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يادداشت- 1

 مذاكرات و پارادايم
 بازيگر بالِغ عاقل

تحوالت ت��ازه اي در روند كلي 
دور شش��م مذاك��رات وين در 
حال وقوع اس��ت كه ضروري 
است از منظر تحليلي بررسي 
شود. بر اين باور هستم كه امريكا 
هدف گذاري هاي خاصي را در 
دور جدي��د مذاك��رات دنبال 
مي كند. در واقع امريكا با قدرت 
هوشمندتِر امريكايي در مذاكرات حاضر شده و آن را تداوم 
مي بخش��د. امريكايي ها در دوران بايدن تالش خواهند 
عاقل« و پارادايم حاكم  كرد از طريق دكترين »بازيگر بالغ ِ
بر آن )يعني قدرت هوشمندتر امريكايي( با ايران و ساير 
كشورهاي جهان روبه رو شوند. در دوران ترامپ سياست 
آش��وب، دكترين بازيگر ديوانه و سياس��ت كالن ابهام و 
پيچيدگي حاكم بود.   ادامه در صفحه 8

مهدي مطهرنيا

يادداشت- 2

 افزايش اختالالت رفتاري 
به دليل شيوع كرونا

بيماري وسواس چيزي نيست 
كه با ش��يوع كرون��ا به وجود 
آمده باش��د، اما اي��ن پاندمي 
تاثير بس��ياري بر افزايش اين 
اختالل رفت��اري در بين افراد 
گذاش��ته اس��ت. اين روزها 
تعداد افرادي كه دچار اختالل 
وسواس شده اند، بيشتر از قبل 
اس��ت و نمود اين رفتارها را مي توان در س��طح جامعه 
به وض��وح ديد. در واقع با ش��يوع كرونا ب��ه عنوان يك 
بيماري ناشناخته، اضطراب اجتماعي در جامعه و بروز 
وسواس هاي فكري تشديد شده است كه برخي به دليل 
ترس از بيمار شدن، ترس از مرگ، به صورت ناخودآگاه با 
رعايت بهداشت شخصي، به وسواس هاي عملي نيز مبتال 
مي شوند.    ادامه در صفحه 8

مجيد   ابهري

 مطالبات داروسازان
 از دولت سيزدهم

 قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته 
در محدوده ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دالر در نوسان بوده است

نبود تناسب بين اختيارات و پاسخگويي 
در طرح قانون بانك مركزي

س��وءمديريت در مديريت نرخ به��ره بين بانكي 
در س��ال گذش��ته باعث ريزش بازار سهام شد. 
فرهاد دژپس��ند معتقد اس��ت، اگر نوسانات نرخ 
بهره بين بانكي با سوء مديريت مواجه نمي شد، 
چشم انداز مثبت روند رو به رش��د بازار سهام به 
گونه اي بود كه مي توانستيم حتي به بانك مركزي 
در هدايت نقدينگي كمك كنيم، چنانچه در مهر 
صفحه 3 را بخوانيد و آبان اين اتفاق افتاد.    

ايفاي تعهدات ارزي ۲۴۷۰۰ 
صادركننده  ۴۵  ميليارد يورو  اعالم شد

تعادل | اطالعات مربوط به ميزان بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات صادركنندگان به كش��ور قابل 
رويت ش��د. در پي اختالف نظرهاي به وجود آمده 
ميان دولت و صادركنندگان درباره ميزان بازگشت 
ارز، چگونگ��ي ايف��اي تعه��دات ارزي و وضعيت 
صادركنندگاني كه دول��ت آنها را متخلف معرفي 
مي كند، حال رييس س��ازمان توسعه تجارت در 
اظهاراتي عنوان كرده كه از اين پس صادركنندگان 
مي توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت و از طريق 
 مسير عمليات ارزي - مش��اهده اطالعات ارزي - 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، ميزان ايفاي تعهدات 
ارزي خود را مشاهده كنند. صفحه 7 را بخوانيد

مرتضي افقه، اقتصاددان در يادداشتي  از  موانع تحقق  
شعارهاي اقتصادي نامزدهاي انتخابات مي گويد

 مهدي محمود رباطي وضعيت اقتصادي كشور را 
در آستانه انتخابات بررسي كرد

ارز دارو تك نرخي شود
صفحه 8     صفحه 6    

 بازار در انتظار شكستن مقاومت
 ۴۰ هزار دالري

دژپسند: كمك به 
بورس با مديريت 
نرخ سود و خريد 

ارز صندوق

رويت آنالين 
دالرهاي صادراتي 

وعده هاي نشدني
 به مردم

 تنگناي اقتصادي 
در انتظار دولت جديد



ايـران   Sat. June 12. 2021  1959   شنبه 22 خرداد 1400    اول ذي القعده 1442  سال هفتم    شماره 

