويژه از اين منطقه به خارج 

منتقل شده است.

از نظر تقسيمات كش��وري، ماريوپل در استان دونتسك 
واقع است و دومين شهر بزرگ اين استان به  شمار مي آيد. 
ماريوپل پيش از تهاجم روسيه در سال 2۰22 كه به ويراني 
كامل آن انجاميد، ۴۳2 هزار نفر جمعيت داشت و دهمين 
شهر بزرگ اوكراين محسوب مي شد. ماريوپل پيش از ويران 
شدن به دست نيروهاي روسي در سال 2۰22، يك مركز 

صنعتي بزرگ و همچنين يك مركز دانشگاهي بود.
با وجود تسخير كامل ماريوپول جنگ در ساير نقاط اوكراين 
همچنان ادامه دارد. رييس جمهور اوكراين كه در هفته هاي 
گذشته به شكل همزمان از كشورهاي غربي خواستار كمك 

نظامي ش��ده و در عين حال از لزوم تبعيت از دموكراسي 
سخن گفته است، در جديدترين اظهارنظر خود بار ديگر بر 

لزوم استفاده از ظرفيت هاي دموكراسي تاكيد كرده است.
ولوديمير زلنسكي، رييس جمهوري اوكراين در مصاحبه اي 
با ش��بكه تلويزيوني كش��ورش خاطرنش��ان كرد، پايان 
درگيري ها از طريق راه هاي ديپلماتيك خواهد بود. جنگ 
خونين خواهد ب��ود و در ميان��ه آن، درگيري ها و نبردها 
صورت مي گيرد، اما قطعا از طريق راه هاي ديپلماتيك پايان 
خواهد يافت. وي ادامه داد: مسائلي وجود دارد كه ما جز با 
نشستن بر سر ميز مذاكره نمي توانيم آن را محقق  سازيم. 

ما مي خواهيم كه همه  چيز به اوضاع قبلي برگردد اما روسيه 
اين را نمي خواهد. در كنار نبرد در اوكراين بحث ها بر س��ر 
پيوستن كشورهايي مانند فنالند و سوئد نيز به ناتو ادامه دارد. 
روسيه كه پيش از اين  بارها اعالم كرده كه با چنين حركتي 
مخالف است و احتمال نشان دادن واكنش به اين تصميم را 
نيز رد نكرده است. در عين حال روس ها از توان نظامي خود 
براي حضور در جبهه هاي مختلف نيز سخن گفته اند. رييس 
آژانس هوايي روسيه گفت، موشك مافوق صوت هسته اي 
»س��ارمات« مي تواند »نيمي از يك ق��اره« را نابود كند. او 
گفت: چنين موشكي )س��ارمات( مي تواند نيمي از خاك 
يك قاره بزرگ را - كه ممكن است ما به دليل سياست هاي 
خصمانه اش دوست نداشته باشيم - نابود كند. روگوزين 
تصريح كرد كه موشك »توقف ناپذير« سارمات در پاييز سال 
جاري به خدمت گرفته خواهد شد. وي افزود: همچنين در 
حال ساخت موشك هاي »اسكندر« و موشك مافوق صوت 
»كينژال« هستيم. اين تهديد روگوزين به حمله هسته اي، 
تازه ترين مورد از لفاظي هاي اين چنيني مقامات روس��ي 
است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان مي گويند كه 
روسيه با آنچه كه آنها »تهديدهاي هسته اي« مي نامند، قصد 
دارد عملكرد ضعيف ارتش كشورش در جنگ با اوكراين را 
مخفي كند. همچنين »سرگئي شويگو« وزير دفاع روسيه 
با اشاره به تنش هاي ادامه دار در منطقه و لزوم تقويت منطقه 
نظامي غربي اين كشور به دليل عضويت احتمالي فنالند و 
سوئد در ناتو گفت: ۱2 يگان نظامي و متعلقات آن قرار است 
ادامه در صفحه 7 تا پايان سال جاري ميالدي در... 

مهشيد داداش زاده

 حسين حقگو

افسانه بهرامي عباس آرگون

 اثر ورود نزديك به 3 ميليون افغانستاني 
به ايران طي 9 ماه گذشته در بازار مسكن شناسايي شد

 »تعادل« از پشت پرده تعلل 
در تدوين دستورالعمل واردات خودرو خبر مي دهد

پارامتر تازه در جابه جايي منحني تقاضاي مسكن 
اجاره اي و در پي آن رش��د اجاربها در كالن شهرها 
شناسايي شد. اگر چه طي سال هاي اخير، در پي 
افت ارزش ريال در برابر س��اير ارزها و به ويژه دالر 
امريكا، بس��ياري از اتباع همس��ايه غربي ايران را 
براي خري��د خانه در مناطق توريس��تي و خوش 
آب و هواي كشور ترغيب كرده بود، از ۹ ماه پيش 
تاكنون، با سقوط دولت قانوني افغانستان و استقرار 

»امارت اسالمي« در همسايه شرقي، موج مهاجرت 
افغانستاني ها به ايران و به ويژه به كالن شهرهاي 
كشور چندين برابر س��ال هاي قبل، دچار جهش 
شده اس��ت. در نخس��تين روزهاي سال ۱۴۰۱ با 
افزايش چشمگير جمعيت افغانستاني ها در مراكز 
عمومي پايتخت همچون درياچه چيتگر، ميدان 
آزادي و... اي��ن مس��اله در كانال ه��اي تلگرامي و 
صفحه 5 را بخوانيد واتس آپي داغ شد.   

با تأكيد اسفندماه سال گذشته رييس جمهور بر رفع 
موانع قانوني و اجرايي واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ 
آن هم حداكثر ظرف ۳م��اه، عمال در خردادماه بايد 
شاهد نهايي شدن دستورالعمل اجرايي واردات خودرو 
و رفع ايرادات آن بود. اما شرايط فعلي نشان از آن دارد 
كه هنوز خبري از جمع بندي دستورالعمل اجرايي 
مصوبه نيست. تعللي كه سبب افزايش التهابات در 

بازار مي شود. البته گفته مي شود، احتمال تجديدنظر 
در ش��رط صادرات خودرو و اجرايي ش��دن واردات 
خودرو با منشأ ارز صادراتي و با رعايت ضوابط خاص و 
تأييد وزارت صمت وجود دارد. در اين ميان، اما برخي 
شايعات درباره اعطاي رانت سيستماتيك براي واردات 
خودرو به يك گروه مشخص نيز به گوش مي رسد، كه 
صفحه 7 را بخوانيد نگران كننده است. 

 رد پاي خارجي ها 
در بازار اجاره 

نفوذ انحصارگران براي 
محدوديت واردات خودرو

»تعادل« گزارش مي دهد
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در انتظار قوانين جديد بورسي
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 يارانه هاي جديد 
 ضريب جيني و توزيع درآمد 

را بهتر خواهد كرد؟

 پاندمي 
 »آبله ميمون« 
در راه است؟

 يك همه گيري جديد 
هشداري تازه براي سالمت جهاني

صفحه 8    



در ش��رايطي كه دول��ت در ماه هاي پاياني س��ال 
گذش��ته، بخش مهمي از تمركز خ��ود را بر كاهش 
نرخ تورم گذاشته بود و آمارها نشان مي دهد كه در 
برخي ماه ها، اين تالش موفقيت آميز نيز بوده است 
اما با تصمي��م جديدي كه در ابتداي س��ال جاري 
نهايي ش��د، برنامه ها به طور كلي تغيير كرد. دولت 
پس از ماه ها بح��ث و گمانه زني س��رانجام اصالح 
سياست هاي يارانه اي را با ورود به عرصه اصالح ارز 
4200 توماني آغاز كرد تا به اين ترتيب اولويت خود 
را از كاهش تورم به اصالح سياست هاي يارانه هاي 

تغيير دهد.
از ابتداي س��ال جاري، به دنبال افزايش گمانه زني ها 
درباره احتمال حذف ارز 4200 توماني، قيمت ها در 
برخي بازارها به خود روند افزايش��ي گرفتند و پس از 
اعمال نهايي اصالحات روند افزايشي قيمت در بسيار 
از ديگر بازارها نيز آغاز شد. هرچند دولت اعالم كرده 
كه فقط افزايش قيمت در چهار حوزه مرغ، تخم مرغ، 
لبنيات و روغن را به رسميت مي شناسد اما به دنبال 
ح��ذف ارز ترجيح��ي، قيمت ها در س��اير بازارها نيز 
تغيير كرده و از اين رو پيش بيني مي شود كه در پايان 
ارديبهش��ت ماه، نرخ تورم در اقتصاد ايران بار ديگر با 
شيبي بيشتر صعودي شود. البته دولت اعالم كرده خود 
را براي اين تغييرات قيمتي آماده كرده و پيش بيني 
مي كند كه ظرف ماه هاي آينده بار ديگر ثبات به اقتصاد 
ايران بازگردد اما در كنار افزايش قيمت ها، نرخ دالر نيز 
در هفته هاي گذشته تحت تاثير به بن بست رسيدن 
برجام بار ديگر صعودي شده و حتي به باالتر از 30 هزار 
تومان نيز رسيده است و از اين رو پيش بيني مي شود كه 

قيمت كاالها در اين حوزه نيز تغييراتي را تجربه كند.
با اين وجود به نظر مي رس��د كه آنچه تاكنون اتفاق 
افتاده تنها گام نخست دولت براي اصالحات خواهد 
بود و اين روند در آينده ادامه پيدا مي كند. هرچند 
تاكنون تاكيد ش��ده كه قيمت نان، دارو و بنزين از 
تحوالت مس��تثني اس��ت اما بحث درباره احتمال 
صدور كارت نان و احتمال تالش براي اصالح يارانه 
ان��رژي همچنان به قوت خود باقي اس��ت. ابراهيم 
رييسي - رييس جمهور - نيز در صحبت هاي اخير 
خود اعالم كرده كه زمان اتخاذ تصميمات س��خت 

فرا رسيده است.
رييسي با اشاره به برنامه هاي توسعه اظهار كرد: در 
همه برنامه هاي توس��عه تاكيد شده است كه دولت 
نبايد متصدي باش��د بلكه بايد هدايتگر، نظارت گر 
و حمايت گر باش��د و چنانچه دولت بخواهد موفق 
شود بايد در اين سه مورد عمل كند نه در دخالت ها 

و تصديگري ها.
وي با بيان اينكه چه بايد عمل مي شد و چه شد، تفاوت 
بين آنچه بايد باشد و آنچه كه هست محسوب مي شود، 
اظهار كرد: همين موضوع ما را راهنمايي مي كند كه چه 
كاري را بايد انجام داد. دولت نبايد متصدي باشد كه 
حمايت مالي و حقوقي كند. رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه بازنگري به تابلوي خصوصي سازي به اينكه چه 
بايد كرد كمك مي كند، تصريح كرد: اين فرآيند كمك 

مي كند كه اشكال در ساختارها بوده يا در رفتارها؛ اگر 
اشكال در ساختار باشد هرچقدر هم كه مديران تغيير 
كنند اتفاقي نخواهد افتاد اما اگر مشكل رفتارها باشد 
رفتارها بايد اصالح ش��وند. بايد بررس��ي شود كه آيا 
ساختار درست چيده شده است يا خير و متناسب با 
اين ماموريت بايد به اين سوال كه چرا سياست اصل 
44 قانون اساسي آنچنان كه مورد نظر سياست گذار 
بود عمل نش��ده پاسخ داد. بايد از همه صاحبنظران و 
سرمايه گذاران سوال كرد كه آيا موفق هستند يا خير؟

وي در ادامه گفت: هدف پافش��اري بر سياست ذيل 
اصل 44 قانون اساس��ي، اقتص��اد مقاومتي، ميدان 
واقعي دادن به بخش خصوصي است؛ چرا كه بسياري 
از اوقات گفته مي شود خصوصي سازي صورت گرفته، 
اما دولت با تابلو ي��ا بي تابلو حضور دارد كه نمونه آن 
واگذاري به سازمان تامين اجتماعي، برخي بانك ها 
و برخي ش��هرداري ها اس��ت كه اين موضوع تداوم 
تصديگري دولت با عناوين ديگر محسوب مي شود. 
رييسي ادامه داد: اگر بخش خصوصي اعالم كرد كه 
فضا براي فعاليت قابل پذيرش اس��ت ايرادي ندارد، 
اما اگر اعالم كند ميدان براي اين بخش وجود ندارد 
اين ايراد دارد. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت 
نبايد متصدي باشد، اظهار كرد: بايد حتما به بخش 
خصوصي واقعي ميدان داده شود. بايد بررسي شود 
موانع چيست و اين موانع برطرف شود. در سفرهايي 
كه به شهرها و روستاهاي مختلف دارم مي بينم كه 
كارخانه ها تعطيل شده و سالن ها به انبار سيب زميني 

و پياز تبديل ش��ده اس��ت. بايد بررسي شود كه چه 
كنيم كه پرونده ها در قوه قضاييه س��اخته نشوند. ما 
به دولت آمده ايم تا بستر فس��ادزا را اصالح كنيم تا 
اصال پرونده اي ساخته نشود كه قوه قضاييه مجبور 
به پيگيري باش��د. وي با بيان اينكه رش��د اقتصادي 
در كش��ور 0.4 يك درصد بوده است اظهار كرد: بايد 
علل اين موضوع بررس��ي شود و ديد كه تحقق رشد 
اقتصادي در ح��د يك آرمان باق��ي مي ماند يا قابل 

انجام است.
رييس��ي با تاكيد بر اينكه رش��د اقتصادي دو پايه 
افزايش س��رمايه گذاري و افزاي��ش بهره وري دارد 
تصريح ك��رد: بايد ديد چه كنيم كه س��رمايه گذار 
احس��اس امنيت كن��د اي��ن موضوع ن��ه فقط در 

قراردادها بلكه در عمل و اجرا هم بايد اعمال شود.
وي ادامه داد: پس از آنكه كارخانه واگذار مي ش��ود 
دولت بخ��ش خصوص��ي را رها مي كن��د در حالي 
كه تازه در آن زمان وظيفه دولت ش��روع مي شود و 
بايد در كثرت ي��ك ناظر و حامي وارد عمل ش��ود؛ 
بنابراين س��ازوكار متناس��ب با اين نگاه بايد تنظيم 
ش��ود. عدم موفقيت واحدي كه به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده اس��ت پيام خوبي ندارد و بايد ديد كه 
چه كني��م پيام هاي منفي به پيام هاي مثبت تبديل 
شود. رييس جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت  گرفتن 
هس��تيم بايد با عبرت  گرفتن از گذش��ته، آينده را 
ترسيم كرد چه در حمايت از بخش خصوصي و چه 
در توانمندسازي اين بخش. از طرف ديگر نبايد دچار 

افراط و تفريط ش��ويم نگاه بايد واقعي باشد و بايدها 
و نبايدها را در اين رابط��ه تنظيم كرد. بر اين بايدها 
و نبايدها نيز همه بايد ملتزم باش��ند و بيش از همه 

دولتمردان بايد ملتزم باشند.
وي ب��ا بيان اينكه برخ��ي گمان مي كنن��د اگر يك 
خصوصي سازي دچار مشكل ش��ود كل فرآيند بايد 
متوقف شود، گفت: اين موضوع درست نيست بلكه اين 
كشتي بايد اصالح شود و در اين راستا بايد از دانشگاه ها 
و فعاالن اقتصادي به عنوان بازار كمك گرفته شود. اين 
موضوع مورد تاكيد بنده است كه هر كسي صاحبنظر 
محسوب مي شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما 
ابراز كند تا به نقطه مش��ترك برسيم. رييسي با بيان 
اينكه قرار است در كشور تصميم هاي سختي بگيريم، 
اظهار كرد: شايد برخي موافق اين موضوع نباشند، اما 
اگر با نگاه نقادانه به كارها نگاه كنند اش��كالي ندارد 
م��ا را رهنمود مي كند به افق روش��ني كه پيش روي 
اقتصاد اس��ت. هرچند رييس جمهور به شكل دقيق 
از نحوه اتخاذ اين تصميمات سخت و حوزه هايي كه 
در آنها برنامه هاي جديد اجرايي خواهد ش��د سخن 
نگفت��ه اما بايد ديد در روزه��ا و هفته هاي آينده تيم 
اقتصادي دولت چه برنامه جديدي را عرضه خواهند 
كرد. از صدور كاالبرگ الكترونيكي گرفته تا مشخص 
شدن سرنوشت برجام، احتماال اقتصاد ايران روزهاي 
پر خبري را تجرب��ه خواهد كرد و بايد ديد در دل اين 
تحوالت چه برنامه ريزي براي حمايت معيش��تي از 

مردم در دستور كار قرار مي گيرد.

اقتصاد کالنسیاست ايـران2   Sun. May 22. 2022  2220   يكشنبه اول خرداد 1401    20 شوال 1443  سال هشتم    شماره 

تشكيل شوراي راهبري 
توليدات دانش بنيان

س��خنگوي دولت با اش��اره به تصويب قانون »جهش 
توليد دانش بنيان«، جزيياتي از روند تصويب اين طرح 
و مفاد آن را اعالم كرد. علي بهادري جهرمي، سخنگو 
و دبير هيات دولت ضم��ن اعالم اين خبر، اظهار كرد: 
طرح »جه��ش توليد دانش بنيان« به تاييد ش��وراي 
نگهبان رسيده و به عنوان قانون الزم االجرا در دستور 
كار دولت قرار گرفته است.وي با يادآوري اينكه دولت 
قبل در س��ال ۹۹ طي نامه اي ب��ه امضاي رييس دفتر 
سابق رييس جمهوري با تصويب اين طرح مخالفت كرد، 
گفت: دولت سيزدهم با توجه به منويات رهبر معظم 
انقالب و نياز حتمي و فوري كشور، از همان ابتداي كار 
حمايت از توليد و شركت هاي دانش بنيان را در دستور 
كار ج��دي خود ق��رار داده و از تصويب طرح »جهش 
تولي��د دانش بنيان« حمايت كامل كرد.س��خنگوي 
دولت ادامه داد: به همين منظور دولت سيزدهم طي 
مصوبه اي نظر مثبت خود را درباره تصويب اين طرح 
به مجل��س اعالم كرد. معاونان ام��ور مجلس و علمي 
فناوري رييس محترم جمهوري هم از چند ماه پيش 
براي به س��رانجام رساندن اين طرح در مجلس تالش 
زيادي كردند.دبير هيات دولت تاكيد كرد: اگر موافقت 
دولت با اين طرح اعالم نمي شد، به دليل بار مالي آن، 
به احتمال زياد اعضاي محترم شوراي نگهبان طرح را 
مش��مول اصل ۷۵ قانون اساسي دانسته و آن را تاييد 
نمي كردند. در نهايت طرح »جهش توليد دانش بنيان« 
2۱ ارديبهش��ت ماه به تاييد ش��وراي نگهبان رسيد و 
تبديل به قانون الزم االجرا شد.بهادري جهرمي با بيان 
اينكه قانون »جهش توليد دانش بنيان« در 20 ماده و 
۱0 تبصره مزاياي قابل توجهي را در نظرداشته است، 
تصريح كرد: در اين قانون دس��تگاه هاي اجرايي ملزم 
به تعيي��ن اولويت هاي فناورانه و اس��تفاده از ظرفيت 
ش��ركت هاي دانش بنيان جهت رفع نيازمندي هاي 
فناورانه شده اند.رييس ش��وراي اطالع رساني دولت 
تصريح كرد: يكي از مشكالت گريبان گير شركت هاي 
دانش بنيان، خام فروشي و در اختيار قرار نگرفتن مواد 
اوليه ارزان است. قانون جديد التصويب به منظور رفع 
اين مشكل و كاهش انگيزه خام فروشي، براي صادرات 
مواد نيمه خام هم ماليات وضع كرده اس��ت.بهادري 
جهرمي با بيان اين نكته كه عدالت محوري در توسعه 
شركت هاي دانش بنيان و ايجاد سازوكار استاني براي 
تقويت نوآوري و فناوري در استان ها هم در اين قانون 
مورد اش��اره بوده اس��ت، گفت: جلوگي��ري از رقابت 
غيرمنصفانه بخش ه��اي دولتي و عمومي غيردولتي 
با شركت هاي دانش بنيان نيز از ديگر نوآوري هاي اين 
قانون به حساب مي آيد.سخنگوي دولت اعالم كرد: به 
موجب اين قانون »شوراي راهبري فناوري ها و توليدات 
دانش بنيان« به رياست رييس جمهوري و حضور چند 
تن از وزرا و جمعي از اعضاي كميسيون هاي مرتبط در 
مجلس شوراي اسالمي تشكيل جلسه خواهد داد. اين 
شورا در تعيين سياست هاي كالن راجع به حمايت از 
شركت ها و موسسات دانش بنيان و مواردي مانند ارايه 
مزايا، تسهيالت و امتيازات به شركت هاي دانش بنيان 
نقش تسهيل گر و ش��تاب دهنده اي ايفا خواهد كرد.

بهادري جهرمي با اش��اره به اينكه جهش كامل توليد 
و حمايت واقعي از ش��ركت هاي دانش بنيان نيازمند 
همكاري فرابخشي و تدارك اقداماتي در ساير قوا هم 
است، گفت: قانون جديد به اين نكته هم توجه داشته 
است. به عنوان يك مثال در اين قانون ايجاد دادگاه هاي 
تخصصي از س��وي ق��وه قضاييه براي ش��ركت هاي 
دانش بنيان و تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي 
حقوقي آنها هم مورد اشاره واقع شده است.سخنگوي 
دولت در پايان با بيان اين موضوع كه ماده ۱0 اين قانون 
در چند بند جداگانه راهكارهايي به منظور رونق بازار 
محصوالت دانش بنيان ارايه كرده است، گفت: با عزمي 
كه بين همه قوا در خصوص رونق توليد بر پايه فناوري 
و شركت هاي دانش بنيان وجود دارد، مفاد اين قانون 
يك گام رو به جلو و مهم به حساب مي آيد و در صورت 
اجراي درست آن ان شاءاهلل بخش مهمي از موانع توليد 

دانش بنيان مرتفع خواهد شد.

پول ايران را مي دهيم
وزير برق عراق اعالم كرد كه اين كشور قبل از پايان 
ماه جاري بدهي هاي گازي ايران را پرداخت خواهد 
كرد.به گزارش خبرگزاري رسمي عراق )واع(، عادل 
كريم، وزير برق عراق در نشس��تي خبري در كربال 
تاكيد كرد: با دولت توافق كرديم كه بدهي هاي ايران 
را پرداخت كنيم. وي گفت: به تهران سفري داشتم 
و با وزير نفت ايران به اين توافق رس��يديم كه قبل از 
پايان ماه ج��اري بدهي هاي ايران را پرداخت كنيم.

بر اساس اين گزارش، پيش از اين عادل كريم تاكيد 
كرد: در سفر اخير به تهران در خصوص واردات گاز 
از ايران به عراق در تابستان به توافق رسيديم و طرف 
ايراني متعهد ش��د كه نيروگاه ها و واحدهاي توليد 
ب��رق را تجهيز كنند. بغداد به خاط��ر واردات گاز از 
ايران بدهي هايي ب��ه تهران دارد و ب��راي پرداخت 
اين بدهي ها به توافق رس��يديم، آنها اوضاع عراق را 
مي دانند و انتظار داريم كه در فصل تابستان و زمستان 
تامين گاز به خوبي انجام شود.عادل كريم در ادامه 
خاطرنشان كرد كه تامين گاز در سطح جهاني نيز با 
كمبود مواجه است و اين سوخت به يك كااليي بسيار 
مهم تبديل شده است و دست يابي عراق به گاز يك 
دستاورد به شمار مي رود.همچنين جواد اوجي، وزير 
نفت ايران در ديدار ب��ا عادل كريم، وزير برق عراق و 
هيات همراه بر توسعه هر چه بيشتر همكاري ها در 
حوزه نفت و گاز تاكيد كرد و گفت: اميدوارم در اين 
چند روزي كه در ايران هستيد تصميم هاي خوبي 
اتخاذ ش��ود.وزير برق عراق نيز در اين ديدار ايران را 
كشور دوس��ت خواند و افزود: خوشحال هستم كه 
براي دومين بار ش��ما را مالقات مي كنم. ما دوست 
شما هستيم و دوست داريم همكاري هاي دو كشور 
تداوم يابد.دو طرف در اين ديدار بر توس��عه هر چه 
بيشتر همكاري ها به ويژه در بخش گاز تأكيد كردند.

مردم نگران يارانه نباشند
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد كه همه 
آحاد جامعه به جز درصدي امكان اس��تفاده از يارانه را 
خواهند داش��ت و مش��مول دريافت كاالهاي اساسي 
مي شوند، پس نگران نباشند.محمدرضا پورابراهيمي 
با اشاره به پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بعد از اجراي 
اصالح نظام پرداخت يارانه گفت: يكي از موضوعات مهم 
در حوزه اجراي س��اماندهي پرداخ��ت يارانه كاالهاي 
اساسي كش��ور موضوع اختصاص يارانه به مردم است. 
انتقاداتي به اين وضعيت ايجاد شده كه به دنبال آن از 
طرف كميسيون اقتصادي مكاتبه اي با رييس جمهور 
داش��تيم مبني بر اينكه بايد پايگاه جامع رفاه ايرانيان 
اصالح شود و از همه مهم تر اطالعات و نحوه محاسبه 
دهك ها از ظرفيت يارانه كاالهاي اساسي به روز شود.

وي توضيح داد: به دليل عدم به روزرس��اني اطالعات و 
فرمول عملي در آنها بخش زيادي از جمعيت كشور از 
دريافت يارانه جدا شده اند. كما اينكه تاكنون هم سامانه 
مربوط به پرداخت يارانه به گونه اي بوده كه يك طرفه 
عمل مي كرده بدان معنا كه اگر فردي از پرداخت يارانه 
حذف مي شد در كنارش افرادي كه شرايط دريافت يارانه 
را داشتند، به اين سامانه اضافه نمي شدند.پورابراهيمي 
ادامه داد: با توجه به اهميت سامانه رفاه ايرانيان به عنوان 
مرجع پرداخت يارانه از رييس جمهور خواستيم كه ۹۵ 
درصد جامعه تحت پوش��ش براي دريافت يارانه قرار 
گيرند چون بعضا حتي از روستاها به ما مراجعه كردند 
كه يارانه دريافت نمي كنند يا اينكه مالك حذف يارانه 
دريافت حقوق تمامي اعضاي خانواده بوده اس��ت كه 
اين هم داراي اش��كاالتي است. براي رفع اين اشكاالت 
نشست مش��تركي با وزير كار برگزار خواهد شد و اين 
موضوع را بررسي مي كنيم. مردم نگران نباشند و بدانند 
كه همه آحاد جامعه مش��مول دريافت يارانه كاالهاي 
اساس��ي خواهند ش��د به جز درصدي كه تمكن مالي 
دارند.رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
»روش گردآوري اطالعات بايد تغيير كرده و ش��فاف 
باش��د«، افزود: اينكه خانواري داراي واحد مسكوني و 
خودرو است نبايد مالكي براي حذف يارانه باشد چون 
ممكن است همان خانواده فرزند معلولي داشته كه آن 
در محاسبه يارانه لحاظ نشده است يا اينكه افراد از دارايي 
خودرو و ماشين برخوردار باشند اما حجم قابل توجهي 
بدهي داشته باشند و اين بدهي ها براي پرداخت يارانه 
محاسبه نشده است. به همين دليل است كه تأكيد ما 
اين بوده كه بايد اين م��وارد در تعيين دهك ها مبناي 
عمل باشد بدان شكل كه تعهدات و هزينه هاي خانوار و 
بعد دارايي و منابع درآمدي آنها محاسبه شود.وي تأكيد 
كرد كه بايد بازنگري جدي در پايگاه جامع رفاه ايرانيان به 
عنوان مبناي محاسبه دهك ها صورت گيرد و اطالعات 
ورودي و درآمد خانواده در كنار هزينه هاي آنها مبناي 
عمل قرار گيرد. ما اين اطمينان را به مردم مي دهيم كه 
در ش��رايط كنوني هر خانواري نيازمند دريافت يارانه 
كاالهاي اساس��ي باش��د مي تواند از آن بهره مند شود.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه »از 
دولت مي خواهيم ظرفيت پرداخت يارانه را به ۹۵ درصد 
افزايش دهد«، گفت: مجلس و كميسيون اقتصادي به 
اين موضوع ورود كرده و نشس��ت مشتركي با وزير كار 
خواهيم داشت چون موضوع بازنگري و دهك بندي ها در 
دستور كار مجلس است. رييس جمهور هم اعالم كرده به 
هر خانواري كه درباره يارانه ها اعتراض كرده اين ماه يارانه 
تعلق مي گيرد. پيشنهاد ما اين است كه براي يك بار ديگر 
امكان ثبت نام براي خانوارها فراهم شود تا آنها بتوانند از 

ظرفيت دريافت كاالهاي اساسي برخوردار شوند.

چرا حساب هاي شخصي
و تجاري جدا مي شود؟ 

آن طور كه مسووالن سازمان امور مالياتي مي گويند، 
قرار اس��ت در خردادماه س��ال جاري در راستاي آماده 
كردن مقدمات اجراي قانون پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه موديان، تفكيك حساب هاي تجاري و شخصي 
آغاز ش��ود كه در اين بين چرايي اين اقدام مورد سوال 
است. در سال گذشته اتصال دستگاه هاي كارتخوان و 
درگاه هاي پرداخت الكترونيك به پرونده هاي مالياتي به 
منظور فراهم سازي مقدمات قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه موديان اجرا و حدود هفت ميليون كارتخوان به 
پرونده هاي مالياتي متصل و تقريبا سه ميليون كارتخوان 
نيز غيرفعال ش��دند. اكنون قرار اس��ت تا حساب هاي 
تجاري و شخصي تفكيك شوند كه طبق اعالم سازمان 
امور مالياتي اين اقدام در خردادماه آغاز خواهد ش��د و 
در پي اين اقدام، صاحبان حس��اب هاي تجاري بايد به 
سازمان امور مالياتي تجاري بودن حساب خود را اعالم 
كنند. در اين بين، چرايي تفكيك حساب هاي تجاري و 
شخصي به قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 
تصويب شده در س��ال ۱3۹۸ برمي گردد كه براساس 
آن، كليه صاحبان مش��اغل )صنف��ي و غيرصنفي( و 
اشخاص حقوقي موضوع فصل هاي چهارم و پنجم باب 
سوم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب۱3۶۶/۱2/3  
با اصالح��ات و الحاقات بع��دي آن، بايد به ترتيبي كه 
سازمان مقرر مي كند، نس��بت به ثبت نام در سامانه 
مودي��ان اقدام كنند و خرده فروش��ي ها و واحدهاي 
صنفي كه به صورت مستقيم با مصرف كننده نهايي 
ارتباط دارند، عالوه بر عضويت در س��امانه موديان، 
موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي )كارتخوان( نيز 
هستند. اما استفاده از پايانه فروشگاهي براي مودياني 
كه به صورت مستقيم با مصرف كننده نهايي ارتباط 
ندارند، الزامي نيست و موديان مزبور موظفند كليه 
صورت حساب هاي خود را به ترتيبي كه سازمان تعيين 
مي كند، از طريق سامانه موديان صادر كنند. در حالي 
كه اين قانون كه از زمان تصويب تاكنون بالتكليف باقي 
مانده و هنوز سامانه موديان نيز رونمايي نشده است، 
سازمان امور مالياتي اولويت اول خود در سال جاري 
را اجراي آن اعالم ك��رده و طبق گفته رييس مركز 
تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي تا پايان امسال 
اين قانون اجرا خواهد ش��د و بدين منظور قرار است 
تا در راستاي فراهم سازي مقدمات اجراي كامل اين 

قانون، حساب هاي تجاري و شخصي تفكيك شوند.

