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يادداشت- 1

رشد جمعيت فرصت يا تهديد
از عهد باستان تا به امروز، آن 
دس��ته از خانواده ها، قوم ها و 
قبيله هايي كه پسران بيشتر 
و فرزندان افزون تري داشتند 
از جايگاه ه��اي رفيع تري در 
سلس��له مراتب خانوادگي و 
اجتماعات ب��دوي بهره مند 
مي شدند. در نقطه مقابل هر 
قوم و قبيله اي كه جمعيت كمتر و فرزندان محدودتري 
داشت در هرم كلي اجتماعي در فرودست ترين نقطه 
قرار مي گرفت. با گذشت قرون و هزاره هاي متمادي 
هرچند تغييرات بنياديني در اين معادله كلي صورت 
گرفته، اما همچنان جمعيت يكي از المان هاي بسيار 
اثرگذار در روند كلي پيشرفت جوامع به شمار مي رود. 
به گونه اي كه تصور دس��تيابي به توسعه پايدار بدون 
بهره مندي از نيروي انس��اني ماهر،  خ��اق، كارآمد 
و... بيش��تر به يك روياي در دوردس��ت شبيه است تا 
واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز كرد.اغلب 
كشورهاي توسعه يافته به دنبال راهكارهايي هستند 
كه بتوانند جمعيت جوان و مستعد ساير كشورها را به 
چنگ بياورند و از خاقيت آنها ارزش افزوده بسازند.در 
ايران هم يكي از مهم ترين موضوعاتي كه طي سال هاي 
اخير بحث و تبادل نظر در خصوص آن بس��يار است، 
ارتباطي است كه پنجره جمعيتي ايران با توسعه پايدار 
كشورمان برقرار مي كند. با توجه به نقشي كه نيروي 
انساني در فرايند پيشرفت كشورها ايفا مي كند، اغلب 
كشورها به دنبال آن هستند كه روند پيرشدن جمعيت 
خود را به تاخي��ر اندازند تا بتوانند از مواهب نيروهاي 
جوان در مسير رشد شاخص هاي اقتصادي و رفاهي 
بهره مند ش��وند. اما علي رغم اين واقعيت كه ايران در 
حال حاضر يك��ي از جوان ترين پنجره هاي جمعيتي 
را در ميان ملل جهان دارد، اما روند اس��تفاده بهينه از 
اين ظرفيت در كشور به درستي انجام نمي شود. اخيرا 
معاون وزير بهداشت در اخبار و در پاسخ به اين سوال 
كه جمعيت ايران در ۳۰ سال آينده چقدر مي شود؟ 
به اين نكته اش��اره كرد كه: »طبق برآوردها اگر رشد 
جمعيت بااليي داشته باشيم، ۳۰ سال ديگر به جمعيت 
حدود ۱۱۰ ميليون نفر مي رسيم، اگر با رشد بسيار كم 
حركت كنيم، جمعيت به حدود ۸۷ ميليون نفر رسيده 
و اگر با رشد متوسط حركت كنيم، در سال ۱۴۳۰ به 
جمعيت ۹۹ ميليوني مي رسيم.« بايد اظهار داشت، 
به طور معمول در فرايند توس��عه اقتص��ادي در دوره 
اول رشد جمعيت پايين است و به اين دليل نرخ زاد و 
ولد و نرخ مرگ و مير باالست، در دوره دوم كه درآمد 
افزايش مي يابد و بهداشت رشد مي كند رشد جمعيت 
افزايش��ي چش��مگير دارد، و باالخره در دوره سوم و 
در مرحله توسعه يافتگي رشد جمعيت نزديك صفر 
مي شود. اين روندي است كه در اغلب كشورهايي كه 
روند رشد و توسعه را طي كرده اند، اتفاق افتاده است.اما 
به نظر مي رسد ايران را بايد به عنوان يگانه كشوري كه 
پنجره جمعيتي آن بدون توسعه پايدار بسته مي شود، 

به شمار آورد.
اي��ن پرس��ش ك��ه در ش��رايطي ك��ه اي��ران هنوز 
توسعه نيافته است چرا رشد جمعيت به صفر نزديك 
مي شود، موضوعي است كه نبايد به سادگي از ابعاد 
گوناگون آن گذر كرد. چرا كه از دس��ت رفتن پنجره 
جمعيت��ي فعلي ب��دون بهره من��دي از مزاياي آن، 
خسارتي اس��ت كه جبران آن شايد تا قرن ها ممكن 
نش��ود. قطعا ش��رايط اقتصادي موجود در بروز يك 
چنين وضعيتي دخيل است، به ويژه شاخص فاكت 
)حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري( كه به باالترين 
نرخ خود طي امسال رسيده است. اينكه آيا جمعيت 
زياد تهديد است يا فرصت؟ عملكرد اقتصادي چون 
چين و حتي هند و اندون��زي حاكي از فرصت بودن 
آن است. اين كش��ورها در حوزه مديريت اقتصادي 
درست عمل كرده اند. بنابراين رشد باالي جمعيتي 
براي آنها تبديل به فرصتي ش��ده است كه از آن در 
راستاي توس��عه بهره برده اند. اما برخي كشورها نيز 
هس��تند كه بنا به داليل گوناگ��ون از جمله فقدان 
برنامه ريزي هاي كاربردي بلندمدت، تحريم، رش��د 
فقر، عدم سرمايه گذاري مناسب در زيرساخت ها و... 
قادر نيستند از اين فرصت جمعيتي بهره الزم را ببرند. 
اگر آمارهاي موجود را در خصوص پنجره جمعيتي 
كشور به عنوان يك پيش فرض در نظر بگيريم، بايد 
به اين نكته اش��اره كنيم كه اي��ران فرصت چنداني 
براي استفاده از مزاياي اين نيروهاي جوان ندارد. اگر 
فرصت سوزي هايي كه در دهه گذشته تداوم داشته 
در دهه آينده نيز تكرار شود، پنجره جمعيتي ايران 
در حالي بسته خواهد شد كه اقتصاد ايران نتوانسته 

بهره اي شايسته از آن ببرد.
اين در حالي اس��ت كه اغلب تحليلگ��ران اقتصادي 
معتقدند در صورتي كه برنامه ريزي مناس��بي براي 
بهره مندي از مزاياي اين پنجره جمعيتي شود، ايران 
مي تواند در افق پيش رو دس��تاوردهاي افزونتري در 
مسير توسعه كسب كند. مبتني بر اين چشم اند از است 
كه در ابتداي بحث اين پرسش كليدي طرح شد كه آيا 
مقوله جمعيتي يك فرصت است يا تهديد؟بدون شك 
چنانچه برنامه ريزي معقولي براي استفاده از نيروي 
انساني جوان كشور صورت پذيرد، مي توان از اين پنجره 
جمعيتي بهره برداري مناس��بي در مسير پيشرفت 

صورت داد در غير اين صورت...

محمدرضا منجذب  

چرا موتور افزايش  قيمت ها  تند  شد؟ 

چهار  روايت  از  گراني  كاالها
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 بورس 
عامل تورم نيست

 تحليل ديدگاه نامزدها 
در مسير لغو تحريم ها 

 معناي »رجل سياسي« 
در قانون و شرع؟

گذار از فرزندپروري »سنتي« 
به »نوين« 

با تغيي��رات حاصل ش��ده در 
زيرساخت ها، بعد از چهار، پنج 
ماه روند اصاحي قيمت سهام 
ش��ركت هايي كه بيش از ۵۰ 
درصد آنها س��هام شاخص ساز 
محسوب مي شدند، تقريبًا به 

اتمام رسيده است.
طي سال هاي ۹۸ و ۹۹، بورس 
به ترتيب بالغ  بر ۱۸۷ و ۱۵۵ درصد بازدهي داشت. تجربيات 
۱۵ سال گذشته نشان مي دهد كه پس از يك دوره پربازده، 
بازار سرمايه وارد يك دوران ركود مي شود. البته با تمهيداتي 
كه در قالب بسته هاي حمايتي انديشيده شده و عمده بار 
مالي آن بر دوش سرمايه گذاران و فعاالن است، مي توان به 
بهبود روند بازار سرمايه اميدوار بود. اميدوارم روند اصاح 
به روي سهام قفل در صف فروش كه شركت هاي ارزنده اي 
هم هستند، به سرعت پيش برود تا اهالي بازار سرمايه بيش 
از اين آزرده خاطر نشوند. دولت مي توانست از محل ۱۷ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي دريافت شده از بازار سرمايه 
در سال ۹۹ به عنوان يك مكانيسم حمايتي، بخشي از اين 
درآمد را به صندوق تثبيت تزريق كند. انتظار روند صعودي، 
طبيعي و منطقي است اما ميزان و شتاب آن بر اساس تحليل 
تكنيكال، اصًا با سال ۹۸ و ۹۹ قابل  مقايسه نخواهد بود و 
بازار بر مدار تعادل پيش خواهد رفت و انتظار بازدهي مشابه 
در سال هاي گذش��ته دور از انتظار است. انتظارات از ناظر 
بازار به جايي رسيده كه اين موضوع به وظيفه او تبديل شده 
است. درصورتي كه ناظر بازار هيچ وظيفه اي در اين خصوص 
نداشته و نبايد دخالتي در آن داشته باشد، اما اين انتظار از 
اين قشر به وجود آمده است. اين انتظارات نه تنها از سوي 
سهامداران، بلكه از سوي مس��ووالن اقتصادي، نظارتي، 
مجلس و دولت نيز ايجادشده است. دخالت درروند حركتي 
قيمت سهم ها درگذشته اين انتظارات را به مرور ايجاد كرده 
است كه ناظر بازار بايد جلوي كاهش هاي نامتعارف قيمت 
را بگيرد؛ درحالي كه سازمان بورس به هيچ عنوان چنين 
وظيفه اي نداشته و اين انتظارات بايد تغيير يابد. افزايش 
ضريب نقد شوندگي، افزايش سرعت انتشار اخبار منصفانه 
بين فعاالن بازار و افزايش كارايي بازار؛ وظايف اصلي سازمان 
بورس، ناظر و ش��ركت هاي زيرمجموعه است. پرداختن 
به موضوعاتي مانند ابطال بازگش��ايي ها، اين انتظارات را 
به مرور زمان ايجاد كرده است. بازار بورس مبتني بر فرمول 
معاماتي مشخصي است كه سازمان اين مورد را بايد تعيين 
كند. با توجه به عدم وجود ساختارهاي قانوني مناسب در 
حوزه رمزارزها، اين حجم از معامات در ارزهاي ديجيتال 
در داخل كشور بيانگر اين است كه ريسك فعاليت در چنين 
بازاري بر عهده س��رمايه گذار است. هيچ بازاري تضمين 

ندارد، چه بورس و چه بازار كريپتوكارنسي ها.
دولت بايد شرايط تنوع گزينه هاي سرمايه گذاري را فراهم 
كند. در كشورهاي پيشرو در حوزه هاي مالي افراد با توجه 
به تخصص و ميزان ريسك پذيري خود در بازارهاي مختلف 
ادامه در صفحه 2 فعاليت مي كنند.  

در روزه��اي اخير در كنار اعام 
ش��اخص هاي رشد نقدينگي، 
رش��د تس��هيات بانك��ي و 
س��پرده هاي باالي ۴۰ درصد، 
تورم نقطه به نقطه ۴6 درصدي 
ارديبهشت ۱۴۰۰ كه به معناي 
رشد متوسط قيمت ها در يك 
س��ال اخير به ميزان ۴6 درصد 
است و تورم ۱2 ماهه ۴۱ درصدي كه نشان دهنده كاهش 
قدرت خريد خانوارها به ميزان ۴6 درصد در يك سال اخير 
است، اين پرسش نيز مطرح شده كه براي كاهش مشكات 
اقتصادي مردم و خانوارها، رشد اقتصادي و درآمد كسب 

وكارهاي مختلف، بايد تحريم ها شكسته شود يا لغو شود؟
به عبارت ديگ��ر، عده اي معتقدند كه اگر سياس��ت هاي 
مديريت اقتصاد داخلي بهبود يابد و افراد شايسته انتخاب 
ش��وند، قادر خواهند بود كه مشكات فضاي كسب وكار 
داخلي را كاهش دهند و با بهبود اقتصاد داخلي، مشكات 
توليد كاهش يافته و وضعيت تورم، ركود و بازارهاي مختلف 
كنترل خواهد شد.  اما در عين حال عده اي ديگر در مقابل 
معتقدند كه بدون گش��ايش در فضاي بين المللي، روابط 
خارجي، كاهش تحريم ها، كاهش تنش هاي سياسي، خارج 
شدن از ليس��ت گروه اقدام مالي FATF، استاندارد كردن 
نظام بانكي، همكاري با...  ادامه در صفحه 3

از جمله ش��رايطي كه قانون 
اساسي براي تصدي منصب 
رياس��ت جمهوري در نظ��ر 
گرفت��ه اس��ت، دارا ب��ودن 
وصف »رجل سياسي« براي 
رييس جمه��ور اس��ت. اصل 
١١٥ قانون اساس��ي تصريح 
دارد: رييس جمه��ور بايد از 
ميان  رجال  مذهبي  و سياس��ي  كه  واجد ش��رايط زير 
باش��ند انتخاب  گردد: ايراني  االصل ، تابع ايران ، مدير 
و مدبر، داراي  حس��ن  س��ابقه  و امانت  و تقوي ، مومن  
و معتقد به  مباني  جمهوري  اس��امي  ايران  و مذهب  
رسمي  كشور.  سال هاس��ت كه نظرات و تفسير هاي 
مختلفي از سوي اعضاي شوراي نگهبان و علماي حقوق 
و سياست در خصوص اينكه آيا واژه »رجل سياسي « 
مختص جنسيت اس��ت يا خير مطرح شده است كه 
البته از س��وي شوراي نگهبان نيز منعي بابت نامزدي 
بانوان براي تصدي رياس��ت قوه مجريه در نظر گرفته 
نشده است. اگر به متون ديني و به ويژه آيات و احاديث 
مراجعه كنيم، اين كلمه، هم شامل حال مردان و هم 
زنان است و در قرآن كريم كلمه رجل براي هر دو به كار 
رفته است. خود صيغه مذكر در قرآن جنبه تقليد دارد؛ 
يعني در زبان عربي براساس ساختار و قواعد دستوري 

زبان عربي، اگر كسي مردان و زنان را مورد خطاب قرار 
دهد، از صيغه مذكر اس��تفاده مي كن��د. پس از منظر 
فقهي بايد اين تغييرات اعمال و تعاريف درست مورد 
نظر جامعه استفاده شود. محققان و پژوهشگران بر اين 
امر توافق دارند كه رجل سياسي يعني كسي كه قدرت 
سياسي دارد و مي تواند در جامعه نقش ايفا كند. قانون 
اساسي ثابت نبوده و تغييرپذير است و بايد هر زمان در 
آن بازنگري شود، باالخره هر نسلي به تناسب مصالح 
و منافع كش��ور قانون را تغيير مي دهد، درواقع قانون 
تابعي از خواسته ها و منافع ملي است.  از طرفي وقتي 
به مفاهيم، داليل و استدالل هاي مجلس خبرگان اول 
درباره تعيين واژه رجل سياسي برمي گرديم، برداشت 
ما از نيت و قص��د مصوبين اين قانون، اين اس��ت كه 
منظورشان بزرگان سياسي بوده است و جنس مذكر يا 
مونث مدنظر نبوده است. رجل سياسي مي تواند فردي 
باش��د از بين فعاالن يا شخصيت هاي سياسي كشور 
كه جزو بزرگان و شناخته ش��ده ها در حوزه سياسي و 
اجرايي كشور باش��ند، از همين منظر قانون اساسي 
شامل همه افراد است. قطعا يك زن در تعاريف جديد و 
ماشيني شدن زندگي انسان امروز، مسووليت سنگين 
و مهمي در جامعه برعه��ده دارد و مي تواند جزو رجل 
سياسي محسوب شود.  اين نشان مي دهد زنان توانايي 
ادامه در صفحه 3 مديريت يك اداره يا...  

والدي��ن تص��ور مي كنن��د 
باي��د با كودكان »دوس��ت« 
باشند و از اين رو موضوعات 
دنياي بزرگس��االن را براي 
كودكان مطرح و از اظهارنظر 
آنها درب��اره موضوعاتي كه 
متناس��ب با س��ن كودكان 
نيس��ت خش��نود مي شوند 
درحالي كه كودكان بايد بياموزند در سن خود زندگي 
كنن��د و والدين در عين قانون گ��ذاري براي برقراري 
ارتباط درس��ت با فرزندان، »رفتار دوس��تانه« با آنها 
داشته باشند. والدين بايد به كودكان اجازه دهند تا در 
سن خود و نه عقب تر يا جلوتر از آن زندگي كنند. وارد 
كردن كلمات دنياي بزرگس��االن به دنياي بچه ها و 
صحبت كردن درباره موضوعاتي فراتر از سن كودكان 
با آنها نوعي »كودك آزاري هيجاني« محسوب مي شود. 
والدين با چني��ن رفتاري ك��ودكان را وارد دوره اي از 
تحول مي كنند كه نوعي آزار محس��وب مي شود. در 
واقع نبايد »دوست« بودن با بچه ها را با برقراري »رابطه 
دوستانه« اش��تباه گرفت. در حال حاضر جامعه ما در 
ميانه گذار از»فرزند پروري سنتي« به »فرزند پروري 
نوين« اس��ت و در اين ميان به دوره »فرزند ساالري« 
ادامه در صفحه 8 رسيده است.  

يادداشت روز

كدام »بنا«؟ كدام »ايران«؟! 
براس��اس آنچه  در س��ايت ها و 
رسانه ها انتشار يافته است. اتاق 
بازرگاني تهران اعام كرده است 
كه طرح »بناي ايران« )برنامه 
نجات اقتص��اد ايران( محصول 
مشترك اتاق بازرگاني تهران، 
پژوهشكده سياس��ت گذاري 
ش��ريف و انديش��كده كسب و 
كار ش��ريف )دو مجموعه وابسته به دانشگاه شريف( بوده 
و توس��ط اين دو نهاد علمي تهيه و تدوين شده و جزييات 
آن در مورخه ۱۴۰۰/۰2/2۷ در همان اتاق رونمايي شده 
است و كليات آن قبًا در مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در نشست 
هيات نمايندگان اتاق تهران رونمايي و در قالب يك مجلد 
۴۴ صفحه اي انتشار يافته است. البته اگرچه با شفافيت 
مشخص نشده اس��ت كه آيا اتاق تهران نقش كارفرمايي، 
كارسپاري، اسپانسري و حمايت مالي اين پروژه را داشته 
است يا خير؟ وليكن باتوجه به رونمايي آن در محل اتاق اين 

شائبه وجود دارد. 
اتاق هاي بازرگاني از محل حق عضويت ساالنه اعضا )بين 
2۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان( و 2۰۰ هزار تومان براي 
صدور كارت بازرگاني و مبالغي بابت تمديد و متفرعات آن 
به عاوه اخذ ۳ در هزار درآمد مشمول ماليات ساالنه و يك 

در هزار فروش ساالنه هر يك از اعضاء ارتزاق مي نمايند كه 
ارقام قابل توجهي از اين محل تامين مالي مي شود و طي 
دوره جديد فعاليت، اتاق هاي بازرگاني، منابع قابل توجهي 
را صرف انجام مطالعات و پژوهش ها و نيز فعاليت هاي هنري 
رسانه اي )ساخت فيلم مستند و...( نموده اند كه في نفسه 
امر ممدوحي است.  انديشكده هاي شريف ذي مدخل در 
اين طرح نيز از جمله انديشكده هاي توانمند و تاثيرگذار 
هستند و بسياري از اعاظم و صاحبنظران نوانديش در آن 
حضور دارند و كليات متن طرح »بناي ايران« )برنامه نجات 
اقتصاد ايران( كه چكيده آن انتشار عمومي يافته است، از 
قوام و انسجام نسبتاً خوبي برخوردار است. اگرچه در متن 
و در اخبار مربوط به رونمايي و ارايه آن مشخص نگرديده 
است كه روش علمي تحقيق و پژوهش موصوف چه بوده 
و روايي و اعتبار نتايج مس��تخرجه در زمينه پيشنهادات 
و راهكارها چگونه احراز ش��ده است و قس عليهذا. در بين 
پيشنهادات و راهكارهاي ارايه ش��ده در طرح بناي ايران 
)برنامه نجات اقتصاد ايران( دو راهكار و پيشنهاد مربوط به 
حوزه كار و تامين اجتماعي است كه با بقيه پيشنهادات و 
راهكارها، سنخيت ندارد و درمورد آنها و داليل و توجيهات 
و... زياد اش��اره نشده است و اساسًا از جنس بقيه راهكارها 
نيست مثًا اگر قرار باشد وارد اين حوزه ها بشويم بايستي به 
قدمت قوانين و مقررات، سترون بودن نظام آموزشي كشور 

و فقدان ارتباط دانش��گاه با صنعت، فقدان مهارت آموزي 
در آموزش ه��اي ابتدايي تا عالي ي��ا به مباحث مديريتي 
نظير شايسته ساالري و نظام پرداخت ها، بهره وري و... هم 
اشاره مي شد.  در متن چكيده طرح يك راهكار و پيشنهاد 
مبني بر »ايجاد قانون كار اس��تان محور« در صفحه ۱۱ و 
در بخش »تعالي سازي توسعه منطقه اي« در صفحه ۱۳ 
آمده است و يك راهكار و پيشنهاد مبني بر »رفع انحصار 
از تامين اجتماعي براي بيم��ه كاركنان« در صفحه ۱۰ و 
ذيل بخش »رشد اش��تغال زا« و »اصاح محيط كسب و 
كار« )ص ۱۱( آمده است ولي علي رغم اينكه درخصوص 
بقيه پيشنهادات و راهكارهاي مندرج در طرح بناي ايران 
كه به مقدمات و داليل و توجيهات پرداخته ش��ده است، 
درخصوص اين دو راهكار هيچ استناد يا توضيح و توجيهي 
ارايه نشده اس��ت و اين دو پيشنهاد وقتي كنار پيشنهاد 
يكي از طراحان »بناي ايران« جن��اب آقاي دكتر صادق 
الحسيني مبني بر پيش��نهاد ادغام سازمان امور مالياتي 
و س��ازمان تامين اجتماعي و انتق��ال آن به زيرمجموعه 
رييس جمهور به عنوان يك سازمان دولتي به رياست يك 
معاون رييس جمهور )مصاحبه با خبرگزاري فارس مورخ 
2۷/ ۰2/ ۱۴۰۰ ش��ماره ۱۴۰۰۰۰22۷۰۰۰۱۹6( قرار 
مي گيرد. مبناي علمي خود را بيش��تر از دست مي دهد و 
اين احتمال را تقويت مي كند كه دو پيشنهاد فوق از منظر 

كارفرمايي يا اسپانسري اتاق بازرگاني تهران مطرح و به طرح 
بناي ايران سنجاق شده است. و اما نگاهي به پيشنهادات 
سه گانه فوق هم اين برداشت را استحكام مي بخشد:  الف- 
ايجاد قانون كار استاني: پر واضح است كه كشور ايران فعًا 
و طبق قانون اساسي و قوانين و مقررات موضوعه فاقد نظام 
فدرالي و ايالتي است و امكان ايجاد قوانين استاني در هيچ 
زمينه اي وجود ندارد فلذا گزاره »ايجاد قانون كار استاني« 
فاقد وجاه��ت علمي و قانوني در نظام اداري ايران اس��ت 
ولي احتم��ال دارد منظور طراحان طرح يا اطاق بازرگاني 
تهران، اعمال »حداقل دستمزد منطقه اي« است كه در 
همين قانون كار فعلي هم مقدور و ميس��ر اس��ت وليكن 
زيرساخت ها و مقدمات آن فراهم نيست چرا كه كشور فاقد 
پايگاه اطاعات ثبتي و عملياتي در حوزه اشتغال و كسب و 
كار است و نيروهاي شاغل )اعم از كارمند، كارگر، آزاد كار، 
كارفرما و پيمانكار و...( فاقد »شناس��نامه كسب و كار« يا 
»شناسنامه شغلي« هستند و سيستمي كه در برگيرنده 
همزمان و توامان اطاعات هويت��ي )كد ملي(، اطاعات 
تحصيلي، اشتغال و درآمدي )كد شغلي( و اطاعات مكاني 
و موقعيتي )كد پستي( با كدينگ واحد و استاندارد باشد 
در ايران وجود ندارد و اعمال دستمزد منطقه اي مي تواند به 
سوءاستفاده، بهره كشي و استثمار يا سوءاستفاده و تقلب 
ادامه در صفحه 5 وسيع منجر شود.  

معين شرقيليدا مدديفردين آقابزرگي

علي حيدري 

آسيه اناري
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گروه بانك و بيمه |  محسن شمشيري|
ميزان س��پرده ها و تسهيالت بانكي تا پايان بهمن سال 
گذشته نسبت به سال قبلش معادل ۴۳.۷ و ۴۹.۲ درصد 
افزايش يافته كه نشان مي دهد رشد نقدينگي در سال ۹۹ 
باالي ۴0 درصد بوده اس��ت كه بسيار باالتر از رشد هاي 
1۳ تا ۳۹ درصدي چهار دهه اخير است و دليل آن كرونا، 
تحريم، فش��ار حداكثري، كاهش درآمد دولت و فروش 
نفت و... بوده و به دنبال اين رش��د باالي نقدينگي، تورم 
باالي ۴8 درصدي نقطه به نقطه نيز تحقق يافته و برخي 
اقالم خوراكي تا 1۳۷ درصد رشد داشته است. براساس 
گزارش بانك مركزي از وضعيت كل مانده س��پرده ها و 
تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به 
تفكيك اس��تان در پايان بهمن ماه سال گذشته، مانده 
كل س��پرده ها به رقم ۳۷0۵ هزار و ۶00 ميليارد تومان 
رسيده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان 
سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۶.۴ درصد افزايش را نشان 
مي دهد. همچنين، باالترين مبلغ س��پرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده 1۹۹0 هزار و ۶00 ميليارد تومان 
و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد 
معادل ۹000 ميليارد تومان است.عالوه براين، مانده كل 
تسهيالت در اين زمان ۲۷0۲ هزار و 800 ميليارد تومان 
است كه نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال 
گذشته معادل ۴۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزايش داشته است. 
طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط 
به استان تهران با مانده 1۷1۶ هزار و 100 ميليارد تومان 
و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد 
معادل ۹۲00 ميليارد تومان است.نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني 81.1 درصد است 
كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به 
ترتيب ۲.۷ و 1.۷ واحد درصد افزايش را نش��ان مي دهد 
كه نسبت مذكور در استان تهران ۹۴.8 درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد 11۵.1 درصد است.در اين گزارش، 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها 
و موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بيان 
ش��ده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق ش��عب 
بانك ها و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود

     بررسي آمار رشد نقدينگي و نرخ تورم
در ۴ دهه اخير

آمار رش��د نقدينگي و تورم در ۴ ده��ه اخير بيانگر اين 
اس��ت كه اقتصاد كشور در س��ال هاي متناوبي با وجود 
شرايط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجي چون تحريم و 
كرونا، رشد نقدينگي و نرخ تورم باال را تجربه كرده است.