 چند نكته مقدماتي: 
۱- حتي پيش از انتشار دو مناظره اخير هم مشخص بود 
كه اين عده كه اصلح تشخيص داده شده اند، توانايي اداره 
قوه مجريه را با حجم انبوهي از مشكالت آن هم با وجود 
بحران هاي ناشي از تحريم و بيماري كرونا ندارند، اما دو 
مناظره انجام شده در سيما و ارايه به اصطالح برنامه هاي 
آنان اين بيت را به ذهن آورد كه: »تا مرد س��خن نگفته 
باشد عيب و هنرش نهفته باش��د«، و از اين بابت بايد به 
شوراي نگهبان دست مريزاد گفت كه اين افراد را اصلح 

تشخيص داده است.
۲- اين نكته نه از باب بداخالقي ها و توهين هايي است كه 
رد و بدل شد بلكه به دليل ناآگاهي عجيب و باورنكردني 
اين نامزدها از شرايط حس��اس و بسيار پيچيده كشور 
است. شايد هم مي دانند اما دچار اين توهم شده اند كه 
مي توانند اين وعده هاي نش��دني و اغراق آميز خود را به 

انجام برسانند. 
۳- اينكه نامزدها فهرستي از مشكالت تكراري موجود 
را با نشان دادن نمودارهاي زيبا ارايه كنند كار دشواري 
نيس��ت و از عهده يك دانشجوي سطح كارشناسي هم 
برمي آيد. مهم ارايه راه حل هايي واقعي، شدني و عملياتي 
است كه تقريبًا در هيچ يك از برنامه هاي نامزدها چنين 

راه حل هايي مشاهده نشد. 
۴- اينكه صرفًا مجموعه اي از »بايد چنين كنيم و چنان 
كنيم« در برنامه هاي صدا و س��يما ارايه شود به معني 
توانايي در انجام وعده هاي انتخاباتي نيست. تقريبًا تمام 
نامزدهاي فعلي در طول چهل سال گذشته يا در مقاطعي 
از آن به نحوي در فرآيندهاي تصميم گيري، تصميم سازي 
يا اجرايي كشور سهيم و ش��ريك بوده اند. نامزدها بايد 
براي مردم ش��رح دهند در مح��دوده وظايف اجرايي و 
تصميم گيري خود در مدت مس��ووليت، چه گام هايي 
براي تحقق همين وعده هايي كه مرتب تكرار مي كنند، 
برداشته اند تا براي رأي دهندگان امكان انتخاب از بين 

نامزدهاي »اصلح تشخيص داده شده« فراهم گردد.
۵- نكته بسيار مهم آنكه، به نظر مي رسد برخي از نامزدها 
در بيان وعده ه��اي اقتصادي خود توجه و تمركز جدي 
به روند جاري و موفقيت آمي��ز مذاكرات وين براي رفع 
تحريم ها دارند: همان ها كه در طول هشت سال گذشته 
با مذاكرات رفع تنش و توافق برجام به ش��دت مخالفت 
نموده و هر كجا دستشان رسيده براي شكست آن تالش 
كرده اند، اكنون براي انجام وعده هاي خود دل به موفقيت 

مذاكرات بازگشت به برجام بسته اند. 
۶- اگر چه ريش��ه اصلي و اساس��ي مشكالت اقتصادي 
و غيراقتصادي كش��ور ريش��ه در ناكارآمدي هاي نظام 
تصميم گيري، تصميم سازي و اجرايي- مديريتي كشور 
دارد، اما مشكالت حاد فعلي به دليل تشديد تحريم هايي 
است كه از سال 97 بر كشور تحميل شده: تحريم هايي 
كه حتي در زمان جنگ هم وجود نداش��ت. قطع كامل 
فروش نف��ت و ممانعت از فعاليت ه��اي مالي و تجاري 
با س��اير كش��ور ها و بلوكه كردن منابع مالي عظيمي از 
صادرات كشور حتي توسط كشورهاي به ظاهر دوست، 
در زمان جنگ هم تجربه نشد. بنابراين خوِد نامزدها به 
خوبي مي دانند كه اگر مذاكرات جاري در وين به نتيجه 
نرس��د و تحريم هاي كااليي و پولي كشور تداوم يابد، نه 
تنها هيچيك از وعده هاي نامزدها قابل تحقق نيست بلكه 
كشور با بحران هايي شكننده تر از سه سال گذشته مواجه 
خواهد شد كه حاصل آن مي تواند تنش هاي اجتماعي و 

