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يادداشت- 1

روساي جمهور و بينش 
اقتصادي

اين روزها در فضاي عمومي 
و انتخاباتي كش��ور انواع و 
اقس��ام نامزده��اي بالقوه 
رياس��ت جمهوري در حال 
مطرح شدن هستند. در بين 
اين نامزده��ا، تخصص ها و 
تجربي��ات مختلفي وجود 
دارند. توسعه سياسي، دور 
زدن تحريم ه��ا، توانايي درمذاك��رات بين المللي، 
توس��عه صنعتي، مبارزه با فس��اد،  عمليات فريب 
و...اما تنه��ا گزاره اي كه در ميان اي��ن افراد مطرح 
مشاهده نمي شود، داش��تن بينش اقتصادي است. 
در گذش��ته نه روس��اي جمهوري بينش اقتصادي 
داش��تند و نه معاون اول. نتيج��ه اين فقدان بينش 
اقتصادي منجر مي ش��ود ب��ه دالر 4200 توماني، 
واردات گوسفند با هواپيما، ممنوعيت قطعه كردن 
مرغ و تش��كيل كميته رصد و پيمايش خرما.الزم 
نيست رييس جمهوري و معاون اولش حتما دكتراي 
اقتصادي داش��ته باش��ند يا 20س��ال به تدريس و 
پژوهش اقتصاد در دانش��گاه ها پرداخته باشند. اما 
الزم است، بينش اقتصادي داش��ته باشند. بينش 
اقتصادي يعني چ��ه؟ يك مصداق بينش اقتصادي 
داش��تن، يعني اينكه بدانند، ارزان��ي، الزاما به رفاه 
منجر نمي ش��ود. بلكه اين افزايش توليد اس��ت كه 
به رفاه منجر مي ش��ود. افزايش توليد از يك طرف 
از محل افزايش عرض��ه محصول، به كاهش قيمت 
منجر مي شود و از طرف ديگر از محل افزايش تقاضا 
براي ني��روي كار به افزايش دس��تمزد مي انجامد. 
يعن��ي افزايش توليد نس��بِت دس��تمزد ب��ه كاال و 
خدمات را افزايش مي دهد تا كارگر و كارمند بتوانند 
با رفاه بيش��تري زندگي كنند. رييس جمهوري كه 
بينش اقتصادي نداش��ته باشد، تصور مي كند، رفاه 
از قيمت ارزان به دس��ت مي آيد. لذا براي گوشت، 
مرغ، خوراك گندم، دالر و بنزين و... قيمت تعيين 
مي كن��د. اما ارزاني دس��توري در نهايت به كاهش 
توليد منجر مي ش��ود و نتيجه آن ركود و كس��ري 
بودجه و نهايتا تورم، فقر و گرس��نگي اس��ت. اما بر 
عكس رييس جمهوري كه بينش اقتصادي داشته 
باشد، مداخالت قيمتي را حذف و ستاد تنظيم بازار 
و سازمان حمايت را تعطيل مي كند تا سرمايه گذاري 
در تولي��د افزايش پيدا كند. مص��داق ديگر بينش 
اقتصادي داش��تن آن اس��ت كه بفهمند تورم براي 
گراني و احتكار نيس��ت، بلكه كاه��ش ارزش پول 
اس��ت كه تورم ايجاد مي كند. در كشور ما گوشت و 
دالر گران نمي ش��ود، بلكه ريال كم ارزش مي شود. 
ريش��ه كاهش ارزش ري��ال ه��م در تزازنامه بانك 
مركزي اس��ت. بانك مركزي هم دو مشتري اصلي 
دارد: دولت و بانك ه��ا. رييس جمهوري كه بينش 
اقتصادي داش��ته باشد، متوجه اين واقعيت خواهد 
شد كه منش��أ اصلي تورم كس��ري بودجه دولت و 
ناترازي وضعيت بانك ها است. لذا متوجه مي شود، 
پلمب كردن دكان كس��به و دستبند زدن به دست 
دالل ارز، مس��خره بازي است. همان طور مي فهمد، 
مادامي كه سرمنشا كسري بودجه يارانه هاي پنهان در 
قيمت ها است، با افزايش ماليات كسري بودجه جبران 
نمي شود، بلكه ركود تعميق مي ش��ود و ثروت مردم 
به دس��ت رانت خواران مي افتد. مصداق ديگر بينش 
اقتصادي داشتن اين است كه بفهمند رانت خواري در 
اقتصاد ايران يك فساد سيستماتيك است. سيستمي 
بودم فس��اد به اين معني اس��ت كه با دس��تگيري و 
دادگاهي كردن افراد، مش��كل حل نخواهد شد. براي 
مقابله با فس��اد سيس��تمي بايد س��ازوكارها اصالح 
ش��وند. راهكار مقابله با فساد سيستمي اين است كه 
مشخص شود، دست هر مسوولي در جيب چه كسي 
اس��ت؟ مثال اگر معلوم بود دست نمايندگان مجلس 
در جيب چه كساني است، حيا مي كردند و قانون قير 
راي��گان را تصويب نمي كردن��د. رييس جمهوري كه 
بينش اقتصادي داشته باشد، هم دنبال شفاف كردن 
عملكرد مالي نهادها مي رود و هم پيگير شفاف كردن 
گردش مالي مس��ووالن منتخب و منتسب مي شود. 
مشكالت اقتصادي كشورمان، ساده اند، حل و فصل 
آنها سياس��ت گذاري هاي پيچيده اي نياز ندارند. سر 
سوزني بينش اقتصادي مي خواهد و اين بينش براي 
حل مشكالت كافي است. اقتصاد ايران مانند بيماري 
اس��ت كه يك عفونت س��اده دارد، اما به بيمارستاني 
مراجعه ك��رده كه دكتر ندارد. پرس��تارانش آموزش 
نديده اند، داروهايش فاسد شده اند و رييس بيمارستان 
هم مسووليت قبول نمي كند. اينكه وضعيت اين بيمار 
حاد شده به خاطر سختي درمان نيست، بلكه به خاطر 
ناكارآمدي بيمارستان است. با بينش اقتصادي درست 
مي توان اوضاع اقتصادي كش��ور را س��اماندهي كرد. 
مجموعه دولت به متخصصان مختلفي نياز دارد؛ هم 
به مذاكره كنندگان كاربلد نياز دارد، هم به دورزنندگان 
تحريم، هم به توسعه سياسي و هم به توسعه صنعتي 
و... اما كش��وري كه مشكل اصلي اش، تورم، بيكاري و 
ركود است، بيش از هر عامل ديگري به رييس جمهوري 
و معاون اول��ي نياز دارد كه بينش اقتصادي داش��ته 
باشند. ضرورتي كه فقدان آن مشكالت اقتصادي كشور 

را همچنان استمرار مي بخشد.
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روز گذش��ته، دو حادثه مهم و 
كليدي در فضاي عمومي كشور 
رخ داد كه به بهانه آنها مي توان 
نگاهي تحليلي به موضوعات 
كالن اقتصادي كشور داشت. 
نخس��تين موضوع مربوط به 
آغاز ثبت نام ه��اي انتخابات 
رياس��ت جمهوري و موضوع 
بعدي هم بيانيه اي است كه دولت در حمايت از رييس 
كل سابق بانك مركزي منتشر كرد. هرچند شايد به نظر 
برسد كه اين دو خبر موضوعاتي جداگانه از هم و منفك 
محسوب مي شوند اما در واقع برآمده از يك فقدان جدي 
در اقتصاد ايران اس��ت. نداشتن الگوي توسعه محور در 
اقتصاد در واقع يكي از مشكالت جدي در اقتصاد ايران 
است كه باعث مي شود، نظام تصميم سازي هاي كشور با 
آشفتگي همراه شود. در شرايطي كه برخي تصور مي كنند 
رييس جمهوري بايد از ويژگي هاي مديريتي، ديپلماسي، 
امنيتي، سياسي و... برخوردار باشد، اما يكي از مهم ترين 
شاخص هايي كه در شرايط فعلي رييس جمهوري ايران 
بايد از آن بهره مند باشد، داشتن برنامه جامع در اقتصاد 
مبتني بر يك الگوي كارآمد توسعه است. از طريق اين 
برنامه است كه مجموعه تصميمات اجرايي و اقتصادي 
مبتني بر يك راهبرد شفاف، مشخص و قابل احتساب 
اخذ مي شود و مشكالتي كه معموال در اقتصاد ايران رخ 

مي دهد، مشاهده نمي شود.
نخست( يكي از مهم ترين ويژگي هاي ساختارهاي اجرايي 
و اقتصادي، شفاف سازي مجموعه فعاليت هايي است كه 
در دولت ها به وقوع مي پيوندد. دولت ها در واقع امين مردم 
و كشور محسوب مي شوند و مجموعه امكانات كشور در 
اختيار آنها قرار مي گيرد تا اين امكانات را از طريق توسعه 
مناسبات ارتباطي و اقتصادي به ارزش افزوده تبديل كنند 
و از آنها در راستاي بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي مردم 
بهره ببرند. در اين راستا، قانون نهادهاي نظارتي ويژه اي 
را در نظ��ر گرفته تا مجموعه فعل و انفع��االت برآمده از 
نظام تصميم سازي هاي دولتي را مورد ارزيابي قرار دهد. 
دولت هايي كه از الگوي توس��عه مشخص و برنامه هاي 
كاربردي بهره مند باشند بر اساس يك اسلوب مشخص و 
شفاف، مجموعه فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با كشور را 
سامان مي دهند و همواره دستاوردهاي خود را در معرض 
نقد تحليلگران و افكار عمومي قرار مي دهند. بر اساس 
آمارهاي مراكز آماري مش��خص، روساي بانك مركزي 
حد فاصل سال هاي 84 تا 92 بيش از 250ميليارد دالر از 
درآمدهاي نفتي كشور را براي ساماندهي بازار ارز به كار 
گرفته اند. اين رقم حد فاصل س��ال هاي 92 تا 1400 به 
كمتر از 35ميليارد دالر رسيده است. با اين اعداد و ارقام 
ابهامي كه در سطح افكار عمومي شكل گرفته آن است كه 
مبتني بر چه استداللي براي يكي از مديران بانك مركزي 
كيفرخواست صادر ش��ده و براي روساي بانك مركزي 
ادامه در صفحه 6 دولت قبل كه...  

جهان علم، اتمسفر نمادهاست 
و اس��تعاره ها. ان��گار كه ذهن 
آدمي با استفاده از اين نمادها 
و اس��عاره ها ظرفيت ه��اي 
افزون تري براي درك هستي 
از خود ب��روز مي دهد. اهميت 
اين استعاره در اقتصاد به عنوان 
علمي كه تالش مي كند، تفسير 
متفاوتي از ارتباط انسان با هستي اش ارايه كند، بيشتر 
است. يكي از اين نمادها، استعاره اسب ها و گنجشك ها 
اس��ت كه عالمان علوم اقتصادي با استفاده از آن تالش 
مي كنند، مباحث مرتبط با درك اولويت هاي اقتصادي در 
جوامع مختلف را به دست بياورند. بر اين اساس»اسب  ها 
و گنجشك  ها« در حوزه اقتصاد و برنامه  ريزي منطقه  اي 
استعاره اي اس��ت براي اولويت رشد اقتصادي بر توزيع. 
موضوعي كه مدت هاست در سطح اقتصاد كشورمان نيز 
مطرح است و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص آن مطرح 
مي شود. اينكه آيا رشد اقتصادي را با عنوان اولويت كليدي 
اقتصاد در نظر گرفت، يا توزيع عادالنه درآمدها اصل است؟ 
اين معادله در سال هاي اخير كه كيك اقتصاد ايران تا حد 
زيادي در حال كوچك تر شدن معنا و مفهوم ويژه اي پيدا 
مي كند. براساس اين استعاره هر قد ر اسب ها جو بيشتري 
د ريافت كنند  )به  معناي رشد  اقتصاد ي و افزايش درآمد 
و دارايي ثروتمند ان(، به همان اند ازه جوهاي بيشتري بر 
زمين خواهند  ريخت تا گنجشكان )يعني كم  د رآمد ها 
يا مناطق حاش��يه  اي( از آن استفاد ه كنند . باور به اينكه 
تا كيك اقتصادي بزرگ نش��ود، نمي توان براي كاهش 
فقر و نابرابري كاري كرد تقريبًا با فراز و فرودهايي تا دهه 
80 ميالدي ايده اي بسيار غالب بود. اما از دهه 90 حتي 
نهادهايي نظير بانك جهاني به  تدريج نسبت به اولويت 

كيك بزرگ دچار ترديد شدند. 
اين گفت��ه محبوب  الحق؛ از مديران ارش��د بانك جهاني، 
در اوايل دهه 90 ب��ا اين مضمون كه »تاكنون قاعده كلي 
اين بوده كه رش��د اقتصادي به كاهش فقر مي انجامد، اما 
اكنون زمان آن اس��ت كه معادله را از سوي ديگر ببينيم و 
باور كنيم كه سياست هاي كاهش فقر نيز به رشد اقتصادي 
منجر مي شود« اشاره اي بود بر اين ترديد. در سال 2015 
صندوق بين المللي پول گزارش��ي منتش��ر كرد با عنوان 
»عل��ل و پيامدهاي نابرابري درآم��دي در جهان«. در اين 
گزارش با بررسي داده هاي بسياري از كشورهاي صنعتي 
و درحال  توسعه طي يك بازه 35 ساله، نشان داده شده كه 
نابرابري از عوامل مهم ناپايداري رشد اقتصادي است، و بين 
سهم درآمدي 20 درصد ثروتمند با رشد اقتصادي رابطه 
معكوسي وجود دارد. به اين معنا كه افزايش 1 درصدي در 
سهم درآمدي 20 درصد ثروتمند جامعه موجب كاهش 
0.08 درصدي رشد اقتصادي در يك دوره 5 ساله مي شود، و 
برعكس افزايش 1 درصدي در سهم درآمدي 20 درصد فقير 
جامعه به افزايش 0.4 درصدي در رشد اقتصادي مي انجامد. 
ادامه در صفحه 6 براساس اين گزارش نظريه نشت به...  

در ح��ال حاضر بازار س��رمايه 
به مذاك��رات وين نگاه مي كند 
كه به چه نحوي پيش مي رود 
و  نس��بت به اتفاق��ات و اخبار 
وين و مذاكرات واكنش نشان 

مي دهد.
اگر فرض كنيم كه مذاكرات وين 
به سرعت موجب احياي برجام 
شود و اين موضوع كاهش قيمت دالر را پديد آورد، بازارسهام 
نيز به تناسب كاهش نرخ دالر روند كاهشي پيش مي گيرد تا 
زماني كه سرمايه گذاران بتوانند قيمت تثبيت شده دالر را 
به دست آورند. درحال حاضر صحبت هاي مقام هاي دولتي 
خبر از دالر زير 20 هزارتومان مي دهد و اهالي بازار سرمايه بر 
اين نظرند كه دالر بايد ميان رقم هاي 20 الي 22 هزارتومان 
باشد و زير 20 هزارتومان براي بازار سرمايه مطلوب نيست. 
بنابراين بالفاصله پس از احياي برجام، قيمت دالر با ريزش 
مواجه شده و رشد بازارسهام متوقف مي شود و ممكن است 

به صورت كوتاه مدت روند اصالحي نيز به خود بگيرد. 
بازارسرمايه به مذاكرات وين نگاه مي كند چراكه كاهش نرخ 
دالر در صورت مذاكرات مي تواند بر روي بازار سرمايه تاثير 
زيادي داشته باشد. حالت دوم نيز زمان بر بودن مذاكرات 
وين را نشان مي دهد و اينكه مذاكرات بالفاصله موجبات 
احياي برجام را فراهم نس��ازد و اين موضوع اگر مشمول 
گذشت زمان شود چون دالر نمي تواند روند كاهشي به خود 
بگيرد، بازار با اطمينان بيشتري به خريد و فروش مي پردازد 
و به صورت تدريجي موجبات رشد بازار را فراهم مي آورد. 
اگر مذاكرات به صورت زمان بر به جلو حركت كرد باتوجه به 
اينكه قيمت دالر امكان كاهش ندارد و كماكان شركت ها 
مشكلي براي توليد و فروش ندارند و چون درحال مذاكره 
هستيم تحريم جديدي اضافه نمي شود تا بر روي توليد و 
فروش شركت ها اثربگذارد بنابراين دالر با كاهش مواجه 
نمي شود و چه بسا روند افزايشي به خود بگيرد و اين مورد 
مي تواند تاثير مثبت بر روي بورس بگذارد. بنابراين مذاكرات 
وين براي بازار سرمايه بسيار مهم است، زمان مذاكره، زمان 
احياي برجام به چه طريقي انجام مي گيرد و نرخ دالر كاهش 
مي يابد و در نهايت بازار سهام مسير خود را مي يابد. درنهايت 
بايد صبركرد و ديد كه در وين چه اتفاقاتي براي احياي برجام 
رخ مي دهد. به طور خالصه دو سناريو براي بازار را مي توان 
متصور بود يك؛ مذاكرات وين منجر به احياي سريع برجام 
مي ش��ود و موجبات كاهش نرخ دالر را پديد مي س��ازد و 
قاعدتا اثر منفي بر روي بورس مي گذارد.  اما درحالت دوم 
مذاكرات وين منجر به احياي سريع برجام نشود و مشمول 
گذشت زمان شود، چون روند كاهشي دالر متوقف مي شود 
و مقداري هم با افزايش مواجه مي شود درحال حاضر براي 
بازارسرمايه مناسب تر است و مي تواند تاثير مثبت بر روي 
روند معامالت بگذارد. البته نكته اينجاس��ت كه ما ديگر 
فرضيه س��ومي با عنوان توقف مذاكرات را نداريم و درصد 
پاييني براي اين اتفاق وجود دارد و ما تنها دو سناريو را براي 

بازار متصور مي شويم.

 درياچ��ه بختگان ك��ه پس از 
درياچ��ه ارومي��ه بزرگ ترين 
درياچه آب ش��ور ايران است، 
روزگاري ن��ه چن��دان دور 
س��پيدبخت ب��ود و بهش��ت 
فالمينگوه��اي ايران.وقت��ي 
س��د درودزن روي رودخانه كر 
اح��داث و به افزاي��ش بي رويه 
كش��اورزي و ناديده گرفته ش��دن دانش بومي متكي بر 
ت��وان اكولوژيك منطقه منجر ش��د، نفس هاي بختگان 
هم به ش��ماره افتاد. هرچه كش��اورزان بيشتر و بيشتر به 
كاشت گندم به عنوان يك محصول استراتژيك ترغيب 
شدند، روزگار بختگان نيز سياه تر شد.احداث سد سيوند و 
مالصدرا روي رودخانه هاي كر و سيوند تير خالصي بود بر 
پيكر نحيف و رنجور بختگان. در پي اين رويداد، پيوستگي 
ميان بختگان و درياچه طشك كه در نزديكي بختگان قرار 
داشت، از ميان رفت و حال و روز بختگان روزبه روز بيشتر و 
بيشتر رو به تيرگي نهاد تا سال 9۶ كه فعاالن محلي محيط 
زيست اطالع دادند كه جوجه فالمينگوها بدون آب و غذا 
مانده اند.در فصل بارش وقتي بارندگي زياد اس��ت، آب در 
بستر درياچه جمع مي ش��ود. كف درياچه محل زندگي 
سخت پوست كوچكي است به نام آرتميا كه فالمينگوهاي 
مادر از آن تغذيه مي كنند. حتي زماني كه درياچه خشك 
مي شود، آرتميا هنوز هم در گل و الي كف درياچه حضور 
دارد و هيچگاه از بين نمي رود. به همين دليل اس��ت كه 
حافظه ژنتيكي فالمينگوهاي مهاجر هر سال و در فصل 
مهاجرت آنه��ا را به درياچه بختگان مي كش��اند. تجربه 
سال هاي گذشته نش��ان مي دهد كه فالمينگوهاي مادر 
در همين قسمت مرطوب تر كه محل زندگي آرتميا است 
و عموماً در فاصله ۷-8 كيلومتري درياچه قرار دارد، كلوني 
تشكيل مي دهند، تخم مي گذارند و جوجه مي آورند. جوجه 
فالمينگوها تا زماني كه قدرت پرواز ندارند توسط مادرانشان 
تغذيه مي شوند اما بعد از اينكه تا حدودي قدرت پرواز پيدا 
مي كنند و در تغذيه مستقل مي شوند، فالمينگوهاي مادر 
به طور طبيعي درياچه و فرزندان را ترك مي كنند؛ هرچند 
جوجه فالمينگوها ياد گرفته اند كه مسافت هاي كوتاه را 
پرواز كنند اما تا زماني كه قادر شوند مسافت هاي طوالني تر 
را طي كنند، در درياچه باقي مي مانند و از همان مكان تغذيه 
مي كنند. سال هاي پيش كه وضعيت بارش ها بهتر و بيشتر 
بود، خشكسالي در اواخر تابستان اتفاق مي افتاد؛ اما، امسال 
كه بهار كم بارش است و خشكي را تجربه مي كنيم، بعيد 
نيست كه تا همين روزهاي پاياني بهار درياچه به كلي خشك 
شود. از اين رو، فعاالن محيط زيست و محيط بانان محلي 
مي گويند به دليل خشكي بيش ازحد درياچه، فالمينگوهاي 
مادر مجبورند براي تأمين غذاي خود و فرزندانشان، هر روز 
مسافت صد كيلومتري تا درياچه مهارلويشيراز را طي كنند 
و دوباره به بختگان باز گردند.سال هاي پيش طرحي مبني 
بر ايجاد گودال هايي )حوضچه هاي مصنوعي( در بس��تر 
ادامه در صفحه 5 درياچه، انتقال آب و ... 

يك��ي از پارامتر هاي بس��يار 
اثرگذار در س��ال گذش��ته، 
بر ش��كل گيري فضاي بازار 
س��رمايه، انتظارات تورمي و 
در نتيجه پيش بيني افزايش 
نرخ ارز بود كه به منظور حفظ 
ارزش پول، برخي از فعالين 
بازار سرمايه، تبديل نقدينگي 
به اوراق س��هام را ترجيح دادند و اين فشار نقدينگي 
سبب رشد قيمت ها ش��د. از لحاظ بنيادي، عملكرد 
سود و زيان شركت ها نسبت به پيش بيني هاي ماه هاي 
گذشته كاهش يافته است، در نتيجه فضاي تقاضا به 
مرور زمان در كنار تغيير در زير ساخت هاي معامالتي از 
جمله دامنه نوسان نامتقارن و گره معامالتي شركت ها 
در كنار هم، موجبات روند نزولي و اصالحي شاخص را 

فراهم ساخته است.
اگر ما رش��د ش��اخص را از ابتداي س��ال گذشته كه 
شاخص 512 هزار واحد بوده نسبت به حال حاضر و 
اين روزهاي بازار در نظر بگيريم، بورس در بازه زماني 13 
الي 14 ماه، حدودا بيش از 130 درصد روند افزايشي 
داش��ته اس��ت. زيرا حساسيت بازار س��هام، به پيش 

بيني هاي نرخ ارز و تغييرات آن زياد است.
در حال حاضر، علي رغم اصالحات خوبي و قابل توجهي 
كه در اغلب صنايع و شركت ها انجام شده اما؛ هنوزهم 
ابهاماتي همانند بحث انتخابات رياس��ت جمهوري و 
ابهام در نحوه عرضه اوراق بدهي كه دولت در دستور 
كار خود دارد، عمده نقدينگي موجود را به س��مت و 
سوي خود روانه مي كند كه اين موضوع را مي توان يك 
مخل عظيم دانس��ت. عدم ثبات در نرخ ارز خصوصا 
نرخ دالر و احتمال كاهش م��داوم نرخ ارز تا محدوده 
1۷ الي 18 هزار توماني كه مس��ووالن از آن ياد كرده 
بودند، سبب كاهش تقاضا و قرار گرفتن بازار سرمايه در 
مدارمنفي مي شود. همچنين محتمل است كه شاخص 
بازارس��رمايه كاهش يابد زيرا؛ در كنار در نظر گرفتن 
ضريب حساسيت بازار سرمايه نسبت به دالر، انتظاراتي 
كه مسووالن از سازمان بورس داشتند، به ترتيب بازار 
سرمايه را محدود كرد و نقدشوندگي به سطحي كاهش 
پيدا كرده كه اين خود يك ريسك خود ساخته و درون 
زاست. همچنين به دليل نداشتن دامنه نوسان مناسب 
براي شكل گيري تعادل و با تداوم سياست ها و ريزش 
دالر، انتظار ريزش شاخص حتي كمتر از يك ميليون 
واحد را داريم. البته اين روزها باتوجه به اخبار سياسي 
نرخ دالر تا 20 هزارتومان رس��يده و شاهد صف هاي 
طوالني براي فروش اين ارز هستيم درنتيجه مي توان 
تاحدودي اميدوار بود كه نقدينگي حاصل از فروش دالر 
وارد بازار سرمايه شود و شاهد افزايش نقدشوندگي در 
اين بازار باشي. البته اين درصورتي است كه فرضيه هاي 
ذكر شده رد شود و مردم و سرمايه گذاران به بورس و 

بازار سرمايه اعتماد كنند.
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در ماه هاي نخست سال گذشته بازدهي بسيار باال و 
ركوردشكني روزانه بورس باعث شد كه بازارسرمايه 
صدرنشين س��ودآوري و بازدهي در ميان بازارهاي 
مالي ش��ود البته نبايد فراموش كرد كه اين بازدهي 
بيش از 300 درصدي با دعوت مسووالن از مردم براي 
سرمايه گذاري در بورس رخ داد. تقريبا پنج ماه نخست 
سال جاري هجوم نقدينگي بسيار باال و حمايت هاي 
دولتي باعث شد شاخص وارد كانال دو ميليون واحدي 
ش��ود اما؛ ورود به اين كانال ادامه دار نبود و از روز 19 
مردادماه شاهد ريزش بازار بوديم كه ريزش ها ناشي از 
صفحه 4 را بخوانيد تصميم ها و... 

 نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال ١٣٩٩ از 
سوي مركز آمار ايران منتشر شد.طبق اعالم مركز 
آمار ايران نرخ بيكاري در سال گذشته بدليل كاهش 
2.8 درصدي نرخ مش��اركت اقتصادي، 9.۶ درصد 
بوده است. نتايج اين گزارش بيانگر اين است كه در 
اين سال بيش از يك ميليون نفر از جمعيت شاغلين 
كشور كاسته شده است. بر اساس اين گزارش، بررسي 
نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه 
٩,٦ درصد از جمعيت فعال )ش��اغل و بيكار(، بيكار 
بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن 
صفحه 6 را بخوانيد است كه ....   

چهكسانينامزدانتخاباترياستجمهوري۱۴۰۰شدند؟
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رهبر معظم انقاب اسللامي عصر روز سه شنبه در ديدار 
تصويري با نمايندگان تشللكل هاي دانشجويي با اشاره به 
راهبرد اساسي تحول خواهي و تحول گرايي، ايجاد حركت 
جهشي و جهادي همراه با نوآوري در روش ها و كاركردها 
در همه عرصه هاي حكمراني و بخش هايي از سبك زندگي 
عمومي را ضروري خواندند و با تاكيد بر اهميت درجه اول 
مشاركت باال در انتخابات ۲۸ خرداد و تبيين آثار مهم اين 
مشللاركت افزودند: در درجه دوم بايللد با انتخابي خوب و 
مطلوب كسي را روي كار آورد كه مومن، انقابي، باكفايت، 
مردمي، سرشار از اميد، معتقد به جوانان و توانمندي هاي 
داخلي و حقيقتا عدالت خواه و ضدفساد باشد. رهبر انقاب 
با ابراز تاسف عميق و محكوم كردن شديد دو حادثه بسيار 
تلخ و خونين اخير در جهان اسللام يعني در افغانستان و 
فلسطين گفتند: لعنت خداوند بر جنايتكاراني كه غنچه هاي 
مظلوم و نوگان بي گناه افغانستاني را پر پر كردند و به خاك و 
خون كشيدند و با به شهادت رساندن اين دختران نوجوان، 
جنايت را تا اين حد گسللترش دادند. ايشان همچنين با 
اشاره به جنايات وحشلليانه و ظالمانه صهيونيست ها در 
مسجداالقصي، قدس شللريف و ديگر مناطق فلسطين 
گفتند: اين جنايات در جلوي چشللم جهانيان قرار دارد و 
همه بايد با محكوم كردن آن، به وظايف خود عمل كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تجليل از بيداري، ايستادگي و 
عزم جزم ملت فلسطين افزودند: صهيونيست ها جز زبان زور 
چيزي نمي فهمند لذا فلسطيني ها بايد با افزايش قدرت و 
مقاومت خود، جنايتكاران را به تسليم شدن و توقف اقدامات 
وحشللي گرانه مجبور كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
تبييللن بحث اصلي خللود يعني مسللاله تحول خواهي و 
تحول گرايي افزودند: مقصود و هدف تحول، حفظ و تقويت 
اصول و خطوط اساسللي انقاب اسللت البته با نوآوري در 
شيوه ها و روش ها. ايشان با اشاره به استفاده از مفهوم تحول 
در ادبيات كشورهاي غربي مخالف ايران و سخنان كساني كه 
در داخل عمدتا به غرب گرايش دارند، افزودند: مقصود آنها 
بر خاف مقصود و منطق ما، تحول در اصل و مباني انقاب 
اسللت كه در واقع نفي انقاب، برگشللت به عقب و ارتجاع 
محسوب مي شود، بنابراين بايد در مفهوم كلمه تحول دقت 
كرد. رهبر انقاب در تبيين علت نياز كشور به تحول خواهي 
و تحول گرايي گفتند: در كنار پيشرفت ها و موفقيت هاي 
فراوان در دهه هاي اخير، در زمينه هايي دچار عقب ماندگي 
و مشكات مزمن هستيم كه با حركت هاي معمولي عاج 
نمي شوند و نياز به تحول و حركتي فوق العاده دارند كه اين 
نياز جزو مسلمات اين دوره از انقاب براي براي تحقق گام 
دوم است. ايشان عقب ماندگي ها را ناشي از برخي غفلت ها، 
غرض ورزي ها و فاصله گرفتن هاي تدريجي از خط انقاب 
در دهه هاي اخير خواندند و گفتند: به همين علت، بسياري 
از ظرفيت هللا و فرصت ها معطل و مغفول مانده و به منافع 
ملي خسارت زده است. ايشان با اشاره به برخي مصداق ها 
افزودند: ديوان ساالري، كاغذبازي، مقررات غيرمفيد و گاه 
مضر از جمله مشكات بخش هاي مديريتي كشور است، 
ضمن اينكه در بخش زندگي عمومي مسائلي مانند اسراف، 
مسابقه تجمل گرايي و اشرافي گري، باال رفتن سن ازدواج و 
پيري جمعيت از جمله مشكات جدي است. رهبر انقاب، 
روشللن بودن منطق و هدف تحللول را باعث جلوگيري از 
هرج و مرج ذهني و عملي در اين مسير دانستند و گفتند: 
تحول بايد ما را به احسللن الحال برسللاند يعني به تقويت 
خطوط اساسي انقاب و روان شدن مسير حركت به سمت 
آرمان هاي اساسي نظير عدالت، استقال، آزادي و اسامي 
شدن جامعه. حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه 
خاطرنشان كردند: در رسيدن به اين آرمان هاي كان، برخي 
آرمان هاي ُخرد مانند پيشرفت علمي، خودكفايي اقتصادي، 
اقتدار در سياست خارجي و بيرون نگه داشتن كشور از شبكه 
انحصاري قدرت هاي مستكبر وجود دارد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي سياست هايي مانند اسامي شدن دانشگاه ها يا 
سياست تبديل صدا و سلليما به يك دانشگاه عمومي را از 
جمله سياست هاي بعدي برشمردند. ايشان حركت نسل 

اول انقاب به سمت مقاصد اصلي جمهوري اسامي را كه با 
هدايت امام )ره( انجام شد و با دشواري ها و حوادث خونيني 
همراه بود، زمينه ساز تجربه آموزي خواندند و گفتند: يكي 
از مسائلي كه شايد در آن دوره به آن توجه كافي نمي شد، 
پيچيدگي ها و دشواري هاي حركت به سمت آرمان ها بود. 
رهبر انقاب اسامي موضوع اسامي شدن دانشگاه ها را 
يك نمونه از اين مسللائل خواندند و افزودند: دانشللگاه در 
كشللور ما در دوران تسلط و حاكميت سياست هاي غربي 
و به دست عوامل دلباخته غرب و با هدف تربيت نخبگان 
مطيع و مصرف كننده محصوالت و دانش كهنه شده غرب 
پايه گذاري شد و تبديل مجموعه اي با چنين مختصاتي، 
به يك دانشگاه اسللامي داراي پيچيدگي هايي است كه 
تحقق آن جز با تحول امكان پذير نيست. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، ايجللاد تحول در بحث هايللي همچون جريان 
اقتصللادي و همچنين حركت علمي كشللور را منوط به 
نگاهي دقيق و جامع دانستند و تاكيد كردند: امروز نخبگان 
متدين و انقابي كشور داراي تجربه هاي فراوان هستند و 
مي توانند با توليد فكر و ابتكار، زمينه ساز تحول و همچنين 
مواجهه صحيح با مسللائل جديد همچون فضاي مجازي 
باشند. ايشان راه منحصربه فرد تحقق تحول را استفاده از 
جوانان دانستند و گفتند: جوان همه الزامات يك حركت 
تحولي را كه عبارت است از فكر نو، ابتكار، توان باال و جرات 
اقدام، دارد. رهبر انقاب اسامي افزودند: البته در كنار اين 
ويژگي هاي بارز جوانان، برخي نواقص و كمبودها در جوانان 
وجود دارد كه بايد در كنار آنان، كارآزمودگان و مجربين قرار 
گيرند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اظهارات قبلي 
خود مبني بر لزوم تشكيل دولت جوان انقابي، خاطرنشان 
كردند: برخي تصور كردند كه منظور از دولت جوان انقابي 
دولتي است كه همه اعضاي آن در رده سني ۳۰ تا ۳۵ سال 
باشللند در حالي كه اين به معناي ناديده گرفتن صاحبان 

تجربه و كار آزمودگان و دنياديدگان نيست. 
ايشان شرط اساسي در جوانان و همچنين صاحبان تجربه 
را ايمان و انگيزه صادقانه و انقابي دانستند و افزودند: دولت 
جوان انقابي فقط شللامل وزرا نمي شللود بلكه مجموعه 
وسيعي از صدها مدير موثر و تعيين كننده است كه همه 
اين رده ها مي تواند ميزبان جوانان مومن و انقابي باشللد 
كه در تصميم سللازي ها و تصميم گيري هللا و اجرا حضور 
داشته باشند. رهبر انقاب اسامي تاكيد كردند: به نظر من 
اسللتفاده از جوانان مومن و انقابي در بخش هاي مختلف 