اصالح يارانه ها گام نخست دولت بود؟

سرنوشت مبهم مذاكرات هسته اي

زماني براي تصميمات سخت اقتصادي

انفعال بايدن، عاملي براي شكست برجام؟
يك وبگاه تحليلي امريكايي با بررسي نظر كارشناسان 
و مقامات غربي و با توجه به تحوالت اخير در رايزني ها 
پيرامون سرنوشت توافق هسته اي، به موضوع وقفه در 
مذاكرات وين پرداخته و »انفعال« دولت جو بايدن را 
دربرگيرنده خطر بالقوه شكست مذاكرات وين براي 

احياي توافق هسته اي دانست.
وبگاه تحليلي ديپلماتيك در گزارشي درباره احياي 
توافق هسته اي نوشت: مقامات اروپايي و كارشناسان در 
زمينه منع اشاعه تسليحات هسته اي هشدار مي دهند 
كه اگر توافق هس��ته اي به زودي احيا نش��ود، جهان 
با شتاب به س��مت بحراني در زمينه برنامه هسته اي 
ايران پي��ش مي رود. ديپلماتيك ادام��ه داد: مقامات 
فعلي و پيش��ين اروپايي ابراز نگراني كرده و هش��دار 
داده اند كه امريكا ممكن اس��ت با احتياط  سياسي در 
زمينه مساله اي كه تا حد زيادي نمادين است، موفق 
به احياي توافق هسته اي نشود. يك ديپلمات اروپايي 
كه در جريان مذاكرات بود، گفت: هر روزي كه بدون 
دست يافتن به توافق سپري مي شود، خطر از دست 
دادن همه چيز به طرز قابل توجهي افزايش مي يابد. اين 
مقام اروپايي با اشاره به امريكا و ايران گفت: آن طور كه 
من مي بينم، هر دو طرف مسير جداگانه اي را مي روند 
و فاصله در حال كمتر شدن نيس��ت. در اين گزارش 
همچنين آمده است: خاوير سوالنا، مديركل پيشين 
ناتو و كارل بيلت، نخست وزير پيشين سوئد اين هفته در 
واشنگتن پست نوشتند كه »بايدن بايد به طور جدي 
هزينه هاي انفعالش در قبال ايران را بپذيرد و راهي رو 
به جلو بيابد يا اينكه خود را در درگيري ديگري خواهيم 

يافت كه هيچ كسي آن را نمي خواهد.«
ديپماتيك نوش��ت: س��خنگوي وزارت امور خارجه 
فرانس��ه روز ۱۹ مه در يك كنفران��س خبري گفت، 
»توافق پيش نويس در زمينه از سرگيري پايبندي به 
برجام دو ماه است كه آماده شده. به همين دليل است 
كه مذاكره كنندگان تروئيكاي اروپا ]فرانسه، آلمان و 
انگليس[ وين را ترك كردند، آنها متقاعد شده بودند 
كه ]توافق[ مي تواند ظرف مدت كوتاهي نهايي شود«. 
به گفت��ه او، » اگرچه ]مذاكرات[ به خاطر مس��اله اي 
با وقفه مواجه ش��ده كه بين امريكا و ايران اس��ت و به 
برجام مربوط نيس��ت«. او افزود: ما از تمامي طرفين 

مي خواهيم رويكردي مسووالنه در پيش بگيرند و فورا 
تصميمات الزم را براي نهايي سازي توافق اتخاذ كنند. 
اينكه فكر كنيم توافق مي تواند به طور نامحدود روي 

ميز بماند، اشتباهي جدي و خطرناك خواهد بود.
در ادام��ه گزارش ديپماتي��ك آمده اس��ت: با وجود 
اينكه مت��ن توافق پيش نويس درب��اره احياي توافق 
هسته اي نهايي شده در نظر گرفته مي شود، مذاكرات 
بر س��ر احياي توافق از مارس بر سر درخواست ايران 
براي خارج كردن نام س��پاه پاس��داران از »فهرست 
سازمان هاي تروريستي خارجي« امريكا، به بن بست 
رسيده است. بنا بر گزارش ها، دولت امريكا گفته بود 
تنها در صورتي حاضر به انج��ام دادن اين كار خواهد 
ش��د كه ايران با يك كار غير هسته اي دوسويه توافق 
كند، مثال اينكه دو طرف توافق كنند مقامات پيشين 

يك ديگر را هدف قرار ندهند.
اين گزارش مي افزايد: انريكه مورا، معاون سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا و مذاكره كننده آن در مذاكرات 
وين هفته گذشته براي مطرح كردن پيشنهادهايي در 
زمينه عبور از اين بن بست، به ايران سفر كرد. به گفته 
منابع مطلع، يكي از پيشنهادهايي كه مورا مطرح كرد، 
اين بود كه پس از به س��رانجام رساندن احياي توافق 

هسته اي، درباره موضوع حذف نام سپاه پاسداران از اين 
فهرست مذاكره شود. يكي از كارشناساني كه با اعضاي 
مختل��ف مذاكرات رايزن��ي دارد، روز جمعه )20 مه( 
گفت كه پس از سفر اين مقام اتحاديه اروپا به تهران، 
سيگنال هاي مثبتي از ايران دريافت كرده است. اين 
كارشناس كه نمي خواست نامش فاش شود، گفت كه 
او مطلع شده است ايراني ها ممكن است پس از اجرايي 
شدن بازگشت دوجانبه امريكا و ايران به پايبندي كامل 
به توافق، مايل به بررسي پيشنهادي براي حل كردن 

مساله سپاه پاسداران باشند.
وبگاه تحليلي ديپماتيك در ادامه آورده است: اما يك 
ديپمات اروپايي  كه پيش تر نظرات او مطرح ش��د، در 
پاسخ به اين سوال كه چه نظري درباره اين سيگنال هاي 
مثبت دارد، گفت كه متاسفانه اين ساده انگاري بيش 
از حد اس��ت و او نسبت به اين موضوع بدبين است. به 
گفته او، »اين لزوما دليلي براي خويش بيني بيش از حد 
نيست«. كارشناس ديگري كه در جريان رايزني هاي 
مورا در ايران بود، به شرط فاش نشدن نامش نتيجه را 

»بدون پيشرفت تلقي كرد«.
در اين گزارش همچنين آمده است: آژانس بين المللي 
انرژي اتمي هفته گذش��ته اعالم كرد ك��ه ايران 40 

كيلوگرم اورانيوم غني ش��ده با خل��وص ۶0 درصد را 
انباشته كرده است. كارشناسان در زمينه منع اشاعه 
تسليحات هس��ته اي ارزيابي كرده اند كه اين موضوع 
به معناي اين است كه اگر ايران بخواهد، مي تواند مواد 
ش��كافت پذير كافي براي توليد يك بمب را در مدتي 
كمتر از دو هفته در س��طح باالتري غني سازي كند. 
كلسي ِديونپورت، مدير بخش سياست هاي منع اشاعه 
تسليحات هسته اي در انجمن كنترل تسليحاتي به 
ديپلماتيك گفته است، »خطر ماجرا اين است كه برنامه 
غني سازي ايران تا حدي پيش رفته است كه زمان گريز 
آن مي تواند غيرقابل تشخيص باشد«. به گفته او، »من 
فكر مي كنم احتمال اينكه ايران گامي قطعي به سوي 
تسليحات هس��ته اي بردارد، وجود ندارد اما امريكا و 
اسراييل احتماال مايل به كنار آمدن با اين خطر باشند.«

ديپلماتيك مي نويسد: انتظار مي رود آژانس بين المللي 
انرژي اتمي گزارش فصلي اش درباره برنامه هسته اي 
ايران را اوايل هفته آتي منتش��ر كند كه پيش از آغاز 
نشس��ت ش��وراي حكام در ۶ ژوئن خواهد بود. عالوه 
بر اين، راب��رت مالي، نماين��ده ويژه امري��كا در امور 
اي��ران و مذاكره كننده امريكا در مذاك��رات وين قرار 
است چهارش��نبه 2۵ مه، در جلسه توجيهي كميته 
روابط خارجي س��ناي امريكا درباره ام��ور مذاكرات 

برجامي]توافق هسته اي[ شركت كند.
در ادامه اين گزارش آمده است: ديونپورت مي گويد، 
سريع ترين و موثرترين راه قابل راستي آزمايي بازگرداني 
برنامه هسته اي ايران از طريق بازگشت امريكا و ايران 
به پايبندي كامل به توافق هسته اي خواهد بود، پيش 
از آنك��ه كار از كار بگذرد. او مي گويد، »بهترين گزينه 
ممكن بازگرداني برنامه هس��ته اي اي��ران و برقراري 
دوباره بازرسي هاي س��رزده در اسرع وقت است. تنها 
راه اين كار هم احياي توافق هسته اي است«. او گفت، 
»انفعال دولت بايدن اي��ن فرصت مهم براي به عقب 
بازگرداندن برنامه هسته اي ايران را به خطر مي اندازد«. 
طبق گفته او، » آنها اجازه مي دهند كه راهنمايشان 
در تصميم گيري، سياس��ي كاري و نه سياست هاي 
موثر در زمينه منع اشاعه تسليحات هسته اي باشد. 
تهديد هسته اي همچنان افزايش خواهد يافت، مگر 

روندي معقول تر را در پيش بگيرند«.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در حالي كه با توجه به رش��د اقتصادي صفر درصدي 
دهه 90، تورم باالي، تحريم، افزايش نرخ ارز و قيمت ها، 
عمال درآمد س��رانه و قدرت خريد م��ردم 30 درصد 
كاهش يافته است. اما برخي صاحب نظران و از جمله 
يك مركز پژوهشي معتقدند كه با افزايش يارانه هاي 
جديد، عمال توزيع درآمد و ضريب جيني بهتر خواهد 
ش��د و ضريب جيني به س��مت صفر در حال كاهش 
خواهد بود.  البته عده اي ديگر از اقتصاد دانان معتقدند 
كه با ايجاد تورم و افزاي��ش تورم، و همچنين كاهش 
قدرت خريد مردم و كاهش 30 درصدي درآمد سرانه، 
نمي توان انتظار داش��ت كه مردم به اندازه قبل خريد 
داشته باش��ند و احتماال خريدها كمتر خواهد شد و 
ميزان مصرف وخريد جامعه كاهش خواهد داش��ت. 
اما از آنجا كه دهك هاي پايين درآمدي يارانه دريافت 
مي كنند و دهك هاي باالي��ي يارانه كمتر مي گيرند 
يا يارانه نخواهند داش��ت. در نتيجه فاصله شديد 27 
برابري ميزان مصرف و خريد و توزيع درآمد در دهك 
دهم ب��ا دهك اول درآمدي، كمتر خواهد ش��د و اين 
موضوع موج��ب كاهش ضريب جيني و بهبود توزيع 
درآمد مي ش��ود و نابرابري را كمتر خواه��د كرد. اما 
در عين حال بايد انتظار داشت كه مصرف ميانگين و 
متوسط درآمد جامعه و قدرت خريد مردم در مجموع 
كاهش داشته باش��د. برخي از اين موضوع به معناي 
توزيع برابر فقر و كاهش مصرف ياد مي كنند و معتقدند 
كه كاهش ضريب جيني و بهبود توزيع درآمد زماني 
ارزش��مند است كه متوس��ط رفاه و رضايت جامعه و 
قدرت خريد مردم افزايش ياب��د. در غير اين صورت، 
توزيع برابر فقر و درامد كم بين همه ارزش محسوب 
نمي شود.  در اين زمينه، معاون اقتصادي وزير اقتصاد 
با اش��اره به اينكه ارتقاي  معيشت مردم اولويت اصلي 
دولت سيزدهم است، گفت:  در دهه 90 به دليل تورم 
باال و رش��د اقتصادي تقريبًا صفر، درآمد سرانه كشور 
30 درصد كاهش يافت. سيد محمدهادي سبحانيان 
نوش��ت: »در دهه گذش��ته به دليل تورم باال و رش��د 
اقتصادي تقريبًا صفر، درآمد س��رآنه م��ا 30 درصد 
كاهش يافت. لذا امروز ارتقاي  معيشت مردم اولويت 
اصلي دولت است. گرچه عادالنه كردن توزيع  يارانه ها 
در كوتاه مدت قدرت خريد دهك هاي پايين و متوسط 
را افزاي��ش مي دهد، ول��ي راه كار اصلي كاهش پايدار 

 تورم است.«

   يارانه هاي جديد، ضريب جيني 
را به كمترين سطح پس از انقالب مي رساند

برآورد يك مركز پژوهشي نشان مي دهد با سياست 
دولت سيزدهم در افزايش يارانه هاي نقدي به 300 
و ۴00 هزار تومان، شاخص ضريب جيني به كمترين 
رقم پس از انقالب خواهد رس��يد تا توزيع درآمد در 
كشور با بهبود چشمگير مواجه شود. دولت سيزدهم 
با هدف بهبود توزيع يارانه كاالهاي اساسي از دو هفته 
قبل، سياست ارز ۴200 توماني را متوقف و سياست 
مردمي س��ازي يارانه ها را به اجرا درآورد.در ۴ سال 
گذش��ته ارز ۴200 توماني جه��ت واردات كاالهاي 
اساس��ي به واردكنندگان داده مي شد تا اين كاالها 
با قيمت ارزان به دس��ت مردم برس��د اما انحرافات 
گس��ترده در زنجيره واردات تا توزيع، سبب شد اين 

هدف هيچگاه محقق نشود.
با تصميم دولت س��يزدهم، از اين پس تخصيص ارز 
۴200 توماني به واردكنندگان متوقف ش��د و يارانه 
نقدي به حس��اب مردم واريز مي شود. اين يارانه براي 
اقشار كم درآمد هر نفر ۴00 هزار تومان و ساير اقشار 
300 هزار تومان است.عدالت در توزيع يارانه كاالهاي 
اساسي، هدف اصلي دولت از اجراي اين سياست است. 
بررسي هاي يك مركز پژوهش��ي هم نشان مي دهد 
يارانه ه��اي 300 و ۴00 هزار توماني س��بب افزايش 
چشمگير قدرت خريد اقشار كم درآمد و متوسط در 
جامعه خواهد شد كه نتيجه آن را در شاخص ضريب 

جيني خواهيم ديد.
بر اساس بررس��ي هاي اين مركز پژوهشي، شاخص 
ضريب جيني درنتيجه اصالح توزيع يارانه كاالهاي 
اساسي به رقم 0.3۴7 واحد خواهد رسيد كه كمترين 
رقم پس از انقالب اسالمي است. پيش از اين كمترين 

رقم ضريب جيني در كشور مربوط به سال هاي پس 
از اج��راي هدفمندي يارانه ها در دول��ت دهم بود اما 
متاس��فانه در دولت هاي يازده��م و دوازدهم به علت 
سياست هاي نادرس��ت اقتصادي از جمله توزيع ارز 
۴200 توماني، پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شدند و 

ضريب جيني به شدت افزايشي شد.
اكنون به نظر مي رسد كه با افزايش چشمگير قدرت 
خريد اقشار كم درآمد با يارانه هاي ۴00 هزار توماني، 
ش��كاف درآمدي دهك ها به طور چشمگيري كاسته 

شود و ضريب جيني به بهترين وضعيت خود برسد.
ضريب جيني يكي از شاخص هاي سنجش نابرابري 
درآمد جامعه است و عددي است بين صفر و يك كه 
در آن صفر به معني توزيع كامال برابر درآمد يا ثروت و 
يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمدي است.

    حذف ارز ترجيحي به ثبات بازار 
كمك مي كند

يك كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به اهميت رصد و 
كنترل مبادله انواع ارزهاي خارجي و شبه پول گفت: 
حذف ارز ترجيحي، ذخاير و پشتوانه ارزي را افزايش 

مي دهد و به ثبات نرخ ارز در كشور كمك كند.
ميثم مهرپور كارش��ناس اقتصادي در مورد نوسانات 
اخير در بازار ارز اظهار داش��ت: افزايش قيمت دالر از 
اواسط ارديبهشت ماه و در ادامه كاهش آن طي روزهاي 
اخير، به اخبار مذاكرات مرتبط نبوده و اخبار مذاكرات 
بر نوسانات ارزي، بيشتر اثر رواني دارد. به همين دليل، 
نوسانات ارزي اخير بيشتر متأثر از فعاليت هاي كساني 
است كه منافع آنها در تدوام ارز ۴200 توماني تأمين 

مي شود. اين افراد همواره سعي داشته و دارند، شرايط 
حذف ارز يارانه اي را براي دولت س��خت كنند. وي با 
بيان اينكه افزايش نظارت ها و برخي اقدامات مديريتي 
منجر به تعديل قيمت ها در بازار ارز مي ش��ود، گفت: 
تا زماني كه خريد و فروش ارز در كش��ور قابل رصد و 
شناسايي نباش��د و نگاه سياس��ت گذار به ارز با ساير 
كاالها يكسان باشد، مشكل نوسانات ارزي همچنان 

وجود خواهد داشت. 
اين كارشناس اقتصادي شفاف نبودن بازار ارز را ريشه 
نوسانات ارزي خواند و بيان كرد: از آنجايي كه نوع نياز 
مردم به ارز نسبت به س��اير كاالها متفاوت است و به 
عبارتي نياز جامعه به ن��ان و مواد غذايي هم رديف ارز 
نيست؛ لذا كنترل و نظارت بر مبادالت ارزي به اين معنا 
  كه چه كساني و به چه علتي ارز مي خرند، اهميت دارد.

وي با اشاره به بعضي از سياست هاي اشتباه دولت ها در 
زمينه مديريت بازار ارز گفت: نمونه بارز اين سياست ها، 
عرضه  و ف��روش ارز مس��افري به افراد صرف��ًا با ارايه 
شناس��نامه و كارت ملي بوده است. همين سياست، 
منابع و ذخاير ارزي كشور را در اختيار افراد خاصي قرار 
مي داد؛ البته اينكه مردم عادي براي مصارف واقعي از 
اين طرح برخوردار بودند، صحيح است، ولي در همان 
زمان، موضوع اجاره شناسنامه و كارت ملي مطرح شد.

مهرپور در ادامه توجه به رصد و شفافيت شبه پول هايي 
نظير ارز، سكه و طال را نيز با اهميت برشمرد و گفت: 
تا زماني كه سامانه  مشخصي جهت شناسايي و رصد 
شبه پول ها راه اندازي نشود، كشور با مفاسد اقتصادي 
زيادي دست وپنجه نرم خواهد كرد؛ اين نكته اي اساسي 
و سياس��تي موثر اس��ت كه با توجه به آن، از نوسانات 
ارزي بازار با اهداف سياس��ي و غيره از س��وي دالالن 

جلوگيري مي شود.
با كمك سامانه ها، قوانين و نظارت ها، مي توان خريد و 
فروش ارز را رصد كرد تا از ريشه هرگونه فعل و انفعال 
در حوزه ارز، طال يا ساير كاالهاي مشابه با خبر شد و از 
اخالل و نوسانات ارزي سفته بازان و دالالن پيشگيري 
كرد. اين كارشناس اقتصادي درباره حذف ارز ترجيحي 
نيز با بيان اينكه روي كاغذ و طبق قاعده، كنار گذاشتن 
ارز ترجيحي، به كاهش نرخ ارز در بازار منجر مي شود، 
گفت: دولت ابزار حمايتي خ��ود را به جاي تأمين ارز 
يارانه اي واردات در قالب يارانه به مردم اختصاص داده 
است. اين اقدام ذخاير و پشتوانه ارزي كشور را افزايش 
داده و مي تواند به ثبات نرخ ارز در كشور كمك كند. 
لذا افزايش اخير قيمت نرخ ارز، غيرمنطقي اس��ت و 
جنبه رواني دارد و كساني كه مخالف اقدامات دولت 

هستند، به نوعي به اين مساله دامن مي زنند.

خبريادداشت

ويژه
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تعداد كارت هاي بانكي 
تراكنش دار كاهش يافت

بيش از ۱29 ميليون كارت بانكي در فروردين سال  
جاري تراكنش بانكي داش��ته اند ك��ه بيش از ۱22 
ميليون آن كارت برداش��ت بوده اس��ت كه نسبت 
ماه قبل، كاهش داشته اس��ت.  بررسي جديدترين 
گزارش شاپرك از سهم بانك ها از تعداد كارت هاي 
تراكنش دار در فروردين ماه ۱۴0۱ نشان مي دهد كه 
تراكنش هاي انجام شده از طريق كارت هاي 9 بانك، 
بيش از س��اير بانك ها بوده به نحوي كه بانك هاي 
ملي، صادرات، ملت، سپه، كشاورزي، تجارت، رفاه 
كارگران، پست بانك و مسكن مجموعا ۸2.۸۱ درصد 
از كل كارت هاي تراكنش دار را داش��ته اند و س��هم 
ساير بانك ها در اين بخش، ۱7.۱9 درصد بوده است. 
همانطور كه در نمودار دايره اي زير مشاهد مي شود، 
از بين اين بانك ه��ا، بانك ملي با بيش از 2۱ درصد، 
صدرنشين است. همچنين در فروردين ماه امسال 
۱29 ميليون و 999 ه��زار و ۵۴ كارت بانكي داراي 
تراكنش بوده كه از اين تعداد بيش از ۱22 ميليون و 
37۶ هزار كارت برداش��ت، بيش از ۴39 هزار كارت 
اعتباري و بيش از 7 ميلي��ون و ۱۸3 هزار كارت نيز 
هديه و بن كارت بوده است. اين در حالي است كه در 
آخرين ماه سال گذش��ته ۱39 ميليون و 27 هزار و 
۵2۱ كارت بانكي تراكنش دار به ثبت رسيده كه بيش 
از ۱30 ميليون مورد،  كارت برداشت بوده است.  بر 
اين اساس، مقايسه آمار مربوط به فروردين ۱۴0۱ و 
اسفند ۱۴00 نشان مي دهد در اولين ماه سال جاري، 
تعداد كل كارت هاي بانكي تراكنش دار ۶.۴9 درصد 
كاهش يافته است. در اين ميان، تعداد كارت برداشت 
ب��ا ۶.۵۱ درصد افت، تعداد كارت اعتباري با 32.7۱ 
درصد افت و تع��داد كارت هديه و ب��ن كارت نيز با 
كاهش 3.9۶ درصدي مواجه شده است. جزييات اين 
تغييرات در جدول زير قابل مشاهده است. بررسي 
سهم 32 بانك و موسسه اعتباري نشان مي دهد كه 
هر يك از بانك ها در سه بخش كارت اعتباري، كارت 
برداشت و كارت هديه و بن كارت داراي آمار متفاوتي 
هستند.  در فروردين ۱۴0۱، بيشترين سهم از تعداد 
كارت هاي بانكي تراكنش دار از نوع كارت اعتباري 
با ۸9.99 درصد متعلق به بانك “ملي ايران “، از نوع 
كارت برداشت با 22.۱۵ درصد متعلق به بانك “ملي 
ايران “ و از نوع كارت هديه و بن كارت با ۱۶.02 درصد 
متعلق به بانك “ملي ايران “ بوده است. بنابراين در 
شروع سال جديد، بيشترين تعداد كارت هاي بانكي 
تراكنش دار در هم��ه بخش ها، متعلق به بانك ملي 
است. بررسي اطالعات منتشر شده توسط شاپرك 
پيرامون س��هم تراكنش هاي هر بانك صادركننده 
از انواع كارت هاي بانكي تراكنش دار در همان بانك 
براي فروردين ۱۴0۱ نش��ان مي دهد كه همچنان 
بيشترين سهم از تعداد كارت تراكنش دار در هر بانك 
به كارت برداشت و س��پس كارت هديه و بن كارت 
اختصاص داشته و كارت اعتباري كمترين سهم )در 

اغلب بانك ها سهم صفر( را در اين بين داشته است.

آمادگي بانك سپه براي كمك به 
واحدهاي توليدي و اشتغال زايي

مديرعامل بانك سپه از آمادگي اين بانك براي كمك 
به رونق توليد و اش��تغال زايي و خدمات رساني ويژه به 
واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ خبر داد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني بانك سپه، دكتر آيت اهلل ابراهيمي 
مديرعامل بانك سپه روز پنجشنبه 29 ارديبهشت ماه 
به همراه دكتر علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
و مديران عامل برخي بانك هاي كش��ور براي بررسي 
مسائل حوزه بانكي استان آذربايجان شرقي به شهر تبريز 
سفر كرد. دكتر ابراهيمي در حاشيه بازديد از چند واحد 
توليدي، تأكيد كرد: در حال حاضر واحدهاي توليدي 
بسياري در استان آذربايجان شرقي با پشتيباني بانك 
سپه فعاليت مي كنند و اين حمايت ها افزايش مي يابد. 
دكتر ابراهيمي تصريح كرد: بانك سپه در كنار پشتيباني 
از واحدهاي توليدي، در زمينه رفع نيازهاي اقشار مختلف 
مردم گام هاي مهمي در اقصي نقاط كشور نظير استان 
آذربايجان شرقي برداشته است. مديرعامل بانك سپه از 
آمادگي اين بانك براي كمك به رونق توليد و اشتغال زايي 
و خدمات رساني ويژه به واحدهاي توليدي و صنعتي 
بزرگ در كشور خبر داد. براساس اين گزارش، اين هيات 
بانكي در سفر يك روزه به تبريز، ضمن ديدار با نماينده 
ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز و ساير مسووالن 
استاني، با شركت در جلسه شوراي هماهنگي بانك ها 
و شوراي گفت وگوي دولت و فعاالن اقتصادي به ويژه 
واحدهاي توليدي و صنعتي بخش خصوصي استان، 
چالش هاي حوزه تأمين منابع مالي اين واحدها را مورد 
بررسي قرار دادند و راهكارهاي الزم براي رونق توليد و 

اشتغالزايي با حمايت نظام بانكي را ارايه كردند. 
   ديدار دكتر ابراهيمي با جمعي از 

كاركنان  شعب بانك سپه
مديرعامل بانك سپه در ادامه برنامه هاي سفر خود به 
استان آذربايجان شرقي ضمن بازديد از شعب شهيد 
تجاليي و استاد شهريار، در فضاي صميمي با كاركنان 
اين شعب گفت وگو كرد. در اين ديدارها، دكتر ابراهيمي 
ضمن تأكيد بر ضرورت ارتقاي جايگاه بانك س��په در 
استان آذربايجان شرقي، از همكاران خود خواست براي 
بهبود شاخص هاي عملكردي تالش مضاعف و از تمام 

ظرفيت هاي موجود استفاده بهينه كنند. 
   بازديد مديرعامل بانك سپه 

از چند واحد توليدي
دكتر ابراهيمي همچنين از چند واحد توليدي و صنعتي 
بزرگ در استان نظير كاشي تبريز، كارخانه آردسازي 
سالم پاك و كارخانه قوطي تبريز بازديد و با مديران اين 
واحدهاي توليدي درباره راه هاي گسترش  همكاري هاي 
دوجانبه به تبادل نظر پرداخت. شايان ذكر است، گروه 
صنعتي تراكتورسازي ايران يكي از واحدهاي صنعتي 
بزرگ اس��ت كه با حمايت بانك سپه در تبريز فعاليت 
مي كند و با ۵ هزار نيروي انساني، سال  گذشته 23 هزار 
دستگاه تراكتور به بازار عرضه كرد و قرار است اين ميزان 

در سال جاري به 3۵ هزار افزايش پيدا كند.

 پرداخت ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد 
تومان تسهيالت نوسازي در 

بافت فرسوده از ابتداي سال ۹۸ 
تاكنون از سوي بانك مسكن

به گزارش پايگاه خبري بانك مس��كن-هيبنا، دكتر 
محمود ش��ايان مديرعامل بانك مسكن در گفت وگو 
با پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي در خصوص 
ميزان تخصيص اعتبار و تس��هيالت به بافت فرسوده 
كه از سال 9۸ به بعد به متقاضيان پرداخت شده است، 
گفت: تسهيالت نوسازي بافت فرسوده از ابتداي سال 
۱39۸ به ۵ هزار و 7۵7 پروژه با هدف نوسازي تعداد 2۸ 
هزار و ۴03 واحد مسكوني در محالت هدف بازآفريني 
شهري، پرداخت شده است. شايان مبلغ قرارداد منعقد 
شده تسهيالت نوس��ازي مسكن در بافت فرسوده را 2 
هزار و 700 ميليارد تومان برشمرد و افزود: تسهيالت 
نوس��ازي به بيش از 2۸ هزار واحد مسكوني پرداخت 
شد . گفتني است، هم اكنون بيش از ۱۴0 هزار هكتار 
مساحت از سطح شهرها را بافت فرسوده، سكونتگاه هاي 
غيررس��مي و بافت هاي تاريخي تشكيل مي دهد كه 
مي تواند هدف بازآفريني شهري قرار بگيرد. همچنين 
بر اساس بررسي هاي انجام شده بيش از 2ميليون و ۶00 
هزار واحد ناپايدار در كشور وجود دارد كه بايد نوسازي و 
بهسازي شود و در برنامه شركت بازآفريني شهري ايران 

براي نوسازي قرار دارد.

اخبار

علي ديواندري تبرئه شد
به گزارش رصد روز، ديواندري تبرئه شد. اين خبر از سوي 
منابع غيررسمي به گوش مي رسد. علي ديواندري رييس 
سابق پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي و مديرعامل 
اسبق بانك ملت از 2۶ شهريور سال گذشته به اتهام اخالل 
عمده در نظام ارزي كشور از طريق تشكيل و سردستگي 
شبكه كالهبرداري، خيانت در امانت، سفرهاي محرمانه 
و مشاركت در قاچاق حرفه اي ارز محاكمه شد. در پايان 
چندين جلسه محاكمه، علي ديواندري بازداشت و پيش 
از صدور حكم دادگاه با قرار وثيقه از زندان خارج ش��د. 
در حالي كه هنوز حكم دادگاه درب��اره پرونده و ميزان 
محكوميت ديواندري اعالم نش��ده است، طي روزهاي 
گذشته، با دستور مرجع قضايي، علي ديواندري بازداشت 
و روانه زندان ش��د. اما علت بازداشت وي چه بود؟ طبق 
اسناد منتشرشده و جزييات كيفرخواست قرائت شده در 
نخستين جلسه محاكمه اكبر طبري معاون اجرايي سابق 
حوزه رياست قوه قضاييه، علي ديواندري جزو متهمان اين 
پرونده نيز هست و از آنجا كه تعدادي از متهمان اين پرونده 
متواري و از كشور خارج شده اند، به منظور جلوگيري از 
فرار ديواندري، وي تحويل زندان شد. ديواندري در نهايت 

در پرونده طبري تبرئه شد.