سياسي داخلي باشد. 
7- اگر چه ريش��ه اصلي و اساس��ي مشكالت اقتصادي 
و غيراقتصادي كش��ور ريش��ه در ناكارآمدي هاي نظام 
تصميم گيري و تصميم س��ازي و اجراي��ي- مديريتي 
كش��ور دارد، اما مش��كالت حاد فعلي به دليل تشديد 
تحريم هايي است كه از سال 97 بر كشور تحميل شده: 
تحريم هايي كه حتي در زمان جنگ هم وجود نداشت: 
قطع كامل فروش نفت و ممانعت از فعاليت هاي مالي و 
تجاري با ساير كشور ها و بلوكه كردن منابع عظيمي از 
صادرات كشور حتي توسط كشورهاي به ظاهر دوست. 
بنابراين اگ��ر مذاكرات جاري در وين به نتيجه نرس��د 
و تحريم هاي كااليي و پولي كش��ور ت��داوم يابد، نه تنها 
هيچيك از وعده هاي نامزدها قابل تحقق نيس��ت بلكه 
كشور با بحران هايي شكننده تر از سه سال گذشته مواجه 
خواهد شد كه حاصل آن تنش هاي اجتماعي و سياسي 

داخلي خواهد بود. 
۸- برخي نامزده��ا به خوبي مي دانند وضع موجود و در 
شرايط فعلي ناش��ي از تشديد تحريم هاست كه به رغم 
توافقنامه برجام، از ابتداي 97 با بدعهدي ترامپ و برخي 
رفتارهاي پسابرجامي داخلي شروع شد و تاكنون نيز ادامه 
دارد اما عده اي بي توجه به اصول اخالق سياسي از همين 
شرايط سوءاستفاده نموده و با فرافكني، شرايط فعلي را 
به عنوان انتخاب اشتباه مردم در انتخابات پيشين ترويج 
نموده و با اين امر غيراخالقي سعي در اغواي مردم مظلوم 
دارند. اين البته به معني تأييد سياست هاي اقتصادي و 
غيراقتصادي انجام شده طي هشت سال گذشته نيست 
اما عملكرد دولت فعلي به خصوص در سه سال گذشته 
كه بي سابقه ترين تحريم هاي خارجي بر كشور تحميل 
شده و طي يك س��ال و نيم گذشته با مشكل فراگيري 
بيماري كرونا مواجه بوده است، قابل دفاع است و اتهام 
به انتخاب مردم رفتاري ظالمانه است. اين گروه به جاي 
طلبكار ش��دن از مردم بايد پاس��خگوي حمايت هاي 
بي سابقه خود از دوره تاريك احمدي نژاد كه طاليي ترين 
دوره براي جهش در توسعه را به هدر داد، باشند: دوره اي 
كه باالترين درآمدهاي نفتي و غيرنفتي نصيب كش��ور 
شد و احمدي نژاد به طرز بي س��ابقه اي از حمايت تمام 
اجزاء قدرت برخوردار بود اما با بي تدبيري و بي كفايتي 
كامل بس��ياري از منابع مالي را تلف كرد و فرصت هاي 
جبران ناپذيري را س��وزاند به طوري كه در س��ال آخر 
رياست جمهوري اش نرخ تورم به حدود ۴۳ درصد و نرخ 

رشد اقتصادي به منفي 7 درصد رسيد. 
9- به نظر مي رسد نامزدهاي اصولگرا كه در تمام ۸ سال 
گذشته به طور جدي با توافق برجام مخالفت مي نمودند، 
اكنون كه بوي حل مشكل تحريم ها از طريق مذاكرات 
جاري وين را استش��مام كرده اند و احتمال برداش��ت 
ميوه اين توافق بعد از رياست جمهوري خود را داده اند، 
وعده هايي از نوع پرداخت صدقه اي و دون ش��أن مردم 
را در برنامه ه��اي خود گنجانده ان��د. اتفاقي كه در دوره 
احمدي نژاد نيز افتاد و بيشترين درآمد نفتي تاريخ كشور 
در دوره او رخ داد و او هم به ماهرانه ترين شكل ممكن هم 
درآمدها را تلف كرد و هم فرصت طاليي رشد و پيشرفت 