نقدينگي و تورم از ش��اخص هاي كالني هستند كه اين 
روزها پاشنه آشيل اقتصاد شده اند و منتقدان نيز رشد 
اين دو شاخص را از معضالت اصلي اقتصادي مي دانند. 
در واقع در شرايط تورمي، منتقدان اغلب افزايش حجم 
نقدينگي را دليل آن مي دانند و در شرايط كنترل تورم باز 
هم از قفل شدن نقدينگي صحبت مي كنند.مجموعه پول 
شامل سپرده هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانك ها 
و اس��كناس و مسكوك در دست اش��خاص و شبه پول 
شامل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي 
قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاي متفرقه را نقدينگي 
مي نامند؛ به عب��ارت ديگر نقدينگي، حجم پول نقد در 
خارج از سيستم بانكي است كه قابليت تورم زايي دارد، 
بدين معني كه چنانچه حجم پول نقد باال باشد، قدرت 
خريد باال رفته و باعث گران شدن كاال يا خدمات بيشتر 
از ارزش موجودشان مي شود.در دو سه سال اخير نيز با 
افزايش نرخ تورم هجمه هاي زيادي به بانك مركزي به 
دليل افزايش حجم نقدينگي وارد شد و در سال جاري 
نيز كماكان اين موضوع مورد توجه قرار دارد كه بر همين 
اس��اس حجم نقدينگي و درصد افزايش آن و همچنين 
نرخ تورم را در سال هاي مختلف مورد بررسي قرار داديم. 
بررس��ي آمار بانك مركزي از ميزان رش��د نقدينگي در 
س��ال هاي پس از انقالب حاكي از آن است كه كمترين 
ميزان رش��د نقدينگي در جمهوري اسالمي، مربوط به 
سال 1۳۶۳ بوده است اما در باب بيشترين رشد نقدينگي 
كه در سال ۹۹ به ثبت رسيد بايد به اين نكته توجه داشت 
كه س��ال هاي ۹8 و ۹۹ اقتصاد ايران بدترين شرايط را 
پشت سرگذاش��ت كه منجر به رش��د باالي نقدينگي 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه اقتصاد ايران در سال 8۵ 
رشد نقدينگي ۳۹.۴ درصدي را تجربه كرد كه شرايط 
تحريمي و اقتصادي ايران مانند اين سال هاي اخير نبوده 
است. براساس آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي در سال 
1۳۵۷ حدود ۲۵8 هزار ميليارد تومان بود كه در س��ال 
بعد از آن به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان رسيد. بانك مركزي 
حجم نقدينگي در سال هاي 1۳۵۹ و 1۳۶0 را به ترتيب 
۴۵1 و ۵۲۳ هزار ميليارد تومان اعالم كرده اس��ت و به 
اين ترتيب درصد افزايش نقدينگي در اين سال ها ۳۷، 

۲۷ و 1۶ درصد بوده اس��ت كه نشان مي دهد روند رشد 
نقدينگي در سال هاي نخستين جنگ تحميلي با كاهش 

چشم گيري همراه بوده است.
رشد نقدينگي در س��ال 1۳۶1 با افزايش همراه بود و به 
حدود ۲۲ درصد رس��يد، اما پس از آن بار ديگر كاهش 
يافت تا در سال 1۳۶۳ رش��د نقدينگي نسبت به سال 
پيش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال 1۳۶۳ تا سال 1۳۷0 
رشد نقدينگي با ارقامي متفاوت بين 1۳ تا ۲۴ درصد بود 
كه اين رقم افزايش يافت و در سال 1۳۷۲ به بيش از ۳۴ 
درصد رس��يد. حجم نقدينگي در سال  ۶1 به ۶۴۳ هزار 
ميليارد تومان، س��ال ۶۲ به ۷۵1 ه��زار ميليارد تومان، 
سال ۶۳ ۷۹۶ هزار ميليارد تومان و سال ۶۴ به ۹00 هزار 
ميليارد تومان رسيد. سال ۶۵ نيز حجم نقدينگي با رشد 
همراه بود به نحوي كه با رقم 10۷۲ هزار ميليارد تومان 

رشد 1۹ درصدي را ثبت كرد. 
سال هاي ۶۶ تا ۷1 نيز حجم نقدينگي به ترتيب 1۲۶۶، 
1۵۶8، ۲۲۹۶، ۲8۶۲ و ۳۵8۶ ه��زار ميلي��ارد تومان 
بود. همچنين در س��ال هاي 1۳۷۲ تا 1۳۷۶ روند رشد 
نقدينگي س��رعت بيش��تري يافت و در اين سال ها اين 
رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسيد، اما در سال هاي نخست 
رياست جمهوري س��يد محمد خاتمي رشد نقدينگي 
عمدت��ا كمت��ر از ۲0 درصد ب��ود و در پاي��ان دوره اول 
رياست جمهوري وي به ۲8 درصد رسيد. ميزان نقدينگي 
سال ۷۲ با رقم ۴81۳ هزار ميليارد تومان بسته شد كه 
س��ال بعد از آن نيز به ۶18۴ هزار ميليارد تومان رسيد. 
سال ۷۴ و ۷۵ ميزان نقدينگي در كشور 8۵0۷ و 11۶۵۵ 
ثبت شد. س��ال هاي ۷۶ تا 80 نيز نقدينگي از 1۳۴۲8 
هزار ميليارد تومان ب��ه ۳۲0۹۵ ه��زار ميليارد تومان 
رسيد. دولت اصالحات در دوره دوم روند رشد نقدينگي 
را افزايش داد، به طوريكه ميانگين رشد نقدينگي در اين 
س��ال ها رقمي در حدود ۳0 درصد بوده است. ۴1هزار 
ميليارد تومان ميزان نقدينگي براي سال 81 و ۵۲ هزار 
ميليارد تومان نيز متعلق به سال 8۲ بود.حجم نقدينگي 
در ابتداي سال 8۳ رقمي معادل ۵1 هزار ميليارد تومان 
و در اسفند همان سال به ۶8 هزار ميليارد تومان رسيد و 
اين حجم در فروردين 8۴ به رقم ۶۷ هزار ميليارد تومان 
كاهش يافت و در اس��فند 8۴ دوباره به افزايش ۹۲هزار 
ميليارد تومان رسيد. با روي كار آمدن دولت نهم، محمود 
احمدي نژاد، ركورد رشد نقدينگي را تا آن زمان زد و رشد 
نقدينگي در سال نخست رياست جمهوري وي يعني در 
سال 1۳8۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم 1۲8۴1۹ هزار 
ميليارد تومان رس��يد و پس از يك دوره كاهش در سال 
پاياني رياست جمهوري او بار ديگر نقدينگي رشد قابل 
توجهي داش��ت و به بيش از ۳0 درصد رسيد.بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي در فروردين سال 
8۶ به رقم 1۲۷ هزار ميليارد تومان و در اس��فند همان 
سال به 1۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ اين رقم 
 در فروردين س��ال 8۷ به 1۵۹ هزار ميليارد تومان و در 
اسفند 8۷ به 1۹0 هزار ميليارد تومان، در فروردين 88 
به 188 هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ 
هزار ميليارد تومان رسيد.همچنين حجم نقدينگي در 
اس��فند 8۹ به رقم ۲۹۴ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۵ 
درصد، در اس��فند س��ال ۹0 به رقم ۳۵۲ هزار ميليارد 
تومان و در اسفند ۹1 به رقم بي سابقه ۴۶0 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافت. حجم نقدينگي سال ۹1 رقمي به 

ارزش ۴۶0 هزار ميليارد تومان بود كه در س��ال ۹۲ رقم 
نقدينگي به مرز ۶00 هزار ميليارد تومان نزديك ش��د. 
رشد نقدينگي در س��ال هاي ۹0 تا ۹۲ به ترتيب 1۹.۴، 
۳0.۷ و ۲۹ درصد بود. در پايان سال۹۳ حجم نقدينگي 
رقمي به ارزش ۷8۲۳80هزار ميليارد تومان و سال ۹۴به 
101۷۲80 هزار ميليارد تومان رسيد كه درصد رشد آنها 
به ترتيب ۳1.۵ درصد و ۳0 درصدي بوده اس��ت. سال 
۹۵ تا ۹۷ نيز ب��ه ترتيب با حجم نقدينگي 1۲۵۳۳۹0، 
1۵۲۹۹80 و 188۲800 ه��زار ميليارد تومان بس��ته 
شد.درواقع دولت روحاني تالش كرد تا حجم نقدينگي 
را كاهش دهد و بر همين اس��اس پس از حدود سه سال 
موفق شد تا روند رشد نقدينگي را در مرز ۲۳ درصد نگه 
دارد؛ به طوري كه رش��د نقدينگي در سال هاي 1۳۹۵، 
1۳۹۶ و 1۳۹۷ به ترتيب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.1 درصد بوده 
است. نقدينگي از عدد ۳۵۲ هزار ميليارد تومان در انتهاي 
سال ۹0 به ۲۴۷۲ هزار ميليارد تومان در انتهاي سال ۹8 
رس��يده است كه درصد رشد نقدينگي در سال ۹8 را به 
رقم ۳1.۳ درصد رساند. براس��اس اعالم بانك مركزي، 
همچنين نرخ رشد نقدينگي در س��ال 1۳۹۹ به دليل 
تغيير شرايط پيراموني اقتصاد كش��ور، به ۴0.۶ درصد 
رسيد كه تحليل روند تغييرات كل هاي پولي در سال هاي 
1۳۹8 و 1۳۹۹ به خوبي حاكي از اين مهم است كه رشد 
نقدينگي در اين سال ها تا حدود زيادي متاثر از تشديد 
تحريم هاي خارجي و كاهش قابل مالحظه درآمدهاي 
ارزي و همچنين مس��دودي بخشي از منابع ارزي بوده 
است. در اين باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانين بودجه 
سال هاي 1۳۹8 و 1۳۹۹ و ساير تكاليف, مانند برداشت 
از صندوق توسعه ملي براي كرونا و ...، بانك مركزي مكلف 
به خريد ارز صندوق توسعه ملي به نرخ نيمايي شد كه آثار 
پولي بيشتري نسبت به گذشته )با توجه به افزايش قابل 
توجه تفاوت بين نرخ ارز نيمايي و بانكي( به همراه داشت.

     روياي تورم تك نرخي 
براي نخستين بار سال گذشته بانك مركزي هدفگذاري 
تورمي ۲۲ درص��دي را اعالم كرد كه اين اتفاق به گفته 
بسياري از كارشناسان اقدام ارزشمندي است كه مي تواند 
در س��ال هاي پيش رو ادامه دار باشد. در طول سال هاي 
پس از انقالب پايين ترين نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط 
به سال 1۳۶۴ و باالترين آن به سال 1۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ 
تعلق دارد.در اولين سال پس از پيروزي انقالب اسالمي 
نرخ تورم 10درصد بود ك��ه تا آغاز جنگ تحميلي نرخ 
تورم روند افزايش��ي را تجربه كرد به طوري كه در سال 
1۳۵۹ اين ش��اخص ب��ه ۲۳.۵درصد رس��يد. در طول 
 سال هايي كه ايران درگير جنگ بود نرخ تورم در محدوده 
كنترل شده اي گام بر مي داشت و جريان تامين كاالها 
با استفاده از سهميه بندي و كوپن و... مديريت مي شد و 
نرخ تورم تا سال 1۳۶۴ روند نزولي خود را طي مي كرد 
و در اين س��ال براي اولين بار پس از انقالب با رسيدن به 
عدد ۶.۹ درصد تك رقمي ش��د.با طول كشيدن جنگ 
تحميلي و كاهش ذخاير ارزي دولت در سه سال پاياني 
آن نرخ تورم دوباره افزايش يافت به طوري كه در سال هاي 
۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 
به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲8.۹ درصد رسيد. در سال ۶8 
نرخ تورم با كاهش چشمگيري روبرو شد و از ۲8.۹درصد 
در سال ۶۷ به 1۷.۴درصد در سال ۶8 رسيد و با اجراي 

برخي سياست هاي تعديل اقتصادي نرخ تورم يك سال 
ديگر هم به روند كاهش خود ادامه داد.

در اولين سال پس از پايان جنگ، نرخ تورم يك بار ديگر 
تك رقمي شد و به ۹ درصد رسيد اما پس از پايان جنگ 
تحميلي، بار ديگر نرخ تورم رو به افزايش گذاش��ت و در 
دهه هفت��اد، اين نرخ براي دومين ب��ار در تاريخ تدوين 
آم��ار تورم و اولين ب��ار پس از پيروزي انقالب اس��المي 
ركورد شكست و با طي كردن يك روند افزايشي در سال 
1۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسيد و باعث شد تا باالخره 
با عقب نش��يني دولت وقت از سياست تعديل بار ديگر 
كنترل نرخ تورم در دس��تور كار دولت قرار گيرد. سال 
۷۵ نرخ تورم كاهش چش��مگيري را تجرب��ه كرد و به 
محدوده ۲۳.۲ درصد بازگش��ت. مدتي بعد هم تورم كه 
به حدود 1۶درصد كاهش يافته بود در س��ال 1۳۷8 به 
بيش از ۲0درصد رس��يد. بعد از آن تورم دوباره به كمتر 
از 1۳درصد كاهش يافت و دولت س��اختار ارزي خود را 
اصالح كرد و يكسان س��ازي نرخ ارز را به اجرا درآورد. در 
طول دهه 80 نرخ تورم در ايران هيچگاه تك رقمي نشد 
اما افزايش چشمگيري را هم تجربه نكرد. در سال 8۷ نرخ 
تورم با رسيدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بيشترين ميزان 
خود در اين دهه رسيد و پس از آن دوباره كاهش زيادي 
ياف��ت به طوري كه در س��ال 88 و 8۹ به ترتيب 10.8 و 
1۲.۴ درصد رسيد. در سال ۹۲ و پايان رياست جمهوري 
احمدي نژاد ش��اخص ت��ورم پس از تنگ ش��دن حلقه 
تحريم ها و اعمال تحريم ه��اي نفتي اروپا عليه ايران به 
روند رو به رشد خود كه از سال ۹0 آغاز شده بود ادامه داد 
و از محدوده ۳0 درصدي فراتر رفت. نرخ تورم در س��ال 
1۳۹0 ت��ا 1۳۹۲ به ترتيب برابر ب��ا ۲1.۵ درصد، ۳0.۵ 
درصد و ۳۴.۷ درصد از سوي بانك مركزي گزارش شده 
است. دولت يازدهم اما در شروع كار كنترل نرخ تورم را در 
دستور كار قرار داد و در سال هاي ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ 
و ۹.۶ درصد رسيد و براي اولين بار در چهل سال اخير در 
دو سال پياپي تورم تك رقمي در اقتصاد ايران ثبت شد. 
در حالي كه نرخ تورم در حال كاهش بود و دولت يازدهم 
يكي از افتخارات خود را مهار آن مي دانست و ادامه اين 
روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان مي كرد اما يكسال 
پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج يكجانبه امريكا از برجام 
و تشديد تحريم ها نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت.

بانك مركزي از آبان ماه سال ۹۷ اعالم نرخ تورم را متوقف 
كرد و بنا به دستور دولت ادامه اين كار به مركز آمار سپرده 
ش��د، به گزارش مركز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره 
دورقمي شد و به ۲۶.۹ درصد رسيد.در طول تمامي اين 
سال ها به ويژه ۳سال اخير تشديد تحريم ها و همچنين 
از سوي ديگر فش��ار به بانك مركزي و كمبود بودجه و 
اس��تقراض از بانك مركزي منجر به رشد نقدينگي و به 
دنبال آن تورم باال شد. برهمين اساس سال ۹8 نيز نرخ 
تورم ۳۴.8 درصد اعالم شد كه البته اين نرخ از سوي مركز 
آمار منتشر شد. همچنين پايان سال 1۳۹۹ با افزايش 
تورم همراه بوده و نرخ تورم ساالنه به ۳۶.۴ درصد رسيد.

بررسي ها نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در طول دهه هاي 
گذشته همواره در سال هايي نرخ تورم باال را تجربه كرده 
است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثير عواملي 
چون همه گيري كرونا و تشديد تحريم هاي ظالمانه ارقام 
بااليي را تجربه كرده است اما در طول دهه هاي گذشته 

بي سابقه و حتي كم سابقه هم نبوده است.

راهبرد

ادامه از صفحه اول
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بيانيه رهبر انقالب در پي پيروزي مقاومت 
فلسطين در جنگ ۱۲ روزه با رژيم غاصب؛ 

 رژيم صهيونيستي ناچار شد 
شكست را بپذيرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي با ص��دور بيانيه اي پيروزي 
مقاوم��ت فلس��طين در جن��گ دوازده روزه ب��ا رِژيم 

صهيونيستي را تبريك گفتند.
متن بيانيه رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
سالم بر فلسطين مقتدر و مظلوم؛ سالم بر جوانان شجاع 
و غيور فلسطين، س��الم بر غزه قهرمان و مقاوم، سالم 
بر حماس و جهاد و همه گروه هاي جهادي و سياس��ي 
فلس��طين . خداوند عزيز و قدير را براي نصرت و عزتي 
كه به مجاهدان فلسطيني عطا كرد سپاس مي گويم، 
و نزول س��كينه و طمأنينه بر دل هاي مجروح شهيد 
دادگان، و رحمت و بشارت براي شهيدان، و شفاي كامل 
براي آسيب ديدگان را از خداوند منان مسألت مي كنم، 
و پي��روزي بر رژيم جنايتكار صهيونيس��ت را تبريك 
مي گويم. آزمون اين چند روز، ملت فلسطين را سرافراز 
كرد. دشمن وحشي و گرگ صفت به درستي تشخيص 
داد كه در برابر قيام يكپارچه فلس��طين ناتوان اس��ت. 
آزمون همكاري ق��دس و كرانه باختري با غزه و اراضي 
۴8 و اردوگاه ها، راهكار آينده فلسطيني ها را نشان داد. 
در اين 1۲ روز رژيم جابر، جنايات بزرگي عمدتًا در غزه 
مرتكب شد و عماًل ثابت كرد كه بر اثر ناتواني در مقابله 
با قيام يكپارچه فلسطين، رفتارهايي آنچنان ننگين و 
ديوانه وار مرتكب مي ش��ود كه افكار عمومي همه عالم 
را ب��ر ضد خود برمي انگيزد و خ��ود و دولت هاي غربي 
پشتيبان خود به ويژه امريكاي جنايتكار را از گذشته 
باز هم منفورتر مي كند. ادامه جنايت ها و درخواس��ت 
آتش بس هر دو شكس��ت او بود. او ناچار شد شكست 
را بپذيرد. رژيم خبيث از اين هم ضعيف تر خواهد شد. 
آمادگي جوانان فلسطيني، و قدرت نمايي مجموعه هاي 
ارزشمند جهادي، و اعداد قّوه به صورت مستمر، فلسطين 
را روزبروز قدرتمند تر و دشمن غاصب را روزبه روز ناتوان تر 
و زبون ت��ر خواهد كرد. زمان آغ��از و توقف درگيري ها 
بسته به تشخيص بزرگان جهادي و سياسي فلسطيني 
است، ولي آماده سازي و حضور قدرتمندانه در صحنه، 
تعطيل بردار نيست. تجربه »شيخ  جراح« در ايستادگي 
در برابر زورگويي رژيم و شهرك نش��يناِن مزدور، بايد 
دستورالعمل هميشگي مردم غيور فلسطين باشد. به 
جوانمردان »شيخ جراح« درود مي فرستم. دنياي اسالم 
يكسره در برابر قضيه فلسطين، مسوول و داراي تكليف 
ديني است. عقل سياسي و تجربه هاي حكمراني هم اين 
حكم شرعي را تأييد و بر آن تأكيد مي كند. دولت هاي 
مسلمان بايد در پشتيباني از ملت فلسطين صادقانه وارد 
ميدان شوند، چه در تقويت نظامي، چه در پشتيباني مالي 
كه امروز بيش از گذشته مورد نياز است، و چه در بازسازي 
زيرساخت ها و ويراني ها در غزه. مطالبه و پيگيري ملت ها، 
پشتوانه اين خواسته ديني و سياسي است. ملت هاي 
مس��لمان، بايد انجام اين وظيفه  را از دولت هاي خود 
مطالبه كنند، خود ملت ها ني��ز در حّد توان موظف به 
پشتيباني مالي و سياسي اند. وظيفه مهم ديگر، پيگيري 
مجازات حكومت تروريست و سفاك صهيونيست است. 
همه وجدان هاي بي��دار تصديق مي كنند كه جنايت 
گسترده كشتار كودكان و زنان فلسطيني در اين 1۲ روز 
نبايد بي مجازات بماند. همه عوامل موثر رژيم و شخص 
جنايتكار نتانياهو بايد تحت پيگرِد دادگاه هاي بين المللي 
و مستقل قرار گيرند و مجازات شوند؛ و اين به حول قوه 

الهي تحقق خواهد يافت، واهلل غالٌب علي امره.
سيد علي خامنه اي

بورس عامل تورم نيست
اعمال محدوديت براي فع��االن بازارهاي مالي و منع 
حضور آنها در اين بازارها وضعيت نامطلوبي براي گردش 
سرمايه در اقتصاد به وجود مي آورد. براي سرمايه گذاران 
صرفاً بايد ريسك هاي فعاليت در يك بازار شرح داده شود 

و محدوديتي ايجاد نشود.
در چند سال گذشته معامالت آتي سكه به دليل اثرات 
آن برافزايش قيمت نقدي سكه در بازار سرمايه تعطيل 
شد؛ درحالي كه در زمان اعمال اين محدوديت قيمت 
سكه در محدوده يك ميليون تومان معامله مي شد و االن 
در محدوده 10 ميليون تومان است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه اعمال محدوديت ها نه تنها اثري در كنترل 
قيمت نداش��ته، بلكه قيمت ها افزايش پيدا كرده اند. 
كشيده شدن نقدينگي به سمت بازارهايي مانند ارزهاي 
ديجيتال بازدهي بهتر آنها نسبت به بورس بوده است. 
نمي توان با وضع قانون، با فعاليت در اين حوزه برخورد 
كرد. اعمال محدوديت در فضاي كسب وكار و اقتصاد 
به  مرور بي ثباتي در كل اقتصاد را پديد مي آورد. بورس 
عامل تورم نيست، اما از تورم هم جدا نبوده؛ بورس و تورم 
همواره يك رابطه علل و معلولي در كنار يكديگر دارند. 
كاهش ارزش پول ملي يا تورم كه از آن صحبت مي كنيم 
شامل همه حوزه ها ازجمله قيمت كاال و خدمات مسكن، 
ارز، طال و بورس هم مي شود. اين تورم، مازاد نقدينگي و 
قدرت خريدي است كه پشتوانه اقتصادي ندارد. فردي 
به يك باره ميزان دارايي اش از 100 واحد به ۲00 واحد 
افزايش مي يابد و اگر اين افزايش پش��توانه اقتصادي 
نداش��ته باش��د، تورم به وجود مي آيد. همچنين اين 
قدرت خريدي كه در صاحب سهام ايجادشده، تقاضا در 
ساير بازارها را افزايش مي دهد و اين هم منجر به تورم 
مي شود. بورس عامل تورم نيست، اما همه اين موارد به 
هم مرتبط هستند. برخي از افراد ادعا مي كنند كه بورس 
عامل تورم است كه صحيح نيست، بورس نه اعمال تورم 
اس��ت و نه سدي در برابر آن. همه بازارها همسو با تورم 
حركت مي كنند. حاال ممكن اس��ت حركت برخي با 
تأخير همراه شود، اما آثار عدم تناسب نقدينگي با بنيه 
اقتصادي كشورها در همه بازارها به مرور خود را نشان 
مي دهد و نمي توان يك بازار را سدي در برابر تورم دانست.

۴۰۰ هزار ميليارد تومان ارزش 
3۰ميليون سهام عدالت در 31 استان

حدود ۳0 ميليون مش��مول س��هام عدالت، سهام دار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت هستند 
كه ارزش دارايي اين شركت ها يا همان سرمايه مشموالن 
در اين شركت ها در ۳1 استان كشور حدود ۴00 هزار 
ميليارد اس��ت و مش��موالن بايد با حضور در مجامع 
الكترونيكي اين شركت ها، در تعيين اعضاي هيات مديره 
هر ش��ركت و در نهايت نحوه هدايت اين س��رمايه ها، 
نقش خود را ايفا كنند. پس از آزادسازي سهام عدالت 
در ارديبهشت ماه س��ال گذش��ته، ۳0 ميليون نفر از 
حدود ۵0 ميليون مشمول س��هام عدالت، با انتخاب 
روش غيرمستقيم براي مديريت سهام خود، سهام دار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت شدند. 
در اين راستا، چندي پيش فراخوان كانديداتوري براي 
عضو هيات مديره ش��دن ش��ركت ها برگزار و قرار شد 
مشموالن پس از سجامي ش��دن در مجامع شركت و 
اعمال راي كنند.درواقع مش��موالن هر استان بايد از 
طريق سامانه ديما از زمان برگزاري مجمع استاني كه 
سهام دار آن هستند باخبر شده و به صورت الكترونيكي 
در مجمع حضور مي يافتند و به افرادي كه كانديداتوري 
هيات مديره ش��ده بودن��د، راي مي دادند.طبق قانون 
تجارت، در نوبت نخست حضور ۵0 درصد سهام داران 
به اضافه يك راي ضروري اس��ت و اگ��ر اين ميزان به 
حد نصاب نرس��يد، در نوبت دوم راي گيري با هر تعداد 
سهام دار برگزار مي شود.البته آمارها حاكي از آن است 
كه از ميان ۳1 استان كشور، به جز استان هاي تهران، 
البرز و سمنان، نوبت اول مجامع 18 استان برگزار شده 
اس��ت. همانطور كه ذكر شد در مجمع عمومي به طور 
فوق العاده نوب��ت اول بايد ۵0 درصد به اضافه يك حق 
راي در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسميت 
پيدا كند اما در مجامع هيچ كدام از اين 18 استان اين 
اتفاق رخ نداده است. مجامع 10 استان ديگر هم هنوز به 
دليل حكم دادستاني برگزار نشده است.بنابراين نوبت 
دوم مجامع 18 استان به زودي برگزار خواهد شد و چه 
سهام داران در مجمع شركت كنند چه نكنند، اعضاي 
هيات مديره انتخاب خواهند شد.مشموالن بايد توجه 
داشته باشند كه عملكرد اعضاي هيات مديره بر آينده 
شركت و در نتيجه ميزان سرمايه شركت و ميزان سودي 
كه افراد ساالنه تحت عنوان سود سهام عدالت دريافت 
مي كنند، تاثيرگذار است؛ بنابراين انتظار مي رود در اين 

مجامع حضور يافته به افراد مورد تاييد خود راي دهند.

تيغ دولبه اي به نام »ارز ديجيتال«
شرايط فعاليت دربازار ارزهاي ديجيتالي شفاف نيست 
وعالوه برخروج سرمايه از كشور، هيچ نشانه اي از وجود 
سازوكارهاي حفظ دارايي مردم ارايه نشده، بنابراين 
همگان در اين زمينه بايد احتياط هاي الزم را به خرج 
دهند. به دنبال نوس��انات بازارهاي ارز و سكه و طال و 
همچنين ريزش هاي مكرر شاخص بورس، برخي از 
سرمايه گذاران ُخرد ترجيح دادند، سرمايه هاي اندك 
خود را وارد بازارهاي ديگ��ر كنند.يكي از اين بازارها، 
رمز ارزهاس��ت كه با توجه به س��ير صعودي برخي از 
ارزهاي ديجيتال مانند بيت كوين و اتريوم و... س��بب 
جذب بسياري از سرمايه گذاران ش��ده است. اما اين 
روزها نگراني هاي بسياري گريبان گير سرمايه گذاران 
در اين حوزه ش��ده  به طوري كه نوسانات جهاني بازار 
رمزارزها، سرمايه گذاري در اين عرصه را با ريسك هاي 
بزرگي مواجه كرده اس��ت.همچنين خبر بازداش��ت 
يكي از فعاالن اين بازار و تعطيلي صرافي كريپتو لند 
در كنار اظهارنظر مقامات پليس و نمايندگان مجلس 
و نهادهاي صنفي باعث شده دغدغه مندي و نگراني 
در اين امر پيش از پيش نمايان شود.با همه اين احوال 
نظرات متعددي در مورد رمز ارزها در ايران و دنيا وجود 
دارد و در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز هنوز اجماع 
نظر در اين حوزه به وجود نيامده است. در ايران برخي 
موافقان معتقدند بر اساس تجزيه و تحليل مشكالت 
اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ارزهاي رمزپايه 
مي توانند روند توسعه را در زمينه هاي مختلف تسريع 
كنند. در همين راستا سپهر محمدي، رييس انجمن 
بالكچين ايران ب��ه خبرنگار ايِبنا گف��ت: ورود بانك 
مركزي به حوزه رمز ارز با ريس��ك هايي همراه است، 
اما بخش خصوصي اعتقاد دارد كه اين نوع ريسك ها 
تا حدودي قابل مديريت هس��تند و م��ا مي توانيم به 
روش هاي مختلف اين ريسك ها را مديريت كنيم.وي 
ادامه داد: مجلس هم در همين راستا بحث قانونگذاري 
و ش��فافيت و ضابطه مند ش��دن رمز ارزه��ا را مورد 
پيگيري قرار داده است. رييس انجمن بالكچين ايران 
افزود: البته بايد دانست كه الزمه ضابطه مند شدن و 
قانونگذاري اين نيست كه حتما مجوزي صادر شود، 
بلكه مي توان از روش هاي خود تنظيم گري و مديريت 
ريسك در اين حوزه استفاده كرد.محمدي با بيان اينكه 
حوزه رمز ارزها از جمله فناوري هاي نوظهور و مهم به 
شمار مي رود كه با توجه به كاركرد در سيستم اقتصادي 
و پولي بايد بر آنها به دقت نظارت شود گفت: رگوالتور 
)تنظيم گر( معموال چابك نيست و در شناسايي ضرائب 
و يادگيري تاخير دارد به همين دليل پيشنهاد مي شود 
از يك نهاد خصوصي خود تنظيم گر براي اين موضوع 
استفاده شود؛ روشي كه در بسياري از كشورهاي دنيا 
از آن استفاده شده است.محمدي معتقد است كه در 
حوزه رمز ارز، بانك مركزي بايد نظارت عاليه را داشته 
باشد و دغدغه هاي رگوالتور با نهاد خودتنظيم گر بخش 
خصوصي مطرح شود و در نهايت اين نهاد خصوصي 
بر فعاالن اين حوزه نظارت داش��ته باشد.با اين حال 
در س��وي ديگر ماجرا برخي مخالفان و كارشناسان 
از تهديدهاي بازار رمزارزها س��خن به ميان مي آورند 
و نس��بت به خروج س��رمايه ها تحت تاثير خريد ارز 
ديجيتال هشدار مي دهند. محمودي اصل، كارشناس 
مسائل اقتصادي از جمله افرادي است كه نسبت به ضرر 
و زيان احتمالي در اين بازار هشدار داده و در مصاحبه اي 
اظهار كرده اس��ت »رمز ارزها در ميان مردم رد و بدل 
مي شود و به نوعي مردم دست به قمار مي زنند و هيچ 

تحليل اقتصادي هم پشت سر آن نيست.«

تجربه رشد نقدينگي از ۱3 درصد تا باالي 40 درصد در 4 دهه اخير

ميانگين رشد قيمت خوراكي ها 6۱ درصد بوده است 

رشد باالي 40 درصدي نقدينگي، سپرده و تسهيالت بانكي در سال 99

نرخ تورم نقطه اي ۴6 درصد در ارديبهشت 1۴۰۰
نرخ تورم ارديبهشت ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي ايراني 
۴1 درصد اعالم شد كه با افزايش همراه بوده است. مركز 
آمار ايران جزييات تورم در ارديبهشت ماه را اعالم كرد.

بر اس��اس اين گزارش، نرخ تورم ساالنه ارديبهشت ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور به ٤١درصد رسيده كه 
نس��بت به همين اطالع در ماه قبل، ٢,١ درصد افزايش 
نشان مي دهد.همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روستايي به ترتيب ٤٠,٥ درصد و ٤٣.٢ درصد 
مي باشد كه براي خانوارهاي ش��هري ١,٩ واحد درصد 
افزايش و ب��راي خانوارهاي روس��تايي ٢.٦ واحد درصد 

افزايش داشته است. اما منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد 
تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است. نرخ تورم نقطه اي در ارديبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد 
٤٦,٩ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 
ميانگين ٤٦.٩ درصد بيشتر از ارديبهشت ١٣٩٩ براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه 
كرده  اند.ن��رخ تورم نقطه اي ارديبهش��ت ماه ١٤٠٠ در 
مقايس��ه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با كاهش ٢ واح��د درصدي به ٦١.١ درصد 

و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با كاهش ٢.٧ 
واحد درصدي به ٤٠.٣ درصد رسيده است. اين در حالي 
است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٤٦,١ 
درصد مي باشد كه نس��بت به ماه قبل ٢,٧ واحد درصد 
كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روستايي ٥١,٠ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٢,٠ واحد 

درصد كاهش داشته است.

     كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل، تورم 

ماهانه است كه اين شاخص در ارديبهشت ١٤٠٠ به ٠,٧ 
درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 
دو درصد كاهش داشته است.تورم ماهانه براي گروه هاي 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراك��ي و خدمات« به ترتي��ب ٠.٨- درصد و ١.٦ 
درصد بوده است.اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي شهري ٠,٧ درصد مي باشد كه نسبت به 
ماه قبل ١.٩ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي ٠.٧ درصد بوده كه 

نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد كاهش داشته است.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در آخرين ماه سال 1399 و قبل از اجراي قانون جديد چك 
و ثبت چك ها در سامانه صياد، ميزان مبادله و برگشتي چك 
رشد قابل توجهي داشته و اين موضوع نشان مي دهد كه 
كسب وكارهاي مختلف تصميم گرفته اند كه قبل از اجراي 
قانون جديد نس��بت به وصول چك اقدام كنند و لذا اين 
موضوع رشد مبلغ مبادله و برگشتي را موجب شده و مبادله 
27 درصد و برگشتي بيش از 37 درصد نسبت به بهمن ماه 
رشد داشته است.  بيش از 9 ميليون و ۶۰۰ هزار فقره چك به 
ارزشي حدود 2۵۸2 هزار ميليارد ريال در اسفندماه 1399 
در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتيب 11.7 درصد و 2۶.9 درصد افزايش نشان 
مي دهد. براساس آمار بانك مركزي بيش از 9 ميليون و ۶۰۰ 
هزار فقره چك به ارزشي حدود 2۵۸2 هزار ميليارد ريال 
در اسفندماه 1399 در كل كشور مبادله شد كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 11.7 درص�د و 2۶.9 
درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان 
تهران بيش از 3 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر 131۸ 
هزار ميليارد ريال مبادله شد. در اسفندماه سال جاري، ۴9.9 
درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است كه به 
ترتيب با 31.3 درصد، 11 درصد و 7.۶ درص�د بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 
۶۴.2 درصد از ارزش چك هاي فوق در س��ه استان تهران 
)۵1.1 درصد(، اصفهان )7.1 درصد( و خراسان رضوي )۶ 
درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با 

ساير استان ها دارا بوده اند.