مديريتي امكانپذير است به شرط آنكه دولتي سر كار بيايد 
كه مسووالن باالي آن، اطمينان و اعتقاد به جوانان داشته 
باشد، همان گونه كه امام به جوانان اعتقاد داشت و كار را جلو 
برد. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: اگر چنين 
دولتي سر كار بيايد، مشكات در مدت زمان معقولي قابل 
حل خواهند بود و زمينه تحقق آرمان ها نيز فراهم خواهد 
شد. ايشان با اشاره به نقش آفريني و كاِر كارستان جوانان 
در پيروزي انقاب و در شللكل گيري جهاد سازندگي و در 
دفاع مقدس افزودند: امروز كشور از لحاظ پرورش نيروي 
انساني مومن، انقابي، متخصص و داراي اعتماد به نفس، 
نسبت به دهه اول انقاب، داراي شرايط بسيار بهتري است 
كه بايد اين نيروهاي جوان شناسايي و به كارگيري شوند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بحث مربوط به تحول را اين گونه 
جمع بندي كردند: اوال تحول الزم است، ثانيا تحول ممكن 
است و ثالثا راه تحقق تحول، تشكيل يك دولت معتقد به 
تحول و عنصر تحول آفرين يعني جوان مومن و انقابي است. 
رهبر انقاب در ادامه سخنان شللان چند تذكر در مورد 
دانشگاه ها بيان كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به اخبار نگران كننده از افت يادگيري و آموزش در دوران 
كرونا از مسووالن آموزش عالي خواستند به اين مساله 
توجه و از آن جلوگيري كنند. ايشان همچنين لزوم رفع 
عيوب و نواقص دستگاه هاي مورد استفاده در يادگيري 
مجازي را يادآور شللدند و با اشاره به پديده زشت ايجاد 
كانال هاي تقلب در امتحانات كه موجب بي اعتبار شدن 
امر آموزش مي شللود، برخورد با اين پديده را خواستار 
شدند. رهبر انقاب با اشاره به برخي تاش ها براي نااميد 
كردن دانشللجويان يا تشللويق آنها به خروج از كشور و 
پشللت كردن به آن، گفتند: دانشجو عنصر ارزشمندي 
براي كشللور است كه نبايد افسللرده و از كار افتاده شود 
زيرا دانشجويان مومن و فعال، در اميدآفريني و تقويت 
انگيزه ها نقش مهمي دارند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين مساله اشتغال دانشجويان از دوره دانشجويي 
را مورد تاكيد قرار دادند و در خصوص مساله سربازي كه در 
سخنان دانشجويان نيز به آن اشاره شده بود، خاطرنشان 
كردند: مساله سربازي جزو مسائل پيچيده اي است كه 
نمي توان با آن به شكل شعاري برخورد كرد. البته در اين 
زمينه طرح هايي داده شللده و مجموعه هايي مشغول 
بررسي هستند كه بايد با تامل در جوانب آن به تصميم 
درست رسيد. رهبر انقاب سپس چند نكته خطاب به 

تشكل هاي دانشجويي بيان كردند. ايشان تشكل هاي 
دانشجويي متعدد را فرصتي بزرگ براي كشور دانستند 
و با تاكيد بر نقش آفريني آنها به عنوان مراكز توليد فكر و 
پيشران حركت هاي تحولي و جهادي در مسائل گوناگون 
اجتماعي و علمي گفتند: »حضللور جوانان جهادي در 
ميدان پرخطر كرونا«، »حضور فعال در قبال مسللائل 
بين المللي مانند قضيه نشريه موهن فرانسوي، انفجار 
در دانشگاه كابل و مسائل فلسطين و يمن«، »اظهارنظر 
و موضع گيري در قضيه اف اِي تي اف«، »تقويت مصوبه 
راهبردي مجلس در موضوع هسته اي«، و »واكنش به 
مشكات خصوصي سازي ها كه بعضي از آنها نيز به نتيجه 
رسيد« از مصاديق تحسين برانگيز اقدام هاي تشكل هاي 
دانشللجويي اسللت كه اين گونه موضع گيري ها هويت 

تشكل هاي دانشجويي را نيز تقويت مي كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي انتظار از تشكل هاي دانشجويي 
را تقويت بنيه ديني و انقابي آنها و مساله مهم تهذيب نفس 
خواندنللد و افزودند: تهذيب نفس تاثير زيادي در مبارزات 
اجتماعي و انقابي دارد و امللام بزرگوار مي فرمودند علت 
ترس افراد از امريكا، تهذيب نفس نكردن است. رهبر انقاب 
علت انحراف برخي دانشجويان و تشكل هاي انقابي دهه 
۶۰ در سال هاي بعد از مباني انقاب را ضعف فكري و ايماني 
آنها برشمردند و گفتند: با وجود ايمان و تقوا، دانشجو ديگر 
سللراغ مخالفان و دشمنان انقاب نمي رود و در راه انقاب 
استقامت مي كند. ايشان ارتباط تشكل هاي دانشجويي با 
دانشجويان در سراسر كشور را فرصتي براي اثرگذاري و باز 
كردن گره هاي فكري و ديني دانشجويان دانستند و افزودند: 
البته در اين زمينه مجموعه هاي نهاد نمايندگي رهبري در 
دانشللگاه ها نيز وظايف مهمي دارند كه بايد بيشتر تاش 
كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، انتخابات را عرصه ديگري 
براي نقش آفريني تشكل هاي دانشجويي و تشويق همگان 
به حضور پر شور و انتخاب مطلوب دانستند و گفتند: برخي 
اظهارات ممكن است از سر دلسوزي باشد اما نبايد منجر 
به دلسرد كردن مردم از مشاركت در انتخابات شود. رهبر 
انقاب، مردم ساالري و انتخاب مسووالن كشور به دست 
مردم را بسيار مهم خواندند و افزودند: حضور پرشور مردم 
در انتخابات تاثير زيادي در قوت و توانايي هاي دولت منتخب 
دارد و موجب افزايش آبرو، امنيت و قدرت بازدارندگي كشور 
مي شود. ايشان پس از تاكيد بر مشاركت باال در انتخابات، 
»انتخاب مطلوب و خوب« را مورد تاكيد قرار دادند و گفتند: 

دولتي بايد تشكيل شود كه داراي كفايت و مديريت، باايمان، 
لبريز از اميد و معتقد به توانمندي هاي داخلي باشد چرا كه 
اگر مسووالن دولتي نااميد باشند كاري از پيش نمي رود. 
رهبر انقاب اسامي تاكيد كردند: فردي كه معتقد است 
نمي توان از لحاظ دفاعي، سياسي، اقتصادي و توليدي كاري 
در داخل انجام داد، اليق حكمراني بر مردم نيست. ايشان 
افزودند: كساني بايد بر سر كار بيايند كه معتقد به مردم و 
جوانان باشند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملكرد انقابي 
داشته باشند و حقيقتا عدالتخواه و ضدفساد باشند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: چنين دولتي پس از 
روي كار آمدن مي تواند با گماردن صدها مدير جوان و مومن 
در مديريت ها كار كشور را سامان دهد. رهبر انقاب نكته اي 
نيز درباره نظر خود درباره حضور اشخاص در انتخابات بيان 
كردند و گفتند: بنده در مورد انتخاب اشخاص هيچ دخالتي 
نمي كنم. در دوره هاي گذشته افرادي كه قصد كانديداتوري 
داشتند، نظر من را مي پرسيدند كه مي گفتم »نه موافقم نه 
مخالفم« يعني نظري نللدارم اما در اين دوره گفتم همين 
مطلب را نيز نمي گويم. ايشان افزودند: افرادي كه بين خود 
و خدا، معتقدند كه شايستگي و شرايط قانوني را دارند وارد 
شوند و مردم نيز با ديدن برنامه هاي آنان انتخاب كنند. رهبر 
انقاب اسامي در آغاز سخنان شان، جلسه امروز را بسيار 
خوب و سخنان دانشللجويان را در سطحي باال خواندند و 
انتشار ديدگاه هاي دانشجويان را براي افكار عمومي مفيد 
برشمردند. ايشان همچنين با توصيه موكد به حفظ آثار ماه 
مبارك رمضان در ديگر ايام سال گفتند: سلوك رمضاني 
بايد در رفتارهاي شخصي، عمومي، اجتماعي، دانشگاهي، 
سياسي و حكومتي بروز و استمرار يابد تا باب رحمت الهي 

گشوده بماند.
پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، ۹ تن از نمايندگان 
تشكل هاي دانشجويي به بيان ديدگاه ها و راهكارهاي خود 

نسبت به مسائل كشور پرداختند. خانم ها و آقايان: 
- محسن خزايي )نماينده بسيج دانشجويي( 

- حميللد محمدپور )دبير اتحاديه جنبللش عدالت خواه 
دانشجويي( 

- ريحانه السادات ميرحسني )نخبه علمي و مسوول پروژه 
واكسن آنفلوآنزاي فصلي انساني( 

- سيد ايمان احمدي )دبير اتحاديه انجمن هاي اسامي 
دانشجويان مستقل( 

- فاطمه صحرانشين )نماينده نشريات دانشجويي وزارت 
بهداشت( 

- توحيللد تقي زاده )دبيللر كل اتحاديه جامعه اسللامي 
دانشجويان( 

- مير آرمان عدناني )دبير انجمن اسامي دانشجويان پيشرو 
دانشگاه تربيت مدرس( 

- فاطمه راوند )نماينده گروه هاي جهادي دانشجويي( 
- و محمد گودرزي )دبير اتحاديه دفتر تحكيم وحدت( 

 بر نكات زير تاكيد كردند: 
- بازطراحي ساختار اداري- اجرايي كشور

- تعميق نظريه پردازي در زمينه عدالت و آزادي
- روشن شدن منطق خصوصي سازي ها

- بازنگري ساختارها و كاركردهاي شوراهاي عالي
- پيشللنهاد نام گذاري دهه پنجم انقللاب به نام تحول و 

نوگرايي
- ضرورت تشكل يابي مستقل كارگران و اصناف

- لزوم حمايت و عدم رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي 
در زمينه توليد واكسن

- ضرورت تدوين سند جامع سواد رسانه اي
- بازنگري در اجراي برخي از قوانين از جمله قانون خدمت 

سربازي
- لللزوم زدودن محافظلله كاري و خبررسللاني دقيللق و 

اعتمادآفرين در صداوسيما
- ايجاد شفافيت در زمينه ضوابط گزينش و جذب نيروهاي 

متخصص
- انتقاد از برخي برخوردها با دانشجويان منتقد.

تعادل |
با آغللاز ثبت نام داوطلبللان سلليزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري از ساعت ۸روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت 
ماه ۱۴۰۰، ده ها نفر براي ثبت نام در وزارت كشللور حاضر 
شللده اند.اما در اولين روز از ثبت نللام داوطلبان انتخابات 
رياست جمهوري سه چهره مشللهور نظامي يعني »امير 
سرتيپ نامي، سردار سعيد محمد و سردار حسين دهقان« با 
حضور در وزارت كشور رسما نامزد انتخابات رياست جمهوري 
شللدند.در اين ميللان، خبرگللزاري » فارس«خبر دادكه 
حجت االسام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي جمع بندي 
خود براي كانديداتوري در انتخابات رياسللت جمهوري را 
نهايي كرده و به احتمال بسيار زياد براي ثبت نام به وزارت 
كشللور خواهد رفت. بر اين اساس، ثبت نام احتماال در روز 
عيد فطر انجام مي شود و نيكزاد هم رييس ستاد انتخابات 
او خواهد شد.تسنيم هم نوشته يكي از وزراي دولت سابق 
بزودي به عنوان رييس سللتاد انتخاباتي رييسي منصوب 
خواهد شد اما فارس كه جزييات بيشتري را منتشر كرده، 
نام اين فرد را هم ذكر كرده و نوشته قرار است علي نيكزاد 

نائب رييس مجلس، رييس ستاد انتخاباتي رييسي شود.

  جزييات روز اول ثبت نام كانديداها
پس از فرمان عبدالرضا رحماني فضلي براي آغاز فرآيند 
انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور از صبح روز سه 
شنبه بيست و يكم ارديبهشللت ماه سال جاري، ميزبان 
داوطلبان سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است 

تا گام نخست فرايند انتخابات با ثبت نام نامزدها برداشته 
شود. واجدين شللرايط بايد با مدارك مورد نياز به وزارت 
كشور مراجعه كرده و ثبت نام نمايند.سرتيپ محمدحسن 
نامي وزير ارتباطات دولت دهم نخستين فردي با سابقه 
سياسي بود كه ساعت۸:۳۰ وارد وزارت كشور شد و مراحل 
ثبت نام خود را انجام داد.نامي پس از ثبت نام با حضور در 
جمع خبرنگاران اعام كرد كه من با شللعار »نظم و قانون 
در سللايه مكارم اخاق« آمده ام تا دولت مقتدر و منضبط 
تشكيل دهم. من مستقل وارد انتخابات شده ام اما به لحاظ 
تفكر اصولگرا هستم.همچنين حضور يك خانم براي ثبت 
نام در انتخابات رياست جمهوري در دقايق اوليه مورد توجه 
حاضران در ستاد قرار گرفت.در اين ميان حضور دختري 
كه با موتورسيكلت به وزارت كشور آمد هم توجه رسانه ها را 
به خود جلب كرد. وي گفت: عاشق كشورم هستم. آمده ام 
خدمت كنم.موضوع اختاف شوراي نگهبان و وزارت كشور 
امروز نيز ادامه يافت. شرايط ثبت نام داوطلبان انتخابات 
موضوع مورد اختافي است كه از ديروز شدت گرفت. ديروز 
رييس جمهور، وزارت كشور را موظف كرد كه مصوبه شوراي 
نگهبان را اجرا نكند، اما ساعتي بعد هيات نظارت بر انتخابات 
اعام كرد اين مصوبه الزم االجرا است.عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي شوراي نگهبان حدود ساعت ۱۰:۳۰ روز گذشته 
در گفت وگو با خبرنگاران مسللتقر در وزارت كشور اعام 
كرد كه »ثبت نام هايي كه فاقد مداركي باشند كه از سوي 
 شوراي نگهبان اعام شده، اعتبار ندارند و به نماينده مان 
در ستاد انتخابات كشور گفته ايم كه مدارك ناقص را تحويل 

نگيرد. ثبت نام كساني نهايي مي شود كه مدارك شان بر 
اساس مصوبه شوراي نگهبان كامل باشد و به تاييد نماينده 
شوراي نگهبان در ستاد انتخابات كشور برسد.«تا ساعت ۱۱ 
ثبت نام ده ها نفر كه همگي از افرادي بدون سابقه سياسي 
بودند، انجام شد.سردار پاسدار سعيد محمد رييس پيشين 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا سللاعت ۱۱:۳۰ وارد وزارت 
كشور شد. پس از نامي، سعيد محمد دومين چهره شناخته 
شده اي بود كه براي انتخابات ثبت نام كرد.محمد پس از 
ثبت نام به عنوان كانديدا در انتخابات سلليزدهمين دوره 
رياسللت جمهوري ظهر روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ماه 
۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات كشور 
گفت: يكي از كارهايي كه مورد نظرم بود در اول وقت اتفاق 
بيفتد و كاري خير ميدانستم، ثبت نام در انتخابات بود كه 
اين اقدام عزم جزم من را براي انتخابات نشان مي دهد. وي 
طي سخناني اظهار داشت: مردم از كم عملي، بي عملي و 
سوءتدبيرها نگران هستند و اين در حالي است كه خداوند 
متعال استعدادهاي سرشار به كشور ما عطا كرده و ما با اتكا 
به توان داخلي مي توانيم به مشكات كشور را به حداقل 
برسانيم. محمد افزود: جوانگرايي نه فقط در افراد بلكه در ساز 
و كارها، ساختارها و تمامي عرصه هاي نظام نياز به اصاحات 
دارد؛ رمز موفقيت ما تكيه بر مردم است؛ براي موفقيت نياز 
به مشاركت حداكثري مردم در انتخابات هستيم. بعد هم 
نياز داريم كه مردم در صحنه باشللند.محمد، گفت: من با 
دارا بودن كارناملله خوب و برنامه  در عرصه هاي مخنتلف 
به عرصه آمده ام و با دارا بودن تيم خوب و مجرب كه قبل 

از انتخابات به مردم اعام خواهيم كرد پا به عرصه گذاشته 
ايم؛ برنامه ما اين است كه رضايت را براي مردم به ارمغان 
بياوريم.محمد در پاسخ به سوالي در خصوص كناره گيري 
به نفع آيت اهلل رييسي گفت: با توجه به اينكه ايشان تا اين 
لحظه اعام موضع نكرده اند، ايشان جزو سرمايه هاي نظام 
هستند و پيشاني مبارزه با فساد هستند با توجه به اينكه 
هنوز اعام كانديداتوري نكرده اند، اجازه بفرماييد بعد از 
ثبت نام ها و تاييد صاحيت ها اعام موضع خواهم كرد.وي 
گفت: كشور بايد با يك تفكر انقابي و جهادي اداره شود 
بنده به صورت مستقل در انتخابات شركت مي كنم از سوي 
هيچ دسللته و جناحي وارد انتخابات نشدم و نمي خواهم 
حمايت شللوم همانطور كه تا االن سللوابق مان را نشللان 
داده  از همه ظرفيت هاي انقاب استفاده خواهيم كرد به 
هيچ جرياني هم قول نداديم كه دولت ما به يك شللركت 
سهامي تبديل شود.اما عصر نخستين روز سه شنبه بيست 
و يكم ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ثبت نام كانديداها نيز با حضور 
سردار حسين دهقان همراه شد. او با همراهي همسر خود 
وارد ستاد انتخابات كشور شد و پس از ثبت نام و طي مراحل 
اوليه در جمع خبرنگاران به پرسللش هاي آنان پاسخ داد.

حسين دهقان با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد 
انتخابات كشور در سخناني كوتاه، اظهار كرد: همانطور كه 
گفته بودم بدون انتظار براي حضور و عدم حضور كسللي 
در روز اول براي ثبت نام به صحنه آمدم چون معتقدم كه 
بايد كار را زودتر شروع كرد و نبايد مردم را تا آخرين لحظه 
در تعليق قرار داد.وي با تاكيد بر اينكه عرصه اداره كشللور 

عرصه حضور سلبريتي سياسي نيست، اظهار كرد: مردم ما 
شايسته زندگي بهتر از اين هستند و بايد با مردم روراست بود 
و نياز امروز ما وجود شفافيت است.اين كانديداي انتخابات 
رياسللت جمهوري افزود: براي حل مشكات جامعه پا به 
عرصه انتخابات گذاشته ام و در دولت من ايران با همه مردم 
آن فارغ از زبان مذهب و جنسيت مطرح مي شوند. دولت 
من دولت شللهروندان قدرتمند ايراني است و در آن، آنها 
همه باهم برابرند فارغ از تفاوت هايي كه باهم دارند.محمود 
زماني قمي، استاندار پيشين ايام و چهارمحال و بختياري 
و رييس پيشين بنياد باران نيز از ديگر كساني بود كه روز 
گذشته ثبت نام كرد. معيني قمي سابقه مديركلي فرهنگ 
و ارشاد اسامي استان هاي هرمزگان و سيستان بلوچستان 
و معاونت سياسي اسللتان هاي ايام، سمنان و همدان و 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان را در كارنامه 
خود دارد. وي اسللتاندار پيشين اسللتان هاي ايام، چهار 
محال و بختياري، مركزي و يزد است. معيني از نزديكان 
رييس دولت اصاحات و عضو بنياد باران اسللت و تا سال 
۸۹ مدير اجرايي آن بنياد بوده است. تا لحظه تنظيم اين 
خبر، از ديگر فعاالن سياسي كه در نخستين روز ثبت نام 
وارد ستاد انتخابات كشور شدند مي توان به حجت االسام 
محمد زارع فومني به عنوان اولين روحاني داوطلب براي 
رياسللت جمهوري و نيللز وهاب عزيللزي دبيركل جبهه 
جهادگران اشاره كرد. در همين حال، سيداسماعيل موسوي 
سخنگوي ستاد انتخابات كشور از نام نويسي ۵7 داوطلب 

انتخابات رياست جمهوري در روز اول ثبت نام ها خبر داد.

دريچه

بازداشت بيش از ۲۰۰ نفر از 
پرسنل قوه قضاييه

ايسنا| سخنگوي قوه قضاييه درباره برخورد با تخلفات 
در قوه قضاييلله توضيحاتي ارايه كرد. غامحسللين 
اسماعيلي گفت: »همكاران ما در واحدهاي حفاظت 
اطاعات قوه قضاييه، ۲۳7 نفر از كارچاق كن ها و دالالن 
را شناسللايي كردند. همچنين دستگيري۱۶۱ وكيل 
و كارشناس دادگسللتري، بيش از ۲۰۰ نفر از پرسنل 
متخلف بخش هاي مختلف قوه قضاييلله و تعدادي از 
سردفتران اسللناد رسللمي از جمله اقدامات دستگاه 
قضا بوده است. او افزود: در سال ۹۹ مجموعه عملكرد 
دادسراي انتظامي قضات به نسبت سال ۹۸ با ۳۸ درصد 
رشد عملكردي مواجه بوده است. به گفته سخنگوي 
دستگاه قضايي: »انجام بازرسي هاي دوره اي و بررسي 
دقيق و عملكرد بيش از هزار قاضي، انجام بازرسي هاي 
پنهان از چند استان، تهيه و تنظيم كارنامه قضايي براي 
تمامي قضات كشور كه در نتيجه اين كارنامه تعدادي از 
قضات كشور مورد تشويق قرار گرفتند. تعدادي از قضات 
متخلف شناسللايي و تعدادي تعليق و تعدادي سلب 
صاحيت شدند كه اين عدد قضات متخلف حداقلي 
است. پس از حضور ابراهيم رييسي در راس قوه قضاييه 
اميدهايي براي برخورد با فسللاد در دستگاه قضايي به 
وجود آمده و گام هايي نيز در اين رابطه برداشللته شده 
است.اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر بازداشت 
دو شهردار مناطق تهران و واكسن خواري در شهرداري 
تهران گفت: دي ماه سللال گذشللته دو شهردار تهران 
مورد تعقيب قرار گرفتند و با قرار تأمين بازداشت شدند. 
متعاقب آن يكي از معاونان سللابق يكي از شللهرداران 
مناطق هم مورد تعقيب قرار گرفت و سه نفر از پيمانكاران 
هم در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفتند.وي افزود: در 
آستانه سال جديد اين متهمان با قرار وثيقه آزاد شدند 
و تحقيقات پرونده در دست پيگيري است و به محض 
اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.وي با اشاره 
به انتشار فايل صوتي وزير خارجه در رسانه هاي معاند 
گفت: در اين ارتباط پرونده اي در دادسللراي عمومي 
و انقاب تهران تشكيل شللده است و تيم تخصصي از 
مرجع قضايي، وزارت اطاعات و سازمان اطاعات سپاه 
پيگيري اين پرونده را بر عهده دارند. بخشللي از امور به 
وزارت اطاعات و بخشي از امور به سازمان اطاعات سپاه 
واگذار شده است، برخي از افراد ممنوع الخروج شده اند و 
۲۰ نفر كه در اين فرآيند ايفاي نقش داشتند احضار شدند 
و تحقيقات خوبي در اين زمينه انجام شده است.وي با 
اشاره به اتهاماتي كه مبني بر فساد اقتصادي به عباس 
آخوندي نسبت داده شده است گفت: نسبت به فرد مورد 
اشاره، مجموعه قوه قضاييه ورود كرد و بررسي هاي جدي 
انجام داده است. در اين حوزه دو پرونده داريم؛ يك پرونده 
مربوط به شاكيان به اين شخص بوده كه كيفرخواست آن 

صادر شده است و در نوبت رسيدگي قرار داد.

پديده ناگواركولبري
بايد از مزرها زدوده شود 

ايرنا| دويسللت و بيسللت و چهارمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشللنبه به رياست 
رييس جمهور برگزار شد و در اين جلسه، برنامه تامين 
كاالهاي اساسي، ضروري و مورد نياز در سال ۱۴۰۰ 
مورد بررسي قرار گرفت. در آغاز جلسه، رييس كل بانك 
مركزي گزارشي از تامين ارز مورد نياز كاالهاي اساسي 
در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارايه نمود و پس از بحث و 
بررسي تصميمات الزم براي خريد اقام مورد نياز اتخاذ 
شد. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت گزارشي از 
تامين گندم مورد نياز سال ۱۴۰۰و آمار خريد داخلي 
گندم در استان هاي مختلف ارايه نمود سپس برنامه 
تامين ساالنه گندم براي نياز سللال و تكميل ذخاير 
استراتژيك پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد. در 
اين جلسه وزير كشور و مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال نيز گزارشي از اقدامات و برنامه هاي اين ستاد ارايه 
كردند. رييس جمهور قاچاق كاال را امري ناپسند و زيان 
بار براي اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در كشور دانست 
و تاكيد كرد: كولبري پديده زشت و غيرقابل قبولي بوده 
كه نه در شان كرامت انساني مرزنشينان رشيد ما است و 
نه با سياست ها و انضباط تجاري كشور سازگاري دارد. 
روحاني افزود: بايد با حمايت اقتصادي، اشللتغالزايي 
و مهارت افزايي براي مرزنشللينان شريف، اين پديده 
ناگوار از چهره مزرهاي ما زدوده شود.رييس جمهور 
تصريح كرد: شفاف سللازي و ايجاد انضباط در سراسر 
چرخه تجاري كشور، از نقطه تامين تا زنجيره عرضه و 
نقطه مصرف الزمه اين كار است و رسيدن به اين هدف 
با هماهنگي و همكاري همه دستگاه هاي ذيربط در 
دولت، نيروي انتظامللي و نهادهاي نظارتي و قضايي 

امكان پذير خواهد بود.

تنها راه حل مساله فسلطين 
همه پرسي است

ايسنا| وزير خارجه كشورمان در توييتي تاكيد كرد 
كه همه پرسي از ساكنان فلسطين اشغالي تنها راه حل 
موجود براي مساله فلسللطين مي باشد.محمدجواد 
ظريف، وزير خارجه كشورمان روز سه شنبه با اشاره به 
حوادث جاري در فلسطين اشغالي در توييتي نوشت: 
»حمله به مسجد االقصي و كشتن نمازگزاران و هتك 
حرمت مقدسللات ديني، بزرگ ترين دليل بر ماهيت 
نژادپرستانه و مجرمانه اين رژيم غاصب است كه همواره 
دليل اساسي از بين رفتن امنيت و آرامش و ثبات در اين 
منطقه بوده است. در اينجا تاكيد مي كنم تنها راه حل 
عادالنه قضيه فلسطين، ارجاع به اراده فرزندان واقعي 
اين سرزمين و برگزاري همه پرسي است.«محمدجواد 
ظريف روز گذشللته نيز در واكنش به يورش هاي اخير 
رژيم صهيونيستي به مسجد االقصي در توييتي نوشته 
بود: براي رژيم اسراييل دزديدن سرزمين ها و خانه هاي 
ديگران، تشكيل رژيم آپارتايد و خودداري از واكسينه 
كردن شهروندان در اشغال غيرقانوني شان كافي نبود؛ 
اين رژيم در مقدس ترين عيد اسام به عبادت كنندگان 
بي گناه در سومين مسجد مقدس اسام تيراندازي كرد.

رهبر انقالب اسالمي در ديدار تصويري با تشكل هاي دانشجويي: 

چه كساني نامزد انتخابات رياست جمهوري۱۴۰۰ شدند؟

تصميم »رييسي«  براي كانديداتوري  قطعي  شد؟

دولتي تشكيل شود كه انقالبي، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد

روز  ثبت نام  نظاميان سابق
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گ�روه بانك و بيمه|  ب��ه دنبال انتش��ار خبر گزارش 
دادس��تان تهران در نشست ش��وراي عالي قضايي، در 
خصوص پرونده مداخله ارزي، دولت بيانيه اي را در اين 
خصوص صادر كرد.متن بيانيه دولت به اين شرح است: 
در روزهاي اخير، خبري از گزارش دادس��تان تهران در 
نشست ش��وراي عالي قضايي، در سطح جامعه منتشر 
شد كه بر اساس آن، با كمال تعجب و تأسف، جناب آقاي 
دكتر سيف، رييس خدوم و امين پيشين بانك مركزي، 
به تضييع۳۰ ميليارد دالر و ۶۰ تن طال، و اخالل در نظام 
اقتصادي متهم ش��ده و موضوع تحت عن��وان » پرونده 
مداخله ارزي « به دادگاه ارجاع شده است. گذشته از زمان 
انتخابي براي اين اقدام و گذشته از اينكه اعالم عمومي و 
علني يك اتهام، قبل از رسيدگي دقيق قضايي و صدور 
حكم قطعي، خود عملي خالف قانون است و انتشار آن 
توسط سازمان صدا و سيما، بر تخلفات قبلي، و فهرست 
طوالني اقدامات تخريبي س��ازمان يافت��ه عليه دولت 
مي افزايد؛ اما به س��بب القاي اين اتهام در افكار عمومي، 
الزم اس��ت نكات زير به اطالع ملت شريف ايران برسد:  
به كار بردن تعبير » تضيي��ع «، در مورد اقدام تخصصي 
و قانوني بانك مركزي، در خصوص عرضه ارز و س��كه در 
بازار، كه به منظور تأمين نيازهاي كشور و مديريت بازار 
ارز و طال، طبق روال متعارف اين بانك در ساليان گذشته 
صورت گرفته است، به كلي نادرست و موجب تشويش 
اذهان عمومي است. كليه وجوه دريافتي، تا ريال آخر، به 
حساب بانك مركزي واريز ش��ده است و رسيدگي هاي 
انجام ش��ده، هيچگونه سوءاس��تفاده يا تخل��ف مالي را 
گزارش نكرده است. استفاده از ابزار » مداخله ارزي « براي 
مديريت بازار ارز، كه از طريق فروش ارز در بازار فرعي يا 
صرافي ها صورت مي گرفته اس��ت، روي��ه اي متداول در 
بانك مركزي بوده و در همه ادوار مديريت اين بانك، در 
دولت هاي مختلف، و مديريت هاي مختلف در قوه قضاييه، 
بخشي از تأمين ارز بانك مركزي، از اين طريق انجام شده 
اس��ت. نكته قابل توجه آن اس��ت كه در دوره مديريت 

دكتر س��يف در بانك مركزي، در مقايس��ه با س��ه دوره 
 مديريت قبل، كمتري��ن درصد تأمين ارز، يعني۲۳.۳ %

 از اين طريق صورت گرفته و انج��ام اين كار با كمترين 
هزينه عمومي همراه بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
نس��بت مداخله ارزي، در دوره هاي مديريت پيشين، به 
ترتيب، ۵۰.۴ %، ۶۶.۱ % و ۵۷.۹ % ميزان تأمين ارز بوده 
است. جمع ارز مداخله اي فروخته شده در اين دوره، حدود 
۳۵ ميليارد دالر بوده است كه كمتر از يك چهارم ارزي 
اس��ت كه در دوره مديريتي قبلي به ميزان بيش از ۱۶۰ 
ميليارد دالر در بازار فرعي فروخته شده است. ميزان سكه 
طالي فروخته شده به مردم در اين دوره هم ۷.۶ ميليون 
قطعه بوده است كه از ۹ ميليون قطعه سكه فروخته شده 
در دوره مديريتي قبلي كمتر است. چگونه است كه اين 
رويه معمول مداخله ارزي، كه در طول همه ادوار مديريتي 
به كار گرفته مي شده و در اين دوره، كمترين ميزان را دارد، 
به يك باره خالف قانون و اخالل در نظام اقتصادي، معرفي 
مي ش��ود؟! مديريت بازار ارز توسط بانك مركزي در اين 

دوره، در اجراي سياس��ت هاي اقتصادي دولت يازدهم 
بوده اس��ت كه ثبات در كالن اقتصاد را الزمه رشد پايدار 
مي دانس��ته و هدف كاهش تورم را ب��ا به كارگيري همه 
ابزارهاي پولي و مالي دنبال كرده اس��ت و توانسته است 
با موفقيت كامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ % در سال 
آغاز دولت را براي دو سال متوالي در سال هاي۹۵ و ۹۶، به 
كمتر از ۱۰ % برساند و همزمان، توليد ملي را از سراشيب 
كاهش، به مسير رشد مثبت، هدايت كند. اين همه، بدون 
اقدامات پولي و ارزي هماهنگ با سياست هاي اقتصادي 
دولت، امكان پذير نب��ود؛ و در پيمودن اين راه پرافتخار، 
خدمات صادقانه دكتر س��يف، در اجراي سياست هاي 
ارزي دولت، و همچنين تالش پيگير براي اصالح سيستم 
بانكي با مبارزه بي امان با مفاسد اقتصادي در موسسات 
اعتباري غيرمجاز و ادغام بانك هاي نظامي، نقش موثر و 
شايسته تقديري داشته است. بي شك، اگر صدمات جنگ 
تحميلي اقتصادي در تخريب مسير رشد و ثبات كشور 
در سال هاي۹۷ تاكنون نبود، ثبات نسبي چشمگير بازار 

ارز در س��ال هاي۹۲ تا ۹۶ ادامه مي يافت و ثمرات آن در 
سرمايه گذاري و توليد در كشور، با استمرار رشد اشتغال و 

درآمد ملي، پايدارتر وملموس تر مي شد.
نحوه اج��راي سياس��ت هاي دولت، در بان��ك مركزي، 
ب��ه موجب اختي��ارات و وظاي��ف ذاتي بان��ك مركزي، 
تصميم گيري مي شده است و الزمه توفيق در مديريت 
بازار، استفاده از اين اختيارات بوده كه به موجب صالحيت 
فني و كارشناسي بانك مركزي، بر اساس مقررات مصّوب، 
در طول تاريخ فعاليت اين بانك، مورد استفاده قرار گرفته 
و در مصّوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه 
قوه نيزمورد تأكيد مجدد قرار گرفته است. الزمه مديريت 
موثر، داشتن اختيارات كافي و استفاده بهينه از آن است 
و مديران تصميم گير را نه به سبب بهره گيري از اختيارات 
مديريتي و اتخاذ سياس��ت اجرايي، بلكه تنها در صورت 
تخل��ف از قانون، يا سوءاس��تفاده مي توان تحت تعقيب 
قضايي قرار داد. بانك مركزي، بر اساس قوانين و مقررات 
كشور، مرجع تخصصي و منحصر تشخيص موضوع در 
اين حوزه است كه حتي قوه قضاييه نيز، قانوناً با مراجعه به 
نظرات تخصصي آن بانك، به پرونده هاي خود رسيدگي 
مي كند. دولت، تشويق و حمايت قاطع از مديران صادق 
و فسادستيز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، 
وظيفه خود و الزمه حكمراني عادالنه و كارآمد مي شمارد 
و ضمن پش��تيباني از برخورد قضايي با مصاديق فساد 
اقتصادي – كه رسيدگي به آنها، در موارد متعدد از سوي 
قوه مجريه درخواست شده اس��ت - فضاسازي كاذب و 
سوءاستفاده از خواست عمومي مبارزه با فساد، در جهت 
اغراض سياسي را به ضرر كش��ور، و لوث كننده حركت 
اصيل ريشه كني فساد در دستگاه هاي حاكميتي مي داند 
و همگان را در اين مبارزه مقّدس، به تقوا و انصاف و انسجام 
دعوت مي كند. ورود به فض��اي انتخابات، مجوزي براي 
اتهام زني و سياه نمايي نيست. آنچه مردم را به مشاركت 
در انتخابات تشويق مي كند، اميد به گسترش عدالت و 

انصاف در جامعه و احترام به رأي و انتخاب مردم است.
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سكه به كانال 10 ميليوني وارد شد
گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|

در بازار آزاد ارز، قيم��ت دالر ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان، 
قيمت يورو ۲۶ ه��زار و 8۰۰ تومان و درهم امارات ۶ 
هزار و ۱۴۶ تومان اعالم شد و با افزايش قيمت دالر و 
همچنين اعالم هر اونس طال به قيمت ۱8۴۰ دالر، 
قيمت طال و س��كه افزايش يافت و ب��ار ديگر قيمت 
س��كه وارد كانال ۱۰ ميليون تومان شد.  نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي سه شنبه، ۲۱ ارديبهشت ماه با ۶۳۷ 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۲۲ 
هزار و ۳۳۵ تومان رسيد.قيمت فروش يورو با افزايش 
۴۰۵ توماني نس��بت به روز كاري گذشته به رقم ۲۶ 
هزار و ۱۰8 تومان رس��يد.قيمت خريد هر دالر ۲۱ 
هزار و 8۹۳ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۵ هزار و 
۵۹۱ تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۲ هزار و ۲۹۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۷۳ 
تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريديورو در اين بازار 
۲۶ هزار و ۲۱۷ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۵ هزار و 
۹۵۷ تومان اعالم شد.در سامانه سنا نيز قيمت دالر ۲۱ 
هزار و ۳8۶ تومان و قيمت يورو ۲۶ هزار و ۲۵ تومان 
رقم خورده است.همچنين در سامانه نيما حواله يورو 
به قيمت ۲۴ هزار و ۹۳۳ تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت ۲۰ هزار و ۴88 تومان معامله شد. كشتي آراي 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تغييرات قيمت انواع 
سكه و دالر در بازار را طي روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت 
۱۴۰۰ اعالم كرد. محمد كشتي آراي گفت: به دليل 
باال رفتن تقاضا براي خريد س��كه و طال و همچنين 
افزايش نرخ ارز، شاهد باال رفتن قيمت طال و سكه در 
بازار هستيم. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان 
اينكه اونس جهاني ۱8۳8 دالر قيمت گذاري ش��ده 
است، افزود: قيمت سكه طرح جديد ۹ ميليون و ۹۲۰ 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۹ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز ۲ 
ميليون و ۵۰ هزار تومان به فروش مي رسد.هر مثقال 
طال ۴ ميليون و ۱۹۵ هزار تومان و هر گرم طالي ۱8 

عيار نيز ۹۶8 هزار و ۴۰۰ تومان فروخته مي شود.