يارانه هاي جديد، ضريب جيني و توزيع درآمد را بهتر خواهد كرد؟

عباس حسيني معاون امور بانكي، بيمه وزارت اقتصاد از جزييات مذاكره بدهكاران ۵۰۰  ميلياردي با بانك ها خبرداد
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۸۰  درصد تسهيالت بانك هاي خصوصي را ۲۰ ابربدهكار بانكي اخذ كرده اند
گروه بانك و بيمه | 

قائم مقام س��ازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر لزوم 
ورود معاونت اقتصادي اين سازمان به معوقات بانكي 
بانك هاي خصوصي گفت كه ۸0 درصد تسهيالت را 
20 ابربدهكار بانكي، اخذ كرده اند؛ از اين رو ضرورت 
دارد كه مشخص ش��ود آيا پرداخت تسهيالت و اخذ 

وثيقه از اين افراد به درستي انجام شده يا خير.
در جلس��ه اي كه با حضور رييس س��ازمان بازرسي، 
قائم مقام و معاون اقتصادي و بازرس��ان اين سازمان 
برگزار ش��د، ذبيح اهلل خداييان بر ل��زوم ورود معاونت 
اقتصادي سازمان بازرسي به موضوعات كالن بانك ها 
تاكيد كرد و خطاب به بازرسان گفت: شما عالوه بر اينكه 
حوزه وسيع و تاثيرگذاري را در جامعه بر عهده داريد 
از اختيارات كامل براي نظارت و بازرسي برخورداريد 
و نمي توانيد بگوييد اختيار نداش��ته ام. بر اين اساس 
ض��رورت دارد كه به موضوع��ات كالن بانك ها ورود 

داشته باشيد.
وي در اين نشست با بيان اينكه مشكالت بانك ها كم 
نيست به اين نكته نيز اشاره كرد كه كشف فسادهاي 
بانكي به دليل س��روكار داشتن با پول سخت و دشوار 
نيست. رييس س��ازمان بازرسي كل كشور در ادامه با 
تقدير و تشكر از معاونت اقتصادي، سربازرس و تمامي 
همكاران اين معاونت خطاب به اف��راد حاضر در اين 
نشست گفت: بدون شك زحماتي كه شما مي كشيد 
نزد خداوند محفوظ و اجرش با خداست، زيرا با خلوص 
نيت خودتان را به دردس��ر انداخته ايد تا براي احقاق 
حق و اجراي عدالت به نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران كمك كنيد.
خداييان ادامه داد: ما بايد خودمان قاضي عملكردمان 
باشيم و بايد ببينيم چه نمره اي به خودمان مي دهيم 
اگر خوب عم��ل كنيم و در كارهايم��ان نيز اخالص 
داشته باش��يم، حتي اگر كس��اني بخواهند عليه ما 
جوس��ازي كنند، خداوند متعال آب��روي ما را حفظ و 
به عزت ما مي بخشد.عضو ش��وراي عالي قوه قضاييه 
به تعدد بانك ها نيز اش��اره كرد و گفت: با توجه به اين 
موضوع براي كشف انحرافات حوزه بانك و بانكداري 
بايد به سراغ مسائل اصلي رفت نه اينكه با مسائل جزئي 
خودمان را س��رگرم كني��م. وي همچنين از معاونت 
اقتصادي سازمان بازرسي خواست به جاي پرداختن 
به 30 موضوع جزئي، چند مساله مهم و اساسي بانك ها 
را مشخص كند و در سال جاري فقط بر روي اين مسائل 

كالن متمركز باشد.
رييس سازمان بازرس��ي كل كشور يكي از مشكالت 
نظ��ام بانكي را بن��گاه داري عنوان كرد و از بازرس��ان 
خواست بر اين موضوع تمركز كرده و موضوع بنگاه داري 
بانك ها كه آنها را از هدف اصلي خود باز مي دارد بررسي 

و با هرگونه سوءجريان در اين خصوص برخورد شود.
يكي ديگر از موضوعات مورد تاكي��د وي اين بود كه 
بررسي شود آيا بانك مركزي به وظايف خود در راستاي 
اجراي قانون ششم توسعه عمل كرده و اين را هم متذكر 
شد كه نيازي نيست پرداخت وام هاي قرض الحسنه ۱۵ 
ميليوني بررسي شود. به جاي اين موضوعات، وضعيت 
پرداخت تس��هيالت به ابربدهكاران بانكي را بررسي 

كنيد و ببيند كه آيا سوء جرياناتي بوده است يا خير؟
خداييان با تاكيد بر اينكه برخ��ي از اقدامات بانك ها 
باعث وارد ش��دن خدشه به اقتصاد كشور شده است، 
گفت: چه دليلي دارد كه بانك ها در خريد زمين، ساخت 

و ساز برج و... فعاليت داشته باشند؟
وي متذكر ش��د: اگر به صورت ريش��ه اي با برخي از 
انحرافات برخورد و مقصرين شناس��ايي و به مراجع 
قضايي معرفي شوند، ديگران از ارتكاب آن اعمال مغاير 
قانون خودداري خواهند كرد.رييس سازمان بازرسي 
كل كشور همچنين بر لزوم شناسايي افراد توانمند و 
با تجربه حوزه بانكي كه بازنشست شده اند براي قرار 
گرفتن در كنار بازرسان اقتصادي تاكيد كرد و گفت 
كه مي توان با استفاده از ظرفيت هاي افراد مسلط بانك 

و بانكداري سوءجريانات را كشف كرد.

    لزوم ورود معاونت اقتصادي سازمان 
بازرسي به معوقات بانكي بانك هاي خصوصي

احمد رحمانيان قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور 
نيز در جريان اين نشست از بازرسان معاونت اقتصادي 
خواست كه در س��ال جاري به موضوع عدم حمايت 
بانك ها از واحدهاي تولي��دي نيز ورود كنند و تاكيد 
كرد اكثر واحدهاي توليدي نسبت به سيستم بانكي 
نگراني هاي��ي دارند كه اقدامات برخ��ي از بانك ها در 

نحوه بازپس گيري تسهيالت منجر به تعطيلي واحدها 
مي ش��ود.وي لزوم ورود معاونت اقتصادي س��ازمان 
بازرس��ي به معوقات بانكي بانك هاي خصوصي را نيز 
مورد تاكيد قرار داد و گفت كه ۸0 درصد تسهيالت را 
20 نفر ابربدهكار بانكي، اخذ كرده اند؛ از اين رو ضرورت 
دارد به اين مس��اله ورود كنيد كه مش��خص شود آيا 
پرداخت تسهيالت و اخذ وثيقه از اين افراد به درستي 
انجام شده يا خير.ورود به بدهي هاي مالياتي بانك ها، 
پيگيري نظارت الكترونيكي، تدوين برنامه اي سراسري 
براي ورود به مس��ائل كالن بانكي از ديگر موضوعاتي 
بود كه قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت 
توجه به آنها تاكيد كرد.در جريان اين نشست برخي از 
بازرسان معاونت اقتصادي به تشريح پرونده هاي مهم 

اين معاونت پرداختند.
از سوي ديگر، سيد عباس حسيني معاون وزير اقتصاد 
درباره آخرين وضعيت ابربدهكاران بانكي گفت: طبق 
آخرين آمار دريافتي از بانك ها برخي از بدهكاراني كه 
اسامي آنها منتشر ش��ده، براي مذاكره با بانك ها وارد 
عمل شده اند كه مبلغ بدهي آنها بيش از ۵00 ميليارد 
تومان اس��ت و بعداز مذاكره با بانك و تعيين تكليف 

نهايي مبالغ تسويه شده اعالم خواهد شد.
طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري، بانك 
مركزي فهرست تسهيالت و تعهدات كالن و مرتبط 
كليه بانك ها را منتش��ر كرده كه برخ��ي از اطالعات 
بانك ها منتش��ر نشده اس��ت كه بايد پيگيري الزم از 
بانك مركزي انجام شود.وزارت اقتصاد هم در راهبرد 
ابالغي به بانك ها موسسات اعتباري را مكلف كرده تا 
فهرست بدهكاراني كه مانده بدهي آنها )اعم از اصل، 
س��ود و وجه التزام( بيش از ۱00 ميليارد تومان است 
و در طبقه مشكوك الوصول قرار دارد را به تفكيك نام 

تسهيالت گيرنده، شناسه ملي، نام گروه، مبلغ اصل، 
مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت 
)ماهان��ه(، دوره تنفس )ماهانه(، ن��وع و ارزش وثايق 

اخذشده را بر تارنماي خود منتشر كنند.

    تكميل فهرست ابربدهكاران تا پايان سال 
اين اطالعات بايد به صورت كامل در دس��ترس عموم 
قرار گرفته و به صورت فصلي نيز به روزرساني شود كه 
انتظار داريم حداكثر تا پايان سال فهرست نهايي شود. 
وي درباره اقدامات انجام ش��ده براي وصول مطالبات از 
بدهكاران معرفي شده، گفت: اقدامات مختلفي در اين 
خصوص انجام شده است؛ براي نمونه مي توان به دعاوي 
حقوقي و قضايي عليه بدهكار بدحساب، مطرح شدن 
موضوعات در كميته فرادس��تگاهي در بانك مركزي، 
تشكيل دادگاه براي برخي از بدهكاران بدحساب اشاره 
كرد. معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد بيان كرد كه طبق آخرين آمار دريافتي از بانك ها 
برخي از بدهكاراني كه اس��امي آنها منتشر شده براي 
مذاكره با بانك ها وارد عمل شده اند كه مبلغ بدهي آنها 
بيش از ۵00 ميليارد تومان است و بعد از مذاكره با بانك و 
تعيين تكليف نهايي مبالغ تسويه شده اعالم خواهد شد. 

    اعالم برنامه ها براي كاهش معوقات بانكي 
طبق راهبردهاي ابالغي وزارت اقتصاد، موسسه اعتباري 
مكلف شده است تا برنامه عملياتي 3 ساله وصول مطالبات 
غير جاري خود، به تفكيك نوع، زمان بندي و نحوه وصول 
را حداكثر ظ��رف يك ماه از تاريخ اب��الغ اين راهبرد، به 
وزارت تس��ليم و طبق برنامه مذكور نس��بت به وصول 
مطالبات غير جاري اقدام كند، به طوري كه نسبت مانده 
 )NPL( مطالبات غير جاري به مانده تسهيالت اعطايي
به صورت پلكاني كاه��ش يابد. وي با بيان اينكه كاهش 
مطالبات غيرجاري ريشه در رفع ايجاد آن دارد و صرف 
اقدامات تنبيهي نمي تواند مفيد باشد، نسبت مطالبات 
غيرجاري در شبكه بانكي را حدود ۶ الي 7 درصد اعالم 
كرد.پس از اينكه انتشار اسامي بدهكاران بزرگ ۱۱ بانك 
دولتي با واكنش ها و انتقاداتي مبني بر عدم انتشار اسامي 
ابربدهكاران بانك هاي خصوصي، كامل منتش��ر نشدن 
اسامي و نحوه انتشار مستقيم اسامي توسط بانك ها مواجه 
ش��د؛ بانك مركزي در اواخر فروردين ماه آمار مقدماتي 
تس��هيالت و تعهدات كالن )از بانك هاي��ي كه تاكنون 
دريافت شده( در پايان اسفند ماه سال ۱۴00 را منتشر 
كرد.البته، به اين ليست منتشر شده نيز انتقادات پيشين 
همچنان وارد است زيرا اين فهرست فقط شامل اطالعات 
بدهكاران ۱۴ بانك خصوصي و دولتي است كه براساس 
اعالم بانك مركزي قرار است به تدريج همزمان با دريافت 

اطالعات از ساير بانك ها جدول مربوطه تكميل شود.

آسيب هاي سوءاستفاده  از
ارز ترجيحي 

چگونه امكان دارد ارز ۴200 
توماني به فردي كه در صف 
ايستاده و واردكننده گندم، 
برنج ي��ا نهاده ه��اي دامي 
است، تعلق گيرد اما بر كار 
او نظارت��ي وجود نداش��ته 
باش��د؟ وقتي نظارت وجود 
ندارد، دست درازي هم زياد 
مي ش��ود. معايب و مزاياي ارز ترجيح��ي را بايد با هم 
س��نجيد زيرا زماني كه حرف آن به مي��ان آمد با اين 
استدالل همراه ش��د كه اساس��ا براي كاهش هزينه 
توليد مورد توج��ه قرار گرفته بنابراين هدفمند پيش 
خواهد رفت و نرخ تعيين ش��ده براي ارز در آن مقطع 
فاصله زيادي با بازار نداش��ت، پس دست اندازي براي 
سوءاستفاده كنندگان س��ودآور نبود، اما رشد نرخ ارز 
سبب افزايش فاصله ش��د و قاعدتا خواهان بيشتري 
هم پيدا كرد. مهم ترين حسن ارز ترجيحي اين بود كه 
كاالي اساسي با قيمت پايين تر به دست مصرف كننده 
مي رسيد، ولي دولت از آن غافل ماند و مي توانست به 
صورت پلكاني قيمت را تغيير دهد تا بين قيمت آزاد و 
ترجيحي تناسب به وجود آيد. مردم هم در اين شرايط 
بازارها را هيجاني نمي كردند و براي انبار كردن دست به 
خريد نمي زدند. از طرف ديگر بر قيمت ها هم نظارتي 
صورت نگرفت، تورم تش��ديد شد و فاصله اي كه از آن 
صحبت به ميان آمد رو به افزايش گذاش��ت و برسفره 
مردم خود را بيش از قبل نشان داد. مهم ترين عيب ارز 
ترجيحي سوءاستفاده از آن بود كه نظارت بانك مركزي، 
وزارت صمت و اقتصاد را طلب مي كرد. چگونه امكان 
دارد ارز ۴200 به فردي كه در صف ايستاده و واردكننده 
گندم، برنج يا نهاده هاي دامي است، تعلق گيرد اما بر 
كار او نظارتي وجود نداشته باشد؟ وقتي نظارت وجود 
نداشته باشد، دس��ت درازي هم زياد مي شود و اين در 
حالي اس��ت كه نظارت قوي امكان ح��ذف ارز ۴200 
توماني به صورت پلكاني را به وج��ود خواهد آورد.در 
شرايطي كه اقتصاد هنوز تثبيت نشده و تكليف تحريم ها 
روشن نيست، تغييراتي مانند حذف ارز ترجيحي با وجود 
جنبه هاي مثبت آن، دست محتكران را باز مي گذارد و 
به طور ناگهاني بر فرض قيمت روغن افزايش عجيبي پيدا 
مي كند. شخصا با حذف ارز ترجيحي مخالفتي ندارم، اما 
شيوه به كار گرفته شده جاي ايراد دارد.نبايد به شكلي 
رفتار شود كه وضعيت جنگي به ذهن مردم متبادر شود 
و در حالي كه دولت گفته تا آخر سال فقر را ريشه كن 
خواهد كرد كه در اين صورت نيازي به يارانه نخواهد بود، 
با چنين رفتارهايي بر بي اعتمادي دامن زده خواهد شد.

آلبرت بغزيان



سهامداران بورس در سال 1399 زيان بسيار عمده اي در 
بازار س��رمايه كردند. اين علت زيان عدم آموزش و آگاهي 
سهامداران بود، در اين مدت سهامداراني وارد بورس شدند 
كه هيچ دانشي از بورس و نوع سرمايه گذاري غيرمستقيم 
نداشتيد و به طور مستقيم در اين بازار سرمايه گذاري كردند.

سرمايه گذاري مستقيم در بورس نيازمند دانش و تجربه 
است وبدون اين دو مولفه نمي توان موفق بود. سهامداران 
بورسي نمي توانند با عدم قطعيت معامله كنند و در وهله 
اول بايد اموزش ببينند و بعد از آن وارد بازار معامالت شوند. 
در وهله نخست بايد آموزش هاي الزم را ببينند و پس آن 
وارد بازار شوند. براي اين آموزش ها نيز بايد قانوني در بورس 
تصويب شود تا با اجراي آن جلوي زيان سهامداران گرفته 
شود. محمدمهدي زارع پور، مدير سرمايه گذاري شركت 
مديريت س��رمايه گذاري ملي ايران با اش��اره به ضرورت 
اص��الح قانون بازار اوراق بهادار اظهار كرد: قانون توس��عه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد در سال 13۸۸ به دليل برخي 
نواقص و كمبودها تصويب ش��د و در زمان خود، منجر به 
تأسيس و راه اندازي ابزارها و نهاهاي مالي زيادي شد. اما با 
گذر زمان و به دليل توسعه بيشتر بازار به واسطه انتشار انواع 
اوراق بهادار، تأسيس نهادهاي مالي مختلف و حضور بيشتر 
سرمايه گذاران )به ويژه س��رمايه گذاران حقيقي( در بازار 
سرمايه و همچنين مواجهه شوراي عالي بورس و سازمان 
بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي حسن اجراي قانون، با 
موانع كاركردي يا عملياتي مواد قانون بازار و قانون توسعه 
كه متناسب با توسعه بازار نبود، سازمان را به اين جمع بندي 
رساند كه در سال 9۷ پيش نويس اصالح قانون بازار را تقديم 
دولت كند تا به صورت اليحه به مجلس ارايه ش��ود. اما به 
داليلي اين اليحه به مجلس ارسال نشد تا سال 99 كه به 
دليل شرايط بازار، مجلس به صورت طرح، اصالح قانون بازار 
را در يك پيش نويس 11 ماده اي كليد زد. زارع پور با اشاره 
به رويكرد اساسي در پيش نويش 11 ماده اي اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار اذعان كرد: رويكرد اصلي اين 11 ماده، بر 
ايجاد ساختار حاكميت شركتي در ساختار سازمان بورس 
بوده اس��ت. افشاي صورت هاي مالي سازمان و همچنين 
تنظيم فعاليت هاي سرمايه گذاران فضاي مجازي، تبليغات 
و آموزش از ديگر رويكردهاي اساسي تلقي مي شوند. او ادامه 
داد: با توجه به اينكه 11 بند يادشده، نمي توانست به صورت 
جامع مشكالت موجود را پوشش دهد و اساسًا مشكالت 
حقوقي بازار سرمايه كشور فراتر از مواردي همچون تنظيم 
مقررات براي تبليغات يا فضاي مجازي اس��ت، براساس 
رايزني هاي صورت گرفته با مجلس و پيرو ايجاد كارگروهي 
براي اصالح قانون بازار و طي جلس��ات متعدد مشترك با 
مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس و همچنين جلسات 
متعدد در س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تركيبي از مواد 
به عنوان خروجي كارگروه مطرح ش��د. افزون بر پوشش 
رويكرد ابتدايي مجلس، تالش شد تا ضمن درج مفاهيم 
جديد در قانون، موادي كه در عمل مانعي براي توسعه بازار 

يا پيشگيري از جرم محسوب مي شدند نيز مرتفع شوند.

    اصالح فصل ششم قانون بازار
 براي افزايش اعتمادا

مدير سرمايه گذاري ش��ركت مديريت سرمايه گذاري 

ملي ايران با بيان اينكه اصالحات يادش��ده تا چه ميزان 
بر شفافيت و همچنين به افزايش اعتماد به بازار سرمايه 
مي انجامد، تصريح ك��رد: در ادبيات بين المللي، اعتماد 
سرمايه گذاران به معناي تمايل سرمايه گذاران به مشاركت 
در فرصت هاي س��رمايه گذاري و استفاده از كانال هاي 
واسطه اي مرتبط با سرمايه گذاري ها بر اساس درك آنها 
از ريسك و بازده است. اعتماد در سطح سرمايه گذاران 
دربرگيرنده دو مولفه اصلي خوش بيني نسبت به ريسك 
و بازده مورد انتظار )وجود ثبات و امكان تصميم گيري 
منطقي( اس��ت و همچنين، اطمينان نسبت به وجود 
حمايت هاي الزم )حمايت در مقابل انواع جرايم از جمله 
كالهبرداري، دستكاري بازار و ...( است. مولفه دوم مبتني 
بر تجربيات اش��خاص شكل مي گيرد و عاملي است كه 
بر تصميم س��رمايه گذاران در ارتباط با ساير ذي نفعان 
همانند سازمان بورس اثرگذار است. او افزود: براساس اين 
دو مولفه بايد گفت سرمايه گذار در صورتي نسبت به بازار 
اعتماد خواهد داشت كه تصميمات او غالباً متأثر از عوامل 
بنيادين مربوط به ناشران باشد و ساير ذي نفعان، فضاي 
ثبات در تصميم گيري براي او به وجود آورند. همچنين، 
سرمايه گذار مطمئن شود در صورت بروز تخلف، از حقوق 
او حمايت مي شود و حقي از وي ضايع نخواهد شد. زارع 
پور با بيان اينكه توجه به مولفه دوم اعتماد در پيش نويس 
اصالح قان��ون بازار اوراق بهادار، نمود پيدا كرده اس��ت، 
گفت: اساسًا تصميم بر اصالح فصل ششم قانون بازار و 
همچنين برخي از موادي كه براي سازمان محدوديت در 
پيگيري هاي قضايي به وجود مي آورد، از جنس همين 
اعتمادافزايي است. افزون بر اين، بندهاي مربوط به ثبات 
در قيمت گذاري ها، مشخص كردن حسابرسان معتمد 
به عنوان اشخاص تحت نظارت، و همچنين افزايش 

دامنه افش��اي اطالعات براي ناشران و نهادهاي مالي 
را مي توان از جنس افزايش اعتماد در بازار برشمرد.

    افزايش آموزش
او با بيان اينكه در اين پيش نويس به آموزش و ارتقاي سواد 
مالي سرمايه گذاران نيز توجه شده است، ابراز كرد: در ادبيات 
بين الملل��ي، واژه آموزش غالبا در كن��ار واژه حمايت آورده 
مي شود. بنابراين، بحث هاي مطرح شده درخصوص آموزش 
و ارتقاي سطح سواد مالي در ميان سرمايه گذاران را مي توان 
به فال نيك گرفت. در اين راستا الزم است گروه هاي هدف 
آموزش، موضوعاتي كه بايد به گروه هاي هدف مختلف ارايه 
ش��ود، و روش هاي مطلوبي كه از طريق آنها آموزش بايد به 
گروه هاي هدف ارايه شود، به خوبي شناسايي شوند. مدير 
سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران ادامه 
داد: در خصوص آموزش، نكته نهايي يا شايد ابهام اين است 
كه آيا مشاركت نهادهايي همچون صداوسيما يا شوراي عالي 
فرهنگي براي ارتقاي سطح سواد مالي و توسعه برنامه هاي 
آموزش��ي، با استفاده از ظرفيت مالي در بازار سرمايه، اتفاق 
مطلوبي خواهد بود يا خير؟ در حالي كه س��نجش س��طح 
سواد مالي در كشور صورت نگرفته و برنامه ريزي مبتني بر 
گروه هاي هدف انجام نشده، به نظر مي رسد درگير كردن ساير 
نهادها، مي تواند به طوالني تر شدن فرآيندهاي آموزشي در 
بازار سرمايه منجر شود. پس از بحران مالي ۲۰۰۸-۲۰۰9، 
كش��ورهاي بس��ياري، س��واد مالي را در قوانين و مقررات 
خود مورد توجه ق��رار دادند، اما پيش از الزام بر برنامه ريزي، 
نيازسنجي و سنجش سطح سواد مالي مورد توجه قرار گرفت.

    تغيير در ساختار شوراي عالي بورس
 زارع پ��ور با مدنظر قرار دادن حضور ي��ك نماينده از كانون 

سهامداران حقيقي در شوراي عالي بورس تصريح كرد: در 
ارتباط با ش��وراي عالي بورس، ابتدا بايد به چند نكته توجه 
كرد؛ نخست اينكه سابقه شوراي عالي بورس در غالب كشورها 
)تا جايي كه بررسي شده است( وجود ندارد. شايد در بعضي 
از كش��ورها مانند تركيه كه نهاد ناظر دو اليه هيات مديره 
غير اجراي��ي و اجرايي دارد يا پاكس��تان كه يك ش��وراي 
سياس��ت گذاري فوق نهاد ناظر دارد، بتوان مشابهت هايي 
با شوراي عالي بورس متصور شد. او افزود: نكته ديگر اينكه 
در تركيب شورا، ابهاماتي وجود دارد و مشخص نيست چرا 
از يك گروه خاص نماينده اي حضور دارد، اما از گروه ديگر، 
نماينده اي نيست! نكته سوم اينكه، در صورت تصويب اين 
قانون تازه فرآيند تش��كيل كانون سهامداران حقيقي آغاز 
خواهد شد و حضور عضو ش��ورا احتمااًل با تأخيري حداقل 
سه ماهه صورت خواهد گرفت. اما در اصل موضوع، حضور 
يك نفر به نمايندگي از مجموع سهامداران، مي تواند اتفاق 
خوبي باشد تا سهامداران حقيقي هم در اتخاذ تصميمات 
كالن بازار سرمايه دخيل باشند. به گفته مدير سرمايه گذاري 
شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران، موضوعي كه بايد 
بيشتر مورد توجه قرار گيرد، احتمال عضويت قشر زيادي از 
س��هامداران در اين كانون، موضوع تضاد منافع و همچنين 
رابطه عضو شورا با كانون است. اينكه حضور نماينده كانون 
سهامداران در ميان سيزده نفر عضو عادي و دو عضو ناظر چه 
منافعي براي آنها خواهد داشت، بايد در عمل مشاهده شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان خاطرنشان كرد: مفاهيم 
جديدي از جمله گزارشگري فساد، توجه به عدالت ترميمي، 
رفع مشكل عدم امكان تأسيس صندوق به مقاصد خاص، 
عضويت رييس سازمان در شوراي پول و اعتبار، و تالش براي 
اثرگذاري بيشتر بازار سرمايه در تصميمات سطح كالن را 

مي توان از مزاياي اين اصالحات بر شمرد.
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ايران خودرو و سايپا 
بلوكي عرضه مي شود 

ف�ارس| حس��ين قرب��ان زاده، رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي در مورد واگذاري سهام دولت در قالب 
رد ديون اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال جاري 
دولت 9۰ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون خود به تأمين 
اجتماعي بايد واگذار كند، همچنين 13۰ هزار ميليارد 
تومان بابت ديون دولت به نهادهاي عمومي مانند بنياد 
ش��هيد و ديگر نهادها واگذار كند كه براساس بند »ي« 
تبصره ۲ قانون بودجه امسال انجام مي شود. وي در مورد 
اينكه آيا شركت هايي كه در قالب رد ديون داده مي شود، 
مورد قبول طلبكاران از دولت اس��ت، گفت: فهرستي از 
شركت ها را دولت پيش��نهاد مي كند و براي واگذاري به 
تصويب مي رساند، ارزش گذاري مي شود و بعد از آن بايد 
به هيات واگذاري برود و مصوبه اين هيات را دريافت كند 
و پس از آن قرارداد انتقال سهام به آن نهاد يا سازمان مانند 
تأمين اجتماعي، بنياد شهيد و ساير نهادها واگذار مي شود. 
رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: امسال در 
قالب بودجه دولت مكلف اس��ت ۷۰ هزار ميليارد تومان 
فروش مستقيم سهام شركت هاي دولتي را داشته باشد 
و از اين طريق منابع براي بودجه به دست آورد. قربان زاده 
در مورد واگذاري سهام به متولدان 14۰۰ گفت: هنوز در 
اين زمينه جمع بندي صورت نگرفته و اختالف نظر وجود 
دارد و قرار اس��ت از محل س��هام دولت در صندوق هاي 
قابل معامله بورسي يا ETF در بورس دولت بودجه اي را 
اختصاص دهد و از اين محل به متولدان سال گذشته يك 
ميليون تومان پرداخت كند كه البته اين تكليف سازمان 
خصوصي س��ازي نيس��ت و مربوط به كل دولت است. 
وي در مورد واگذاري بلوكي س��هام ايران خودرو و سايپا 
گفت: سهام دولت در ايران خودرو 5 درصد و در سايپا 1۷ 
درصد باقي مانده است كه اين ميزان سهام، سهام تودلي 
هم دارد، يعني در برگيرنده سهام شركت هاي ديگر هم 
هست. به عنوان مثال صندوق بازنشستگي كشوري در 
ايران خودرو بين ۷ تا ۸ درصد س��هام دارد كه اين سهام 
قابليت تجميع شدن با سهام دولت است كه در قالب بلوك 
عرضه شود چون براي خريدار هم صرف مي كند و مي تواند 
سهميه اي در هيات مديره اين شركت داشته باشد. البته 
هنوز عرضه بلوكي سهام به صورت قطعي تصميم گيري 
نش��ده اس��ت و بايد بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
صنعت، معدن و تجارت هماهنگي ايجاد شود. رييس كل 
سازمان خصوصي سازي در مورد آزادسازي سهام عدالت 
گفت: روش اداره س��هام عدالت در ش��وراي عالي بورس 
بررسي مي شود و اين بر اساس توصيه اي است كه مقام 
معظم رهبري ارايه كرده اند كه شوراي عالي بورس روش 
مديريت سهام عدالت را تعيين تكليف كند. در اين زمينه 
اين شورا كارگروهي را تشكيل داده تا آيين نامه اجرايي 
سهام عدالت را به نتيجه برساند. البته تاكنون بر اساس 
آيين نامه قبلي در مورد سهام عدالت عمل مي شده است. 
قربان زاده ادامه داد: براي فصل جاري مجامع شركت ها 
تا 31 تيرماه 14۰1 كارگروهي تشكيل شده كه مركب 
از نماينده وزارت اقتصاد، نماينده حقيقي شوراي عالي 
بورس و نماينده كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
در اين كارگروه حضور دارند، اما براي مديريت بلندمدت 
سهام عدالت بايد شوراي عالي بورس شيوه اجرا و مديريت 
آن را تصميم گيري كند. وي همچنين در مورد واگذاري 
دو باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس و استقالل موسوم 
به سرخابي ها عنوان كرد: واگذاري 1۰ درصد سهام اين دو 
باشگاه از طريق فرابورس در اسفندماه سال گذشته به پايان 
رسيد. اكنون آماده بازگشايي نماد معامالتي سرخابي ها 
هستيم. رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: شركت 
پرسپوليس در آستانه اخذ مجوز براي بازگشايي نماد در 
فرابورس اس��ت، وگرنه 1۰ درصد از سهام اين شركت تا 
۲۸ اسفند پذيره نويسي شد. قربان زاده گفت: در فروردين 
سال جاري مراحل اخذ مجوز براي بازگشايي نماد طي شده 
است. اين مجوز توسط سازمان خصوصي سازي، سازمان 
بورس و سازمان ثبت اسناد صادر مي شود. بخشي از اين 
مراحل مشروط به اين شده است كه سازمان بورس بايد در 
مورد حسابرسي داخلي اين باشگاه ها به عنوان شركت هاي 
فرابورسي كنترل هايي داشته باشد و بعد از آن بازگشايي 
نماد معامالتي انجام ش��ود. وي تأكيد كرد: پرسپوليس 
مراحل نهايي اخذ مجوزها را طي مي كند و اگر حسابرسي 
داخلي اين شركت به تأييد سازمان بورس برسد به زودي 
شاهد بازگشايي نماد پرسپوليس در فرابورس خواهيم 
بود. وي خاطرنشان كرد: كميته اي با حضور وزير ورزش و 
نمايندگاني از باشگاه ها براي نظارت بر نحوه مصارف منابع 
جمع آوري شده از عرضه اوليه در مورد دو باشگاه تشكيل 

شده است و در اين زمينه تخلفي صورت نمي گيرد. 