  چك هاي وصولي
حدود ۸ ميليون و 9۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر 
22۶9 هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتي��ب 11.۸ درصد و 2۵.۶ درصد 
افزايش نشان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله 
ش��ده در ماه مذكور به ترتيب 92.1 درصد و ۸7.9 درصد 
وص�ول شده است. درص�د تع�داد و مبل�غ چك هاي وصول 
ش��ده در بهمن ماه 1399 به ترتيب مع��ادل 91.9 درصد 
و ۸۸.۸ درصد و در اس��فندماه 139۸ به ترتيب برابر ۸9.1 
و ۸۸.2 درصد بوده اس��ت. در اس��فندماه 1399 در استان 
تهران بيش از 2 ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود 11۶1 هزار ميلياردريال وصول شد كه از نظر تعداد 
93.۴ درصد و از نظر ارزش ۸۸.1 درص�د از كل چك هاي 

مبادله اي وصول ش��ده اس��ت. در ماه مذكور در بين ساير 
استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد چك هاي وصولي 
به كل چك هاي مبادله اي در استان، به ترتيب به استان هاي 
گيالن )93.9 درصد(، البرز )93 درصد( و يزد )92.۵ درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)۸۴.2 درصد(، خراس��ان شمالي )۸7.۴ درصد( و لرستان 
)۸7.۸ درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي وصولي 
به كل چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 
داده اند. در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيش��ترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش 
چك هاي مبادله اي در استان به ترتيب به استان هاي قزوين 
)۸9 درص�د(، مركزي )۸9.3 درص��د( و مازندران )۸۸.۸ 
درصد( اختصاص يافته است و استان هاي هرمزگان )7۶.۵ 
درصد(، خراسان شمالي )۸۰.1 درصد( و ايالم )۸۰.۵ درصد( 
كم ترين نس��بت ارزش چك هاي وص�ول��ي به كل ارزش 

چكهاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

  چك هاي برگشتي
حدود 7۶3 هزار فقره چك به ارزشي بيش از 312 هزار 
ميليارد ريال در اسفندماه 1399 در كل كشور برگشت 
داده شده است كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتيب 9.۵ درصد و 37.7 درصد افزايش نشان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در 
ماه مذكور به ترتيب 7.9 درصد و 12.1 درصد برگشت 

داده شده است.
درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت داده شده در بهمن 
ماه 1399 به ترتيب معادل ۸.1 درصد و 11.2 درصد و در 
اسفندماه 139۸ به ترتيب برابر 1۰.9 و 11.۸ درصد بوده 
است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بيش از 197 هزار 
فقره چك به ارزشي بالغ بر 1۵7 هزار ميليارد ريال برگشت 
داده ش��د كه از نظر تعداد ۶.۶ درصد و از نظر ارزش 11.9 

درصد از كل چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در بين س��اير استان هاي كشور، بيشترين 

نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل چك هاي مبادله اي 
در استان، به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و بويراحم�د 
)1۵.۸ درصد(، خراسان شمالي )12.۶ درصد( و لرستان 
)12.2 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي گ�يالن 
)۶.1 درصد(، البرز )7 درصد( و يزد )7.۵ درصد( پايين ترين 
نس��بت تعداد چك هاي برگشتي به كل تعداد چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش 
چك هاي مبادله شده در استان به ترتيب به استان هاي 
هرمزگان )23.۵ درصد(، خراس��ان ش��مالي )19.9 
درصد( و ايالم )19.۵ درصد( اختصاص يافته اس��ت 
و اس��تان هاي قزوين )1۰.۵ درصد(، مركزي )1۰.7 
درص��د( و مازندران )11.2 درصد( كم ترين نس��بت 
ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي  مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

ويژه
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موافقت با واكسيناسيون كاركنان 
شاغل  بانكي در شعب بيمارستاني 

ب��ا پيگيري ه��اي مس��تمر مديرعام��ل بان��ك رفاه 
كارگران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 
واكسيناسيون كاركنان سيستم بانكي شاغل در شعب 
بيمارستاني، موافقت كرد. به گزارش روابط عمومي بانك 
رفاه كارگران، اس��ماعيل هلل گاني در نامه اي به وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، اهميت خدمات 
شعب بيمارستاني را به شهروندان و كادر درمان برشمرد 
و با تأكيد بر خطرات ناشي از فعاليت در بيمارستان ها 
و مش��كالتي كه كاركنان بانك در چنين فضاي كاري 
با آن مواجه هستند، خواس��تار در اولويت قرار گرفتن 
واكسيناسيون اين كاركنان شد كه وزارتخانه مذكور با 

درخواست مديرعامل بانك رفاه كارگران موافقت كرد.

تحليل ديدگاه نامزدها
در مسير لغو تحريم ها

شركت هاي نفتي معتبر جهان و... نمي توان هزينه مبادله 
اقتصاد را كاهش داد و فناوري جديد را به كشور انتقال 
داد و مزيت نس��بي را به دنيا معرفي ك��رد و از معادن و 

ميادين نفت بهره برد. 
به عب��ارت ديگر نمي توان در ش��رايط تحريم بانكي و 
نقل و انتقال منابع و همچني��ن تحريم فروش نفت و 
تحريم هاي بيمه اي و بانكي و خودرويي و بدون مشاركت 
شركت هاي معتبر خارجي، كش��ور را با ارزش افزوده، 
بهره وري، كارايي، رشد سرمايه گذاري، رشد اقتصادي 
و... همراه كرد. بر اين اساس، لغو تحريم ها در اين شرايط 
از شكستن تحريم ها مهم تر است زيرا بهبود مديريت 
اقتصاد اي��ران و انتخاب افراد شايس��ته و ايجاد فضاي 
رقابتي در سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و در يك 
كالم توسعه همه جانبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي به گذر زمان ني��از دارد و يك برنامه حداقل 
2۰ س��اله مبتني بر اصل آزادي، حقوق ش��هروندي، 
امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت، امنيت بخش 
خصوصي است كه بعد از چند انتخابات، اصالح ساختار، 
رشد س��رمايه گذاري ها و افزايش رفاه و رضايت مردم 

امكان پذير است. 
متناسب سازي رش��د جمعيت با منابع و اقليم، آب و 
منابع كش��اورزي و توليدي، و تربيت نيروي انس��اني 
مورد نياز پيشرفت و توس��عه، ايجاد رفاه و رضايت در 
مردم و... مي تواند ت��اب آوري اقتصاد را افزايش بدهد و 
اقتصاد مقاومتي را حاكم سازد و نياز كشور به خارج را 
كاهش دهد و تجارت، واردات و صادرات را متكي به رشد 
توانايي هاي داخلي كند و... اما همه اين موارد نيازمند 
برنامه ريزي و صرف زمان اس��ت و در ش��رايط سخت 
تحريم و در يك دوره كوتاه چند ساله امكان پذير نيست.

نمي توان انتظار داش��ت كه در ش��رايط سوءمديريت 
داخلي، افزايش هزينه ه��اي بين المللي و منطقه اي و 
تحريم ها، نبود ش��ريك تجاري و شركت هاي معتبر 
خارج��ي و... تنها با تكي��ه بر نيروه��اي داخلي، همه 
مشكالت را حل كرد. در نتيجه تحليل ديدگاه نامزدها 
در مسير لغو تحريم ها بيشتر مورد توجه فعاالن سياسي 
و نخبگان و رسانه ها قرار مي گيرد و جذابيت بيشتري 

براي راي دهندگان دارد. 
بر اين اس��اس، مردم، نخبگان و رس��انه ها به اين نكته 
توجه دارند كه همچن��ان ادبيات نامزدهاي انتخابات، 
بايد رفع و لغو تحريم ها باشد تا با سرعت بيشتري امكان 
گشايش فضاي كسب و كار و كالن اقتصاد فراهم شود 
و هزينه هاي مبادله و تحريم ها كاهش يابد. زيرا اقتصاد 
ايران از همه مزيت هاي نس��بي دانش، معادن، منابع، 
نيروي انساني، شبكه بانكي، فناوري توليد نفت، نيرو، 
انرژي و آب و فاضالب و رشته هاي مختلف صنعتي به 
يك ميزان برخوردار نيست. در برخي موارد مزيت هاي 
بهتري دارد و در برخي مزيت ها همچنان وارد كننده و 
استفاده كننده فناوري روز جهان است و بدون مشاركت 
شركت هاي خارجي قادر به كاهش هزينه هاي توليد يا 

افزايش توليد و رشد سرمايه گذاري ها نيست. 
در نتيجه ادبيات نامزدهايي كه همچنان از ديپلماسي 
براي گشايش مشكالت و لغو تحريم ها سخن مي گويند، 
بيشتر مورد توجه مردم و رسانه ها قرار مي گيرد و جدي تر 
گرفته مي ش��ود. زيرا كس��اني كه معتقدند مي توان 
تحريم ها را دور زد و با مديريت داخلي مي توان مشكالت 
را حل كرد، بايد توجه داشته باشند كه تحريم ها مي تواند 
بخشي از توانايي را افزايش دهد و فرصت ساخت و ساز 
و تالش را ايجاد كند، اما در همه زمينه ها اين كار امكان 

پذير نيست. 
وقتي بهره وري پايين اقتصاد موجب تزريق روزانه بيش 
از 3 هزار ميليارد تومان مي ش��ود، تا دولت و واحدهاي 
اقتصادي بتوانند روي پاي خود بايستند، به اين معني 
است كه فش��ار تورمي ۵۰ درصدي را شاهد هستيم و 
مردم بيش از اين قادر به تامين مخارج خود نيستند و 
تحمل رشد قيمت ها را ندارند و لذا نمي توان انتظار داشت 
كه همچنان فشارهاي تورمي تحمل شود تا مديريت 
داخلي قادر به حل مش��كالت باشد. بر اين اساس الزم 
است كه از همه ظرفيت ها استفاده شود و حتي از يك روز 

و يك ساعت هم براي كاهش تحريم ها بايد بهره ببريم.

 معناي »رجل سياسي« 
در قانون و شرع؟

 سازمان يك كش��ور را خواهند داش��ت. امروز در 
سراس��ر دنيا در بسياري از مس��ووليت ها ما شاهد 
موفقيت زنان در س��طوح مختلف بوده ايم و نه تنها 
مي توانيم در سطوح مديريت مياني، بلكه در سطوح 
مديريت كالن كش��وري به استناد قانون اساسي، 
زنان را جزو رجل سياس��ي محسوب كنيم.  رجل 
سياسي به شخصيت سياسي اطالق مي شود نه به 
جنسيت خاصي اما ما شاهد هستيم كه زنان هرچند 
در انتخابات رياست جمهوري كانديدا مي شوند ولي 
هيچگاه به  عنوان كانديداهاي نهايي مطرح نشده اند.

با دوج كوين
در دوبي خانه بخريد

براي نخستين بار در خاورميانه قرار است امكان انجام 
معامالت بزرگ مس��كوني با دوج كوين فراهم شود.به 
گزارش خبرگزاري فرانس��ه، در راستاي افزايش نقش 
ارزهاي ديجيتالي در كس��ب و كاره��اي امارات، يك 
شركت ساخت و ساز عمراني مس��تقر در دوبي اعالم 
كرد در نظر دارد امكان خريد واحدهاي مسكوني در اين 
شهر با اس��تفاده از دوج كوين را فراهم كند. طبق اعالم 
شركت سامانا، خريداران مي توانند با پرداخت دوج كوين 
مالك خانه در پروژه جميرا ويليج س��يركل ش��وند و 
همچنين از پنج درصد تخفيف در مقايسه با پرداخت 
بر حس��ب ارزهاي ديگر نيز بهره مند ش��وند. عمران 
فاروق- مديرعامل اين شركت- با بيان اينكه پرداخت 
با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتالي روشي ايده آل و بدون 
واسطه است، افزود: مي توانيم با استفاده از قراردادهاي 
هوشمند و ظرفيت هاي ش��بكه بالك چين بر موانع 
موجود غلبه كنيم. دوج كوين نيز به مانند ساير ارزهاي 
ديجيتالي در روزهاي اخير ريزش ش��ديدي را تجربه 
كرده اما نظر برخي از طرفداران آن، رسيدن قيمتش به 
قله هاي جديد است. ايالن ماسك- مديرعامل تسال و از 
طرفداران سرسخت دوج كوين-نيز در توييتي با انتشار 
عكس يك دالر مات شده نوشته بود: مي توانيد قيمت 
دوج كوين پش��ت شنجره را به من بگوييد؟ ماسك كه 
بارها و بارها از دوج كوين حمايت كرده، همچنين خبر 
از همكاري خود با توس��عه دهندگان دوج كوين براي 
افزايش كارايي اين رمزارز داده است.جيمز انگل- استاد 
اقتصاد در دانش��گاه جورج ت��اون- گفت: فكر مي كنم 
وضعيت براي ايالن ماسك خيلي خوب است. مي تواند 
هر چه مي خواهد راجع به بيت كوين بگويد يا بنويسد و 
براي فعاالن بازار هم نظر وي در خصوص تعيين مسير 
قيمت اين رمزارز نقش زيادي دارد. انگل در عين حال 
هشدار داد دوج كوين داراي نوسان خيلي زيادي است 
و سرمايه گذاري در آن ريسك خاص خود را دارد: وقتي 
در زمين ايالن ماسك بازي مي كنيد بايد آماده باشيد كه 

تمام سرمايه خود را از دست بدهيد.

بيت كوين
عصاي دست دور زدن تحريم

موسسه اليپتيك در گزارش��ي اعالم كرد حدود ۴.۵ 
درص��د كل بيت كوين هاي جهان در طول س��ال در 
ايران استخراج مي ش��ود.به گزارش رويترز، موسسه 
اليپتيك در گزارشي اعالم كرد حدود ۴.۵ درصد كل 
بيت كوين هاي جهان در طول سال در ايران استخراج 
مي شود كه اين امر به اين كشور امكان مي دهد صدها 
ميليون دالر درآمد كسب كند و آن را صرف واردات و 
كاهش پيامدهاي تحريم ها كند. تخمين زده مي شود 
ايران حدود يك ميليارد دالر در سال از طريق استخراج 
بيت كوين درآمد كس��ب كند. در حال حاضر تقريبا 
تمام بخش هاي اقتصاد ايران توس��ط امريكا تحريم 
شده است كه از جمله آنها مي توان به تحريم كل بخش 
نفت و همچنين تحريم بخش هاي بانكي و كشتيراني 
اشاره كرد. بانك مركزي ايران مبادله بيت كوين و ساير 
ارزهاي ديجيتالي را ممنوع اما اس��تخراج آنها را مجاز 
اعالم كرده است با اين حال در بازارهاي سياه، ارزهاي 
ديجيتالي به شكل گس��ترده اي در اين كشور معامله 
مي شوند. موسس��ه اليپتيك با جمع آوري داده هاي 
مركز آلترنيتي��و فاينانس تخمين زده اس��ت حدود 
۶۰۰ مگاوات برق در ايران توسط استخراج كنندگان 
ارزهاي ديجيتالي استفاده شده است. بيتكوين و ساير 
ارزهاي ديجيتالي در فرآيند استخراج، توليد مي شوند 
كه در آن كامپيوترها و دستگاه هاي استخراج از طريق 
حل مس��ائل پيچيده رياضي، پاداش خود را به شكل 
ارزهاي ديجيتالي دريافت مي كنند.  به گفته اليپتيك، 
تهران دريافته است كه استخراج بيتكوين يك فرصت 
جذاب براي اقتصاد تحت تحريمش است كه مشكل 
دسترس��ي به وجه نقد )دالر( دارد. برق مورد استفاده 
استخراج كنندگان ارزهاي ديجيتالي در ايران ساالنه به 
انرژي معادل سوختن 1۰ ميليون بشكه نفت نياز دارد 
كه حدود چهار درصد صادرات نفت ايران در سال 2۰2۰ 
بوده است. استخراج كنندگان ايراني بيت كوين دريافت 
مي كنند و اين ارز را براي واردات تخصيص مي دهند تا 
بدين ترتيب نياز به واسطه هاي بانكي كه به دليل تحريم 
از ارايه خدمت به ايران خودداري مي كنند، برطرف شود.

ريزش مجدد رمزارزها
ارزش بيشتر ارزهاي مهم ديجيتالي به شدت ريزش كرد.

به گزارش سي ان بي س��ي، براي دومين بار متوالي يك 
خبر از چين باعث ريزش قيمت ارزهاي ديجيتالي شد. 
مجلس اين كشور خبر از اعمال محدوديت استخراج و 
معامله بيت كوين داده است. از طرف ديگر تحليلگران 
بانك سوس��يه جنرال فرانس��ه در گزارش��ي نوشتند 
بيت كوين آش��كارا بي ثبات تر از طال است و اين مساله 
سرمايه گذاران محتاط را از آن فراري مي دهد. همچنين 
سازمان صلح سبز امريكا اعالم كرد به دليل نگراني هاي 
زيس��ت محيطي، پذيرش بيت كوين را متوقف كرده 
اس��ت. وزارت خزانه داري امريكا در نظر دارد تا رويكرد 
سختگيرانه تري را در قبال ارزهاي ديجيتالي اتخاذ كند. 
طبق اعالميه منتشرشده توسط اين وزارت خانه، كليه 
تراكنش هاي ارزهاي ديجيتالي به ارزش 1۰ هزار دالر و 
بيشتر بايد به دفتر خدمات داخلي درآمدي گزارش شود. 
خزانه داري امريكا با اشاره به مشكل رديابي تراكنش ها 
و استفاده از آنها در امور غيرقانوني گفته است در مورد 
تراكنش هاي قانوني با ارزهاي ديجيتالي هم بايد جلوي 
فرار مالياتي گرفته ش��ود. روز چهارش��نبه يكي از كم 
سابقه ترين ريزش هاي ارزهاي ديجيتالي در طول تاريخ 
آنها رقم خورد: در ساعاتي از معامالت روزانه، بيت كوين 
به عنوان باارزش ترين ارز ديجيتالي جهان 12 هزار دالر از 
ارزش خود را از دست داد و تا 3۰ هزار دالر هم سقوط كرد. 
اتريوم- دومين ارز ديجيتالي بزرگ جهان- هم حدود ۴۰ 
درصد و دوج كوين- محبوب ترين ارز ديجيتالي- حدود 

نصف ارزش خود را از دست دادند.

مبلغ مبادله چك در اسفند 99 افزايش 27 درصدي داشت

نگاهي به فراز و فرود نرخ دالر

رشد 37 درصدي مبلغ چك برگشتي در اسفند 99

كاهش قيمت سكه در اولين روز هفته
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري | در بازار ارز 
قيم��ت دالر 22 هزار و 9۰۰ تومان، قيمت يورو 27 هزار و 
۸۰۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و 2۵۰ تومان اعالم شده 
است.قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
)شنبه( در بازار تهران با كاهش ۶۰ هزار توماني نسبت به 
روز كاري گذشته به رقم 1۰ ميليون و 2۰ هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 9 ميليون و 9۵۰ هزار 
تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸۰۰ تومان و سكه يك 
گرمي هم 2 ميليون و 2۵۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك 
ميليون و 1۸ هزار تومان رسيد. قيمت مثقال طال نيز چهار 
ميليون و ۴2۵ هزار تومان شد.همچنين هر اونس جهاني 

طال نيز يك هزار و ۸۸1 دالر و ۶۰ سنت فروخته شد.

  رشد اندك دالر در كانال ۲۲ هزار تومان
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي شنبه، يكم خردادماه با ۴۵ 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 22 هزار 
و 3۴۵ تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با 2۰9 تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 27 هزار و 3۸1 
تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 21 هزار و 9۰3 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 2۶ هزار و ۸3۸ تومان بود.عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 22 هزار و 3۴۵ 
تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 12۴ تومان اعالم ش��د. 
همچنين نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 3۸1 تومان 
و ن��رخ فروش آن نيز 27 هزار و 11۰ تومان اعالم ش��د.در 
سامانه سنا نيز دالر 22 هزار و 21۵ تومان و يورو 27 هزار 
و ۵2 تومان قيمت خورده است.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله ي��ورو به قيمت 2۵ هزار و 1۶۸ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت 2۰ هزار و ۶۶۸ تومان معامله 
شد. بررس��ي نرخ دالر در دومين ماه سال بيانگر اين است 
كه ميانگين نرخ فروش اين نوع ارز در بازار تقريبي معادل 
22 هزار و ۸۴۵ تومان بوده و براي مدتي با كاهش 2۰۰۰ 
تا 3۰۰۰ توماني مواجه شده است اما در روزهاي پاياني ماه 
افزايش نسبي يافت. بازار ارز متاثر از سيگنال هاي مذاكرات 
وين روزهاي پاياني فروردين ماه را با كاهش قيمت سپري 
كرد به طوري كه نرخ دالر به كانال 23 هزار تومان هم نزديك 
شد.اما با ورود به دومين ماه سال جاري دالر وارد كانال 2۴ 
هزار تومان شد و تا 1۰ روز بعد در محدوده 23 هزار تومان 
قرار گرفت. با رسيدن اخبار مثبت از مذاكرات وين، روند 
كاهش قيمت ها در بازار ارز شروع شد و نرخ دالر در كمتر 
از يكي دو روز معادل 2۰۰۰ تومان كاهش يافت به گونه اي 
كه وارد كانال 21 هزار تومان شد حتي در روزهايي به 2۰ 
هزار تومان هم نزديك شد. اما روند كاهشي در بازار ارز عمر 
كوتاهي داشت و روند افزايشي در بازار دوباره جان گرفت 
و در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه دالر به 23 هزار تومان 
هم رسيد.بررسي ها نشان مي دهد كه ميانگين نرخ دالر در 
ارديبهشت در بازار آزاد و صرافي ها به ترتيب تقريبا معادل 
22 هزار و ۸۴۵ تومان و 22 هزار و 2۸7 تومان بوده است.در 

كل، بازار ارز در ارديبهشت ماه بيش از پيش تحت تاثير جو 
رواني و سياسي قرار گرفت و طبق گفته تحليلگران اين بازار 
و فعاالن آن در انتظار نتيجه مذاكرات ايران و امريكا درباره 
احياي برجام بودند.در اين بين، گفته هايي مطرح مي شد 
كه بانك مركزي اقدام به ارزپاشي كرده است تا روند بازار 
كاهشي شود كه رييس كل بانك مركزي در پاسخ گفت: 
روند كاهش��ي در بازار ارز ناشي از ارز صادركنندگان است 
و روش ما ارزپاشي نيست زيرا، در اين راستا بازار متشكل 
ارزي ايجاد شده است.درحالي كه كارشناسان اقتصادي تنها 
عامل موثر در كاهش نرخ دالر در اين ماه را اخبار مذاكرات 
وين مي دانند، همتي معتقد اس��ت كه نرخ دالر را به 2۰ 
هزار تومان رسانده است و بيش از اين هم كاهش مي يابد. 
همچنين، وي احتمال رفع تحريم ها و آزادي منابع بانك 
مركزي و ايجاد انتظارات مثبت را از عوامل موثر در كاهش 
نرخ ارز اعالم كرده است. از سوي ديگر، كارشناسان ثبات 
نرخ ارز را مهم تر از كاهش نرخ ارز مي دانند زيرا، توليد كشور 
به دليل باال بودن هزينه هاي توليد متاثر از اين امر متضرر 
مي شود و واردكنندگان از اين موضوع نفع مي برند. بنابراين، 
در صورت رفع تحريم ها در روزهاي آينده مهم ترين اقدام 
براي مديريت بازار ارز، ثبات نرخ دالر است كه كارشناسان 
مي گويند، محدود 2۰ هزار تومان مناسب ترين گزينه براي 
تثبيت نرخ دالر است تا توليدكنندگان ضرر نكنند و قيمت 

كاالها هم با روند كاهشي مواجه شوند.

  ۴.۵ درص�د كل بي�ت كوي�ن دني�ا در ايران 
استخراج مي شود

حدود ۴.۵ درصد از كل استخراج بيت كوين دنيا در ايران 
انجام مي شود و ساالنه يك ميليارد دالر براي كشور درآمد 
دارد.مطالعات جديد نشان مي دهند حدود ۴.۵ درصد از 
كل استخراج بيت كوين دنيا در ايران انجام مي شود. بنابراين 
ايران مي تواند صدها ميليون دالر از ارزهاي مجازي درآمد 
داشته باش��د و از آن براي كاهش تاثير تحريم ها استفاده 

كند. گزارش شركت تحقيقات بالكچين اليپتيك نشان 
مي دهد توليد بيت كوين ايران با س��طح فعلي استخراج 
آن، س��االنه يك ميليارد دالر براي اين كشور درآمد دارد. 
امريكا يك تحريم همه جانبه اقتص��ادي عليه ايران وضع 
كرده است كه شامل صنعت نفت، بانكداري و كشتيراني 
اين كشور مي شود. شركت اليپتيك بر اساس اطالعات به 
دست آمده از استخراج كنندگان بيت كوين توسط مركز 
آلترنيتيو فايننس تا آوريل 2۰2۰ و همچنين ارقام منتشر 
شده توس��ط نيروگاه برق وابس��ته به وزارت نيروي ايران 
تخمين مي زند حدود ۶۰۰ مگاوات برق در ايران توس��ط 
استخراج كنندگان بيت كوين مصرف شده است. بيت كوين 
و ساير ارزهاي  مجازي طي فرآيندي با عنوان استخراج يا 
ماينينگ ايجاد مي شوند كه طي آن كامپيوترهاي پرقدرت 
با يكديگر جهت حل مسائل رياضي پيچيده رقابت مي كنند. 
اين فرآيند مصرف انرژي بااليي دارد و به برق توليد ش��ده 
توسط سوخت هاي فسيلي كه ايران منابع بااليي از آن را 
دارد وابسته اس��ت. بانك مركزي ايران تجارت بيت كوين 
و س��اير ارزهاي مجازي را كه در خارج از كشور استخراج 
شده باشند ممنوع كرده است. در گزارش شركت اليپتيك 
 آمده اس��ت: » ايران به اين نتيجه رس��يده كه اس��تخراج 
بيت كوين فرصتي جذاب براي اقتصاد تحريم شده اين كشور 
است كه با مشكل كمبود پول نقد مواجه است ولي ذخاير 
باالي نفت و گاز طبيعي در اختيار دارد«. برق مورد استفاده 
استخراج كنندگان ارز مجازي در ايران برابر با سوختن ساالنه 
1۰ ميليون بشكه نفت اس��ت يعني حدود ۴ درصد از كل 
صادرات نفت ايران در 2۰2۰. استخراج كنندگان مستقر در 
ايران مستقيماً بيت كوين دريافت مي كنند و مي توانند از آن 
براي واردات استفاده كنند، به اين ترتيب تحريم هاي وضع 

شده عليه موسسات مالي ايران دور زده مي شود.

  احتمال كاهش نقش دالر در مبادالت جهاني
يك كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه ممكن است 

تا چند سال آينده نقش دالر در اقتصاد جهاني به ُپررنگي 
اكنون نباشد، افزود: نقش دالر در شكل گيري تورم داخلي 
به صورت غيرمستقيم است.ميثم رادپور، كارشناس امور 
اقتصادي درباره نقش دالر در اقتصاد كشور و تاثير آن بر باال 
و پايين شدن نرخ تورم به خبرنگار ايِبنا گفت: بعضي اوقات 
تورم هاي باال با جهش هاي دالر مقارن مي شوند كه تا حدي 
طبيعي به نظر مي رس��د زيرا دالر تورم خارجي را به طور 
مستقيم و تورم داخلي را به صورت غير مستقيم افزايش 
مي دهد.وي دليل اين مساله را چنين توضيح داد: تاريخچه 
بازار ارز و تورم نشان از اين دارد كه تورم باالي كشور از محل 
دالر نيس��ت زيرا زماني كه قيمت دالر را دولت ثابت نگه 
مي دارد، مساله اي كه باعث جابه جايي قيمت آن مي شود، 
تورم است كه آن هم به نقدينگي كه به هر دليل در كشور 
رشد پيدا مي كند، ارتباط دارد. اين كارشناس مسائل ارزي 
در ادامه بيان كرد: دولت در زماني كه از تورم نسبتا بااليي 
برخوردار هستيم، تالش در ثابت نگه داشتن قيمت دالر 
 دارد و اين در حالي است  كه به هر حال در جايي اين انرژي 
ذخيره شده قيمت دالر آزاد مي شود و تورمي هم كه پيش 
از اين به دليل اضافه نشدن قيمت دالر مشاهده نكرده بوديم 
را هم مي بينيم.وي در ادامه تاكيد كرد: مس��اله مشخص 
ديگري كه در اين زمينه بايد مورد اشاره قرار گيرد، مساله 
تحريم ها است زيرا غير از بحث نقش دالر هزينه نقل و انتقال 
و معامالت هم بر تورم اضافه مي كند و اين موضوع ايران را 
با ساير كشورها به حيث بحث مورد اشاره مجزا مي سازد 
زيرا در آن كشورها به دليل عدم تورم مردم كمتر تقاضاي 
خروج سرمايه خواهند داشت و حساب سرمايه )حسابي كه 
مردم دالر براي پس انداز تهيه مي كنند( بسيار كم محدود 
مي شود، اما در ايران همين حساب سرمايه به دليل تورم 
هميشه بر بازار ارز فشار وارد مي كند و تقاضاي غيرتجاري 
به خصوص در دوره هاي تشنجات سياسي به وجود مي آورد 
كه منجر به جابه جايي دالر مي شود.  اين كارشناس مسائل 
ارزي در اين رابطه اظهار داشت: بدون شك هر كشوري كه 
تورم بااليي دارد، با مشكالت اشاره شده دست به گريبان 
است، چنانچه تورم باال وجود نداشته باشد شاهد آشفتگي 
در بازار ارز هم نخواهيم بود. رادپور درباره نقش سبد ارزي بر 
كمرنگ شدن تاثير دالر بر اقتصاد ابراز كرد: تصميم درباره 
استفاده از س��بد ارزي تنها به ايران مربوط نمي شود، بايد 
طرف يا طرف هاي مقابل هم به چنين جمع بندي دست 
پيدا كنند. كشور ما به عنوان سرزميني كه نقش كوچكي 
در اقتصاد بين الملل دارد، در اين زمينه گام خيلي موثري 
نمي تواند بردارد. البته پيمان هاي پولي با كشور تركيه منعقد 
شده، اما بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه نزديك به 
۶۰ يا 7۰ درصد تجارت بين المللي با دالر انجام مي ش��ود 
و دنيا پذيرفته كه اقتصاد امريكا، قدرتمند است. عالوه بر 
اين عادت تجار و كسب و كارها براساس دالر شكل گرفته، 
بنابراين در اين زمينه گام خيلي موثري نمي توان برداشت.

وي در ادامه افزود: مشكل اين است كه نظام پولي دنيا، واحد 
پول اياالت متحده به حساب مي آيد و براي ورود به اين نظام 

بايد با قواعد آنها پيش رفت. 