    قيمت سكه افزايش  يافت
در ساعات عصر نيز هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد سه شنبه در بازار تهران با افزايش ۱۷۰ 
هزار توماني قيمت نس��بت به روز كاري گذشته به 
۱۰ ميليون و ۶۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۹ ميليون و 8۰۰ هزار تومان 
معامله ش��د. همچنين نيم س��كه بهار آزادي پنج 
ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 
۶۰۰ تومان و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان قيمت خورد.در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱8 عيار به ۹88 هزار و ۴۹۹ تومان رس��يد.

قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و ۲8۲ هزار تومان 
شد.همچنين اونس جهاني طال نيزيك هزار و 8۳۶ 

دالر و ۱۴ سنت فروخته شد.

    سكه ۱۰ ميليوني  شد
به دليل موج جديد كرونا و اعالم ش��رايط قرمز در 
تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز به مدت ۴ هفته 
تعطيل بود و از ۱8 ارديبهشت ماه بعد از يك دوره 
تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت. 
نوس��ان قيمت در بازار ارز درحال��ي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به 
مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي 
مربوط به مذاكرات هسته اي و... باعث عقب نشيني 
دالر از اين س��طح قيمتي ش��ده اس��ت. به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و 
بازگشت به برجام و... قيمت ارز كاهش چشمگيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند 
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر 
در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند. نرخ 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 
آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند. قيمت هر 
اونس طال در معامالت با ۰.۰۵ درصد رشد به ۱8۳۶ 
دالر و ۹۲ سنت رسيد.در حالي كه سوددهي اوراق 
قرضه دولت امريكا اندكي كاهش داشته و ارزش دالر 
به صورت جزئي تقويت شده است و سرمايه گذاران 
در انتظار آمارهاي تورم امريكا هستند كه اواخر اين 
هفته منتشر خواهد شد، قيمت طال امروز نوسان 
محدودي را ش��اهد بود. شاخص ارزش دالر شاهد 
۰.۱ درصد افزايش بود و موجب گرانتر ش��دن طال 
براي خريداراني شد كه از ارزهاي غيردالري استفاده 
مي كنند.پس از آنكه آمارهاي اشتغال امريكا در ماه 
آوريل نشان داد كه رشد فرصت هايشغلي كندتر از 
حد انتظار بوده اس��ت، ارزش دالر امريكا ديروز به 
پايينترين رقم بيش از ۲ ماه گذش��ته رسيده بود.
سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا امروز به 
زير ۱.۶ درصد رسيد. كاهش سوددهي اوراق قرضه 
هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازارهايي همچون 
بازار طال را كاهش مي دهد.در حالي كه شيوع كرونا 
موجب آسيب ديدن بخش خدمات ژاپن شده است، 
سياس��ت گذاران بانك مركزي اين كشور نسبت 
به وضعيت نامشخص ترميم اقتصادي اين كشور 
هشدار داده اند.فعاالن بازار در انتظار انتشار آمارهاي 
قيمت هاي مصرف كننده در امريكا در روز چهارشنبه 
هستند تا ميزان فشار تورمي و سياست پولي آينده 
فدرال رزرو را مورد بررسي قرار دهند. رييس فدرال 
رزرو شيكاگو گفته مقامات فدرال رزرو مي خواهند 
نرخ تورم باالتر برود، سطح دستمزدها افزايش يابد 
و چند ماه پياپي تعداد فرصت هاي شغلي جديد به 
حدود يك ميليون ش��غل برسد تا بتوانند در مورد 

انقباضي كردن سياست پولي تصميم بگيرند.

انتصاب ۳ مدير جديد 
در برج ميرداماد

بانك مركزي در تكميل چارچوب نوين سياست گذاري 
پولي، س��اختار مديري��ت كل اعتبارات را متناس��ب با 
نيازهاي ناظر بر اين تح��والت به مديريت كل عمليات 
پولي و اعتباري تغيي��ر داد. بانك مركزي در راس��تاي 
عملياتي كردن فرآيندهاي مربوط به سياس��ت گذاري 
نوين پولي در اسفند ماه سال ۱۳۹8 با تمركز بر عمليات 
بازار باز، تسهيالت قاعده مند و وثيقه دار كردن رابطه مالي 
بانك ها با بانك مركزي اداره عمليات بازار باز را ايجاد كرد. 
همچنين در تكميل س��اختار جديد و با هدف توسعه 
زيرساخت هاي تأمين مالي زنجيره هاي توليد و كمك به 
رشد اقتصادي از طريق شيوه هاي غيرتورمي اداره "تأمين 
مالي زنجيره توليد " نيز تشكيل شد. بر مبناي اين تغييرات 
جديد، بخش��ي از فعاليت هاي اداره اعتبارات به دو اداره 
تخصصي»عمليات بازار باز« و »تامين مالي زنجيره توليد« 
تفويض شد و تمركز اصلي اداره اعتبارات بر اجراي تكاليف 
قانوني بانك مركزي و همچنين مديريت روابط مالي اين 
بانك با بخش دولتي استوار شد. بر اين اساس، مديريت 
كل اعتبارات بانك مركزي كه قباًل متش��كل از دو اداره 
اعتبارات و اطالعات بانكي بود با تغيير ساختار متناسب با 
چارچوب جديد سياست گذاري نوين پولي به مديريت كل 
عمليات پولي و اعتباري متشكل از سه اداره »اعتبارات«، 
»عمليات بازار باز« و »تأمين مالي زنجيره توليد« تبديل 
شد. اداره اطالعات بانكي نيز به حوزه معاونت نظارتي بانك 
مركزي منتقل شد.  گفتني است رييس كل بانك مركزي 
طي احكام جداگانه اي، محمد نادعلي، محمود نادري و 
حميد آذرمند را به ترتيب به عنوان مديركل عمليات پولي 
و اعتباري، مدير اداره عمليات بازار باز و مدير اداره تامين 

مالي زنجيره توليد منصوب كرد.

چگونه سهامدار بانك ها شويم؟
بانك مركزي با اصالحاتي، دستورالعمل تملك سهام 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي را ابالغ كرد كه 
طبق آن افراد متقاضي بايد فاقد سابقه بدهي غيرجاري 
بيش از پنج درصد حداقل س��رمايه م��ورد نياز براي 
تأس��يس بانك طي يكي - دو سال گذشته باشند. در 
ادامه اين بخش��نامه تملك سهام توسط مالك واحد، 
تا سقف ١٠ درصد سهام موسسه اعتباري بدون نياز 
به اخذ مجوز بانك مركزي و با رعايت س��اير مقررات 
الزم االجرا، مجاز اس��ت. اما مالكيت بيش از ١٠ تا ٢٠ 
درصد و بيش از ٢٠ تا ٣٣ درصد سهام موسسه اعتباري، 
منوط به شرايطي است كه براي سهام بيش از ۱۰ تا ۲۰ 
درصد به شرح زير است:  ۱( فاقد بدهي غيرجاري به 
شبكه بانكي كشور.۲( فاقد بدهي غيرجاري بيش از پنج 
درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس يك بانك 
طي يك سال گذش��ته.۳( فاقد سابقه چك برگشتي 
رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور.۴( فاقد بدهي 
قطعي مالياتي و گمركي.۵( فاقد س��ابقه محكوميت 
كيفري موثر.۶( منشأ سرمايه آنها در چارچوب قانون و 
مقررات مبارزه با پولشويي، شفاف و قابل احراز باشد و 
از محل تسهيالت از شبكه بانكي تأمين نشده باشد.۷( 
از تملك سهام موسسات اعتباري و حق تصدي سمت 
در زمينه هاي اقتصادي، حقوقي، بانكداري، ماليات، 
تجاري و بازرگاني منع نشده باشد.8( داراي تأييديه 

صالحيت عمومي از حوزه حراست بانك مركزي.
    ش�رايط تملك سهام  بيش از ۲0 تا ۳۳ درصد 

چيست؟
عالوه براين، شرايط تملك س��هام بيش از ٢٠ تا ٣٣ 
درصد نيز به ش��رح زير اس��ت:  ۱( فاقد سابقه بدهي 
غيرج��اري بي��ش از ٥ درصد حداقل س��رمايه مورد 
نياز براي تأس��يس دو بانك طي دو سال گذشته. ۲( 
فاقد حكم ور شكس��تگي به تقصير يا ناشي از تقلب 
در شركت هاي ورشكسته طي پنج سال گذشته. ۳( 
اش��خاص حقيقي و حقوقي داراي حداقل ٨٠ درصد 
مجموع سهام تحت تملك مالك واحد، داراي فعاليت، 
تجارب و س����وابق كاري موثر در زمينه پولي يا مالي 
به تش��خيص بانك مركزي باش��ند.۴( داراي برنامه 
عملياتي م��ورد تأييد بانك مركزي ب��راي اداره امور 
موسسه اعتباري باشد.مدارك مورد نياز براي تملك 
سهام بانك ها و موسسات اعتباري.طبق اين گزارش، 
براي اينكه بتوانيد مالك س��هام بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي ش��ويد بايد ب��ه منظور اخذ مجوز 
از بان��ك مركزي، مدارك زير را تهيه و ارس��ال كنيد:  
۱( اعداد س��هام مورد تقاضا جهت تملك.۲( اسناد و 
مدارك معتبر جهت احراز ش��رايط مندرج در ماده ۹ 
دستورالعمل.۳( صورت هاي مالي حسابرسي شده سه 
سال گذشته براي اشخاص حقوقي.۴( اطالعات كامل 
مالكان به انض��مام اطالعات مربوط به هيات مديره، 
مديرعامل و س��اير مديران مالكان مذكور؛ .۵( فهرستي 
از سهامداران دارنده حداقل پنج درصد سهام مالكان. 
۶( اظهارنامه حاوي اطالعات مربوط به دارايي و بدهي 
به همراه اطالعات مربوط به درآمد و س��اير جريانات 
نقدي، براي اش��خاص حقيقي.۷( فرم تكميل شده 
اطالعات مربوط به آن دس��ته از سهامداران موسسه 
اعتباري كه به سبب نوع ارتباط با متقاضي، مشمول 
مصاديق مالك واحد مو ضوع ماده ۳ اين دستورالعمل 
قرار گرفته و ني��ز ارايه اطالعات مربوط به تملك هاي 
غير مس����تقيمي كه از طريق اين تقاض��ا ش��كل 
مي گيرد.8( تعهدنامه اي مبني بر رعايت الزامات اين 

دستورالعمل.
    در چه مواردي  مجوز مالكيت س�هام ش�ما 

باطل مي شود؟
عالوه براي��ن، الزم اس��ت بدانيد ك��ه در صورتي كه 
شرايط تملك سهام موسسه اعتباري در چارچوب اين 
دستورالعمل را از دست بدهيد، بر اساس ارايه اطالعات 
نادرست و گمراه كننده، مدارك و اسناد غيرمعتبريا 
جعلي يا كتمان اطالعات موثر حسب تشخيص بانك 
مركزي، مجوز موضوع اين دستورالعمل را اخذ كرده 
باشيد و در تصميمات هيات مديره موسسه اعتباري، 
بر خ��الف قوانين و مقررات مرب��وط در جهت منافع 
شخصي خود اعمال نفوذ كنيد؛ مجوز مالكيت سهام 

شما باطل مي شود.
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بيانيه دولت در خصوص عملكرد مديريت ارزي بانك مركزي

حق الضرب، رشد نقدينگي و تورم
بدون بازنگري اساس��ي در كل 
سياس��ت گذاري اقتصاد كالن 
كشور، متوسط رشد نقدينگي در 
دهه آينده در سطوح باالتري قرار 
خواهد گرفت.نرخ رشد نقدينگي 
به عنوان مهم ترين كل يا كميت 
پولي در س��ال ۱۳۹۹ به ۴۰.8 
درصد رس��يد كه پس از سال 
۱۳۵۳ با ۵۷.۱ درصد و س��ال ۱۳۵۴ با ۴۱.۴ درصد، رتبه 
سوم را از نظر رشد باالي نقدينگي در تاريخ حدود ۶۰ ساله 
وجود داده هاي پولي به خود اختصاص داده است. از طرف 
ديگر، شواهد نشان مي دهد كه نرخ رشد نقدينگي در طول 
سي سال گذشته متوسط هاي باال را تجربه كرده و تمايلي 
براي برگشت به متوسط هاي پايين از خود نشان نمي دهد 
)متوسط نرخ رشد نقدينگي در سال هاي۷۹-۱۳۷۰ برابر 
با ۲۷.۱۲ درصد، در س��ال هاي8۹-۱۳8۰ برابر با ۲8.۱۷ 
درصد، در سال هاي۹۹-۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۷۷ درصد و در 
كل دوره ۳۰ ساله ۹۹-۱۳۷۰ نيز برابر با ۲۷.۶ درصد بوده 
است(. بر اساس فهم ديناميك ناترازي هاي اقتصاد كشور، 
يقين دارم بدون بازنگري اساس��ي در كل سياست گذاري 
اقتصاد كالن كشور متوسط رشد نقدينگي در دهه آينده 
در سطوح باالتري قرار خواهد گرفت. واضح است كه تاكيد 
بر روي نرخ رش��د نقدينگي در يك س��ال خاص مناسب 
نتيجه گيري براييك تحليلگر اقتصاد كالن نيست و آنچه 
اس��باب نگراني اس��ت همين باال بودن متوسط نرخ رشد 

نقدينگي است. اما چرا چنين شده است؟
گرچه در مقاطعي خاص مي توان به عواملي اشاره كرد كه 
اسباب تشديديا ماليم شدن نرخ رشد نقدينگي بوده اند. 
به طور قطع، درك كاملي از نيروي وراي رش��د نقدينگي 
س��ال ۱۳۹۹ داريم و حداقل نويس��نده بر اساس انباشت 
ريس��ك اقتصاد كالن از همان انتهاي سال ۱۳۹8 مرتب 
تكرار مي كرد كه نرخ رشد نقدينگي تشديد خواهد شد. اما 
تشريح ريز وقايعي كه نرخ رشد باالي نقدينگي را در سال 
۱۳۹8 و ۱۳۹۹ شكل داد، براي نتيجه گيري كلي راجع به 
عوامل بنيادي وراي رشد نقدينگي نه الزم است و نه كافي. 
آنچه مهم است فهم اين موضوع است كه چرا به مدت سه 
دهه و در تك تك اين سه دهه متوسط رشد نقدينگي تقريبا 
مشابه بوده است. اصطالحا اقتصاددانان مي گويند اگر به 
مدت ۳۰ س��ال شما شاهد تكرار پديده اي مانند نرخ رشد 
باالي نقدينگي هستيد و از طرف ديگر در اين مدت به طور 
متوسط ش��اهد نرخ تورم باال و بي ثباتي قابل توجه بازارها 
بوده ايد، حتما امكان استخراج قاعده مندي ها و استنتاجاتي 

راجع به موضوع داريد.
به طور سنتي، اقتصاددانان عزيز كشور و نسل ما و قبل از ما 
توجه زيادي به كسري بودجه دولت )آن هم به مفهومي كه 
در س��ند بودجه منعكس مي شود( و بدهي دولت به بانك 
مركزي و لذا رش��د پايه پولي و به تبع آن رش��د نقدينگي 
داشته اند تا هم توضيح دهند كه چرا رشد نقدينگي باال است 
و هم اينكه چرا تورم باال است. بالفاصله هم از اين استدالل 
نتيجه مي شود كه اگر دولت كسري بودجه نداشته باشد و 
لذا رشد پايه پولي كنترل شود، به طور طبيعي رشد نقدينگي 
و تورم كنترل خواهد شد. لذا، توصيه متعارف و گاهي هم 
اجرا شده به سياس��ت گذار پولي اين است كه زيربار پولي 
كردن كسري بودجه دولت نرود و رشد پايه پولي را كنترل 
كند تا رشد نقدينگي و به تبع آن تورم كنترل شود )بماند 
اينكه اساسا از نظر نهادي آيا اين امكان براي بانك مركزي 
وجود دارد يا خير؟(. بر اساس برداشتي كه از مطالعه تاريخ 
پولي و تحوالت آن و رصد ساالنه تحوالت رشد كميت هاي 

پولي حداقل در طول ۳۰ س��ال گذشته كسب كرده ام، دو 
ايراد كلي به اين نحوه نگاه كردن به رشد كميت هاي پولي 
و لذا تورم دارم. ايراد اول اصطالحا نقض تجربي گزاره اشاره 
شده است كه كسري بودجه )به مفهوم متعارف آن( و لذا 
پولي كردن آن س��بب رشد پايه پولي و لذا رشد نقدينگي 
و لذا تورم مي شود. اين نقض تجربي هم در ايران قابل ارايه 
است و هم در ساير كشورها. به عنوان نمونه، در ايران در دهه 
۱۳۴۰ )اگر كل دهه را در نظر بگيريم و به تك تك سال ها 
نپردازيم(، عامل مسلط رشد پايه پولي كسري بودجه دولت 
)به مفهوم متداول آن( و لذا پولي شدن كسري بودجه دولت 
و افزايش پايه پولي از محل افزايش خالص بدهي دولت به 
بانك مركزي بود، اما مي دانيم در اين دهه تورم در س��طح 
بسيار پايين به طور متوسط ۲.۵ درصد بود. از طرف ديگر، 
در دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳8۰ عامل مسلط در رشد پايه پولي 
افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بود )گويي 
پول بانك مركزي با پشتوانه طال منتشر مي شد( و كسري 
بودجه دولت و پولي كردن آن )به مفهوم متعارف آن( نقش 
چنداني در رشد پايه پولي نداشت. اما مي دانيم كه در دهه 
۱۳۵۰ رشد هاي بس��يار باالي نقدينگي رخ داد و تورم كه 
تا قبل از ش��روع دهه ۱۳۵۰ حدود ۲ درصد بود، به فاصله 
كوتاهي در ميانه دهه ۱۳۵۰ به حدود ۲۴ درصد رسيد و به 
همين ترتيب در دهه ۱۳8۰ با وجود توسل به واردات بسيار 
گسترده تورم هاي باال تداوم يافت و با حركت به سمت انتهاي 
دهه ۱۳8۰ و اوج گيري درآمدهاي نفتي و واردات نرخ تورم 
هم به تدريج افزايش يافت. از نظر تجربه جهاني هم رشد 
شديد پايه پولي در برخي كشورها از جمله متعاقب بحران 
۲۰۰۷-۲۰۰۹ و همچنين متعاقب بحران كويد۱۹ و قبل 
از آنها در مورد ژاپن كه در همه موارد بخش مهمي از آن با 
پشتوانه اوراق بدهي دولت صورت گرفته است، تورم به دنبال 
نداشته است و كم و بيش اقتصاددانان ايراني نسل جديد 
مي دانند كه ديگر هدف مياني سياست گذاري پولي در دنيا 
پايه پولي نيست كه اساسا الزم باشد راجع به منشأ رشد پايه 
پولي بحث شود. همانطور كه بارها نوشته ام، در ارتباط با تورم 
چه از منظر همبستگي آماري و چه از منظر تحليل نظري 
سنتي پول گرايي آنچه مهم است رشد نقدينگي است و نه 
رشد پايه پولي و اگر نيروهاي بنيادي خلق نقدينگي همچنان 
فعال باشد، اساسا كنترل رشد پايه پولي نه ممكن است و نه 
سودمند. آنچه در اين ايراد مد نظر بود، اين نكته بود كه از 
نظر تجربي نمي توان توضيح تورم و رشد نقدينگي را فقط به 
كسري بودجه دولت )به مفهوم متعارف آن( و پولي كردن 
آن و در نتيجه رشد پايه پولي منحصر كرد و توصيه سياستي 
از آن اس��تنتاج كرد. ايراد دوم به تعريف كس��ري بودجه و 
بدهي دولت و پيامد آن براي رش��د پايه پولي و نقدينگي و 
لذا تورم بر مي گردد. همه كس��اني كه اندكي اقتصاد پولي 
مطالعه كرده اند، مي دانند كه اگر دولت در يك دوره طوالني 
و چش��م انداز بلندمدت پيش رو نتواند هزينه هاي خود و 
بدهي هاي كنوني را با مالياتهاي جاري و آتي بازپرداخت 
نمايد، ناچار به توسل به حق الضرب و ماليات تورمي از طريق 
انتشار پول خواهد بود )البته پس از كنار گذاشتن آن بخش 
از رشد نقدينگي كه براي گسترش حقيقي اقتصاد مورد 
نياز اس��ت(. به عبارت ديگر، اگر دولت در بلندمدت داراي 
كسري بودجه باشد و اين كسري بودجه فراتر از آنچه باشد 
كه به دولت امكان مي دهد براي بزرگ شدن سايز اقتصاد 
پول منتشر كند و تورم هم در بر نداشته باشد، آنگاه دولت 
ناچار خواهد بود به ايجاد تورم و كس��ب حق الضرب براي 
رفع نياز مالي خود روي آورد. اين موضوع در اقتصاد پولي 
كامال شناخته شده است و بخشي از تورم بلندمدت ايران 
نيز مرتبط با همين نياز مالي دولت و لزوم توس��ل به حق 

الضرب توس��ط دولت است. اما ايرادي كه در اينجا مد نظر 
اس��ت، اين تعريف از كسري بودجه و سلطه مالي و توسل 
به ح��ق الضرب براي تامين آن را تعريفي كامل نمي داند و 
براي درك رشد نقدينگي و تورم در ايران ناكافي مي داند. 
اگر خلق نقدينگي را يك حق حاكميتي بدانيم كه حداقل 
در چارچوب نهادي موجود بخشي از اين خلق نقدينگي به 
بانك ها و موسسات اعتباري تفويض شده است، آنگاه هر 
آنچه در حال خلق نقدينگي است ماهيتا از جنس كسري 
بودجه دولت و امضاي قدرت خرج كردن توسط دولت بوده 
و لذا انعكاس سلطه مالي به مفهومي عام تر از آنچه است كه 
ما در ذهن داريم. دليل اين ادعا آن است كه خلق نقدينگي به 
عنوان يك حق حاكميتي به هر طريقي صورت گيرد، دولت 
در حال صدور مجوز آن است، با وجود آنكه انعكاسي در سند 
بودجه دولت هم نداشته باشد. به عنوان نمونه، هنگامي كه 
بنگاه هاي بزرگ توان تاثيرگذاري در تصميم گيري بخش 
دولتي را داش��ته باش��ند و چارچوب نهادي موجود بانك 
مركزي و بانك ها را ناچار به اعطاي تسهيالت به آنها نمايد 
حتي هنگامي كه اصول بانكداري بر اين وام و تسهيالت صحه 
نمي گذارد، در اصل دولت دستور استفاده از حق الضرب و 
تورم از طريق خلق نقدينگي را صادر مي كند. هنگامي كه 
دولت براي رفع معضل مسكن به بانك ها فشار ايجاد نمايد 
كه تسهيالت اعطا نمايند و اصول بانكداري و هزينه- فايده 
اقتصادي بر اين اعطاي تسهيالت صحه نمي گذارد، در اصل 
دستور استفاده از حق الضرب و تورم از طريق خلق نقدينگي 
را صادر مي كند. هنگامي كه دولت براي پايين نگه داشتن 
مثال قيمت برق، شركت هاي توليد و توزيع برق را دچار زيان 
مي كند و بانك ها را ناچار به امهال مطالبات آنها مي نمايد 
)بدون آنكه در سند بودجه انعكاسي داشته باشد(، در اصل 
دستور استفاده از حق الضرب و تورم از طريق خلق نقدينگي 
را صادر مي كند. هنگامي كه حتي يك بانك خصوصي اقدام 
به اعطاي تس��هيالت به پروژه هايي در زير مجموعه هاي 
خود مي نمايد و ريسك بااليي را در ترازنامه خود انباشت 
مي كند و دولت اقدام به جلوگيري از تداوم فعاليت پرريسك 
آن بانك و توقف فعاليت آن بانك و وارد كردن آن در فرايند 
گزير نمي كند، در اصل دستور استفاده از حق الضرب و تورم 
 از طريق خلق نقدينگي را صادر مي كند )عمال استفاده از

 حق الضرب را به آن بانك تفويض كرده است(. هنگامي كه 
دولت اجازه انباشت ريسك در بازار يك دارايي را بدهد و با 
تركيدن حباب بازار آن دارايي ناچار به استفاده از منابع بانكي 
براي كنترل آن شود، در اصل دستور استفاده از حق الضرب و 
تورم از طريق خلق نقدينگي را صادر مي كند ... مي توان موارد 
بسياري را بر شمرد كه به مفهوم متعارف در بودجه دولت 
انعكاسي ندارد اما در اصل به دليل دستور دولت و مداخله 
دولت به شكل مستقيم و غير مستقيم در بازار پول منجر به 
خلق نقدينگي مي شود و بخشي از اين خلق نقدينگي هم 

محصول فعاليت نهادهاي بخش خصوصي هست.
بنابراين، اگر تعريف عامي كه من در اينجا س��اخته ام مبنا 
قرار گيرد، در اصل رش��د نقدينگي و تورم هر دو محصول 
تصميمات دولت در استفاده آشكار و پنهان از حق الضرب 
اس��ت. به عبارت ديگر، مي توان ادعا ك��رد كه دولت چه با 
كسري بودجه به مفهوم متعارف، چه با دستور مستقيم بدون 
آنكه در سند بودجه به عنوان هزينه و درآمد دولت ثبت شود 
و چه از طريق چشم پوشي از حق حاكميتي خود در خلق 
نقدينگي به دليل انباشت ريسك هاي اقتصاد كالن ناشي از 
تصميمات نهادهاي مالي سبب خلق نقدينگي مي شود، اين 
بدان معني است كه يا خود از حق الضرب براي تامين كسري 
بودجه )به مفهوم متعارف آن( استفاده مي كند يا استفاده از 
حق الضرب را تفويض كرده است. اگر با اين نگاه به موضوع 

توجه كنيم، متوجه مي شويم چرا رشد باالي نقدينگي و 
تورم براي چند دهه تداوم يافته است. اگر چنين به موضوع 
نگاه كنيم، مي توانيم رشد نقدينگي و تورم هر دو را محصول 
سلطه مالي )به مفهومي عام تر از آنچه در متون درسي از آن 
استفاده مي شود( بدانيم. در آن صورت، تورم و افزايش سطح 
قيمتها كه براي چند دهه تداوم داش��ته است، يك پديده 
مالي است و خود رشد نقدينگي هم يك پديده مالي است. 
به عبارت ديگر، دولت در قالب بودجه و فرابودجه و چه در 
قالب تفويض حق حاكميتي خلق نقدينگي ناشي از رانت 
جويي و انباشت ريسك نهادهاي پولي و مالي، در حال صدور 
دستور خرج كردن است. هنگامي كه توليد كاالها و خدمات 
رشد چنداني ندارد، صدور دستور خرج كردن به طريقي كه 
گفته شد، به طور طبيعي افزايش پيوسته حجم نقدينگي و 
سطح قيمتها را به دنبال دارد. اين بدان معني است كه اگر 
اين سلطه مالي به مفهوم عام آن همچنان ادامه يابد، رشد 
باالي نقدينگي و تورم باال همچنان ادامه مييابد. به همين 
دليل است كه مكرر تاكيد كرده ام بايد عوامل رشد درونزاي 
نقدينگي از كار بيفتد )با تعريفي كه از سلطه مالي ارايه كردم، 
در واقع بايد سلطه مالي به مفهوم عام آن از كار بيفتد(. تا زماني 
كه اين سلطه مالي به مفهوم عام به كار خود ادامه دهد، امكان 
كنترل پايدار تورم با هيچ ابزار سياست پولي وجود ندارد و در 
واقع سياست پولي ابزار اصلي خود را از دست داده است. دليل 
آن است كه سياست پولي مدرن در چارچوب هدف گذاري 
تورم انتظ��اري آنگاه كه قصد كاهش نرخ ت��ورم را دارد، از 
طريق افزايش نرخ سود قادر به كاهش مخارج كل اقتصاد و 
لذا كاهش تورم مي شود. اما اگر دولت قصد استفاده از مفهوم 
عام حق الضرب را همچنان داشته باشد اوال به افزايش نرخ 
بهره بي توجه است )چون مي داند تورم نرخ بهره حقيقي و 
مقدار حقيقي بدهي او را كاهش مي دهد(، ثانيا در شرايطي 
كه دولت به س��هولت امكان استفاده از حق الضرب را دارد 
چارچوب نهادي امكان جلوگيري از افزايش نرخ بهره را به 
دولت مي دهد و ثالثا تفويض حق خلق نقدينگي بدون كنترل 
ريسك به ويژه به بانك ها در شرايط وجود كژمنشي گسترده 
حداقل برخي از بانك ها اساسا نرخ بهره باال را ابزاري ناتوان 
براي جلوگيري از خلق نقدينگي و لذا استفاده از حق الضرب 
تفويض شده به آنها مي نمايد )سال هاي قبل ۱۳۹۷ را در نظر 
بياوريد كه چگونه نرخ بهره باال نه تنها كمكي به كاهش رشد 
نقدينگي نكرد بلكه رشد نقدينگي توسط بانك ها را در سطح 
باال نگه داشت و آنگاه كه سياست گذار پولي ناچار به قبول 
اضافه برداشت گسترده بانك ها مي شد نه واقعا مقصر بود و 
نه امكاني براي كنترل آن داشت، چرا كه در واقع چارچوب 
نهادي استفاده از حق الضرب را به بانك ها تفويض كرده بود( .