افت دوباره بورس پاكستان
س�نا| در حال حاض��ر ارزش روپيه در براب��ر دالر در 
پايين ترين سطح خود قرار دارد. بورس پاكستان 9۰۰ 
واحد ديگر افت ارزش سهام داشت. فرخ سليم، اقتصاددان 
پاكستاني مقيم اسالم آباد به »آسيا تايمز« گفت: »فشار 
روي روپيه به دليل كاهش ورودي دالر و عدم حمايت 
كشورهاي دوست از جمله چين، عربستان سعودي و 
امارات متحده عربي در حال افزايش يافتن است. تاخير 
در احياي بس��ته كمك مالي ۶ ميليارد دالري صندوق 
بين المللي پول نيز باعث كاهش شديد ذخاير پاكستان 
شده اس��ت. بازارهاي مالي در آن كشور در حال سقوط 
هستند و اعتماد سرمايه گذاران در حال كاهش بوده و 
بانك دولتي پاكستان تنها 1۰.44 ميليارد دالر از جمله ۶ 
ميليارد دالر وام سپرده نقدي دريافتي از چين، عربستان 
سعودي و امارات را در اختيار دارد. سليم مي گويد بايد 
اقدام مالي فوري به منظور مقابله با اين وضعيت صورت 
گيرد. چهارشنبه گذشته، بورس اوراق بهادار پاكستان 
پ��س از يك دوره فروش ش��ديد تقريبا س��قوط كرد و 
ش��اخص آن بيش از 11۰۰ واحد سقوط ارزش سهام 
در معامالت روزانه را تجربه كرد. نرخ تورم و قيمت اقالم 
غذايي در آن كش��ور در حال افزايش بوده و روپيه واحد 
پول ملي آن كشور در يك ش��يب لغزنده قرار گرفته و 
با كاهش ارزش مواجه ش��ده است. روپيه پاكستان در 
وضعيت لغزنده اي قرار دارد كه در طول سال مالي جاري 
افت شديد ۲1.۷۲ درصدي را نشان مي دهد. پاكستان 
همزمان با سريالنكا به سوي ورشكستگي پيش مي رود 
و اين موضوع در ميانه فضاي سياسي بسيار پرتالطم و 
همزمان با تهديد به راهپيمايي در اس��الم آباد پايتخت 
پاكستان توسط »عمران خان« نخست وزير بركنار شده 
صورت مي گيرد. او خواستار برگزاري انتخابات جديد 
در آن كش��ور تا تاريخ ۲۰ مه شده است. كارشناسان و 
تحليلگران اقتصادي خواستار اعمال وضعيت اضطراري 
مالي در پاكس��تان براي مقابله با چالش هاي اقتصادي 
هستند. آنان پيشنهاد مي كنند كه ۸۰۰ ميليارد روپيه 
)4.1 ميليارد دالر( معافيت مالياتي موجود براي بخش 
شركت ها لغو شده و ماليات هاي بيشتري بر زمين، امالك 
و دارايي ها وضع شود. آنان همچنين خواستار كاهش 
هزينه هاي دفاعي غير جنگي، وضع ماليات اضطراري 
ويژه بر وس��ايل نقليه 1۶۰۰ سي سي يا بيشتر، دوبرابر 
كردن تعرفه برق در امالك مسكوني به مساحت ۶۶۸ 
متر مربع يا بيشتر و كوچك كردن ادارات دولت فدرال 
هستند. كسري حساب جاري كشور در ماه مارس تقريبا 
دو برابر شد و مجموع شكاف در 9 ماه نخست )ژوئيه تا 
مارس( س��ال مالي جاري را به بيش از 13 ميليارد دالر 
رس��اند. داده هاي گردآوري ش��ده توسط بانك دولتي 
پاكستان نشان مي دهد كه رشد واردات 41.3 درصد در 
بازه زماني 9 ماهه بوده است در حالي كه در مدت مشابه 
سال گذش��ته اين ميزان 11.5 درصد بوده است. در ماه 
ژوئيه تا مارس واردات در مجموع ۶۲.13۷ ميليارد دالر 
در مقايس��ه با صادرات ۲۸.۸55 ميليارد دالري هزينه 
داشته است. افزايش واردات باعث افزايش كسري تجاري 
و كاهش نرخ ارز شد، زيرا تقاضا براي دالر در سال مالي 
جاري به طور غيرعادي باال بود. مجموع كسري تجاري 
در 9 ماهه اول )ژوئيه تا مارس( سال مالي جاري به 35.5۲ 
ميليارد دالر افزايش يافت اين در حالي است كه در مدت 
مشابه سال مالي گذشته اين ميزان ۲۰.۸ ميليارد دالر 
بود. به طور مطلق، كسري تجاري بيش از 15 ميليارد دالر 
افزايش يافت كه نشان دهنده بدتر شدن وضعيت حساب 
خارجي است. پاكستان با اين كسري احتماال در ماه هاي 
آينده وارد بحران تراز پرداخت ها خواهد شد. در عرصه 
اقتصاد داخلي افزايش 1۷ درصدي قيمت اقالم غذايي 
زندگي طبقات فقير و متوسط را كه در شرايط سختي 
گرفتار شده اند و سعي در تامين مخارج شان دارند ويران 
كرده است. تحليلگران ادعا مي كنند زماني كه دولت فعلي 
پاكستان يارانه سوخت را به طور كامل حذف كند موج 

تازه اي از افزايش نرخ تورم رخ خواهد داد.

چرا بايد بورس كاال 
تقويت شود؟

كاالخبر| رحمت اهلل فيروزي پوربادي، عضو كميسيون 
عمران مجلس با بيان اينكه از رسالت هاي اصلي بورس 
كاال، شفاف سازي معامالت و كشف عادالنه قيمت ها است، 
گفت: توليدكنندگان و مصرف كنندگان در بورس كاال 
قادر خواهند بود در محيطي رقابتي و برابر محصوالتشان 
را عرضه و خريداري كنند لذا سازوكار بورس كاال يكي از 
راهكارهاي صحيح، منطقي و معقول براي مصرف كننده 
و توليدكننده اس��ت. وي افزود: عرضه در بورس كاال به 
توليدكنندگان اين امكان را مي دهد، با توجه به تقاضايي 
كه در جامعه وج��ود دارد براي توليد برنامه ريزي كنند، 
 كما اينكه اين ش��فافيت داده ها در بورس كاال، دس��ت 
رانت خواران و واس��طه گران غير ضروري را از بازار كوتاه 
مي كند.فيروزي تصريح ك��رد: بورس كاال به تخصيص 
بهينه منابع كمك مي كند و فرهنگ سازي در اين زمينه 
بايد ادامه يابد تا مجموعه افراد فعال در حوزه پولي و بازار 
سرمايه، توليد و همينطور مصرف كنندگان آشنايي كافي 
را با مزاياي اين سازوكار به دست آورند كه از ظرفيت هاي 
اين بورس عالوه بر حوزه هاي صنعتي، معدني، پتروشيمي 
و نفتي در بخش كشاورزي و دامي مي تواند كمك كننده 
باشد.  وي در پايان گفت: بايد هماهنگي مناسب بين همه 
قوا و اركان نظ��ام در زمينه حمايت صحيح از واحدهاي 
توليدي وجود داشته باشد كه سازوكار بورس كاال در اين 
زمينه غيرقابل انكار است و اميد مي رود با سياست گذاري 
مطلوب در بخش توليد و عرضه شاهد تعادل بازارها باشيم.

درخواست ورود خوراك 
پااليشگاه ها به بورس انرژي

فارس| در حاضر حاضر نرخ خوراك پااليش��گاه ها به 
شكل كامال غيرشفاف توسط شركت پااليش و پخش 
تعيين مي شود. اين مساله باعث شده انتشار صورت هاي 
مالي اين شركت ها هميشه با تاخير انجام شده و ابهام اين 
مساله بازار سرمايه را دچار نوسان كند. عمده محصوالت 
شركت هاي پااليشي در بورس انرژي و بورس كاال معامله 
مي ش��ود و براي از بين بردن رانت و افزايش شفافيت 
در اقتصاد بايد خوراك پااليش��گاه ها در بس��تر بورس 
انرژي معامله شود. پيش بيني پذير بودن اقتصاد يكي 
از شعارهاي اصلي دولت آقاي رييسي است و اين مهم 
بايد هرچه سريعتر با تصويب ورود خوراك پااليشگاه ها 
به بورس انرژي محقق ش��ود. طبق ماده 13 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: كليه 
پااليشگاه هاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه 
نفت خام و ميعانات گازي خريداري ش��ده تحويلي به 
قيمت هر بش��كه نود و پنج درصد )95%( تحويل روي 
كشتي )فوب( خليج فارس و به  صورت نقدي يا اعتبار 
اسنادي يك  ماهه به شركت دولتي ذي  ربط تابعه وزارت 
نفت، مجازند فرآورده هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را راسًا 
صادر كنند و دولت مكلف است ساالنه سهم صندوق 
توسعه ملي را پرداخت نمايد.تبصره 1- استفاده از ساز 
و كارهاي ب��ورس انرژي در خريد و ف��روش نفت خام 
و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفت��ي و انرژي برق در 
اولويت قرار دارد. تبصره ۲- شركت دولتي ذي  ربط تابعه 
وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات 

گازي عرضه شده در بورس را: 
1- ت��ا دو درصد )۲ %( كمتر از نود و پنج درصد )95 %( 

تحويل روي كشتي )فوب( خليج فارس تعيين كند.
۲- تا س��ه درصد )3 %( كمتر از بند )1( براي توس��عه 
پااليشگاه هاي موجود يا احداث پااليشگاه هاي جديد تا 

1۰ سال پس از بهره برداري، تعيين كند.
بنابراين از دولت محترم و شوراي هماهنگي سران قوا 
انتظار مي رود هرچه سريعتر ورود خوراك پااليشگاه ها 

به بورس انرژي را در دستور كار خود قرار دهد.

»تعادل« گزارش مي دهد

سيگنال فروشان در انتظار قوانين جديد بورسي

شاخص كل بورس نوساني شد
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز شنبه، 31 
ارديبهشت ماه با 15 هزار و ۲۸۶  واحد كاهش، در ارتفاع يك 
 ميليون و 5۷9  هزار واحدي قرار گرفت. بر اساس گزارش 
ايرنا معامله گ��ران در دو بازار بورس و فرابورس بيش از 1۲ 
ميليارد و ۲۲۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به 
ارزش 9۷ هزار و ۷43 ميليارد ريال معامله كردند.  شاخص 
كل بورس تهران در پايان معامالت اي��ن روز با 15 هزار و 
۲۸۶  واحد كاهش، در ارتفاع يك  ميليون و 5۷9 هزار واحد 
ايستاد. ش��اخص هم وزن با ۲ هزار و 443 واحد كاهش به 
44۰ هزار و 1۸۰ واحد و شاخص قيمت با يك هزار و 511 
واحد افت به ۲۷۲  هزار و 353 واحد رس��يد. شاخص بازار 
اول، 11 هزار و ۲۰9 واحد و ش��اخص بازار دوم 3۰  هزار و 
۷4۷ واحد كاهش را ثبت كردند. در بورس ديروز حقوقي ها 
حدود 4۷۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد پنج هزار و ۷3۰ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي ۲3درصد يعني هزار و 3۰۰ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدش��ان هشت درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در سه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و 
»فرآورده هاي نفتي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »محصوالت غذايي و آشاميدني« و »فعاليت هاي 
كمكي به نهادهاي مالي واسط« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »بوعلي«، »فوكا« و »فوالد« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 
بيشتر به »خبنيان«، »تماوند« و »غكورش« معطوف بود. 
مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري شركت پتروشيمي 
بوعلي سينا معادل 44ميليارد تومان افزايش يافت و از سوي 
ديگر سهامداران حقيقي بنيان ديزل با برتري 3۸ميليارد 
توماني ابتكار عمل را در دست گرفتند. روز يكشنبه افزايش 
سهام حقيقي ها در 49نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
115نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دس��ته اول ۲۸۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دس��ته دوم ۷1۰ميليارد تومان بود. در روز شنبه در ادامه 
معامالت بورس تهران، بيش از 9 ميليارد و ۷4 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و 3۸۷ ميليارد ريال 
و در ۶4۶ هزار و 94۷ نوبت معامله شد. عالوه بر اين در بين 
همه نمادها، بانك ملت بانماد »وبملت« با ۷1۸ واحد، بانك 
تجارت بانماد »وتجارت« با ۲۷5 واحد، صنايع پتروشيمي 
كرمانشاه بانماد »كرماش��ا« با 1۶1 واحد، صنعت غذايي 
كورش بانماد »غكورش« با 1۶۰ واحد و بانك صادرات ايران 

بانماد »وبصادر« با 1۲3 واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس 
همراه شدند. در مقابل پتروشيمي پارس بانماد »پارس« با 
يك ه��زار و 35۲ واحد، معدني و صنعتي چادرملو بانماد 
»كچاد« با يك ه��زار و 1۶۶ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
بانماد »فوالد« با يك هزار و 31 واحد، پتروش��يمي نوري 
بانم��اد »نوري« با 95۲ واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي بانماد »شستا« با ۸۶3 واحد و نفت و گاز و 
پتروشيمي تامين بانماد »تاپيكو« با ۸۶۰ واحد تاثير منفي 
بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در روز شنبه 
شركت انتقال داده هاي آسياتك بانماد »آسياتك«، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي بانماد »شستا«، پااليش 
نفت اصفهان بانماد »شپنا«، گس��ترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو بانماد »خگستر«، بانك ملت بانماد »وبملت«، 
بانك تجارت بانماد »وتجارت« و سايپا بانماد »خساپا« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه 593 ميليون و ۲13 هزار برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و 5۲4 ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس كاهشي شد
ش��اخص فرابورس نيز در روز ش��نبه بيش از 1۰4 واحد 
كاهش داشت و به ۲1 هزار و 539 واحد رسيد. در اين بازار 
سه ميليارد و 15۲ ميليون برگه سهم و اوراق مالي به ارزش 
35 هزار و 35۶ ميليارد ريال داد و ستد شد، تعداد دفعات 
معامالت امروز فرابورس بيش از ۲9۶ هزار و 14۷ نوبت بود.

نمادهاي داروسازي دانا بانماد »ددانا«، اعتباري ملل بانماد 
»وملل«، حمل و نقل گهر ترابر سيرجان بانماد »حگهر«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد بانماد »شجم«، توسعه 
و عمران اس��تان كرمان بانماد »كرمان« و توسعه سامانه 
نرم افزاري نگين بانماد »توسن« با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين پليمر آرياساسول بانماد 
»آريا«، پتروش��يمي تندگويان بانماد »شگويا«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين بانماد »صبا«، گروه توسعه مالي 
مهر آيندگان بانماد »ومهان«، نفت ايرانول بانماد »شرانل«، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي بانماد »سمگا« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند. 

    ۱۸۷ شركت و ۳۰۰ دارايي
 در فهرست واگذاري دولت

 احس��ان خاندوزي، وزي��ر اقتصاد در نخس��تين رويداد 

بين المل��ل خصوصي س��ازي در اقتصاد اي��ران در محل 
سالن اجالس س��ران در تهران اظهار كرد: بر اساس قانون 
بودجه 14۰1 و مصوبه اولين جلس��ه هيات واگذاري كه 
چند هفته قبل برگزار شد، امسال 1۸۷ شركت دولتي با 
درصدهاي مختلف س��هم دولت كه از سه تا چهار درصد 
گرفته تا 1۰۰ س��هام دولت وج��ود دارد، همچنين 3۰۰ 
عن��وان دارايي متنوع دولت در دس��تور كار واگذاري قرار 
دارد. وي ادام��ه داد: ابالغ سياس��ت هاي اصل 44 قانون 
اساسي در سال هاي ۸4 و ۸5 توسط مقام معظم رهبري 
و تصويب قانون اجراي سياس��ت هاي كلي در س��ال ۸۷ 
توسط مجلس شوراي اسالمي صورت گرفت و مطابق آن 
دسته بندي فعاليت هاي اقتصادي حاكميت به گروه هاي دو 
و سه انجام شد. خاندوزي افزود: تنظيم رويه هاي قانوني و 
سياست گذاري به منظور خروج دولت از بنگاه داري و تمركز 
بيشتر بر اهداف سياس��ت گذاري، اتفاق مبارك ديگري 
بود كه در زمينه گسترش مالكيت عموم مردم رخ داد. در 
اين زمينه بايد توانمندي بخش خصوصي افزايش يابد تا 
بار مالي دولت و مديريت ناكارآمد بر ش��ركت هاي دولتي 
اصالح شود. در اين صورت، در مجموع رشد و رقابت پذيري 
اقتصاد افزايش مي يابد. وي در ادامه به رش��د ارزش بازار 
سرمايه در 15 س��ال گذشته اشاره كرد و ادامه داد: در اين 
بين، توان بازار سرمايه ارتقا يافته و اعتراف مي كنم دولت در 
توانمندسازي خصوصي سازي و اهليت  سنجي و واگذاري 
بدون فس��اد، كارنامه قابل قبولي نداشته است. وزير امور 
اقتصادي و دارايي تصريح كرد: امروز و در اين نشست تالش 
كرديم كه تمام شركت هاي واگذار شده دولت در سال هاي 
گذشته مورد بازخواني قرار بگيرند. مجموعه شاخص هاي 
اقتصادي و عملكردي آنها پيش و پس از واگذاري مدنظر 

سياس��ت گذاران باش��د و با بهره گيري از تالش ۲5 سال 
گذش��ته و تجارب خارجي بتوانيم  درجهت تغيير مسير 
آينده اقتصاد ايران با عبرت آموزي از گذشته ادامه دهيم. 
به نظر مي رسد ريل گذشته وافي براي سياست گذار نبوده 
و اگر مي خواهيم در نقطه ديگري بايس��تيم بايد مس��ير 
پيش رو را تغيير دهيم. وي تاكيد كرد: امروز اعتماد اندكي 
در واگذاري هاي دولتي وجود دارد؛ بايد توجه داش��ت كه 
تنها اعمال حقوق مالكانه دولت كافي نيست، زيرا قبل از 
واگذاري بنگاه ها، نه بنگاه ها بهره ور شدند و نه اينكه پس از 
واگذاري ها رصد و پايشي صورت مي گيرد. در حقيقت يك 
نوع رهاشدگي ديده مي شود. گويا صرف تغيير مالكيت از 
دولت به بخش غيردولتي مانند عصاي جادويي عمل كند، 
در حالي كه بهره وري و كارآمدي در بنگاه هاي واگذار شده 
افزايش نيافته است، بنابراين بايد در روند واگذاري ها تجديد 
نظر شود. خاندوزي گفت: اميدواريم سياست گذاران براي 
اهداف خودشان ابزارها و مسيرهاي بهينه تري انتخاب كنند. 
ما در قوه مجريه قانون بودجه را اجرا مي كنيم اما از منظر 
سياست گذاري بايد در قوانين بودجه تجديدنظر شود. وزير 
اقتصاد تصريح كرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبري 
در زمينه اجراي قانون اصل 44، پيش نويس اليحه اصالح 
قانون اصل 44 نيز آماده ارايه به كميسيون اقتصادي دولت 
شده كه پس از بررسي در صحن دولت هم اليحه به صورت 
نهايي به مجلس ارسال خواهد شد. وي ابراز داشت: مديران 
بخش عمومي و دولتي بايد تصميمات بهينه اي اتخاذ كنند 
تا سالمت بيشتري در بنگاه هاي عمومي حاكم شود و در اين 
مسير هم آماده هستيم كه صورت هاي مالي مانند گذشته 
در سامانه كدال منتشر شود و به منظر همه صاحب نظران 

برسد كه گامي در مسير شركت داري دولت خواهد بود.



گروه راه و شهرسازي|
پارامتر تازه در جابه جايي منحني تقاضاي مس��كن 
اجاره اي و در پي آن رش��د اجاربها در كالن شهرها 
شناسايي شد. اگر چه طي سال هاي اخير، در پي افت 
ارزش ريال در برابر ساير ارزها و به ويژه دالر امريكا، 
بسياري از اتباع همس��ايه غربي ايران را براي خريد 
خانه در مناطق توريستي و خوش آب و هواي كشور 
ترغيب كرده بود، از 9 ماه پيش تاكنون، با س��قوط 
دولت قانوني افغانستان و استقرار »امارت اسالمي« 
در همسايه ش��رقي، موج مهاجرت افغانستاني ها به 
ايران و به ويژه به كالن شهرهاي كشور چندين برابر 
سال هاي قبل، دچار جهش شده است. در نخستين 
روزهاي س��ال 1401 با افزايش چشمگير جمعيت 
افغانس��تاني ها در مراكز عمومي پايتخت همچون 
درياچه چيتگر، مي��دان آزادي و... اين مس��اله در 
كانال هاي تلگرامي و واتس آپي داغ ش��د. در همان 
ايام بود ك��ه برخي از مس��ووالن از جمله مقام هاي 
مسوول در سازمان راهداري اعالم كردند كه روزانه 
حدود 5 هزار نفر از اتباع افغانستان از مرزهاي زميني 
به طور رسمي وارد كشور مي شوند. همزمان، برخي 
برآوردها نيز با استناد به ورود غيرقانوني گروه هايي 
از اتباع افغانس��تان به ايران، جمعيت روزانه ورودي 
به كش��ورمان را تا 10 هزار نفر تخمين زدند. از اين 
رو، مي توان با يك حساب سرانگشتي، گفت كه طي 
270 روز گذش��ته، حداقل يك ميليون و 350 هزار 

تا 2 ميليون و 700 هزار نفر از اتباع افغانستاني وارد 
ايران شده اند. بي گمان، اين جمعيت قابل توجه در 
كوتاه مدت و به طور فوري نيازمند، مسكن اجاره اي 
هستند. به همين دليل، در تمام قيمت هاي موجود 
اجاربها در كالن ش��هرها، ميزان تقاضا براي مسكن 
اجاره اي باال رفت��ه و منجر ب��ه جابه جايي منحني 
تقاضا شده اس��ت.اين در حالي است با جهش چند 
باره قيمت مس��كن در طي س��ال هاي اخير، بخش 
قابل توجهي از »نياز« به مس��كن ملكي به ش��كل 
»تقاضاي موث��ر« در بازار اجاره رخ نموده اس��ت و 
به عبارتي، تع��داد فايل هاي اجاره در برابر جمعيت 
متقاضي كمتر و كمتر شده است و همين عامل نيز 
منجر به رشد اجاربها شده است. بنابراين اگر تا قبل 
از سال 1400 موتور رشد اجاربها، از سوخت »تورم« 
جان مي گرفت و فعاليت مي كرد، از س��ال گذشته 
عامل تازه »مهاجران خارجي« به كشور بازار اجاره 

را دستخوش تغيير كرده است.

    قيمت مسكن؛ متهم اصلي بازار اجاره
فرهاد بيضايي كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو 
با تسنيم، در پاس��خ به اينكه مهم ترين مشكل بازار 
اجاره و مس��تأجران و راهكار رفع آن چيست؟ گفت: 
بازار اجاره مس��كن متغيرهاي متفاوتي دارد كه هر 
كدام از اينها بايد نسبت به آنها برنامه اي وجود داشته 
باشد. مهم ترين مساله اي كه در بازار اجاره داريم قيمت 

مسكن است. قيمت مسكن عامل اصلي نوسانات اين 
بخش اس��ت. قيمت مس��كن نيز از 3 عامل افزايش 
نرخ ارز بوده كه طي س��ال هاي گذش��ته همواره رو 
به رش��د بوده اس��ت و همچنين عرضه و تقاضا تأثير 
مي پذيرد. طي س��ال هاي اخير عدم عرضه مناسب 
عامل تشديدكننده در بازار اجاره مسكن بوده است.

كاه��ش عرضه به خصوص زمين ه��م طي يك دهه 

اخير به عنوان عامل ديگري بوده كه قيمت مس��كن 
را افزايش داده است. به هرحال هميشه قيمت اجاره 
تابعي از قيمت مسكن اس��ت؛ وقتي افزايش قيمت 
در بخ��ش مس��كن روي مي دهد در ب��ازار اجاره هم 
اثرگذاري خودش را دارد. طي 10 س��ال براي تملك 
واحد مس��كوني برنامه عملياتي خاصي نداشته ايم و 
بازار ملكي مسكن را خيلي تقويت نكرده ايم.او افزود: 

افزايش قيمت هاي ناشي از افزايش نرخ دالر و كاهش 
درآمد خانوارها باعث ش��ده بود كه تقاضاي مصرفي 
در بازار مس��كن كمترين نقش را داشته باشد. وقتي 
تقاضاي مصرفي نتواند در بازار ملكي حضور داش��ته 
باش��د در بازار اجاره حضور مي يابد و ب��ه عنوان بازار 
موازي و جايگزين. اجاره نش��يني در ايران يك اجبار 
اس��ت نه يك انتخاب.اين وضعيت باعث مي ش��ود 
فشار تقاضا در بازار اجاره همچنان حفظ شود، البته 
در مقاطعي متناس��ب با رش��د قيمت مسكن، نرخ 

اجاره بهاي مسكن افزايش نيافته است.

    نقش بانك ها در بازار مسكن
بيضايي همچني��ن با بيان اينكه برخ��ي بانك ها و 
شخصيت هاي حقوقي واحدهاي مسكن در حجم 
انبوه دارند، اظهار كرد: اصاًل دنبال اينكه واحدهاي 
مذكور را اجاره دهند، نيس��تند، اينها را گذاشتند 
چند س��ال ديگر به فروش برود و ت��راز منفي فالن 
بانك را اصالح كند، در نهايت افزايش تقاضا ناش��ي 
از اجبار خانوارها براي سكونت در منزل اجاره اي و 
افزايش قيمت ناشي از قيمت مسكن باعث مي شود 
وضعيت ب��ازار اجاره طي يك دهه اخير نامناس��ب 
باشد. دهه 80 افزايش قيمت مسكن و خانه مساله  
اصلي ب��ود و بازار اجاره فش��ار آن چنان��ي بر مردم 
نداشت.او تصريح كرد: اآلن كسي كه تمام وقت كار 
مي كند، سابقه كاري دارد و پس اندازي تحت عنوان 

وديعه دارد امكان اين را كه بتواند اجاره هاي موجود 
را بپردازد، ندارد. فاصله بين درآمد و قيمت مسكن و 
ارزش اجاره ملك يك دره خيلي عميقي شده است. 

    اثرگذاري باالي مهاجران افغانستاني
در بازار اجاره

اين كارشناس مسكن همچنين اظهار كرد: در چند ماه 
اخير يك عامل تش��ديدكننده نيز اضافه شده و آن هم 
مهاجرت اتباع خارجي به خصوص افغاني ها به ايران است. 
با توجه به اتفاقات روي داده در افغانستان اين مهاجرت در 
كالن شهرهاي كشور خيلي اثرگذار بوده است.او در پاسخ 
به اينكه اين مهاجرت بيشتر براي نوار شرقي كشور بوده يا 
به ساير استان ها نيز گسترش يافته است؟ گفت: براي همه 
استان هاس��ت، اآلن در استان هاي قم و تهران تأثيرگذار 
بوده اس��ت. بحثي هم كه وجود دارد فعاالن بازار مسكن 
اين وضعيت را رصد مي كنند، وقتي مي بينند فشار تقاضا 
وجود دارد، قيمت اجاره افزاي��ش مي يابد. اين عامل در 
همه حوزه ها به ما شوك وارد كرده و در بازار مسكن بيشتر 
بوده است. در برخي مناطق مانند شهرهاي توريستي و 
خوش آب وهوا تقاضاي مسكن از سوي همسايگان غربي از 
جمله عراق وجود داشته است. او در پاسخ به اينكه مهاجران 
خارجي نمي توانند ملك را به نام خودشان بزنند، نيز اظهار 
كرد: خريد ملك به صورت قولنامه اي انجام مي شود، اين 
اتفاق در شمال، مشهد، خوزستان و... در حال انجام است، 

اينها مواردي است كه بايد براي آنها برنامه ريزي شود.
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اثر ورود نزديك به 3 ميليون افغانستاني به ايران طي 9 ماه گذشته در بازار مسكن شناسايي شد

رد پاي خارجي ها در بازار اجاره 

در همين حال، س��عيد لطفي، عضو اتحاديه مشاوران 
امالك با بي��ان اينكه افزايش تقاضا در حاش��يه تهران 
باعث افزايش اجاره بهاي حاشيه نشين ها شده، گفت: 
در اين شرايط دولت پيشنهاد وام 100 ميليون توماني 
براي وديعه را مط��رح كرده و نه تنها كه اين مبلغ امروز 
كفاف پول رهن را نمي دهد بلكه اساس��ا مس��تاجران 
دسترس��ي به اين وام ندارند و در سال گذشته كمتر از 
10 درصد مستاجران موفق به دريافت وام وديعه شدند. 
 لطفي در گفت وگو با ايلنا با اشاره به افزايش غيرمنطقي 
اجاره بها در تهران اظهار كرد: امروز ش��اهد جابه جايي 
و نزول منطقه س��كونت خانوار هس��تيم به طوري كه 
خانواري كه در ش��مال تهران سكونت داشتند به مركز 
ش��هر و خانواري كه در مركز شهر مس��تاجر بودند به 
جن��وب ته��ران و خانوار س��اكن در جن��وب تهران به 

حاشيه و حومه تهران منتقل ش��ده اند و دقيقا افزايش 
قيمت اجاره در ش��هر تهران به طور مس��تقيم بر روي 
 نرخ كرايه واحدهاي حاش��يه تهران هم اثر گذار است و 
حاشيه نش��ين ها هم با معضل افزايش اجاره مواجه اند. 
وي ادامه داد: خط فقر باالتر آمده و خانوار بيشتري زير 
خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف 
هزينه هاي مسكن مي شود به طوري كه خانوار با مبلغ 
رهن امسال، سه سال پيش مي توانستند صاحب خانه 
شوند. اين در حالي است كه درآمد خانوار در حد افزايش 

هزينه ها باال نرفته و خط فقر عميق تر شده است.