تعادل|رقيه ندايي|
بازار سرمايه پس از يك هفته نسبتًا نا اميدواركننده وارد 
يك هفته منفي شد و اولين روز كاري خود را با سرخ پوشي 
يكپارچه آغاز كرد. با توجه به عوامل و مشكالت پيش آمده 
در بازار مي توان گفت شاخص كل كماكان در كانال حمايتي 
1.1 ميليون واحدي به كار خود ادامه مي دهد و زورآزمايي 
طرف عرضه و تقاضا هنوز منجر به برتري هيچ يك از طرفين 

نشده است.
بررس��ي وضعيت بازار سرمايه نش��ان مي دهد كه، بازار و 
سهامداران نسبت به فازهاي حمايتي واكنش مثبت نشان 
نمي دهد و تنها روند معامالتي خويش يعني فروش سهام را 
در پيش گرفته اند، بدين ترتيب انتظار نمي رود كه وضعيت 

بازار تغيير كند و شاخص روند افزايشي به خود بگيرد.
با بازبيني گذشته بازار سرمايه به اطالعات جديدي دست 
پيدا مي كني��م، دقيقًا روز 19 مرداد س��ال 1399 بود كه 
روند ريزش��ي بازار آغاز شد و پس ازآن ظرف سه ماه يعني 
تا ميانه هاي آبان ماه همان س��ال ح��دود 40 درصد افت 
كرد و اين افت را مي توان سريع ترين و پردامنه ترين افت 
بازار دانس��ت و اين افت و اصالح كم��اكان در بورس ادامه 
دارد. بسياري از كارشناسان اقتصادي و كارشناسان بازار 
سرمايه بر اين نظر بودند كه اگر دامنه نوسان به طور كامل از 
روي بورس برداشته مي شد اكنون شاهد يك روند معقول 
بوديم و اصالح سه ماهه تنها چند روز تمام مي شد و پس ازآن 
تاالر شيشه اي به آرامي به ماهيت اصلي خود بازمي گشت و 

روند صعودي و سوددهي در بازار آغاز مي شد.
از آبان ماه س��ال گذش��ته ش��اخص كل وارد كانال 1.2 
واحدي ش��د و پس از عده اي از كارشناسان بر اين عقيده 
بودند كه دوره اصالح قيمتي به پايان رس��يده و آغاز سال 
1400 مي تواند يك تحول براي بورس باش��د اما؛ اينگونه 
نش��د و بورس تهران در اولين روزهاي كاري خود در سال 
1400 س��رخ پوش بود و در حال حاضر در كانال حمايتي 
1.1 ميليون واحد قرار دارد و اميدها نسبت به بورس نااميد 
شده اس��ت. از زمان مذكور تا امروز ش��رايط بنيادي بازار 
تغييريافته و مي توان گفت بهبوديافته است اما؛ افزايش 
نرخ ها جهاني تأثير بر روي بورس نداشته و سيگنال هاي 

منفي در بازار ادامه دارد.
هرچند روز يك بار ش��اهد يك مصوبه جديد در بازار 
س��رمايه هس��تيم اما؛ هيچ يك از مصوب��ات تاكنون 
نتوانسته دردي از بورس دوا كند و روند نزولي بازار سهام 
هرروز بيش از روز گذشته شدت مي گيرد، ولي با توجه 
به داده هاي موجود مي توان تا حدودي به بازار اميدوار 
بود چراكه؛ ش��اخص بورس اين روزه��ا در كانال 1.1 
به پايين ترين نقطه حمايت ها رسيده و اگر وضعيت 
اين چنين پيش رود و واكنش خاصي موجب نش��ود 
تا شاخص كل از نقطه حمايتي فاصله بگيرد مي توان 
چشم به راه روزهاي روش��ن در بازار بود، همچنين به 
ظن بس��ياري از فعالين بازار سرمايه پس از انتخابات 
رياس��ت جمهوري و كاهش ابهامات مذاكرات وين، 
ميزان اميدواري در بورس افزايش مي يابد و بايد انتظار 
داشت كه تا پايان سال 1400 بورس تهران بازدهي و 

سودآوري در حدود 30 الي 40 درصد داشته باشد.
يكي از كارشناسان بازارسرمايه در پيش بيني روند معامالت 
هفته جاري مي گويد: شاخص بورس به سطوح حمايت 
رس��يده است؛ بنابراين انتظار مي رود تا در هفته جاري به 
لحاظ تكنيكالي شاهد بازگشت نسبي تقاضا در بدنه بازار 
باش��يم هر چند اين تقاضا را نبايد به عنوان ايجاد روندي 
جديد در بازار در نظر گرفت. بازار از اين به بعد تحليل محور 
شده و راه س��هام از يكديگر جدا مي شود، سرمايه گذاران 

نبايد در انتظار رشد كلي بازار باشند، بلكه بهتر است رشد 
شركت ها و صنايع را با توجه به قدرت رقابت پذيري داخلي 
و عوامل تحليلي را در نظر بگيرند و اينگونه انتظارات خود را 

با موقعيت جديد بازار هماهنگ كنند.
از سويي ديگر عده اي از كارشناسان بازار براين نظرند 
كه؛ افزايش صورت مالي هاي منتشرش��ده در سايت 
كدال كه روز چهارش��نبه رخ داده خروج نقدينگي را 
قوت بخشيده است. در صورت مالي هاي منتشرشده 
در سايت كدال كه بخش عمده اي از سهامداران از آن 
مطل��ع نبودند و تنها افراد باران��ت اطالعاتي خاص از 
اين موضوع خبر داشتند، مربوط به سود ها و عملكرد 
سه ماهه چهارم شركت ها بود كه فاكتور جديدي در 
آنها لحاظ شده بود كه در گزارش هاي سه ماهه سوم و 
دوم وجود نداشت. براساس اين فاكتورهاي منتشرشده 
در سايت كدال، قسمتي از س��ود شركت ها به دليل 
تسعير نرخ ارز خورده شده و اين موضوع مي تواند طي 
سه ماه نخست سال جاري نيز رخ دهد و به همين دليل 
افرادي كه با توجه به ران��ت اطالعاتي از اين موضوع 
اطالع داشتند روز چهارشنبه و اولين روز هفته جاري 

را با فروش آغاز كردند و به قولي بازار را منفي كردند.

  افت شاخص كل بيش از ديروز
شاخص كل در بازار بورس اولين روز خردادماه يعني شنبه، 
يكم خردادماه 2۷ هزار و ۵91 واحد افت داشت كه درنهايت 
اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 12۷ هزار واحد رسيد. 
برپايه معامالت اين روز، بيش از پنج ميليارد و 9۷۶ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 42 هزار و ۶۶۸ 
ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با چهار ه��زار و ۸9۷ واحد كاهش به 392 هزار و ۸۵ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و 1۷0 واحد افت به 
2۵3 هزار و ۸03 واحد رسيد. شاخص بازار اول 22 هزار و 
۶9۷ واحد و شاخص بازار دوم 4۷ هزار و 1۸2 واحد كاهش 
داشتند. حقوقي ها در اين روز حدود 9۷۵ ميليارد تومان وارد 

بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و 100 
ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۵۸ درصد يعني هزار 
و 220 ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 4۷ 
درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بازار سهام در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»خودرو و ساخت قطعات« و »فلزات اساسي« رقم خورد 
درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »منس��وجات« و 

»اطالعات و ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد.
عالوه بر اين در بين همه نمادها بانك پارسيان با نماد 
»وپارس« با ۵0 واحد، توس��عه و عم��ران اميد با نماد 
»ثاميد« با 22 واحد، بيمه ما با نماد »ما« با 1۸ واحد، 
تامين سرمايه نوين با نماد »تنوين« با 1۸ واحد، توسعه 
ش��هري توس گس��ترش با نماد »وتوس« با ۶ واحد، 
تامين سرمايه امين با نماد »امين« با 1۶ واحد، بانك 
پاسارگاد با نماد »وپاسار« با 1۶ واحد، البراتور سازي 
دكتر عبيدي با نم��اد »دعبيد« ب��ا 12 واحد و ايران 
مرينوس با نماد »نمرينو« با 11 واحد تأثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با سه هزار و 
4۸ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« 
ب��ا دو هزار و ۷9 واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با يك هزار و ۷49 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار و ۶32 واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك هزار و 303 
واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك 
هزار و 3۸ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با 
911 واحد، فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با ۸۸۷ واحد، 
توس��عه معادن و فلزات با نماد »ومع��ادن« با ۸39 واحد، 
شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با ۸09 واحد، 
پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با ۷4۵ واحد و 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۶۸۵ واحد تأثير منفي را بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در اولي��ن روز خردادماه گروه دارويي 

بركت با نماد »بركت«، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، 
مل��ي صنايع مس ايران ب��ا نماد »فملي«، س��ايپا با نماد 
»خساپا«، توسعه و عمران اميد با نماد »ثاميد« و فرآوري 
معدني كان��ي پارس با نم��اد »اپال« در گ��روه نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه بانك ها هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 
۷2۸ ميليون و ۸04 هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و 34 

ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز شنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 12۸ واحد كاهش 
داش��ت و بر روي كانال 1۷ ه��زار و ۶۶2 واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار 932 ميليون و 4۸۶ هزار برگه سهم 
به ارزش 3۷ هزار و ۸34 ميليارد ريال دادوستد شد. در اولين 
روز كاري هفته بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس« و توليدات 
پتروش��يمي قائد بصير با نماد »شبصير« تاثير مثبت بر 

شاخص اين بازار داشتند.
در مقابل پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«،  پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا«، قاسم ايران با نماد »قاسم«، توليد 
برق ماهتاب كهنوج با نماد »بكهنوج«، پتروشيمي مارون 
با نماد »مارون«، زغال سنگ پرورده طبس با نماد »كزغال« 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
طي روز مذكور افزايش س��هام حقيقي ه��ا در ۶ نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در 10۶ نم��اد به بيش از يك 
ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها 10 
ميليارد تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها 940 ميليارد 
توم��ان بود. آخرين قيمت 13 نماد حداقل س��ه درصد 
نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 4۵4 نماد با 

كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.
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معامالت قراردادهاي اختيار 
معامله مخابرات آغاز شد

مديريت ابزاره��اي نوين مالي ش��ركت بورس تهران 
اعالم ك��رد: دوره معامالتي قراردادهاي اختيار معامله 
خريد و فروش بر روي س��هام شركت مخابرات ايران با 
نماد معامالتي »اخابر« در سررسيد مهرماه 1400، از 
روز گذشته شنبه در بازار مش��تقه بورس اوراق بهادار 
تهران آغاز شد. معامالت مربوط به اين قراردادها تنها به 
صورت برخط بوده و صرفا از طريق كارگزاراني كه مجوز 
معامالت برخط در اين بازار را دارا باش��ند، قابل انجام 
اس��ت. همچنين با توجه به راه اندازي سامانه مديريت 
ريس��ك و امكان و امكان محاس��بات وجوه تضمين 
براساس » وابط و جهت ضمين قرارداد اختيار معامله 
دربورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ايران«، اتخاذ 
موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط 
كفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعاالن بازار سرمايه 
امكانپذير مي باشد. شايان ذكر است اوراق اختيار فروش 
تبعي در واقع همان طرح بيمه س��هام است كه توسط 
شركتها به فروش مي رسند، كه براساس آن فروشنده 
كه همان شركت منتشر كننده مي باشد متعهد مي شود 
تعداد معيني از سهام شركت را به قيمت مشخصي كه 
اصطالحًا به آن قيمت اعمال مي گويند در تاريخ معين 
يا هم��ان »تاريخ اعمال« از س��هامدار خريداري كند. 
شركت هاي منتشر كننده اوراق تبعي قبل از فروش اين 
اوراق ملزم به انتشار اطالعيه عرضه جهت اعالم عمومي 
ويژگي هاي آن مي باشند. ضمن اينكه توصيه مي شود 
س��هامداران قبل از اقدام به خريد اوراق تبعي هر نماد، 

اطالعيه عرضه آن اوراق را مطالعه كنند.

 اما و اگرهاي ارايه تسهيالت 
به كارگزاري ها

باش�گاه خبرنگاران| مهدي س��وري، كارشناس 
بازار س��رمايه در تش��ريج جزييات ارايه تسهيالت به 
ش��ركت هاي كارگزاري پس از 1۷ س��ال، اظهار كرد: 
كارگزاري ها در كشور ما در بحث مكانيزم اعتبار گيري 
و اعتبار دهي دچار مش��كالت حداكثري هستند، به 
گونه اي كه تا قبل از رفع اين محدوديت ها دست آنها در 
اعتبار دهي به مشتريان و سرمايه گذاري بسته بود. او 
اضافه كرد: اما رفع محدوديت ها در خصوص تسهيالت 
بانك ها به كارگزاري ها سبب شده تا حدودي ديدگاه 
مثبت تري بين سهامداران نس��بت به كارگزاري ها به 
وجود بيايد و اميدوار هس��تيم كه ادامه دار باش��د. اين 
كارش��ناس بازار س��رمايه تصريح كرد: تسهيالتي كه 
كارگزار ي ها از بانك ها دريافت مي كردند را به صورت 
اعتبار در اختيار سهامداران خود قرار مي دادند. از جمله 
مشكالتي كه از گذشته وجود داشته و اكنون هم پايان 
نيافته است مي توان به عدم امكان وام دهي كارگزاران 
از منابع مالي خ��ود و بهره گيري از منابع مالي بانك ها 
براي امر مذكور اشاره كرد. سوري توضيح داد: تا قبل از 
لغو محدوديت، كارگزاري ها در ارايه تسهيالت بيشتر 
نقش واسطه را داشتند، اما ناگفته نماند كه مدل حساب 
داري بدين نحو بوده هنگامي كه بانك ها تمام مبالغ را 
به حس��اب كارگزاري ها واريز مي كردند آن را به عنوان 
هزينه واريز شده به حساب مي آوردند. او اضافه كرد: اما 
وقتي كارگزاري ها از مشتري بهره اعتبار مي گرفتند، 
آن را به عنوان در آمد مالي به حساب مي آوردند و مورد 
حسابرس��ي قرار مي دادند؛ همين امر س��بب مي شد 
تا ش��امل قانون 9 درصد ارزش افزوده ش��ود و قاعدتا 
بهاي تمام شده پول را براي مشتري افزايش دهد. اين 
كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: متاسفانه همچنان اين 
مشكل وجود دارد و اگر مي خواهند تغيير مثبتي در اين 
زمينه به وجود آيد، بهتر است كه دو امر صورت گيرد؛ 
نخست بحث ماليات از بين رود به سبب آنكه كارگزار 
عمال وام دهنده اس��ت و دوم آنكه كارگزار مجاز باشد از 
منابع خودش وام دهد. اين فعال بازارسرمايه بيان كرد: 
ما منابع زيادي در دسترس داريم پس مشكل اصلي منابع 
نيست بلكه بحث اعتماد است كه اكنون صاحبان سهم، 
چندان رغبتي براي ورود منابعشان در اين بازار ندارند به 
سبب آنكه وقتي سهامدار بازار را تحليل مي كند، مي بيند 
كه اگر امروز سهمي را با يك قيمت معين خريداري كند، 
فردا كاهش خواهد داشت. سوري بيان كرد: در كل بحث 
ارايه تسهيالت به شركت هاي كارگزاري پس از 1۷ سال 
اتفاق مثبتي براي بالغ تر شدن بازار سرمايه است اما در 
كوتاه مدت به سبب عدم آرامش، نمي توان گفت تاثير 
چنداني بر بازار س��رمايه خواهد داشت. در حال حاضر 
مكانيزيم كارگزاري ها بدين نحو اس��ت كه منابع را به 
صورت اعتبار در اختيار مشتري مي گذارد. اين اعتبار 
هرچه سقفش بيشتر باشد، مانور و اعتبار پذيري مشتري 
افزايش مي يابد؛ اما اينكه بخواهيم اظهار كنيم كه نحو 
سرمايه گذاري مشتري پس از دريافت تسهيالت به چه 

نحوي است، بستگي به خود سرمايه گذار دارد.

انعقاد ۱۲۱هزار قرارداد آتي 
در بورس كاال

ط��ي هفته اخير در ب��ورس كاال ۸9 هزار و ۵۷3 
ق��رارداد آتي زعف��ران نگين به ارزش��ي بيش از 
1221 ميلي��ارد و 4۷۸ ميلي��ون ريال در س��ه 

سررسيد تير، شهريور و آبان 1400 منعقد شد.
در دو سررسيد شهريور و آبان ماه نيز تعداد 4399 
ق��رارداد آتي زعف��ران پوش��ال در حالي منعقد 
گرديد كه ارزش 44.۸ ميلي��ارد ريالي را در پي 
داش��ت. 143 قرارداد آتي پسته براي تحويل در 
دو سررسيد خرداد و مرداد ماه امسال منعقد شد 
و ارزش بيش از 23 ميليارد و 10۸ ميليون ريالي 
براي آن رقم خ��ورد. ثبت انعق��اد 3۵۸ قرارداد 
آتي زيره س��بز براي تحويل در خرداد ماه س��ال 
جاري با ارزش تقريبي 22 ميليارد ريالي نتيجه 
معامالت آخري��ن هفته معامالتي دارايي مذكور 
در ارديبهشت ماه بود. معامله گران در اين هفته 
ب��ا انعقاد 2۶ ه��زار و 4۶3 قرارداد آت��ي نقره در 
سررسيدهاي خرداد و مرداد ماه ارزشي نزديك 
به ۵20 ميليارد و 140 ميليون ريال را رقم زدند. 

افزايش تاالر منطقه اي بورس تهران
كيوان شيخي، مدير تاالر مناطق بورس تهران با اشاره 
به نظارت بورس تهران از ش��عب دفاتر كارگزاري ها در 
استان ها اظهار كرد: در س��ال 1399 تعداد ۵00 مورد 
بازرسي از شعب و دفاتر استاني شركت هاي كارگزاري 
و تعداد بيش از 342 مورد بازديد از ش��عب كارگزاري يا 
شعب استاني شركت هاي س��بد گردان جهت اعطاي 
مجوز فعاليت توسط تاالرهاي منطقه اي انجام شده است.

شيخي خاطرنشان كرد: فراهم كردن امكان دسترسي 
سراسر ش��هروندان در همه اس��تان هاي كشور به بازار 
س��رمايه و بورس اوراق بهادار، اطالع رساني و گسترش 
فرهنگ س��هامداري از مهم ترين اه��داف فعاليت اين 
تاالرها است. مدير تاالر مناطق بر نقش تاالرهاي مناطق 
در توس��عه فرهنگ س��رمايه گذاري در سراسر كشور 
تأكيد كرد و اظهار داش��ت: به منظ��ور ارتقاي فرهنگ 
س��هامداري و آش��نايي مردم با فرايند سرمايه گذاري 
در بورس اوراق بهادار دوره هاي آموزش��ي و وبينارهاي 
تخصصي كوتاه و بلندمدت متعددي برگزارشده است. 
در سال 99 فعاليت هاي آموزشي اين تاالرها بالغ بر 14۶ 
هزار نفر س��اعت بوده اس��ت. همچنين ايجاد كدهاي 
معامالتي جديد در استان ها نشان از فراهم شدن زمينه 
آش��نايي اين تعداد افراد با بازار سرمايه و عالقه مندي 
آنها به س��رمايه گذاري در ب��ورس دارد. وي در پايان به 
شركت هايي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت اشاره و 
تصريح كرد: در سال 99 بر اساس ابالغيه آزادسازي سهام 
عدالت و در راس��تاي اجراي آيين نامه آزادسازي سهام 
عدالت درزمينه پذيرش ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني س��هام عدالت در بورس به منظور فراهم شدن 
امكان معامالت سهام اين شركت ها تعداد 2۵ شركت 

سرمايه گذاري استاني در بورس پذيرش شده است.

ظرفيت هاي عدالت ترميمي 
در جهت گسترش سواد مالي

س�نا| جعفر جمالي، عضو هيات مدي��ره و معاون 
حقوقي س��ازمان بورس در خصوص بررس��ي ابعاد 
ترميمي پرونده  هاي كيفري فعاالن فضاي مجازي 
از جمله مدي��ران كانال هاي تلگرام��ي و صفحات 
اينستاگرام با عنوان فعاليت نهاد مالي بدون دريافت 
مجوز از س��ازمان موضوع بند 1 ماده 49 قانون بازار 
اوراق بهادار گفت: همانطور كه قبال اعالم شده بود، 
سازمان براساس وظيفه اي كه قانون به ويژه ماده ۵2 
مقرر داشته، پس از دريافت گزارش جرم از بورس ها 
و ساير مراجع و نهادهاي نظارتي، گزارش ظن وقوع 
بزه و مس��تندات دريافتي را به مرجع قضايي اعالم 
مي كند؛ فع��االن در فضاي مجازي توجه داش��ته 
باش��ند كه تصدي به عملياتي كه قانون مس��تلزم 
اخذ مجوز از سازمان اس��ت، همچون سبد گرداني 
و مشاوره س��رمايه گذاري بدون هيچ ترديدي جرم 
اس��ت. معاون حقوقي سازمان بورس افزود: با توجه 
به اينكه ابعاد فعالي��ت در فضاي مجازي و تفكيك 
فعاليت هايي همچون آموزش و گسترش سواد مالي 
و اظهارنظر كارشناس��ي از سيگنال فروشي و ايجاد 
ظاهري گمراه كننده از معامالت يا اغواي اشخاص 
به خريدوفروش س��هام و دست كاري اهميت دارد، 
س��ازمان مترصد صدور مجوز براي صاحب نظران 
است. از س��وي ديگر خود فعاالن حرفه اي ذيصالح 
نيز مايل به برخورد با كاله برداري ها و شيادي هاي 
مرتبط با بازار سرمايه هستند.  بنابراين هم راستا با 
موضع قانون گذار و رويكرد قوه محترم قضاييه، مركز 
عدالت ترميمي سازمان ماموريت يافته تا با استفاده 
از ظرفيت هاي خ��ود پرونده هاي اش��خاص فعال 
داراي حسن نيت اين عرصه را، پيش از ارسال به قوه 
قضاييه در هيات عدالت ترميمي طرح و بررسي كند 
و خوشبختانه اولين جلسه اين هيات با همت مركز 
عدالت ترميمي سازمان در روز سه شنبه مورخ 2۸ 
ارديبهش��ت ماه در محل سازمان بورس برگزار شد. 
جمالي ادامه داد: در اين جلس��ه كه با حضور معاون 
محترم حقوقي دادگستري استان تهران، نماينده 
فرماندهي محترم پليس امنيت اقتصادي، ضابطان 
خاص بازار سرمايه، مديريت هاي ذي ربط سازمان 
و معاونت نظارت بر بازار ش��ركت فرابورس، مديران 
و مشاوران حقوقي س��ازمان برگزار و پس از بررسي 
ابعاد موضوع و پرونده هاي مربوط، تصميمات مهمي 
اتخاذ شد. در اين جلسه مركز عدالت ترميمي مامور 
شد كه دويست و س��ي پرونده را بررس��ي و امكان 
به كار گيري روش هاي عدال��ت ترميمي را در مورد 
آنها و عنداالقتضاء ش��روع فراين��د عدالت ترميمي 
تعيين كند. معاون حقوقي س��ازمان اشاره داشت: 
در پاسخ به اين س��وال كه نتيجه همكاري صادقانه 
و كامل فعاالن فضاي مجازي چه خواهد بود عنوان 
كرد: ظرفيت هاي كم نظير قانوني در اين خصوص در 
دسترس قضات شريف قرار دارد كه ازجمله مي توان 
به »صدور قرار بايگاني پرونده كيفري« و »صدور قرار 
تعليق تعقيب« توسط مقام قضايي )موضوع مواد ۸0 
و ۸1 ايين دادرسي كيفري( يا »صدور مجازات هاي 
جايگزين زندان« نظير خدم��ات عمومي رايگان از 
قبيل آموزش هاي تخصصي مالي و بورسي در كانال ها 
و س��ايت هاي تحت نظر سازمان اش��اره كرد. كليه 
اشخاصي كه نس��بت به پذيرش فعاالنه مسووليت 
اقدام مي كنند و درصدد جب��ران آثار اقدامات خود 
برمي آيند، به شرط تعهد به عدم تكرار موردحمايت 
قرار مي گيرند. جمالي اضافه كرد: برخي سازوكارهاي 
داخلي سازمان مورداشاره مقامات قضايي از فعاالن 
فضاي مجازي عبارت اند از توقف انواع فعاليت هاي 
نهاد هاي مالي اعم از ارايه مشاوره سرمايه گذاري در 
سهام و سبد گرداني و تحليلگري، توقف معرفي خود 
به عنوان نهاد مالي و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور 
س��رمايه گذاري نوع دوم به محض تصويب ضوابط 
و اعالم س��ازمان و باالخره در خصوص پرونده هاي 
گزارش شده به قوه محترم قضاييه، در مورد اشخاصي 
كه با حس��ن نيت آمادگي همكاري و جبران آنچه 
روي داده رادارند، پيش��نهاد به كارگيري روش هاي 

عدالت ترميمي به ايشان ارايه مي شود.

شاخص كل  بورس به ناحيه حمايت رسيد

»تعادل« جديدترين صورت مالي هاي منتشرشده در كدال را بررسي مي كند

سرخ پوشي ادامه دار شاخص كل

افزايش سرعت انتشار صورت مالي ها
سايت كدال يكي از مهم ترين نيازهاي بورس بازان محسوب 
مي ش��ود و اين روزها نيز ميزان انتشار صورت مالي هاي 
بورسي افزايش يافته، همچنين برخي از اطالعيه هاي كدال 

طي روزهاي اخير بدين شرح است: 
شركت رينگ سازي مشهد با نماد »خرينگ« اعالم كرد 
اقدامات قانوني ب��راي تجديد ارزيابي دارايي ها و پس ازآن 
افزايش سرمايه از اين محل را انجام خواهد داد. هيات مديره 
بانك ايران زمين با نماد »وزمين« زمين پيشنهادي مبني 
برافزايش سرمايه ۵00 درصدي اين شركت از محل آورده 
نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي به سهامداران 
ارايه كرد. همچنين حسابرس قانوني سازمان با اين افزايش 
سرمايه موافقت كرد. سهامداران شركت ذوب روي اصفهان 
با نماد »فروي« با افزايش سرمايه ۵0 درصدي اين شركت 
از محل سود انباشته موافقت كردند. كارخانجات مخابراتي 
ايران با نماد »لكما« از عدم حصول نتيجه از مناقصه تأمين 
تجهيزات شركت زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات 
پاسارگاد آريان خبر داد. شركت صنايع پتروشيمي تخت 
جمشيد با نماد »شجم« اعالم كرد درخواست پذيرش اين 

شركت در فرابورس ايران موردپذيرش قرارگرفته است.
شركت تأمين سرمايه امين با نماد »امين« از پذيرش تعهد 
پذيره نويسي و بازار گرداني اوراق اجاره شركت گسترش 
انرژي پاسارگاد خبر داد. شركت باما با نماد »كاما« اعالم 
كرد شركت كاني كربن طبس، از زيرمجموعه هاي كاما، 
افزايش سرمايه اي 2۸00 درصدي را به ثبت رسانده است.

شركت ارتباطات سيار ايران با نماد »همراه« در سال مالي 
منتهي به 99/12/30 براي هر س��هم 2. 2۵۸ ريال سود 
محقق كرده  است كه 0۸0 ، 2 ريال از آن را، بين سهامداران 
خود تقسيم خواهد كرد. شركت توكا رنگ فوالد سپاهان 
با نماد »شتوكا« اعالم كرد ۷00 ريال از0۵۵ ،2 ريال سود 
خالص به ازاي هر س��هم خود را در س��ال مالي منتهي به 

99.12.30، بين سهامداران توزيع مي كند.
ش��ركت ذوب روي اصفهان با نماد »فروي« در سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 براي هر سهم ۶. 93۸ ريال سود 

محقق كرده  است كه 4. 400 ريال از آن را، بين سهامداران 
خود تقسيم خواهد كرد.

ش��ركت واس��پاري ملت با نماد »ولملت« در سال مالي 
منتهي به 1399/12/30 براي هر س��هم 440 ريال سود 
محقق كرده اس��ت كه 13۷ ريال از آن را، بين سهامداران 
خود تقس��يم خواهد كرد. شركت كارخانجات مخابراتي 
ايران با نماد »لكما« صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 
1399/12/30 را منتشر كرد. طبق اين اطالعيه، »لكما« 
طي يك س��ال گذش��ته 41 ميليارد تومان زيان خالص، 
متحمل شده   است كه حاكي از افزايش هفت درصدي آن 
نسبت به سال گذشته دارد. به اين ترتيب اين نماد به ازاي 
هر س��هم 12۷ ريال زيان شناسايي كرد. شركت معدني 
دماوند با نم��اد »كدما« در صورت مالي يك س��اله خود 
منتهي به 1399/12/30، معادل 21 ميليارد تومان سود 
خالص به دست آورد كه نسبت به دوره گذشته 20۷ درصد 
افزايش يافته است. همچنين سود خالص هر سهم به ۷. 132 

ريال رسيد. شركت كلر پارس با نماد »كلر« صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 را منتش��ر كرد 
كه طبق آن »شغدير« طي اين مدت 131 ميليارد تومان 
سود خالص، شناسايي كرده   است كه نشان از افزايش 3۸ 
درصدي اين مبلغ نسبت به سال گذشته دارد. به اين ترتيب 

سود خالص هر سهم كلر به 400 تومان رسيد.
شركت فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 را منتش��ر كرد. 
»خفنر« طي يك سال گذش��ته 32 هزار و ۸۵0 ميليارد 
تومان س��ود خالص، شناس��ايي كرده كه نسبت به سال 
گذشته 13۸ درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب سود 

خالص هر سهم فوالد به 1. ۵۷2 ريال رسيد.
شركت بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس« بر اساس 
صورت  مالي يك ساله منتهي به 1399/12/30 هزار و 200 
ميليارد تومان سود خالص كسب كرد كه نسبت به دوره 
گذش��ته 349 درصد افزايش يافته است. همچنين سود 

خالص هر سهم 400، 3 ريال رقم خورد.
بيمه سامان با نماد »بس��اما« صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 1399/12/30 را منتش��ر كرد كه طبق آن اين 
ش��ركت طي اين مدت ۷40 ميليارد تومان سود خالص، 
شناسايي كرده   است كه نشان از افزايش ۶0۶ درصدي اين 
مبلغ نسبت به سال گذشته دارد. شركت فرآوري معدني 
اپال كاني پارس با نماد »اپال« صورت هاي مالي 12 ماهه 
منتهي به 1399/12/30 را منتشر كرد كه طبق آن »اپال« 
طي اين م��دت يك ميليارد و ۸00 ميليون تومان س��ود 
خالص، شناس��ايي و از ضرردهي خارج شده است. ميزان 
سود خالص شركت پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
در 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 با 140 درصد افزايش 
به هفت هزار و ۸۷0 ميليارد تومان رسيد. همچنين سود 
خالص هر سهم ش��تران 049، 1 ريال رقم خورد. شركت 
پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« صورت هاي مالي 12 
ماهه منتهي به 1399/12/30 را منتشر كرد. »خفنر« طي 
يك سال گذشته 921 ميليارد تومان سود خالص، شناسايي 
كرده كه نسبت به سال گذشته 230 درصد افزايش داشته 
است. به اين ترتيب سود خالص هر سهم شاوان به ۸. 0۵۸ 
ريال رسيد. شركت پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« 
در 12 ماهه منتهي ب��ه 1399/12/30 ب��ا افزايش 1۷9 
درصدي سود خالص به هزار و 9۶0 ميليارد تومان رسيد. 
همچنين س��ود خالص هر سهم بوعلي ۶00، ۵ ريال رقم 
خورد. شركت صنايع ريخته گري ايران با نماد »خريخت« 
صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي ب��ه 1399/12/30 را 
منتش��ر كرد. »خفنر« طي يك سال گذشته 13 ميليارد 
و ۵۵0 ميليون تومان سود خالص، شناسايي كرده   است 
درصورتي كه در سال گذشته زيان ده بود. به اين ترتيب سود 

خالص هر سهم خريخت به ۸۷ ريال رسيد.
سود خالص شركت بهنوش ايران با نماد »غبهنوش« سود 
خالص در 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 با ۶04 درصد 
افزايش به ۸9 ميليارد تومان رسيد. همچنين سود خالص 

هر سهم غبهنوش 4۷9 ، 2 ريال رقم خورد. 