به بيان خالصه، اگر مفهوم سلطه مالي را گسترده تر نماييم و 
شامل دستورات دولت خارج از ارقام درآمد و هزينه بودجه و 
همچنين تفويض حق حاكميتي خلق نقدينگي به بانك ها 
نيز در نظر بگيريم )اگر اجازه انباشت ريسك اقتصاد كالن 
به بانك ها در خلق نقدينگي را بدهي��م(، آنگاه تداوم تورم 
براي حدود ۵ دهه محصول سلطه مالي دولت است و رشد 
نقدينگي نيز محصول س��لطه مالي دولت اس��ت و اساسا 
در غياب حذف س��لطه مالي اش��اره شده خلق نقدينگي 
درونزا و غيرقابل كنترل مي ش��ود. مصيبت آنجا است كه 
اگر در كسري بودجه به مفهوم متعارف، خلق نقدينگي 
براي تامين هزينه هاي عمراني و ايجاد زير ساختها رخ 
مي داد، ممكن بود در كنار مضرات آن حداقل اثري ولو 
كوتاه مدت در رشد و اشتغال و تدارك كاالهاي عمومي 
داشته باشد، در حالي كه به شكل كنوني آن تقريبا به طور 
كامل فقط مضرات به دنبال دارد.    
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

 تيمور  رحماني



تعادل|رقيه ندايي|
در ماه هاي نخس��ت س��ال گذشته بازدهي بس��يار باال و 
ركوردش��كني روزانه بورس باعث ش��د كه بازارسرمايه 
صدرنشين س��ودآوري و بازدهي در ميان بازارهاي مالي 
شود البته نبايد فراموش كرد كه اين بازدهي بيش از 300 
درصدي با دعوت مسووالن از مردم براي سرمايه گذاري 
در ب��ورس رخ داد. تقريبا پنج ماه نخس��ت س��ال جاري 
هجوم نقدينگي بسيار باال و حمايت هاي دولتي باعث شد 
شاخص وارد كانال دو ميليون واحدي شود اما؛ ورود به اين 
كانال ادامه دار نبود و از روز 19 مردادماه شاهد ريزش بازار 
بوديم كه ريزش ها ناش��ي از تصميم ها و مصوبات شبانه و 
سياست هاي جديد بورسي بودكه هنوزهم بعد از گذشت 
چندين ماه و ورود به سال جديد اين وضعيت ادامه دارد و 
مصوبات شبانه سازمان بورس توانسته كه شاخص كل بازار 
را دو سه روزي مثبت نگاه دارد و سرمايه گذاران را نسبت به 

اين بازار اميدوار كند.

     تكرار مكررات
بس��ياري از فعالين و بورس بازان قديم��ي بر اين نظرند 
كه دامنه نوس��ان بايد آرام آرام از بازار حذف شود و اگر در 
ميانه هاي مرداد ما دامنه نوس��ان را نداشتيم، بازارسهام 
ريزش هاي خود را انجام داده بود و در حال حاضر مشكل 
حادي با عنوان ريزش هاي ادامه دار در بازارسرمايه نداشتيم. 
براس��اس عقيده كارشناسان بورس��ي اينكه مسووالن 
بورسي دامنه نوسان را هر چندوقت يك بار تغيير مي دهند 
نشان دهنده عدم ثبات در تصميم گيري هاي سازمان بورس 
براي بهبود يافتن وضعيت اكنون اس��ت و بايد تغييراتي 
اساسي براي اعتماد س��ازي در بازار انجام شود و مصوبات 

روزانه و شبانه تنها بي اعتمادي را در پي دارد.
طبق نظر برخي از كاشناس��ان مثبت ش��دن چند روزه 
بازارسرمايه تنها ناشي از ورود پول توسط گروهي خاص و 
جو معامالتي است چراكه؛ سرمايه گذاران بورسي نسبت به 
اين بازار بي اعتماد هستند و معامالت خود را براساس عدم 

اعتماد در بازار انجام مي دهد.
اگر به گذشته بازار نگاه كنيم روزهاي پاياني بهمن ماه كه 
برابر با ورود محمدعلي دهق��ان دهنوي به عنوان رييس 
سازمان بورس + به كارگيري دامنه نوسان نامتقارن در بازار 
سرمايه دامنه اي كه در ابتدا با افزايش يك درصدي سقف 
مجاز نوسان مثبت به ۶ درصد و كم شدن نوسان منفي آن 
به ۲ درصد تصور مي شد راهي باز خواهد كرد به سوي رونق 
دوباره بازار ياد شده. با اين وجود وضعيت تغييري نكرد و با 
فشرده شدن عرضه ها ميزان ركود در بازار افزايشي شد. پس 
از افزايش دامنه نوسان به رقم هاي مختلف وضعيت درست 
نشد و در خوان آخر سازمان بورس مجبور به تغيير دامنه به 
حالت گذشته خود شد و دو روزي مي شود كه شاهد تغيير و 
افزايش شاخص كل هستيم و اگر وضعيت بدين گونه پيش 
رود مي توانيم شاهد ورود شاخص به كانال يك ميليون و 

۲00 واحدي باشيم.
بازارسرمايه طي ماه و سال اخير فراز و نشيب هاي بسياري 
تجربه كرده و حتي براي نخس��ين بار در تاريخ بازار طي 
يكسال بيش از يك بار خرسي ش��د و به موجب افزايش 
ريس��ك معامالت ناش��ي از افزايش تصميمات بورسي و 
التهاب و چنددستگي در سياست گذاري كالن شاهد خروج 
نقدينگي بسيار هنگفتي بوديم كه براساس نظرسنجي 
»تعادل« 44 درصد اين سرمايه ها وارد بازار رمزارزها شده و 
باقي آن نيز در بازارهاي مختلف تقسيم شد. از زمان مذكور 
)مردادماه سال گذش��ته تاكنون( دامنه نوسان نامتقارن 
برروي بازار تحميل شده و شرايطي را پديد ساخته تا بخش 
عمده اي از س��رمايه گذاران حقيقي كه طي ساليان اخير 
نسبت به اين بازار اعتماد داشتند رفته رفته با افت قيمت ها 
و نبود فضاي سرمايه گذاري مناسب و آينده اي روشن براي 

صعود بازار به مرور سرمايه خود را از بورس خارج كنند.

اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه حجم مبنا نيز به عنوان 
يك مخل بسيار بزرگ براي بازار شناخته مي شود و موجبات 
صف هاي سنگين را براي بازار فراهم مي سازد. به موجبات 
همين دليل در طول زمان مذكور بسياري از كارشناسان و 
فعالين بازار سرمايه به اين رويه انتقاد كردند و حتي بسياري 
بدنه تصميم گيري در سازمان بورس را به واكنش انفعالي در 
مواجهه با انتقادات و خواسته ها متهم ساختند. تمامي اين 
موارد در حالي رخ داد كه باتوجه به صحبت ها و اخبار انتظار 
مي رود هرچه زودتر دامنه نوسان نامتقارن و دستورالعمل 
بازارگرداني و گره هاي معامالتي و امثال اين مقررات در بازار 

حل شود وباعث خروج نقدينگي از اين بازار نشود.
با اين ح��ال اين موضوع نه تنها محقق نش��د بلكه در 
مواقعي ارزش معامالت خ��رد بازاري را كه در كمتر از 
يك س��ال گذش��ته به فراتر از ۲4 هزار ميليارد تومان 
در روز رفته بود را به زير۷00 ميليارد تومان رس��اند و 
تقاضاي حقيقي در بورس و فرابورس آنچنان ضعيف 
شد كه ارزش معامالت خرد بورس در برخي روزها به 
كمتر از ارزش معامالت خرد صندوق هايETF رسيد. 
اين در حالي است كه اين صندوق ها در طول يك سال 
گذشته افزايش قابل توجهي را در ارزش معامالت خود 
شاهد نبودند و س��نگين تر شدن كفه تقاضا در آنها نه 
از روي توس��عه اين بخش از بازار سرمايه بلكه به دليل 
تضعيف قابل توجه معامالت خرد به شكل مستقيم بود. 
در طول اين مدت بس��ياري از سرمايه گذاران تصميم 
گرفتند تا عطاي سرمايه گذاري مستقيم را به لقايش 
ببخشند و با كاهش ريس��ك خود سرمايه گذاري را از 
طريق صندوق هاي ياد ش��ده و به شكل غير مستقيم 
دنبال كنند. با اين حال اميد مي رود كه وضعيت بازارسهام 
بهبود يابد و مسووالن بورسي به فكر راه حل اساسي باشند از 
ميان برها استفاده نكنند چراكه؛ اين ميان برها ميزان اعتماد 
سهامداران را در بازاركاهش مي دهد و خروج نقدينگي را 
س��هل تر مي كند. درحال حاضر دو سه روزي مي شود كه 
شاخص كل بازار روند صعودي گرفته و انتظار مي رود اين 
وضعيت تا پايان هفته بدين شكل باشد و معامالت هفته آتي 
نيز بستگي به احواالتي همچون جلسات مديران بورسي و 
مذاكرات وين دارد و بايد ديد بازار چه شكلي به خود مي گيرد 

و نمي توان پيش بيني كاملي براي بازار داشت.

      افزايش ورود نقدينگي به بازارسهام
ش��اخص كل در ب��ازار ب��ورس در روز سه ش��نبه، ۲1 
ارديبهش��ت ماه۲1  هزار و 934 واحد رش��د داشت كه در 
نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 1۷9 هزار واحد 
رسيد.برپايه معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و 9۸۶ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۷ هزار و 
4۲3 ميليارد ريال داد و ستد شد.همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با 1۸۶ واحد افزايش به 419 هزار و ۲۵0 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با 1۲1 واحد رشد به ۲۷۲ هزار 
و ۲09 واحد رسيد.شاخص بازار اول 19 هزار و ۶۶4 واحد 

و شاخص بازار دوم 31 هزار و 903 واحد افزايش داشتند.
ط��ي معامالت چهارمي��ن روز هفت��ه حقيقي ها حدود 
140ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل 
معامالت خرد س��ه هزار و ۲۷0ميليارد توم��ان بود، افراد 
حقيقي۸0درصد يعني دو هزار و ۶10ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدش��ان چهار درصد از كل معامالت 
شد.بيشترين ورود پول حقيقي به بازار در سه گروه »فلزات 
اساس��ي«، »فرآورده هاي نفتي« و »م��واد و محصوالت 
دارويي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»سرمايه گذاري ها« و »عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم«به 
نفع حقوقي ها تمام شد. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
نماد »فوالد مباركه اصفهان« با س��ه ه��زار و 343 واحد، 
»ملي صنايع مس ايران« با دو هزار و ۲99 واحد، »صنايع 
پتروشيمي خليج فارس« با دو هزار و ۵۸۲ واحد، »شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با يك هزار و 419 واحد، 
»معدني و صنعت��ي گل گهر« با يك ه��زار و ۲۲4 واحد، 
»پااليش نفت اصفهان« با 9۶۸ واحد، »توس��عه معادن و 
فلزات« با ۸39 واحد، »ش��ركت سرمايه گذاري غدير« با 
۸۲۷ واح��د، »پااليش نفت بندرعباس« ب��ا ۷۸1 واحد و 
»پااليش نفت تهران« با ۷۶۸ واحد تاثير مثبت بر شاخص 
بورس داش��تند. در مقابل »به پرداخت ملت« با ۵۲۵ 
واحد، »مخابرات ايران« با 344 واحد، »فوالد خراسان« 
با 1۵۷ واحد، »پتروش��يمي ش��يراز« با 1۲۸ واحد، 
»كشتيراني جمهوري اس��المي ايران« با ۸۶ واحد، 
»حمل و نقل توكا« با ۷4 واحد، »البراتور سازي دكتر 
عبيدي« با ۷1 واحد، »تامين سرمايه لوتوس پارسيان« 
با ۵۸ واح��د، »س��رمايه گذاري البرز« ب��ا ۵۶ واحد، 

 »نيروكلر« با ۵1 واحد، »تامين ماس��ه ريخته گري« 
با 49 واحد و »پست بانك ايران« با 4۸ واحد تاثير منفي 
را بر ش��اخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش نماد 
»سايپا«، »ملي صنايع مس ايران«، »ايران خودرو«، 
»گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو«، »گروه دارويي 
بركت«، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« و 
»فوالد مباركه اصفهان« در گروه نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند.گروه فلزات اساسي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
3۵۶ ميليون و ۲۷ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و 

۲3۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 1۵3 واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال 1۷ هزار و 4۲۷ واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار يك ميليارد و 1۵۸ ميليون 
برگه سهم به ارزش 33 هزار و ۷۵3 ميليارد ريال دادوستد 
شد.طي روز مذكور نماد »پليمر آريا ساسول«، »هلدينگ 
صنايع معدن��ي خاورميانه«، »پتروش��يمي زاگرس«، 
»سهامي ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي تندگويان«، 
»شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »ش��ركت آهن و فوالد ارفع«، »س��نگ آهن 
گهرزمين«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »صنايع 
ماشين هاي اداري ايران«، »بيمه پاسارگاد« و »توسعه 
مولد نيروگاهي جهرم« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار 
داشتند. در مقابل »توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا«، 
»دارويي ره آورد«، »پتروشيمي مارون«، »بيمه سامان«، 
»زغال س��نگ پرورده طب��س«، »مديريت انرژي اميد 
تابان هور«، »توليد نيروي برق دماوند« و »پااليش نفت 
شيراز«تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. در پايان 
معامالت روز سه شنبه بازار سرمايه، ارزش سهام عدالت 
درمقايسه با روز گذشته، 3.0درصد افزايش يافت و ارزش 
سبد ۵3۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت 
به ترتيب ب��ه 10 ميليون و 9۶۲هزار تومان و ۲0 ميليون 
و ۶۵0هزار تومان رس��يد.با احتساب اين موضوع، ارزش 
۶0درصد قابل فروش سبد ۵3۲هزار توماني سهام عدالت 

به ۶ ميليون و ۵۷۷هزار تومان رسيده است
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تغيير دامنه نوسان تاثيري 
در روند بلندمدت بازار ندارد

ايلنا| سعيد اسالمي، عضو ش��وراي عالي بورس 
درباره تغيير دامنه نوسان به مثبت و منفي ۵درصد 
گفت: خواست تمام فعاالن بازار سرمايه اين است كه 
بتوان دوباره نقدشوندگي را به بازار برگرداند. همزمان 
با تغيير محدوده دامنه نوس��ان بايد سياست هاي 
ديگري در جهت نقدش��وندگي برخي از سهام كه 
بازار قفل ش��ده اند به اجرا برسد.وي ادامه داد: يكي 
از مهم ترين مشكالت بازار سرمايه نقدناشوندگي 
برخي از سهام است كه با اجراي اين سياست ها به 
دنبال رفع اين مشكل هستيم. نقدناشوندگي برخي 
از س��هام فشاري را بر روي س��هامي كه نقدشونده 
هستند، اضافه كرده  است.معتقدم بازار بايد در انتظار 
اخبار خوب اقتصادي باشد تا روند رو به بهبود خود 
را آغاز كند.اسالمي در پاسخ به اين سوال كه تغيير 
دامنه چطور به بهبود فضاي بازار س��رمايه كمك 
مي كند، گفت: موضوع مهم اين است كه همزمان 
با تغيير دامنه بايد سياست هاي ديگري هم به اجرا 
برسد. اما مجموعه اين سياست ها به اصالح قيمت 
سهام نقدناش��ونده مي تواند كمك كند.وي افزود: 
تاكيد مي كن��م تغيير دامنه به تنهاي��ي قفل بازار 
سهامي كه قفل شده اند را باز نخواهد كرد. اما كمك 
مي كند و اجازه مي دهد كه تصحيح قيمتي درباره 
برخي از سهامي كه نتوانستند در ماه هاي گذشته 
اصالح قيمت مناسبي داشته باشند، صورت بگيرد.

عضو شوراي عالي بورس درباره اخبار خوب اقتصادي 
كه بر بازار مي تواند اثرگذار باشد، اظهار داشت: به طور 
كلي ريزساختارهاي بازار اساسا روندهاي كوتاه مدت 
بازار را تعيين مي كنند، اما بازار سرمايه در بلندمدت 
نياز به حمايت هاي سياس��ت گذارانه دارد. تغيير 
دامنه نوسان از ريزساختارهاي بازار هستند و روي 
روندهاي كوتاه مدت اثر مي گذارند.اسالمي گفت: 
موضوع اين است كه اين ريزس��اختارهاي بازار نه 
در ايران بلكه در تمام دنيا تاثيري در روند بلند مدت 
بازار ندارند و تاثير آنها فقط در ريس��ك درج شده 
است. بنابراين دامنه نوسان ۲درصد باشد يا ۵درصد 
تاثير چنداني بر ارزش ذاتي يك شركت ندارد. وي 
ادامه داد: ش��رايط بازار امروز ما به گونه اي است كه 
تاثير هيجانات در آن بس��يار زياد اس��ت و بازار در 
حال حاضر منتظر چندين خبر خارج از بازار است 
كه اركان بازار هم در آن نقش��ي ندارند كه مس��اله 
مذاكرات وين و انتخابات رياست جمهوري از جمله 

اين اخبار هستند.

سهم تان را ارزان نفروشيد، بازار 
به مدار طبيعي خود برمي گردد

سنا| ابراهيم عنايت، كارشناس بازار سرمايه انتشار 
اوراق در بازار را مثب��ت ارزيابي كرد و گفت: تزريق 
۲4 هزار ميليارد تومان به بازارسرمايه يعني ورود 
نقدينگي جديد به اين بازار، كه اين اتفاق مي تواند 
قفل ب��ازار را باز كند و راهگش��ا باش��د. وي افزود: 
انتش��ار اوراق و تزريق نقدينگي در بازار سهام يكي 
از راهكارهايي اس��ت كه بايد زودتر انجام مي شد، 
هرچند اكنون هم دير نش��ده و با شروع و ادامه اين 
كار، مطمئنا روند بازار س��هام تغيي��ر خواهد كرد، 
زيرا اين تصميم در جهت متعادل سازي بازار انجام 
مي ش��ود. اين كارشناس بازار س��رمايه گفت: اگر 
انتش��ار اوراق به طور مكرر از سوي شركت ها انجام 
ش��ود، يك طرح حمايتي، هم براي بازار و هم براي 
خود شركت ها اس��ت، اما اگر اين كار موقتي باشد 
فقط يك مسكن مقطعي است و نياز نقدينگي بازار 
را تامين مي كند. وجه حاصله از تزريق نقدينگي اگر 
براي تامين منابع يا زير ساخت شركت ها استفاده 
شود قطعا نتيجه بهتري نصيب بازار مي شود. اين 
مديربورس��ي تاكيد كرد: مش��كل اساسي كشور 
رشد اقتصادي است؛ اگر هلدينگ هاي بزرگ طرح 
حمايتي ادامه دار براي توسعه بازار سرمايه داشته 
باشند، قطعا دولت هم بايد پشتيباني از بورس را آغاز 
كند تا حداقل تحول اقتصادي از يك بازار شروع شود. 
وي با اشاره به حضور سهام داران تازه وارد در سال 
9۸ و 99 به بازار سرمايه گفت: ورود بدون شناخت 
به اين بازار موجب شد تا شاهد رشد بي رويه قيمت 
سهام شركت ها باشيم؛ هجوم بي سابقه مردم به بازار 
باعث شد تا تعداد كدهاي سهامداري در كنار سهام 
عدالت از ۸ ميليون به بيش از ۵0 ميليون برس��د. 
مشكل چنين رش��دي، اين بود كه نتوانستيم نياز 
آنها را پاسخ دهيم، البته مردم مقصر نيستند و نبايد 
سرزنش شوند، زيرا با وجود تورم در اقتصاد آنها ناچار 
به حفظ سرمايه خود هستند تا قدرت خريدشان را 
حفظ كنند. اين مدير بورس��ي گفت: شرايطي كه 
بورس امروز با آن دس��ت و پنجه نرم مي كند تاوان 
رفتارهاي هيجاني در س��ال گذشته است كه حل 
كردن آن به سادگي امكان پذير نيست، به عقيده 
بنده تنها راه حل اين است كه سهامداران فقط با ديد 
بلندمدت در بورس سرمايه گذاري كنند و سهامشان 
را ارزان نفروشند و به سرمايه و پس اندازشان ضرر 
نزنند. اگر سهمشان خوب و بنيادي است آن را حفظ 
كنند و مطمئن باشند كه ضرر نمي كنند چون بازار به 

زودي در مدار طبيعي خود قرار مي گيرد.

عرضه اوليه اي جديد
در فرابورس

فرابورس ايران در دومين ماه از س��ال 1400 ميزبان 
نخس��تين عرض��ه اوليه س��ال جديد خواه��د بود و 
بدين ترتيب چهارشنبه ۲۲  ارديبهشت ماه 1۵ درصد 
از سهام »فگستر« در بازار دوم معامالت فرابورس عرضه 
اوليه مي شود. در جريان عرضه اوليه شركت گسترش 
صناي��ع روي ايرانيان در نماد »فگس��تر«، تعداد   ۶۵ 
ميليون س��هم قابل عرضه به عموم در دامنه قيمتي 
۵۶1۷ ريال تا ۶1۷9 ريال و با تخصيص حداكثر 130 
س��هم به هر كد  معامالتي انجام خواهد شد.  ابراهيم 
جميلي مدير  ارش��د گ��روه صنعت��ي و معدني زرين 
معدن آسيا با اش��اره به ورود سهام شركت گسترش 
صنايع روي ايرانيان به عنوان اولين عرضه اوليه  قرن 
جديد بازار سرمايه، گفت: فگستريك شركت بسيار 
خوب در توليد ش��مش روي كش��ور به شمار مي رود 
و طي س��ال هاي گذشته  به جز س��ال 9۷، هميشه از 
نظر توليد، صادرات و فروش داخلي، روندي صعودي 
داشته است.  اين مقام مس��وول در شركت گسترش 
صناي��ع روي ايراني��ان با تاكيد بر اينك��ه در فروش و 
صادرات فگستر هيچ مشكلي وجود ندارد،  گفت: تمام 
ارز حاصل از صادرات اين مجموعه به موقع تس��ويه و 
به كشور برگشت داده شده است؛ ضمن آنكه از لحاظ 
تامين مواد  اوليه نيز هيچگونه مشكلي نداريم و از نظر 
كيفيت هم ۸0 درصد محصوالت باالترين گريد كيفي 
يعني 99.99 درصد را دارند.  جميلي برنامه هاي آينده 
فگستر را بسيار وسيع تر از عرضه اوليه سهام دانست و 
افزود: در شرايط امروز بازار سرمايه قطع به يقين  عرضه 
اوليه سهام حركت جسورانه اي بود اما از آنجايي كه اين 
شركت در فضاي رقابتي و آرامش، حرف هاي زيادي 
براي گفتن دارد،  تصميم به اين عرضه اوليه گرفتيم. 
به طور قطع نماد فگستر قابل رقابت با نمادهاي خوب 
بازار است و سود عملياتي خوبي خواهد  داشت.  وي با 
پيش بيني اينكه در شرايط اين روزها كه بازار سهام حال 
و روز خوبي ندارد نماد فگستر به دليل وضعيت بنيادي 
بس��يار خوب  مورد توجه قرار مي گيرد، افزود: تالش 
مي كنيم با برنامه هاي توسعه اي پيش رو عالوه بر تداوم 
سود فعلي، با ايجاد واحدهاي اقماري  سرمايه گذاري در 
معادن را هم توسعه دهيم.  مدير ارشد گروه صنعتي و 
معدني زرين با تاكيد بر اينكه شركت گسترش صنايع 
روي ايرانيان از لحاظ امتيازهاي فني و مالي بهترين 
 شركت حاضر در اين صنعت اس��ت، گفت: اين نويد 
را مي دهيم كه در كنار دو ش��ركت زرين معدن آسيا 
و كيمياي زنجان ك��ه در حال  حاضر نماد آنها در بازار 
سرمايه معامله مي شود، فگستر نيز جزو شركت هاي 
موفق باشد.  جميلي پيشنهاد كرد كه سهامداراني كه 
دانش و تحليل دارند، بازار را مي شناسند و مي دانند كه 
بايد در بازار سرمايه بلندمدت  سرمايه گذاري كرد، روي 
سهام فگستر سرمايه گذاري كنند چرا كه از بنيان خوبي 
برخوردار است و به سهامداران جديد فگستر اين  نويد 
را مي دهيم كه در آينده بسيار نزديك شاهد خبرهاي 
خوب از اين شركت باشند.  مدير ارشد گروه صنعتي و 
معدني زرين معدن آسيا از ويژگي هاي خاص و مهم 
شركت گسترش  صنايع روي ايرانيان را عملياتي بودن 
سودهاي آن دانست و گفت: سودهاي اين شركت بر 
مبناي عمليات و ايجاد ارزش افزوده است.  امير پرويز 
فرزان، معاون مالي و اداري گروه صنعتي و معدني زرين 
تاكيد كرد: به ش��رايط بنيادي سهم اطمينان  بااليي 
داريم و به دليل همين موضوع نيز اقدام به انتشار اوراق 
تبعي براي حمايت و بيمه سهام كرده ايم.  وي با اشاره 
به اينكه تغيير دارايي ها در ۵ سال گذشته رشد قابل 
توجهي داش��ته و اين روند رشد ادامه دار است، گفت: 
سرمايه ش��ركت  نيز طي دو مرحله در سال هاي 9۵ و 
99 افزايش يافته و در حال حاضر سرمايه فگستر ۵0 
ميليارد تومان است.  فرزان به روند افزايشي سودآوري 
در اين شركت از سال 9۵ تا امروز اشاره كرد و افزود: در 
سال 99 نيز سود شركت رشد قابل  توجهي داشت و اين 
مجموعه به باالي 400 ميليارد تومان درآمد عملياتي 
رسيد.  حسين سليمي رييس هيات مديره شركت زرين 
معدن آسيا و سهامدار عمده شركت گسترش صنايع 
روي ايرانيان با اش��اره به اينكه فردا عرضه اوليه سهم 
فگستر در بازار دوم فرابورس انجام مي شود، گفت: در 
راستاي سياست هاي جديد بازار  سرمايه كشور، گروه 
صنعتي زرين معدن و شركت گسترش صنايع روي 
ايرانيان با فرآيند تضمين ۲0 درصد بازدهي بر مبناي 
انتشار  اوراق تبعي از روز شنبه متعهد به تامين حداقل 
بازدهي شده است و به اين ترتيب سهامداران اين سهم 
طي سال آينده قيمت اين  سهم به عالوه ۲0 درصد را 

در تابلو شاهد خواهند بود.

حد نصاب صندوق هاي درآمد ثابت 
در اوراق بهادار تامين مالي اسالمي

مديري��ت نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، حد نصاب س��رمايه گذاري صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار تامين مالي اسالمي 
را به كليه مديران صندوق ها ابالغ كرد.بر اين اساس، 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار تامين مالي اسالمي كه با هدف تامين نقدينگي 
جهت خريد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
تهران و فرابورس منتش��ر شده باشد در رديف نصاب 
سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام قرار مي گيرد.

ابالغ مصوبات ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت براي بهبود بازار سرمايه
سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبات جلسه دويست و 
بيست و يكم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۷ 
ارديبهشت 1400رااعالم كرد. اين مصوبات مربوط به 3 
بند اول بسته حمايتي از بازار است كه در ستاد اقتصادي 
دولت به تصويب رسيدند. بر اساس اين ابالغيه، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي اي��ران در اجراي مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي ظرف مدت سه هفته نسبت 
به فروش تدريجي ۲00 ميليون دالر از منابع ارزي به 
حساب صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصل را به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز كند.همچنين مقرر 
شده است كه به منظور حمايت از تأمين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي از طريق بازار سرمايه، بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران به فوريت، نسبت به لغو بخشنامه ها و 
مصوبات ممنوعيت اعطاي تسهيالت براي خريد سهام 
به شركت هاي سرمايه گذاري، هلدينگ و كارگزاري ها 
اقدام كند. بر اين اساس، سرمايه گذاري در خريد سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه جزو مصاديق 
سرمايه گذاري قابل قبول براي اعطاي اقامت ۵ ساله 
به اتباع خارجي است.ترتيبات اجرايي اين موضوع با 
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور 

در شيوه نامه مربوط لحاظ مي شود.  

افزايشاميدهادربورسوجانگرفتنشاخصكلمحققشد

نفوذ هواي بهاري به بورس

طرح ۲  فوريتي مجلس براي ابطال انتخابات شركت هاي سهام عدالت استاني
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس از ارس��ال نامه اي به وزير اقتصاد و دارايي درباره 
لزوم رف��ع مغايرت هاي قانوني انتخاب��ات هيات مديره 
شركت هاي تعاوني سهام عدالت اس��تاني خبر داد. پور 
ابراهيمي در خصوص نامه اش به دژپسند وزير اقتصاد و 
دارايي گفت: وزارت اقتصاد بايد قبل از برگزاري انتخابات 
هيات مديره ش��ركت هاي تعاوني سهام عدالت استاني 
تمامي مغايرت هاي قانوني و ابهامات جدي و اساسي آن 
را رفع كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در 
صورت رفع نشدن مشكالت و اصرار وزارت اقتصاد و دارايي 
بر برگزاري انتخابات هيات مديره شركت هاي تعاوني سهام 
عدالت استاني، در كميسيون اقتصادي طرح دو فوريتي 
ابطال اين انتخابات را در دستور كار قرار خواهيم داد. وي 
ادامه داد: بعد از نشس��ت مشترك كميسيون اقتصادي 
مجلس با مسووالن ارشد سازمان بازرسي كل كشور در 
روز يكشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعيت نابسامان 
مديريت سهام عدالت در كشور و دغدغه هاي جدي در 
مورد نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره شركت هاي 
تعاوني سهام عدالت، تدوين و ارسال اين نامه در دستور 
كار كميسيون قرار گرفت.  پورابراهيمي تصريح كرد: براين 
اساس اين نامه در 13 محور و پيشنهاد براي رفع اشكاالت و 
مغايرت هاي قانوني و اساسي اين انتخابات و امكان برگزاري 
هرچه بهتر آن، تدوين و به وزير اقتصاد و دارايي ارسال شده 
است.متن نامه رييس كميسيون اقتصادي مجلس به وزير 

اقتصاد به اين شرح است: 
جناب آقاي دكتر دژپسند وزير محترم امور اقتصادي 

و دارايي
با سالم.احترامًا با عنايت به جلسات مشترك برگزار شده و 
مذاكرات صورت گرفته در خصوص ابهامات و مغايرت هاي 
برگزاري انتخابات مجامع شركت هاي استاني سهام عدالت، 

اين موارد به شرح زير حضورتان ارسال مي گردد. با عنايت به 
اهميت موضوع اميد است، دستور فرماييد هرچه سريعتر 
اقدامات الزم جهت رفع مغايرت ها و ابهامات مطروحه انجام 

و گزارش مربوطه به كميسيون اقتصادي ارايه گردد.
1- چگونگي احراز مش��اركت واقعي مردم در مديريت و 
مالكيت اين شركت ها با توجه به عدم امكان مشاركت حدود 
40 درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد 
نصاب نرسيدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاري نوبت دوم 
برخي از مجامع در گذشته با حضور كمتر از 1 % سهامداران

۲- عدم تصويب اساسنامه جديد اين شركت ها در مجامع 
قانوني و لزوم تقدم تصويب اساسنامه بر انتخاب مديران با 
پيش  بيني عدم مشاركت بيش از 9۵% مالكين سهام عدالت

3- ابهام اساسي در خصوص شيوه تاييد صالحيت داوطلبان 
عضويت هيات مديره س��هام عدالت و عدم ارايه هرگونه 
بازخورد مبني بر چگونگي تاييديا عدم تاييد افراد از سوي 

سازمان بورس و نيز عدم وجود يك سيستم نظارتي قانوني 
براي نظارت بر تاييد صالحيت  ها جهت جلوگيري از شائبه 

دولتي نمودن تاييد صالحيت  ها
4- تشكيل يك هلدينگ سهامي عام به منظور مديريت 
سهام شركت هاي غيربورسي با تركيبي از مديران بخش 

خصوصي و دولتي
۵- اجبار ثبت نام در سامانه سجام براي متقاضيان شركت 
در انتخابات شركت ها با پرداخت هزينه قابل توجه علي رغم 
اينكه افرادي كه داراي ش��ماره شباي معتبر هستند نياز 
به احراز هويت مجدد ندارند )حس��ب اطالق ماده )1۷( 

آيين نامه اجرايي نحوه آزادسازي سهام عدالت( 
۶- ابهام��ات جدي در خصوص ام��كان عرضه 30 درصد 
سهام پرتفوي در اختيار اين شركت ها توسط هيات مديره 
بعد از برگزاري مجامع و تش��ديد مش��كالت جاري بازار 

سرمايه كشور

۷- ابه��ام در خصوص نقش تعاوني هاي شهرس��تاني در 
مجامع اين شركت ها با وجود تصريح ماده )3۵( قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي )حذف 
اين شركت ها در آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت 

مصوب 1399/0۵/04 شوراي عالي بورس( 
۸- ابهام اساس��ي در خصوص ضواب��ط اعطاي وكالت 
ش��ركت در مجمع و ايجاد بس��تر منازعه و اختالف و 

شكايت هاي جدي حقوقي
9- شائبه سلب اختيارات فروش سهام و حق رأي به عنوان 
حقوق مسلم مردم در اعمال مالكيت خويش بر سهام عدالت 

براساس مصوبات شوراي عالي بورس
10- عدم انجام هرگونه اطالع رس��اني عمومي به ويژه 
از طريق صدا و س��يما، در خصوص نحوه برگزاري اين 
مجامع به صورت الكترونيك يا حضوري؛ و عدم تعيين 
راهكار در صورت عدم دسترسي الكترونيك به مجمع 

در زمان برگزاري
11- عدم بازگشايي برخي نماد هاي سرمايه گذاري استاني 
)از جمله تهران، البرز، سمنان و ...( در بازار و عدم امكان خريد 

سهام توسط برخي داوطلبان
1۲- اختالف قيمتي كامال ناموج��ه و عجيب در قيمت 
نماد هاي استان هاي مختلف )اختالف سه برابري( با وجود 
پرتفوي كامال مشابه اين شركت ها كه امكان خريد گسترده 
و با قيمت منصفانه توسط عالقه مندان به مشاركت واقعي 

در سهامداري و مديريت اين شركت ها را از بين برده است
13- اشكاالت اساسي و بنيادي در خصوص تفويض اختيار 
حق رأي شركت هاي س��رمايه گذاري استاني بدون طي 
مراحل قانوني در مجمع، براي شركت در مجامع شركت هاي 
سرمايه پذير بزرگ بورسي و غير بورسي در مواردي مانند 
اعمال حق راي در خصوص افزايش سرمايه، تقسيم سود، 

انتخاب هيات مديره و بازرس شركت هاي بزرگ بورسي.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه حدود 44 منطقه كشور در معرض خطر 
فرونشست زمين قرار دارد، علي بيت الهي، عضو هيات 
علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي از 
بحراني شدن فرونشس��ت زمين در دشت ورامين و 
آغاز همكاري با وزارت كشاورزي در خصوص كاهش 

مخاطره فرونشست خبر داد.
 علي بيت الهي يادآور ش��د: از آنجاي��ي كه 80 درصد 
هدر رف��ت آب هاي زيرزميني بر اس��اس مطالعات و 
تحقيقات در حوزه كش��اورزي به دليل حفر چاه هاي 
غيرمجاز و روش هاي منس��وخ ش��ده آبياري و عدم 
بازيافت آب ها انجام مي ش��ود، مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي براي تكميل مطالعات خود و ارايه 
راهكارهاي مناسب در خصوص اصالح مصرف آب هاي 
زيرزميني و كاهش مخاطره فرونشست و تكميل شبكه 
دانش، تفاهم نامه اي را با ش��ركت آب و خاك وزارت 

جهاد كشاورزي به امضا رساند.
وي با اعالم اينكه فرونشست زمين در مناطقي از كشور 
مانند ورامين به مرحله بحراني رسيده است، افزود: در 
نظر است تا در منطقه ورامين و روستاي معين آباد كه 
فرونشست زمين در آن منطقه به فاجعه تبديل شده، 
مطالعه موردي فرونشست را به عنوان الگو انجام داده و 
با انجام مطالعات موردي از اين دست در مناطق پرخطر 
از نظر فرونشست، راهكارهاي مناسبي را به دولت ارايه 
دهيم. به گزارش تسنيم، وي تاكيد كرد: مطالعات عمده 
در خصوص شناخت پديده فرونشست زمين و مقابله 
با آثار زيانبار آن انجام ش��ده است، اما در خصوص نوع 
آبياري و شيوه كشت و زرع، وزارت جهادكشاورزي بايد 
نظر بدهد. عضو هيات  علمي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي تس��ريع انجام اين مطالعات را نيازمند 
تامين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه دانست و 
گفت: چنانچه تامين اعتبار مورد نياز انجام شود طي 
مدت كوتاهي تحقيقات انجام و راهكارهاي عملياتي و 
اجرايي براي مقابله با فرونشست در مقياس ناحيه اي 
ارايه خواهد ش��د. بيت الهي اضافه ك��رد: در برخي از 
كشورهاي پيشرفته به دليل جلوگيري از هدررفت آب 
از كاشت برخي از محصوالت كشاورزي كه نياز به آب 
فراوان دارد ممانعت مي شود، حتي در كشورهايي كه 

از نظر آب، مشكلي وجود ندارد. اين مديريت صحيح 
سبب شده مصرف آب زيرزميني به نسبت كمتر شود.