    راهكار كنترل فشار تقاضا در بازار اجاره؟
عضو هيات عامل اتحاديه امالك تهران، تبعات 8 سال 
عدم ساخت وس��از، خاك خوردن ط��رح  اجاره داري 
حرفه اي، ورود بانك ها به مس��كن و بروكراسي اداري 
را عامل اصلي وضع فعلي بازار اجاره دانس��ت و گفت: 
فشار تقاضا در بازار اجاره با ساخت مسكن استيجاري 
و هم زمان طرح نهضت ملي مس��كن كاهش مي يابد.

لطفي در گفت وگو با ايرن��ا درباره راهكارهاي كنترل 
بازار اجاره گفت: اگر بازار عرضه و تقاضا را كنترل كرده 
بوديم، اكنون مجبور نبوديم با دستور و مصوبه قيمت ها 

را كنت��رل كنيم.وي توضيح داد: ب��ازار اجاره نيازمند 
زيرساخت مناسب با تقاضا است در همين راستا سال 
85 »اجاره داري حرفه اي« به عنوان طرحي آينده دار 
براي بازار اجاره طراحي شد كه در آن ساخت واحدهاي 
استيجاري با كمك شهرداري در نظر گرفته شده بود؛ اما 
از همان سال در حد طرح مانده است و حتي يك واحد 
آپارتمان استيجاري ذيل اين طرح ساخته نشد. به گفته 
عضو هيات عامل اتحاديه امالك تهران اگر واحدهاي 
استيجاري ساخته و تحويل داده شده بود فشار فعلي 
در بازار اجاره وجود نداشت.8 سال كاري نيز آجر روي 

آجر گذاشته نشد و اكنون مواجه شديم با شرايطي كه 
خطر عرضه كمتر از تقاضا، بازار را دچار تبعات سنگين 
كرده است.به گفته عضو هيات عامل اتحاديه مشاوران 
امالك تهران متوس��ط قيمت خانه در 5 س��ال پيش 
مت��ري 5 ميليون بود و اكنون در س��ال 1401 به 35 
ميليون رسيده است بدين معني كه قيمت خانه حدود 
500 درصد باال رفته و ۶ برابر ش��ده است.وي توضيح 
داد: از آنجايي كه قيمت اجاره تابع قيمت مسكن است 
با افزايش قيمت خانه قيمت اجاره افزايش مي يابد، در 
كنار اين موضوع مالكين افزايش هزينه ها را روي اجاره 

مي كشند و بازار اجاره اكنون سنگيني تورم عمومي 
را نيز به دوش مي كشد.لطفي در خصوص مشاركت 
بانك ها در ساخت وساز مسكن، افزود: قباًل مي شنيديم 
كه بانك ها ورشكسته شدند، اكنون چرا ديگر خبري 
از ورشكستگي بانك ها نيست؟ بانك ها در بسياري از 
محالت برج ساختند، قيمت منطقه اي آپارتمان ها را 
باال بردند. به گفته عضو هيات عامل اتحاديه مشاوران 
امالك ته��ران، ورود بانك ها به بخش ساخت وس��از 
خطر افزايش قيمت ها و تورم مسكن را در پي دارد. وي 
درباره وظيفه شهرداري نيز گفت: شهرداري به جاي 
اينكه در بافت فرسوده خانه سازي كند يا امكانات ويژه 
به سازنده بدهد و با طرح هاي ملموس سرمايه گذار را 
براي ساخت مسكن تشويق كند، با بروكراسي اداري 

سازنده ها را از محيط ساخت وساز دور مي كند.

اتحاديه مشاوران امالك در گفت وگو با ايلنا: 

با پول رهن امسال، سه سال پيش خانه دار مي شديد

نبض بازار

 باستناد ماده ۱۲ قانون ثبت و مواد 5۲ و 5۹ آیين نامه اجرایی قانون مذکور امالکی که 
در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ در حوزه ثبتی شهرستان محمود اباد درخواست ثبت 

آنها پذیرفته شده جهت اطالع عموم آگهی می شود.
۱( پالک 5۹۱ فرعی از ۴۸ اصلی بخش ۱۰ بنام شهرداری محمود آباد نسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمين بمساحت ۲5۲۲/65
مترمربع واقع در اراضی ساحلی محمودآباد که بعنوان بستر و حریم رودخانه در تصرف 

شهرداری قرار گرفت. 
۲( پ�الک 5۹۲ فرع�ی از ۴۸ اصلی بخش ۱۰ بنام ش�هرداری محمودآباد نس�بت به 
شش�دانگ یک قطعه زمين بمس�احت 3۹3/55مترمربع واقع در اراضی ساحلی 

محمودآباد که بعنوان بستر و حریم رودخانه در تصرف شهرداری قرار گرفت. 
3( پالک 5۹3 فرع�ی از ۴۸ اصلی بخش ۱۰ بنام ش�هرداری محمودآباد نس�بت به 

ششدانگ یک قطعة زمين بمساحت 367۰/6۰
مترمربع واقع در اراضی ساحلی محمودآباد که بعنوان بستر و حریم رودخانه در تصرف 
شهرداری قرار گرفت. لذا طبق مواد ۱6 و ۱7 قانون ثبت اسناد و امالک کشور چنانچه 
اشخاصی اعم از حقيقی و یا حقوقی نسبت به پالکهای مذکور اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول لغایت نود روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان محمودآباد تسليم و سپس ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه 
مراجعه و دادخواس�ت اعتراض تقدیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه نمایند و 
چنانچه در خصوص پالکهای آگهی شده باال دعوایی در محاکم صالحه قضایی مطرح 
شده باشد مدعی باید در وقت مقرر گواهي مشعر بر دادخواست از دادگاه اخذ و به این 
اداره تس�ليم نمایند در غير اینصورت پس از پایان مهلت مقرر هيچ گونه اعتراضی 
پذیرفته نخواهد شد. ضمنا اعتراض به حدود وحقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
ظرف مدت 3۰ روز پذیرفته خواهد شد . این آگهی به مدت شصت روز در دو نوبت به 

فاصله سی روز یکبار منتشر می گردد .  م الف ۱3۰3۲۰5
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۲/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم  :۱۴۰۱/3/۱

آگهی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

مرتضی خواجوی- ریيس ثبت واسناد وامالک محمود آباد 

 امالکی که مطابق ماده ۱3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و آیين نامه مربوطه در هئيت حل اختالف ، هئيت منجر به 
صدور رای می گردد به شرح زیر آگهی می شود امالک متقاضيان واقع 

در قریه پاشاکال پالک ۸ فرعی
35۲ اصلی بخش ۱۲ حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکيت محمد موالئی 
طبری نس�بت به 6 دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مس�احت 
۲63،3۲متر مربع خریداری بدون واس�طه از مهرانه کی ساری مالک 
رسمی لذا کسانی که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند می توانند به 
استناد ماده ۱6 قانون ثبت از تاریخ اولين انتشار به مدت ۹۰ روز درخواست 
واخواهی خود را به این اداره تسليم و رسيد دریافت دارند. اگر بين تقاضا 
کننده و دیگری، قبل از انتشار این آگهی دعوایی در مراجع قضایی اقامه 
شده باشد، معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل 
ده�د. در این صورت اقدامات ثبت موکول ب�ه ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی تسليم نگردد و یا گواهی 
تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل، به این اداره تحویل نشود، 
اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکيت می نماید. این آگهی در ۲ نوبت به 
فاصله 3۰ روز منتشر خواهد شد. ضمنا امالک مذکور که طبق ماده ۱3 
فوق آگهی گردید، تحدید حدود آن به صورت هم زمان انجام می شود.  

م الف ۱3۰۱۸55
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۲/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/3/۱

آگهی نوبتی وتحديد حدود اختصاصی تقاضای 
ثبت ملک حوزه ثبتی سوادکوه شمالی

مهدی آزاد- رئيس اداره ثبت اسناد وامالک سواد کوه شمالی

 نظر به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد وامالک وبه استناد ماده 5۹ آیين نامه 
آن   اش�خاصی که در سه ماهه    چهارم سال ۱۴۰۰   امالک واقع در شهرستان 
مهران حوزه ثبتی استان  ایالم   قطعه6  ایالم بخش ۱۱ کرمانشاه درخواست 

ثبت نموده اند بشرح ذیل آگهی می شود : 
۱(  پالک  ۴۲-  اصلی ناحيه۴ ،ملکی آقا ی محسن فتح اللهيان فرزندفرج اله 
ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت 6۸3/۱6مترمربع واقع در 

مهران فاز5- خيابان شهيد ابراهيم نوری  .   
۲(  پالک ۴فرعی از ۱3 -  اصلی ناحيه5  ،ملکی آقا یان عبدل عباس محمدی 
فرزندمحمد کریم  به مقدار   ۱6۸۰۰س�هم  از ۲77۱3س�هم مش�اع و حاتم 
پنجس�تونی فرزند جهانگيربه مقدار ۱۰۹۱3 س�هم از ۲77۱3سهم مشاع  
ازششدانگ یک قطعه زمين مسکونی به مساحت ۲77/۱3  مترمربع واقع 

در مهران فاز 5-انتهای خيابان شهيد فهميده .
3(  پالک  6  فرع�ی از  ۱3-  اصلی ناحيه5،ملکی آقا ی محمد اميدی فرزند 
جعفرششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت  ۲7۸/۸۰ مترمربع 

واقع در مهران فاز5 – خيابان شهيد آوینی .
۴(  پ�الک  7  فرعی از ۱3 -  اصلی ناحيه5 ،ملکی آقا ی محمد اميدی   فرزند 
جعفر   ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۲75/7۰ مترمربع 

واقع در مهران فا ز 5- خيابان ۱۰متری 
5(  پالک  ۲۰۱  -  اصلی ناحيه۱۰،ملکی آقا ی روح اله علی پور  فرزند حس�ن   
ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۲۲۸/۲7  مترمربع واقع در 

مهران فاز۲ -خيابان ۱۰متری 
6(  پالک ۱  فرعی از۴۴  -  اصلی ناحيه۲۰   ،ملکی آقا ی فرهاد عبدالمحمدی  
فرزندمحمد  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت  ۲7۱ مترمربع 

واقع در مهران فاز 5- خيابان شهيد شميزی 
7(  پالک ۴5  -  اصلی ناحيه۲۰  ،ملکی خانم س�ميرا ش�کوری  فرزند ستار 
ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۱۸۸/37  مترمربع واقع در 

مهران فاز 5- بلوار شهيد رستمی – خيابان شهيد شميزی 
۸(  پ�الک  3  فرعی از ۱۰۹ -  اصلی ناحيه۲۰  ،ملکيخانم خاور آذر نيوه فرزند 
ميرولی  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت۱۰۹/۰5  مترمربع 

واقع در مهران فاز 5- کوچه شهيد کرمی 
۹(  پالک ۲ فرعی از ۱7 -  اصلی ناحيه ۲۱،ملکی آقای مجيد رستمی  فرزندشنبه  
ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت  ۱۹5/۲7مترمربع واقع در 

مهران فاز 5-خيابان شهيد اميدی 
۱۰(  پ�الک 3   فرع�ی از  ۱7-  اصل�ی ناحيه۲۱  ،ملکی آقا ی مجيد رس�تمی  
فرزندشنبه  شش�دانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مس�احت  ۱۹7/۱3  

مترمربع واقع در مهران فاز5-خيابان شهيد اميدی
۱۱(  پالک  ۴  فرعی از ۱7 -  اصلی ناحيه۲۱  ،ملکی آقا ی حميد رضا رس�تمی 
فرزندشنبه  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۱۹6/۰۹  مترمربع 

واقع در مهران فاز5-  بلوار شهيد رستمی -خيابان شهيد اميدی
۱۲(  پالک5فرعی از ۱7 -  اصلی ناحيه۲۱   ،ملکی خانم طيبه رستمی  فرزند 
شنبه  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۱۹5/3۱ مترمربع واقع 

در مهران فاز5-خيابان شهيد اميدی.   
۱3(  پالک 6 فرعی از ۱7 -  اصلی ناحيه۲۱ ،ملکی خانم فاطمه اميدی  فرزند 
محمد کریم   شش�دانگ یک قطعه زمين مس�کونی   به مساحت ۲۱6/37  

مترمربع واقع در مهران فاز 5-خيابان شهيد اميدی
۱۴(  پالک ۲ فرعی از 7۴-  اصلی ناحيه۲۲  ،ملکی آقا ی روح اله قيطاسی فرزند 
کریم  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت  ۲53/75 مترمربع 

واقع در مهران فاز5- بلوار سيدحسن – کوچه ۸متری 
۱5(  پ�الک 3 فرعی از 7۴ -  اصلی ناحيه ۲۲ ،ملکی آقای روح اله قيطاس�ی 
فرزند کریم  شش�دانگ یک قطعه زمين تجاری -مس�کونی   به مساحت  

۱۲3/7۲مترمربع واقع در مهران فاز5- بلوار سيدحسن–کوچه ۸متری
۱6(  پ�الک  ۱فرعی از53  -  اصل�ی ناحيه۲3 ،ملکی آقا ی عل�ی داوری نيا 
فرزندحميد  شش�دانگ یک قطعه زمين مس�کونی   به مساحت ۲6۲/۴۴ 

مترمربع واقع در مهران فا ز5- بلوار شهيد فهميده 
۱7(  پ�الک۲  فرع�ی از 7۱ -  اصلی ناحيه ۲3،ملکی آقاي مهدی ش�بيبی  
فرزندجاس�م  ششدانگ یک قطعه زمين مس�کونی   به مساحت۲5۲/۸۹  

مترمربع واقع در مهران فاز 5- خيابان شهيد محمد تقی عباسی
۱۸(  پالک5فرعی از ۲6 -  اصلی ناحيه۲۴ ،ملکی آقا ی حشمت اله عزیززاده  
فرزندشعبان  ششدانگ یک قطعه زمينتجاری به مساحت 3۱/۰۴ مترمربع 

واقع در مهران فاز 5- بلوار سيدحسن 
۱۹(  پالک۴7فرع�ی از ۱ -  اصل�ی ناحي�ه۲5 ،ملک�ی آق�ا ی عل�ی اکب�ر 
سميعی نسب فرزند صادق ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت 

۲۰7/۲3مترمربع واقع در مهران فاز ۴- خيابان ۲۰متری 
۲۰(  پ�الک ۲3۴فرعی از۲-  اصل�ی ناحيه ۲6،ملکيخان�م فرصت تازیک  
فرزندنمامعلی  شش�دانگ یک قطعه زمين مس�کونی   به مساحت ۱6/7۰ 

مترمربع واقع در مهران فاز ۴- تقاطع خيابان گمرک و عدالت 
۲۱(پالک  ۱۰فرعی از 65-  اصلی ناحيه۲7،ملکی دولت جمهوری اس�المی 
ایران بانمایندگی سازمان ملی زمين و مسکن  ششدانگ یک قطعه زمين 
مسکونی به مساحت 5۴/7۲مترمربع واقع در مهران فاز ۴- خيابان شهيد 

غيوریزاده
۲۲(پالک۲ فرعی از 3-  اصلی ناحيه۲۹ ،ملکی  دولت جمهوری اسالمی  ایران  
با سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم ششدانگ یک باب ساختمان اداری 
وزمين متصل به آن به مساحت6۸۴7/۲۰ مترمربع واقع در مهران فاز۲– بلوار 

امام خمينی 
۲3 ( پ�الک ۹7  فرع�ی از 63-  اصلی ناحيه3۲، ملک�ی آقایان محمدرضا 
خليليان فرزند نادروامير خليليان  فرزند عبدالحس�ين و سعيد خليليان  
فرزندعبدالحسين )هرکدام ۲ دانگ مشاع (از ششدانگ یک قطعه زمين 

تجاری -مسکونی   به مساحت۴۸6/۱6 مترمربع واقع در مهران فاز۴
۲۴(پ�الک  ۹۸ فرع�ی از63-  اصلی ناحي�ه3۲  ،ملکيآقا ی�ان محمدرضا 
خليليان فرزند نادروامير خليليان فرزندعبدالحس�ين و سعيد خليليان  
فرزندعبدالحسين )هرکدام ۲ دانگ مشاع (از ششدانگ یک قطعه زمين 

مسکونی   به مساحت  3۸۰/۸۸ مترمربع واقع در مهران فاز۴   
۲5(  پالک ۱7  فرعی از 3-  اصلی ناحيه33 ،ملکی آقای فيروز عسکری  فرزند 
غضبان  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت  ۸۲  مترمربع واقع 

در مهران فاز۴- خيابان شهيد غيوری زاده 
۲6(  پالک 33 فرعی ا ز6۱-  اصلی ناحيه 33  ،ملکی آقا ی محمد زرگوش�ی 
فرزند منصو رششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۲۰۱/75متر 

مربع واقع در مهران  فاز۴- خيابان شهيد صياد شيرازی 
۲7(  پالک 3۴ فرعی از 6۱ -  اصلی ناحيه33 ،ملکی آقا ی عباس زرگوش�ی 
فرزند منصور شش�دانگ یک قطعه زمين مس�کونی   به مساحت ۲۰۴/۱۹ 

مترمربع واقع در مهران فاز ۴فاز- خيابان شهيد صياد شيرازی
۲۸(  پ�الک  3۸ فرع�ی از  6۱-  اصل�ی ناحي�ه33 ،ملک�ی آق�ای یون�س 
حي�دری  فرزندکریم   شش�دانگ یک قطع�ه زمين با کارب�ری مذهبی  به 

مساحت3۲5/۴۹مترمربع واقع در مهران فاز۴- خيابان رزمندگان

 ۲۹(  پالک 35  فرعی از 6۱-  اصلی ناحيه33 ،ملکی آقای سيف اله زرگوشی 
فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۲۰3 مترمربع 

واقع در مهران فاز ۴ – خيابان شهيد صياد شيرازی 
3۰(  پ�الک36 فرع�ی از6۱-  اصل�ی ناحي�ه33 ،ملک�ی آق�ا ی عبدال�ه 
زرگوش�ی  فرزندمنصور  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت 

۲۲۴/۰3مترمربع واقع در مهران فاز۴ –خيابان شهيد صياد شيرازی
3۱(  پ�الک 37  فرع�ی از 6۱ -  اصلی ناحيه33،ملکی آقا ی محمدس�عيد 
زرگوش�ی فرزند عباداله ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت 

۲۰۴/۰۸  مترمربع واقع در مهران فاز ۴ – خيابان شهيد صياد شيرازی  
3۲(  پ�الک ۱۸ فرع�ی از ۲-  اصلی ناحي�ه35  ،ملکی آقا ی رضا بش�ارتی 
فرزندمحمدتق�ی شش�دانگ ی�ک قطعه زمين مس�کونی   به مس�احت 

۲۱۱/۸5مترمربع واقع در مهران فاز ۱- بلوار شهيد مطهری 
33(  پالک۴ فرعی از۸۴  -  اصلی ناحيه3۸ ،ملکی آقا ی عابدین سليمانی  
فرزند نعمت  ششدانگ یک قطعه زمين مسکونی   به مساحت ۴3/۱7 مترمربع 

واقع در مهران فاز۴- خيابان شهيد ولی تروند 
3۴(  پالک ۱6 فرعی از ۹۲ -  اصلی ناحيه 3۸،ملکی اداره اوقاف و امور خيریه 
استان ایالم)موقوفه امام زاده سيدحسن (ششدانگ یک قطعه زمين تجاری  
به مساحت 3۲/75مترمربع واقع در مهران فاز ۴- تقاطع بلوار سيد حسن و 

خيابان شهيد تروند 
35(  پالک۱7  فرعی از  ۹۲-  اصلی ناحيه3۸،ملکی آقا ی عابدین سليمانی  
فرزندنعمت ششدانگ یک قطعه زمين تجاری  به مساحت ۴6/۹3مترمربع 

واقع در مهران فاز ۴ – بلوار سيدحسن 
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اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران



در س��ال هاي اخير، تعداد كاربران مشاركت كننده در 
بازار گيمينگ افزايش يافته است. امروزه، فرصت هاي 
بيشتري در دسترس هستند و هرروز افراد به اين حوزه 
عالقه بيشتري پيدا مي كنند؛ در اين شرايط اين سوال 
مطرح مي ش��ود كه رش��د اخير بازي ه��اي ويدئويي 
مبتني بر بالك چين و ورود توكن هاي غيرمثلي به بازار 
گيمينگ، تا چه اندازه عامل اين رش��د تصاعدي بوده 
اس��ت. اگرچه فناوري مدرن مدت هاست دردسترس 
ما قرار گرفته اس��ت، بخش هايي مانند وبالگ نويسي 
و فعاليت در تيك تاك و ميم ها همچنان از محبوبيت 
بس��يار زيادي برخوردار  ند. بالك چين نيز سرنوش��ت 
مشابهي را تجربه كرده اس��ت. بالك چين اولين بار در 
سال ۲۰۰۸ و به عنوان بخشي از طرح بيت كوين معرفي 
شد؛ اما ايده آن زماني مدنظر قرار گرفت كه ارز ديجيتال 
در اكوسيستم مالي اختالل ايجاد كرد. به گفته كاربران، 
فناوري بالك چين اكنون به عنوان فناوري تكامل يافته 
ب��ا كاربردهاي مال��ي متعدد در نظر گرفته مي ش��ود. 
با اين حال، بالك چين فقط براي استفاده در صنايع مالي 
توسعه نيافته است و اين فناوري در زمينه هاي ديگر نيز 
كاربرد دارد؛ ازجمله ايجاد تحول در صنعت گيمينگ. 
با مشاهده كاربردهاي بالك چين در گيمينگ ، مي توان 
گفت كه آينده فناوري در اين صنعت روش��ن است. با 
تب وتاب اخير حول موضوع توكن هاي غيرمثلي، تعداد 
بازيكنان و ارزش آيتم هاي داخل بازي به س��رعت در 
حال افزايش است. فقط در نيمه اول سال ۲۰۲۰، توكن 
غيرمثلي شاهد بازار ۱۳.۷ميليون دالري بود. تا پايان 
سه ماهه دوم س��ال ۲۰۲۱، پروژه هاي مهم توكن هاي 
غيرمثلي به ارزش بازار تركيبي ۲.۵ميليارد دالر دست 
يافتند كه افزايش ۱,۷۸۵درصدي را نش��ان مي دهد. 
اوپن س��ي، محبوب ترين و پركاربردترين بازار توكن 
غيرمثلي، در هفته اول ژانويه ۲۰۲۱، فقط ۵ ميليون دالر 
فروش داشت؛ اما ۳ ماه بعد، اين پلتفرم به فروش بيش 
از ۱۰۰ ميليون دالر رسيد. اكنون كاربران با استفاده از 
بالك چين مي توانن��د آيتم هاي داخل بازي را با ارزش 
دنياي واقعي به دست آورند و از فروش آنها سود ببرند. با 
وجود اين، بازي هاي بالك چين نبايد فقط به جمع آوري 
آيتم ها محدود ش��ود؛ از اين رو، توسعه دهندگان بازي 
بايد راه هايي براي سرگرم كننده تركردن بازي ها پيدا 
كنند. درمجم��وع، بازي هاي س��بك ماجراجويي در 
صنعت گيمينگ رتبه بهتري دارند. محبوبيت آنها به 
اين دليل است كه گيمرها بازي هايي را دوست دارند كه 
با نبردهاي چالش برانگيز و رتبه بندي و ماموريت هاي 
تقريبًا ناممكن به آنها احساس خوبي بدهد. بازي هاي 
بالك چيني چنين ويژگي هايي ندارند؛ بنابراين، فضاي 
كافي براي پيش��رفت در اين زمينه وج��ود دارد. نكته 
ديگري كه توس��عه دهندگان بازي هاي بالك چيني 
بايد به آن توجه كنند، يافتن راه حلي براي مش��كالت 
فعلي بازي هاي بالك چيني است. مقياس پذيري كم و 
هزينه زياد تراكنش ها و مصرف انرژي ازجمله مشكالتي 
هس��تند كه بايد برطرف ش��وند. فناوري بالك چين 
راهكارهايي را وارد صنعت گيمينگ كرده كه بس��يار 
موردنياز بوده اس��ت. مدل بازي با هدف كسب درآمد، 
توكن هاي غيرمثلي، غيرمتمركزسازي و مالكيت كامل 
آيتم هاي داخل بازي برخي از اين راهكارها هس��تند. 
اگرچه بازي هاي بالك چيني هنوز در مراحل اوليه خود 
قرار دارند و با موانع جدي روبرو هس��تند، اين فناوري 

مي تواند رشد كند و در صنعت بازي فراگير شود.

    صنعت گيمينگ و دنياي امروز
امروزه، بازار بازي هاي ويدئويي بس��يار گسترده شده 
اس��ت؛ اما اين بازار هنوز  هم به اوج رشدش نرسيده و با 
سرعت بسيار زيادي در حال رشد است. در  حال حاضر، 
ارزش بازار گيمينگ حدود ۱۷۸ميليارد دالر اس��ت؛ 
اما كارشناس��ان پيش بيني مي كنند تا س��ال ۲۰۲۶، 
اين رقم به ۳۱۴.۴ميلي��ارد دالر افزايش يابد و در پنج 
سال آينده، نرخ رشد مركب ساالنه آن به ۹.۶۵درصد 
برس��د. بي ترديد همه گيري كرونا و قرنطينه در سال 
۲۰۲۰ بر اين آمارها تأثيرگذار بوده است. در شرايطي 
كه مجبور بوديم براي حفظ س��المت خ��ود در خانه 
بمانيم، فعاليت هاي تفريحي و به دنبال آن محبوبيت 
پلتفرم هاي آنها افزايش يافت. بازي هاي ويدئويي يكي از 
اين فعاليت ها هستند. بر اساس گزارش ها، از ژوئن ۲۰۲۰ 
مدت زمان صرف شده براي انجام بازي هاي ويدئويي دو 
برابر شده اس��ت. امريكاي التين در اين زمينه پيشتاز 
بوده و ساكنان اين منطقه ۵۲درصد بيشتر از ساكنان 

ساير مناطق جهان زمانشان را صرف بازي هاي ويدئويي 
كرده ان��د. صرف نظر از اينكه كدام منطقه بيش��ترين 
گيمرها را دارد، روش��ن است كه ترندها و فرصت هاي 
بازي هاي ويدئويي در حال گسترش هستند و بسياري از 
مردم هيجان پيوستن به آن را دارند. درمجموع، مي توان 
گفت كه صنعت گيمينگ عملكرد موفقي دارد. كلود 
گيمينگ )گيمينگ ابري( در حال پيش��رفت است و 
ورزش الكترونيك كه ريشه هاي قدرتمندي در امريكا و 
كره جنوبي دارد، در سراسر جهان رشد كرده  است. تعداد 
گيمرهاي گوشي هاي هوشمند نيز به  لطف بازي هايي 
مانند پابج��ي و كال آو ديوتي در حال افزايش اس��ت. 
عالوه بر اي��ن، عالقه به  NFTها و پروژه هاي گيمينگ 
بالك چين افزايش يافته است. فورتنايت، يگ آو لجندز، 
كراس فاير، ماين كرفت و Dota۲ بازي هايي هستند كه 
در  حال حاضر بيشترين وزن را در دنياي گيمينگ دارند. 
نكته مهم ديگر اينكه فناوري بالك چين پيشرفت هاي 
الزم ب��راي ترغي��ب گيمرها به ش��ركت در بازي هاي 

مبتني بر ارز ديجيتال را به خود ديده است. 

   از دست بالك چين چه كاري برمي آيد؟
مزيت واقعي فناوري بالك چين همان ويژگي هميشگي 
»تمركززداي��ي« يا »غيرمتمركزبودن« اس��ت كه در 
گيمينگ و به وي��ژه زماني كه از مبادله دارايي صحبت 
مي شود، مفيد است. ش��ما مي توانيد دارايي هايي كه 
داخل بازي برنده شده  يا آنهايي كه در بازي هاي ديگر 
خريده ايد، بفروش��يد. تأييد مالكي��ت در اين بازي ها 
ازطريق قراردادهاي هوش��مند امكان پذير مي ش��ود 
و رمزن��گاري پيچيده ب��ه افزايش امني��ت آنها كمك 
مي كند. بالك چين مي تواند از خريدوفروش غيرقانوني 
دارايي ه��اي ديجيتال جلوگيري و حتي اين معضل را 
به طور كلي رفع كن��د. فناوري بالك چين قابليت هاي 
بس��يار زيادي دارد و اگر به تغيي��رات فعلي در صنعت 
گيمينگ ن��گاه كنيد، متوجه مي ش��ويد كه ظرفيت 

بالك چين در اين صنعت هم نامحدود است.

    ترندهاي بالك چيني در گيمينگ
فناوري بالك چين و كاربردهاي آن در صنعت گيمينگ 
مدتي اس��ت ترند شده اس��ت. به همين دليل، برخي 
از امكانات مانند اس��تفاده از توكن ه��اي غيرمثلي در 
اين بازي ها و توكن س��ازي از دارايي ه��ا و مدل »بازي 
براي كس��ب درآمد« ازنظر فني امكان پذير ش��ده اند. 
توكن هاي غيرمثلي دارايي هاي ديجيتالي هستند كه 
به تازگي دنياي ارز ديجيتال را متحول كرده اند. هرروز 
خبر جديدي منتش��ر مي ش��ود مبني بر اينكه فردي 
ميليون ها دالر براي به دست آوردن توكن غيرمثلي يك 
ميمون يا گربه پرداخت كرده اس��ت. بسياري از مردم 
به پديده توكن غيرمثلي عالقه مند شده اند؛ اما توكن 
غيرمثلي در گيمينگ چگونه مي تواند به كار برده شود 
و چه مزايايي براي صنعت گيمين��گ به همراه دارد؟ 
توكن غيرمثلي توكن ديجيتالي منحصر به فرد است. 