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه هماي س��عادت از شانه »رمزارزها« 
پركشيده است و آينده اين بازار پر ريسك در پرده اي 
از ابهام قرار گرفته، همچنان جسته و گريخته اخباري 
مبني بر تمايل به معامالت ملكي با رمزارزها در داخل 
و خارج كشور به گوش مي رس��د. مساله اي كه رايج 
نيست اما بي گمان مي تواند به عنوان راهكاري براي 
اعتبار بخشي به كاربرد رمزارزهاي ريز و درشتي كه 
همچون قارچ بر زمين مي رويند، تلقي شود، به ويژه 
آنكه اگر اين پديده نامتداول از سوي مالكان بزرگ و 
نامدار جهاني تبليغ شود. بي گمان، بده بستان ملك 
و رمزارز، بازي دو سر برد براي هر دو طرف معامالت 
اينچنين خواهد بود. از س��ويي، تصور مي شود، بازار 
مسكن در ايران و كش��ورهاي اطراف، با تن دادن به 
استفاده از اين پول هاي متمايز، در خروج از ركود يا 
دستيابي به رونق بيشتر منتفع خواهند شد و از سوي 
ديگر، اين رمزارزهاي بي نام و نشان و يك شبه خلق 
شده، مي توان به باشگاه ارزهاي معتبر جهاني رخنه 

كنند و از گمنامي رهايي يابند. 
به گزارش »تعادل«، مركزي ترين چالش رمزارزها و 
در واقع هر گونه ارزي، پذيرش ميان فعاالن بازارهاي 
مختلف و انجام انواع معامالت با اين دسته از پول هاي 
مدرن است، مساله اي كه طي دو ماه اخير باعث اضافه 
پرِش ارزش رمزارزها شد و البته طي روزهاي گذشته 
نيز آنها را از كرسي پادشاهي )البته به طور موقت( به 

زير كشيده است.
روز 4 فروردين س��ال جاري بود كه ايالن ماسك در 
توييت خود نوشت: حاال مي توانيد ماشين هاي تسال 
را با اس��تفاده از بيت كوين خريداري كنيد. در چند 
ماه آينده قابليت خريد با بي��ت كوين براي خارج از 
امريكا نيز در دسترس قرار خواهد گرفت. در پي اين 
توييت، قيمت هر واحد بيت كوين در مدت كوتاهي 
از 56 ه��زار دالر تا حدود 65 هزار دالر رش��د كرد و 
دوج كوين، رمزارزي كه در قالب شوخي ايجاد شده 
بود، با توييت هاي ايالن ماسك به چهارمين رمزارز 
بزرگ جهان تبديل ش��د. اين همه در حالي بود كه 
تس��ال يك ماه پيش از اعالم فروش محصوالت خود 
با بيت كوين، فاش كرد كه معادل يك و نيم ميليارد 
دالر بيت كوين خريده اس��ت. با اي��ن حال، حمايت 
بزرگ ترين توليد كننده خودروهاي برقي جهان ادامه 
نيافت و در واقع موتور يكي از فضاي بسيار مهم براي 
رشد و نمو رمزارزها از كار افتاد. چرا كه مديرعامل اين 
شركت در روز 3 ارديبهشت ماه سال جاري اعالم كرد، 
به دليل مالحظات موجود درباره اثر منفي بيت كوين 
بر تغيير اقليم، ش��ركت تسال فعال اين رمزارز را براي 
فروش خودروهايش نمي پذي��رد. كمي پس از آنكه 
ايالن ماس��ك اين موض��وع را در توييتي اعالم كرد، 
نرخ برابري بيت كوين با واحدهاي پول كش��ورهاي 
عمده ح��دود ۱۰ درصد افت ك��رد. مجموعه داليل 
افت رمزارزها اما در س��ه ش��نبه هفته گذشته )28 
ارديبهشت سال جاري( با اظهارنظر انجمن ملي مالي 
 اينترنت چين، انجمن بانكي چين و انجمن پرداخت و 
تسويه حساب چين درباره رمزارزها تكميل و تقويت 
ش��د. اين س��ه نهاد روز سه ش��نبه اعالم كردند كه 
ممنوعيت هاي اعمال ش��ده در س��ال هاي 2۰۱3 و 
2۰۱7 كه موسسات مالي و پرداخت را از ارايه خدمات 
مربوط به معامالت رمزارزها من��ع مي كند، مجددا 
فعال خواهد شد. همچنين اين نهادها، عرضه اوليه 
كوين ها را ممنوع اعالم كردند و نتيجه اين مصوبات 

در آن سال ها نيز موجب افت شديد قيمت بيت كوين 
ش��د. در گزارش اخير اين س��ه نهاد اقتصادي آمده  
است كه صعود و سقوط شديد قيمتي رمزارزها طي 
ماه هاي اخير منجر به بازگشت فعاليت هاي سوداگرانه 
ارز مجازي ش��ده  اس��ت. اين به طور جدي به ايمني 

سرمايه گذاري مردم آسيب  مي رساند.

  خريد خانه با دوج كوين در دوبي 
بيانيه س��ه نهاد اقتصادي چين، در ش��رايط كنوني، 
همچون شليك به هس��ته قدرت رمزارزها )افزايش 
پذيرش از س��وي معامله گران( بود. در اين حال، اما 
به نظر مي رس��د كه س��اير بخش هاي سنگين وزن 
اقتصاد چندمليتي تالش دارد تا سرنوشت رمزارزها 
را به مساله امالك گره بزند چه آنكه براي نخستين بار 
در خاورميانه قرار است امكان انجام معامالت بزرگ 

مسكوني با دوج كوين فراهم شود.
آنگونه كه ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه گزارش 
ك��رده اس��ت، در راس��تاي افزايش نق��ش ارزهاي 
ديجيتالي در كس��ب و كارهاي امارات، يك شركت 
ساخت و س��از عمراني مستقر در دوبي اعالم كرد در 
نظر دارد امكان خريد واحدهاي مسكوني در اين شهر 
با اس��تفاده از دوج كوين را فراه��م كند. طبق اعالم 
شركت سامانا، خريداران مي توانند با پرداخت دوج 
كوين مالك خانه در پروژه جميرا ويليج سيركل شوند 
و همچنين از پنج درصد تخفيف در مقايسه با پرداخت 

بر حسب ارزهاي ديگر نيز بهره مند شوند. 
عمران فاروق، مديرعامل اين ش��ركت با بيان اينكه 
 پرداخ��ت با اس��تفاده از ارزهاي ديجيتالي روش��ي 
ايده آل و بدون واس��طه اس��ت، اف��زود: مي توانيم با 
استفاده از قراردادهاي هوشمند و ظرفيت هاي شبكه 

بالك چين بر موانع موجود غلبه كنيم. 
دوج كوين نيز به مانند س��اير ارزهاي ديجيتالي در 
روزهاي اخير ريزش شديدي را تجربه كرده اما نظر 
برخي از طرفداران آن، رس��يدن قيمتش به قله هاي 

جديد اس��ت. ايالن ماس��ك- مديرعامل تس��ال و از 
طرفداران سرس��خت دوج كوين-ني��ز در توييتي با 
انتشار عكس يك دالر مات شده نوشته بود: مي توانيد 
قيمت دوج كوين را به من بگوييد؟ ماس��ك كه بارها 
و بارها از دوج كوين حمايت كرده، همچنين خبر از 
همكاري خود با توس��عه دهندگان دوج كوين براي 

افزايش كارايي اين رمزارز داده است.
جيمز انگل، اس��تاد اقتصاد در دانشگاه جورج تاون 
گفت: فكر مي كنم وضعيت براي ايالن ماسك خيلي 
 خوب اس��ت. مي توان��د هر چه مي خواه��د راجع به 
بيت كوين بگويد يا بنويسد و براي فعاالن بازار هم نظر 
وي در خصوص تعيين مسير قيمت اين رمزارز نقش 
زيادي دارد. انگل در عين حال هشدار داد دوج كوين 
داراي نوسان خيلي زيادي است و سرمايه گذاري در 
آن ريس��ك خاص خود را دارد: وقتي در زمين ايالن 
ماسك بازي مي كنيد بايد آماده باشيد كه تمام سرمايه 

خود را از دست بدهيد.

  انجام معامالت ملك داخل ايران
 با رمزارزها

به گ��زارش »تعادل«، از آغاز پاييز س��ال گذش��ته 
كه مش��هورترين رمزارزه��اي جهان در مس��يري 
صعود و فت��ح قله ه��اي قيمتي ش��گفت انگيز قرار 
گرفتن��د، در داخل كش��ور نيز زير پوس��ت ش��هر، 
برخي از فعاالن بازار مس��تغالت ب��ه انجام معامله با 
 رمزارزها تشويق مي كردند، به گونه اي كه هر از گاه،

 برخي س��ايت هاي تبليغي همچون »ديوار« محلي 
مناسبي براي تبليغ خريد و فروش امالك با رمزارزها 
بود. البته آماري از اينكه چه تعداد از معامالت ملكي 
در كش��ور و به ويژه در اس��تان ته��ران از جنس اين 
معامالت بوده، مشخص نيس��ت. چه آنكه بر اساس 
قوانين موجود كشور، خريد و فروش ملك با استفاده 
از ارزهاي خارجي غيرقانوني است. اگر چه به دليل تازه 
مطرح شدن بحث معامله امالك با رمزارزها، قوانين 

كشوري در اين باره تصريح ندارند، اما بي گمان، منشأ 
تمام رمزارزهاي كنوني در خ��ارج از مرزهاي ايران 

واقع شده است.

   پيامدهاي معامله مسكن با رمزارزها
از سوي ديگر، با توجه به نبود قوانين مرتبط با انجام 
معامله با رمزارزها، مس��اله پولش��ويي و جابه جايي 
پول ه��اي كثيف از اين طريق نيز مص��داق مي يابد. 
كم��ا اينكه پيش از اي��ن نيز، بازار مس��كن و به ويژه 
بخش ساخت و ساز آن، محل توجه پولشويان بود و 
همانطور كه در دادگاه هاي جرايم اقتصادي كه طي 
يك سال گذشته برگزار ش��دند نيز مشاهده كرديم 
كه اغلب رشوه دادن و گرفتن هاي كالن با به نام زدن 
يك ملك يا ويالي خاص )بدون دريافت پول از طرف 
مقابل( صورت گرفته است. از اين رو، به نظر مي رسد، 
پيوند بازار مسكن داخل كشور با بازار رمزارزها، زمينه 
فساد گسترده تري را در اين حوزه ايجاد خواهد كرد 
و باعث خروج بازار مسكن از ركود نمي شود، چرا كه 
اين ش��يوه از معامله غيرقانوني به ويالها و آپارتمان 
لوكس چند ده ميلياردتوماني محدود خواهد شد و 
در شرايط كنوني در ميان عامه مردم رسوخ نخواهد 
كرد. پيش از اين نيز برخي از كارشناسان مسكن در 
گفت وگو با رس��انه ها اظهار ك��رده بودند كه ارزهاي 
ديجيتال پول رس��مي كشور نيست و معامله خانه با 
بيت كوين به لحاظ حقوقي امري غيرقانوني است و 
اين نوع معامالت باعث سقوط ارزش ريال مي شود. 
ارزهاي ديجيت��ال بابت هر نوع معامل��ه اي هنوز به 
رسميت ش��ناخته نشده اس��ت و جزو ارزهاي رايج 
نيس��ت. بنابراين هر نوع استفاده يا معامله با اين نوع 
ارزها جهت سوداگري يا باال ُبردن ارزش اين نوع ارزها 
محسوب مي شود و چنانچه بعد از معامله خريدار يا 
فروشنده نسبت به دريافت ارز ديجيتال متضرر شود 
قانون از مالباخته حمايت نمي كند؛ چرا كه در قوانين 

معامله ملك با ارز ديجيتال مجاز نيست.
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 ماجراي ممنوعيت استفاده 
از »ساز« در بهشت زهرا)س( 

سعيد خال، مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا)س( 
درباره تصوير منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر 
ممنوعيت استفاده از ساز در بهشت زهرا توضيحاتي 
داد. به گزارش فارس، خال گفت: زماني كه خانواده 
متوفي براي انجام امور خاكس��پاري به بهشت زهرا 
)س( مراجعه مي كند از س��وي س��ازمان قبضي به 
 خان��واده متوفي داده مي ش��ود ك��ه در آن تمامي 
دس��تور العمل هاي مراس��م تدفين آمده اس��ت. 
مديرعامل سازمان بهشت زهرا تصريح كرد: استفاده 
نكردن از ادوات موسيقي، سنگ قبرهاي نا متعارف 
و ... از مواردي اس��ت كه به اط��الع خانواده متوفي 
مي رس��د و از اين رو مطرح شدن مباحثي مبني بر 
وضع و ابالغ دس��تور العمل هاي جديد و ابالغ آن در 
سازمان بهش��ت زهرا)س( كه در برخي از رسانه ها 
مطرح مي شود نادرست است. خال با اشاره به تصوير 
بنر نصب ش��ده در بهش��ت زهرا)س( كه در فضاي 
مجازي منتشر شده اس��ت، گفت: اين بنر به نوعي 
اطالع رساني عمومي درباره توجه به موضوعاتي است 
كه از پيش در سازمان بهشت زهرا)س( اعمال مي شد 
و اين اقدام سازمان تنها به منظور يادآوري برخي از 
ممنوعيت ها در سازمان بهشت زهرا)س( است زيرا 
استفاده از ادوات موسيقي مانند ني و دف و ديگر آالت 
موس��يقي در حال افزايش بود. ممنوعيت استفاده 
از ادوات موسيقي دس��تور العمل تازه اي نيست و از 

گذشته در سازمان بهشت زهرا)س( اعمال مي شد.

درخواست سازمان تاكسيراني 
از وزير بهداشت 

در حالي كه تاكنون 25۰ راننده تاكسي تهران به دليل 
كرونا جان باخته اند؛ اما واكسيناسيون تاكسيرانان هنوز 
آغاز نشده و حاال مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران 
مي گويد به وزير بهداش��ت التماس مي كنيم فكري 
عاجل درباره واكسيناس��يون رانندگان تاكسي كند.  
محمد روشني مديرعامل سازمان مديريت و نظارت 
بر تاكس��ي هاي تهران در اين زمين��ه به فارس گفته 
است: متأسفانه عليرغم همه تالش ها واكسيناسيون 
رانندگان تاكسي بر اساس سند ملي واكسيناسيون در 
اولويت سوم قرار گرفته و عليرغم پيگيري ها تغييري در 
اين اولويت حاصل نشده است ولي تالش مان را ادامه 
مي دهيم تا حداقل اگر قرار است در فاز سوم رانندگان 
تاكسي واكسينه شوند زودتر از گروه هاي ديگر در همين 
فاز به آنها واكسن تعلق گيرد. وي افزوده است: حدود 
25۰ راننده تاكسي به صورت مستقيم به دليل ابتال به 
كرونا جان خود را از دست داده اند كه البته تعدادي هم 
به صورت غيرمستقيم به دليل عوارض ناشي از كرونا 
مانند حمله قلبي فوت كرده اند.  وزارت بهداشت بايد 
هر چه سريع تر فكري به حال واكسيناسيون رانندگان 
تاكس��ي كند. وي همچنين اظهار كرده است: حدود 
3 تا 4 ميليون نفر در طي روز توسط رانندگان تاكسي 
جابه جا مي شوند و تاكس��ي ها به دليل شرايط كرونا 
مسافران بيشتري نسبت به مترو و اتوبوس دارند ولي 
به هر حال هر چند كه پروتكل ها در تاكسي ها رعايت 
مي شود و تعداد مسافران نيز حداكثر دو نفر در صندلي 
عقب و يك نفر در صندلي جلو اس��ت ولي اگر يك نفر 
در تاكسي ناقل باشد چون فضا سربسته بوده و گاهي 
مسافر نيم ساعت تا 4۰ دقيقه در تاكسي است احتمال 
انتقال كرونا به راننده تاكسي و مسافران وجود دارد. وي 
تأكيد كرده است: از وزير بهداشت التماس مي كنيم كه 
فكري به حال واكسيناسيون رانندگان تاكسي كنند. 
آقاي نمكي بارها از مردم التماس كرد كه به سفر نروند 
و پروتكل ها را رعايت كنند اكنون ما از وزير بهداش��ت 
التماس مي كنيم كه اقدامي عاجل براي واكسيناسيون 

رانندگان تاكسي انجام دهد.

معاون شهردار: هنوز مدل 
درست شهرسازي نداريم

عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرس��ازي 
ش��هرداري تهران گفت: با همه ادعاهايمان اما هنوز 
يك مدل درس��ت شهرس��ازي نداريم. گلپايگاني در 
گفت وگو با مهر، درباره بافت فرسوده و اظهارات اخير 
محسن هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران مبني 
بر اينكه نمره مديريت ش��هري پنج��م به دليل عدم 
موفقيت در موضوع بافت فرس��وده ۱5 است، گفت: 
آقاي هاش��مي معيارهاي خود را دارد اما بر اس��اس 
آنچه وظيفه قانوني و توان ما بوده، اعتقاد داريم كه در 
موضوع بافت فرس��وده يك تغيير ريل داشتيم. وي با 
بيان اينكه با اين همه ادعا در موضوع شهرسازي هنوز 
مدل شهرسازي درستي نداريم، ابراز داشت: حتي در 
همين دوره پنجم مديريت شهري نيز براي اين موضوع 
مدل درستي نداريم و اين موضوع را تكذيب نمي كنم. 
البته در اين دوره تالش هايي براي اصالح اين الگوي 
حدوداً 6۰ ساله شده است اما دوره مديريت 3۰ ماهه 
نمي تواند اين روش را به طور كلي تغيير دهد. ما در اين 
دوره در زمينه تغيي��ر روش مبتني بر كميت، تأمين 
 س��رانه ها، ارتقا هويت محله ها و پيگيري پروژه هاي

كوچك مقياس براي شأنيت محالت اقدام كرده ايم. 
وي عن��وان كرد: در اين موض��وع بحث كميت را بايد 
كنار بگذاريد. به عنوان مثال در محله نظام آباد هرچه 
امكان ساخت و ساز بيشتر و امكان تخريب و نوسازي 
بيش��تري ايجاد كنيم، موفق تر هس��تيم اما آيا واقعًا 
اينگونه است؟ در همان محله هاي شرق تهران هرچه 
ساخت و ساز بيشتر شود، آيا واقعًا كيفيت هم بيشتر 
مي شود؟ بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه 
اتفاقًا اينگونه نيست و در برخي مناطق بايد آمار صدور 
پروانه كاهش يابد.  وي تاكيد كرد: شايد برخي به اين 
توقف و كاهش طبق��ات نمره منفي بدهند اما به نظر 
بنده با توجه به معيارهاي شهرسازي اين نمره مثبت 
است. قبول دارم كه در برخي موارد جلوي نوسازي در 
بافت فرس��وده را گرفتيم و سرعت نوسازي را كاهش 

داديم اما آن موارد به صالح شهر بوده است.

هشدار درباره مشاوره تلفني 
درباره سامانه ملي امالك و اسكان 
وزارت راه اع��الم كرد، تماس با پيش ش��ماره هاي 
۹۰۹ براي مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه 
ملي امالك مستلزم پرداخت هزينه هاي قابل توجه 
از طريق قبض تلفن خواهد بود و محتواي ارايه شده 
توسط پاسخگويان در اين سامانه ها مورد تأييد اين 
وزارتخانه نيست. به گزارش تس��نيم، وزارت راه و 
شهرسازي در پي تبليغات برخي سايت ها در فضاي 
مجازي در خصوص ارايه مشاوره در خصوص ثبت 
نام در سامانه ملي امالك و اسكان كشور، اعالم كرد 
كه تماس با پيش شماره هاي ۹۰۹ مستلزم پرداخت 
هزينه هاي قابل توجه از طريق قبض تلفن خواهد 
بود و محتواي ارايه شده توسط پاسخگويان در اين 
سامانه ها مورد تأييد اين وزارتخانه نيست. وزارت 
راه و شهرسازي به منظور سهولت در ثبت اطالعات 
در سامانه امالك و اس��كان، 24 ساعته به سواالت 
شهروندان پاس��خ مي دهد. بر همين اساس، مركز 
ارتباط مردمي سامانه ملي امالك و اسكان كشور با 
شماره 5۹۱۹8-۰2۱ و شماره پيامكي ۰2۱۱۹3 
براي پاسخگويي به صورت 24 ساعته آمادگي دارد.

ش��هروندان تهراني ب��ا گرفتن ش��ماره 5۹۱۹8 و 
شهروندان ديگر استان هاي كشور با شماره گيري 
۰2۱5۹۱۹8 مي توانند در گفت وگو با كارشناسان 
مركز ارتباط مردمي س��امانه ملي امالك و اسكان 

كشور موضوع ها و سواالت خود را مطرح كنند.
بر اساس اين گزارش، يكي از انتقاداتي كه مردم به 
سامانه ملي امالك و اسكان دارند، عدم اطالع رساني 
مناسب و پيوسته از س��وي وزارت راه و شهرسازي 
)معاونت مس��كن و س��اختمان( و پاسخگويي به 
ابهامات موجود اس��ت كه بايد تمهي��دات الزم در 
اين باره انديشيده شود. بر اساس جدول زمانبندي 
منتش��ر ش��ده از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي 
سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد فرصت دارند نسبت 
به ثبت اطالعات محل سكونت خود در سامانه ملي 

امالك و اسكان اقدام كنند.

واريز ماليات مسكن مهر به حساب 
پيمانكار غيرقانوني است

در حالي مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي وعده اتمام 
مسكن مهر را تا پايان دولت روحاني مي دهند كه موضوع 
ماليات واحدهاي باقيمانده اين طرح در هاله اي از ابهام 
قرار دارد. به گزارش تس��نيم، هرچه به زمان وعده داده 
ش��ده براي اتمام واحدهاي بدون معارض مسكن مهر 
از سوي مس��ووالن دولتي نزديك مي شويم، مصائب 
متقاضيان اين طرح بيشتر مي شود. جديدترين نمونه 
اين مصائب درخواست مبالغي بين 2 تا ۱۰ ميليون تومان 
توس��ط پيمانكاران از مالكان مسكن مهر تحت عنوان 
»ماليات« است. موضوعي كه به خصوص در شهرهاي 
جديد اطراف تهران نمود بيشتري دارد. همان گونه كه 
اشاره شد اين مبالغ بايد به حساب پيمانكار واريز شود، 
اقدامي كه به گفته معاون وزير راه و شهرسازي غيرقانوني 
اس��ت. محمود محمودزاده، معاون وزير راه مي گويد: 
هرگونه وجه بايد از كانال حساب مسدودي متقاضي 

عبور كند و نبايد به حساب پيمانكار وجهي واريز شود.
وي تصري��ح كرد: اي��ن يك روال صحيح نيس��ت كه 
پيمانكار از متقاضيان مبالغ��ي را تحت عنوان ماليات 

مطالبه مي كنند. 
معاون وزير راه و شهرسازي پيش تر نيز با يادآوري اينكه 
در مسكن مهر و مس��كن هاي حمايتي سرمايه گذار 
نداريم، اضافه كرد: اين ماليات، ماليات سرمايه گذاري 
است. به عبارت ديگر يك سرمايه گذاري انجام مي شود، 
سودي كس��ب مي شود و بايد بخش��ي از آن به عنوان 
ماليات پرداخت ش��ود. محمودزاده گفت: سازندگان 
در مسكن حمايتي صرفا سازنده هستند، يعني براي 
كسي مسكن را مي سازند كه از همان اول آورده را تامين 
مي كند و با قيمت تمام شده و يك سود خيلي مشخص 
و ناچيزي اس��ت. س��ود پيمانكاري و آن شرايطي كه 
بخواهند بر اساس آن ماليات پرداخت كنند نبوده است. 
به همين دليل قبال و االن ديدگاه آن اس��ت كه ماليات 
مسكن مهر بايد به حداقل برسد. وي افزود: هر چه عدد 
ماليات مسكن مهر افزايش يابد به طور مستقيم به عدد 
تمام شده اضافه مي ش��ود و متقاضي نهايي متحمل 
اين هزينه مي ش��ود. معاون وزير راه و شهرس��ازي در 
واكنش به مطالبه مبالغ 2 تا ۱۰ ميليون توماني برخي 
س��ازندگان پروژه هاي مسكن مهر از متقاضيان تحت 
عنوان ماليات، افزود: چند س��ال پيش بر اس��اس يك 
نظريه يا ش��كايت ديوان عدالت اداري محدوديت نرخ 
ماليات -براي واحدهاي مسكن مهر- را كه حدود ۹۰ 
درصد از پروژه ه��اي اين طرح از آن منتفع ش��ده اند، 
تمام شده و رفته است. باقيمانده واحدها دچار مشكلي 
شده و با ابطال مصوبه اينها را دچار مساله كرده است.« 
محمودزاده بيان كرد: البته يك ديدگاهي وجود دارد و 
مطابق استعالم از ديوان عدالت اداري اين مصوبه عطف 
به ماسبق نمي شود. كساني كه از آنها ماليات مطالبه شده 
واحدهاي آن تمام قبل از اين بخشنامه شروع شده و ما 
معتقديم كه مشمول ابطال بخشنامه نمي شوند، بايد 
با همان شرايط قبلي -ماليات آنها- محاسبه شود و به 
حساب هاي س��ازمان امور مالياتي واريز خواهد شد. بر 
اساس اظهارات متعدد مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
پرونده پروژه هاي بدون معارض مسكن مهر قرار است 
تا پايان عمر دولت روحاني بسته شود. اما اين پروژه ها 
چند ماهي اس��ت دچار معارض ديگري به نام سازمان 
امور مالياتي شده اند. خرداد ماه سال ۹8 هيات وزيران 
مصوب كرد كه پروژه هاي مسكن مهر از پرداخت ماليات 
معاف نيس��تند. مصوبه اي كه امروز به مشكل بزرگي 
براي متقاضيان مسكن مهر تبديل شده است. برخي 
پيمانكاران مسكن مهر نيز از اين فرصت نهايت استفاده 
را برده و در شهرهاي جديد تحويل واحدهاي مسكن 
مهر را منوط به واريز مبلغ ماليات به حساب خود اعالم 
مي كنند. ماجرايي كه چند م��اه از آغاز آن مي گذرد و 
گويا قرار نيست مسووالن و مديران ذي ربط وزارت راه و 

شهرسازي به آن رسيدگي كنند.

»تعادل« پشت پرده معامالت ملكي با رمزارزها را بررسي مي كند

گره زدن سرنوشت رمزارزها به مسكن 

كدام »بنا«؟ كدام »ايران«؟! 
ب( رفع انحصار از تامين اجتماعي براي بيمه كاركنان: 
اواًل تامين اجتماعي با سازمان تامين اجتماعي فرق 
مي كند و شامل حوزه هاي امدادي و حمايتي و بيمه اي 
)درمان، بازنشس��تگي، بيكاري و...( است و حدود 5۰ 
بنياد، نهاد و سازمان و صندوق در حوزه تامين اجتماعي 
فعاليت مي كنند و اسم سازمان تامين اجتماعي فعلي 
هم اشتباه است و س��ازمان تامين اجتماعي موضوع 
اصالحيه ماده ۱۱3 قانون مديريت خدمات كشوري، 
هنوز شكل نگرفته است و كسي عرضه و توان ايجاد آن 
را نداشته است و يك عده بي عرضه و كم توان كه از سال 
۱388 نتوانسته اند، اين حكم قانون را اجرا كنند، حاال 
مي خواهند با حذف و ادغام سازمان تامين اجتماعي 
بر بي كفايتي و بي تدبيري خود سرپوش بگذارند ثانيًا 
سازمان تامين اجتماعي نه تنها فقط كاركنان را بيمه 
نمي كند بلكه بيشتر كارگران و آزادكاران، مزدبگيران 
و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بيمه مي كند و حدود 
2۱ سازمان و صندوق بيمه گر اجتماعي ديگر هستند 

كه مختص بيمه كاركنان هستند.
 ثالثًا سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر انحصار 
ندارد و به لحاظ قانوني و مقرراتي يا عرفي »صندوق 
بيمه آينده ساز« هم مي تواند كارگران را بيمه كند ولي 
كارگران مايل به اس��تفاده از صندوق مزبور نيستند 
چون مزاياي آن بيش��تر براي مديران و كارشناسان 
عاليرتبه دولت تنظيم ش��ده است. رابعًا از حدود 3۰ 
س��ال پيش در مناطق آزاد و جزاير آزاد، قانونًا امكان 
ايج��اد نظام بيمه ه��اي اجتماعي فارغ از س��ازمان 
تامين اجتماعي وجود داش��ته اس��ت و متوليان امر 
مي توانستند و مي توانند اقدام كنند، ولي نكردند يا 
نتوانستند و در منطقه آزاد ارس هم كه انجام دادند، 
ناموفق بود و شكس��ت خورد، خامسًا اينكه بايستي 
طراحان بناي ايران مي گفتند منظورشان از انحصار 
در كدام س��طح بيمه هاي اجتماعي اس��ت؟ چراكه 

بيمه هاي اجتماعي سه س��طح دارد سطح اول پايه 
و همگاني س��طح دوم مازاد و مضاعف و سطح سوم 
مكمل و در قالب يك نظام چند اليه تامين اجتماعي 
مي ت��وان در اليه هاي باالتر از پايه، نس��بت به ايجاد 
رقابت اقدام نمود. خامس��ًا طبق قانون برنامه پنجم 
توسعه امكان ايجاد صندوق بيمه اجتماعي خصوصي 
وجود داشت ولي انجام نشده است، تاكنون و در حال 
حاضر نيز از س��ال ۱3۹6 بموجب مواد 3 و 5 قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه امكان ايجاد بيمه هاي 
اجتماعي خصوصي، در سطوح مازاد و مكمل وجود 
دارد، ولي انجام نش��ده اس��ت فلذا انحصاري وجود 
نداش��ته اس��ت بلكه بنظر مي رس��د امكان عملي و 
منطقي براي رقابت در سطح بيمه پايه اجتماعي در 

شرايط حال حاضر ايران وجود ندارد. 
سادسًا طراحان طرح بناي ايران مشخص نكرده اند 
در كدام نظام بيمه اي اجتماعي مي خواهند انحصار 
را حذف كنند نظام بوريجي يا بيس��ماركي يا نظام 

هيبريدي و چند اليه و قس عليهذا.
البت��ه در اين ارتباط بحث زياد اس��ت مثاًل چگونگي 
رگوالت��وري و تنظيم مق��ررات؟ چگونگي تضمين و 
تعهد دولت در ارتب��اط با تداوم خدمات صندوق هاي 
بيمه گر و... كه در اين مق��ال و مجال نمي گنجد ولي 
ذكر يك مثال خالي از لطف نخواهد بود مثاًل طراحان 
جواب بدهند ك��ه اگر انحصار را از )س��ازمان( تامين 
اجتماعي برداريم، چنانچه ي��ك كارگر در كارگاهي 
دچار حادثه ش��د و بازرس وزارت كار حادثه را ناشي 
از كار تلق��ي و بيمه گر اجتماعي را مس��وول برقراري 
مس��تمري بداند و فرد مزبور بيمه نباش��د، سازمان 
تامين اجتماعي بايد او را تحت پوشش قرار دهد يا آن 
بيمه گران اجتماعي خصوص��ي كه در فضاي رقابتي 
يا غير انحصاري پيش��نهادي فع��ال خواهند بود؟ و 

كدام يك از آنها ؟

ج( ادغام س��ازمان ام��ور مالياتي و س��ازمان تامين 
اجتماعي: اين پيشنهاد به صراحت در متن چكيده 
طرح بناي ايران نيست وليكن مشخص نيست كه در 
متن تفصيلي آن هم آمده است يا خير؟ ولي اعالم آن 
از سوي يكي از طراحان اصلي طرح بناي ايران حاكي 
از آن است كه احتمااًل بايستي در متن تفصيلي طرح 
باشد. عليهذا ايشان و طراحان طرح مشخص نكرده اند 
كه اين پيشنهاد را در چه پارادايم بيمه هاي اجتماعي 
مطرح مي كنند؟ نظام بيمه اجتماعي ماليات محور 
)بوريج��ي( كه حق بيم��ه را در ج��وف ماليات اخذ 
مي كنن��د و در اختيار س��ازمان بيمه گ��ر اجتماعي 
دولتي قرار مي دهند تا مصرف كند )سازمان بيمه گر 
اجتماعي فقط يك سازمان مصرف كننده و مديريت 
هزينه است( يا نظام بيمه اجتماعي حق بيمه محور 
)بيسماركي( كه سازمان بيمه گر اجتماعي، حق بيمه 
را جدا از ماليات و توسط سازمان بيمه گر اجتماعي 
اخذ و همان سازمان خودش هزينه مي كنند )سازمان 
بيمه گر اجتماعي يك نهاد مديريت در آمد – هزينه 
است و مديريت منابع و مصارف را توامان و همزمان 
برعه��ده دارد(؟ بديهي اس��ت ادغام س��ازمان هاي 
مالياتي و تامي��ن اجتماعي بدون تغيي��ر پارادايم و 
بدون تغيير نظام مالياتي اساسًا حرف غيرعلمي است. 
البته از دير باز عده اي در بدنه دولت بدنبال شقه كردن 
سازمان تامين اجتماعي و برهم زدن يكپارچگي آن 

بوده و هستند.
 سازمان تامين اجتماعي مبتني بر پارادايم حق بيمه 
محور است و يك نهاد مديريت درآمد – هزينه است 
و از منابع دولتي )ماليات، نفت و...( مس��تقيمًا هيچ 
رقمي دريافت نمي كند و بدهي هاي دولت به سازمان 
تامين اجتماعي در اصل بدهي دولت به بيمه شدگان، 
كمك به بيمه ش��دگان يا تقبل سهم بيمه شدگان يا 
كارفرمايان است. اين س��ازمان سه بخش بيمه اي، 

درمان و سرمايه گذاري دارد و در ادوار مختلف هميشه 
نهاد رياست جمهوري و وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و داراي��ي و كار، تعاون و رفاه اجتماعي و بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي )رفاه و تامين اجتماعي( 
به دنبال تصاح��ب كل يا ج��زو آن بوده اند و تالش 
كرده اند كه اداره يا مداخله در بخش سرمايه گذاري 
آن بوده و وزارت بهداشت هم به دنبال بخش درمان 

آن بوده است. 
در دولت هش��تم و در زمان بررسي و تصويب قانون 
س��اختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، وزراي 
وقت بهداشت و كار نامه اي مشترك به رييس جمهور 
وقت نوش��تند و گفتند بخ��ش درمان س��ازمان را 
به وزارت بهداش��ت و بخش هاي س��رمايه گذاري و 
بيمه اي آن را به وزارت كار بدهيد، در دولت قبل هم 
همين توافق حاصل شده بود با اين تفاوت كه بخش 
سرمايه گذاري عماًل زيرنظر رياست جمهوري و دفتر 
رييس جمهور و معاون اول بود و اين بدعت مربوط به 
خروج بخش س��رمايه گذاري از حيطه اداره سازمان 
در دولت قبل بنيادش گذاش��ته ش��د و تداوم يافت. 
در دولت يازدهم نيز مديرعامل س��ازمان با نظر وزير 
وقت بهداش��ت، منصوب شد. به هر تقدير اگر تغيير 
پارادايم بيمه اجتماعي از حق بيمه محور به ماليات 
 )UBI( محور اتفاق نيافتد و نظام درآمد پايه همگاني
نظام ماليات بر درآمد افراد )PIT( و نظام، ماليات بر 
درآمد منفي )NIT( در كش��ور وجود نداشته نباشد 
عماًل ادغام دو سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي، 
فقط به تصاحب مسقيم و علني بخش درمان سازمان 
توسط وزارت بهداش��ت و تصاحب مستقيم و علني 
بخش سرمايه گذاري آن توسط نهاد رياست جمهوري 
يا وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ... منجر خواهد شد؛ 
امري كه از دولت قبل به طور غيرملموس و نانوشته 

وجود داشته و دارد. 