      ركوردهاي تازه تهران در فرونشست زمين
به گزارش »تعادل«، بر اس��اس آمارهاي منتشر شده 
سازمان نقشه برداري كشور، تهران و اصفهان بيشترين 
ميزان فرونشست را در بين كالن شهرهاي كشور دارند. 
دشت رفسنجان، اس��تان هاي خراسان رضوي، يزد و 
اصفهان دچار فرونشس��ت در ابعاد بزرگ هستند، اما 
بيشترين نرخ فرونشست مربوط به جنوب غرب تهران 

با ۲۲ تا ۲۵سانتي متر در سال است. 

      گسترش فرونشست در پايتخت
بنا بر اعالم س��ازمان نقشه برداري كش��ور، با توجه به 
بررسي هاي انجام شده ميزان فرونشست و محدوده 
آن در ش��هر تهران رو به گسترش است. در اين حال، 
هر چه از سمت جنوب به سمت مركز و شمال تهران 
حرك��ت مي كنيم، مي��زان و آثار فرونشس��ت كمتر 
مشاهده مي شود. حتي در مناطق شمالي و نيمه باالي 
شهر تهران فرونشست محسوسي گزارش نشده و اگر 
فرونشستي هم باشد نرخ بسيار پاييني دارد. با توجه به 
اينكه در مناطق جنوب و جنوب غرب تهران برداشت 

آب زيادي از منابع زيرزميني صورت مي گيرد، شاهد 
اين ميزان فرونشست هستيم و قطعا در صورت تداوم 
برداشت هاي بي رويه آب از منابع زيرزميني، تشديد 
وضعيت را شاهد خواهيم بود. فرونشست قبال حالت 
خزنده، كند و بطئي داشت، اما وضعيت فرونشست در 
سال هاي اخير حاد شده و آثار خود را به صورت علني از 
طريق برخي فروريزش ها، فروچاله ها و ايجاد ترك در 

ساختمان و ابنيه، نشان مي دهد.

      فرونشست هاي سريالي تهران
به گزارش »تعادل« سريال فرونشست هاي زمين در 
پايتخت با حادثه ش��هران در تابستان سال 9۵ كليد 
خورد. جايي كه به دليل حفاري مترو و درپي آن انفجار 
لوله هاي گاز، تصوير متفاوتي از مخاطرات شهري پيش 
چشم مس��ووالن و مردم گشوده شد. بعد از اين اتفاق 
بود كه بحث فرو نشست در تهران جدي شد و در ادامه 
فرو نشست در بزرگراه ستاري و مناطق مركزي شهر 
بر نگراني ها دامن زد.به همين دليل بخش خصوصي 
نيز پا به ميدان گذاشت و كميسيون كشاورزي آب و 
صنايع غذايي اتاق تهران نتيجه تحقيقات خود در اين 
زمينه را ب��ا نمايندگاني از دولت و بخش خصوصي به 
اشتراك گذاشتند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه 

خطر فرونشست زمين در مناطق 16، 17، 18، 19 و 
۲0 تهران جدي است و اين درحالي است كه بخش هاي 
قابل توجهي از خطوط راه آهن، خطوط مترو، لوله هاي 
نفت و گاز، جاده ه��ا، بزرگراه ها و پل ه��اي ارتباطي 

پايتخت در اين مناطق واقع شده اند. 
بر اساس آخرين گزارش اتاق بازرگاني تهران، جنوب 
پايتخت به طور جدي با مخاطرات نشست زمين مواجه 
است و بررسي ها و گزارش هاي مطالعاتي نشان مي دهد 
كه در ميان مناطق ۲۲گانه تهران، در مناطق شمالي 
و به طور كلي در شهر تهران دو عامل براي فرونشست 
وجود دارد كه عامل اول فرسودگي تاسيسات شهري 
ازجمله فرسودگي لوله هاي آب و نشت آب و در نتيجه 
نشست زمين ناش��ي از اين عامل است و عامل ديگر 
حفاري هاي صورت گرفته ازجمله شبكه مترو است 
كه با چند مورد از اين فرونشس��ت ها در ش��هر تهران 
مواجه بوديم.اما در ساير مناطق كه عمدتا در جنوب 
تهران واقع است، به دليل افت آب هاي زيرزميني و آثار 
تكتونيكي آن نشست زمين خطري جدي محسوب 
مي شود و بايد به آن توجهي فوق العاده كرد.مطابق اين 
مطالعه، حدود ۲۵كيلومتر از طول كمربندي آزادگان، 
حدود ۲8كيلومتر از طول اتوبان قم، حدود ۲1كيلومتر 
جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا كه همگي اين نقاط 
به عنوان اصلي تري��ن محوره��اي جابه جايي كاال و 
مسافر در استان تهران شناخته مي شوند، با پتانسيل 
فرونشست مواجه هس��تند. همچنين خروجي هاي 
راه آه��ن تهران-جنوب و تهران-تبريز، ش��اخه هاي 
جنوبي مترو به سمت اسالمشهر و حرم مطهر حضرت 
امام خميني و همچنين بخش هايي از خطوط مترو در 
مركز شهر و نيز بخشي از فرودگاه مهرآباد تهران، در 
اين محدوده مخاطره آميز قرار مي گيرند. در كل، حدود 
1۲0كيلومتر خط راه آه��ن و ۲۵كيلومتر از خطوط 
مترو، حدود ۲00كيلومتر اتوبان هاي بين ش��هري، 
حدود ۲300كيلومتر راه ها و معابر شهري و بين شهري 
اصلي و فرعي، ۲ انبار مواد نفتي و سوختي و 44جايگاه 
پمپ بنزي��ن و 1۵جايگاه پمپ گاز، 7 ايس��تگاه گاز، 
30 كيلومتر طول لوله نفت و نيز بيش از 70 كيلومتر 
خطوط فشار قوي و بيش از ۲00كيلومتر خطوط اصلي 

گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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استاندار تهران: فرمانداران اجازه 
صدور تردد خودروها را ندارند

استاندار تهران با اشاره به اينكه رنگ بندي كرونايي 
اين استان همچنان قرمز است، اعالم كرد: سفر بين 
استاني در ايام تعطيالت عيد فطر ممنوع است و به 
همين منظور فرمانداران اجازه صدور تردد خودروها 
را ندارند. به گزارش ايرنا، انوشيروان محسني بندپي 
اظهار كرد: به لحاظ اينكه روزهاي چهارشنبه و شنبه 
روزهاي كاري اس��ت و كارمنداني از استان البرز و 
شهرستان هاي اطراف به تهران مي آيند شايد نتوان 
سفرهاي بين شهري را مديريت كرد اما سفرهاي 
بين استاني با همكاري عوامل پليس راهور كنترل 
مي ش��ود و از فرمانداران خواس��تيم به هيچ شكل 

ممكن مجوز تردد بين استاني صادر نكنند.
وي اظهار كرد: به دليل انجام سفرهاي نوروزي شاهد 
افزايش چشمگير مبتاليان به اين ويروس در كل 
كشور بوديم و به همين منظور اجازه نمي دهيم در 

ايام تعطيالت عيد فطر نيز آمارها افزايشي باشد.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي منتشر 
شده از سوي مركز مديريت راه هاي كشور، در بازه 
زماني 1۲ تا 18 ارديبهش��ت ماه )هفته گذش��ته( 
متوس��ط تردد وسايل نقليه مختلف در محورهاي 
بين استاني يك ميليون و 4۵۵ هزار و 763 وسيله 
نقليه بوده است. از سوي ديگر از روزي كه اين مصوبه 
ابالغ شده اس��ت به نظر مي رسد آمار تردد وسايل 
نقليه در استان هاي مختلف روند افزايشي پيدا كرده 
است و عمده مقاصد وس��ايل نقليه با پالك تهران 
استان هاي از جمله قم، مازندران، قزوين، اصفهان، 
مركزي و گيالن بوده است. از سوي ديگر نيز عمده 
پالك هاي غير بومي مشاهده ش��ده در دو استان 
شمالي مازندران و گيالن نيز خودروهاي متعلق به 
تهران و البرز بوده اند. بنابراين مي توان گفت، گرچه 
آمارهاي تردد بين استاني در هفته گذشته نسبت 
به دو بازه زماني مشابه در دو سال گذشته به ترتيب 
هشت و 1۵ درصد كاهش يافته است اما در شرايطي 
كه كشور با موج چهارم ويروس كرونا دست و پنجه 
نرم مي كند و هنوز بس��ياري از شهرهاي كشور در 
وضعيت بحراني و قرمز كرونايي قرار دارند اين آمار 
چندان قابل قبول نيست. به همين دليل، ستاد ملي 
مقابله با كرونا هفته گذشته مصوب كرد تا از ساعت 
14 سه شنبه ۲1 ارديبهشت تا ساعت 1۲ شنبه ۲۵ 
ارديبهشت ورود و خروج بين همه  استان ها ممنوع 
شود و بر اين اساس كسي نمي تواند در اين روزها و 

ساعات به سفر برود.

بارش ها تا اوايل هفته آينده 
ادامه دارد

فريبا گودرزي، كارش��ناس سازمان هواشناسي از 
تداوم بارش ها تا اوايل هفته آينده، وزش باد شديد 
و خيزش گرد و خاك در نوار ش��رقي كش��ور خبر 
داد. به گزارش ايرنا، گ��ودرزي با بيان اينكه تداوم 
بارش ها تا اوايل هفته آتي با ش��دت و ضعف همراه 
است، گفت: تا آخر هفته در نوار شرقي به ويژه زابل 
باد شديد و خيزش گرد و خاك پيش بيني مي شود. 
اين كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد: از روز 
چهارشنبه و پنجشنبه در سواحل خزر روند افزايش 

نسبي دما رخ خواهد داد.

 2حادثه حمل و نقلي در يك روز
سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
از برخورد قطار با يك دستگاه خودروي پرايد در 
خط آهن ش��هرري و نجات معجزه آساي راننده 
پرايد و سرنش��ين همراه وي خب��ر داد. همزمان 
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري نيز از 
سقوط يك هواپيماي س��بك و كشته شدن هر 
دو سرنش��ين آن خبر داد. ملك��ي در گفت وگو با 
تس��نيم اظهار كرد: س��اعت 0۲: 1۲ بامداد ۲1 
ارديبهشت يك مورد حادثه برخورد قطار با يك 
دستگاه خودروي سواري در شهرري، خط آهن 
شهرري به سمت ورامين )حدود دو كيلومتر بعد 
از ايس��تگاه ورامين( به سامانه 1۲۵ اعالم شد كه 
به سرعت آتش نشانان دو ايستگاه آتش نشاني به 

محل حادثه اعزام شدند.
وي تصريح كرد: دو سرنشين آقا و خانم حدوداً 18 و 
19 ساله در خودروي پرايد حضور داشتند كه ظاهراً 
در لحظ��ات اوليه خانم از خ��ودرو به بيرون پرتاب 
ش��ده و كمي عقب تر از محل توقف قطار و خودرو، 
در حاشيه خاكي كنار خط آهن بود. ملكي با اشاره 
به مصدوميت اين خانم گفت: سرنشين مرد نيز در 
خودروي متالش��ي شده محبوس و گرفتار بود كه 
آتش نشانان عمليات رهاسازي را آغاز كرده و پس 
از مدتي تالش و برش قطعات خودرو، موفق شدند 
اين جوان را نيز در حالي كه زنده و دچار مصدوميت 
شده بود، از خودرو خارج كنند و وي را تحويل عوامل 

اورژانس دادند.
در رويدادي ديگر، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري از بروز سانحه براي يك فروند هواپيماي 
فوق سبك خبر داد. به گزارش ايلنا، محمد حسن 
ذيبخش از بروز سانحه براي يك فروند هواپيماي 
فوق س��بك در فرودگاه اراك خبر داد و گفت: اين 
هواپيما صبح س��ه ش��نبه س��اعت 10: 06 از باند 
فرودگاه برخاست و متاس��فانه در ساعت 10: 07 
يعني لحظاتي پس از تيكاف دچار سانحه شد. وي 
ادامه داد: اين هواپيما از نوع فانتوم 11۲9 با شماره 
ثبت EP-11۲1 متعلق به شركت خصوصي ساتراپ 
شايسته بود. هنوز اطالعات بيشتري از هواپيما در 
دسترس نيست. متاس��فانه در اين سانحه، هر دو 
سرنشين يعني كاپيتان اصغر نمازيان و دانشجوي 
خلبان��ي حميد مرادي��ان جان باختن��د. به گفته 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري، تيم بررسي 
س��انحه اين سازمان به محل س��قوط اعزام شده و 

اطالعات تكميلي پس از بررسي اعالم خواهد شد.

علت هاي آلودگي هواي تهران 
در فروردين ماه امسال

اطالعات ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران 
نش��ان مي دهد، كيفيت هوا فروردين ماه امسال 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال گذشته چندان 
مطلوب نبوده اس��ت چراكه در فروردين ماه سال 
1399 كيفيت هوا 14 روز در ش��رايط پاك و 17 
روز در ش��رايط قابل قبول گزارش شد.به گزارش 
ايلنا، حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران ب��ا اعالم اين خبر افزود: طي 
فروردين ماه امس��ال كيفيت هوا در پايتخت، دو 
روز در شرايط پاك، ۲۵ روز در شرايط قابل قبول و 
چهار روز به دليل افزايش غلظت ذرات معلق كمتر 
از ۲.۵ ميكرون در ش��رايط ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس قرار داش��ت. وي درباره چرايي افزايش 
غلظت ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون و به تبع آن 
آلودگي هوا در فروردين ماه امسال نسبت به سال 
گذش��ته تصريح كرد: ابتدا بايد بدانيم كه بررسي 
رون��د تغييرات ميانگين س��اعتي غلظت آالينده

PM۲.۵ و PM10 در 10 ايستگاه نواحي مختلف 
شهر تهران نشان دهنده افزايش غلظت ذرات معلق 
در فروردين ماه سال 1400 نسبت به سال 1399 
است. شهيدزاده افزود: كاهش بارش ها در فروردين 
ماه امسال سبب كاهش رطوبت نسبي هوا شد. بر 
اس��اس اطالعات موجود امسال در فروردين تنها 
يك روز رگبار پراكنده در شهر تهران داشتيم اين 
درحالي است كه در فروردين ماه سال گذشته 16 
روز از هواي پايتخت باراني گزارش شده بود. وي 
گفت: كمبود رطوبت نس��بي )خشك بودن هوا( 
باعث رويش كمتر گياهان در اراضي باالدست باد 
تهران شد كه اين خود سبب گسيل گرد و خاك از 
مناطق مستعد و افزايش قابل توجه غلظت ذرات 
معلق كمت��ر از 10 ميكرون و به تب��ع آن افزايش 
غلظت ذرات معل��ق كمتر از ۲.۵ ميكرون ش��د. 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با 
بيان اينكه متوسط س��رعت وزش باد در روزهاي 
فروردين س��ال 1400 بيش از متوس��ط سرعت 
آن در سال گذشته بود، اظهار كرد: اين مساله نيز 
موجب تش��ديد ورود گرد و خاك به شهر تهران 
ش��د. او تصريح كرد: چون تقريبًا در تمام روزهاي 
فروردين ماه امسال رطوبت نسبي به ميزان قابل 
توجهي نس��بت به زمان مش��ابه در سال گذشته 
كمتر شده و همزمان متوسط سرعت باد افزايش 
يافته بود، لذا مي توان گفت كه رخداد همزمان دو 
پديده وزش بادهاي شديد و كاهش رطوبت نسبي 
ناشي از كاهش ميزان بارش سبب آلودگي هوا در 

فروردين ماه امسال شد.

فالمينگوهاي گرفتار در دام 
بي تدبيري

تأمي��ن غذاي متناس��ب با نيازه��اي فالمينگوها 
به صورت ناقص اجرا شد؛ اما طرح مذكور، در نهايت 
به دليل عدم توجه به ايرادات اجرايي اساس��ي )از 
جمله عايق نك��ردن گودال ه��اي / حوضچه هاي 
مصنوع��ي( و نفوذ آب در كف خش��ك درياچه، با 
شكست روبرو شد و حدود ۲۵00 جوجه فالمينگو 
تلف شدند. شكي نيست كه وزارت نيرو در خشكاندن 
بختگان و نابودي پارك ملي بختگان متهم رديف اول 
است و بايد حق آبه بختگان را آزاد كند؛ اين موضوع 
يك مطالبه قانوني و برحق است و بايد به عنوان يك 
راهكار اساس��ي و بلندمدت توسط فعاالن محيط 
زيست به صورت مستمر پيگيري شود؛ هرچند، در 
ش��رايط كنوني و از آن جايي كه درياچه حدود 70 
كيلومتر با سد درودزن فاصله دارد، مشخص نيست 
در صورت آزادس��ازي حق آبه بختگان و با توجه به 
اين مسافت طوالني، آيا در كوتاه مدت آب به درياچه 
مي رسديا نه. در شرايطي كه از مديران مسوول، از 
جمله متوليان امر حفاظت محيط زيس��ت به طور 
كامل نااميد ش��ده ايم، به نظر مي رس��د تنها راهي 
كه در كوتاه م��دت براي نجات جان فالمينگوهاي 
گرفت��ار در دام بي تدبيري مديران اجرايي كش��ور 
وجود دارد، انتقال آب به صورت مصنوعي به درياچه 

بختگان است.

انفصال دايم از خدمات دولتي 
معاون شهردار تهران

 رييس س��ازمان بازرس��ي گفت: در پرونده حادثه
 آتش سوزي كلينيك سينا اطهر يكي از معاونين 
شهردار تهران از سوي هيات رسيدگي به تخلفات 
نه��اد به انفص��ال دايم از خدم��ات دولتي محكوم 
شده اس��ت. به گزارش مهر، حجت االسالم حسن 
درويشيان در جلسه شوراي عالي قضايي، آخرين 
اقدامات س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور در اجراي 
دستور رييس دس��تگاه قضا براي پيگيري پرونده 
حادثه آتش سوزي كلينيك س��ينا اطهر تهران را 
تشريح و اعالم كرد: 11 نفر تحت تعقيب كيفري قرار 
گرفتند كه گزارش آن به دادسراي عمومي و انقالب 
تهران اعالم شده اس��ت. وي افزود: 7 نفر به هيات 
رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري و 3 نفر نيز به 
هيات رسيدگي به تخلفات نهاد رياست جمهوري 
معرفي شدند كه يكي از معاونين شهردار تهران از 
سوي هيات رس��يدگي به تخلفات نهاد به انفصال 
دايم از خدمات دولتي محكوم شده است. بر اساس 
اين گزارش، س��اعت ۲0 و 46 دقيقه روز سه شنبه 
10 تيرماه سال 99 ساختمان كلينيك سينا اطهر 
تهران )خيابان شريعتي جنب خيابان ماهروزاده( 
دچار انفجار و آتش س��وزي شد. اين حادثه مرگبار 
19 نفر كشته ناشي از انفجار كپسول هاي اكسيژن 

و آتش سوزي و خفگي برجاي گذاشت.
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فرونشست زمين در جنوب پايتخت بحراني شد

پارادوكس تقاضاي مسكن در شمال و جنوب تهران
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گروه راه و شهرسازي| 
در حالي كه تقاضاي واحدهاي مسكوني بزرگ و لوكس 
در هم��ه قيمت ها در مناطق ش��مالي تهران منجر به 
انجام معامالت چندين ميلياردي ملك در اين مناطق 
مي شود، اما تقاضاي مصرفي به سمت واحدهاي كوچك 
متراژ گرايش دارد، مس��اله اي كه باعث شده تا نه تنها 
ميان قيمت هاي مسكن در ش��مال و جنوب شكاف 
ايجاد شود كه الگوي مصرف و الگوي ساخت را نيز در 
مناطق شمالي شهر دستخوش تغيير كرده است.  آنگونه 
كه ابوالحسن ميرعمادي، كارشناس بازار مسكن گفته 
است، بعضي اقشار بين خودشان مسابقه الكچري بازي 
خانه، وسايل و خودرو لوكس راه انداخته اند. اين پديده 
نوظهور يكي از داليل اختالف طبقاتي و فاصله شديد 
قيمت مس��كن در مناطق گران قيمت و ارزان قيمت 
كالن شهرها شده است. ميرعمادي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: نوعي مسابقه الكچري بازي در بعضي اقشار 
به نجومي شدن قيمت مسكن در مناطق مرفه نشين 
كالن شهرها منجر شده اس��ت. برخي افراد در تهران 
حاضرند آپارتم��ان متري ۲00 ميليون تومان و حتي 
بيشتر بخرند. هرچه قيمت بيشتر، بهتر و لذت بخش تر؛ 
چون پول برايشان اهميت ندارد و دچار نوعي وسواس 
رفاهي شده اند. همين مساله باعث سوءاستفاده عده اي 
از دالالن و بس��از و بفروش ها از بازار مس��كن ش��مال 
پايتخت شده اس��ت. وي افزود: به حدي اعيان بازي و 
الكچري بازي در بين بعضي گروه هاي خانوادگي ديده 
مي شود كه خانه را شش تا هفت برابر قيمت واقعي آن 

خريداري مي كنند و عين خيالشان نيست. اين رفتارها 
فاصله طبقاتي و اختالف قيمت مسكن بين محله هاي 
جنوبي و شمالي را تشديد كرده كه به لحاظ اجتماعي 
و اقتصادي بسيار خطرناك است. اين كارشناس بازار 
مسكن خاطرنشان كرد: تا چند ماه قبل آپارتمان متري 
100 ميليون تومان، گران قيمت محسوب مي شد اما 
حاال به حدود ۲00 ميليون تومان رسيده و ظاهرا اين 
روال قرار نيست متوقف شود. بعضي افراد يك خانه را 
با قيمت ده ها ميليارد تومان مي خرند تا به دوستانشان 
بگويند قيم��ت خانه ما اينقدر اس��ت و رضايت قلبي 

بيشتري در خود ايجاد كنند.

      سال ۱۴۰۰ قيمت مسكن متعادل مي شود
ميرعمادي درباره پيش بيني بازار مسكن در سال جاري 
گفت: به جز مناطق شمالي كه تكليفشان مشخص است 
سال جاري در مناطق مياني و جنوبي، سال تعديل قيمت 
مسكن خواهد بود؛ زيرا قيمتها حباب گونه افزايش يافته و 
براي اينكه بازار به حدي از منطق برسد بايد نرخها متعادل 
شود. احياي برجام نيز مي تواند به آرامش همه بازارها از 
جمله بازار مسكن كمك كند. وي افزود: بي ثباتي اقتصاد 
باعث بالتكليفي فعاالن اقتصادي شده و زندگي عادي بر 
پايه سرمايه گذاري سالم از بين رفته است. به طوري كه 
فعاليت هاي مولد دچار مش��كالت اساسي شده اند. اين 
كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه هيچ تناسبي بين 
درآمد عمومي با قيمت خانه وجود ندارد گفت: دو راه پيش 
روي بازار مسكن است؛ يا قيمت ها ثابت مي ماند و توان 

متقاضيان به تدريج به قيمت ها مي رسد كه طبيعتا بازار 
ديرتر به رونق خواهد رسيد. يا اينكه قيمت ها كاهش پيدا 
مي كند و بازار زودتر رونق مي گيرد. به جز اين دو نمي توان 

گزاره ديگري براي بازار مسكن متصور بود.

      تقاضاي مسكن با ميزان ساخت
همخواني ندارد

در اين حال، رسول جهانگيري، عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران گفت: ساالنه به ساخت بيش از يك ميليون 
واحد مسكوني در كشور نياز داريم، كاهش ميزان ساخت و 
ساز هاي بخش مسكن باعث ركود در اين حوزه شده است.

به گزارش ايرنا، رسول جهانگيري اظهار كرد: همخواني 
نداشتن تقاضا و عرضه مسكن در كشور يكي از معضالت 
اصلي اين حوزه اس��ت و تا زماني كه س��اخت و س��ازها 
افزايش پيدا نكند، مس��كن همچنان ب��ه عنوان كاالي 
سرمايه اي محسوب مي شود. وي افزود: در اين راستا بايد 
حمايت هاي الزم از صنعت ساختمان سازي صورت بگيرد 
تا بازار مسكن توسعه پيدا كرده و شاهد كاهش قيمت ها 
نيز باشيم. جهانگيري با اشاره به كاهش نرخ ارز و طال در 
روزهاي گذشته اظهار كرد: واكنش بازار مسكن نسبت 
به كاهش قيمت ارز و طال به سرعت مشخص نمي شود 
و حداقل ۲ ماه زمان الزم اس��ت تا در قيمت ها در حوزه 
مسكن تاثير بگذارد، اما به طور قطع كاهش توليد مسكن، 
افت قيمت موقتي را به دنبال دارد و در نهايت اين بازار با 
ركود تورمي و كاهش خريد و فروش همراه مي شود تا به 

ثبات قيمتي برسد.

      تغيير ذايقه مردم و كاهش تقاضا
براي بزرگ متراژها

وي با بيان اينكه ذايقه مردم نسبت به سال هاي گذشته 
براي خريد مس��كن نيز تغيير يافته اس��ت، افزود: در 
س��ال هاي اخير س��بك زندگي مردم از خانواده هاي 
چند فرزندي به دو يا تك فرزندي يا گاهي زندگي هاي 
مجردي تغيير يافت��ه و ديگر تقاضا براي خريد ملك با 
متراژهاي باال وجود ندارد و بيشتر متقاضيان به دنبال 
خريد واحدهاي مسكوني با متراژهاي كوچك هستند. 
جهانگيري تاكيد كرد: در حال حاضر متناسب با تقاضاي 
جامعه ساخت و ساز نداريم و قسمت اعظمي از خانه ها 
با متراژهاي باال خالي هستند و تعريف ماليات براي اين 
واحدها نيز در دراز مدت مشكالتي را براي حوزه مسكن 
به همراه خواهد داشت. وي با بيان اينكه رونق ساخت 
و سازها باعث پويايي اقتصاد كشور نيز مي شود، اظهار 
كرد: براي حل مشكالت حوزه مسكن بايد حداقل سالي 
يك ميليون و ۲00 هزار واحد در كش��ور ساخته شود 
زيرا ظرفيت عظيمي در حوزه صنعت ساختمان سازي 
وجود دارد كه با فعال شدن آن بيش از صدها شغل نيز 
فعال مي شود و تمامي حوزه هاي وابسته به مسكن مانند 
مصالح ساختماني، آهن، در و پنجره به طور مستقيم و 
غيرمستقيم همراه مي شوند. وي افزود: در حال حاضر 
هر ساله با حجم بسيار زيادي از تقاضاي جديد و تقاضاي 
انباشته از سال هاي قبل مواجه هستيم، بنابراين تقاضا 
براي خريد مسكن در كش��ور وجود دارد و بايد شرايط 

ساخت و ساز متناسب نيز ايجاد شود.

گروه راه و شهرسازي|
 اعضاي شوراي شهر تهران به احتساب نيمي از جرايم در نظر 
گرفته شده براي سد معبر ساختماني غيرمجاز و ايمن سازي 
كارگاهي در سه ماهه نخست از زمان اجراي مصوبه مربوطه 
راي مثبت دادند. در جريان دويست و نود و سومين جلسه 
شوراي ش��هر تهران بررس��ي اعتراض هيات تطبيق به 
مصوبه »الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر ساختماني 
غيرمجاز و ايمن س��ازي حصار كارگاهي« در دستور كار 
اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت.  زهرا نژادبهرام، عضو 
كميسيون معماري و شهرسازي درباره اين مصوبه گفت: 
هدف از اين مصوبه ساماندهي حصارهاي كارگاهي به نفع 
ش��هروندان بوده و رويكردي ترغيبي و تشويقي در پيش 
داشته است. تالش مصوبه بر اين بوده است كه سازندگان 
نسبت به رعايت حقوق شهروندان پيشگام باشند. هدف 
اصلي ساماندهي وضعيت شهر و تالشي براي جلوگيري از 
آشفتگي در شهر بوده است.  نژادبهرام با بيان اينكه بخشي 
از اين رويكرد با اتخاذ جرايمي براي  عدم رعايت قوانين 
مجوزهاي س��اختماني در نظر گرفته شده است، گفت: 
هيات تطبيق درخواست داشته است كه با توجه به رويكرد 
تشويقي و اخذ جريمه براي كساني كه آن را رعايت نكنند 
براي امالك شمالي فرمولي را در نظر گرفتيم كه برگرفته 

از پهنه آن به عالوه عرض زمين در ارزش معامالتي ملك 
ضرب در دو است. براي امالك جنوبي نيز همين فرمول 
بدون احتساب ضريب دو درنظر گرفته و از زمان تصويب 
مصوبه قابليت اجرا دارد.  او گفت: پيشنهاد فرمانداري بر 
اين اس��ت كه با توجه به تشويقي بودن رويكرد شورا اين 
اعداد در سه ماهه پس از تصويب مصوبه به نصف تقليل 
يابد و بعد از س��ه ماهه اول آن را افزايش دهيم.  نژادبهرام 
با بيان اينكه كميسيون معماري و شهرسازي و نظارت 
و حقوقي با اين پيش��نهاد فرمان��داري موافقت كردند، 
گفت: اين مبحث به عنوان بند ۵ تبصره يك مورد تاييد 
قرار گرفته اس��ت.  در ادامه پيشنهاد كميسيون به راي 
گذاشته ش��د و با 18 راي موافق اعضاي شوراي شهر به 

تصويب رسيد.

      انتقاد از آفرود سواري در سوهانك
آرش حسيني ميالني، رييس كميته محيط زيست شوراي 
شهر تهران نيز در نشس��ت علني ديروز اين شورا با اشاره 
به تردد ماش��ين هاي آفرود در پارك جنگلي سوهانك، 
گفت: س��رمايه گذاري قابل توجهي براي جنگلكاري در 
اين منطقه انجام شده اس��ت و انجام چنين فعاليت هاي 
مخربي اصال مجاز نيست. شهرداري در اسرع وقت نسبت 

به ايجاد گيت هاي كنترلي در ورودي پارك اقدام كند. او در 
تذكري گفت: شوراي شهر مصوبه خوبي در موضوع ثبت 
ميراث طبيعي توچال داشته است، اما متاسفانه با وجود 
پيگيري هاي متعدد كميته محيط زيست همچنان منتظر 

اعالم نظر ميراث فرهنگي تهران هستيم. 
او ادامه داد: شهرداري تهران آمادگي دارد كليه اطالعات و 
مستندات را در اختيار اداره كل قرار دهد، اما آخرين گزارشي 
كه تهيه شده و منطبق با الگوي وزارت ميراث فرهنگي بوده، 
هنوز راجع به اين موضوع نظري نداده اند و درخواست دارم 
تا هرچه سريعتر نسبت به آن اعالم نظر كنند.  ميالني ادامه 
داد: ارتفاعات توچال، بي بي شهربانو جزو ميراث طبيعي 
است و بايد از آنها حفاظت كنيم. اين حفاظت بايد هميشگي 
باشد و نبايد مورد كاستي قرار گيرد.  رييس كميته محيط 
زيست شهر تهران گفت: براساس گزارش شوراياري محله 
سوهانك اخيرا تردد ماشين هاي شاسي بلند »آفرود« از 
مبادي ورودي پارك جنگلي سوهانك در ارتفاعات مشرف 
به تهران گسترش پيدا كرده است و عالوه بر مزاحمتي كه 
براي ش��هروندان ايجاد مي كند خسارت بسيار جدي به 
پارك و ارتفاعات حساس شمال شرق تهران وارد مي شود. 
ميالني با بيان اينكه س��رمايه گذاري قابل توجهي براي 
جنگلكاري در اين منطقه انجام ش��ده است، گفت: انجام 

چنين فعاليت هاي مخربي اصال مجاز نيست. به شهرداري 
تهران تذكر مي دهم در اسرع وقت با همكاري منابع طبيعي 
تهران نسبت به ايجاد گيت هاي كنترلي در ورودي پارك 
مذكور اقدام و گزارش جامع��ي از وضعيت بهره برداري از 

پارك جنگلي مذكور به شوراي شهر ارسال نمايد.

      هاشمي: براي كانديداتوري
 دريغ نخواهم كرد

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفت: هنوز بر 
همان حرف قبلي خود هستم كه تا فشاري نباشد، ثبت نام 
نخواهم كرد، اما اگر شرايطي پيش آيد و از من درخواست 
شود، در انتخابات رياس��ت جمهوري شركت كنم، دريغ 
نخواهم كرد، اما هنوز بر تصميم قبلي هستم. هاشمي ديروز 
در حاش��يه دويست و نود و س��ومين جلسه شوراي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت نام انتخابات 
رياس��ت جمهوري گفت: منتظريم كه جبهه اصالحات 
ايران معروف به نهاد اجماع ساز براساس برنامه هاي ارايه 
شده، تصميم نهايي را بگيرد و به كانديداها اعالم كند. هنوز 
تصميم نهايي اعالم نشده است و فرصت هنوز باقي است.
بعد از هم انديشي با همفكران و بررسي نظر جبهه اصالحات 

تصميم گرفته خواهد شد.