هرچيزي از صدا گرفته تا نقاشي و بازي هاي ويدئويي 
مي تواند به عنوان توكن استفاده شود. شما مي توانيد 
توكن هاي غيرمثلي را به عنوان نوعي كلكس��يون در 
نظر بگيريد كه منحصر به فرد است و مانند ساير ارزهاي 
ديجيتال نمي توانيد آن را با توكن ديگري مبادله كنيد. 
در سال ۲۰۱۷، بازي بالك چيني به  نام كريپتوكيتيز 
توكن هاي غيرمثلي را در صنعت گيمينگ مشهور كرد. 
در اين بازي، بازيكنان مي توانند بچه گربه هاي ديجيتالي 
با ظاهر و ويژگي هاي منحصربه فرد را بخرند و پرورش 
دهند و بفروش��ند. صدها بازي مبتني بر بالك چين را 
مي توان در اينترنت يافت كه با اس��تفاده از توكن هاي 
غيرمثلي و كوين ها به بازيكنان پاداش مي دهند. گفته 
مي شود بازي هاي ويدئويي درآمد زيادي از بالك چين 
و توكن هاي غيرمثلي دارند و كلكسيون هاي ديجيتال 
يكي از بيشترين كاربردهاي آنها هستند. از زمان ورود 
بالك چين به حوزه گيمينگ، محبوبيت توكن سازي از 
دارايي ها بيشتر شده است. با توكن سازي، دارايي هاي 
داخل بازي مانند پوسته ها، كوين ها، الماس ها و حتي 
ش��خصيت ها مي توانند به عنوان توك��ن در بازارهاي 
واقعي خريدوفروش شوند. گيمرهايي كه اين دارايي ها 
را خريده ان��د، مال��ك آنها مي ش��وند و هرگونه انتقال 
مالكيت به صورت امن روي بالك چين ثبت مي شود. 
عالوه بر  اين، گيمرها مي توانند قانوني بودن دارايي هاي 

فهرست شده در بازار را پيگيري و بررسي كنند.

   گيمينگ بالك چيني و كسب درآمد
گيمينگ ب��الك  چيني ظرفيت زيادي براي كس��ب 
درآمد دارد؛ ازاين رو، بسيار مدنظر قرار گرفته و فرصت 
س��رمايه گذاري و درآمدزايي مناس��بي براي كاربران 

فراهم كرده است. 
صنعت بازي بسيار سودآور است و روزبه روز سودآورتر 
مي شود. يكي از داليل اين موضوع آن است كه گيمرها 
دارايي ه��اي مجازي را به ان��دازه دارايي ه��اي واقعي 
ارزشمند مي دانند. اگر پيش از اين بازي هاي ويدئويي 
انجام داده باش��يد، حتمًا مي دانيد چق��در آزاردهنده 
است كه يك روز بازي را ش��روع كنيد و متوجه شويد 
كه تمام مراحل پيشرفت بازي خود را از دست داده ايد. 
مطمئنًا اگر اين سناريو را تاكنون تجربه كرده باشيد، 
مي داني��د كه چقدر مي تواند دردناك باش��د. به لطف 
بالك چين، اين سناريو ديگر تهديد بزرگي نيست. در 
بازي هاي بالك چيني، شما پيشرفت خود را از دست 
نمي دهيد؛ چون هر داده اي كه وارد بالك مي ش��ود، 
تغييرناپذير است. فناوري بالك چين همچنين كمك 
مي كند كه ارزش موجود در دارايي هايي بازي ديجيتال 
به پول تبديل شود. اكنون گيمرها مي توانند دارايي ها 
و پيشرفت ها و ارتقاهاي جديد را با پول واقعي بخرند. 
توس��عه دهندگان مي توانند توكن هايي با بالك چين 
ايج��اد كنند، كاربران مي توانند اق��الم درون برنامه را 
بخرند، مش��وق هايي به صورت ارز ديجيتال دريافت و 
در عين حال توكن ها را در كيف پول خود پيگيري كنند.

    موانع بر سر راه بازي هاي بالك چيني
پروژه هاي موفق بسياري درزمينه بازي هاي بالك چيني 
وجود دارند. با اين ح��ال، بازي هاي بالك چيني دچار 
همان مش��كالت ساير اپليكيش��ن هاي بالك چيني 
هستند. آنها پيچيده اند و اين پيچيدگي به دليل سير 
طوالني داستان نيست؛ بلكه به دليل خود اين فناوري 
است. شما براي بازي كردن بايد حساب كاربري ايجاد 
كنيد كه بخش راحت كار اس��ت. سپس بسته به آنكه 
بازي روي كدام بالك چين است و كيف پول انتخابي آن، 
بايد كيف پولي راه اندازي كنيد و ارز ديجيتال بخريد. 
بايد توجه كرد ارز ديجيتالي كه مي خريد، حتمًا كوين 
يا توكن بالك چيني باشد كه بازي روي آن قرار گرفته 
است. براي مثال، اگر بازي روي بالك چين اتريوم اجرا 
مي شود، شما بايد از اتر استفاده كنيد. همچنين، بيشتر 
بازي هاي بالك چيني ازدحام شبكه را تجربه مي كنند. 
اين موضوعي اس��ت كه همه گيمرهاي حرفه اي از آن 
متنفر هس��تند. ازدحام در ش��بكه به طور مكرر اتفاق 
مي افتد؛ به ويژه در بازي هاي محبوبي كه روي ش��بكه 
اتريوم اجرا مي ش��وند. بازيكنان و توس��عه دهندگان 
اتري��وم را ب��ه هزينه هاي تراكنش گزاف و مش��كالت 
مقياس پذيري زياد و توان عملياتي اندك مي شناسند. 
بيشتر بازي هايي كه هدف آنها كسب درآمد است، روي 
بالك چين اتريوم ايجاد ش��ده اند؛ اما اين به معناي آن 
نيست كه توس��عه دهندگان بازي گزينه هاي ديگري 
ندارند. اگر تعداد كاربران از حد خاصي بيش��تر ش��ود، 
توسعه دهندگان مي توانند بازي را به بالك چين ديگري 
منتقل يا بالك چي��ن جديدي ايجاد كنند و بازي را به 
آن انتقال دهند. توسعه بازي بالك  چيني مهارتي است 
كه به صورت عملي و در طول زمان كس��ب مي ش��ود؛ 
اما به طور كلي اگ��ر درك كنيد كه فناوري بالك چين 
چگونه كار مي كند و آن را تمرين كنيد، در اين زمينه 

فرصت هاي بي شماري را شاهد خواهيد بود. 

   توسعه قراردادهاي هوشمند مناسب
قراردادهاي هوش��مند احتمااًل مهم ترين بخش هر 
پلتفرم بالك چيني هس��تند. ش��ما به توسعه هنده 
بازي بالك چيني ني��از داريد كه مفهوم قراردادهاي 
هوشمند، نحوه تست، كدنويس��ي و استقرار آنها را 
درك كند. براي گيمرها پلتفرم گيمينگ امن فراهم 
كنيد. البته يكي از امتيازات بالك چين ارايه امنيت 
بيشتر اس��ت؛ اما هيچ يك از فناوري ها هك نشدني 
نيستند. توسعه دهندگان بايد با شناسايي تهديدات 
بالقوه مانند س��رقت كليد خصوص��ي و بهره برداري 
از كد و ازبين بردن همه ريس��ك ها، محيط مقاومي 
دربرابر هك ايج��اد كنند. آنان بايد نق��اط انتهايي 
را ب��راي تراكنش هاي كاربران ام��ن كنند. هرچند 
بالك چين بسيار امن است، كيف پول ناامن ممكن 
است مشكالت بزرگي براي گيمرها و شركت ها ايجاد 
كند. هدف ايجاد پلتفرم گيمينگي اس��ت كه كاماًل 

دربرابر حمالت ديداس و قطعي ها محافظت شود.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول

ويژه
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اقتصاد ايران با دو سناريو
 جهت تداوم و تعميق اين س��اختارهاي ضدتوليد 
و ضدتوسعه اس��ت. از جمله اين نشانه ها، انبوهي 
از انتصابات جديد است كه نه بر اساس شايستگي 
بلكه عمدتا بر اس��اس مالحظ��ات ايدئولوژيك و 
گرايش هاي سياسي بوده است. امري كه در طول 
سه دهه گذشته از موانع اصلي و اساسي ناكامي در 
قرار گرفتن در مسير توسعه و پيشرفت بوده است. 
به عالوه، اين ميزان تغيير در رده هاي مديريتي عالوه 
بر تحميل ناكارآمدي نظام اجرايي، باعث بي ثباتي 
سياست ها و برنامه هاس��ت كه خود از موانع ديگر 

پيشرفت و توسعه در جامعه است.
بنابراين با تداوم چنين ساختار معيوبي، تنها )و البته 
آسان ترين( راه حل كوتاه مدت براي حل مشكالت 
اقتصادي رفع تحريم ها و برقراري ارتباط تجاري و 
مالي با جهان خارج است. هرچند با رفع تحريم ها، 
مش��كالت به صورت موقت حل مي شوند؛ در واقع 
بهتر است بگوييم مشكالت برطرف نمي شوند بلكه 
همچون سه دهه گذشته با دوپينگ درآمدهاي نفتي 
بر بي كفايتي ها و بي تدبيري هاي نظام تصميم گير و 
تصميم ساز كشور سرپوش گذاشته مي شود. با اين 
توضيحات مقدماتي، اكنون مي توان شاخص هاي 
اقتصادي و اجتماعي كش��ور در س��ال ج��اري را 

براساس دو سناريو بيان كرد: 
۱- درصورتي كه توافق برجام يا هر توافق ديگري 
منجر به رفع تحريم ها شود، و با فرض انجام توافق 
FATF مي ت��وان پيش بين��ي كرد كه ب��ا توجه به 
افزايش قابل توجه قيمت نفت، امكان كنترل برخي 
شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي همچون تورم و 
حفظ قدرت خريد، بيكاري، سرمايه گذاري و رشد 
اقتص��ادي و... در حد وضع فعلي ي��ا اندكي بهبود 
براي دولت وجود دارد. اما با توجه به بينش و نگرش 
ايدئولوژيك و سياسي دولت حتي با رفع تحريم ها، 

بعيد است بهبود قابل مالحظه اي ايجاد شود.
۲- اما در صورتي كه ب��ه هر دليلي توافقي حاصل 
نش��ود و تحريم ها تداوم يابد به احتمال زياد همه 
شاخص هاي اقتصادي اجتماعي شرايط بدتري را 
تجربه نموده و معيشت مردم با مشكالت جدي تري 

مواجه خواهد شد.
مدتي است مقامات دولتي ادعا مي كنند كه با وجود 
تداوم تحريم ها، هم صادرات نفت به وضعيت پيش 
از تحريم ها برگشته و هم وجوه ناشي از آن به كشور 
دريافت مي شود. اما عدم تغيير شرايط يا حتي بهبود 
نسبي شاخص هاي اقتصادي درستي اين ادعا زير 
سوال مي برد. حتي اگر اين ادعا درست باشد و فروش 
نفت به رغم تداوم تحريم ها برقرار شده و منابع پولي 
آن نيز دريافت مي شود اما نمي توان به طوالني مدت 
بودن و كم هزينه بودن اين شيوه از تعامل اقتصادي 
با جهان خارج اطمينان يافت. اين بدان معناست كه 
مردم كاالها و خدمات خود )توليدات داخلي( را با 

هزينه باالتري تامين مي كنند. 
بنابراين، تداوم وضع جاري آن هم در شرايطي كه 
ذخاير مالي دولت طي س��ه سال گذشته تقريبا به 
اتمام رسيده و امكان استقراض هاي بيشتر و البته 
كم هزينه براي تأمين بودجه وابسته به نفت دولت 
وجود ندارد. به عالوه، شرايط سياسي جهان خارج 
و به خصوص امريكا ممكن است در آينده به گونه اي 
نباشد كه توافق سياسي و اقتصادي به آساني قابل 
حصول باشد. به همين دليل، حل مشكل تحريم ها 
و قطع ارتباط مالي با جهان خارج اجتناب ناپذير و 
تداوم تحريم ها غيرقابل دوام است. بنابراين بر اساس 
واقعيات موجود و تجارب پيشين، به نظر مي رسد 
تصميم گيران كشور دير يا زود به سمت حل مشكل 

تحريم ها خواهند رفت.

يقين مومنانه يا حقيقت عالمانه؟!
اين در حالي است كه با سازوكار قيمت ها در چارچوب 
نظام بازار و مولفه هايي كه در باال ذكر ش��د، چنانكه در 
تمام جهان معمول است و بديهي علم اقتصاد، صادرات 
قانوني مواد خام و كمتر فرآوري شده يا قاچاق آنها كاهش 
يافته و با سودآوري محصوالت با فناوري باال و افزايش 
س��رمايه گذاري در اين حوزه، امكان افزايش اشتغال و 
رفاه جامعه و.... فراهم مي شود. اين همه تاثير بسياري بر 
اقتصاد سياسي و نحوه حكمراني داشته و با قطع شدن 
رانت ها و امتيازات امكان توسعه سياسي و قرار گرفتن 
دولت در جايگاه اصلي خود به عنوان سياست گذار و داور 

و نه متصدي و بازيگر فراهم مي شود.
متاسفانه دولت ها به سبب فقر تئوريك و منافع گروهي 
و جرياني و با پشت گرمي مخالفاني كه اصالح قيمت ها 
و نظام عرضه و تقاضا را در تضاد با توسعه و عدالت معنا 
مي كنند با اصالحات تدريجي و در طول زمان مخالفت 
مي كنند و هنگامي دست به چاقوي جراحي مي شوند 
كه حال بيمار بسيار وخيم و هر اشتباه خطرات جاني 
براي او در بر دارد. تجربه سخت زيانبار و هزينه زا حذف 
اصالح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ 
كه با هدف افزايش تدريجي قيمت س��وخت طي پنج 
سال تا رس��يدن به فوب خليج فارس از سوي گروهي 
نمايندگان ارايه شده بود هنوز از خاطره ها نرفته است. 
ماده اي كه حذف آن چند س��ال بعد كار را به »جراحي 
بزرگ اقتصادي« آن هم با مديريت رييس دولت مهرورز 
و شروع سيستم يارانه اي در كشور كشاند كه ارز ۴۲۰۰ 

از نوادگان آن است. 
اگر ام��روز »تورم« به عنوان يك مش��كل و معضل در 
اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان حتي كشورهاي 
جنگ زده و فقير رخت بربسته است و كشور ما شايد تنها 
اقتصاد داراي تورم دورقمي و باال طي چند دهه اخير در 
جهان است نه ناشي از ايمان متعصبانه بلكه درك حقيقت 
عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسي نظام قيمت هاست. 
اينكه تورم يك پديده پولي و ناش��ي از رشد نقدينگي 
و كس��ري بودجه دولت ها و اين همه ناش��ي از تثبيت 
و كنترل قيمت هاس��ت. تا اين واقعيت بديهي درك و 
پذيرفته نشود، هر راهكاري و توزيع هر ميزان يارانه اي 

فقط ريختن نفت بر آتش است! 

تن دادن مايكروسافت براي 
اجتناب از تحقيقات به تغيير در اروپا

در پي شكايت شركت هاي اروپايي، مايكروسافت براي 
اجتناب از تحقيقات وسيع آنتي تراست اتحاديه اروپا 
در كسب وكار ابر رايانش��ي اش اعالم كرده تغييراتي 
در عملك��ردش در اين منطق��ه انج��ام مي دهد. به 
گزارش مهر به نق��ل از رويترز، برد اس��ميت رييس 
مايكروس��افت اعالم كرد اين ش��ركت تصميم دارد 
قراردادهاي اعطاي ليس��انس خود را دوباره بررسي و 
رقابت براي تهيه كنندگان سرويس هاي ابر را تسهيل 
كند. اين درحالي اس��ت ك��ه غول توس��عه نرم افزار 
س��عي دارد از تحقيق آنتي تراست گسترده اتحاديه 
اروپا در كس��ب وكار ابررايانشي خود جلوگيري كند. 
مايكروسافت در دهه گذشته به دليل موارد مختلف 
نقض قان��ون از س��وي رگوالتورهاي اتحادي��ه اروپا 
۱.۶ ميليارد يورو )مع��ادل ۱.۷ ميليارد دالر( جريمه 
ش��د. اما اخيراً پس از آنكه  »Next Cloud«آلمان، 
»OVHcloud«  فرانس��ه، »آروبا« ايتاليا و اتحاديه 
تهيه كنندگان سرويس هاي ابر دانمارك از عملكرد 
مايكروسافت به كميسيون اتحاديه اروپا شكايت كردند، 
اين شركت دوباره تحت تحقيقات دقيق قرار گرفت. در 
همين راستا اسميت در كنفرانسي در بروكسل اعالم 
كرد مايكروسافت گام هايي براي از بين بردن نگراني ها 
در اين زمينه برداشته است. او به شكست مايكروسافت 
در چالشي كه با بدنه آنتي تراست اتحاديه اروپا در سال 
۲۰۰۷ داشت اشاره كرد و افزود اين روند موجب تغيير 
شركت شد. به گفته اسميت مايكروسافت تصميم دارد 

شكايات را بشنود و براساس آنها عمل كند.

نشست تخصصي اولين 
جشنواره ايده تا محصول

صنعت ارتباطات برگزار شد
نشست تخصصي تش��ريح محورهاي برگزاري اولين 
جشنواره ايده تا محصول صنعت ارتباطات به همت مركز 
تحقيق وتوسعه همراه اول و با همكاري سي امين كنفرانس 
بين المللي مهندسي برق و سنديكاي مخابرات برگزار شد.  
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
نشست تخصصي اولين جشنواره ايده تا محصول صنعت 
ارتباطات صبح امروز پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱، با 
رياست حميد بهروزي قائم مقام مديرعامل همراه اول در 
ساختمان ستاره ونك تهران برگزار شد. در اين نشست 
مديران شركت هاي بزرگ صنعت ارتباطات كشور از قبيل 
پرتو تماس نوين، ارگ جديد، فراز ارتباط، صنايع ارتباطي 
پايا، اتصال صنعت ميانه و رهنمون فناوري اطالعات به 
تشريح نيازمندي هاي خود در چهار حوزه سرويس هاي 
پايه و خدمات كاربردي، زيرساخت اطالعاتي، ارتباطات 
راديويي و ارتباطات نوري پرداختند. جشنواره ايده تا 
محصول صنعت ارتباطات ضمن حمايت هاي مادي 
از ايده ها و طرح هاي برگزيده تا سقف ۲۰ ميليارد 
تومان، حمايت معنوي ش��امل امكان همكاري با 
بزرگ ترين شركت هاي صنعت ارتباطات، تضمين 
خريد، راهب��ري صنعتي و تخصص��ي را نيز انجام 
خواهد داد. عالقه مندان به شركت در اين جشنواره 
مي توانند حداكثر تا ۳۱ خردادماه سال جاري ايده ها 
و طرح هاي خود را در سايت كنفرانس برق به نشاني 

https: //b۲n.ir/d۲۹۷۸۸ ثبت كنند.

كسب رتبه دوم كشوري 
مخابرات منطقه مركزي

در ارزيابي شركت ارتباطات سيار 
در ارزيابي فصلي شركت ارتباطات سيار، مخابرات 
منطقه مركزي موفق به كس��ب رتبه دوم كشوري 
شد. به گزارش اداره روابط عمومي مخابرات منطقه 
مركزي؛ طبق ارزيابي صورت گرفته توسط شركت 
ارتباطات س��يار، مخابرات منطقه مركزي در فصل 
چهارم سال۱۴۰۰، در بخش نگهداري و بهينه سازي 
شبكه همراه اول موفق به كسب رتبه دوم كشوري 
شد. كس��ب اين رتبه ارزشمند را به همكاران حوزه 

مديريت ارتباطات سيار تبريك عرض مي نماييم.

معرفي 4 بسته ويژه و استثنايي 
رومينگ همراه اول در امارات

همراه اول با طراحي چهار بسته جديد و ويژه رومينگ 
ديتا و مكالمه، نرخ ارتباط با كشور امارات را به ميزان قابل 
توجهي كاهش داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، همراه اول در راستاي فراهم سازي 
رفاه و راحتي بيشتر براي تمامي مشتركان خود، تخفيف 
ويژه و اس��تثنايي در بسته هاي رومينگ كشور امارات 
متحده عربي ارايه كرده اس��ت. امكان استفاده از تلفن 
همراه براي ارسال يا دريافت صوت، ديتا و پيامك هنگام 
مسافرت به خارج از محدوده جغرافيايي تحت پوشش 
شبكه اپراتور كشور مبدا، با استفاده از شبكه هاي تلفن 
همراه كش��ور مقصد را س��رويس رومينگ بين الملل 
مي گويند. تمامي مش��تركان دايمي و اعتباري همراه 
اول كه قصد س��فر به كش��ور امارات يا پرواز به مقصد 
دوبي )Dubai( را دارن��د، مي توانند براي مديريت و 
كاهش هزينه هاي ارتباطي خود، با مراجعه به فروشگاه 
آنالين همراه اول، مراجعه به  اپليكيشن »همراه من« يا 
شماره گيري كددستوري »ستاره ۱۰ ستاره ۲۹۱۳۳ 
مربع«   اقدام به خريد و فعالسازي بسته هاي رومينگ 
مختص كشور امارات كنند. كاهش هزينه هاي ارتباطي 
و كمك به راحتي مسافران از جمله مهم ترين اهداف در 
نظر گرفته شده براي اين بسته هاي ويژه است. بهترين 
زمان خريد بسته، روز خروج از كشور )قبل از خروج( 
است و همچنين متقاضيان مي توانند به طور همزمان 

چندين بسته )غيريكسان( خريداري كنند.

در سال هاي اخير، تعداد كاربران مشاركت كننده در بازار بازي هاي آنالين افزايش يافته است

موانع و فرصت هاي بالك چين  در  حوزه  گيمينگ

چهار عامل خراب شدن باتري گوشي هاي هوشمند
كارايي باتري گوشي هاي هوشمند با گذشت زمان 
كاسته مي ش��ود، اين امر اجتناب ناپذير است؛ البته 
اقداماتي هم براي كاهش س��رعت اين فرس��ودگي 
وج��ود دارد؛ درمقاب��ل برخي كارها اي��ن فرآيند را 
سرعت مي بخشد و حتي ممكن است آنها را به آخر 
خط برس��اند. به گزارش ايسنا، اطالعات بسياري در 
مورد نحوه برخورد با باتري گوش��ي هاي هوش��مند 
وج��ود دارد. م��ا مي توانيم درباره بهترين ش��يوه ها 
بحث كنيم، اما كارهاي نامناسبي هم وجود دارد كه 
مي تواند باتري ها را به سرعت خراب كند. وب سايت 

هاوتوگيك، به اين كارها اشاره كرده است. 

   استفاده از كابل هاي ارزان قيمت 
يا آسيب ديده

يكي از بدترين و خطرناك ترين كارهايي كه مي توانيد 
انجام دهيد اين است كه از كابل هاي ارزان قيمت يا 
ناسازگار با گوشي خود استفاده كنيد. اگر تا به حال 

داستاني در مورد آتش گرفتن خود به خودي تلفن 
ش��نيده ايد، معمواًل تقصير كابل اس��ت. بهتر است 
همواره از لوازم جانبي ش��ركت س��ازنده گوش��ي يا 
برندهاي مورد اعتماد استفاده كرده و از خريد لوازم 
جانبي كم هزينه ك��ه اطالعات زي��ادي درباره آنها 
وجود ندارد، اجتناب كنيد. همچنين كاربران آيفون 
مي توانند براي احس��اس امنيت به دنبال برچسب 
»ساخته شده براي آيفون« روي تجهيزات باشند. اين 
موارد در مورد شارژرهاي بي سيم نيز صدق مي كند.

    به صفر رسيدن باتري گوشي
چرخه هاي شارژ بيش��ترين تاثير را بر طول عمر باتري 
دارند. چرخه ثابت شارژ و دشارژ، به آرامي سالمت باتري 
را كاهش مي دهد، اما چيزي كه اوضاع را بدتر مي كند اين 
است كه تلفن شما مرتبا چرخه را از صفر درصد شروع 
كند. بنابراين بهتر است شارژ گوشي خود را تا حد امكان 
بين ۲۰ تا ۸۰ درصد نگه داريد. چرخه هاي كوتاه تر شارژ 

براي باتري بهتر است، بنابراين سعي كنيد اجازه ندهيد 
كه شارژ گوشي به كمتر از ۲۰ درصد برسد.

    اتصال دايمي به شارژ
در عين حال، نگه داش��تن تلفن همراه به صورت دايمي در 
شارژ ۱۰۰ درصد، به همان اندازه بد است كه اجازه دهيد آن 
به صفر برسد. شارژ كردن تلفن در طول شب لزوماً بد نيست، 
اما نبايد آن را بيش از حد نياز شارژ كنيد.  هنگامي كه باتري 
به ۱۰۰ درصد شارژ مي رسد، با توقف شارژ از خود محافظت 
مي كند. با اين حال، به محض اينكه به ۹۹ درصد كاهش يابد، 
دوباره تا ۱۰۰ درصد شارژ مي شود. اين چرخه كوچك بارها 
و بارها تكرار مي شود و براي باتري خوب نيست. البته آيفون 
و برخي از تلفن هاي اندرويدي اكنون داراي ويژگي هاي شارژ 
»تطبيقي« يا »بهينه سازي« هستند تا اين چرخه هاي شارژ را 
در طول شب كاهش دهند. آنها باتري را در بيشتر ساعات شب 
در حدود ۸۰ درصد نگه مي دارند و سپس شارژ ۲۰ درصد آخر 

را به زمان معمول بيدار شدن شما موكول مي كنند.

    قرار دادن آن در معرض گرماي شديد
بيشتر وس��ايل الكترونيكي گرما را دوست ندارند. اين 
موض��وع به ويژه در مورد باتري ه��ا، از جمله باتري هاي 
گوشي هوشمند صادق است. گرماي بيش از حد مي تواند 
طول عمر باتري را كاهش دهد. اين يكي ديگر از داليلي 
است كه نبايد گوشي خود را هميشه به برق وصل كنيد. 
گرما مي تواند از منابع ديگر نيز باشد. انجام بازي هايي كه 
به منابع زيادي نياز دارند، گذاشتن گوشي در ماشين داغ يا 
اينكه مدت زيادي در يك محيط داغ بماند؛ همه اين موارد 
مي توانند گوشي ش��ما را بيش از حد داغ كنند و در اين 
فرآيند به باتري آسيب برسانند. خبر خوب اينكه احتماال 
الزم نيست نگران خراب شدن باتري گوشي هوشمند 
خود باش��يد. اكثر اين موارد كارهاي منطقي هستند، 
تنها كافي است هميشه از لوازم جانبي شارژ با نام تجاري 
گوشي خودتان استفاده، بيش از حد از دستگاه تان كار 
نكشيد و آن را در دماي مناسب نگه داريد و در آن صورت 

بهترين بهره را از باتري خود خواهيد داشت.



تعادل | فرشته فريادرس |
با تأكيد اس��فندماه سال گذش��ته رييس جمهور بر 
رفع موانع قانوني و اجرايي واردات خودرو در س��ال 
1401 آن هم حداكثر ظرف 3ماه، عمال در خردادماه 
بايد شاهد نهايي شدن دستورالعمل اجرايي واردات 
خودرو و رفع ايرادات آن بود. اما شرايط فعلي نشان از 
آن دارد كه هنوز خبري از جمع بندي دستورالعمل 
اجراي��ي مصوبه نيس��ت. تعلل كه س��بب افزايش 
التهابات در بازار مي شود. البته گفته مي شود، احتمال 
تجديدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرايي شدن 
واردات خودرو با منشأ ارز صادراتي و با رعايت ضوابط 
خاص و تأييد وزارت صمت وجود دارد. در اين ميان، 
اما برخي شايعات درباره اعطاي رانت سيستماتيك 
براي واردات خ��ودرو به يك گروه مش��خص نيز به 
گوش مي رسد، كه نگران كننده است. از طرفي، برخي 
ش��نيده ها هم حكايت از اعمال نف��وذ براي افزايش 
محدوديت ها در واردات خ��ودرو دارد؛ گويا جريان 
تش��ديد انحصار در واردات خودرو ب��ه دنبال تداوم 
همان فضاي مسمومي است كه در مورد خودروهاي 
داخلي وجود دارد. گويا هدف آنها اين است كه با اين 
محدوديت ها واردات را بالاثر كرده و بعدا اعالم كنند 
كه ديدگاه ما مبني بر اينكه واردات خودرو اثري در 

بازار داخلي ندارد، درست بود. 

   انتقاد به شروط واردات خودرو
در س��ال 13۹۷ به خاطر مديريت تراز ارزي كشور، 
واردات برخ��ي كاالها و اقالم از جمله خودرو ممنوع 
اعالم شد. به عبارتي ديگر، به سبب اعمال تحريم ها، 
فروش نفت كاهش يافت و ب��راي مديريت مصارف 
ارزي، واردات خودرو با ممنوعيت مواجه ش��د. اين 
ممنوعيت تا اواخر ارديبهش��ت 1401 داشت و پس 
از آن با هماهنگي دولت اين مصوبه تمديد نشد. اما با 
توجه به تقاضاي ساالنه بيش از يك ميليون و ۵00 
هزار دستگاهي خودرو و در مقابل عرضه كمتر از يك 
ميليون دستگاه در سال هاي گذشته، نشان مي دهد 
خودروس��از داخلي نتوانسته اين فاصله را ُپر كند، بر 
اين اساس نياز به واردات مشهود بود. برهمين اساس؛ 
ارديبهشت ماه سال جاري دولت تصميم گرفت براي 
جبران كمبود توليد خودرو در كشور و پايان دادن به 
شائبه انحصار در صنعت خودرو، آزادسازي واردات 
خودرو را در دستور كار دهد و اجازه دهد مانند قبل 
از سال ۹۷، خودروهاي خارجي وارد كشور شوند. اما 
اينكه اين واردات با چه ساز و كاري انجام شده و چه 
نوع خودروهايي در چه بازه قيمتي را ش��امل شود، 

موضوعاتي است كه محل بحث كارشناسان است.
در جريان اجرايي ش��دن اين مصوبه شرط صادرات 
خودرو و قطع��ه ب��راي واردات خودروهاي خارجي 
به كشور لحاظ شد، كه اين موضوع انتقادات زيادي 
در پ��ي داش��ت. در ماده 4 ط��رح س��اماندهي بازار 
خودرو آمده است؛ »هرش��خص حقيقي يا حقوقي 
مي تواند به ازاي صادرات خ��ودرو يا قطعات خودرو 
يا س��اير كاالها و خدم��ات مرتبط با ان��واع صنايع 
نيرومحركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت 
به واردات خ��ودرو معادل ارزش صادراتي خود اقدام 
كند.« منتقدين اين موض��وع از جمله مهدي دادفر 
دبير انجم��ن واردكنندگان خودرو معتقد اس��ت؛ 
مگر خودروس��ازان داخلي با كمبود قطعات مواجه 
نيس��تند؟! در اين فضا چقدر قطعه قرار است صادر 
كنيم كه در قبال آن واردات اثربخشي داشته باشيم؟ 
در بحث صادرات خودرو هم داس��تان همين است. 
كل صادرات خودروس��ازان در طول يك سال نهايتًا 
۵00 ميليون دالر است. با اين رقم مگر چند دستگاه 
خودرو مي توان وارد كرد؟ آقايان مي گويند قصد دارند 
از مسير واردات، بازار خودرو را تنظيم كنند اما وقتي 
صادرات بسيار كمي  داريم، طبعًا نمي توانيم در ارقام 
قابل قبول و مناسبي واردات داشته باشيم و طبيعي 
است كه در اين شرايط، تنظيم بازار رخ نخواهد داد. 