ادامه از صفحه اول



قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته تا ۳۰ هزار دالر هم 
س��قوط كرد. اين س��قوط، كاهش قيمت بيشتري براي 
آلت كوين  ها به همراه داشت و موجب شد كه قيمت بسياري 
از آنها به كمترين ميزان چند ماه اخيرشان برسد. در حال 
حاضر بيت كوين كف قيمت ۳۰ ه��زار دالري تا ۳۸ هزار 
دالر باال كشيده شده اس��ت و حاال ۴۰ هزار دالر به عنوان 
يك مقاومت جديد عمل مي كند كه بايد ديد بيت كوين 
مي تواند از آن عبور كند يا به روند نزولي خود ادامه مي دهد.

چهارشنبه گذشته، يكي از كم س��ابقه ترين ريزش هاي 
ارزهاي ديجيتالي در طول تاريخ آنها رقم خورد: در ساعاتي 
از معامالت روزانه، بيت كوين به عن��وان باارزش ترين ارز 
ديجيتالي جهان ۱۲ هزار دالر از ارزش خود را از دست داد 
و تا ۳۰ هزار دالر هم س��قوط كرد. براي دومين بار متوالي 
يك خبر از چين باع��ث ريزش قيمت ارزهاي ديجيتالي 
شد. مجلس اين كشور خبر از اعمال محدوديت استخراج 
و معامله بيت كوين داده اس��ت. رسانه ها گزارش كرده اند 
كه مقامات هنگ كنگ ه��م به دنبال وضع ممنوعيت در 
حوزه معامالت خرد ارزهاي ديجيتال هس��تند. از طرف 
ديگر تحليلگران بانك سوسيه جنرال فرانسه در گزارشي 
نوشتند بيت كوين آش��كارا بي ثبات تر از طال است و اين 
مس��اله س��رمايه گذاران محتاط را از آن فراري مي دهد. 
همچنين سازمان صلح س��بز امريكا اعالم كرد به دليل 
نگراني هاي زيست محيطي، پذيرش بيت كوين را متوقف 
كرده است. وزارت خزانه داري امريكا در نظر دارد تا رويكرد 
سختگيرانه تري را در قبال ارزهاي ديجيتالي اتخاذ كند. 
طبق اعالميه منتشرش��ده توس��ط اين وزارتخانه، كليه 
تراكنش هاي ارزهاي ديجيتالي ب��ه ارزش ۱۰ هزار دالر و 
بيشتر بايد به دفتر خدمات داخلي درآمدي گزارش شود. 
خزانه داري امريكا با اش��اره به مشكل رديابي تراكنش ها 
و اس��تفاده از آنها در امور غيرقانوني گفته اس��ت در مورد 
تراكنش هاي قانوني با ارزهاي ديجيتالي هم بايد جلوي فرار 
مالياتي گرفته شود. داده هاي بازار نشان مي دهد كه پيش 
از انتش��ار اخبار چين، خريداران حمايت ۴۰ هزار دالري 
را حفظ كرده بودند، اما با انتش��ار اين اخبار، اين حمايت 
شكسته شد. كمي بعد بار ديگر شاهد حمايت در ۳۶,۰۰۰ 
دالري بوديم، اما اين حمايت هم نتوانست در مقابل فشار 
فروش دوام بياورد. نقطه عطفي كه روز پنجشنبه ايجاد شد، 
ترس ها از بازگشت زمستان ارزهاي ديجيتال را تا حد زيادي 
كاهش داد. با اين حال، برخي از تحليل گران نظير بن ليلي، 
هم بنيان گذار جارويس لبز، پيش از سقوط روز جمعه اعالم 
كردند كه همچنان خطر بازگشت زمستان بازار وجود دارد؛ 
ادعايي كه تا حدي محقق ش��ده است. اين در حالي است 

كه همچنان اميد به توانايي بيت كوين براي نباختن قافله 
و صعود بيشتر وجود دارد؛ چراكه داده هاي كيف پول هاي 
نهنگ ها نش��ان مي دهد در ناحيه ۳۹ ه��زار و ۹۳۱ دالر 
حجم بااليي از سرمايه از سوي آنها، وارد بازار شده كه خود 
بيانگر سطوح حمايتي تازه اي است. اشوات باالكريشنان، 
گزارشگر دلفي ديلي، معتقد است كه صرافي هاي ارزهاي 
ديجيتال در نوسانات روز چهارشنبه نقش عمده اي را ايفا 
كردند. او در اين باره گفت: »بايننس مسووليت تسهيل ۱۰۰ 
ميليارد دالر معامالت آني است و صرافي هاي غيرمتمركز 
مبتني بر اتريوم، بيش از ۱۰ ميليارد دالر حجم معامالت 

را ثبت كردند.«

  كاهش قيمت بيت كوين به زير ۳۵ هزار دالر
گفته مي شود بسياري از معامله گران خرد در اين سقوط 
به دنبال خروج سرمايه هاي خود بودند. ميكاه اسپرويل، از 
مديران ارشد »S2F Capital« مي گويد چيزي در حدود 
۸ ميليارد دالر قرارداد آتي در هفته گذشته ليكوييد شده 
است. اين حجم تشابه زيادي با وضعيت بازار در ماه مارس 
۲۰۲۰ و سقوط آن زمان دارد. اسپرويل در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود به تشابه سرمايه هاي خروجي از روز 
چهارشنبه و حجم سرمايه هاي خروجي خالص طي چند 
سال اخير اشاره كرد. به گفته وي، اين حقيقت كه اين ميزان 
بيشترين حجم سرمايه خروجي خالص )به صورت دالري( 
در تاريخ است، شديدا »صعودي« است. اسپرويل براي فهم 
بهتر اين موضوع، به داده هاي كيف پول هاي سرمايه گذاران 

و رشد تعداد آنها اشاره مي كند. به گفته او، به رغم موانع سر 
راه بازار، سرمايه گذاران خرد در كف قيمت اقدام به خريد 
مي كنند كه خود نشانه اي از رشد تدريجي »پذيرش« است. 
او در اين باره گفت: »تعداد افراد فعال در بازار در طول اين 
پولبك در حال افزايش بوده است. اين مساله نشان مي دهد 
ك��ه اوج چرخه صعودي را تجربه نكرده ايم و تنها ش��اهد 
تشكيل يك اوج قيمت محلي در چرخه صعودي بزرگ تر 
بوديم.« فشار فروش بازار بيت كوين به بازار آلت كوين  ها 
سرايت كرده است و بسياري از ۱۰۰ ارز ديجيتال برتر بازار 
با سقوط همراه بودند. اتريوم، دومين ارز ديجيتالي بزرگ 
جهان، هم حدود ۴۰ درصد و دوج كوين حدود نصف ارزش 

خود را از دست دادند.

  بازار نزولي آغاز شده است؟ 
س��قوط ۴۰ درصدي قيمت بيت كوين نس��بت به اوج 
تاريخي خود باعث شده است تا بسياري از تحليل گران 
ديدگاه هايي متفاوت و عمدتًا ضد و نقيض نسبت به روند 
فعلي اين ارز ديجيتال داش��ته باشند. در عين حال كه 
برخي مي گويند روند صعودي دست نخورده باقي مانده 
است، برخي ديگر معتقدند بيت كوين وارد روند نزولي 
شده است. قيمت بيت كوين ۱۴ آوريل )۲۵ فروردين( 
به اوج ۶۴ هزار و ۸۵۰ دالري رسيد. در آن زمان بسياري 
از تحليل گ��ران برتر نويد بيت كوين ۱۰۰ هزار دالري را 
مي دادند. پس از آن بود كه قيمت بيت كوين نشانه هايي 
از احتمال اتمام روند صعودي را نش��ان داد. در طول ۳۷ 
روز بعد از ثبت اوج تاريخي، قيمت بيت كوين ۵۰ درصد 
از ارزش خود را از دست داد و تا ۳۰ هزار دالر پايين آمد. 
اين سقوط شديدترين س��قوط بيت كوين از ماه مارس 
س��ال ۲۰۲۰ بود كه از آن به عنوان پنجشنبه سياه ياد 
مي شود. در حال حاضر برخي از تحليل گران با تكيه بر 
شاخص هاي مختلف، عنوان مي كنند كه ۳۰ هزار دالر 

كف قيمت بوده اس��ت. برخي ديگ��ر مي گويند ناتواني 
اين ارز ديجيتال در احياي قوي پس از افزايش فروش، 
نشان دهنده آن اس��ت كه احتمال سقوط بيشتر وجود 
دارد. ديويد ليفچيتز، از مديران ارشد اگزوآلفا، كه در حوزه 
س��رمايه گذاري فعاليت مي كند، اخيراً با كوين تلگراف 
مصاحبه اي انجام داده و گفته است: هفته گذشته و تنها 
چند ساعت پيش از توييت پر سر و صداي ايالن ماسك در 
مورد بيت كوين، هشدار داده بوديم كه احتمال سقوط، 
بيش��تر از احتمال صعود اس��ت؛ چراكه نبود كاتاليزور 
صعودي در بازار مشهود بود و همانطور كه ديديم، با آن 
روبرو شديم. زماني كه قيمت بيت كوين در محدوده ۴۳ 
هزار دالر در نوسان بود كه وضعيت چندان سالمي تلقي 
نمي شود، انتظار مي رود كه نتيجه اين الگو روند نزولي 
باشد. اندازه اين نزول معمواًل برابر با فاصله بين گردن و 
سقف سر اس��ت كه به ترتيب در ۴۵ هزار دالر و ۶۰ هزار 
دالر قرار داشتند. اين به آن معنا بود كه احتمال سقوط تا 
۳۰ هزار دالر وجود دارد. اين همان جايي است كه قيمت 
بيت كوين در صعود سال ۲۰۲۰ خود در آنجا توقف كرده 
و حمايت شده بود. اين فقط تحليل تكنيكال و احتماالت 
بود، اما هيچ چيزي بازگشت به ۳۰ هزار دالر را تضمين 
نمي كرد. سقوط به زير ۵۰ هزار دالر، سطحي كه پيش تر 
به عنوان حماي��ت عمل كرده بود، به ش��دت وضعيت 
بيت كوين در كوتاه مدت را تضعيف كرد. به عالوه، صندوق 
سرمايه گذاري بيت كوين گري اسكيل اختالف قيمت 
بااليي با صرافي هاي آني داشت و همين مساله فشار بر 
بازار بيت كوين را افزايش مي داد. به نظر نمي رسد كه گري 
اس��كيل تصميم بر انجام اقدامي س��ريع براي كاهش 
اين اختالف قيمت داش��ته باش��د. او در پاسخ به اينكه 
پشت اين سقوط سرمايه گذاران نهادي قرار داشتند يا 
سرمايه گذاران خرد؟ اظهار كرد: تا به اينجا، كف قيمت ۳۰ 
هزار دالري تا ۳۸ هزار دالر باال كشيده شده است و حاال 
۴۰ هزار دالر به عنوان يك مقاومت جديد عمل مي كند. 
بايد ديد كه بازار آسيا چگونه واكنش نشان مي دهد و بعد 
از آن در منطقه زماني امريكا چگونه به اتفاقاتي كه در آن 
سوي دنيا رخ داد، پاسخ داده مي شود. اگر سقوط ۱۹ مه 
۲۰۲۱ را با فروش گس��ترده ۱۳ مارس ۲۰۲۰ مقايسه 
كنيم، مي توان ديد كه كف قيمت فعلي به سرعت با خريد 
گسترده مواجه شد و اين در حالي بود كه كف قيمت سال 
۲۰۲۰ تنها يك روز به اين منوال طي ش��د. اين موضوع 
نشان دهنده آن است كه معامله گران كوتاه مدت بيشتري 
به نسبت سال گذشته در بازار حضور دارند كه از ابزارهاي 
معامالت خودكار اس��تفاده مي كنند. چه چيزي باعث 
فروش گس��ترده در بازار شده بود؟ قطعا حجم بااليي از 
فشار فروش سبب اين اتفاق شده بود. در اين برخي شايد 
فكر كنند كه ايالن ماسك باالخره بيت كوين هاي تسال 
را فروخته اس��ت يا برخي ديگر بگويند كه گري اسكيل 
براي پاسخ به تقاضاي سرمايه گذاران دانه درشت اقدام به 

فروش كرده باشد. در هر صورت كسي نمي داند.
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تركيه تحقيقات درباره فيس بوك 
و واتس اپ را آغاز كرد 

هيات رقاب��ت تركيه اعالم ك��رد واتس اپ آپديت 
جديد خود را براي كاربران تركيه اي اجرا نمي كند. 
اما اين پيام رسان در بيانيه اي خبر را رد و اشاره كرد 
هنوز تصميم دارد آپدي��ت را اجرا كند. به گزارش 
مهر به نقل از آسوشيتدپرس، سازمان ناظر بر رقابت 
تركيه اعالم كرد در پي تحقيقاتي، واتس اپ آپديت 
جديد و جنجالي خود را در اين كشور اجرا نمي كند. 
براساس اين آپديت، واتس اپ اطالعات كاربران را با 
فيس بوك و شركت هاي زير مجموعه آن به اشتراك 
مي گذارد. اما اين پيام رس��ان متعلق به فيس بوك 
اع��الم كرد همچنان تصمي��م دارد آپديت را براي 
كاربران تركيه اي اجرا كند. اين امر نش��ان دهنده 
س��ردرگمي رگوالتورها و فيس ب��وك درباره اين 
آپديت اس��ت ك��ه نگراني هايي را مي��ان كاربران 
نيز ايجاد كرده اس��ت. پس از اعالم آپديت جديد 
واتس اپ در اوايل س��ال ميالدي ج��اري، كاربران 
تركيه اي اين پيام رسان كه نگران اشتراك گذاري 
اطالعات خصوصي شان بودند، اپ هاي جايگزين 
آن مانند پيام رسان داخليBip را دانلود كردند. از 
سوي ديگر با وجود آنكه واتس اپ اعالم كرد محتواي 
پيام ها همچنان رمزگذاري ش��ده باقي مي ماند اما 
بسياري از كاربران تركيه اي تصميم گرفتند حساب 
كاربري واتس اپ خود را حذف كنند. در اين ميان 
هيات رقابت تركيه تحقيقاتي درباره فيس بوك و 
واتس اپ را آغاز كرد تا احتمال نقض قانون اين كشور 
و سوءاستفاده از موقعيت برتر در بازار را بررسي كند. 

سرعت دانلود اينترنت ماهواره اي 
استارلينك ۵۴۲ مگابيت اعالم شد

يك كارب��ر آلمان��ي س��رعت اينترنت ماه��واره اي 
اس��تارلينك را تس��ت كرده اس��ت. طبق اطالعات 
منتشرشده نتيجه اين تست نشان مي دهد سرعت اين 
سرويس ۵۴۲ مگابيت برثانيه است. به گزارش مهر به 
نقل از اسپوتنيك، با توجه به تستي كه در آلمان انجام 
شده، به نظر مي رسد سرعت دانلود اينترنت ماهواره اي 
استارلينك خارق العاده اس��ت. به نوشته وب سايت

Wccftech يكي از ساكنان شهر كاسل اطالعاتي را 
منتشر كرده كه نشان مي دهد سرعت دانلود اينترنت 
ماهواره اي اسپيس ايكس ۵۴۲ مگابيت برثانيه است. 
همچنين سرعت آپلود اطالعات نيز ۳۸ مگابيت برثانيه 
اعالم ش��ده است. دومين تست س��رعت ديگر نتايج 
جالب تري نيز دارد و نشان مي دهد سرعت دانلود اين 
سرويس به ۵۶۰ مگابيت برثانيه مي رسد. هنگامي كه 
اين كاربر نتايج تست س��رعت را در وب سايت رديت 
)Reddit( منتشر كرد، كاربر ديگري پيشنهاد كرد تا 
كوكي هاي مرورگر را پاك و دوباره تست را انجام دهد. 

درخواست شهردار اصفهان از معاون 
وزير امور خارجه

استفاده از اعتبارات 
صندوق هاي بين المللي محيط 
زيستي براي احياي زاينده رود

شهردار اصفهان در ديدار و گفت وگو با معاون ديپلماسي 
اقتصادي وزارت امور خارجه، درخواست كرد با نگاه دفاع 
از محيط زيست، از اعتبارات صندوق هاي بين المللي 
محيط زيستي براي احياي زاينده رود استفاده شود و 
شهرداري اصفهان آمادگي پيگيري اين موضوع را دارد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي، شهردار اصفهان در اين ديدار گفت: 
احياي زاينده رود از مهم تري��ن اولويت هاي مديريت 
شهري اصفهان بوده و هست، اما رفع اين مشكل، يك 
موضوع فرااستاني و ملي است و شهرداري اصفهان هم 
يك حقابه دار و يك مطالبه گر است. از ابتداي اين دوره 
مديريت شهري، پيگيري هاي زيادي در اين خصوص 
انج��ام داديم، از نامه به رهبر معظم انقالب تا گفت وگو 
با رييس جمهور، رايزني با همه وزراي مربوطه، معاونين 
رييس جمهور، معاونين وزير و ... اما مساله زاينده رود به 
٣ اس��تان اصفهان و چهار محال و خوزستان مربوط 
مي ش��ود و نيازمند يك نگاه فرا اس��تاني و ملي است.  
ش��هردار اصفهان ادام��ه داد: از زماني كه مس��ووليت 
شهرداري اصفهان را در اين دوره مديريت شهري بر عهده 
گرفتيم بر ايجاد روابط موثر هم با شهرهاي خواهرخوانده 
و هم با شهرهاي ايران و كالن شهرها تاكيد داشتيم چراكه 
 معتقديم شهرهاي جهان و شهرهاي كشور با تعامل و

 هم افزايي در شرايط بحران مي توانند مشكالت را حل 
كنند. وي با اشاره به گفت وگو و تعامل مستمر با مسووالن 
وزارت امور خارجه اظهار داشت: اميدوارم ارتباطاتي كه 
در حوزه بين الملل شهرداري رقم خورده بتواند منشأ اثر 

براي تحوالت بزرگ در اصفهان باشد.

امضاي تفاهم نامه بين همراه اول 
و بانك تجارت براي گسترش 

بانكداري نوين
مهدي اخ��وان بهابادي مديرعامل هم��راه اول گفت: 
واگذاري ۱۰۰ ميليون سيم كارت و در اختيار داشتن ۲۰ 
ميليون مشترك دايمي، فرصتي را براي انجام اقدامات 
بسيار خوب با استفاده از ظرفيت هاي بانكي و كيف پول 
اعتباري فراهم مي كند.  رض��ا دولت آبادي مديرعامل 
بانك تجارت گفت: انعقاد اين تفاهم نامه گامي در جهت 
توس��عه خدمات بانكداري نوين و بهره برداري از كيف 
پول الكترونيكي است.  بر مبناي اين تفاهم نامه پيرامون 
مباحث نوين مالي، بانك تجارت و اپراتور اول تلفن همراه 
متعهد به انجام تخصيص خط اعتباري جهت اعطاي 
تسهيالت خرد، احراز هويت و امضاي ديجيتال، خدمات 
بانكداري ب��از، خدمات اس��تارتاپ ها و فين تك هاي 
زيرمجموعه بانك، ارايه خدم��ت درگاه پرداخت، ارايه 

خدمات كيف پول و مواردي از اين دست شدند.

اتصال ۲۲۵ روستاي استان همدان 
به اينترنت پرسرعت همراه اول

در مراسمي كه صبح ديروز با حضور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، استاندار، نمايندگان استان همدان 
در مجل��س و جمع��ي از مدي��ران وزارت ارتباطات، 
مخابرات ايران و همراه اول برگزار ش��د، با ارتقاء ۱۵۴ 
س��ايت همراه اول به نسل س��ه يا چهار، ۲۲۵ روستا 
تحت پوش��ش خدمات اينترنت پرسرعت همراه اول 
قرار گرفت. وزير ارتباطات: با تشكر ويژه از همراه اول 
كه بار اصلي توس��عه در اين استان را به دوش كشيد. 
علي رغم تمامي مشقت هايي كه اين روزها همراه اول 
در زمينه تأمين تجهيزات با آن مواجه است، اما تالش 
ويژه، همكاري و پشتيباني مناسبي كردند تا ما به قولي 
كه داديم بتوانيم عمل كنيم. در اين مراس��م عالوه بر 
 ۱۵۴ س��ايت همراه اول، ۷ سايت ايرانسل و ۳ سايت 
»هاي وب« نيز به بهره برداري رسيد. طبق آخرين آمار 
منتشر شده توسط وزارت ارتباطات، همراه اول حدود 
۴۵ هزار روستا در سراسر كشور را تحت پوشش خود 
قرار داده اس��ت كه بيش از دو برابر روستاهاي تحت 

پوشش اپراتورهاي ديگر است.

با افتتاح ايستگاه اقدسيه و مرزداران
دسترسي شهروندان در شمال 
وشمال غرب پايتخت به شبكه 

حمل و نقل ريلي تسهيل شد
نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: همزمان با بهره برداري از 
ايستگاه هاي مرزداران در خط ۶ مترو سرفاصله حركت 
قطارها در نيمه غربي اين خط از ۳۵دقيقه به ۲۰ دقيقه 
كاهش يافت. به گ��زارش مديريت ارتباط��ات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه علي 
عبداله پور افزود: با افتتاح ايستگاه هاي اقدسيه از خط 
۳ و مرزداران از خط ۶ تعداد ايستگاه هاي بهره برداري 
شده در ش��بكه خطوط متروي تهران و حومه به ۱۳۹ 
ايستگاه رسيد. وي تصريح كرد: با افتتاح ايستگاه هاي 
مرزداران در شمال غربي و اقدسيه در شمال پايتخت 
 دسترس��ي ش��هروندان به ش��بكه حمل و نقل ريلي 
درون ش��هري تسهيل شد. مهندس عبداله پور گفت: 
اميدواريم با تكميل و بهره برداري كامل از ايستگاه هاي 
خط ش��ش تا ح��دودي از دغدغه ه��اي حمل و نقلي 
شهروندان در اين منطقه كاسته شود. مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: مترو مسافران 
دايمي خود را دارد و اين نكته قابل انكار نيست كه تعداد 
واگن ها پاس��خگوي نياز متروي تهران نيس��ت. وي با 
اشاره اينكه كمبود ناوگان مترو با شيوع ويروس كرونا در 
كشور و ضرورت كاهش جمعيت و رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، پر رنگ تر شد افزود: ايستگاه هاي جديد مترو 
افتتاح مي شوند، بدون اينكه تعداد قطارها افزايش يابد؛ 
به همين دليل در برخي ايستگاه هاي تازه  تأسيس ساعت 

ورود قطار مترو به ايستگاه بيشتر است.

پس از سقوط بيت كوين به ۳۰ هزار دالر، حاال ۴۰ هزار دالر به عنوان يك مقاومت جديد عمل مي كند

بداقبالي رمزارزها ادامه دارد

5G برنامه اپراتورهاي ثابت براي ورود به حوزه
معاون وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه ب��راي اپراتورهاي 
ثابت بي سيم يك نقشه راه در نظر گرفتيم تا بتوانند وارد 
حوزه هاي ۵G ش��وند و منابعي كه دارند را با اپراتورها به 
اش��تراك بگذارند، گفت: اين برنامه براي دارندگان پروانه  
FWA، گزينه خوبي براي ورود به حوزه هاي ۵G اس��ت. 
به گزارش ايس��نا، عمده ترين فعاليت رگوالتوري تدوين 
پيش نويس كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است. از 
اين رو حسين فالح جوشقاني، رييس رگوالتوري درباره 
 ICT رويكردهاي رگوالتوري در ح��وزه مقررات گذاري
اظهار كرد: در چهار سال گذشته نگاه رگوالتوري به ويژه در 
مناطق كم برخوردار نگاه توسعه گرايانه بود. به دليل وجود 
همين نگاه، در دوران شيوع كرونا با بحران روبرو نشديم و 
در اكثر روستاهاي كشور سرويس با كيفيت ارايه مي شود 
و دانش آموزان و دانشجويان روستايي از آموزش مجازي 
بهره مند هستند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ادامه داد: يكي از اقدامات اساسي اصالح مقررات مربوط به 
۳ درصد سهم USO )خدمات عمومي الزامي ارتباطات و 
فناوري اطالعات(، از درآمد اپراتورهاست كه قباًل توسط 
پيمانكار در مناطق روستايي و كمتر برخوردار براي ايجاد 
ارتباطات هزينه مي شد. فالح جوشقاني با بيان اينكه وقتي 
زيرساخت هايي وجود دارد بهترين، ارزان ترين و سريع ترين 
راه، به اشتراك گذاري آنهاست، گفت: در تمام دنيا هم همين 
كار را مي كنند و اينكه پيمانكارها خودشان دوباره شبكه 
ايجاد كنند باعث افزايش چندبرابري قيمت سرويس ها 
مي شد. از همين رو در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
مصوب شد كه س��هم USO به صورت مستقيم توسط 
اپراتورها در حوزه توسعه روستايي هزينه شود تا اپراتورها 
بتوانند از طريق شبكه خود يا از طريق شبكه اپراتورهاي 

ديگر توسعه روستايي را ايجاد كنند. 

  دسترس�ي ۱۰۰ درصدي روستاهاي باالي ۲۰ 
خانوار به شبكه ملي اطالعات

وي با بيان اينكه براس��اس قانون برنامه ششم، ۸۰ درصد 
روس��تاهاي باالي ۲۰ خانوار بايد تا پايان برنامه به شبكه 
ملي اطالعات به صورت پهن باند دسترسي داشته باشند، 
اظهار كرد: در صورتي كه اين آمار در حال حاضر باالي ۹۰ 
درصد است و تا پايان دولت اين رقم را به ۱۰۰ درصد خواهد 
رسيد. عالوه بر اين، در سال گذشته، مطرح شد كه اگر مبالغ 
مشخص شده از درآمد اپراتورها كه در بودجه پيش بيني 
ش��ده است محقق ش��ود تا س��قف ۴ درصد آن در حوزه 
زيرساخت هاي ارتباطي در مناطق روستايي و دورافتاده 
هزينه ش��ود. رييس رگوالتوري درب��اره مقررات گذاري 
ارتباطات ثابت بيان كرد: در حوزه ارتباطات ثابت نيز با توجه 
به مقررات موجود به مقررات جديد نياز نبود بلكه بيشتر 
بحث اجرايي شدن مقررات موجود مطرح بود. عالوه بر اين، 

تا جايي كه در توان رگوالتوري بود در حوزه تسهيل تعامل 
با ساير نهادها و دستگاه ها مانند گمرك، بانك مركزي و... 
به اپراتورها كمك كرده ايم تا منابع ارزي آنها تامين شود 
و بتوانند توس��عه پيدا كنند. فالح جوش��قاني همچنين 
خاطرنشان كرد: در حوزه اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات، 
رويكرد اين بود كه اپراتورها به اشتراك گذاري منابع ترغيب 
شوند. البته مساله چندوجهي بودن اين تعامالت دليل كند 
بودن روند اين موضوع است، زيرا عالوه بر تعامل اپراتورها با 

يكديگر، آنها بايد با نهادهاي ديگر هم تعامل داشته باشند.