فعاالن فض��اي مجازي طرح نظ��ام جامع مديريت 
داده هاي كشور كه به تازگي در مجلس مطرح شده 
است را ناقص و موازي با وظايف شوراي عالي فضاي 
مجازي عن��وان كردند. همچنين ب��ه گفته فعاالن 
فضاي مجازي، در اين طرح ب��ه مفاهيم حوزه داده 
و اطالعات كش��ور، توجه دقيقي نشده است. پنجاه 
و پنجمين محف��ل هم افزايي فعالين فضاي مجازي 
پ��اك به موضوع »نظ��ام ناقص مديري��ت داده هاي 
كشور« با محوريت نقد و بررسي طرح مجلس براي 
تبديل س��ازمان ثبت احوال به س��ازمان داده كشور 
اختصاص يافت. طرح نظام جامع مديريت داده هاي 
كش��ور با هدف تسهيل ارايه خدمات الكترونيكي به 
مردم به تازگي در مجلس مطرح ش��ده است. در اين 
طرح ۵ موضوع ش��امل تفكيك سازمان ثبت احوال 
از وزارت كشور و ايجاد س��ازمان مديريت داده هاي 
كشور )ماده ۱(، تفكيك مركز ملي تبادل اطالعات از 
وزارت ارتباطات )ماده ۱۶(، ايجاد شوراي هماهنگي 
و نظارت بر داده هاي كش��ور )م��اده ۵(، منع تبادل 
اطالعات مگ��ر طبق ضوابط س��ازمان )م��اده ۷( و 
تشكيل سامانه ملي داده ها )ماده ۱۰(، پيشنهاد شده 
است. منوط كردن تشكيل پايگاه داده جديد توسط 
دستگاه هاي اجرايي يا اش��خاص به گرفتن مجوز از 
سازمان )ماده ۱۱( و نيز ثبت سابقه تراكنش داده ها و 
نظارت مستمر بر آن از سوي سازمان جهت جلوگيري 
از سوءاس��تفاده )ماده ۲۳( از ديگر نكات مهم در اين 
طرح اس��ت. فعاالن فضاي مجازي در اين نشست با 
انتقاد از ناپختگي اين طرح، وجود يك سازمان جديد 
در خص��وص مديريت داده ها را الزامي ندانس��تند و 
معتقدند كه اگر حتي قرار باشد سازماني در خصوص 
مديريت داده ها شكل بگيرد بايد ذيل شوراي عالي 

فضاي مجازي يا مركز آمار ايجاد شود.

     طرحي بدون برنامه ريزي و غيرعملياتي
در اين نشس��ت عاطفه موسوي فعال فضاي مجازي 
با اشاره به انتقاداتي كه به اين طرح وارد است، گفت: 
اين طرح داراي نقاط منفي و مثبتي اس��ت اما نقاط 
منفي آن با هدف اصالح در اين جلسه مورد بررسي 
قرار مي گيرد. وي با اش��اره به اينك��ه در اين طرح با 
توجه به اينكه قرار است سازمان مديريت داده هاي 
كشور به جاي سازمان ثبت احوال ايجاد شود، گفت: 
اولين نقدي كه به اين طرح مي شود اين است كه اين 
طرح تنها به داده هاي هويتي مورد توجه قرار گرفته 

و به نظر مي رس��د تنها داده هاي هويتي افراد مدنظر 
اس��ت. اين در حالي است كه داده هايي كه در كشور 
وجود دارد مربوط به داده هاي هويتي، قضايي، مكاني 
و اقتصادي و ارتباطي مي ش��ود. موسوي با اشاره به 
سازمان ملي داده و ايجاد شورايي كه در اين سازمان با 
حضور برخي وزرا قرار است ايجاد شود، گفت: در عصر 
امروز و در دنيايي كه از API هاي مختلف اس��تفاده 
مي ش��ود اينگونه مديريت داده از نظر فني درس��ت 
نيست و امروز ديگر ترسيم مرز مشخص براي داده ها 
در سازمان هاي دولتي، غيرممكن است. وي با بيان 
اينكه اين سامانه ملي قرار است در حوزه دسترسي به 
داده هاي سازمان هاي مختلف قانونگذاري كند، ادامه 
داد: عالوه بر اين، موضوع تجميع داده ها در اين طرح 
مطرح شده اس��ت كه از نظر فني و ساختاري با ايراد 
روبرو است. به نظر مي رسد اين طرح، تنها به مديريت 
داده و يكپارچه س��ازي توجه دارد و دغدغه امنيت و 
حفظ داده ها در آن ديده نشده است. موسوي با اشاره 
به اينكه در اين طرح تنها سازمان ثبت احوال كه خود 
ذينفع داده هاي هويتي افراد است، نقش مسوول داده 
را ايف��ا مي كند، گفت: اين درحالي اس��ت كه به نظر 
مي رسد اين سازمان نبايد مسوول داده ها باشد و نياز 
به يك نهاد ناظر احساس مي شود. وي گفت: حتي در 
 )GDPR( قانون حفاظت از داده هاي اتحاديه اروپا
نيز بخش دولتي براي تبادل داده ها پشتوانه اين قانون 
اس��ت، گفت: در كش��ورهايي مانند امريكا و روسيه 

نيز موضوع حفاظ��ت از داده ها، با قانون تنظيم گري 
به جاي قانون مديريتي حل مي ش��ود و براي مثال 
كميس��يون هاي بازرگاني و ارتباطات فدرال امريكا 
مسوول قانونگذاري حوزه داده هستند و در اين كشور 
مسووليت ها تقسيم بندي شده است. اما در اين طرح 
موضوع استراتژيك مديريت داده، كاماًل سختگيرانه 

و غيرعملياتي و بدون برنامه ريزي ديده شده است.

   سازمان ملي داده در موازات شوراي عالي 
فضاي مجازي

در اين نشس��ت حميدرضا هادي پ��ور، فعال حوزه 
فناوري اطالعات نيز گفت: فارغ از ايرادات ش��كلي، 
اين طرح داراي چند باگ اصلي اس��ت. به نحوي كه 
نهادسازي موازي با شوراي عالي فضاي مجازي در اليه 
حكمراني و سياست گذاري دارد. وي گفت: در مصوبه 
نظام هويت معتبر مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، 
س��ازمان ثبت احوال يك IDP اس��ت و اگر بخواهد 
مطابق اين طرح به يك س��ازمان مل��ي داده تبديل 
شود، با اين مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت. 
هادي پور گفت: اين طرح در زمينه نگهداري و تبادل 
داده نيز با مركز ملي تبادل اطالعات تناقض دارد. در 
اين طر ح قرار اس��ت داده ها در س��امانه ملي تجميع 
شود و با اين وجود شاهد يك چالش اصلي و تضاد در 
حكمراني بين قوا به وجود مي آيد. وي افزود: اين طرح 
هم ارز قوانين مجلس، شوراهاي امنيت ملي، انقالب 

فرهنگي و فضاي مجازي است و به نظر مي رسد مطابق 
وظايفي كه به اين سازمان محول شده است، مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي ابتر مي شود و اين شورا حق 
اختيار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت. فعال 
فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه چالش بين قوا در 
اين طرح هيچ منفعت ديگري ندارد، خاطرنشان كرد: 
به نظر مي رسد نگارنده اين طرح، شخصي در سازمان 
ثبت احوال بوده تا اين س��ازمان را از قانون مديريت 
خدمات كش��وري جدا كند. وي تاكيد كرد: رويكرد 
اين ط��رح به نوعي كپي از مصوبه ۵۴ ش��وراي عالي 
فضاي مجازي است و با اين وجود شوراي عالي فضاي 
مجازي در حوزه داده اي كش��ور و نقش تنظيم گري 
دچار چالش مي ش��ود. به گفت��ه هادي پور اين طرح 
اساسًا نظام قانونگذاري را با مشكل مواجه مي كند و 
سرمنشا اختالفات اساسي خواهد شد چرا كه بسياري 

از قانون ها با هم تداخل پيدا خواهند كرد.

   چرا سازمان ثبت احوال؟
اميري كارش��ناس فضاي مجازي نيز در اين نشست 
گفت: طرح ايجاد سازمان ملي داده چند ايراد اصلي 
دارد و اگر قرار بود مديريت داده داش��ته باشيم بايد 
اين مديريت ذيل مركز آمار شكل مي گرفت. نه اينكه 
سازمان ثبت احوال كه تنها ديتاي هويتي افراد را دارد، 
كل ديتاي كشور را در اختيار بگيرد. وي تاكيد كرد: 
همه كشورها در حوزه ديتا، مديريت توزيع شده دارند 
و مديريت تجميعي داده ها از نظ��ر فني امكان پذير 
است. احسان كيانخواه فعال فضاي مجازي نيز در اين 
نشس��ت با طرح اين سوال كه چرا مديريت داده هاي 
كش��ور بايد در اختيار سازمان ثبت احوال قرار گيرد، 
افزود: متصدي آمار و گزارش��ات كليدي نظام، مركز 
آمار است. از س��وي ديگر اشكال جدي در اين طرح، 
فراقانوني ديدن س��ازمان ملي داده اس��ت. به نحوي 
كه اين سازمان هيچ ناظر جدي نخواهد داشت. وي 
گفت: به نظر مي رسد مجلس در اين قانون هيچ بحث 
نظارتي را بر خود قائل نبوده اس��ت. به گزارش مهر، 
موضوع ديگري كه در اين نشست مطرح شد اين بود 
كه چرا به جاي اينكه دولت پيشنهاد تشكيل سازمان 
را در قالب اليحه بدهد، مجلس به اين عرصه ورود كرده 
است. حتي اجراي اين طرح مي تواند به موازي كاري 
با شوراي اجرايي فناوري اطالعات و نيز شوراي عالي 
فضاي مجازي منجر شود و ضمانت اجرايي مصوبات 

اين شوراها از بين مي رود. 

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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رشد اقتصادي يا توزيع؛ مساله 
اين است

 پايين )trickle down( نه تنها موجب كاهش 
نابرابري نشده، بلكه ميزان نابرابري را افزايش داده 
است. توني اتكينس��ون از مهم ترين پژوهشگران 
ح��وزه نابرابري در كتاب »نابراب��ري؛ چه مي توان 
كرد؟« كه موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي 
ترجمه فارس��ي آن را در سال ۱۳۹۸ منتشر كرده، 
با بررس��ي داده هاي مربوط به كشورهاي مختلف 
نش��ان مي دهد كه كش��ورهايي كه توزيع درآمد 
متوازن تري دارند، رش��د اقتص��ادي پايدارتري را 
نيز تجربه مي كنند. براي مثال، كشورهاي اروپاي 
ش��مالي كه نظام ه��اي رفاهي فراگير و سيس��تم 
بازتوزيع قوي مبتني بر توافق سياسي ملي دارند، 
فرانسه، و كشورهايي نظير آلمان و ژاپن كه سطح 
متوازن تري از توزي��ع درآمد را دارند، در بلندمدت 
رشد پايدارتري داشته اند. اتكينسون در بخشي از 
كتاب به اين نقد كه »سياست هاي مبتني بر كاهش 
نابرابري ممكن است به كوچك شدن كيك اقتصاد 
منجر ش��ود« پاسخ مي دهد و براس��اس داده هاي 
مختلف و ذكر مثال از صنايع متفاوت نشان مي دهد 
كه هيچ فرض كلي در اين زمين��ه وجود ندارد. در 
ايران، از اولين برنامه عمراني تاكنون، همواره رشد 
اقتصادي در اولويت سياس��ت گذاران بوده است. 
در برنامه س��وم پيش از انق��الب )۴۶-۱۳۴۱( كه 
توسط مش��اوران هاروارد نوش��ته شد الگوي رشد 
هارود-دومار محوريت ياف��ت و عملكرد برنامه در 
ش��اخص هاي اصلي اقتصادي )نرخ رش��د، تورم، 
بيكاري( نيز بسيار درخشان بود تا جايي كه اين دوره 
را دوره طاليي اقتصادي ايران مي دانند )البته اينها 
صرفاً محصول برنامه نبود(؛ اما در همين دوره شكاف 
درآمدي، شكاف شهري/روستايي، حاشيه نشيني 
در شهرهاي جنوبي و شهرهاي بزرگ به شدت رو به 
افزايش نهاد. پيامدهاي اجتماعي برنامه هاي سوم تا 
پنجم موجب شد تا در تدوين برنامه ششم عمراني 
)۶۱-۱۳۵۶( از ۳۶ كميته تخصصي، ۱۸ كميته به 
حوزه هاي مختل��ف اجتماعي اختصاص يابد براي 
يافتن سازوكارهايي جهت جبران پيامدهاي منفي 
دوران رشد.در س��ال هاي پس از انقالب نيز تقريبًا 
در تمام برنامه ها بر اولويت رشد اقتصادي بر عدالت 
اجتماعي تصريح ش��ده است. انواعي از سياست ها 
نظير فريزكردن دس��تمزد، تضعيف تش��كل هاي 
كارگري، ان��واع معافيت هاي مالياتي، گس��ترش 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي، بي ثبات سازي هاي 
شغلي، اِعمال استثناسازي هاي گسترده بر قانون 
كار، عقب نشيني دولت در حوزه هايي نظير آموزش 
و بهداشت، خصوصي سازي هاي گسترده، و غيره 
در راستاي تسهيل رشد اقتصادي توجيه شده، كه 
موفقيت چنداني هم نداشته است. اينكه هنوز در 
مراكز سياست گذاري و تصميم گيري بر اين نكته 
تأكيد مي ش��ود كه تا كيك اقتصاد بزرگ نش��ود 
نمي توان ب��ه  دنبال كاهش فقر و نابرابري رفت؛ آن 
هم در كشوري كه شكاف درآمد و دارايي رو به قطبي 
 شدن پيش مي رود و براساس آخرين برآوردها بيش 
از ۴۰ درصد جمعيت كشور زير خط فقر مطلق به سر 
مي برند، ناديده گرفتن آشكار دستاوردهاي تجربي و 

تحوالت تئوريك اين حوزه است.

ضرورت بهره مندي از الگوي 
توسعه

 ارزپاش��ي هاي ب��ه مرات��ب افزون ت��ري در بازار 
داشته اند، هيچ پيگيري خاصي انجام نشده است. 
ضم��ن اينكه همه اف��راد و جريان��ات از ضرورت 
پيگيري ش��فاف عملك��رد مس��ووالن رده باالي 
كشور حمايت مي كنند، بايد روند اين پيگيري ها 
مبتني بر عدالت و در راستاي اقناع افكار عمومي و 

تحليلگران اقتصادي نيز باشد. 
دوم( خب��ر مه��م ديگ��ر روز گذش��ته، مرتبط با 
ثبت نام هاي انتخابات رياست جمهوري كشورمان 
اس��ت كه بازتاب هاي وس��يعي در افكار عمومي 
پيدا كرد. در تاريخ توس��عه كش��ورهاي مختلف، 
چهره هايي وجود دارند كه با اس��تفاده از راهبرد 
خردمندانه و شايسته س��االري توانسته اند، روند 
توسعه در كشور را تسريع بخشند. نلسون ماندال 
يك��ي از همين چهره ها اس��ت كه ب��ا بهره مندي 
از راهبرد توس��عه محور و ب��ا هم افزايي مجموعه 
ظرفيت هاي موجود در آفريقاي جنوبي توانست، 
توس��عه پايدار اقتصادي و صنعت��ي در آفريقاي 
جنوبي را محقق كند. مطابق قانون اساسي ايران 
هم رييس جمهوري، حافظ قانون اساسي و متولي 
اجرا در كشور اس��ت. كساني كه با هدف به دست 
آوردن س��كان هدايت س��اختار اجرايي كش��ور 
وارد گود انتخابات مي ش��وند، باي��د از يك الگوي 
موثر توس��عه بهره مند باش��ند. بايد بدانند كه در 
حوزه تصميم س��ازي هاي راهب��ردي در بازار ارز، 
برنامه ريزي براي جهش توليد، هدف گذاري براي 
اشتغالزايي، نحوه مواجهه با اقتصاد جهاني و...چه 
راهكارهايي را بايد در پيش بگيرند. اين راهكارهاي 
عملياتي از قبل بايد در برنامه هاي اقتصادي نامزدها 
منعكس شود تا مردم و تحليلگران بدانند، فالن فرد 
و جريان قرار اس��ت چه رويك��ردي در خصوص 
نظامات مالياتي، يارانه اي، بانكي، تس��هيالتي و... 
داشته باشد؟ آيا به نظام بازار آزاد معتقد است؟ از 
نظام متمركز ارزي حمايت مي كند؟چه نظري در 
خصوص توسعه مناسبات ارتباطي با قدرت هاي 
جهاني اقتصاد دارد؟از چه الگوي توسعه اي براي 
اقتصاد ايران بهره خواهد برد؟ و... پاس��خگويي به 
اين پرس��ش ها و پرسش هايي از اين دست كمك 
مي كن��د تا اقتصاد ايران نيز بع��د از دهه ها از يك 
الگوي مش��خص مبتني بر توسعه بهره مند شود. 
در غير اين صورت همچنان بايد منتظر آشفتگي 
در نظام تصميم سازي هاي اقتصادي و مديريتي 

در كشور باشيم.

چين پيشتاز توسعه فناوري
 6G درجهان

طبق آمار ۳۵ درصد از ۳۸ هزار حق امتياز اختراع ثبت 
شده در چين به فناوري ۶G تعلق دارد. هرچند فناوري 
۵G هنوز در جهان گس��ترده نش��ده، اما اين كشور در 
زمينه توسعه ۶G پيشرو است. به گزارش مهر به نقل از 
 ۵G اسپوتنيك، چين نخستين كشوري بود كه فناوري
را به طور گسترده به كار گرفت. با اين وجود شبكه هاي 
پر سرعت نسل پنجم ارتباطات در سراسر جهان هنوز 
محدود هستند. اين درحالي است كه موبايل هاي مجهز 
به اين فناوري نيز هنوز به طور گسترده استفاده نمي شوند. 
هم اكنون چين در زمينه ايجاد ش��بكه ۶G در سراسر 
جهان پيشتاز است. طبق سازمان مالكيت فكري چين 
۳۵ درصد از ۳۸ هزار حق امتياز اختراع ثبت شده در اين 
سازمان، مربوط به فناوري ۶G  است. رقيب اصلي چين در 
حوزه فناوري نسل ششم اينترنت همراه امريكا است كه 
تاكنون فقط ۱۸ درصد از حق امتياز اختراعات آن مربوط 
به اين فناوري مي شود. بخش اعظم فناوري هايي كه چين 
حق امتيازشان را ثبت كرده مربوط به هوش مصنوعي 
هس��تند. هرچند هنوز مشخص نيس��ت چگونه اين 
فناوري ها به فعال سازي شبكه هاي نسل ششم اينترنت 
همراه كمك مي كنند. اين كشور آسيايي اميدوار است تا 
۲۰۳۰ ميالدي فناوري ۶G را تكميل و راه اندازي كند. 
تخمين زده مي شود سرعت اين نسل حدود ۵۰ گيگابيت 
برثانيه باشد. مهندسان چيني هم اكنون آزمايش برخي 
از قطعات اين فناوري را آغاز كرده اند و در ۲۰۲۰ ميالدي 
نيز نخستين ماهواره۶G را به مدار زمين ارسال كردند. 

كاهش ۵۰  درصدي
توليد آيفون ۱۲ در هند

ابتالي كارگران كارخانه فاكسكان در هند سبب شده 
توليد آيفون ۱۲ در اين واحد۵۰ درصد كاهش يابد و ورود 
به كارخانه ممنوع شود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، به 
گفته دو منبع آگاه توليد آيفون ۱۲ در كارخانه فاكسكان 
در هند بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته زيرا كارگران مبتال 
به كوويد ۱۹ مجبور به ترك پس��ت هاي خود شده اند. 
كارخانه فاكسكان مذكور در ايالت تاميل نادو واقع در 
جنوب هند قرار دارد و آيفون هاي مخصوص هند )دومين 
بازار بزرگ موبايل جهان( را توليد مي كند. اين درحالي 
است كه تاميل نادو به شدت درگير موج دوم شيوع كوويد 
۱۹ است. مقامات ديروز دستور قرنطينه كامل ايالت را 
صادر كردند كه طبق آن تمام سرويس هاي حمل ونقل 
عمومي و مغازه ها تعطيل مي شوند. به گفته منابع آگاه 
تست ابتالء به كروناي بيش از ۱۰۰ كارمند فاكسكان در 
اين ايالت مثبت شده است. عالوه بر آن شركت ورود به 
كارخانه تا اواخر ماه مي را ممنوع كرده است. يكي از افراد 
آگاه به امر مي گويد: »كارمندان اجازه دارند كارخانه را 

ترك كنند اما از ديروز نمي توانند وارد آن شوند.«

 آزادي تعدادي از 
 زندانيان جرايم غيرعمد

 با مشاركت كاركنان همراه اول
پويش »آزادي زندانيان جرايم غيرعمد« كه در آستانه 
ن��وروز ۱۴۰۰ با همكاري كاركنان همراه اول و س��تاد 
مردمي رسيدگي به امور ديه جهت كمك به زندانيان 
نيازمند كليد خورد، به سرانجام رسيد.  در اين پويش، 
تمامي كاركن��ان همراه اول مي توانس��تند در صورت 
تمايل، با مشاركت و اختصاص يك يا چند روز از حقوق 
فروردين ماه خود به اين امر خداپسندانه، زمينه آزادي 
تعدادي از زندانيان جرايم غيرعمد را فراهم سازند تا آنان 
نيز بتوانند در سال جديد، كنار خانواده هاي خود باشند. 
همراه اول نيز متعهد ش��ده بود در راستاي مسووليت 
اجتماعي، معادل مبلغ جمع آوري شده توسط كاركنان، 
به مبلغ مشاركت اضافه كند. حال در آخرين روزهاي 
ماه مب��ارك رمضان، هم��راه اول نتيج��ه اين پويش 
انسان دوستانه را اعالم كرده و از آزادي ۱۵ نفر از زندانيان 
جرايم غيرعمد استان هاي مختلف كشور كه ناخواسته 
و تنها بر اثر يك اتفاق و مش��كل مالي روانه زندان شده 

بودند خبر داده است. 

ايراداتطرحنظامجامعمديريتدادههايكشورازديدگاهفعاالنفضايمجازي

يكميليوننفرازجمعيتشاغلينكشوركاستهشد

بي توجهي  به  دغدغه  امنيت  و  داده هاي   هويتي

اعطاي تسهيالت ۴  ميليارد توماني به شركت هاي حوزه  فاوا

نرخبيكاري۹۹به۹.۶درصدرسيد

س��ازمان فناوري اطالعات اعالم كرد: براي شركت هاي 
حوزه فاوا )فناوري اطالعات و ارتباطات( حداكثر تا چهار 
ميليارد تومان تسهيالت داده مي شود. به گزارش ايسنا، 
سامانه هاي »داشبورد عمومي و بستر بوم سرمايه ايران 
نوآفرين« و »درگاه يكپارچه زيست بوم نوآفريني« امروز 
توس��ط س��ازمان فناوري اطالعات ايران رونمايي شد. 
سامانه ايران نوآفرين، بر اساس ماده ۱۱ مصوبه حمايت 
از شركت هاي نوپا به عنوان درگاه واحد ارايه خدمات به 
زيست بوم نوآفريني كشور حدود دو سال گذشته كار خود 
را آغاز كرد. از مهم ترين اهداف سامانه نوآفرين مي توان 
به ايجاد پنجره واحد ارايه خدمات به حوزه نوآفريني در 
كشور، تشكيل پايگاه داده يكپارچه و حمايت استراتژيك 
از توسعه كس��ب وكارهاي نوپا اش��اره كرد. هويت هاي 
كاربري سامانه ايران نوآفرين نيز عبارتند از: شركت نوپا، 
تيم نوپا، ش��ركت هاي بزرگ رشد يافته، شتاب دهنده و 
مراكز رشد، سرمايه گذار، ارايه دهنده فضاي كار اشتراكي، 
عالقه مند به دريافت اطالعات، شخص حقيقي جوياي كار 
و فرشتگان كسب وكار. در اين ميان خدمات ۱۲ گانه اين 
سامانه نيز قابل ارايه و دريافت براي متقاضيان است كه 
برخي از آنها شامل كد پستي فضاي اشتراكي، پيشخوان 
مجوزهاي كش��ور، س��داد، وام اضطراري، ايران زمين و 

داشبورد آماري عمومي است.

   ارزشمندي داده هاي نوآفرين 
در اكوسيستم استارت آپي

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات در به اين مراس��م به 
تكميل داشبورد عمومي و بستر بوم سرمايه سامانه ايران 
نوآفرين/درگاه يكپارچه زيست بوم نوآفريني پرداخت. 
وي با بيان اينكه وقتي در مورد شفافيت حرف مي زنيم 
به طور غير مستقيم به موضوع فساد نيز اشاره داريم، گفت: 

كاركرد اصلي سامانه ايران نوآفرين، ايجاد دسترسي آزاد 
به اطالعات جهت ارتقاي تصميم گيري ها در س��طوح 
مختلف اس��ت. ناظمي ادام��ه داد: داده هاي ارايه ش��ده 
در اي��ران نوآفرين، براي تصميم گيري در اكوسيس��تم 
استارت آپي كشور بسيار ارزش��مند است و براي بخش 
دولتي و خصوصي اين امكان را فراهم مي سازد تا بتوانند 
به اخذ تصميمات راهبردي بپردازند. تغييرات ايجادشده 
در اين سامانه را مي توان ابزاري جهت بهينه سازي وضعيت 

استان هاي كشور در حوزه استارت آپي به شمار آورد.
رييس سازمان فناوري اطالعات ايران خاطرنشان كرد: 
داده هاي اين سامانه مي توانند به بخش خصوصي و دولتي 
براي فعاليت كسب وكارها كمك كرده و ادبيات مديريت 
استراتژيك را شناسايي كنند. اين مالحظات در شناسايي 
وضعيت و موقعيت كشور در حوزه استارت آپي مي تواند 
در برنامه هاي توسعه اي كشور مدنظر قرار گيرد. ناظمي 
با بيان اينكه اين سامانه فقط كاركرد اطالع رساني ندارد 
بلكه ابزاري براي تصميم گيري بهتر در حوزه استارت آپي 
اس��ت، تاكيد كرد: داده هاي س��امانه نوآفرين از اتالف 
منابع كه به واس��طه تصميمات نادرست اتفاق مي افتد، 
جلوگيري مي كند. وي با اش��اره به راه اندازي بستر »بوم 
سرمايه« نيز گفت: اين سامانه امكان مالقات سرمايه پذير 
و سرمايه گذار را در اكوسيستم نوآوري فراهم مي كند و 
مي تواند در تخصيص بسته هاي تشويقي مانند تسهيالت 
وام وجود اداره شده، كمك كند. به طور كل اين پلتفرم به 
شناسايي بهتر س��رمايه گذاري كمك ويژه اي مي كند و 
امكان هدفمندس��ازي استفاده از منابع دولتي و كاهش 

امكان كالهبرداري را در اين فرآيند، فراهم مي كند.

     شفافيت داده ها با داشبورد آماري عمومي
شهره ناصري، معاون سياس��ت گذاري و اعتباربخشي 

فناوري اطالعات با ارايه آماري در خصوص فعاليت هاي 
س��امانه ايران نوآفرين اظهار كرد: اين سامانه از ابتداي 
فعاليت خود تاكنون ميزب��ان حدود ۱۰ هزار هويت و به 
عبارتي ذي نفع بوده كه بالغ بر ۷۸۰۰ درخواس��ت خود 
را در ۱۲ گروه بندي ارايه كرده اند، به طوري كه س��امانه 
يادشده، رشد ۳۸ درصدي در ثبت نام هويت هاي كاربري 
و رش��د ۶۸۰ درصدي در ميزان درخواس��ت خدمات را 
تجربه كرده است. همچنين در ميان شركت هاي نوپاي 
ثبت نام شده، بيشترين سهم متعلق به شركت هاي فناوري 
اطالعات با تخصيص ۵۰ درصد، سپس آموزش و يادگيري 
و بهداش��ت و درمان اس��ت. وي  با بيان اينكه در بخش 
بومواره سامانه نوآفرين، متقاضيان مي توانند به صورت 
رايگان يا با تخفيف از خدمات شركت هاي بزرگ استفاده 
كنند، گفت: دس��ته بندي خدمات در بوم واره عبارتند از 
خدمات امنيت اطالعات، اپليكيشن، مشاوره حقوقي و 
غيره كه در مجموع ۳۶ شركت خصوصي از هشت استان 
به آن متصل هستند كه استان تهران با ۳۰ اتصال داراي 
بيشترين تعامل است. بررسي آمار ارايه شده حاكي است 
كه تاكنون حدود ۵۰۰۰ ثبت نام در بومواره انجام شده 
است. معاون سازمان فناوري اطالعات در مورد تسهيالت 
ويژه صندوق هاي س��رمايه گذاري جس��ورانه حوزه فاوا 
خاطرنش��ان كرد: كليه ش��ركت هاي با توانمندي باال يا 
ش��ركت هاي غير نوپاي دارنده پروانه فعاليت از سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا شركت هاي معرفي 
شده توسط آنها كه طرح معرفي كسب وكار آنها مرتبط 
با توسعه صندوق س��رمايه گذاري جسورانه شركتي در 
حوزه فاوا بوده و حداقل ۵۱ س��هام آنها متعلق به بخش 
غيردولتي باشد، مي توانند حداكثر ۴ ميليارد تومان با نرخ 
بهره ۹ درصد و دوره تنفس و بازپرداخت تس��هيالت ۳۶ 
ماه و پس از ۱۲ ماه دوره تنفس وام دريافت كنند. سقف 

تسهيالت براي شركت هاي نوپا ۶۷۵ ميليون تومان، غير 
نوپا ۲.۵ ميليارد تومان و نيز شركت هاي با توانمندي باال 
۴ ميليارد تومان است. ناصري در مورد خدمات برتر اين 
سامانه به خدمت بوم واره، ارايه كدپستي به شركت هاي 
مستقر در ش��تابدهنده ها، مراكز رشد و فضاهاي كاري 
اشتراكي و خدمت بوم سرمايه اشاره كرد و گفت: خدمت 
بوم واره به عنوان يكي از مهم ترين و جديدترين خدمات 
سامانه ايران نوآفرين اس��ت كه بستري را جهت تعامل 
ش��ركت ها با يكديگر به وجود آورده است. در اين طرح 
ب��ا حمايت دولت، ش��ركت هاي نوآفري��ن مي توانند به 
صورت رايگان و با تخفيف از خدمات شركت هاي بزرگ 
در بازه زماني مشخصي استفاده كنند. در ازاي ارايه اين 
خدمات، شركت هاي سرويس دهنده از دولت تسهيالت 
حمايتي درياف��ت مي كنند. وي در م��ورد خدمت بوم 
 سرمايه نيز گفت: خدمت »بوم   سرمايه« بستر تعامل بين 
سرمايه  گذاران و كسب وكارهاي نوپا را فراهم مي كند. اين 
بستر با تسهيل فرآيند سرمايه گذاري روي شركت هاي 
نوآفرين اقدام موثري در توسعه زيست   بوم نوآفريني است. 
در اين خدمت از يك سو شركت ها و تيم هاي نوپا با ارايه 
كليات ايده هاي خود امكان همكاري با س��رمايه گذاران 
تأييدشده سازمان فناوري اطالعات را داشته و همچنين 
سرمايه گذاران با ثبت نام در سامانه ايران نوآفرين و دريافت 
تاييديه آن، امكان مشاهده ايده هاي مطرح شده در تاالر 
سرمايه گذاران و انتخاب ايده مناسب جهت سرمايه   گذاري 
را خواهند داشت. معاون سياست گذاري و اعتباربخشي 
فناوري اطالعات در خصوص جزييات داش��بورد آماري 
عمومي بيان كرد: داش��بورد عمومي، بخش��ي است كه 
به نمايش داده ها مي پردازد و ضمن ايجاد ش��فافيت در 
داده هاي ذخيره شده، دسترسي آسان و كاربردي را براي 

سياست گذاران زيست بوم فناوري فراهم مي كند.

تعادل | نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال ١٣٩٩ از 
سوي مركز آمار ايران منتشر شد.طبق اعالم مركز آمار ايران 
نرخ بيكاري در سال گذشته بدليل كاهش ۲.۸ درصدي 
نرخ مشاركت اقتصادي، ۹.۶ درصد بوده است. نتايج اين 
گزارش بيانگر اين است كه در اين سال بيش از يك ميليون 
نفر از جمعيت شاغلين كشور كاسته شده است. بر اساس 
اين گزارش، بررس��ي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر 
نش��ان مي دهد كه ٩,٦ درصد از جمعيت فعال )شاغل و 
بيكار(، بيكار بوده اند. بررس��ي روند تغييرات نرخ بيكاري 
حاكي از آن اس��ت كه اين ش��اخص، نسبت به سال قبل 
)١٣٩٨(، ١.١ درصد كاهش يافته اس��ت. در سال ١٣٩٩، 
به ميزان ٤١,٣ درصد جمعيت ١٥ س��اله و بيشتر از نظر 
اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران 
قرار گرفته اند. بررس��ي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي 
حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به سال قبل )١٣٩٨( 

٢.٨ درصد كاهش يافته است. جمعيت شاغلين ١٥ ساله 
و بيشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ ميليون و ٢٦٣ هزار نفر 
بوده كه نسبت به سال قبل بيش از يك ميليون نفر كاهش 
يافته است.  بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نشان مي دهد كه در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩,٣ 
درصد بيش  ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ٣٣,٣ درصد و 
كشاورزي با ١٧.٤ درصد قرار دارند. نرخ بيكاري جوانان ١٥ 
تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه ٢٣,٧ درصد از فعاالن اين 
گروه سني در سال ١٣٩٩ بيكار بوده اند. بررسي تغييرات 
ساالنه نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد، اين نرخ نسبت 
به سال قبل )١٣٩٨( ٢.٣ درصد كاهش يافته است. بررسي 
نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان 
مي دهد كه ١٦,٧ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني 
بيكار بوده اند. اين در حالي است كه تغييرات نرخ بيكاري 

اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به 
ميزان ١.٢ درصد كاهش يافته است. برر سي نرخ بيكاري 
فارغ التحصيل آموزش عالي، نشان مي دهد، ۱۴.۲ در صد 
جمعيت فعال فارغ التحصيل آموزش عالي بيكار بوده اند. اين 
نرخ در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط روستايي نسبت 
به نقاط شهري بيشتر بوده است.  بررسي روند تغيي���رات 
اين نرخ حاكي از آن است كه نسبت به سال قبل۲.۵ درصد 
كاهش داشته است. سهم جمعيت داراي ا شتغال ناقص 
نشان مي دهد كه ۹.۵ در صد جمعيت شاغل، داراي ا شتغال 
ناقص بودهاند. اين شاخص در بين مردان بيشتر از زنان و 
در نقاط رو ستايي بيشتر از نقاط شهري بوده ا ست. سهم ا 
شتغال ناقص در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ در صد 
كاهش داشته است. در سال ۱۳۹۹ سهم جمعيت بيكار 
فارغ التحصيل آم��وزش عالي از كل بيكار۳۸.۹ ان در صد 
بوده ا ست. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط 

شهري نسبت به نقاط روستايي باالتر است. بررسي تغييرات 
اين شاخص نشان مي دهد كه نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد 
كاهش داشته است.  همچنين، نتايج گوياي آن است كه 
در سال ۱۳۹۹سهم جمعيت شاغل فارغ التحصيل آموزش 
عالي از كل شاغالن ۰.۲۵ درصد بوده است. اين سهم در بين 
زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط رو 
ستايي باالتر ا ست. با برر سي تغييرات مشاهده مي شود، اين 
شاخص نسبت سال قبل ۰.۳درصد افزايش داشته است. 
براساس اين گزارش، بررسي سهم شاغلين ۱۵ ساله و بيشتر 
با ساعت كار معمول ۴۹ ساعت و بيشتر نشان مي دهد، ۳۴.۴ 
درصد شاغلين، به طور معمول، ۴۹ ساعت و بيشتر در هفته 
كار مي كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته 
است نشان مي دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر 
از استاندارد كار مي كنند. اين شاخص نسبت به سال قبل 

۳.۶ درصد كاهش داشته است.