در همين حال، بررس��ي ها نشان مي دهد، به صورت 
كل��ي در صورت عدم تعيين ضواب��ط خاص در روند 
واردات خودرو؛ ش��رط صادرات عاملي مي ش��ود تا 
نه تنها فضا ب��راي افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
ايجاد ش��ود بلكه از آن طرف ش��اهد افزايش قيمت 
خودروهاي وارداتي ني��ز خواهيم بود زيرا هنوز ما با 
مازاد توليد روبرو نيس��تيم و خودروس��از نمي تواند 
جوابگوي تقاضاي داخل باش��د چه برس��د به اينكه 
افزايش ص��ادرات را رقم بزند. برخي ه��م در انتقاد 
از ش��روط تعيين ش��ده براي واردات خودرو، عنوان 

كردند، ممكن است افراد محصوالت داخلي را با اعالم 
اظهارنامه هاي��ي صادر و از آن ط��رف با ارايه مدارك 
صادراتي خود امكان واردات خودرو را پيدا كنند! در 
اين حالت؛ نه تنها بازار به س��مت ثبات نمي رود بلكه 
شاهد رشد افزايش قيمت ها هم خواهيم بود. عالوه 
بر اين به اعتقاد صاحب نظران اين حوزه، با شرايطي 
كه خودروسازان داخلي دارند و به  خصوص عدم تطابق 
توليد با نياز متقاضيان چنين ش��رطي حداقل تا دو 

سال بايد حذف شود.

   تغيير سقف و تعرفه 
در اين ميان اما دولت قصد دارد براي اولين بار تعرفه 
واردات خودرو را هم معقول تر كند، كه اين اقدام باعث 
كاهش نهايي قيمت خودرو مي شود. براساس آمار در 
سال هايي كه واردات خودرو آزاد بود، دولت هاي وقت 
بيشترين تعرفه را براي واردات خودرو تنظيم كرده 
بودند كه بعض��ًا و به اذعان واردكنندگان خودرو بين 
8۵ تا ۹0 درصد بود، اين امر ضمن درآمدزايي براي 
دولت، باعث مي شد كه حمايت هاي بي چون وچرا از 
صنعت خودرو ادامه پيدا كند. از اين رو، معاون صنايع 
حمل ونقل وزير صمت نيز ضمن تش��ريح جزييات 
واردات خودرو، گفته است: »عوارض تعيين شده براي 
واردات خودرو با حجم موتور كمتر از 1000 سي سي 

با 1۵ درصد كاهش، 10 درصد خواهد بود.« 
به گفته منوچه��ر منطقي، عوارض خ��ودرو داراي 
دستورالعمل است و اين دستورالعمل از قبل توسط 
هيات وزيران مصوب ش��ده اس��ت. براساس مصوبه 
مذكور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور 
بين 2۵ تا ۹۵ درصد اس��ت و هر چقدر حجم موتور 
افزايش يابد عوارض بيشتر مي شود، اما يك رديف به 
جدول عوارض واردات خودرو اضافه شده، كه مطابق 
آن، خودروهايي كه حجم موتور آنها كمتر از 1000 
سي سي است نسبت به عوارض 2۵درصدي كه براي 
خودروهاي با حجم موتور 1000 تا 1۵00 سي سي 
اس��ت، عوارض كمتري بپردازن��د، بنابراين عوارض 
تعيين شده براي واردات خودرو با حجم موتور كمتر 
از 1000 سي س��ي با 1۵ درصد كاهش، 10 درصد 

خواهد بود.
 بنابه اظهارات او، عوارض واردات خودرو مطابق همان 
جدول قبل است كه به تصويب هيات وزيران رسيده 
اس��ت اما براي حمايت از كاهش مصرف و استفاده 
از فناوري هاي جديد ي��ك رديف به جدول عوارض 
خودرو اضافه و مقرر ش��د خودروهاي با حجم موتور 
زير 1000 سي سي 10 درصد عوارض بپردازند. عالوه 
بر اين براس��اس تأكيد وزير صنعت گويا سقفي هم 
براي واردات در نظر گرفته ش��ده؛ به نحوي كه اعالم 
شده: »واردات حداكثر نيازمنديك ونيم ميليارد دالر 
خواهد بود با توجه به حجم باالي صادرات غيرنفتي 
در س��ال گذش��ته و برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
براي صادرات در سال جاري اين مبلغ به هيچ عنوان 
محدوديت��ي براي تأمين مخارج ارزي براي كش��ور 

ايجاد نخواهد كرد.«

   تغييرات جديد در راه است؟ 
بااي��ن حال، مصوب��ه اجراي��ي واردات خ��ودرو، در 
حال چكش كاري اس��ت و همين امر عاملي شده تا 
بالتكليفي اين مصوبه وارد فاز جديدتري شود، البته 
ش��نيده ها حاكي است كه شايد تجديدنظرهايي در 
ش��رط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات 
خودرو انجام و اين موض��وع از طريق واردات خودرو 
با منش��أ ارز صادراتي و با رعاي��ت ضوابط خاص و با 
تأييد وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت 
بانك مركزي هم در اين مس��ير بايد تأمين شود. اما 
ش��رايط فعلي نش��ان از آن دارد كه هنوز خبري از 
جمع بندي دستورالعمالجرايي مصوبه نيست و همين 

تعلل التهابات بازار را افزايش مي دهد. 
بر اين اساس، با آزاد ش��دن واردات خودرو به كشور 
بايد برخي اصالحات در موارد ياد ش��ده انجام شود 
تا خودروهاي متوس��ط خارجي به س��طح قيمتي 
خودروهاي داخلي رسيده و با آنها قابل رقابت باشد 
تا به تدريج ش��اهد تغيير رفتار خودروسازان داخلي 

و بهبود كيفيت توليدات و كاهش قيمت ها باشيم.

   اعمال نفوذ براي بالاثر كردن واردات!
از سوي ديگر، اظهاراتي شنيده مي شود، كه حكايت 
از اين دارد، جريان تشديد انحصار در واردات خودرو 
نيز به دنبال تداوم همان فضاي مسمومي است كه در 
مورد خودروه��اي داخلي وجود دارد. هدف آنها اين 
اس��ت كه با اين محدوديت ها واردات را بالاثر كرده و 
بعدا بگويند حق با ما بود كه واردات خودرو اثري در 
بازار داخلي ندارد. واقعيت اين است كه واردات خودرو 
هرچقدر محدودتر باشد كم اثرتر خواهد بود در همين 
راس��تا، فريد زاوه كارشناس خودرو نيز از اين ميزان 
تعلل در تدوين آيين نامه واردات خودرو ابراز نگراني 
كرده و مي گويد: اين معطلي نشان مي دهد، اتفاقات 
نامطلوبي پش��ت پرده در ش��رف رخ دادن است. او 
دليل اين تعلل را ناشي از اعمال نفوذها براي افزايش 

محدوديت ها در واردات خودرو است.
زاوه با اشاره به كاهش تعرفه ها نسبت به 4 سال قبل 
بيان كرد: عجيب است كه تعرفه خودروهاي زير هزار 
سي س��ي كه در ميان آنها دو يا سه مدل خودروي با 
ارزش وجود دارد ۵ درصد تعيين شده است آنهم در 
شرايطي كه تعرفه واردات برخي از داروها 10 درصد 
در نظر گرفته ش��ده است. اينكه چرا بعد از اين همه 
كش و قوس و ممنوعيت حاال واردات خودرو هم سطح 
با كاالهايي نظير دارو قرار گرفته اس��ت محل سوال 
است. اين نشان مي دهد تعادلي در تفكر تصميم گيران 
اين حوزه وجود ندارد. او با اشاره به اظهاراتي درباره 
واگذاري شركت هاي ايران خودرو و سايپا گفت: اين 
موضوع در كنار اين شايعه كه رديف تعرفه ۵ درصدي 
صرفا به خودروسازها داده خواهد شد به اين نگراني 
دامن زده كه رانت سيستماتيكي به عده اي داده شود. 
زاوه در پاس��خ به اينكه در صورت عملياتي ش��دن 
واردات خ��ودرو، خ��ودروي اس��تانداردي كه براي 
مصرف كننده داخلي با قيمت مناس��ب تامين شود 

وجود خواهد داش��ت يا خير بيان كرد: اگر تعرفه ۵ 
درصدي وجود داشته باشد و اگر بقيه عوارض قانوني 
مانند شماره گذاري و ... اعمال نشود مي توان انتظار 
داشت خودروي 300 ميليوني وارداتي نيز به دست 
مردم برسد. اما همه اينها بستگي به اجراي آيين نامه 
واردات دارد. اين كارشناس خودرو معتقد است كه با 
مجموعه شرايط و اظهارنظرهايي كه شنيده مي شود 
من چندان اميدوار نيستم واردات خودرو در نهايت 
به گونه اي پيش برود كه مردم بتوانند از موهبت يك 

بازار رقابتي استفاده كنند. 

    بازار بالتكليف و صمت منتظر ابالغ دولت!
با اين حال، اكنون همه منتظر اعالم جزييات واردات 
خودرو هستند كه قرار است چه خودروهايي، در چه 
بازه قيمتي و با چه مشخصاتي و با چه تعرفه هايي وارد 
شود. در اين ميان نرخ تعرفه ورودي خودروها از نظر 
كارشناسان به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تلقي 
مي شود. به اعتقاد كارشناسان، اگر خواهان رقابتي 
شدن بازار و برداشته شدن قرعه كشي ها هستيم بايد 
تعرفه هاي ورودي خودروها كاه��ش يابد و واردات 
خودروه��اي ارزان قيمت با ن��رخ تعرفه پايين انجام 
ش��ود. در اين صورت تقاضاي كاذب موجود در بازار 
خواهد شكست. »س��عيد موتمني« رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران پايتخت در اين زمينه به »ايرنا« گفته 
اس��ت: قيمت ها اين روزها نسبت به ايام پاياني سال 
گذش��ته با 13 درصد افزايش از سوي فروشندگان 
عنوان مي شود، اما مطرح شدن موضوع واردات سبب 
ش��ده تا اثر رواني آن را ش��اهد باشيم و فروشندگان 
قيمت هاي پايين تري براي خودروهاي خود عنوان 
كنند. او به قيمت گ��ذاري برخي خودروهاي جديد 
چيني در بازار اشاره كرد كه با نرخ هاي بااليي اعالم 
ش��ده و افزود: همين مساله سبب حركت محتاط تر 
فروشندگان شده است. اين مقام صنفي معتقد است: 
زماني خري��د و فروش ها در بازار ب��ه راه مي افتد كه 
جزييات طرح واردات خودرو مشخص شده باشد كه 
به اين ترتيب، بازار از بالتكليفي خارج خواهد شد. به 
گفته او، نياز ماهانه بازار خودروي ايران بين 110 تا 
120 هزار دستگاه است و فاصله زياد عرضه و تقاضا 
سبب ش��ده تا حتي يك روز وقفه در عرضه خودرو، 
فاصله قيمتي ايجاد كند كه بازگشت به نرخ اوليه تا 

هفته ها قابل جبران نباشد.
مديركل دفتر صنايع خودرو وزارت صمت هم با اعالم 
اينكه ديروز آخري��ن روز از ممنوعيت ورود خودرو 
به كش��ور بود، عنوان كرده كه م��ا همچنان منتظر 
ابالغ دولت در اين زمينه هس��تيم. »عبداهلل توكلي 
الهيجاني« گفته اس��ت: وزارت صمت پيشنهادات 
خود را در زمينه واردات خودرو عنوان كرده، اما هنوز 
جزييات اعالم نشده است و اميدواريم طي يكي دو روز 
آينده اعالم شود.  برپايه اين گزارش، هرچند برخالف 
هفته هاي گذشته تعداد فروشندگان در بازار به مراتب 
بيشتر شده، با اين حال بازار همچنان در ركود كامل 

به سر مي برد و خبري از خريد و فروش ها نيست.
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تعطيلي بهتر از ادامه خصوصي 
با روند فعلي است

ريي��س اتاق بازرگاني ايران گفت: بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي معتقدند اگر مس��ير فعلي خصوصي سازي 
اصالح نش��ود، بهتر اس��ت تعطيل شود. غالمحسين 
شافعي در نخستين رويداد بين المللي خصوصي سازي 
در اقتص��اد ايران با بيان اينك��ه واگذاري تصدي گري 
دولتي چه در كشورهاي پيشرفته و چه در حال توسعه 
به يك اصل تبديل شده، گفت: در همه كشورها دولت ها 
براي مواجهه با بحران دولتي سازي، برنامه دارند.وي 
افزود: دولت ها به دنبال رفع مش��كل مديريت بخش 
خصوصي در اقتصاد هستند. كشورهاي توسعه يافته يا 
در حال توسعه يا حتي كشورهاي كاماًل متمركز دولتي 
مانند كمونيستي و سوسياليستي اين موارد را نيز دستور 
كار قرار دادند.شافعي با اش��اره به ابالغ سياست هاي 
اصل 44 قانون اساس��ي در سال هاي 84 و 8۵ از سوي 
رهبر معظم انقالب اظهار داش��ت: برخي موارد مانند 
»ش��تاب به سمت رش��د اقتصاد علمي«، »بهره وري 
منابع انساني«، »گسترش مالكيت در سطح عمومي«، 
»رسيدن به عدالت اجتماعي« و »واگذاري بنگاه ها به 
بخش هاي خصوصي و تعاوني« در اين سياست هاي 
ابالغي ذكر شده اس��ت.رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: ما به هيچكدام يك 
از اين اهداف حتي نزديك هم نش��ده ايم چه رسد به 
اينكه به آن برسيم. وي افزود: قرار بود خصوصي سازي 
به معناي اينكه اقتصاد مولد ايجاد شود، انجام شود اما 
عكس آن نتيجه داد. امروز كس��ي را پيدا نمي كنيد از 
فعاالن بخش خصوص��ي، تعاوني، دولتي، حاكميتي، 
نمايندگان مجلس و... كه از خصوصي س��ازي راضي 
باشند. چه خريدار و چه فروشنده همه ناراضي هستند. 
بنابراين روند خصوصي س��ازي اش��كال داشته است.

ش��افعي تصريح كرد: عدم اصالح اين مسيرها ما را به 
جايي هدايت نخواهد كرد. بزرگ ترين مشكل موجود و 
اشتباه فاحش در خصوصي سازي، »نگاه بودجه اي« به 
آن است. يعني خصوصي سازي را براي كسب بودجه 
مورد توجه قرار داده ايم.رييس اتاق اي��ران، ايراد دوم 
خصوصي سازي را مساله رد ديون عنوان و اظهار داشت: 
اصاًل رد ديون چه ارتباطي با خصوصي سازي دارد؟ از 
اين جيب به آن جيب دولت است و بعد هم نتيجه آن 
مي شود، واحدهاي مشكل دار. وي افزود: بنگاه هايي كه 
به صندوق ها يا تأمين اجتماعي به عنوان رد ديون داده 
مي شود، بسياري از آنها قبل از خصوصي سازي مشكل 
داشتند و قبل از واگذاري به تأمين اجتماعي باعث شدند 
كه اين نهاد 10 برابر مشكل دار تر شود. كجاي اين كار 
خصوصي سازي است؟شافعي تصريح كرد: يكي ديگر 
از مشكالت بخش خصوصي، پيش بيني ناپذير بودن 
اقتصاد است. بسياري از اوقات فعاالن اقتصادي اصاًل 
نمي توانند براي دو تا سه ماه آتي خود را پيش بيني 
كنند؛ پيش بيني براي فعاالن اقتصادي س��خت و 
مشكل بوده و ريسك را افزايش داده است.رييس اتاق 
بازرگاني ايران با بيان اينكه هنوز به اين باور نرسيده ايم 
كه راه نجات كش��ور، عمومي كردن اقتصاد است، 
تأكيد كرد: بخ��ش خصوصي اطميناني به حركت 
خصوصي س��ازي ندارد. در فرمايشات رهبر معظم 
انقالب درباره خصوصي س��ازي بر توانمند س��ازي 
بخش خصوصي براي توفيق واگذاري ها تأكيد شده 
است اما در گذش��ته به جاي توانمند سازي، دست 
اندازي شده است. چارچوب حقوقي كاملي در اين 
مسير نداشتيم كه متضمن مالكيت باشد. وي افزود: 
قبل و بعد از واگذاري نيز حد و مرز نهادهاي نظارتي 
و دولتي مرتبط با خصوصي سازي، مشخص نيست؛ 
خصوصًا در قيمت گذاري ه��ا. چرا در مبدأ حركت 
همه تكاليف تعيين نمي ش��ود كه در طول مسير 

خصوصي سازي، سرمايه گذار دچار مشكل نشود؟

 استقبال عماني ها 
از توسعه تجارت با ايران

در آستانه سفر رييس جمهور به عمان، عليرضا پيمان 
پاك، معاون در وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت 
در راس هي��ات بلند پايه تجاري و بازاريابي به كش��ور 
عمان سفر كرد و ديدارهايي با وزرا و مقامات اقتصادي 
و تجاري اين كشور داشت.در اين سفر هيات ايراني كه 
متش��كل از تجار و بازاريابان بخش خصوصي بودند با 
همتايان عماني خود ديدار و گفت وگو داشتند. اين سفر 
در آستانه سفر رييس جمهور از آن حيث داراي اهميت 
است كه عمان به عنوان يك كشور دوست و همسايه 
مي تواند شريك تجاري خوبي براي ايران به شمار رود و 
توسعه تجارت ميان 2 كشور به تقويت بخش خصوصي 
بينجامد.اين سفر ضمن بازتاب در رسانه هاي داخلي 
در رس��انه هاي عربي زبان و عماني نيز بازتاب داشت. 
اين رسانه ها با مثبت ارزيابي كردن سفر هيات ايراني به 
عمان، به مذاكرات صورت گرفته و نتايج آن پرداخته و 
آن را دستاورد مهمي براي رونق تجارت ميان عمان و 
ايران خواندند.رسانه عربي زبان عمان نيوز با استقبال 
از اين سفر نوشت: در ديدار عليرضا پيمان پاك، معاون 
وزير و رييس كل س��ازمان توسعه تجارت با صالح بن 
س��عيد المصن، معاون وزير بازرگاني و صنعت عمان 
روابط متمايز 2 كشور دوست، جنبه هاي همكاري هاي 
مشترك اقتصادي، آش��نايي با فرصت هاي تجاري و 
نشست مشترك ميان تجار 2 كشور مورد بررسي قرار 
گرفت.اين رسانه همچنين به ديدار پيمان پاك با وزير 
حمل و نقل، ارتباطات و فن��اوري اطالعات عمان نيز 
اشاره كرد و در اين زمينه نوشت: در اين ديدار زمينه هاي 
همكاري 2 طرف و راه هاي ارتقاي آن به نفع 2 كش��ور 
دوست بررسي شد.رسانه عمان ديلي نيز اين سفر و 
ديدارهاي انجام ش��ده را دستاورد مهمي در جهت 
همكاري هاي مشترك در خصوص موضوعات مورد 
عالقه 2 كشور دوست خواند.همچنين رسانه الوطن 
نيز در ارتباط با س��فر پيمان پاك به عمان و ديدار با 
مقامات اين كشور نوشت: 2 طرف افزايش مبادالت 
تجاري بين سلطان نشين عمان و ج.ا.ا و فرصت هاي 

سرمايه گذاري در اين 2 كشور را بررسي كردند.

تكميل ۵۰ درصدي شبكه 
جمع آوري فاضالب شهر خوانسار

مدير آبفاي خوانسار با بيان اينكه تاكنون ۷0 كيلومتر از 
شبكه جمع آوري فاضالب شهر خوانسار اجرا شده است، 
تصريح كرد: اين طرح با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن 
به قطرهاي 200، 2۵0 و 300 ميلي متر در حال انجام 
است. مهدي جهانگيري تكميل طرح شبكه جمع آوري 
فاضالب شهر خوانسار را نيازمند صرف هزينه اي بالغ بر 
100 ميليارد تومان دانست و گفت: اميدواريم با تخصيص 
اعتبار مورد نياز اين طرح تا سه سال آينده به بهره برداري 
كامل برسد. وي افزود: تاكنون در شهر خوانسار 1۵ هزار 
و 3۵8 انشعاب آب و 1۵1۷ انشعاب فاضالب به مشتركان 
واگذار ش��ده اس��ت و در صورتي كه شبكه جمع آوري 
فاضالب اين ش��هر به طور كامل اجرا شود مي توان در 
حدود ۵ هزار انش��عاب فاضالب ديگر با 13 هزار آحاد 
به متقاضيان جديد واگذار ك��رد. جهانگيري در عين 
حال تصريح كرد: مجموع خطوط انتقال فاضالب شهر 
خوانس��ار 14 كيلومتر است كه به طور كامل اجرا شده 
است. مدير آبفاي خوانسار در بخش ديگري از سخنانش 
از تصفيه خانه فاضالب خوانسار با ظرفيت تصفيه ۷2 
ليتر فاضالب در ثانيه به عنوان يك تصفيه خانه پيشرفته 
ياد ك��رد و گفت: اين تصفيه خانه هم اكنون با ظرفيت 
تصفيه فاضالب 18 ليتر بر ثانيه ب��ه روش لجن فعال 
همراه با هوادهي گس��ترده در مدار بهره برداري است. 
اضافه مي شود در حال حاضر شهرهاي خوانسار و ويست 
و 18 روستا با جمعيت 30 هزار و 8۷8 نفر تحت پوشش 

خدمات آبفاي خوانسار قرار دارند.

ماريوپول سرانجام سقوط كرد
 منطقه نظامي غربي روسيه ايجاد شوند. به گفته وزير 
دفاع روسيه، اين اقدامات مقابله اي با تامين تسليحات 
مدرن و تجهيزات نظامي براي سربازان همراه خواهد 
بود. در س��ال جاري ميالدي، ارتش روس��يه بيش از 2 
هزار قطعه از چنين تجهيزات نظامي دريافت مي كند. 
شويگو همچنين به اين نكته اشاره كرد كه بازرسي هاي 
انجام ش��ده بر اس��اس نتايج دوره آموزشي زمستاني 
نش��ان دهنده افزايش كيفي سطح آموزش واحدهاي 
منطقه نسبت به س��ال قبل 2۵ درصد بوده است. وي 
گفت: افزايش عمليات آموزشي - ضربتي ناوهاي يگان 
بالتيك روسيه 42 درصد افزايش داشته. بيش از 300 
رزمايش ضربتي با استفاده از تسليحات مختلف انجام 
شد. همچنين ميزان مانور جنگنده ها در منطقه نيز تا 

چهار درصد رشد داشته است.

قيمت بستني
 ۲۵ درصد افزايش يافت

رييس اتحادي��ه توليدكنندگان و فروش��ندگان 
بس��تني و آبميوه تهران گفت: از فردا يكش��نبه، 
قيم��ت بس��تني و آبمي��وه 2۵ درص��د افزايش 
خواهد داشت.اس��كندر آزم��وده رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروش��ندگان بستني و آبميوه 
تهران گفت: از فردا يكش��نبه، قيمت بس��تني و 
آبميوه 2۵ درصد افزايش خواهد داشت. وي افزود: 
مواد اوليه بس��تني مثل شير و شكر حدود 2 برابر 
افزايش قيمت داشته است. براي مثال قيمت شير 

از 6 هزار تومان به 12 هزار تومان رسيده است. 

۱۳ نفر از خطر غرق در آب هاي 
خليج فارس نجات پيدا كردند

معاون دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر 
گفت: با تالش تيم هاي جست وجو و نجات دريايي اين 
اداره كل، طي 2 عمليات جداگانه 13 نفر از خطر غرق و 
مرگ حتمي در آب هاي خليج فارس نجات پيدا كردند. 
به گزارش روابط عموم��ي اداره كل بنادر و دريانوردي 
استان بوشهر، محمد قاسمي روز سه شنبه در تشريح 
دو عمليات انجام ش��ده در آب هاي خليج فارس اظهار 
كرد: ساعت 6 و 40 دقيقه امروز طي تماس مالك شناور 
موتور لنجي حامل بار تجاري و 6 سرنشين در مسير دبي 
به گناوه، مبني بر آبگرفتگي و احتمال غرق در محدوده 
8 مايلي خارگ، شناور ناجي ۹ در نبود موقعيت دقيق و 
محدوديت ديد به دليل شرايط جوي حاكم بر منطقه، 
بالفاصله به محدوده وقوع حادثه اعزام شد.  وي بيان كرد: 
شناور ناجي ۹ در ساعت 0۷:40 كليه نفرات موتورلنج 
يادش��ده را از درون جان پن��اه )life raft( نجات داده 
و به س��مت پايگاهش به حركت درآمد.  قاسمي ادامه 
داد: شناور ناجي ۹ در ساعت 08:00 در اسكله مرواريد 
جزيره خارگ پهلو گرفت و نجات يافتگان را به مسووالن 
مربوطه تحويل داد.  وي اضافه كرد: در دومين عمليات 
نيز س��اعت 11 و 1۵ دقيقه طي اع��الم اضطرار موتور 
لنجي باري حامل ۷ سرنشين به مركز فرعي جست وجو 
و نجات دريايي بندر دير، مبني بر آبگرفتگي و احتمال 
غرق )در 1۷ مايلي دير در مس��ير گناوه به دوبي( پس 
از هماهنگي الزم ش��ناور ناج��ي 18 به موقعيت وقوع 
حادثه اعزام شد. قاسمي ادامه داد: شناور ناجي 18 در 
ساعت 12:00 پس از رس��يدن به موقعيت اعالم كرد 
شناور يادشده از قسمت پاشنه دچار آبگرفتگي شده 
و احتمال نجات آن بوسيله يدك كش وجود دارد. وي 
گفت: برهمين اساس يدك كش نجف جهت عمليات 
يدك كشي اعزام شد. ناجي 18 در ساعت 13:00 اعالم 
نمود موتورلنج مضطر غرق و تمام��ي نفرات را نجات 
داده است. قاسمي افزود: پس از اتمام عمليات نجات، 
شناورهاي اعزامي به سمت پايگاه شان بازگشتند. وي 
يادآور شد: شناور ناجي 18 پس از پهلوگيري در ساعت 
14:20 نجات يافتگان را به مسووالن مربوطه تحويل داد.

»تعادل« از پشت پرده تعلل در تدوين دستورالعمل واردات خودرو خبر مي دهد

نفوذ انحصارگران براي محدوديت واردات خودرو

ايران در عمان مركز تجاري تاسيس مي كند
رييس س��ازمان توس��عه تجارت از آغاز پيگيري ها 
براي تاسيس مركز تجاري ايران در عمان خبر داد. با 
وجود برنامه ريزي ايران براي افزايش ميزان تجارت 
مشترك با كش��ورهاي همس��ايه و علي رغم روابط 
سياسي قدرتمند، همچنان ميزان تجارت مشترك 
ميان ايران و عمان در سال هاي گذشته پايين باقي 

مانده است.
هر چند در سال هاي گذشته، هيات هاي تجاري دو 
كشور، مذاكرات گس��ترده اي را براي افزايش سطح 
تعامالت تجاري به كار بسته اند اما عمان هنوز در ميان 
اصلي ترين شركاي اقتصادي ايران قرار ندارد و ميزان 
صادرات ايران به اين كشور نيز پايين باقي مانده است.

علي رض��ا پيمان پ��اك، رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت كه در روزهاي گذش��ته به عمان سفر كرده، 
برنامه هايي براي افزايش تجارت مش��ترك ميان دو 

كش��ور ارايه كرده و به نظر مي رس��د در سال جاري 
امكان فراهم كردن مقدماتي براي افزايش سطح اين 

تعامالت وجود خواهد داشت.
او با اشاره به س��فر يك هيات تجاري از شركت هاي 
توانمند ايراني به كش��ور عمان و برگزاري نشس��ت 
تج��اري در ات��اق بازرگان��ي مس��قط و همچني��ن 
برگزاري پاويون ج. ا. ايران در نمايش��گاه بين المللي 
دكوراس��يون، روش��نايي و لوازم خانه و خانه داري 
عمان، پيش��نهاد كرد كميته مشترك توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري به رياست معاونان وزراي دو كشور 

تشكيل شود.
معاون وزير و رييس كل سازمان  توسعه تجارت ايران 
همچنين پيش��نهاد اين سازمان به عنوان دبيرخانه 
كميس��يون مش��ترك اقتصادي و تجاري دو كشور 
در زمينه امضاي نقش��ه راه هم��كاري تجاري بين 

ايران و عمان را مطرح كرد ك��ه هر دو موضوع مورد 
استقبال وزير صنايع، تجارت و توسعه سرمايه گذاري 
اين كش��ور قرار گرفت. پيمان پاك با اشاره به موانع 
توس��عه همكاري هاي تجاري دو كشور، از مذاكرات 
براي رفع مش��كالت مربوط به حمل و نقل و مسائل 
بانكي  پي��ش روي وزارتخانه ها و نهادهاي خصوصي 

دو كشور خبر داد.
 وي در خاتمه به موضوع تاسيس مركز تجاري ايران 
در عمان و توافق اتاق مشترك بازرگاني دو كشور در 
اين زمينه اش��اره كرد و خواستار حمايت و پيگيري 
وزير صنايع، بازرگاني و سرمايه گذاري سلطنت عمان 
به منظور تاس��يس اين مركز شد.در اين جلسه وزير 
صنايع، بازرگاني و سرمايه گذاري سلطنت عمان نيز 
با اشاره به س��فر رييس جمهور كشورمان به عمان و 
ديدار با سلطان اين كشور، اين سفر را به عنوان يك 

فرصت مغتنم برش��مرد و تاكيد كرد انجام اين سفر 
مي تواند در توسعه روابط اقتصادي و تجاري دو كشور 
بسيار مهم و موثر واقع شود.وي ابراز اميدواري كرد در 
اين سفر اسناد اقتصادي و تجاري كه زمينه ساز توسعه 
روابط اقتصادي و تجاري دو كشور هستند، به امضا 
برسد.به گزارش ايسنا، در آستانه سفر رييس جمهور 
ايران ب��ه عمان، عليرضا پيمان پ��اك، معاون وزير و 
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران هفته گذشته 
در راس هياتي بلندپايه تجاري، بازاريابي متش��كل 
از 30 ش��ركت خصوصي، نمايندگان سازمان بنادر 
و صن��دوق ضمانت صادرات روز دوش��نبه وارد اين 
كشور شد و مورد اس��تقبال مقامات عماني از جمله 
مديركل تجارت وزارت صنايع، بازرگاني و توس��عه 
سرمايه گذاري سلطنت عمان و همچنين علي نجفي 

خوشرودي، سفير ج. ا. ايران در مسقط قرار گرفت.
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خبرروز

تصويب ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي كالس هاي جبراني تابستان
سخنگوي آموزش و پرورش گفت: يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي برگزاري كالس هاي جبراني دانش آموزان در تابستان 
تصويب شده است. صادق س��تاري فرد افزود: در ستاد ملي مبارزه با كرونا با پيشنهادي كه وزير آموزش و پرورش درباره ضرورت 
جبران افت تحصيلي و يادگيري دانش آموزان مطرح كرد، موافقت شد. او ادامه داد: يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي برگزاري 
كالس هاي جبراني دانش آموزان تصويب و به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد تا نسبت به تامين اين اعتبار با آموزش و پرورش همكاري 
كنند. ستاري فرد گفت: برگزاري كالس هاي جبراني مكمل فعاليت پايگاه هاي تابستانه است كه براي دانش آموزان برنامه ريزي 

خواهد شد. همچنين فعاليت هاي آموزشي، پرورشي و فراغتي و ورزشي در قالب يك كار مشترك دنبال مي شود.