  كاهش هزينه هاي زيرساخت و پهناي باند
 طبق اعالم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با 
تاكيد بر تالش براي كاهش هزينه ها گفت: در حوزه كاهش 
هزينه ها تا جايي كه به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مربوط مي شد در سه مرحله هزينه هاي زيرساخت و پهناي 
بان��د را براي اپراتورها كاهش داده اي��م. تمام اين اقدامات 
باعث ش��ده با وجود تمام مشكالتي كه در حوزه نوسانات 
ارز، تورم، تحريم وجود داشت، هزينه هاي كاربران افزايش 
نداشته باشد. بحث ديگر تسهيل در اشتراك منابع و اقتصاد 
اشتراكي بود كه رگوالتوري سعي در تسهيل گري در اين 
حوزه داشته است تا هزينه ها كنترل شود. رييس سازمان 
 ۵G تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به فناوري
FWA بيان كرد: يك موضوع مهم ديگر بحث اپراتورهاي 
ثابت بي سيم است كه يك نقش��ه راه براي دارندگان اين 
پروانه در نظر گرفتيم تا بتوانند وارد حوزه هاي ۵G شوند 
و منابعي كه دارند را با اپراتورها به اشتراك بگذارند تا بعد 
از چند سال بتوانند به يك اپراتور موبايل تبديل شوند. اين 
برنامه براي دارندگان پروان��ه FWA، گزينه خوبي براي 
ورود به حوزه هاي ۵G است. فالح جوشقاني ادامه داد: در 
چند سال گذشته بحث ۴G را بسيار جدي دنبال كرديم و 
نگاه كميسيون و رگوالتوري به اين تكنولوژي نگاه ويژه اي 
بوده است و سعي كرديم همگام با دنيا، در داخل كشور در 
حوزه ۵G پيش برويم بر اين اساس براي اولين بار در حوزه 
۵G با كمك همه ذي نفعان مطالعات قبل از ورود فناوري 
انجام و نقشه راه براي آن ترسيم شده است. البته بستر آن 
قبال با موضوع بي طرفي فناوري در پروانه ها فراهم ش��ده 
بود. وي با اشاره به لزوم تغيير در مقررات گذاري و نهادهاي 
مقررات گذار در دنيا همزمان با تغيير فناوري ها، بيان كرد: 
االن مانند نسل پنجم فناوري، نسل پنجم رگوالتوري نيز 
مطرح است. نسل پنجم رگوالتوري لزومًا در امتداد نسل 
چهار نيس��ت. براساس ش��اخص ها و رتبه بندي اتحاديه 
بين المللي ارتباطات )ITU(، رگوالتوري ايران در آستانه 
ورود به نسل چهار رگوالتوري است و از آنجا كه نسل پنج، در 
امتداد نسل چهار نيست الزامي وجود ندارد كه ما حتماً نسل 

چهار را رد كنيم تا بتوانيم وارد نسل پنجم شويم.

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

شهرداری کرج

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸6۹۴۸6۲۳ بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد. ۳- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 ۴- مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳1۳۷۹۵ نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.

۵- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید - بلوار بالل شهرداری کرج طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح اینکه به غیر از سپرده 

شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 
 ۸- الزم به ذکر اس�ت هنگام خرید اس�ناد داش�تن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در س�ایت sajar.mporg.ir - معرفی نامه ممه�ور به مهر و امضای
 مدیر عامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر با ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد. 
۹- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 

1۰- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پیشنهادات می بایس�ت در پاکت های مجزا )الف ب - ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز 
سه شنبه مورخ  1۴۰۰/۳/11به آدرس کرج میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 1۲- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 
 1۴۰۰/۳/1۲در کمیس�یون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴1۸-۳۵۸۹۲۴۲1-۰۲6 تماس و یا به سایتwww.karaj.ir مراجعه نمائید. 

نحوه پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

جدول گذاري و بهسازي معابر گلدشت – 1
پنج راه و ترابري ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰1/1۵۰/۰۰۰/۰۰۰سطح منطقه شش – تا سقف اعتبار

نقديیا پنج ابنیه



تعادل |
سال ۹۹ با افزايش بي سابقه كاالهاي اساسي سپري 
شد. اما موج گراني به سال ۱۴۰۰ هم رسيد. به طوري كه 
هر روز شاهد گراني يكي از اقالم مصرفي دربازار هستيم. 
»يك روز شكر كمياب و گران مي شود؛ روز ديگر برنج 
و روغن.« »يك روز خبر از گراني ميوه و س��بزيجات 
است؛ روز ديگر زمزمه گراني لبنيات«؛ »هزينه سبد 
مصرفي خانوارها هم خالي تر اما گران تر مي شود.« اين 
درحالي است كه دولتمردان عنوان كردند كه حداقل 
تا مردادماه شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود. اما آنچه 
مردم اين روزها در بازار با آن روبرو هس��تند، برچسب 
گراني اس��ت. به طوري كه از از نيمه دوم فرودين ماه، 
قيمت ل��وازم خانگي به ميزان 25 درصد كليد خورد ؛ 
به دنبال آن خودرو بين ۹ تا ۱۱درصد، س��يمان 2۰ 
درصد، روغن 35 درصد و م��رغ 22 درصد به صورت 
رس��مي گران ش��ده اند. عالوه بر اين زمزمه افزايش 
5۰ درصدي قيمت نان و افزايش چندين باره قيمت 
لبنيات و ش��كر هم به گوش مي رسد. حال مركز آمار 
نيز در تازه ترين گزارش خود، اعالم كرده كه نرخ تورم 
ساالنه ارديبهشت ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به 
٤١درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 
٢,١ درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
نقطه اي در ارديبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
٤٦.٩ درصد بيشتر از ارديبهشت ١٣٩٩ براي خريد يك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
در اين گزارش به چهار روايت از افزايش قيمت برخي 

اقالم مصرفي پرداختيم. 

     توضيحات انجمن حمايت 
اما ببينيم چرا قيمت كاالها در بازار افزايشي است؟ در اين 
گزارش به بيان چهار روايت از داليل گراني ها پرداختيم 
كه روايت نخست مربوط به رييس انجمن ملي حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان است. او درباره افزايش قيمت 
برخي اقالم اساس��ي نيز به »خبرگزاري تسنيم« گفته 
است: ما در جلسات تنظيم بازار حضور داشته و هر بار كه 
مصوبه افزايش قيمتي عنوان شده مخالفت روشن خود 
را اعالم كرده ايم اما متأس��فانه دولت به جاي كمك هاي 
مفيد به توليدكننده كوتاه ترين راهكار كه همان افزايش 
قيمت ها است را پيش مي گيرد در حالي كه اين موضوع 
بايد آخرين راهكار باش��د. البته نجف پ��ور با بيان اينكه 
قيمت مصوب مرغ 2۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما در بازار 
با ميانگين قيمت 26 هزار تومان به فروش مي رسد، افزود: 
اين موضوع نش��ان از اقدامات ضعيف واحدهاي نظارتي 
دارد . اما به بهر حال دولت سياست هاي خود و وعده هايي 
كه به مردم داده اس��ت را زير پا گذاشته و مدام شرايط را 
براي افزايش قيمت ها فراهم مي كند. رييس انجمن ملي 
حمايت از حقوق مصرف كنن��دگان تصريح كرد: امروز 
عرضه مرغ گرم در ب��ازار كاهش يافته و با وجود افزايش 
قيمت روغن بازار اين كاال هم ساماندهي نشده است و بايد 
واحدهاي نظارتي پاسخگوي بهم ريختگي بازار كاالهاي 
اساسي مردم باش��ند. وي با اعالم اينكه افزايش يك باره 
قيمت ها بدون سياست روشن براي حمايت از توليدكننده 
به نوعي خ��رج كردن از جيب مردم اس��ت، گفت: آقاي 
رييس جمهور 5 فروردين ماه اعالم كرد كه برنامه اي براي 
افزايش قيمت ها تا پايان خرداد ماه نداريم اما چطور دولت 
بدون توجه به اين دستورات فضاي قيمت هاي كاالهاي 
اساسي را ملتهب كرده است. چطور مردم به گفته هاي 

رييس جمهور اعتماد كنند! 
نجف پور تصريح كرد: افزايش قيمت ها آنهم در آس��تانه 
انتخابات عالمت س��وال هاي بسياري ايجاد مي كند كه 

مسووالن حاضر به پاسخگويي به مردم نيستند.

     روايت صمت 
اما روايت ديگر براي گراني برخي اقالم مصرفي از جمله 

روغن از س��وي وزارت صمت صورت گرفته است. از 2۷ 
ارديبهشت ماه روغن رس��ما گران شد و قيمت مصوب 
هر بطري روغن مايع سرخ كردني ۸۱۰ گرمي از ۹65۰ 
تومان به ح��دود ۱3 هزار تومان، روغن مايع آفتابگردان 
از ۹۹۰۰ تومان به ح��دود ۱3 هزار و 35۰ تومان، روغن 
نيمه جامد ۴.5 كيلويي از 5۱ ه��زار تومان به 66 هزار و 
3۰۰ تومان و روغن نباتي ۱6 كيلويي از ۱۷۹ هزار و 5۰۰ 
تومان به حدود 233 هزار و 5۰۰ تومان رس��يده اس��ت. 
مشاهدات ميداني نيز نشان مي دهد كه قيمت هاي جديد 
در بازار اعمال ش��ده، اما همچن��ان روغن جامد كمياب 
اس��ت. حال وزارت صمت علت افزاي��ش قيمت روغن 
خام نباتي و ساخته ش��ده را افزايش قيمت هاي جهاني 
روغن خام، افزايش هزينه هاي توليد از جمله هزينه مواد 
بسته بندي دستمزد و غيره عنوان كرده است. به گزارش 
ايس��نا، براس��اس مصوبات اين وزارتخانه، علت افزايش 
قيمت روغن خام نباتي و ساخته شده، افزايش قيمت هاي 
جهاني روغن خام، افزايش هزينه هاي توليد از جمله هزينه 
مواد بسته بندي دستمزد و غيره بوده كه با توجه به عدم 
واردات روغن توسط بخش خصوصي و به تبع عدم امكان 
ارايه مستندات واردات كاالي مورد نظر، سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر مبناي قيمت پايه 
ارزي روغن خام مصوب كميته تخصيص و اقدام ارزي و 
لحاظ افزايش ساير هزينه هاي توليد، قيمت روغن خام و 
ساخته شده را محاسبه كرده است. بر اين اساس با تصميم 
سازمان حمايت قيمت مواد اوليه توليد روغن يعني هر 
كيلو روغن خام سويا و روغن خام پالم از 55۰۰ به ۷5۰۰ 
تومان به روغن خام آفتابگردان از 6۰۰۰ به ۹۰۰۰ تومان 
افزايش يافت��ه و در نتيجه افزايش قيم��ت روغن نباتي 

ساخته شده حداكثر 35 درصد مورد تأييد قرار گرفت.
همچنين در اين مصوبه ذكر ش��ده مسووليت تامين و 
تخصيص بهنگام ارز با بانك مركزي جمهوري اسالمي و 
كارگروه تنظيم بازار است و انجمن صنفي صنايع روغن 
نباتي نيز مكلف است نسبت به تامين مكفي كاال )در تمام 
گروه هاي كااليي توليدي( در شبكه توزيع اقدام كند و در 
صورت بروز خللي در عرضه كاال در س��طح بازار اقدامات 

قانوني الزم معمول خواهد شد.

     روايت انجمن صنايع فرآورده هاي لبني
روايت سوم هم مربوط مي شود به محصوالت لبني، كه اين 
رزوها زمزمه گراني آن به گوش مي رسد. سيدمحمدرضا 

بني طبا سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني در 
گفت وگو با ايس��نا، اين گراني را تكذي��ب كرده و در اين 
باره به »ايسنا« گفته است: كارخانه هاي لبني براساس 
قانون، كاالهاي مشمول قيمت گذاري دولتي را با قيمت 
 مصوب به بازار عرضه مي كنند و ساير كاالها هم براساس 
آيين نام��ه قيمت گ��ذاري محصوالت س��اخت داخل 
قيمت گ��ذاري و وارد بازار مي ش��ود. بنابه توضيحات او، 
حدود ۷۰ درصد از توليدات كارخانه هاي لبني كه شامل 
شير بطري يك ليتري كم چرب، شير بطري يك ليتري 
نيم چرب و شير بطري يك ليتري پرچرب و كامل، شير 
نايلوني، ماست ۹۰۰ گرمي كم چرب و پرچرب، ماست 
دب��ه اي كم چرب و پرچ��رب و پنير ي��و اف ۴۰۰ گرمي 
مش��مول قيمت گذاري دولتي هس��تند و اگر افزايش 
قيمتي داشته باشند، تخلف است و نهادهاي نظارتي بايد 
به آن رسيدگي كنند. البته تاكيد مي كنيم همين اقالم 
هم با ضرر به بازار عرضه مي شوند و در واقع ستاد تنظيم 
بازار از جيب توليدكننده به مردم يارانه مي دهند. او افزود: 
قيمت حدود 2۰ درصد از مابقي توليدات كارخانه هاي 
لبني كه ش��امل محصوالتي چون ش��يركاكائو، ماست 
همزده و طعم دار، كره، بس��تني، انواع شيرهاي طعم دار 
و بدون الكتوز و داراي ويتامين دي مي ش��ود، براساس 
مولفه هاي توليد تعيين شده و بديهي است كه با افزايش 
هزينه مولفه هاي توليد قيمت آنها نيز افزايش يابد. بني طبا 
تصريح كرد: از ابتداي سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد 
و از آذرماه س��ال گذشته قيمت محصوالت پتروشيمي 
به طور ميانگين حدود 25درصد افزايش داش��ته است. 
قيمت ش��يرخام بايد ۴5۰۰ تومان باش��د ولي در حال 
حاضر در بازار حدود 5۰۰۰ تومان خريد و فروش مي شود. 
همچنين در فصل گرما با كاهش شيردهي گاوها و كاهش 
عرضه شيرخام مواجه هستيم كه اين موضوع عمال قيمت 

شيرخام را در بازار افزايش مي دهد.

     روايت چهارم از سوي فعاالن اقتصادي
از س��وي ديگ��ر، فع��االن بخ��ش خصوص��ي در ادامه 
هشدارهايشان درباره كاهش دسترسي به مواد اوليه، از 
احتمال افزايش دوباره قيمت مرغ مي گويند. اما ببينيم 
ناصر بيكي رييس اتاق بازرگاني اراك از بازار مرغ وافزايش 
قيمت اين كاال چه روايتي دارد. او به پايگاه اتاق بازرگاني 
ايران گفته: در حال حاضر مصرف س��رانه واقعي گوشت 
مرغ در كش��ور 3۰ كيلوگرم اس��ت كه با توجه به گراني 

گوش��ت قرمز و احتمال كمبود آن در اثر خشكس��الي، 
ممكن اس��ت در س��ال ۱۴۰۰ ميزان مصرف مرغ تا 35 
كيلوگرم هم ارتقا پيدا كند كه اگر چنين شود، پيش بيني 
مي كنم ميزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به 2.۸ ميليون 

تن برسد.
بيكي ادامه داد: همه هزينه هاي مرغ داري و پرورش مرغ، 
محدود به نهاده هاي اصلي خوراك مرغ نيس��ت. گرچه 
دانه ذرت و كنجاله سويا در رديف كاالهاي مشمول دالر 
۴2۰۰ توماني است؛ اما مرغ دار بايد دارو، واكسن و انواع 
مكمل ه��اي خوراك طيور خود را ب��ا ارز آزاد و به قيمت 
باال تهيه كن��د. افزايش تعرفه هاي برق، آب، س��وخت، 
دستمزد كارگر، قطعات و لوازم گران موردنياز، هزينه هاي 
سرمايه اي، كرايه هاي حمل سرسام آور و هزينه هاي تعمير 
و نگهداري س��نگين در واحد توليد نيز بخش ديگري از 
هزينه هاست كه روي بهاي تمام شده مرغ اثر مي گذارد.

رييس اتاق اراك، پايه هاي گران��ي را تورم و قيمت هاي 
گزاف نهاده هاي توليد و خدمات دانس��ت و يادآور شد: 
گران فروشي ناشي از كاهش توليد و عدم هماهنگي بين 
عرضه و تقاضا، احتكار و مورادي از اين دست اتفاق مي افتد؛ 
بنابراين در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملي و درآمد 
سرانه مردم، اسير گراني مرغ هستيم نه گرانفروشي آن؛ 

پس نبايد آدرس اشتباه به مصرف كننده داده شود.
او درباره اينكه در شرايط عادي ميزان توليد فعلي گوشت 
مرغ تكافوي مصرف روزمره و س��االنه كشور را مي دهد 
گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشي از زنجيره 
توليد مرغ دچار نقصان اساسي ش��د و آن عبارت بود از 
 Ross اينكه متاسفانه در مقاطعي واردات مرغ اجداد نژاد
مشمول تحريم ها ش��د و از همان زمان نقصان در توليد 
مرغ مادر رقم خورد. اين موضوع به مرور بر ميزان توليد 
جوجه گوشتي و گوش��ت مرغ اثر گذاشت و به نظر بايد 
تا پايان س��ال جاري، منتظر آثار سوء بيشتر آن بر روند 
توليد اين محصول باش��يم. اين فعال اقتصادي تشريح 
كرد: ايجاد مخاطره در پرورش ي��ك قطعه مرغ اجداد، 
معادل نقص��ان 5۰ عددي در توليد مرغ مادر و در پي آن 
كاهش توليد ۷5۰۰ جوجه گوشتي و سپس كاهش ۱5 
تن گوشت مرغ است. جبران اين سطح از خسارت به يك 
پروسه زماني طوالني نياز دارد؛ بنابراين معتقدم در سال 
۱۴۰۰ با كمبود 3۰۰-۴۰۰ هزار تني گوشت مرغ مواجه 
خواهيم ش��د و بايد از همين ح��اال تصميم گيران كالن 

كشور به فكر باشند.
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دليل رشد صادرات چيست؟
فارس |رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: رشد 
آمار صادرات در 2 ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، ناشي از افت صادرات سال گذشته بر 
اثر كرونا است. محمد الهوتي در مورد داليل رشد صادرات 
دو ماهه نخس��ت امس��ال، گفت: در مورد ميزان رشد 
صادرات دو آمار متفاوت توسط دو مقام مسوول اعالم شده 
است، به طوري كه بر اساس ادعاي وزير صنعت، معدن 
و تجارت صادرات كشور در 2 ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است اما 
براساس اعالم رييس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران 
ميزان رشد صادرات در بازه زماني مذكور ۴6 درصد بوده 
است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: فارغ از 
اينكه كداميك از اين آمار ها در مورد رشد صادرات صحيح 
است، از دو زاويه داليل رشد صادرات در سال جاري قابل 
بررسي است كه اولي تاثير مصوبات اواخر سال گذشته 
درباره رفع تعهد ارزي صادركنندگان و تعيين تكليف 
رفع تعهد ارزي سال هاي ۱3۹۷ تا ۱۴۰۰ است. وي با بيان 
اينكه اگرچه هنوز مشكالتي درباره بازگشت ارز حاصل 
از صادرات سال ۱3۹۷ باقي است، گفت: اين مصوبات 
شرايط نسبتا خوبي را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
ايجاد كرد و تصوير پيش رو مقابل صادركنندگان براي 
بازگشت ارز مشخص است .  وي با اشاره به رشد صادرات 
در 2 ماهه سال جاري گفت: با مرور وضعيت تجارت در 
سال گذشته بايد به اين نكته توجه شود كه با ورود ويروس 
كرونا به كش��ور در اواخر سال ۹۸ پس از مدتي و از اوايل 
سال ۹۸ تا اواسط خرداد ۹۹ تمام مرزهاي كشور بسته 
شد و به غير از يك سري كاالهاي خاص، صادراتي انجام 
نشد. الهوتي با اشاره به كاهش آمار صادرات در 2 ماهه 
نخست سال گذشته به علت بس��ته بودن مرزها بر اثر 
كرونا، گفت: با توجه به شرايط، تقريبا صادراتي هم صورت 
نگرفت بنابراين افزايش صادرات 2 ماهه س��ال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشي از عدم صادرات 
بوده اس��ت. وي افزود: با توجه ب��ه اين موضوع بنابراين 
دولتمردان و سياس��ت گذاران با توجه به افزايش آمار 
صادرات نبايد تصور كنند كه اين رشد تنها به دليل ابالغ 
دستورالعمل هاي برگشت ارز حاصل از صادرات و شرايط 
جديد رفع تعهد ارزي اتفاق افتاده است، بلكه بيشترين 
تاثير بدليل بسته بودن مرزها در سال گذشته نسبت به 
امسال بوده كه افزايش چشمگير را نشان مي دهد. الهوتي 
گفت: لذا مسووالن بايد بدانند كه براي توسعه صادرات 
در سال جاري و ماه هاي آتي حتما سياست هايشان بايد 
متناسب با حمايت از صادرات و پشتيباني از توليد و رفع 
موانع كماكان باقي بماند. وي با اش��اره به اينكه در سال 
گذشته با بهبود شرايط كرونا مرزهاي كشور براي عبور 
و خروج كاال از خرداد و تير باز شد، اظهار داشت: بنابراين 
اگر سياست هاي پشتيباني از توليد و مانع زدايي ها در 
صادرات ادامه پيدا نكند ممكن است مجددا با كاهش 
ص��ادرات در ماه هاي آتي مواجه ش��ويم.  الهوتي بيان 
داشت: لذا حمايت و تسهيل شرايط صادراتي، اجرايي 
شدن مشوق هاي صادركنندگان، حل مشكل مالياتي 
سال ۹۷ صادركنندگان موضوعات مهمي است كه بايد 
دستگاه هاي متولي و در راس آنها وزارت صمت و سازمان 
توسعه تجارت كه بنابر ابالغيه ۱۷۷ كليه مسووليت ها و 
اختيارات به ايشان واگذار شده در كنار دستگاه هاي ديگر 

در جهت افزايش صادرات اقدام كنند.

كاهش ميزان خريد لباس ترك!
ايسنا |رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه مي گويد 
ش��رايط به وجود آمده پس از ش��يوع كرونا يكي از 
مهم ترين صنايع اقتصادي تركيه از جمله پوشاك 
را نيز تحت تاثير ق��رار داده و ميزان خريد ايراني ها 
با توجه به كاه��ش س��فرهاي بين المللي، توقف 
مراس��م ها و مش��كالت اقتصادي به شدت كاهش 
يافته است. سيدجالل ابراهيمي اظهار كرد: بخش 
پارچه و پوشاك يكي از اصلي ترين حوزه هايي است 
كه اقتصاد تركيه بر آن اس��توار شده و در سال هاي 
گذشته توليد و صادرات اين بخش قابل توجه بوده 
است. با اين وجود شيوع ويروس كرونا، اين بخش 
را نيز تحت تاثير قرار داده اس��ت. وي با بيان اينكه 
توليدكنندگان پوشاك در تركيه با مشكل نقدينگي 
مواجه شده اند، بيان كرد: بسياري از توليدكنندگان 
مي گويند زم��ان بازپرداخت خري��د از ۹۰ روز به 
۱۸۰ روز افزاي��ش يافته و باز هم خري��داران توان 
عمل به تعهدات خود را نداشته اند. همين موضوع 
به پر شدن انبار لباس ها و ايجاد هزينه هاي جانبي 
منجر شده است. رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه 
ادامه داد: با توجه به نبود تقاضا، بس��ياري از برندها 
سفارش��ات خود را تعليق كرده ان��د و اين موضوع 
فشاري جديد را به توليدكنندگان وارد كرده است 
تا جايي كه برخي كارگاه هاي توليدي به تعطيلي 
كش��يده ش��ده اند. ابراهيمي با بيان اينكه در حال 
حاضر ۹۱ بنگاه صنعتي تركيه در حوزه نساجي و 
پوشاك فعال هستند، بيان كرد: اين بخش مهم در 
اقتصادي تركيه بيش از يك ميليون و 2۰۰ هزار نفر 
شاغل دارد و در سال 36۱ ميليارد دالر براي اقتصاد 
تركيه آورده جديد دارد اما با روال فعلي احتماال با 
مشكالت جدي مواجه مي شود. وي درباره وضعيت 
خريد ايرانيان در بازار تركيه نيز بيان كرد: با توجه 
به ش��يوع كرونا و كاهش جدي س��فرها، ايراني ها 
نيز ميزان خريدش��ان به ش��دت كاهش يافته و در 
واقع كاهش سفرهاي بين المللي، توقف مراسم ها 
و مش��كالت اقتصادي، همگي در كنار هم فشاري 

جديد را بر تركيه وارد كرده است.

تشريح ماموريت هاي كاري 
رايزنان بازرگاني

نشست مشترك رايزنان بازرگاني با اتاق اصناف ايران 
پيش از عزيمت به كشورهاي محل ماموريت، براي 
آشنايي با ظرفيت هاي توليدي و صادراتي اصناف 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت محمدباقر مجتبايي 
دبيركل اتاق اصناف ايران با اش��اره به اهميت نياز 
س��نجي بازارهاي هدف محصوالت صنفي داراي 
اولويت صادراتي در كشورهاي هدف گفت: جايگاه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط )SMEs( در اقتصاد دنيا 
و نقشي كه براي شكوفايي دركشورهاي توسعه يافته 
ايجاد نموده اند بسيار حايز اهميت است و بنگاه هاي 
اقتصادي ايران برحس��ب نوع بنگاه به چهار گروه 
خرد )يك تا ۹ نف��ر(، بنگاه هاي كوچك )۱۰تا ۴۹ 
نفر(، بنگاه هاي متوسط )5۰تا ۹۹ نفر( و بنگاه هاي 
بزرگ )۱۰۰ نفر به باال( را شامل مي شود. وي تصريح 
كرد: ۹۸ درصد بنگاه هاي ايران در سطح كوچك و 
متوسط هس��تند و بنا به آنچه در منابع مختلف در 
مورد تعريف SMEs ذكر ش��ده عمده ترين سهم 
از بنگاه هاي خ��رد و كوچك و متوس��ط در ايران 
متعلق به اصناف اس��ت كه با مجموعه 3 ميليون 
واحدصنفي و بيش از ۸ ه��زار اتحاديه و 3۹6 اتاق 
اصناف بزرگ ترين تشكل اقتصادي كشور محسوب 
مي شوند. دبيركل اتاق اصناف ايران با اشاره به نقش 
و جايگاه اصناف در اقتصاد ايران تاكيد كرد: بيش 
از ۷۰ درصد كاالي وارداتي و ۹۰ درصد محصوالت 
صنايع بزرگ كشور از طريق شبكه عمده فروشي و 
خرده فروشي اصناف توزيع مي گردد مجتبايي با 
تاكيد بر مراحل شناسايي رسته هاي توليدي صنفي 
داراي اولويت صادراتي اصناف ايران، اظهار كرد: اتاق 
اصناف ايران جهت شناسايي و برنامه ريزي حمايتي 
از صنوف توليدي اقدامات الزم را انجام داده است و 
در اين مسير تمركز بر واحدهاي توليدي كه داراي 
ظرفي��ت بالقوه و بالفعل صادراتي هس��تند، نظير 
صنف چ��رم، كيف و كفش، پوش��اك، زيور االت و 
سنگ هاي قيمتي، صنايع چوبي و مبلمان و برخي 
رس��ته هاي خدمات فني مانند تعمير خودروهاي 
سنگين و نيز تاسيسات قرار گرفته است. دبيركل 
اتاق اصناف ايران با اش��اره به انتظ��ارات اصناف از 
رايزنان بازرگاني، تصريح كرد: اطالع رساني به موقع 
در خصوص آخرين تحوالت و پيش بيني تغييرات 
وضعيت اقتصادي، اجتماعي و … از كش��ورهاي 
هدف، ارايه قوانين و مقرارت، استانداردهاي ورود 
كاال، بازاريابي و مذاكره با واردكنندگان عمده كاال، 
اخذ سفارش خريد )LOI(، پيگيري تا صادرات را 
از جمله انتظارات اصناف از رايزنان بازرگاني عنوان 
ك��رد. وي در ادامه تاكيد كرد: اراي��ه گزارش هاي 
تحليلي از وضعيت رقبا )اس��تراتژي هاي ورود به 
بازار، ش��بكه توزيع سياست هاي پيشبرد فروش( 
و اس��تفاده از ارتباط��ات يكپارچ��ه بازاريابي براي 
ايجاد تعام��ل بين بنگاه هاي صنفي اي��ران با تجار 
كش��ورهاي هدف به منظور همكاري هاي تجاري، 
اقتصادي از سوي رايزنان بازرگاني بسيار حائز اهميت 
است. در پايان نشس��ت نيز رايزنان بازرگاني ايران 
دركشورهاي آذربايجان، عمان، روسيه و ارمنستان 
و عراق در خصوص ارايه راهكارها و نحوه همكاري 
با توليدكنندگان صنفي بحث و گفت وگو كردند و 
پيشنهادهاي خود را اعالم نمودند. در پايان مقرر شد 
يكي از كارشناسان حوزه صادرات اتاق اصناف ايران 
در ارتباط نزديك ب��ا رايزنان بازرگاني جهت تبادل 
اطالعات بازار و ظرفيت هاي صادراتي قرار گرفته و 
از طرف اتاق اصناف ايران نيز ظرفيت هاي صادراتي 
صنوف و افراد صنفي داراي تجربه يا متقاضي فعاليت 
در حوزه صادرات و تجارت بين الملل شناسايي و به 

رايزنان بازرگاني ايران معرفي گردد.

چرا موتور افزايش  قيمت ها  تند  شد؟ 

چهار  روايت  از  گراني  كاالها

معاون فني گمرك: فورا و بدون  بهانه  كاالهاي تان را ترخيص كنيد

اخطار گمرك به صاحبان كاال
تعادل- گروه تجارت |

گمرك بار ديگر به صاحب��ان كاالهاي مانده در گمرك 
هشدار داد. در پي مصوبات اخير دولت براي سرعت بخشي 
به كاهش انباشت ورسوب كاالهاي اساسي، معاون فني 
گمرك در تازه ترين اظهارات خود، از صاحبان كاالهاي 
اساس��ي خواس��ت كه طبق ضوابط تعريف شده، بقيد 
فوريت و بدون عذر وبهانه جهت تعيين تكليف و ترخيص 
فوري كاالها اقدام كنند. به گفته اين مقام مس��وول در 
گمرك، در صورت عدم اقدام به موقع توس��ط صاحبان 
كاال براس��اس مقررات با آنها اقدام خواهد شد و احتمال 
متروكه شدن كاال بعيد نيست. در اين ميان، معاون فني 
گمرك گم��ركات اجرايي را مكلف كرده تا ظرف 3 روز و 
تا سوم خردادماه با مراجعه به سازمان بنادر و دريانوردي 
نسبت به احصاي دقيق مش��خصات صاحبان كاالهاي 
اساسي واقالم تخليه شده در بندر، اقدام و ليست مربوطه 
را به گمرك ايران اعالم كنند. در همين حال، براس��اس 
مصوبه جديد، تمامي متقاضياني كه تمايل دارند از رويه 
اعتباري استفاده كنند، مي توانند درخواست خود را به 
بانك مرك��زي ارايه و بانك نيز به فوري��ت و ظرف 3 روز 
كاري نسبت به موافقت با درخواست آنها اقدام كند. البته 
صاحبان كاال صرفا تا ۱3 خردادماه فرصت دارند نتيجه 
مراجعات خود به بانك مرك��زي را به گمرك ايران ابالغ 
كنند .از سوي ديگر، صاحبان كاالها مي توانند براساس 
مصوبه جديد با كد رهگيري اقدام به ترخيص ۹۰ درصدي 

كاالهاي اساسي كنند. 

     ميزان كاالهاي تخليه شده از بندر امام
رسوب كاالهاي اساس��ي در گمركات و بنادر كشور، 
در دوماه ابتدايي س��ال جاري به م��رز 6 ميليون تن 
رسيد. انباش��ت كاالها موجب ش��د تا پيشنهاداتي 
از س��وي گمرك به دولت ارسال ش��ود كه با موافقت 
رييس جمهور، دس��تور براي ترخيص ف��وري كاال با 
در نظرگرفتن يك سري تس��يهالت صادر شد. حال 
براس��اس تازه ترين آماري كه معاون فني گمرك در 
اختيار »تعادل« قرار داده اس��ت، سه ميليون و۴3۷ 
هزار و ۸۷۰ تن كاالي اساس��ي شامل »62.۹5۱ تن 
گن��دم؛ ۱.۷6۸.2۴۸ ت��ن ذرت؛ 2۷6.۱56 تن جو؛ 
66۸.2۰۴تن س��ويا؛ ۱3.633 تن برن��ج؛ ۱66.۴۴۷ 
تن ش��كر؛ ۱۸۰.۷۱6 تن روغن خام و 3۰2.526 تن 
دانه هاي روغني، كه اكثراً مشمول دريافت ارز ترجيحي 
۴2۰۰ ريالي هستند، در بندر امام خميني )ره( تخليه 
شده اس��ت. همچنين بنابرآمارها، ۱۰فروند كشتي 
حاوي 25۴.۴۰۴ تن »دانه هاي روغني، ذرت، سويا، 
گندم و روغن خام « دركنار اس��كله موجود بوده و ۱2 
فروند كشتي حاوي ۷۱۸.۴۷۹تن »سويا، ذرت، گندم، 

جو و دانه هاي روغني« منتظر در لنگرگاه است.