روشنگري و كمك به انتخاب 
اصلح وظيفه رسانه ها است

فرمانده س��پاه ناحيه امامت تبريز در نشست خبري و 
هم انديشي با اصحاب رسانه استان گفت: رسانه ها در 
روشنگري و آگاهي بخشي آحاد جامعه نقش بسيار مهم 
و تأثيرگذار دارند. به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ پاسدار 
حسين پوراس��ماعيل در اين نشست هم انديشي هم 
انديشي با اصحاب رسانه كه در سپاه ناحيه امامت برگزار 
شد اظهار داش��ت: ترغيب و تشويق مردم به حضور در 
انتخابات و در كن��ار آن انتخاب يك فرد اصلح، در حال 
حاضر يكي از حياتي ترين مسائل كشور است. وي گفت: 
يكي از ابزارهاي انتخابات پر شور و ترغيب مردم به اين 
امر، رسانه ها هستند كه انتظار مي رود با تبيين اهداف و 
ضرورت انتخابات، اهميت آن را به مردم گوشزد بكنند. 
سرهنگ پاسدار پوراسمعيل با بيان اينكه خبرنگاران و 
رسانه ها سربازان خط مقدم جبهه نرم هستند، گفت: 
ايجاد موج اميد و پرهيز از پمپاژ يأس و نا اميدي در جامعه، 
بيان مزاياي شركت در انتخابات و مضرات عدم شركت در 
آن، مطالبه گري و رساندن خواسته هاي مردم به گوش 
مسووالن و ... از مهم ترين اقداماتي است كه رسانه ها در 

اين برهه مي توانند انجام دهند.



تعادل -  گروه خودرو |
اين روزها »نقد يا معاوضه خودروي خارجي با بيت كوين يا 
اتريوم يا ارزهاي ديجيتال موجود حتي معاوضه با ماينر يا ارز 
ديجيتال«، از جمله مواردي است كه به آگهي هاي فضاي 
مجازي راه يافته است.هرچند برخي وب سايت هاي خبري 
هم طي هفته هاي گذشته به موضوع خريد و فروش خودرو با 
رمزارزها در پايتخت پرداختند، اما فعاالن بازار حركت به اين 
سمت در كشورمان را به اين زودي ها امكان پذير نمي دانند. 
برخي فعاالن بازار خودروهاي خارجي، برخالف آنچه در 
برخي سايت ها و رسانه ها مطرح شده منكر انجام خريد و 
فروش با رمزارزها شدند و معتقدند اين عمل به شدت ريسكي 
است.آنان تاكيد داشتند كه در چنين مواردي مشتريان را 
به س��مت صراف ها و تبديل ارز به ريال سوق داده و پس از 
آن معامالت انجام شده است.اما كامران سلطاني زاده عضو 
ش��وراي عالي كانون صرافان، پيش تر در اظهاراتي گفته 
بود: به تازگي ش��اهد معامله خودرو ب��ا ارزهاي ديجيتال 
بوديم كه از رصد مالياتي دور مانده، كه نوعا بخشي از منابع 
درآمد دولت هم پرداخت نمي شود.اتحاديه نمايشگاه داران 
خودروي پايتخت، هم مي گويد: شايد تاكنون برخي به تعداد 
انگشت شمار به انجام چنين مبادالتي در بازار خودرو اقدام 
كرده باشند، اما از آنجايي كه موضوع رمزارزها در كشور به 
خوبي جا نيفتاده، ريسك هاي خاص خود را به همراه دارد.

در همين حال نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
معتقد است كه معاوضه خودرو با بيت كوين براساس مصوبه 
اخير دولت غيرقانوني است و چنانچه بعد از معامله خريداريا 
فروشنده نسبت به دريافت ارز ديجيتال متضرر شود، مقصر 
خود معامله كنندگان هس��تند.از سوي ديگر، اميرحسن 
كاكايي استاد دانشگاه مي گويد: هرچند رمزارزها را در شرايط 
كنوني قابل اطمينان نمي دانم، اما از طرفي نمي توان جلوي 
مردم را گرفت و از اقدام هاي اين چنيني برحذر داشت و اينجا 

عملكرد بانك مركزي مي تواند تعيين كننده باشد.

     معامله خودرو با رمزارز؟
اين روزها بازار خودرو با يك ش��وك خبري مواجه ش��د؛ 
»معامله خودرو ب��ا رمز ارزها.«پ��س از معاوضه ويالهاي 
الكچ��ري با بيت كوين ح��اال نوبت به معاوض��ه خودرو با 
بيت كوين رسيده است. اوايل فروردين ماه امسال بود كه 
»ايالن ماسك« مدير شركت خودروسازي تسال اعالم كرد: 
طرفداران اين خودروهاي گران قيمت مي توانند براي خريد 

خودروهاي اين كمپاني از رمزارز بيت كوين استفاده كنند.
اين روزها اما در ايران نيز»نقد يا معاوضه خودروي خارجي با 
بيت كوين يا اتريوم يا ارزهاي ديجيتال موجود حتي معاوضه 
با ماينر يا ارز ديجيت��ال«، به آگهي هاي فضاي مجازي راه 
يافته اس��ت. ملك، خودرو، دالر ياهر ارزش و دارايي قابل 
مبادله اي كه حدس بزنيد با بيت كوين، اتريوم و هر رمزارز 
پذيرفته شده اي در پلتفرم هاي آگهي خريد و فروش داخلي 
قابل مبادله است. نه قانوني در كار است و نه پروتكل امني 
براي خريد و فروش. همه قوانين و پروتكل ها توسط خريدار 
و فروشنده در اين فضا تدوين شده است. اين در حالي است 
كه برخي ها هنوز شرايط جامعه را براي انجام چنين مبادالتي 
آماده نمي دانند. هرچند برخي فع��االن بازار خودروهاي 
خارجي، برخالف آنچه در برخي سايت ها و رسانه ها مطرح 
شده منكر انجام خريد و فروش با رمزارزها شدند و گفتند: 
اين عمل به شدت ريسكي اس��ت و ما حتي با دالر يا ساير 
ارزها خريد و فروش نمي كنيم، زيرا تداخل صنفي محسوب 
مي شود.آنان تاكيد داشتند كه در چنين مواردي همواره 
مشتريان را به س��مت صراف ها و تبديل ارز به ريال سوق 
داده اند و پس از آن معامالت انجام شده است.در اين ميان، 
اما كامران سلطاني زاده عضو شوراي عالي كانون صرافان، در 
اظهاراتي گفته بود: به تازگي شاهد معامله خودرو با ارزهاي 
ديجيتال بوديم كه از رصد مالياتي دور مانده است، كه نوعا 

بخشي از منابع درآمد دولت هم پرداخت نمي شود.

     معامله با رمز ارز قانوني يا غيرقانوني؟ 
البته بانك مرك��زي ني��ز به تازگي در هش��دار مجدد به 
معامله گران رمزارزها، به هم ميهنان توصيه كرد كه از خريد 

و فروش رمزارزه��ا خودداري كنند. بنابراين طبق مصوبه 
هيات دولت فقط رمز ارزهاي استخراجي در داخل كشور 
طبق ضوابط مي تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد و از اين رو 
معامله ديگر رمزارزها مجاز نيست.بر اين اساس صرافي هاي 
مجاز و بانك ها مي توانند در چارچوب ضوابط ياد شده نسبت 
به انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات ازطريق رمزهاي 
استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند، اما معامله و خريد 
فروش رمزارزهاي ديگر مجاز نيست. همچنين بر اساس 
مصوبه دولت، همه مخاطره ها و ريسك هاي انجام تبادل 
هر نوع رمزارز فقط بر عهده متعاملين است. در همين حال، 
نعمت اهلل كاشاني نسب نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در اظهاراتي عنوان كرد: معاوضه خودرو با بيت كوين 
غيرقانوني است و چنانچه بعد از معامله خريداريا فروشنده 
نس��بت به دريافت ارز ديجيتال متضرر شود، مقصر خود 
معامله كنندگان هستند. با اين وجود، سعيد موتمني رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت مي گويد: شايد 
تاكنون برخي به تعداد انگشت شمار به انجام چنين مبادالتي 
در بازار خودرو اقدام كرده باش��ند، ام��ا از آنجايي كه هنوز 
موضوع رمزارزها در كشور به خوبي جا نيفتاده، ريسك هاي 
خاص خود را به همراه دارد.وي معتقد است: از آنجايي كه 
سيستم مبادالت بانكي كشور با مشكالتي مواجه است، بعيد 
به نظر مي رسد مردم بخواهند خودرو يا هر گونه دارايي ديگر 
خود را با چيزي معامله كنند كه مجازي است و با شرايط فعلي 
دسترسي به آن هم به سادگي ميسر نيست. از سوي ديگر، 
اميرحسن كاكايي استاد دانشگاه نيز معتقد است: هرچند به 
شخصه رمزارزها را در شرايط كنوني قابل اطمينان نمي دانم، 
اما از طرفي نمي توان جل��وي مردم را گرفت و از اقدام هاي 
اين چنيني برحذر داشت. او گفته است: به طور نمونه بارها و 
بارها مشاهده شده فردي خودروي خود را در ازاي سهام فرد 
ديگري معاوضه كرده و چنين معامله اي نمي تواند غيرقانوني 
باشد. كاكايي معتقد است: هرچند مالكيت خصوصي در 
اسالم محترم شمرده شده و دولت نمي تواند جلوي كسي 
را گرفته يا به صورت دس��توري دخالت كند، اما دولت ها 
مي توانند در تنوير افكار عمومي و آگاهي رس��اني به آحاد 
مردم نقش آفرين باشند. اودر عين حال تاكيد مي كند كه 
درخصوص رمزارزها نيز بايد به مردم آگاهي داد و البته بهتر 
است قانون گذاري هم انجام شود. به گفته اين استاد دانشگاه، 
در چند سال اخير با از دس��ت رفتن چند باره ارزش پول، 
مردم به تبديل پول  و نقدينگي خود به انواع سرمايه از جمله 
طال، سكه، خودرو، مس��كن و در يكي دو سال اخير سهام 
روي آوردند، اما با قفل شدن بازار خودرو و مسكن و كاهش 

اعتماد به سرمايه گذاري در بورس، اكنون مردم بين دو گزينه 
اعتماد به بانك مركزي يا رمزارزها در حال تصميم گيري اند. 
كاكايي با اين حال مي گويد: همه چيز به نحوه عملكرد بانك 
مركزي در روزهاي آينده بستگي دارد، زيرا هرچند بسياري 
افراد اعتمادي به رمزارزها و ارزهاي ديجيتال ندارند اما برخي 
نيز از اين راه به سودهاي خوبي رسيده اند و اينجا عملكرد 
بانك مركزي مي تواند تعيين كننده باشد. با اين حال، به نظر 
مي رسد، مهم نيست درباره بيت كوينيا ديگر رمزارزها، جامعه 
در چه نقطه اي از آگاهي قرار دارد؛ مهم اين است كه رمزارز ها 
خيلي آرام وارد جريان مبادالت اقتصادي روزمره مردم شده 
است. هرچند حاصل اين عدم آگاهي ضرر و زيان هم خواهد 
بود. مردم حاال مي داننديك نفر به اسم ايالن ماسك در جايي 
از دنيا بخشي از دارايي خود را به بيت كوين تبديل كرده و 
بخشي هم روي دوج كوين سرمايه گذاري كرده است.اين 
مهم ترين دليل براي پذيرش ارزشمند بودن پولي است كه 
شكل فيزيكي مانند دالر قابليت شمردن با دست را ندارد 
و حتي تلفظ نام آن گاهي براي مسووالن هم دشوار است. 

     ركود سنگين و روند نزولي قيمت ها 
اما سري بزنيم به بازار فيزيكي خودرو و بيينيم روند معامالت 
و قيمت ها چگونه است؟ ش��وراي رقابت در جلسه هفته 
گذش��ته خود افزايش قيمت محصوالت اي��ران خودرو و 
سايپا را مصوب كرد، به طوري كه قيمت محصوالت ايران 
خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصوالت سايپا به طور 
متوسط ۸.۹ درصد افزايش يافت.بر اساس مصوبه شوراي 
رقابت، طبق تورم بخشي يك ساله اعالم شده توسط بانك 
مركزي و پس از كسر تورم هاي اعمال شده قبلي در سه ماهه 
اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغيرهاي كيفيت و 
بهره وري در نهايت براي شركت ايران خودرو به طور متوسط 
۸.۲ درصد و براي شركت سايپا به طور متوسط ۸.۹ درصد 
افزايش قيمت محاسبه شده كه با در نظر گرفتن بند فوق 
براي تمامي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت گذاري 
ش��ورا، تا پايان ش��هريور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا مي شود.اين 
مصوبه بر مبناي افزايش نرخ ارز در 6 ماهه دوم س��ال قبل 
صادر ش��د و اين در حالي است كه از ابتداي امسال نرخ ارز 
روندي نزولي گرفته و اين موضوع بر قيمت اكثر محصوالت 
تاثيرگذار بوده اس��ت، اما در اين ش��رايط، شوراي رقابت و 
خودروس��ازان بر خالف جهت حركت نرخ ارز عمل كرده 
و افزايش قيمت كارخان��ه اي خودروها را مصوب كرده اند، 
هرچند خودروسازان به اين افزايش قيمت ۹ درصدي راضي 
نيستند و در حال رايزني براي افزايش قيمت باالتري هستند.

اما بر خالف خودروسازان، مردم و بازار خودرو در انتظار افت 
قيمت ها هستند و افت نرخ ارز و ركود معامالت در بازار باعث 
پايين آمدن قيمت خودروها شده است. در حالي كه ترمز 
ريزش قيمت اكثر خودروها با افزايش نرخ ارز كشيده شد 
اما ركود سنگين حاكم بر بازار خودرو توانسته است برخي 
از خودروها را در مس��ير كاهشي نگه دارد كه از جمله آنها 
مي توان به پژو ۲۰۷اتوماتيك اش��اره كرد كه ۱۰ ميليون 
تومان ديگر ارزان شده و در حال حاضر به قيمت ۳6۵ ميليون 
تومان رسيده است؛ گفتني است كه اين خودرو از ابتداي 
هفته تاكنون نزديك به ۲۰ ميليون تومان كاهش قيمت را 
تجربه كرده است و در ميان ساير خودروهاي گروه پژو، هر 
دستگاه پژو ۲۰6 تيپ ۲ معادل ۱۹۷ ميليون تومان و پژو ۲۰6 
تيپ ۵ معادل ۲۵۳ ميليون تومان در بازار معامله مي شوند 
كه نسبت به نرخ هاي ۲۰ روز پيش به ترتيب ۱۲ و ۴ ميليون 
تومان كاهش قيمت داشته اند.  همچنين قيمت پژو ۲۰6 
صندوقدار با افت ۲۰ ميليون توماني نسبت به ۲۰ روز قبل، 
با قيمت ۲۴۸ ميليون تومان به خريداران عرضه مي شود. در 
عين حال، قيمت پژو ۲۰۷ دنده اي با افت ۱۵ ميليون توماني 
به ۲۷۸ ميليون تومان و پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيك با افت ۱۰ 
ميلي��ون توماني به قيمت ۳۸۷ ميلي��ون تومان به فروش 
مي رسد. همچنين تيبا صندوق دار با كاهش قيمت ۵ ميليون 
توماني به قيمت ۱۲۴ ميليون تومان و تيبا هاچ بك با افت 
۴ ميليون توماني به قيمت ۱۳۲ ميليون تومان به مشتريان 
عرضه مي شود. در حال حاضر هر دستگاه دنا با قيمت ۲6۷ 
ميليون تومان و دنا پالس دنده اي توربو ۳۵۲ ميليون تومان 
در بازار عرضه مي شوند كه در مقايسه با ۲۰ روز پيش رشد 
۳ ميليون توماني را داشته اند. سايپا ۱۱۱ با افت 6 ميليون 
توماني ميليون توماني با قيمت ۱۲۴ ميليون تومان، سايپا 
۱۳۱ با افت ۲ ميليون توماني به قيمت ۱۱۰ ميليون تومان 
و ساينا نيز با افت ۳ ميليون توماني به قيمت ۱۴۳ ميليون 
تومان به مشتريان عرضه مي شوند. در همين حال، قيمت 
هر دستگاه خودرو كوئيك دنده اي در بازار با كاهش ۵ ميليون 
توماني به ۱۵۰ ميليون تومان رسيده و تندر ۹۰ مدل E۲ با 
كاهش قيمت ۱۰ ميليون توماني، معادل ۳۲۳ ميليون تومان 
به مشتريان عرضه مي شود. در مورد قيمت هايما S۷در بازار 
نيز بايد به نرخ 66۵ ميليون توماني اين خودرو اشاره كنيم 
كه ۲۰ ميليون تومان پايين تر از قيمت ۲۰ روز پيش است. 
قيمت سمند ال ايكس نيز با افت ۱۰ ميليوني به ۱۸۳ ميليون 
تومان رسيده و پژو ۴۰۵ نيز معادل ۱۸۷ ميليون تومان و رانا 
۲۰۳ ميليون تومان در بازار معامله مي شوند كه تغيير قيمت 

چنداني نسبت به ۲۰ روز پيش ندارند.

اخبار مهمگزارش

ويژه
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شروط بازگشت خارجي ها
به بازار لوازم خانگي

دبير انجمن صنايع لوازم خانگي معتقد اس��ت تعامل با 
كشورها و برندهاي خارجي در مجموع مفيد است، اما با 
رعايت سه شرط كه اولين و مهم ترين آن ممنوعيت پنج 
ساله واردات كاالي نهايي در حوزه لوازم خانگي است كه 
بايد در قانون برنامه هفتم توسعه تصويب شود تا كسي از 
آن تخطي نكند. به گزارش ايسنا، دو سال پيش و با تشديد 
تحريم هاي امريكا دو شركت كره اي ال جي و سامسونگ 
كه در صنعت لوازم خانگي سرمايه گذاري كرده بودند، 
ايران را ترك كردند. در حال حاضر برند اين دو ش��ركت 
در ايران به جي پالس و س��ام تغيير كرده و قطعات آنها 
از كش��ورهاي ديگري به جز كره به ايران وارد مي شود. 
وضعيت تقريبا مش��ابهي در صنعت خودرو با برند رنو و 
پژو نيز رخ داد. اما حاال با آغاز مذاكرات ايران با كشورهاي 
اروپايي و تقويت احتمال بازگشت برجام، گمانه زني هايي 
از بازگشت شركت هاي خارجي به ايران مطرح شده كه 
موافقان و مخالفاني دارد. معاون دادس��تان كل كش��ور 
گفته اجازه واردات هيچ محصولي كه مشابه داخلي دارد 
را نمي دهد و انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي 
نيز پيشنهاد ورود ممنوع و تنبيه براي خارجي هايي كه 
ايران را ترك كردند مطرح كرده، اما يك عضو هيات مديره 
كنفدراس��يون صنعت با اين رويه مخالف بود و موضع 
رس��مي وزارت صمت نيز اين اس��ت كه ضرورتي براي 
بازگشت خارجي ها نيست. در اين رابطه عباس هاشمي، 
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي، در گفت وگو با ايسنا درباره 
احتمال بازگشت ش��ركت هاي خارجي به ايران در پي 
توافقات هسته اي، اظهار كرد: بايد ديد سياست هاي كالن 
كشور چيست. مي توانيم بگوييم خودمان توليد مي كنيم 
و اين يك سياست است، اما بعيداست مسووالن كشور 
به اين جمع بندي برسند، چرا كه آنقدر تدبير دارند كه 
بخواهند به نحو مقبول با دنيا تعامل كنند. به نظر مي رسد 
مسووالن رده باالي كشور تعامل با برندها و شركت هاي 
خارجي را رد نمي كنند، اما به طور كلي تعامل بايد باشد 
اما منافع ملي اولويت و ارجحيت دارد.  وي با بيان اينكه 
تعميق ساخت داخل، سرمايه گذاري ها و دستاوردهاي 
صنايع كش��ور و لوازم خانگي به طور خاص بايد در نظر 
گرفته شود، اظهار كرد: هيچ ايراني شريفي راضي نيست 
اين دستاوردها به راحتي از بين برود. به طور كلي تعامل به 
نفع كشور است، اما بايد در چارچوب اين تعامل الزاماتي 
در نظر گرفته شود كه هم منافع كلي كشور و هم منافع 
توليدكنندگان حفظ شود.  وي در ادامه شرايطي را براي 
اتخاذ سياست تعامل با برندهاي خارجي پيشنهاد كرد: اول 
اينكه ورود كاالي نهايي براي پنج سال به كشور ممنوع 
شود تا در صورت افزايش درآمدهاي نفتي درهاي واردات 
باز نشود و به توليد داخل ضربه نزند. اين پيشنهاد مي تواند 
در برنامه هفتم توسعه به تصويب مجلس برسد تا به عنوان 
يك قانون مانع از ورود كاالي خارجي به كشور شود. در اين 
شرايط توليد كنندگان نيز مي توانند با خيال راحت برنامه 
توليدي خود را مشخص كنند.  پيشنهاد ديگر هاشمي اين 
است كه برندهاي خارجي سهامدار شركت هاي توليدي 
فعلي در داخل ش��وند و در اين راستا تجهيزات جديد، 
 R&D قالب هاي به روز دنيا را به كشور وارد كنند، واحد
خود را در كشور مستقر كنند و آموزش هاي مستمر در 
زمينه بازار و مديريت به توليدكنندگان داخلي ارايه كنند. 
همچنين توسعه صادرات با مشاركت برندهاي خارجي 
در دستور كار قرار گيرد، چرا كه موقعيت سوق الجيشي 
و مزيت حمل و نقلي ايران مي تواند مورد توجه برندهاي 
بين المللي قرار گيرد تا تولي��دات مورد تاييد برند هاي 

بين المللي به كشورهاي منطقه صادر شود.

سهم دولتي ها از واردات
كاالهاي اساسي به ۵۰ درصد رسيد

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
در نامه اي به رييس اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد: 
دستگاه هاي دولتي با استفاده از شرايط تحريم و با 
توجيه تامين ذخائر استراتژيك، مبادرت به واردات 
وسيع كاالي اساسي نموده اند و همين امر موجب 
شده تا سهم دولتي ها از تامين كاالهاي اساسي به 
۵۰ درصد برس��د. متن نامه اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران به مس��عود خوانساري 
رييس اتاق بازرگاني تهران به ش��رح زير است: »به 
استحضار مي رساند كه طي يكسال گذشته حجم 
واردات كاالي اساسي توسط شركت هاي دولتي به 
حدود پنجاه درصد افزايش يافته است و هم اكنون 
حدود نيمي از كاالهاي اساسي كشور توسط دولت 
به كش��ور وارد مي ش��ود كه اين روند با رويه هاي 
اعمالي دس��تگاه هاي دولتي رو به افزايش است.بر 
طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت 
موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به 
تامين كاالي اساس��ي براي مدت معين تمهيدات 
الزم را بينديشد. تاكيدات مسووالن عاليرتبه كشور و 
صاحبنظران طي سال هاي گذشته نيز بر جلوگيري 
از دولتي شدن اقتصاد )باالخص در بخش خدمات( 
بوده است. معهذا دستگاه هاي دولتي با استفاده از 
شرايط تحريم و با توجيه تامين ذخائر استراتژيك، 
مبادرت به واردات وس��يع كاالي اساسي نموده اند 
كه اين حجم واردات بسيار بيشتر از مقادير تعريف 
شده براي ذخاير استراتژيك مي باشد و عجيب تر 
آنكه دولت محت��رم، تامين ذخاير را صرفا از طريق 
واردات شركت هاي دولتي مباشرتاً مي داند و تمايلي 
به خريد محموالت واردات��ي بخش خصوصي در 
گمركات بصورت ريالي ندارند. اين در حالي است 
كه طي يكسال و نيم گذش��ته تمامي محموالت 
بخش خصوصي پس از ورود به گمرك، الزاما بايد 
از طريق سيستم بازارگاه و با قيمت هاي مصوب به 
مشتريان تعيين شده توسط وزارت جهاد كشاورزي 
عرضه گردد و بدين ترتيب اساسا ذخائر استراتژيك 
با تعاريف گذشته، تغيير كرده است.پر واضح است 
كه اين حجم واردات توس��ط شركت هاي دولتي با 
امتيازات ويژه توسط وزارتخانه هاي مربوطه صورت 
مي گيرد و اين امتيازات حتي تا بارگيري كاميون ها 
در بنادر براي ش��ركت هاي دولت��ي ادامه مي يابد 
كه اين امر نيز مخالف صريح ماده ۵۲ همان قانون 
مي باشد. جنابعالي استحضار داريد كه تصدي گري 
دول��ت در واردات كاال، ن��ه تنها ب��ه منافع بخش 
خصوصي آسيب وارد مي سازد، بلكه با هزينه هاي 
سر بار بيشتر و ناكارآمدي مديريتي همراه است.لذا 
از آن مقام محترم مجدانه در خواست مي گردد تا به 
فوريت دستور اقدامات الزم در خصوص الزام دولت 
به تغيير رويه هاي جاري و حفظ منافع مشروع بخش 

خصوصي را صادر فرمايند.«

اساسنامه سازمان صنايع كوچك 
اصالح مي شود

وزارت صمت پيشنهاد اصالح اساسنامه سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران را براي سير مراحل 
بررسي و تصويب به دولت ارايه كرد.با توجه به نامگذاري 
سال ۱۴۰۰ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال 
توليد؛ پش��تيباني ها و مانع زدايي ها، سازمان صنايع 
كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به عنوان سازمان 
توس��عه اي متولي صنايع كوچك و متوسط كشور در 
نظر دارد در جهت حضور موثر و بيشتر بخش خصوصي، 
نسبت به حذف برخي از موانع اقدام كند.در اين راستا، به 
منظور ايجاد زمينه الزم براي تحقق اين رويكرد، برخي 
اصالحات در اساسنامه ياد شده صورت پذيرفته كه با 
توجه به تأييد مجمع عمومي سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران با اصالحات مذكور، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متن پيش نويس تصويب نامه 
را براي طرح و تصويب در هيات دولت ارايه كرده است.

اين پيشنهاد هم اكنون در كميسيون امور اجتماعي و 
دولت الكترونيك دفتر هيات دولت در دست بررسي و 

تصميم گيري است.

آخرين وضعيت اجراي
قانون بهبود محيط كسب و كار

اتاق بازرگاني ايران در جديدترين گزارش خود به آخرين 
وضعيت اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار 
پرداخته است.مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني ايران در 
جديدترين بررسي خود به وضعيت اجراي قانون بهبود 
فضاي كسب و كار پرداخته و نخستين گزارش در اين 
زمينه را منتشر كرده است. هرچند سال هاي طوالني از 
آغاز اجراي اين قانون مي گذرد اما به نظر مي رسد هنوز 
راهي طوالني تا اجراي كامل ابعاد اصلي آن باقي مانده 
و ش��رايط براي كاهش فش��ار بر صاحبان كسب و كار 
فراهم نشده است.براساس يافته هاي پايش قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص 
كل اجراي احكام ۵۳ گانه قانون، معادل ۵۹.۳۱ درصد 
به دست آمده است. همچنين بر اساس يافته هاي پايش 
در سال ۱۳۹۹، رقم ش��اخص كل دستيابي به اهداف 
۱۴ گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ درصد به دست آمده است. 
در ادامه گزارش آمده است: بر اساس يافته هاي پايش 
قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار در سال ۱۳۹۹، 
ميزان اجراي احكام ۵۳ گانه قانون در بخش حاكميت، 
معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق ها، معادل ۸۱.۴۷ درصد 
و در بخش مشترك )شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي(، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده است. در گزارش 
سال ۱۳۹۹، يازده حكم با ميزان اجراي ۱۰۰ درصد و 
يك حكم با ميزان اجراي صفر درصد به ترتيب بيشترين 
و كمترين مقدار اجرا را نشان مي دهند. در اين گزارش 
تصريح شده: ميزان دستيابي به هدف »افزايش نقش 
شوراي گفت وگو در اصالح، حذف يا وضع مقررات در 
جهت بهبود محيط كسب وكار« داراي بيشترين مقدار 
شاخص )۸۵.6۲( و مويد موفقيت در رسيدن به هدف 
موردنظر و دستيابي به هدف »جبران خسارت فعاالن 
اقتصادي ناش��ي از اتخاذ تصميم هاي دولت درزمينه 
قطع خدمات برق، گاز و مخابرات« داراي كمترين مقدار 
شاخص )۲6.۹۳( و نشانگر عدم موفقيت در رسيدن به 
هدف موردنظر بوده اس��ت.در انتهاي گزارش مركزي 
پژوهش هاي اتاق ايران آمده اس��ت: بيشترين ميزان 
توصيه براي اصالح و بازنگري مواد و تبصره هاي قانون 
بهبود، مربوط به پيش بيني ضمانت هاي اجرايي و نظارت 
مستمر بر اجراي آنها به جاي تغيير در مفاد قانون بوده 
است. خبرگان حوزه كسب وكار، نقش عوامل داخلي و 
خارجي در عدم اجراي كامل قانون و دستيابي به اهداف 

آن را به ترتيب ۷۰ و ۳۰ درصد عنوان كرده اند.

برگزاري جشنواره »گل سرخ« 
در عيد فطر

مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز شهرداري 
اصفهان گفت: در قالب برگزاري جشنواره »گل سرخ« 
در شهر اصفهان ۲۰ هزار درختچه گل رز )گل سرخ( از 
چهارراه تختي تا دروازه شيراز در خيابان هاي چهارباغ 
پايين، چهارباغ عباسي و چهارباغ باال در گلدان باكس 
كاش��ته مي ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، فروغ مرتضايي نژاد با اشاره به اينكه 
گل سرخ يا گل ورد به زبان عربي از گل هايي است كه ۱۵۰ 
گونه و حدود ۲۰ هزار رقم را در دنيا دارد، اظهار كرد: اين 
گل بومي ايران است و در نواحي مركزي رشد مي كند 
چراكه انواع نس��ترن ها در ايران وجود دارد.  وي با بيان 
اينكه گل سرخ گل ملي ايران است و در ۱۰ كشور دنيا 
هم به همين عنوان شناخته شده است، گفت: در كتب 
قديمي ما مدام صحبت از گل سرخ بوده است. مديرعامل 
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان افزود: 
در واقع گل سرخ نبايد حتما رنگ قرمز داشته باشد چراكه 
منظور از گل سرخ همان گل رز است كه ما در كشور و دنيا 
با رنگ هاي مختلف مي بينيم. وي با بيان اينكه در ايران هم 
نسترن ها به عنوان پايه هاي اصلي اين گل به شمار مي رود 
و روي پايه نسترن انواع رزهاي ُپرپر پيوند مي شود، گفت: 
بر همين اساس كاشت اين گل تحت عنوان »جشنواره 
گل سرخ« در عيد فطر انجام مي شود و سعي كرديم رنگ 

قرمز اين گل را در جشنواره قرار دهيم.