ادامهازصفحهاول

استرس امتحانات حضوري را 
خنثي كنيد

 از سوي ديگر اگر قرار باشد دانش آموزان بدون استرس 
به جلس��ه امتحان وارد ش��وند بايد از انواع فشارهاي 
روحي و رواني دور باش��ند. يك��ي از داليلي كه باعث 
مي ش��ود دانش آموزان تحت اس��ترس امتحان قرار 
بگيرند، بايد و نبايدهايي است كه عموما والدين براي 
نمره به آنها تكليف مي كنند. در اين مواقع مقايس��ه 
كردن دانش آموزان با ديگر دوستان و هم دوره اي ها 
مي تواند درجه استرس او را افزايش بدهد. از سوي ديگر 
نبايد شرايط به گونه اي رقم بخورد كه دانش آموز فقط 
مشغول درس خواندن باشد و از فعاليت هاي ديگر دور 
بماند. ورزش كردن يكي از روش هاي تخليه اضطراب 
و استرس در روزها امتحان به حساب مي آيد. والدين 
نبايد كاري كنند كه فرزندش��ان با فكرهاي آشفته و 
منفي به استقبال امتحانات برود. هر گونه مقايسه و امر 
و نهي در مورد نمره باعث مي شود، دانش آموز درجه 
اس��ترس و اضطرابش افزايش پيدا كند و اين مساله 
بر روي ميزان يادگيري او نيز تاثير مس��تقيم خواهد 
داشت. والدين در دوران امتحانات وظيفه بسيار مهمي 
را برعهده دارند. آنها با عملكرد خود مي توانند مستقيمًا 
بر روي موفقيت يا اضطراب فرزندشان تأثيربگذارند. 
برخي والدين عموماً نگران نتيجه امتحانات و عملكرد 
فرزندشان هس��تند و متأسفانه استرس ش��ان را به 
فرزندشان انتقال مي دهند. والدين بايد سعي كنند 
آرامش خود را حفظ كنند و اين آرامش را به فرزندشان 
انتقال دهند. همچنين، آنها بايد بيش از نمره به تالش 
فرزندش��ان اهميت دهند چراك��ه توقع بيش ازحد 
والدين از فرزند براي گرفتن نمره باال منجر به استرس 
و اضطراب مي شود و چنانچه كودك و نوجوان نتواند 
نمره بااليي را كسب كند همين مساله باعث كاهش 
اعتماد به نفس و از بين رفتن انگيزه او خواهد ش��د. 
والدين بايد مقررات و تايم هايي را براي ساعت خواب، 
ساعت استفاده از تلفن همراه و تغذيه سالم بچه ها در 
نظر داشته باشند. براي كاهش اضطراب، والدين تنها 
مي توانند نقش كمك كننده داشته باشند اما نقش 
درمان را نخواهند داش��ت لذا در ص��ورت اضطراب 
شديد در كودك و نوجوان توصيه مي كنم حتماً از يك 
متخصص خبره كمك گرفته شود. يكي ديگر از نكات 
مهمي كه والدين در اي��ام امتحانات بايد به آن توجه 
داشته باشند، آرام نگه داشتن جو خانه است. بنابراين، 
در زمان امتحانات هرگز در محيط خانه تنش ايجاد 
نكنيد، فضاي مناسب درس خواندن را براي فرزندتان 
فراهم كنيد و از مهماني رفتن و مهمان دعوت كردن 
در بازه زماني امتحانات خودداري كنيد.اگرچه مهماني 
رفتن و مهمان دعوت كردن در دروان امتحان فرزندان 
ممنوع است اما محروميت مطلق از تفريح و استراحت 
هم مي تواند آس��يب زا باشد؛ بنابراين سعي كنيد در 
طول هفته زمان كمي را به استراحت و تفريح در خارج 
از خانه بگذرانيد، همين مس��اله در كاهش اضطراب 

كودك و نوجوان مي تواند تأثيرگذار باشد.

رويداد

سال آينده ۶۵ هزار نفر به جمعيت دانش آموزي شهرستان هاي تهران اضافه مي شود
مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران 
با پيش بيني اينكه ۶۰ تا ۶۵ هزار نفر در س��ال آينده به 
جمعيت دانش آموزي ما اضافه مي ش��ود، گفت: همه 
شهرس��تان هاي ما تقريبا كمبود مدرس��ه دارند به جز 
يكي، دو شهرس��تان مثل فيروزكوه كه نسبتا شرايط 
خوب است، اما در بقيه شهرستان ها با مشكل كمبود فضا 
و تراكم شديد روبرو هستيم. مس��عود بهرامي در مورد 
كمبود مدارس در شهرس��تان هاي استان تهران در پي 
رشد مسكن سازي در حاشيه شهر گفت: در دو، سه سال 
گذشته با توجه به اينكه آموزش ها به صورت غيرحضوري 
انجام مي شده اس��ت، خيلي به بحث فضاي آموزشي و 
تجهيزات توجه نشده اس��ت و در اين مدت اخير كه به 
آموزش حضوري بازگشت داشتيم، برخي از اين ضعف ها 

بيشتر نمايان شده است. 

    مهاجرت و افزايش تعداد دانش آموزان
او در ادامه با اشاره به مساله مهاجرت و تاثير آن روي كمبود 
مدارس گفت: مهاجرت ها چند نوع هس��تند؛ يك نوع 
مهاجرت معكوس از شهر تهران به حاشيه آن را داريم كه 
در واقع از آموزش و پرورش شهر تهران به شهرستان هاي 
استان تهران گسيل مي ش��وند. دومين نوع مهاجرت، 
مهاجرت از بقيه استان هاي كشور به استان تهران است 
كه بخش اعظم افراد مهاجر، در شهرستان هاي استان 
تهران ساكن مي ش��وند. بهرامي با اشاره به مسكن  هاي 
مهر گفت: س��اخت اين نوع مسكن ها موجب مي شود، 
جمعيت دانش آموزي ما در اي��ن مناطق افزايش يابد. 
مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران 
در ادامه گفت: موضوع اتباع خارجي هم با توجه به اتفاقاتي 
كه در افغانستان رخ داده اس��ت، وجود دارد و جمعيت 

دانش آموزي ما را در سال جديد اضافه خواهد كرد. ما در 
حال حاضر و سال تحصيلي جاري حدود يك ميليون و 
7۰ هزار دانش آموز داريم و پيش بيني اين است كه ۶۰ 
تا ۶۵ هزار نفر در سال آينده به جمعيت دانش آموزي ما 

اضافه شود.

    تعهد خيرين براي ساخت 42 مدرسه
او در مورد اقداماتي كه براي افزايش فضاي آموزش��ي 
انجام ش��ده اس��ت، عنوان ك��رد: اولي��ن، مهم ترين و 
پربارترين ظرفيت ما، ظرفيت خيرين مدرسه ساز است 
كه خداراشكر با تدبيري كه انجام شده و همايشي كه يك 
ماه پيش در مالرد با حضور مقام عالي وزارت برگزار شد، 
42 پروژه را خيرين متعهد شدند كه كارهايش را انجام 
بدهند و به آموزش و پرورش تحويل دهند. اين 42 پروژه 
تقريبا در همه مناطق شهرستان هاي استان تهران پخش 
است. بهرامي تصريح كرد: اداره كل نوسازي مدارس به 
عنوان دستگاه مجري نيز در بحث مدرسه سازي حضور 
دارد. اداره كِل موازي و هم تراز ما در استان تهران، اداره 
كل نوس��ازي و تجهيز مدارس اس��ت كه آنها تكليف، 
بودجه و اعتبار و س��ازوكار توس��عه و تجهيز مدارس و 
اماكن آموزشي را تعيين مي كنند و ما هم نيازهايمان را 
به آنها اعالم كرده ايم به اين دليل كه آنها دستگاه مجري 
هستند و ما بهره برداريم. او افزود: با پيگيري هايي كه انجام 
داديم، قرار است تا پايان شهريور سال جاري ۶۰ پروژه 
نيمه تمام تكميل و به آموزش و پرورش تحويل داده شود 
و در ادامه سال هم روي هم رفته از ابتداي سال به اضافه 
اين ۶۰ پروژه، در مجموع 99 پروژه در دستور كار سازمان 
نوسازي قرار دارد كه بخشي از آن ظرفيت هاي مشاركتي 
با خيرين است و بخشي مربوط به سازمان نوسازي كه 

مدرسه سازي و ساخت ديگر فضاهاي آموزشي و تربيتي 
را دربرمي گيرد. بهرامي در پاسخ به اين سوال كه كدام 
شهرستان هاي استان تهران بيشترين كمبود مدارس را 
دارند، تصريح كرد: همه شهرستان هاي ما تقريبا كمبود 
مدرسه دارند به جز يكي، دو شهرستان مثل فيروزكوه كه 
نسبتا شرايط خوب است.در بقيه شهرستان ها با مشكل 
كمبود فضا و تراكم ش��ديد روبرو هستيم. اسالمشهر، 
شهرقدس، قرچك و... همه مشكالتي را دارند و تقريبا 
از 21 منطقه ما در 2۰ منطقه كمبود مدارس داريم كه 
بايد براي اين مساله تدابيري داشته باشيم. بهرامي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا كمبود فضاي آموزشي شامل 
مهدكودك ها و پيش دبستاني هاي شهرستان هاي استان 
تهران هم مي شود يا خير اظهار كرد: اگر مهدكودك ها و 
پيش دبستاني هاي اين مناطق غيردولتي باشند كه ساز 
و كار خودشان را دارند، اما در مورد دولتي ها، ما به تناظر 
اينكه مدرسه ابتدايي در شهرستاني كم داشته باشيم، 
به همان تناظر در پيش دبس��تاني و مهدكودك ها هم 
كمبود خواهيم داشتيم و دچار چالشيم. او در مورد تاثير 
ورود اتباع خارجي در بيشتر شدن مشكل كمبود مدارس 
در شهرستان هاي استان تهران توضيح داد: حدود 13 
درصد از جمعيت دانش آموزي ما، دانش آموزان اتباع 
هس��تند. از يك ميليون و 7۰ هزار اتباع خارجي، 13 
درصد دانش آموز هس��تند يعني ح��دود 14۰ هزار 
نفر. بنابراي��ن در كل اتباع كش��ور، از مجموع اتباع 
دانش آموزي كه حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند، تقريبا 
2۵ درص��د از اين اتباع دانش آموزي در كل كش��ور، 
در شهرستان هاي اس��تان تهران مستقر هستند و 
اين آمار حدود 13 درص��د از جمعيت دانش آموزي 

شهرستان هاي استان تهران را تشكيل مي دهد.

تعادل|
 انگار قرار نيس��ت بيماري هاي همه گير 
دست از س��ر جامعه جهاني بردارد، بعد از 
دو سال و اندي كه از پاندمي كرونا گذشته حاال بيماري 
تازه اي با نام »آبله ميمون« در حال همه گيري است. آبله 
ميمون يك بيماري مشترك بين انسان و حيوان است 
كه عمدتاً در مناطق جنگل هاي باراني استوايي آفريقاي 
مركزي و غربي رخ مي دهد و گهگاه به مناطق ديگر نيز 
منتقل مي شود. آبله ميمون معمواًل از نظر باليني با تب، 
بثورات و غدد لنفاوي متورم ظاهر ش��ده و ممكن است 
منجر به طيف وس��يعي از عوارض پزش��كي شود. اين 
بيماري با عالئمي بسيار شبيه به عالئمي كه در گذشته 
در بيماران آبله ديده مي ش��د، ظهور مي كند، اگرچه از 
نظر باليني ش��دت آن كمتر است. آبله ميمون معمواًل 
يك بيماري خود محدود شونده است كه عالئم آن بين 
2 تا 4 هفته طول مي كشد. اين نوع از آبله از طريق تماس 
نزديك با فرد يا حيوان آلوده يا با مواد آلوده به ويروس، به 
انسان منتقل مي شود.تظاهرات باليني آبله ميمون شبيه 
آبله است كه يك عفونت ارتوپاكس ويروس مرتبط كه در 
سال 19۸۰ در سراسر جهان ريشه كن شده است. آبله 
ميمون كمتر از آبله مسري است و باعث بيماري كمتري 
مي شود. با ريشه كن شدن آبله در سال 19۸۰ و متعاقبًا 
توقف واكسيناسيون آبله، آبله ميمون به عنوان مهم ترين 

ويروس ارتوپاكس براي سالمت عمومي مطرح شد.

    آبله ميمون، يك بيماري 
با درجه اهميت جهاني

آبله ميم��ون يك بيماري ُپراهميت از منظر بهداش��ت 
عمومي در سطح جهاني اس��ت، زيرا نه تنها كشورهاي 
آفريقاي غربي و مركزي، بلكه ساير نقاط جهان را نيز درگير 
مي كند. در سال 2۰۰3، اولين شيوع آبله ميمون در خارج 
از آفريقا در اياالت متحده امريكا رخ داد كه با تماِس افراد با 
سگ هاي خانگي آلوده مرتبط بود. شيوع اوليه آبله ميموني 
منجر به بروز بيش از 7۰ مورد از اين آبله در اياالت متحده 
شد. آبله ميمون در مسافراني كه از نيجريه به اسراييل در 
سپتامبر 2۰1۸، به بريتانيا در سپتامبر 2۰1۸، دسامبر 
2۰19، مه 2۰21، مه  2۰22 و در مه  2۰19 به سنگاپور 

رفته بودند نيز گزارش ش��ده است. همچنين در رفت و 
آمدهاي مسافران به اياالت متحده امريكا در ژوئيه و نوامبر 
2۰21 و در مه  2۰22، موارد متعدد آبله ميمون در چندين 
كشور غير بومي شناسايي شد. در حال حاضر مطالعاتي 
براي درك بيشتر اپيدميولوژي، منابع عفونت و الگوهاي 

انتقال در حال انجام است.

    هشدار يك مقام سازمان جهاني بهداشت 
به شيوع »آبله ميمون« در اروپا

يك مقام سازمان جهاني بهداش��ت )WHO( هشدار 
داد كه با گسترش موارد ابتال به »آبله ميمون« در سراسر 
اروپا ممكن است روند شيوع بيماري تسريع شود. »هانس 
كلوگه« مدير اروپايي سازمان جهاني بهداشت گفت: با 
ورود به فصل تابستان و آغاز برگزاري تجمعات، جشنواره ها 
و مهماني هاي دسته جمعي، نگران تس��ريع انتقال آن 
هستم. به گزارش روزنامه گاردين، اين ويروس كه باعث 
ايجاد بثورات پوس��تي و تاول مي شود به ندرت كشنده 
است و پيش از اين در مركز و غرب آفريقا ديده شده بود. 
هرچند، طي هفته هاي اخير مواردي از ابتال به اين بيماري 
در كشورهاي اروپايي از جمله پرتغال و سوئد و كشورهاي 
ديگر همچون اياالت متحده، كانادا و اس��تراليا مشاهده 
شده است. بيشتر مبتاليان كه اخيرا به اين بيماري دچار 
شده اند سابقه سفر به مناطقي كه آبله ميمون شايع بوده را 
نداشته اند. از زماني كه ويروس B در سال 1932 شناسايي 
شد، تنها ۵۰ نفر مبتال به اين عفونت شده اند و 21 نفر از 
آنها جان باختند. اكثر اين افراد پس از گاز گرفتن يا چنگ 
انداختن توسط ميمون، يا زماني كه بافت يا مايعات بدن 
ميمون روي پوس��ت زخمي يا داراي بريدگي افراد قرار 
گرفت، آلوده ش��دند. در س��ال 1997، يك محقق بر اثر 
عفونت ويروس B پس از پاشيدن مايع بدن يك ميموِن 
آلوده، به چشمش درگذش��ت. پس از بريتانيا كه گفته 
مي شود خاستگاه نخستين موارد اخير ابتال به آبله ميمون 
در اروپا بوده است مقامات بهداشتي در اسپانيا و پرتغال نيز 
روز چهارشنبه )1۸ مه( از شناسايي دست كم 3۰ مورد 
مشكوك يا تأييدشده خبر دادند. منشأ طبيعي آبله ميمون 
هنوز به طور قطع شناسايي نشده است، اگرچه جوندگان 
محتمل ترين منشأ اين ويروس هستند. خوردن گوشت 

نيمه پخته و س��اير محصوالت حيواني آلوده يك عامل 
خطر احتمالي ديگر است. افرادي كه در مناطق جنگلي يا 
نزديك آن زندگي مي كنند ممكن است در معرض تماس 

غيرمستقيم با حيوانات آلوده قرار گيرند و مبتال شوند.

    »آبله ميموني« همه گير مي شود؟ 
رييس مركز تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد 
انس��تيتو پاستور ايران ضمن تش��ريح جزييات ابتال و 
گسترش بيماري »آبله ميموني«، گفت: با وجود گسترش 
مجدد اين بيماري در ش��ماري از كش��ورهاي جهان؛ 
اما كارشناسان بهداشتي هنوز مي گويند ما در آستانه 
يك اپيدمي بزرگ نيس��تيم و هنوز خطر براي عموم 
كم ارزيابي شده است. دكتر احسان مصطفوي گفت: با 
توجه به تجربه پاندمي كوويد19 و مشكالتي كه در اين 
مدت براي جامعه جهاني ايجاد كرده است، توجه به هر 
بيماري نوپديد و بازپديدي در هر گوشه از جهان بسيار 
بيشتر از قبل شده است. در روزهاي گذشته مردم دنيا 
نگران شيوع بيشتر آبله ميموني شده اند كه گزارشاتي از 
آن در كشورهاي اروپايي و امريكايي منتشر شده است. 
او با اشاره به اينكه آبله ميموني توسط ويروس آبله ميمون 
ايجاد مي شود كه يكي از اعضاي خانواده ويروس هاي آبله 
است، تاكيد كرد: اگرچه شدت آن بسيار كمتر از بيماري 
آبله انساني است و احتمال سرايت آن هم كمتر است. 
اين بيماري بيشتر در مناطق دورافتاده كشورهاي مركز 
و غرب آفريقا، در نزديكي جنگل هاي باراني استوايي رخ 

مي دهد و بيشتر موارد اين بيماري خفيف است.

    دوره تهاجم اوليه ۵ روز است
عضو هيات علمي انستيتو پاس��تور ايران، بيان كرد: آبله 
ميموني ضايعات جلدي )بثورات پوس��تي( در صورت و 
قس��مت هاي مختلف بدن ايجاد مي كند. دوره نهفتگي 
آبله ميموني، يعني از زمان ابتال به عفونت تا شروع عالئم، 
معموالً ۶ تا 13 روز است اما شايد تا 21 روز هم طول بكشد. 
اين بيماري معموال با نشانه هايي مشابه سرماخوردگي آغاز 
مي شود. دوره تهاجم اوليه ويروس مي تواند تا ۵ روز طول 
بكشد كه با تب، سردرد ش��ديد، تورم غدد لنفاوي، كمر 
درد، درد عضالني و كمبود انرژي ش��ديد ظاهر مي شود. 

او با تاكيد بر اينكه ت��ورم غدد لنفاوي از عالئم اصلي آبله 
ميموني است، تصريح كرد: هنگامي كه تب شروع مي شود، 
جوش ها و التهاب هاي پوستي، شبيه آبله مرغان، ايجاد 
مي شوند كه اغلب از صورت شروع مي شوند، سپس به ساير 
قسمت هاي بدن، معمواًل كف دست ها و كف پا گسترش 
مي يابند. مصطفوي، گفت: مشكالت پوستي معموالً طي 
يك تا 3 روز پس از ظهور تب آغاز مي شود. بثورات پوستي 
حدود 9۵درصد موارد بر روي صورت، 7۵درصد موارد بر 
كف دست و كف پا و 3۰ درصد موارد بر اندام هاي تناسلي 
ظاهر مي شوند. همچنين مي تواند غشاي مخاطي دهان 
را هم درگير  كند. اين ويروس مي تواند براي قرنيه چشم 
هم مشكالتي را ايجاد كند و در موارد شديد باعث نابينايي 
شود. درگيري پوستي با گذشت زمان افزايش مي يابد و 
رنگ بثورات پوستي به س��مت زردي مي رود. در موارد 
شديد، اين ضايعات مي توانند قسمت هاي زيادي از پوست 
را از بين ببرند. با پيشرفت بيماري، ويروس به مغز و نخاع 
مي رسد و باعث التهاب مغز و نخاع مي شود كه مي تواند به 

آسيب مغزي و مرگ منجر شود.

    اين بيماري مرگبار نيست
او با بيان اينكه ميزان مرگ ومير موردي براي اين ويروس 

در آفريقا، از حدود يك تا 1۵ درصد در بزرگساالن و حدود 
1۵ تا 2۰ درصد در كودكان متفاوت گزارش شده است، 
اظهار كرد: شدت بثورات به ميزان قرار گرفتن در معرض 
ويروس و وضعيت سالمت بيمار مربوط مي شود. عفونت 
معمواًل خود به خود برطرف مي شود و بين 14 تا 21 روز 
طول مي كشد. آبله ميموني مي تواند زماني كه فردي در 
تماس نزديك با فرد آلوده باشد سرايت كند. مصطفوي با 
اشاره به اينكه اين ويروس مي تواند از طريق پوست زخم 
شده، دستگاه تنفسي يا از طريق چشم، بيني يا دهان وارد 
بدن شود، اظهار كرد: اين بيماري احتماال بتواند از طريق 
رابطه جنسي هم منتقل ش��ود. آبله ميمون همچنين 
مي تواند از طريق تماس با حيوانات آلوده مانند ميمون ها، 
موش ها و سنجاب ها يا اشياء آلوده به ويروس منتقل شود. 
اين ويروس داراي قدرت باالي سرايت از افراد به يكديگر 
نبوده و بيشتر به كساني كه با اشياي آلوده به اين ويروس 
تماس طوالني داشته اند، سرايت مي كند. رييس مركز 
تحقيقات بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور 
ايران، ادامه داد: از آن جايي كه واكس��ن هاي نس��ل اول 
آبله انساني ديگر در دسترس نيستند واكسن جديدتري 
براي پيشگيري از آبله ميموني ساخته شده است و ضد 

ويروس هاي جديد هم در دست توسعه هستند.

    موارد ابتالي گزارش شده
موارد ابتالي گزارش ش��ده در روزهاي اخير شامل 
9 مورد قطعي از انگلس��تان، 14 مورد قطعي و 2۰ 
مورد مش��كوك از پرتغال، 7 مورد قطعي و 29 مورد 
مشكوك از اسپانيا و 17 مورد مشكوك از كانادا، يك 
مورد قطعي از س��وئد، امريكا، بلژيك و ايتاليا و يك 
مورد مشكوك از فرانسه و استراليا بوده است كه جمع 
موارد گزارش شده را به 1۰7 مورد از 1۰ كشور جهان 
رسانده است. با اين وجود كارشناسان بهداشتي هنوز 
مي گويند ما در آستانه يك اپيدمي بزرگ نيستيم و 

هنوز خطر براي عموم كم ارزيابي شده است.

    جهان آمادگي مقابله با اين بيماري را 
دارد؟

از آنجايي كه آبله ميمون يكي از انواع آبله هايي است 
كه شناسايي ش��ده و واكس��ن آن هم ساخته شده 
است، به نظر مي رس��د، مقابله با آن از كرونا آسان تر 
باشد، اما اگر همه گيري از نوع كرونا در اين زمينه هم 
صورت بگيرد بايد ديد واقعا جهان آمادگي مقابله با 
آن را دارد يا نه؟ مساله اينجاست كه آبله اگر چه مانند 
كرونا مرگبار نيست اما مي تواند باعث مرگ هم شود.

گزارش

يك همه گيري جديد، هشداري تازه براي سالمت جهاني

پاندمي »آبله ميمون« در راه است؟

افزايش ۱۱۵ درصدي حقوق سربازان 
س��ازمان وظيفه عمومي فراجا اعالم 
كرد كه ب��ا توجه ب��ه تامي��ن منابع 
بودجه اي حقوق س��ربازان از س��وي 
دولت، متناس��ب با اعتب��ار واگذاري 
ب��راي س��ال 14۰1 ميانگين حقوق 
سربازان وظيفه نيروهاي مسلح 11۵ 
درصد افزايش يافت. سازمان وظيفه 
عمومي فراج��ا در اطالعيه اي اعالم 

كرد: با مساعدت مجلس شوراي اسالمي و دولت، 
ميانگين حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح 
در سال 14۰1 به نسبت س��ال 14۰۰ به ميزان 
11۵ درصد رش��د يافته واز مبل��غ يك ميليون 
و49۰هزار تومان در فروردين سال گذشته به 3 
ميليون و 2۰۰ هزار توم��ان افزايش يافته كه بر 
اين اس��اس: حقوق سربازان وظيفه مجرد كه در 

مناطق عادي خدمت مي كنند با رشد 
14۰ درصدي و حداكث��ر به مبلغ 3 
ميليون و7۸۰ هزار تومان تعيين شد.

حداقل حقوق سربازان وظيفه متاهل 
با افزودن هزينه عائله مندي با رش��د 
14۵ درصدي به مبل��غ 4 ميليون و 
1۰۰ ه��زار تومان افزاي��ش يافت كه 
هزينه مربوط به فرزند يا اياب و ذهاب 

به اين مبلغ افزوده خواهد شد.
س��ربازان وظيفه اي ك��ه در مناط��ق عملياتي 
خدم��ت مي كنند، اعم از مج��رد و متاهل عالوه 
بر حقوق ذكر ش��ده به تناسب مدرك تحصيلي 
و تاهل از مبلغ حدود يك ميليون تا 3 ميليون و 
۵۰۰ هزارتومان از فوق العاده عملياتي بهره مند 

خواهند شد.

پيش بيني وجود ۱۵۰ كودك معتاد متجاهردر تهران
دبي��ر ش��وراي هماهنگي مب��ارزه با 
مواد مخدر اس��تان تهران درخصوص 
وضعيت نگه��داري از معتادان داراي 
شرايط خاص در مراكز نگهداري ماده 
1۶ توضي��ح  داد. مصطفي هادي زاده 
درخص��وص وضعي��ت نگه��داري از 
معتادان داراي شرايط خاص در مراكز 
نگهداري م��اده 1۶ بيان ك��رد: هيچ 

معتادي براساس ش��يوه نامه نگهداري بالتكليف 
نيست. تكفل معتادان داراي بيماري هاي خاص 
با وزارت بهداشت و دانش��گاه هاي علوم پزشكي 
اس��ت كه در غربالگري، پزش��ك غربالگر به مقام 
قضايي پيش��نهاد مي كند كه فرد را با دس��تور او 
ب��ه مراكز درمان��ي ارجاع دهند. او ب��ا بيان اينكه 
ش��هرداري تهران براي معتادان متجاهر زير 1۸ 
س��ال، معتادان متجاهر باالي ۶۵ سال و معتادان 

متجاهر داراي زخم باز مركز نگهداري 
راه اندازي كرده اس��ت، يادآور ش��د: 
براي نگه��داري از معت��ادان متجاهر 
زير 1۸ س��ال فضا مهياست. در حال 
حاضر ش��هرداري ته��ران يك مركز 
براي نگهداري معتادان متجاهر زير 1۸ 
س��ال راه اندازي كرده است كه پليس 
با دس��تور مقام قضايي افراد مشمول 
را جمع آوري ك��رده و بع��د از غربالگري تحويل 
شهرداري تهران مي دهند. دبير شوراي هماهنگي 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان تهران افزود: برآورد 
پليس اين ب��ود كه حدود 1۵۰ معتاد متجاهر زير 
1۸ سال داريم كه تاكنون حدود 2۵ معتاد متجاهر 
زير 1۸ سال جمع آوري شده و در حال حاضر تنها 
دو نفر داخل مركز نگهداري هستند و مابقي آنها 

تحويل خانواده شده اند.

 ورود گرد و غبار به غرب كشور و كاهش كيفيت هوا
س��ازمان هواشناس��ي از ورود گرد و 
غبار به غرب كشور و كاهش كيفيت 
هوا و دي��د افقي خبر داد. يكش��نبه 
و دوش��نبه )اول و دوم خ��رداد( در 
بيش��تر مناطق كش��ور ج��و پايدار و 
آسمان صاف خواهد بود. روز دوشنبه 
در ش��مال اس��تان هاي آذربايج��ان 
شرقي و آذربايجان غربي، سه شنبه و 

چهارشنبه )3 و 4 خرداد( در برخي نقاط شمال 
غرب و در سواحل درياي خزر رگبار باران گاهي 
همراه با وزش باد شديد پيش بيني مي شود و در 
ساير مناطق كشور آسمان صاف و آفتابي خواهد 
بود. شنبه در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي در 

اس��تان هاي قزوين، الب��رز، تهران و 
سمنان، ش��مال شرق و از اواخر وقت 
در شرق كشور به ويژه در منطقه زابل 
وزش باد شديد و در برخي نقاط توفان 
گردوخ��اك و كاه��ش كيفيت هوا و 
ديد افقي رخ خواه��د داد همچنين 
توده گرد و خ��اك انتقال��ي از عراق 
ش��نبه مناطق غرب و جنوب غرب و 
بخش هايي از مركز و ش��مال غرب كش��ور و روز 
يكش��نبه جنوب غرب كش��ور را تحت تاثير قرار 
خواه��د داد و در اي��ن مناطق موج��ب افزايش 
آالينده ه��اي جوي و كاهش كيفي��ت هوا و ديد 

افقي مي شود.

رويخطخبر

كارتنروز
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