     چند اخطار به صاحبان كاال
از همين رو، معاون فن��ي گمرك ايران درباره آخرين 
وضعيت ترخيص كاالهاي اساس��ي براساس مصوبه 
اخير دولت به ارايه توضيحاتي پرداخته است. معاون 

فني گمرك، با اشاره به اينكه مصوبه مربوط به ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص رفع مش��كل 
رسوب كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر به ويژه بندر 
امام خميني )ره( كه به تاييد رييس جمهور رس��يده، 
گفت: اين مصوبه از روز گذش��ته به تمامي گمركات 

اجرايي ابالغ شده است.
مهرداد جمال ارونق��ي در خصوص تكليف گمركات 
اجرايي در راستاي اجراي اين مصوبات، اينطور توضيح 
داد: به گمركات اجرايي تكليف شده تا ظرف 3 روز و تا 
سوم خرداد ماه با مراجعه به سازمان بنادر و دريانوردي 
نسبت به احصاي دقيق مشخصات صاحبان كاالهاي 
اساسي كه اقالم مربوطه در بندر تخليه شده، اقدام و 
ليست مربوطه به تفكيك نوع كاال، نام صاحب كاال و 
ساير مش��خصات جمع بندي و به گمرك ايران اعالم 
شود. همچنين به گفته اين مقام مسوول در گمرك، از 
سوم تا پنجم خردادماه ۱۴۰۰ بايد نسبت به اخذ شماره 
ثبت سفارش كاالهاي اساسي تخليه شده در بنادر از 
صاحبان كاال اقدام و در اختيار گمرك ايران و س��تاد 

تنظيم بازار و ساير مراجع مربوطه قرار گيرد.
او اين را هم اضافه كرد كه طبق مصوبه اخير، گمرك ايران 
بايد طي فراخواني به تمامي متقاضياني كه تمايل دارند از 
رويه اعتباري استفاده كنند اعالم كند تا درخواست خود را 
به بانك مركزي ارايه و بانك به فوريت و ظرف 3 روز كاري 
نسبت به موافقت با درخواست آنها اقدام كند. براين اساس 
از ۸ خردادماه طي نامه كتبي و رسمي به كليه صاحبان 

كاالهاي اساس��ي اين مورد ابالغ و صرفا تا ۱3 خردادماه 
فرصت دارند نتيجه مراجعات خود به بانك مركزي را به 

گمرك ايران ابالغ كنند.
ارونقي درباره مصوبه مربوط به ترخيص ۹۰ درصدي 
كاالهاي اساسي نيز اينگونه توضيح داد: براين اساس 
گمرك مجاز شد تا نس��بت به ترخيص ۹۰ درصدي 
كاالهاي اساس��ي با درخواست و اخذ تعهد از صاحب 
كاال و مج��وز وزارت جهاد كش��اورزي براي كاالهاي 
»ذرت، كنجاله سويا، جو و دانه هاي روغني« با عرضه 
در سامانه بازارگاه و همچنين براي »روغن و گندم« با 
مجوز شركت بازرگاني دولتي اقدام كند. اين در حالي 
است كه ترخيص كل كاالها يعني ۱۰ درصد باقي مانده 
منوط به اخذ و ارايه اعالميه تامين ارز يا كد رهگيري 

بانك خواهد بود.
معاون فني گمرك ايران همچنين با بيان اينكه صاحبان 
كاال بايد فورا نسبت به تعيين تكليف كاالهاي خود اقدام 
كنند تاكيد كرد: با توجه به تسهيالت و مصوباتي كه اخيرا 
جهت ترخيص كاالهاي اساس��ي تعيين شده صاحبان 
كاالهاي اساسي بايد به قيد فوريت نسبت به تعيين تكليف 
و ترخيص كاالهاي خود در اسرع وقت اقدام كنند ولي اگر 
عذر موجهي در اين رابطه وجود دارد به صورت مكتوب به 
گمرك اعالم شود. ارونقي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود تاكيد كرد كه در صورت عدم اقدام به موقع توسط 
صاحبان كاال براساس مقررات با آنها اقدام خواهد شد كه 

متروكه شدن كاال امر بعيدي نيست.

ويژه

 مشکالت حقوقی ارگ 
جهان نما در حال حل شدن است

شهردار اصفهان گفت: اين هفته در هشتاد و يکمين 
برنامه »هر يکش��نبه، يک افتتاح« در راستای هدف 
ساماندهی مشاغل شهری، فاز نخست مجتمع صنفی 
عمده فروشان خواروبار با صرف هزينه ای بالغ بر ۱6۰ 
ميليارد تومان در ميدان مرکزی ميوه و تره بار افتتاح 
می شود.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه راديويی »شهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« اظهار داشت: اين هفته فاز 
دوم مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار نيز کلنگ 
زنی خواهد شد و اين اقدامات نظم و ساماندهی بهتر 
شهر و مشاغل شهری را به دنبال خواهد داشت.  وی 
افزود: هفته گذشته هم پروژه های سازمان پسماند در 
راستای اهداف برنامه راهبردی » اصفهان ۱۴۰5« و 
برای رعايت حقوق شهروندان و افزايش سالمت آنان 
بهره برداری ش��د که اثرات زيس��ت محيطی زيادی 
دارد.   وی با اشاره به سفر اخير خود و مديران شهری 
اصفهان به استان سيستان و بلوچستان گفت: اين سفر 
به منظور همفکری با مسئوالن و مديران زاهدان انجام 
شد. در جريان سيلی که در اين استان در سال ۹۸ اتفاق 
افتاد مديريت شهری اصفهان به کمک مردم اين استان 
شتافت و پس از آن با مطرح کردن طرح »هم پيوندی« 
در مجمع کالنشهرها، ديگر شهرها را نيز به ياری اين 
استان دعوت کرد.  وی با گراميداشت سوم خردادماه 
سالروز آزادی خرمش��هر ادامه داد: اولين رزمندگان 
دليری که به خرمشهر رفته و برای آزادسازی اين شهر 
جان بر کف نهادند، بچه های اصفهان از تيپ امام حسين 
)ع( به فرماندهی شهيد حاج حسين خرازی و تيپ نجف 
اشرف به فرماندهی شهيد حاج احمد کاظمی بودند. 
 در حوادث سيل و بحران های طبيعی هم اصفهانی ها 
اولين استانی بودند که به ياری هموطنان خود شتافتند. 
مديريت شهری اصفهان در س��يل اهواز، سيستان و 
بلوچستان، خرم آباد، زلزله کرمانشاه و ... به ياری اين 
اس��تان ها رفت. وی با بيان اينکه طرح هم پيوندی به 
معنای هم پيوندی يک شهر با شهری ديگر در کشور 
است تا شهری که دارای امکانات و ظرفيت های بيشتر 
و مساعدتر به کمک شهری که در شرايط نامناسبی قرار 
دارد، رفته و اقدامات الزم را انجام دهد، تصريح کرد: هم 
پيوندی بدان معنا اس��ت که از نظر انتقال تجربيات و 
بسيج امکانات مردمی برای شهرهايی که در شرايط 

خوبی نيستند، اقدامات خوبی انجام شود.  
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خبرروز

۸ شهر در وضعيت قرمز كرونا قرار گرفتند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: تعداد مناطق با وضعيت قرمز كرونا در كشور به هشت شهر افزايش يافت. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعالم آخرين وضعيت رنگ بندي كرونايي شهرهاي كشور اعالم كرد: هشت شهرستان در وضعيت 
قرمز، ۲۳۳ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت كرونايي آبي نيست. 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، شهرستان هاي عسلويه و كنگان، چابهار، بندرعباس، پارسيان، جاسك، رودان و ميناب در وضعيت 
قرمز قرار گرفتند. همچنين در بعضي از مناطق جنوبي كشور، جهش هاي مربوط به كروناي آفريقاي جنوبي و هند گزارش شده است. 

بنابراين مي بايست افزايش تعداد بستري در اين شهرها را بسيار جدي گرفت.

مسابقهفوتبالدرشالیزار»فوتچل«يكبازيمحليدرگیالناست.

عكسروز

جامعه ادامهازصفحهاول

گذار از فرزندپروري 
»سنتي« به »نوين«

جامعه ما نه در فرزندپروري سنتي كه مهم ترين حربه 
خود را كتك و تهديد مي دانست و نه در فرزند پروري 
نوين كه معتقد بر قانون گذاري صحيح براي برقراري 
ارتباط با فرزندان است قرار دارد. ما در ميانه اين گذار 
و نيازمند توجه بيشتر نهادهاي سياست گذار براي 
رفع اين مشكل هستيم، چراكه در غير اين صورت با 
نسل فرزند ساالر بي مسووليتي مواجه خواهيم شد 
كه نه تحت تاثير فرزند پروري سنتي و با حربه ترس 
وظايفشان را انجام مي دهند و نه ياد گرفته اند با صلح 

به تعامل با والدين برسند.
نخستين نكته در آموختن مهارت هاي فرزند پروري 
آن است كه بدانيم فرزندمان در چه سني است، چه 
نيازهايي دارد و چه رفتارهايي در سن او طبيعي است. 
بنابراين زيربناي مهارت هاي فرزند پروري شناخت 
»دوره تحولي و ويژگي هاي تحولي« فرزندان است 
چراكه ممكن است ويژگي و رفتاري براي سني به 
هنجار و براي س��ن ديگر نا به هنجار باشد. والدين 
بايد بدانند چگونه قانون بگذارند و چگونه با كودكان 
ارتب��اط برقرار كنند. از س��وي ديگر »توجه مثبت 
نامش��روط« در امر فرزندپروري بسيار مهم است. 
فرزندان را بايد براي موجوديت آنها و نه براي كارهايي 
كه انجام مي دهند يا نمي دهند دوس��ت داش��ت. 
اينگونه اعتماد به نفسشان نيز افزايش پيدا مي كند. 
همچنين گذران وقت والدين ب��ا فرزندان درواقع 
پش��توانه محكمي براي والدين محسوب مي شود 
چراكه هرچه در ايام كودكي ب��راي فرزندان وقت 
بيشتري بگذاريم در ايام بزرگسالي افراد مستقل تري 
خواهند بود. بنابراين رابطه مثبت و باكيفيت والدين 
با بچه ها كه با بازي و ... همراه و توام با احترام به آنها 
باشد مي تواند مشكالت كمتري در سنين نوجواني 
براي فرزندان ايجاد كند. متاسفانه به طور كلي امر 
آموزش خيلي جدي گرفته نمي شود و مردم تصور 
مي كنند در تمامي موضوعات دانايي الزم را دارند. 
در بحث فرزندپروري نيز همان مواردي كه از پدر و 
مادر خود آموخته اند بر روي فرزندشان اجرا مي كنند 
و از سوي ديگر مراجعه به روانشناس براي آموختن 
اين مهارت ها نيز آنچنان كه بايد و ش��ايد نهادينه 
نشده است. به دليل جايگاه پايين آموزش در كشور 
متاسفانه خيلي ها تصور مي كنند تمامي مهارت ها 
را مي دانند يا براي آموختن آنه��ا اغلب به »دانش 
اينترنتي« و مطالعه در فضاي اينترنت اكتفا مي كنند. 
برخ��ي پدران خيلي س��خت در فرآين��د آموزش 
مهارت هاي فرزندپروري مشاركت مي كنند چراكه 
تصور مي كنند اين مهارت ها را بلدند. از سوي ديگر 
نقش پدران در فرزند پروري در كشور ما بسيار ناديده 
گرفته و بخش اعظم تربيت به دوش مادران سپرده 
شده است. از اين رو عدم گذران وقت پدران با فرزند 
نيز مي تواند خالءهاي عاطفي ميان آنها و فرزندان 

ايجاد كند كه اين خود نيز بسيار آسيب زا است.

187 فوتي و 8005 ابتالي جديد كرونا در كشور 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 8 هزار 
و 5 م��ورد ابتالي جديد كوويد 19 در 
كش��ور شناسايي ش��دند و متاسفانه 
18۷ تن نيز به دليل اين بيماري جان 
خود را از دس��ت دادند، به اين ترتيب 
شمار جان باختگان اين بيماري به ۷8 
هزار و ۳81 نفر رسيد. بنابر اعالم مركز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 

بهداش��ت، تاكنون دو ميليون و 4۷8 هزار و 9۳6 
نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و 451 ه��زار و ۷۲1 نفر 
نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كش��ور به دو ميليون و 9۳۰ هزار و 

65۷ ُدز رس��يد. همچنين هزار و 1۷5 
نفر از بيماران بس��تري شدند. مجموع 
بيم��اران كووي��د19 در كش��ور به دو 
ميليون و 8۲۳ هزار و 88۷ نفر رس��يد. 
خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۳19 
هزار و ۷46 نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
4 هزار و 945 نف��ر از بيماران مبتال به 
19 در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 18 ميليون و 81۰ 
هزار و ۳۳5 آزمايش تشخيص 19 در كشور انجام 

شده است.

خشك شدن تاالب ها سالمت انسان را به خطر مي اندازد
طبق گزارش هاي س��ازمان فضايي، 
تصويري كه از نح��وه تغييرات تاالب 
وجود دارد، نشان مي دهد، تقريبا تمام 
تاالب ها خشك شده يا در حال خشك 
ش��دن اس��ت. معاون محيط زيست 
انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: طب��ق گزارش هاي س��ازمان 
فضايي، تصويري كه از نحوه تغييرات 

تاالب وج��ود دارد، نش��ان مي ده��د تقريبا تمام 
تاالب هاي كشور خشك ش��ده يا در حال خشك 
شدن است، حتي ميانكاله كه به دريا متصل است، 
وقتي از باال به آن نگاه مي كنيم، بخش زيادي از آن از 
دست رفته است. مسعود تجريشي افزود: بنابراين 
ما يك معضل بزرگ به نام خش��ك شدن تاالب ها 
را داريم، قانون تاالب ها س��ال گذشته به تصويب 
رس��يد، آيين نامه آن اجرايي و قرار ش��د، سازمان 
محيط زيست مطالبه گري كند و هر سال حق آبه 

تاالب ها را بگيرد، اما متاسفانه تا االن اين 
اتفاق نيفتاده اس��ت. او ادامه داد: حتي 
مي بينيم وقتي 1۰ درصد بارش ها در 
درياچه اروميه كم مي شود، وزارت نيرو 
بيش از 5۰ درصد حق آب��ه درياچه را 
نمي دهد! ما مشكل خشكسالي را چه 
در مناطقي كه وضعيت بارش بد است 
و چه در تاالب هايي كه آب آن از خارج 
كشور مي آيد، داريم كه علت آن هم مصرف بيش از 
اندازه منابع آبي است. تجريشي افزود: به طور مثال 
آب هاي زيرزميني در رفسنجان و كرمان نشست 
داشته و االن مي بينيم مشكل به نزديك تهران نيز 
رسيده و اين در حالي است كه اين نشست ها باعث 
خسارت هاي بس��ياري مي ش��ود و براي جاده ها، 
خطوط گاز و نفت و... مشكل به وجود مي آورد، حتي 
خيلي وقت ها كه مي گويند قطار از ريل خارج شد به 
دليل فرونشست است، بنابراين تبعات زيادي دارد. 

ثبت نام كالس اولي ها آغاز شد
اي��ن روزها كه صحب��ت از تالش براي 
حضوري ش��دن آموزش ها در س��ال 
تحصيلي آينده است و دانش آموزان در 
حال سپري كردن امتحانات هستند؛ 
ح��دود ي��ك و ني��م ميلي��ون كالس 
اولي فرايند ثبت نامش��ان آغاز شد. در 
هفته گذش��ته اعالم ش��د كه ثبت نام 
دانش آموزان در تمام پايه هاي تحصيلي 

به جز كالس اولي ها غيرحضوري اس��ت. خانواده ها 
براي ثبت ن��ام پايه اول در كنار پي��ش ثبت نام، بايد 
مراجعاتي نيز به مدارس داش��ته باشند. مهم ترين 
دليل شروع زودهنگام ثبت نام پايه اولي ها اين است 
كه بايد نامشان وارد س��امانه شود تا براي غربالگري 
نيز نوب��ت دهي صورت بگيرد. امس��ال حدود يك و 
نيم ميليون دانش آموز كالس اولي ثبت نام خواهند 
كرد. اعالم شده است هيچ مدرسه اي خصوصًا براي 

كالس اول نبايد آزموني برگزار كند اما 
مي دانيم كه در حقيقت اينگونه نيست. 
در هر ص��ورت اگر فرزن��د كالس اولي 
داريد از طريق س��امانه هاي پادا و سيدا 
مي توانيد فرزندانت��ان را ثبت نام كنيد. 
اين پيش ثبت نام تا ۲5 خرداد امكان پذير 
است. قرار است تا مردادماه ثبت نام ها به 
پايان برسد. پايه هفتمي ها از ۲۲ خرداد تا 
15 تير و پايه دهمي ها از اول تير تا ۲5 تيرماه در نوبت 
ثبت نام خواهند بود. براي پايه اول از ۲6 خرداد والدين 
بايد آماده باشند تا با ارسال پيامك يا از طريق سامانه 
نتيجه ثبت ن��ام را دريافت كنند كه البته غيرقطعي 
خواهد بود و منوط به ش��ركت در ط��رح غربالگري 
اس��ت. در نهايت تا ۲۰ تير فرايند مش��خص شدن 
ثبت نام دانش آموزان پايه اول صورت مي گيرد تا طرح 

سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه كليد بخورد.

عليرضا رييسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا: 

هر گونه تجمع انتخاباتي در فضاي بسته ممنوع است
هر گونه تجم��ع انتخاباتي در فضاي 
بسته از جمله در مساجد و سالن هاي 
اجتماعات و سالن هاي بسته ورزشي 

و راه اندازي كارناوال هاي تبليغاتي ممنوع است.
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا گفت: براي 
برگزاري س��الم انتخابات پروتكل هاي بهداشتي 
برگزاري انتخابات تدوين و ابالغ ش��ده اس��ت. بر 
اساس اين پروتكل، به جز نشست هاي خاص كه در 
صدا و سيما با جمعيت محدود برگزار مي شود، بقيه 
نشست هاي انتخاباتي بايد در فضاي باز و با رعايت 
فاصله اجتماعي و ماسك زدن همه شركت كنندگان 
برگزار ش��ود و برگزاري نشست هاي انتخاباتي در 
فضاهاي باز ورزشي و مدارس بالمانع است. عليرضا 
رييسي افزود: در نشست هاي انتخاباتي در مراكز باز 
بايد هشت مترمربع براي هر فرد فضا وجود داشته 
باشد و ورزشگاه ها مي توانند با حداكثر ۳۰ درصد 
ظرفيت براي نامزدهاي انتخاباتي نشست تبليغاتي 
و سخنراني برگزار كنند. او گفت: مسووالن استاني 
و شهرس��تاني بايد مراقبت كنند ت��ا در ورودي و 
خروجي مراسم انتخاباتي تجمع نشود. از مسووالن 
وزارت ورزش و ساير دستگاه هايي كه ظرفيت هاي 
فضاه��اي محيط ب��از دارند. در مراكز اس��تان ها و 
شهرستان ها خواسته شده و در ستاد ملي كرونا نيز 
مصوب شده كه با نامزدهاي انتخابات براي برگزاري 
مراسم در فضاهاي باز همكاري كنند. رييسي اظهار 
داشت: نكات ديگري نيز در پروتكل هاي بهداشتي 
انتخابات هس��ت كه به نامزدهاي انتخابات اعالم 
مي ش��ود. تعداد صندوق هاي رأي گيري افزايش 
پيدا كرده و حدود دو برابر دوره قبل شده است. در 
روز رأي گيري بايد پروتكل هاي خاصي رعايت شود 
از جمله اينكه بايد صف هاي ش��ركت كنندگان به 
صورت منظم در فضاي باز با رعايت فاصله مناسب 
باش��د و محل ايس��تادن در صف خط كشي شده 
باشد. گر چه ممكن اس��ت صندوق رأي در فضاي 
بسته باش��د. او افزود: اميدواريم با حداكثر تالش 
مسووالن در سراسر كش��ور انتخاباتي باشكوه و با 
مش��اركت باال داشته باشيم و به گونه اي نباشد كه 
سالمت مردم به خطر بيفتد و واقعا با برنامه ريزي 

مناس��ب مي توان اين كار را انجام داد. سخنگوي 
س��تاد ملي مقابل��ه با كرون��ا گفت: هم��ه بايد به 
پروتكل هاي انتخابات پيش رو توجه كنند. هدف 
اصلي اين است كه محيط به گونه اي سالم باشد كه 
به حضور و مشاركت با شكوه مردم منجر بشود. اگر 
مردم اطمينان پيدا نكنند ممكن است براي شركت 
ترديد داشته باشند بنابراين نامزدها و طرفداران آنها 
بايد تالش كنند ت��ا پروتكل هاي ابالغي به صورت 
حداكثري اجرا شود تا مردم باشكوه و مشاركت باال 
شركت كنند. اصل بر اين است كه با تبليغات سالم 
و رعايت حداكثري پروتكل ها و تجمعات حداقلي، 

انتخابات باشكوه داشته باشيم.

  نگران�ي از ويروس هن�دي و آقريقايي 
در ۳ استان

رييس��ي درباره آخري��ن وضعيت كرون��ا در ايران 
گفت: وضعيت ش��يوع كرونا در اكثر استان ها روند 
نزول��ي دارد و اين روند به س��رعت ادامه دارد. اين 
خبر خوبي است البته در سه استان جنوبي، شامل 
بوش��هر، سيستان و بلوچس��تان و هرمزگان هنوز 

نگراني وجود دارد.
او افزود: نگراني اين اس��ت كه نوع ويروس كروناي 
جه��ش يافته هن��دي و آفريقاي جنوب��ي در اين 
استان ها شيوع پيدا كند مانند خوزستان كه چند 
ماه پيش شاهد شيوع ويروس جهش يافته انگليسي 
بوديم كه به سراسر كشور گسترش پيدا كرد. البته 
روند بيماري در اين س��ه اس��تان تح��ت كنترل و 
هشدارهاي الزم داده شده است. بقيه استان ها روند 

نزولي خوبي دارند.

سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا گفت: مساله 
بس��يار مه��م ديگر برگزاري جش��ن ها و مراس��م 
عروسي بعد از ماه رمضان است. حتما در اين زمينه 
بايد دقت بيشتري صورت بگيرد. گرم شدن هوا و 
روشن ش��دن كولرها، همزمان با بسته بودن در و 
پنجره ها و برگزاري دورهمي و مهماني ها مي تواند 
عامل گسترش بيماري باش��د و يك نفر مبتال در 
اين فضاها مي تواند بيم��اري را به ديگران منتقل 
كند. رييسي افزود: در اواخر بهار و تابستان سفرها 
افزايش مي يابد از م��ردم مي خواهيم به جز موارد 
ضروري س��فرها را به تاخير بيندازند و تجمعات و 

دورهمي نداشته باشند.

  توزيع ۵،۵ ميليون واكسن كرونا در كشور 
رييسي درباره روند واكسيناسيون كرونا نيز گفت: 
تاكنون 5،5 ميليون واكسن كرونا در كشور توزيع 
كرده ايم. بالغ بر دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر واكسن 
زده اند. واكسيناس��يون افراد باالي 8۰ سال تمام 
ش��ده و واكسيناس��يون افراد ۷5 س��ال هم انجام 
مي ش��ود. معاون وزير بهداش��ت ادامه داد: از افراد 
ب��االي ۷۰ س��ال مي خواهي��م قبل از ثب��ت نام و 
دريافت پيامك براي واكسيناسيون مراجعه نكنند.

اميدواريم در اين هفته بتوانيم واكسيناسيون افراد 
باالي ۷۰ سال را تمام كنيم.

او گف��ت: از هفته آينده و احتماال از روز يكش��نبه 
آينده، واكسيناس��يون اف��راد باالي 65 س��ال را 
هم ش��روع كنيم. هفته بع��د ي��ا 1۰ روز بعد هم 
واكسيناسيون باالي 6۰ ساله ها را شروع مي كنيم. 
اگر واكسيناسيون باالي 6۰ ساله ها را تمام كنيم. 
قس��مت عمده ف��از دوم واكسيناس��يون را پايان 
رسانده ايم. در كنار آن واكسيناسيون بيماران خاص 

هم به پايان مي رسد.
رييسي ادامه داد: افراد باالي ۷۰ سال و ساير افرادي 
كه زمان واكسيناسيون آنها شروع شده است نگران 
نباشند. به اندازه كافي واكسن موجود است و نوبت 
كسي از بين نمي رود. اگر واكسيناسيون افراد باالي 
6۰ سال هم اعالم ش��ود نوبت باالي ۷۰ ساله ها از 

بين نمي رود.

گزارش

رويداد

اين روزها افكار عمومي منتظر هستند تا ببينند چه 
مجازاتي براي اكبر خرمدين و همس��رش از س��وي 
قانون تعيين مي شود. پدر و مادري كه ابتدا به دليل 
قتل پسر 4۷ ساله خود دستگير شدند و اما خيلي زود 
به قتل دختر و داماد خود هم اعتراف كردند. مساله 
اينجاست كه طي اين روزها هيچ خبر و اظهارنظري 
از س��وي دو فرزند ديگر اكبر خرمدين منتشر نشده 
است. هيچ كس نمي داند كه آنها در حال حاضر چه 
ش��رايطي دارند و در اين باره چ��ه فكري مي كنند. 
همين بي خبري باعث شده تا بازارشايعات داغ شود، 
اينكه برادر كوچك تر بابك خرمدين كه به دست پدر 
و مادرش به قتل رس��يده، دست به خودكشي زده و 
خواهر بزرگ ت��ر او در تماس تلفني اقوام فقط اظهار 
كرده كه نگران وسواسي بودن مادرش است و اينكه 
در بازداشتگاه به اين خاطر اذيت شود. اما مساله بيشتر 
به نوع مجازاتي بر مي گردد كه براي اين افراد در نظر 
گرفته خواهد شد.  حس��ين جواهري، پژوهشگر و 
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در اين باره 
مي گويد: بنابر قان��ون نمي توان به طور كلي اختالل 
رواني را در كاهش مجازات مجرم بي تأثير دانست بلكه 
با توجه به صراحت قانون، زماني كه اختالالت رواني 
منجر به جنون در فرد ش��ود، اين حالت مي تواند از 
عوامل رافع مسووليت كيفري باشد؛ يعني در صورت 

احراز جنون مجرم، وي عمال مجازات نخواهد شد.

  وجود اختالالت رواني منجر به جنون از 
عوامل رافع مسووليت كيفري است

عوامل رافع مسووليت كيفري يكي از موضوعات مهم 
در حقوق جزا اس��ت كه در قانون مجازات اسالمي 
مصوب 1۳9۲ ذيل عنوان موانع مسووليت كيفري 
مظرح شده اس��ت. عوامل رافع مسووليت كيفري، 
عواملي اس��ت كه باعث تبرئه ش��دن مرتكب عمل 
مجرمانه از مسووليت كيفري مي شود. به عبارت ديگر 

اگر شخصي مرتكب عملي شود كه در قانون براي آن 
مجازات در نظر گرفته شده است، اما وي بتواند ثابت 
كند كه در زمان ارتكاب جرم توانايي مشمول يكي 
از عوامل رافع مس��ووليت كيفري مانند جنون بوده 
است، با وجود اينكه عمل او مجرمانه است؛ مجازات 
نخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه مرتكب به 
هرحال مس��ووليت مدني دارد و اگر در اثر اعمالش 

خسارتي را وارد كرده باشد، بايد آن را جبران كند.

  جنون چيست؟
جنون در واقع حالتي است كه به موجب آن در قواي 
ادراك ش��خص اختالل به وجود مي آيد و از لحاظ 
لغوي جنون به معناي زايل ش��دن عقل، ديوانگي و 
بيماري دماغي )مغزي( اس��ت. مجنون نيز صفت 
كسي است كه فاقد تشخيص نفع و ضرر روحي و قبح 
است. جنون شخص از عواملي است كه عنصر رواني 
جرم را از بين مي برد؛ زيرا شخص توانايي تشخيص 
اينكه عملي كه انجام مي دهد، جرم اس��ت را ندارد. 
به همين دليل در علم حقوق، جنون از عوامل رافع 
مسووليت كيفري به شمار مي رود. همچنين در فقه 
اس��المي راجع به احاديثي درباره »رفع قلم« وجود 
دارد كه بار تكليف از فرد مجنون را برداشته شده است 

و بر عدم مسووليت كيفري مجنون تأكيد مي كند.

  جنون و قانون
ماده 14۰ قانون مجازات اس��المي تصريح مي كند: 
مسووليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها 
زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، 
بالغ و مختار باش��د. در خصوص اف��رادي كه دچار 
اختالل رواني باشند به طوري كه مجنون محسوب 
ش��وند نيز به صراحت در ماده 149 قانون مجازات 
اس��المي تاكيد مي كند: هرگاه مرتك��ب در زمان 
ارتكاب جرم دچ��ار اختالل رواني بوده به نحوي كه 

فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي شود 
و مسووليت كيفري ندارد. نكته حائز اهميت آن است 
كه مرتكب بايد در حين ارتكاب جرم، مجنون باشد 
تا بتوانيم او را فاقد مسووليت كيفري بدانيم و مجازات 
نشود. البته جنون خود به دو دسته جنون دايمي و 
ادواري يا موقت تقس��يم مي شود. جنون دايمي در 
واقع يك وضعيت يا بيماري است كه فرد به صورت 
مداوم به آن دچار اس��ت اما جنون ادواري وضعيتي 
اس��ت كه گاهي فرد در حال س��المت و داراي قوه 

تشخيص است و گاهي دچار جنون مي شود.

  اعترافات جديد خرمدين و مجازات آن
البته ب��ا توجه به اعترافات جدي��د اكبر خرمدين و 
همس��رش مجازاتي كه مي توانيم براي آنها متصور 
باشيم نيز تغيير كرده اس��ت؛ چرا كه عدم قصاص 
خرمدين با توجه به مفهوم ماده ۳۰1 قانون مجازات 
اس��المي در صورتي بود كه فرزند خ��ود را به قتل 
رسانده باشد اما با اعتراف جديد او به قتل داماد خود، 
اين قتل مشمول مجازات مندرج در ماده 61۲ قانون 
مجازات اسالمي كه مجازات آن حبس از ۳ تا 1۰ سال 
است نخواهد ش��د. بلكه به استناد ماده ۳81 قانون 
مذكور، مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي 
دم قصاص است. همچنين در صورت عدم رضايت 
ولي دم اگر مباش��ر قتل )اكبر خرمدين( به قصاص 
محكوم شود، مجازاتي كه براي معاون او )همسر اكبر 
خرمدين( در نظر گرفته خواهد شد، مستند به بند 
الف ماده 1۲۷ قانون مجازات اسالمي، حبس تعزيري 
درجه دو يا سه )بين 1۰ تا ۲5 سال حبس( خواهد 
بود. البته تش��خيص جنون مرتكبين جرم برعهده 
دادگاه و با مشورت متخصصين حوزه روانشناسي و 
روانپزشكي خواهد بود و اگر دادگاه اينگونه تشخيص 
دهد كه هر يك از مرتكبين در هنگام ارتكاب جرم 

مجنون بوده است، مجازات از وي رفع خواهد شد.

اختالل رواني در مجازات »اكبر خرمدين« چه تأثيري خواهد داشت؟
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