»تعادل«گزارشميدهد

ردپاي رمزارزها در معامالت خودرو

عضوهياتمديرهانجمنواردكنندگاننهادههايدامعنوانكرد

رييسكميتهخودروكميسيونصنايعومعادنمجلس:

رقابت شركت پشتيباني امور دام با بخش خصوصي براي واردات نهاده ها

باقيمتگذاريشورايرقابتمخالفيم

به گفته عضو هيات مديره انجمن واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور، شركت دولتي پش��تيباني امور دام در دو ماه 
ابتدايي امس��ال، با در اختيار داش��تن ارز مرغوب، حدود 
6۰ درصد از واردات نهاده ها به كشور را در دست داشته و 
بخش خصوصي را از چرخه رقابت و فعاليت اقتصادي در 
اين بخش، به حاشيه رانده است. عضو هيات مديره انجمن 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران از رقابت شديد 
شركت پش��تيباني امور دام با بخش خصوصي در واردات 
نهاده ها خبر داد به طوري كه ش��ركت ها و واردكنندگان 
نهاده هاي دامي عمال از چرخه واردات در اين بخش خارج 
شده اند. به گفته سيد جالل طيبا طيبا، طي دو ماهه نخست 

امسال حدود 6۰ درصد واردات كنجاله، جو و ذرت كشور 
توسط شركت پشتيباني امور دام انجام گرفته است. اين 
در حالي است كه بر اساس قانون و بنا بر گفته هاي مقامات 
دولتي، تجارت خارجي كشور بايد در دست بخش خصوصي 
باشد و شركت هاي دولتي از ورود به اين عرصه منع شده اند. 
وي كه در نشست كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي 
اتاق تهران سخن مي گفت، با اشاره به اينكه طبق قانون، 
شركت پشتيباني امور دام وظيفه واردات به ميزان تامين 
ذخاير اس��تراتژيك را برعهده دارد، افزود: طي سال ۹۵ به 
بعد، حجم كل واردات كاالهاي اساس��ي و نهاده ها توسط 
شركت پشتيباني امور دام تنها ۵ درصد بود در حالي كه اين 

ميزان طي مدت دو ماه نخست امسال به حدود 6۰ درصد 
افزايش يافته و بازرگانان و ش��ركت هاي بخش خصوصي 
عمال در گردونه واردات نهاده ها خارج ش��ده اند. وي با اين 
توضيح كه شركت پشتيباني امور دام به در دست داشتن 
ارز مرغوب، اقدام به واردات گسترده نهاده ها مي كند، افزود: 
بر اساس ابالغيه بانك مركزي كه بر واردات اعتباري تاكيد 
دارد، بخش خصوصي بايد كاال را خريداري كرده و در بازار 
داخل عرضه كند و پس از س��ه ماه ارز خود را دريافت كند 
حال آنكه ارز مورد نياز شركت هاي دولتي به صورت نقد 
تخصيص پيدا مي كند.به گفته وي، طي س��ال گذشته، 
۲۵ درصد از كل واردات نهاده ها توسط شركت پشتيباني 

امور دام صورت گرفت. طيبا با بيان اينكه واردات شركت 
پشتيباني امور دام بر اس��اس قانون، تنها بايد محدود به 
تامين ذخاير استراتژيك باشد، افزود: سال گذشته به دنبال 
بحران پيش آم��ده در تامين خوراك مورد نياز واحدهاي 
مرغ داري، بازار مرغ دچار آشفتگي شد حال آنكه شركت 
پشتيباني امور دام نتوانست از ذخاير استراتژيك خود براي 
رفع مشكل پيش آمده در كشور به خوبي استفاده كند.وي 
تصريح كرد كه خواسته اين انجمن، اعمال شرايط برابر ميان 
واردكنندگان و شركت هاي بخش خصوصي و شركت هاي 
دولتي است چرا كه با چنين تدابيري، بخش خصوصي از دور 

فعاليت ها در اين عرصه خارج خواهد شد.

رييس كميته خودرو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
اظهار داشت: ما با شيوه قيمت گذاري شوراي رقابت مخالف 
هستيم چراكه نتوانسته تعادل را در بازار خودرو ايجاد كند، 
مصرف كننده و توليدكننده هردو ناراضي هستند. روح اهلل 
ايزدخواه در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادي ايلنا درمورد 
تصميم ش��وراي رقابت مبني بر افزاي��ش قيمت خودرو 
اظهاركرد: ما با شيوه قيمت گذاري شوراي رقابت مخالف 
هستيم چراكه نتوانسته تعادل را در بازار خودرو ايجاد كند، 

مصرف كننده و توليدكننده هردو ناراضي هس��تند. اين 
شيوه هر منطقي هم داشته باشد تاكنون عملكرد مناسبي 
نداشته و بايد تغيير كند. وي با اشاره به طرح ساماندهي بازار 
خودرو گفت: ما يك طرح در مورد ساماندهي صنعت و بازار 
خودرو داريم كه در كميسيون تصويب شده و براي بررسي 
و تصويب بايد به صحن برود. منتظر هستيم كه براي مطرح 
شدن در صحن، نوبت اين طرح برسد. اگر طرح ساماندهي 
بازار خودرو تصويب شود شوراي رقابت قيمت تمام شده را 

بر اساس هزينه هاي انجام شده محاسبه مي كند و قيمت به 
عنوان قيمت پايه خودرو تعيين شده تا در بورس كاال عرضه 
مي شود. در بورس و با فرآيند عرضه و تقاضا قيمت نهايي 
مشخص مي ش��ود. وي در ادامه تصريح كرد: البته اين در 
 مورد خودروهايي است كه مشمول قيمت گذاري مي شوند. 
مابه التفاوت قيمت نهايي و قيمت پايه به حس��اب خزانه 
ريخته مي شود تا در توسعه صنعت خودرو يا موارد ديگري 
كه ذكر شده هزينه ش��ود. براي جلوگيري از معامله هاي 

مكرر كسي كه از بورس خودرو خريداري مي كند اگر آن 
را بفروشد بايد ماليات سنگيني پرداخت كند. ايزدخواه در 
مورد وضعيت واردات خودرو هم اضافه كرد: واردات خودرو 
هم ممنوع است و فعاًل آزادسازي واردات مورد اجماع قرار 
نمي گيرد و بعيد اس��ت كه واردات آن آزاد ش��ود. شوراي 
رقابت هفته گذشته در مورد قيمت خودرو تصميم گيري 
كرد كه بر اين اساس محصوالت ايران خودرو ۸.۲ درصد و 
محصوالت سايپا۸.۹ درصد افزايش قيمت خواهند داشت.
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خبرروز

گلوله باران خودروي محيط بانان  در شمال نجف آباد 
متخلفان شكار با محيط بانان پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو استان اصفهان مسلحانه درگير شدند.به گزارش اداره پارك 
ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو، نيمه شب گذشته خودروي گشت پاسگاه محيط باني خرسك در پارك ملي قميشلو با مشاهده 
يك دستگاه موتورسيكلت تريل با دو سرنشين اقدام به تعقيب آنان مي كند. متخلفان موتورسوار كه مجهز به سالح گرم و پروژكتور 
بودند پس از آگاهي از تعقيب محيط بانان به سمت خودروي سازماني تيراندازي كرده و در همين حين نور پروژكتور را مستقيم به سمت 
راننده مي گيرند.اين اقدام متخلفان با توجه به ناهمواري منطقه منجر به واژگوني خودروي پيكاپ شد و آسيب ديدگي دو محيط بان 

اين پارك از ناحيه كتف و كوفتگي شديد بدن آنان را در پي داشت. 

گزارش-2

تعادل| بيش از ۱۰۰ هزار پرس��تار به عنوان مدافعان 
سالمت در مبارزه با كرونا به بيماري مبتال شدند. از اين 
تعداد ۱۲۰ نفر جان باختند. مشكل اصلي كمبود پرستار 
است و با وجود ۵۳ هزار مجوز استخدامي فقط سه هزار 
پرستار استخدام شدند. رييس كل سازمان نظام پرستاري 
در نشست خبري روز جهاني پرس��تار در باغ موزه دفاع 
مقدس گفت: پرس��تاران در ۱۴ ماه گذشته ايثارگري 
كردند، بيش از ۱۰۰ هزار نفر آنان به كرونا مبتال شدند، 
۱۲۰ نفر در اين راه جان باختند و اگر فداكاري پرستاران در 
مراقبت از بيماران نبود، بحران كوويد۱۹ به اين راحتي ها 
كنترل نمي شد. محمد ميرزابيگي افزود: به طور معمول 
همواره بين ۶ تا ۷ هزار پرستار در كشور به علت ابتال به كرونا 
يا قرنطينه هستند، يا در استعالجي به سر مي برند، با اين 
وجود به محض بهبود بر بالين بيماران حاضر مي شوند و 
صحنه هاي زيبا و تعجب برانگيز فداكاري را رقم مي زنند. 
رييس كل سازمان نظام پرستاري ادامه داد: در يكسال 
گذش��ته اتفاقات بزرگي در حوزه پرستاري افتاد، مردم 
قدردان پرستاران بودند و اوج آن پيام رهبر معظم انقالب 
بود كه دو بار در روز پرس��تار س��ال ۹۸ و ۹۹ از پرستاران 
قدرداني كردند و دس��تور دادند ت��ا قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري اجرا ش��ود. رييس كل سازمان نظام 
پرستاري با اشاره به پيشرفت هاي حوزه پرستاري در ايران 
گفت: در زمان پيروزي انقالب فقط يك دانشكده پرستاري 
فيروزگر را داشتيم، كارشناسي ارشد و دكتراي پرستاري 
در كشور معنا نداشت اما اكنون ۱۹۵ دانشكده پرستاري 

و ۶۰ هزار دانشجوي پرستاري در مقاطع مختلف داريم.

    مشكل كمبود پرستار در كشور مزمن است
او ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر آن ۱۷ دوره و گرايش تخصصي 
پرستاري در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا تعريف شده 
اس��ت، فارغ التحصيالن اين دوره ها عالوه بر فعاليت در 
بالين و هيات علمي دانش��گاه مي توانند به عنوان هيات 
علمي باليني در آموزش پرستار در بالين و بيمارستان ها 
فعاليت كنند و آيين نامه هيات علمي باليني پرستاري نيز 
سال هاست اجرا مي شود و پرستاران پا به پاي پزشكان به 
سمت دوره هاي تخصصي و ميكرو تخصصي پيش مي روند.

ميرزابيگي با اشاره به مشكل مزمن كمبود پرستار در ايران 
گفت: اوايل انقالب نسبت پرستار به تخت بيمارستاني 
۲ دهم به ازاي هر تخت بود اما اكنون به ۸ دهم پرستار به 
ازاي هر تخت رسيده است. با وجود پيشرفت هاي صورت 
گرفته اما هنوز با استاندارد جهاني ۲.۵ پرستار به ازاي هر 
تخت فاصله زيادي داريم. او افزود: در يكس��ال گذشته و 
بعد از كرونا با تالش هاي انجام شده بيش از ۵۳ هزار مجوز 
استخدامي براي پرستاران اخذ ش��د اما با وجود توصيه 
سازمان برنامه و بودجه و برگزاري آزمون استخدامي توسط 
وزارت بهداشت حداكثر سه هزار پرستار در عمل استخدام 
شدند. دانشگاه هاي علوم پزشكي وضعيت بحراني را درك 
نمي كنند و با همان روال عادي بروكراتيك ۱۰ سال پيش 

و ۵ سال پيش براي استخدام عمل مي كنند.

    پرستاران و مقابله با بحران كرونا
رييس كل س��ازمان نظام با اش��اره ب��ه اهميت فعاليت 
پرس��تاران در مبارزه ب��ا كرونا گفت: اگ��ر مراقبت هاي 
پرس��تاران نبود، بحران كرونا به مراتب بيش آنچه امروز 
هست در ايران كشته مي داد، زيرا كرونا درمان و داروي 
مشخصي ندارد و فقط مراقبت و مراقبت است كه جان 
بيماران را نجات مي دهد. او افزود: عالوه بر پرستاران فعال 
در بيمارستان ها، هزاران پرستار با گرايش بهداشت جامعه 
و جامعه نگر تربيت شده اند، ۱۷۰۰ مركز مراقبت در منزل 
نيز تأسيس شده است كه ۱۲۰۰ مركز آنها فعال هستند. 
۴۰۰ مركز از آنها در بحران كرونا به بيماران خدمت ارايه 
كردند نقش اين مراكز در مراقب��ت از بيماران در منزل 
فوق العاده بود، نه تنها در كاهش هزينه هاي درمان بلكه 
در كاهش مسائل و مشكالت رواني و عاطفي موثر بودند و 
حتي يك مورد از بيماراني كه تحت مراقبت پرستاران در 
منزل بودند، فوت نكردند. ميرزابيگي گفت: سازمان نظام 
پرستاري به نمايندگي از جامعه پرستاري اعالم براي انجام 
واكسيناسيون سراسري كرونا توسط پرستاران زيرنظر 
وزارت بهداشت اعالم كرد، با همه مراكز تصميم گيري 
اعم از وزارت بهداشت، ستاد كرونا و توليد كنندگان واكسن 
مكاتبه كرديم تا به محض ورود و توليد هر ميزان واكسن 
براي تس��ريع در واكسيناسيون اقدام كنيم و حتي يك 

ساعت در واكسيناسيون مردم تاخير ايجاد نشود.

  گاليه از سهميه كم واكسن براي پرستاران
او درباره واكسيناسيون پرستاران نيز گفت: پرستاراني 
كه در بيمارستان ها بوده اند اغلب واكس��ن زده اند اما با 
وجود سهميه بااليي كه به نظام پزشكي براي پزشكان 
بخش خصوصي در مطب ها و حتي منشي هاي مطب ها 
داده شد، اين سهميه به علت عملكرد معاونت بهداشتي 
به موقع در اختيار پرس��تاران بخش خصوصي و مراكز 
مراقبت در منزل قرار نگرفت و تازه س��ه روز اس��ت كه 
اعالم كرده اند ليست پرستاران واجد شرايط را بدهيم تا 
سهميه واكسن اختصاص دهند. رييس كل سازمان نظام 
پرستاري افزود: تاكنون حدود پنج هزار پرستار در استان 
تهران در سايت نظام پرستاري اعالم كرده اند كه واكسن 

نگرفته اند و اميدواريم با مس��اعدت معاونت بهداش��ت 
وزارت بهداشت به زودي اين تعداد پرستار از مجموع ۴۵ 
هزار پرستار اين استان واكسينه شوند و به سرعت در كل 
كشور اين مشكل بر طرف شود تا پرستاران هم در بالين 
بيماران و هم واكسيناسيون سراسري بتوانند نقش خود 
را بهتر ايفا كنند. ميرزابيگي ادامه داد: اميدواريم تعرفه 
خدمات مراقبت در منزل نيز هر چه زودتر در شوراي عالي 
 بيمه تصويب ش��ود تا اين مراكز بتوانند بيشتر به مردم 
خدمت رساني كنند و از بار هزينه ها و مشكالت بيماران 
كم ش��ود. گر چه با اجراي طرح تحول س��المت دولت 
پوشش بيشتري به هزينه هاي درماني داد اما با توجه به 
افزايش نرخ تعرفه هاي پزشكي در مجموع ميزان پرداخت 
از جيب مردم بيشتر شده است. مراكز مراقبت در منزل 
مي توانند از بار هزينه هاي كمرشكن سالمت بر مردم كم 
كنند. او گفت: مراكز هوم كر يا مراقبت در منزل در آلمان 
و بسياري از كشورها نقش بسيار مهمي در كنترل كرونا 
نداش��تند و در ايران نيز بايد از اين ظرفيت بزرگ بيشتر 
استفاده كنيم. ميرزابيگي افزود: سازمان نظام پرستاري 
بر اس��اس قان��ون و رأي جامعه پرس��تاري وظيفه دارد 
حقوق و مطالبات پرس��تاران را دنبال كند، شعار امسال 
اين سازمان در س��ال ۱۴۰۰، هويت، همدلي حرفه اي، 
رفع موانع خدمتي و تامين س��المت اجتماعي است. او 
ادامه داد: در اين مس��ير براي كمبود نيرو تا رس��يدن به 
استانداردهاي نسبت پرستار به تخت بيمارستاني اقدام 
مي كنيم، يكي از مشكالتي كه همواره وجود دارد اين است 
كه هر چقدر كه پرستار استخدام مي شود باز هم به علت 
ايجاد تخت هاي بيمارستاني جديد و بازنشستگي نيروها 
نيروهاي استخدامي كمبودها را جبران نمي كنند.رييس 
كل سازمان نظام پرستاري گفت: در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم حدود ۴۰ هزار تخت بيمارستاني اضافه شد، 
يعني بايد ۱۰۰ هزار پرستار براي اين تخت هاي استخدام 
مي ش��د . هر س��ال نيز حدود ۵ هزار پرستار بازنشسته 
مي شوند، به طور مداوم نيز حدود ۶ هزار پرستار بيمار و 
در اس��تعالجي هستند با اين وجود فقط ۵۳ هزار مجوز 
استخدام صادر شد و از اين مجوزها تاكنون فقط حدود 
سه هزار پرستار در عمل اس��تخدام شده اند و روند كند 

بروكراتيك گذشته در دانشگاه هاي علوم پزشكي ادامه 
دارد. سيستم هاي سنتي اداري بايد چابك شوند.

    استخدام هاي ۸۹ روزه غيرقانوني
 و غيراخالقي است

ميرزابيگي ادامه داد: هنوز استخدام هاي ۸۹ روزه پرستاران 
در دانشگاه هاي علوم پزش��كي ادامه دارد به محض اوج 
گرفتن كرونا اطالعيه جذب پرستار ۸۹ روزه مي دهند 
و با فروك��ش كردن آن با اين نيروهاي ج��وان و كارآمد 
تسويه حساب مي كنند. مس��ووالني كه اين طور رفتار 
مي كنند، پيش خدا گير هستند، سازمان نظام پرستاري 
در مورد اين مساله نيز كوتاه نمي آيد و اگر دانشگاه هاي 
علوم پزشكي اين روند را متوقف نكنند از مجاري حقوقي 

پيگيري مي شود.

   تناقض در اجراي قانون ارتقاي بهره وري
رييس كل سازمان نظام پرستاري گفت: دانشگاه هاي علوم 
پزشكي در اجراي كامل قانون ارتقاي بهره وري نيروهاي 
باليني كوتاهي مي كنند، به صورت اجباري به پرستاران 
۲۰۰ تا ۳۰۰ ساعت اضافه كاري اجباري مي دهند و بعد 
مي گويند چون بر اساس اين قانون سقف اضافه كار ۸۰ 
ساعت اس��ت يا بايد پول اضافه كار را نگيريد يا از مزاياي 
قانون بهره وري محروم مي ش��ويد. او افزود: پرستاران يا 
بايد بر اساس قانون ارتقاي بهره وري از مزاياي قانوني مثل 
كاهش ساعت كار، افزايش مرخصي و مزاياي سختي كار 
و بازنشستگي پيش از موعد با ۲۰ سال برخوردار شوند يا 
بر اساس آيين نامه كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي در صورت فعاليت بيش از ۶۰ ساعت به 
عنوان نيروي تم��ام وقت اضافه كار يك حقوق و مزاياي 

اضافه دريافت كنند.

  بازنشستگي پيش از موعد و موانع پيش رو
او گفت: سازمان تامين اجتماعي نيز در بازنشستگي پيش 
از موعد پرس��تاران اخالل ايجاد مي كند، بر اساس نص 
صريح قانون ارتقاي بهره وري، پرس��تاري جزو مشاغل 
سخت است و اين نيروها بعد از ۲۰ بايد بازنشسته شوند 
اما س��ازمان تامين اجتماعي مي گويد چون حق بيمه 
مشاغل سخت را نداده اند براي برخورداري از مزاياي اين 
قانون بايد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان بپردازند و پاداش 
بازنشستگي آنان را گرو مي گيرند، در حالي كه در طول 
خدمت مزاياي ديگر قانوني پرستاران مانند حق سختي 
كار و كاهش ساعت كاري را به آنان نداده اند. رييس كل 
سازمان نظام پرس��تاري افزود: سند جامع پرستاري در 
حال تدوين است، براي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، اجراي كامل قانون ارتقاي بهره وري، تسريع در 
استخدام پرستاران، تصويب تعرفه مراكز مراقبت در منزل 
در ش��وراي عالي بيمه، احقاق حقوق پرستاران شهيد 
خدمت در تالشيم و از مسيرهاي قانوني اين مطالبات را 

پيگيري مي كنيم.

رييسكلسازماننظامپرستاري:
۱۲۰پرستاردرمبارزهباكروناجانباختند

جامعه

فوت۳۰۷بيماركروناييديگر
مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي از فوت ۳۰۷ بيمار كوويد۱۹ 
در كش��ور خبر داد.در اين اطالعيه 
آمده اس��ت: تاكنون يك ميليون و 
۵۷۰ هزار و ۵۸۸ نفر ُدز اول واكسن 
كرون��ا و ۳۱۲ ه��زار و ۱۳۷ نفر نيز 
ُدز دوم را تزري��ق كرده اند و مجموع 

واكسن هاي تزريق شده در كشور به يك ميليون 
و ۸۸۲ هزار و ۷۲۵ ُدز رسيد.

 بر اس��اس معياره��اي قطعي تش��خيصي، ۱۸ 
هزار و ۱۳۳ بيمار جدي��د مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناس��ايي ش��د كه دو هزار و ۵۷۵ نفر از 
آنها بستري ش��دند و مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به دو ميلي��ون و ۶۹۱ هزار و ۳۵۲ نفر 

رس��يد. مجموع جان باخت��گان اين 
بيماري به ۷۵ هزار و ۵۶۸ نفر رسيد و 
خوشبختانه تاكنون دو ميليون ۱۴۴ 
ه��زار و ۱۹۷ نفر از بيم��اران، بهبود 
يافته ي��ا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند.بر اس��اس اين اطالعيه، پنج 
 هزار و ۵۲۲ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند و 
تاكنون ۱۷ ميليون و ۳۴۳ هزار و ۵۸۶ آزمايش 

تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.
در پايان اين اطالعيه اعالم ش��ده است: در حال 
حاضر ۴۶ ش��هر كش��ور در وضعيت قرمز، ۲۶۳ 
شهر در وضعيت نارنجي، ۱۳۹ شهر در وضعيت 

زرد قرار دارند.

شناساييزنانسرپرستخانواردر۱5استان
معاون بررسي هاي راهبردي معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
از اج��راي ط��رح توانمندس��ازي 
اقتصادي � اجتماعي زنان سرپرست 
خان��وار در اي��ن معاونت خب��ر داد. 
سوسن باس��تاني گفت: طي اجراي 
اين طرح مجموعا حدود ۱۴۰۰۰ زن 
سرپرست خانوار در سطح كشور وارد 

عرصه اشتغال به ويژه مش��اغل خانگي شده اند، 
همچنين زمينه هاي الزم براي ايجاد شغل ۷۷۰۰ 
نفر از زنان ساكن سكونتگاه هاي غير رسمي نيز 

فراهم شده است.
او با بيان اينكه اقدامات معاونت زنان در خصوص 
زنان سرپرس��ت خانوار را مي توان در دو دس��ته 
طبقه بندي كرد، اظهار كرد: دس��ته اول ش��امل 
اقدامات مبتني بر اجراي اسناد باالدستي است 
كه مهم ترين آن سند برنامه ششم توسعه و به طور 

خاص بند »ت« ماده ۸۰ برنامه بوده 
است. باس��تاني ادامه داد: دسته دوم 
نيز شامل اقدامات اجرايي و عملياتي 
اس��ت كه در چارچوب برنامه ششم 
توس��عه و با رويكرد توانمندس��ازي 
در حوزه ه��اي مختل��ف اقتصادي و 
اجتماع��ي و از طري��ق هم��كاري با 
دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي 
و س��من هاي فعال در عرصه توانمندس��ازي به 

انجام رسيده است.
 او افزود: بدين ترتيب اين زنان توانس��ته اند بعد 
از حدود دو س��ال كه از ش��روع فاز اول اين طرح 
مي گذرد، توانايي توليد محصوالتي در رشته هاي 
گوناگون و متنوع را كس��ب كنن��د، همچنين با 
دريافت گواهي مهارت از س��ازمان آموزش فني 
و حرفه اي، زمينه هاي الزم براي ايجاد شغل نيز 

براي آنها فراهم شده است.

مردمدربارهواكسنهايايرانينگرانينداشتهباشند
عضو س��تاد مل��ي مقابله ب��ا كرونا و 
متخصص بيماري هاي عفوني با اشاره 
به تولي��د داخلي واكس��ن كرونا در 
كشور توسط ش��ركت هاي مختلف 
گفت ك��ه اين اطمين��ان خاطر را به 
مردم مي دهيم ك��ه در اين خصوص 
نگراني نداش��ته باش��ند .مينو محرز 
افزود: واكسن ايراني كرونا به زودي به 

بازار مي آيد، بنده نيز همين واكس��ن را در مرحله 
اول و دوم تزريق ك��ردم و به خوبي مصونيت و اثر 
بخشي دارد. او اضافه كرد: با توليد واكسن توسط 
شركت هاي داخلي اينكه ديگر كشورهاي خارجي 
به ما واكسن بفروش��ند يا نفروشند مهم نيست و 

اين يك افتخار ب��راي ايران و ايراني ها 
محسوب مي شود. اين توليدات توسط 
جوانان اين مرز و بوم و با تالش شبانه 
روزي كه بسياري از آنها ماه ها است كه 
به خانه هايش��ان نرفته اند توليد شده 
است. محرز با بيان اينكه كمبودي در 
زمينه توليدات دارويي در كشور وجود 
ندارد خاطرنشان كرد: هر دارويي كه 
نياز است در داخل كشور توليد مي شود و اميدواريم 
كه واكس��ن كرونا نيز به زودي وارد بازار شود.فاز 
اول توليد واكسن كووايران بركت امروز)ديروز( به 
صورت رسمي آغاز شد و تا تير ماه امسال حدود ۱۰ 

ميليون دوز از اين واكسن عرضه مي شود.

صبح ديروز نخس��تين محصول انبوه 
توليدشده واكسن »كوو ايران بركت« 
در مراس��مي باحض��ور رييس س��تاد 
اجراي��ي فرمان امام، رييس س��ازمان غذا و داروي 
وزارت بهداشت، استاندار البرز، نماينده مردم كرج 
درمجلس درمحل كارخانه توليد واكسن در شهرك 
شفافارمد كردان، رونمايي و آماده تحويل به وزارت 

بهداشت شد.
محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام در آيين 
رونمايي ازاين محموله گفت: زحماتي كه همكارانم 
در اين ۱۵ ماه گذشته در بخش هاي مختلف ستاد 
اجرايي فرمان امام كش��يدند قابل توصيف نيست؛ 
عمده مديران ستاد، ۱۵ ماه است كه حتي يك روز 

نيز به مرخصي نرفته اند.
وي افزود: س��ايتي ك��ه براي توليد واكس��ن كرونا 
راه اندازي شده به بزرگ ترين كارخانه توليد واكسن 

در منطقه تبديل خواهد شد.
وي افزود: دراين مدت هرجا وزارت بهداشت اعالم 
نيازي درحوزه دارو تجهيزات پزشكي كرد، بالفاصله 
ورود كرديم و با كمك دانشمندان نخبه جوان مان 
دركوتاه ترين زمان س��اختيم و به وزارت بهداشت 

تقديم كرديم.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه اين 

ستاد، محور اصلي رفع مشكالت ۵ تا ۶ سرفصل در 
كرونا بوده است، گفت: در زمينه توليد ماسك، وقتي 
ظرفيت توليد كل كشور ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ماسك در 
روز بود، ما كارخانه توليد ماسك با ظرفيت ۵ ميليون 
ماس��ك درروز را طي ۲۳ روز راه اندازي كرديم، در 
زمينه توليد كيت تش��خيص كرونا به دليل تحريم 
دچار مشكل در واردات بوديم اما دانشمندان ستاد 
اجرايي فرمان امام ظرف دو تا سه هفته تست هاي 
تشخيص س��ريع كرونا را ساختند و در طرح شهيد 

سليماني درسراسر كشور به كار گرفته شد.
مخبر با اشاره به موفقيت هاي به دست آمده در زمينه 
توليد داروهاي كاربردي در درمان كرونا تصريح كرد: 
در هركجاي دنيا كه احتمال اثربخش��ي دارويي در 
درمان كرونا بود ما به توليد آن پرداختيم و در يك 
و نيم ماه توانستيم رمديسيور را كه در بازار سياه به 
قيمت ۸۰ ميليون تومان فروخته مي شد به قيمت 

۶۰۰ هزار تومان در اختيار مردم قرار دهيم.
وي با اش��اره به تجهيزات كارخانه توليد واكس��ن 
س��تاداجرايي تاكيد كرد: دراي��ن مجموعه قادر به 
توليد واكسن هاي DNA  و ساب يونيت و هر واكسن 

پيشرفته و پيچيده ديگري هستيم.
مخبر افزود: به جز كوو ايران بركت از ۶ مسير ديگر 
مانند mRNA، DNA مزانشيم، ساب يونيت و ... 

توليد واكسن كرونا را دنبال مي كنيم و همگي اين 
۶ پلتفرم تست هاي حيواني را پشت سر گذاشته و 
به مرحله تست انساني رسيده اند و به محض اينكه 
واكسن mRNA توسط وزارت بهداشت تاييد شود 

آن را نيز توليد مي كنيم.
مخبر گفت: ما در ارديبهشت ماه يك ميليون واكسن 
توليدشده را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد كه 
زمان بندي مصرف آن توسط خود وزارت بهداشت 
تعيين مي ش��ود، در خردادماه ۳ تا ۴ ميليون دوز، 
در تيرماه ۱۰ تا ۱۲ ميلي��ون دوز، در مردادماه ۲۰ 
ميليون وتا ش��هريور ماه حداق��ل ۳۰ ميليون دوز 

واكسن كرونا تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد.
وي افزود: مراحل تست انساني كوو ايران بركت در 
فاز يك و دو با موفقيت به اتمام رسيده و ايمني آن 
رسما تأييد شده و فاز سوم مطالعات باليني هم در 

۶ شهر كشور در حال انجام است.
محمدرضا شانه س��از، رييس س��ازمان غذا و دارو و 
معاون وزيربهداش��ت نيز با بيان اينكه حامل پيام 
تش��كر و سپاس وزيربهداش��ت براي اين دستاورد 
بزرگ ستاد اجرايي فرمان امام درخصوص توليدانبوه 
واكسن كرونا و تحقق اين آرزوي ارزشمند هستم، 
ادامه داد: خدا را ش��اكرم كه در سرزميني زندگي 
مي كنم كه مهد تبديل تهديدها به فرصت هاست؛ از 

ستاد اجرايي فرمان امام كه در تمام اين مدت هرجا 
به گره و مشكلي خورديم به كمك وزارت بهداشت 

آمد، تشكر مي كنم. 
معاون وزير بهداش��ت اف��زود: تحريم ه��ا قراربود 
وضعي��ت دارو ودرم��ان را درايران ب��ه زمين بزند، 
اما بات��الش نهادهايي مانند س��تاد اجرايي فرمان 
امام نه تنها اين اتفاق نيفت��اد بلكه درحوزه توليد و 
خودكفايي دارو سربلند شديم و امروز بعد از ۱۰۰ 
سال در جمع ۵ كش��ور توليدكننده واكسن كرونا 

هستيم.
وي تأكي��د ك��رد: برآوردم��ان اي��ن اس��ت كه تا 
فروردين ماه سال آينده، ظرفيت توليد ۱۹۷ ميليون 
دوز واكسن كرونا در كشور ايجاد شود كه به جرات 

مي گويم اين يك معجزه است.
رييس سازمان غذا و دارو گفت: تا چندهفته آينده 
محموله هاي ميليوني واكسن رااز توليدكنندگان 
داخل��ي ازجمل��ه ش��فافارمد خواهي��م گرفت و 
واكسيناس��يون عمومي با واكس��ن ايران��ي را در 

خردادماه آغاز خواهيم كرد.
وي تأكيد كرد: ازاين پس سياست ما تأمين واكسن 

از توليدكنندگان داخلي است.
مينو محرز، عضو س��تاد ملي مقابله با كرونا نيز در 
اين مراسم گفت: دانش��مندان جوان ايراني دراين 

مجموعه ماه هاس��ت به خانه هاي خ��ود نرفته اند 
و توانس��ته اند به توليد اولين واكس��ن ايراني كرونا 
بپردازند و همه اين دس��تاوردها ب��ه دليل حضور 
مديران عالم و هوش��مند در س��تاد اجرايي فرمان 

امام است.
وي افزود: به مردم مي گويم ديگر نگران نباش��يد، 
واكسن ايراني كرونا هم به ميدان آمد، باخيال راحت 
بزنيد، من خ��ودم هم چون به كيفيت آن اطمينان 
پيداكردم واكس��ن را تزريق ك��ردم وبه عنوان يك 
ايراني افتخار مي كنم به خاطر ساخت اين كارخانه 
مجه��ز و ب��زرگ توليد واكس��ن در كش��ورمان، با 
راه اندازي اين كارخانه ديگر هيچ كمبودي درحوزه 

توليد واكسن نخواهيم داشت.
عزيزاهلل شهبازي، استاندار البرز نيز با بيان اينكه يكي 
از مولودهاي مقدس سال ۱۳۵۷ ستاد اجرايي فرمان 
امام بود، گفت: اين ستاد بالنده و پرفروغ است و هرجا 
نياز بوده به كمك ملت ايران آمده و از امكاناتي كه 

در اختيار دارد به نحو مطلوب استفاده كرده است.
وي با اش��اره به راه اندازي كارخانه توليد ماسك در 
دوران كرونا طي ۲۳ روز، افزود: ستاد اجرايي فرمان 
امام در بحث كمك هاي معيش��تي و سيل و زلزله و 
واكس��ن كرونا هم فعال بود و درهمه اين زمينه ها 
سربلند شده اس��ت. وي ادامه داد: شهرك دارويي 

بركت به منطقه ويژه اقتصادي تبديل شده است و 
اميدواريم قطب دارويي كشور شود. 

حدادي، نماين��ده مردم البرز در مجلس ش��وراي 
اس��المي نيز در بخش ديگري از مراس��م رونمايي 
از محموله واكس��ن انبوه ايراني گفت: امروز سجده 
ش��كر به جا مي آورم بابت دس��تاورد بزرگ و ملي 
س��تاداجرايي فرمان ام��ام كه تحت ش��ديدترين 
تحريم ها، توانستند عزت مردم ايران راحفظ كنند 

ونخستين واكسن كرونا را بسازند.
وي افزود: اين زميني كه درآن هس��تيم يك قطعه 
بيابان دركرج بود كه با تدبير دكتر مخبر و مديريت 
جهادي و انقالبي شان به يك شهرك دارويي تبديل 
ش��د و هرروز يك افتخارجديد توسط دانشمندان 

جوان مان درآن ثبت مي شود.
وي با اش��اره به كيفي��ت توليد واكس��ن و رعايت 
زمان بندي در نظر گرفته شده براي توليد آن، گفت: 
هر ماه كه وارد شهرك دارويي بركت مي شويم تحول 
و پيش��رفت ويژه اي مي بينيم كه نش��انگر اهميت 
اعتماد به جوانان دانش��مند ايراني اس��ت وبه همه 
ثابت كرد اعتماد به توان داخلي و خودباوري جواب 
مي دهد. گفتني است در اين مراسم، يك محموله 
شامل ۳۰۰هزار دوز واكسن كرونا درحضور معاون 

وزارت بهداشت بارگيري و آماده تحويل شد.

گزارش-1

درمراسميباحضوراصحابرسانهدركردان

رييسستاداجراييفرمانامام:هرواكسنپيچيدهايرادربزرگترينكارخانهتوليدواكسنميتوانيمبسازيم
اولين محموله واكسن ايراني كرونا به ميزان ۳۰۰ هزار دوز، رونمايي و آماده تحويل به وزارت بهداشت شد
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