اقتصادي را از مردم كشور گرفت.
۱۰- اين نكته را تأكيد مي كنم كه اصوالً نگرش اصولگرايي 
از موانع اصلي رش��د و رفاه اقتصادي و در نهايت توسعه 
كشور است. زيرا اواًل به دليل نگرش تنگ نظرانه نسبت 
به انتخاب، انتصاب و گزينش تصميم گيران، مديران و 
كاركنان، بخش قابل توجهي از اس��تعدادهاي كشور از 
نظام تصميم گيري و اجرايي كش��ور حذف مي شوند و 
ثانيًا، نگرش تنش زاي اين گروه نسبت به روابط سياسي 
و اقتصادي خارجي، فضاي حاكم كس��ب و كار كش��ور 
پرريسك و سرمايه گريز مي شود. بنابراين، اگر نگرش اين 
گروه سياسي تغيير جدي نكند، نه تنها كشور در مسير 
توسعه قرار نمي گيرد بلكه زمينه اي براي حل مشكالت 

اقتصادي اجتماعي و سياسي كشور فراهم نخواهد شد.
۱۱- بارها گفته ام: اگر چه مشكالت كشور عمدتًا نمود 
اقتصادي دارند اما چون ريشه هاي غيراقتصادي دارند، 
حل آنها با فرمول ها و نس��خه هاي صرفًا اقتصادي قابل 
حل نيس��تند. بنابراين، انتظار حل مش��كالت صرفًا از 
اقتصاددانان توقع نابجايي اس��ت همان گونه كه در سه 
دهه گذش��ته نيز نس��خه هاي اقتصادي اگر اثر داشته 
عمدتًا كوتاه مدت و كم دامنه بوده و مشكالت اقتصادي 

همچنان تداوم دارند.
حال با توجه به توضيحات مقدماتي فوق تعدادي سوال 
ريش��ه اي طرح مي كنم كه نحوه پاسخ نامزدها توانايي 
آنها را در تحقق وعده هاي انتخاباتي ش��ان مورد آزمون 

قرار خواهد داد: 
۱- با توجه به ارتباط تنگاتنگ مشكالت اقتصادي فعلي 
با تحريم هاي شكننده اي كه از سال 97 شروع شده، چه 
راهكاري براي رفع اين تحريم ها و حل مش��كل تجارت 

كااليي و مالي-پولي با خارج دارند؟ 
۲- با توجه به نظام ناكارآمد انتخاب، انتصاب و گزينش 
تصميم گيران، مدي��ران و كاركناني كه از بودجه ارتزاق 
مي كنند، چه راهكاري براي ايجاد مالك شايسته ساالري 

در نظام مديريتي و اجرايي كشور دارند؟ 
۳- با توجه به ناكارآمدي ش��ديد بروكراس��ي حاكم بر 
سيستم اداري اجرايي كشور كه خود ريشه در ناكارآمدي 
نظام تقنيني و مديريتي داخلي دارد، چه راهكاري براي 

كارآمدي و چابكي بروكراسي حاكم بر كشور دارند؟
۴- ب��ا توجه ب��ه اينك��ه نيروهاي انس��اني متخصص، 
توسعه خواه، وطن پرست و دلس��وز نقشي بي بديل در 
فرآيند توسعه هر كشور از جمله ايران دارند، نامزدها چه 
راهكاري براي حفظ انب��وه نيروهاي نخبه اي كه طبق 

آمار موجود ساالنه از كشور مهاجرت مي كنند، دارند؟
۵- با توجه به تخريب وس��يع محيط زيس��ت به دليل 
بي تدبيري در مديريت زيست محيطي يا بي اعتنايي به 
اهمي��ت آن در نظام بودجه ريزي، نامزدها چه برنامه اي 
براي توقف تخريب محيط زيس��ت به عنوان مهم ترين 

سرمايه خدادادي براي زندگي مردم، دارند؟ 
۶- اگر چه همه نامزدها مدعي مهار فوري تورم شده اند 
و برخالف آدرس هاي غلط برخي اقتصاددانان و مديران 
پيرو آنها، نقدينگي را علت اصلي آن ذكر نموده اند اما از 
علل ريش��ه اي و اصلي آن يعني كسري بودجه كه خود 
معلول عواملي غيراقتصادي است )كه در توضيحات زير 
تبيين مي ش��ود(، غفلت نموده اند. با توجه به اين مهم، 
نامزدها به جاي س��اده انگاري ريشه تورم، چه راهكاري 
براي شناس��ايي و رفع ريشه هاي غيراقتصادي كسري 

بودجه دارند؟
7- از آنجا كه ش��رايط فوق بحراني فعلي نياز به تالش و 
كوشش دوچندان دارد، آيا نامزدهاي رياست جمهوري 
برنامه اي براي كاهش جدي تعطيالت بس��يار زياد در 

تقويم كشور دارند؟ 
حال ضمن مرور مهم ترين وعده هاي انتخاباتي نامزدها، 
تالش مي كنم با استناد به توضيحاتي كه براي سواالت 
فوق ارايه مي كنم نشان دهم كه اگر نامزدها قادر به ارايه 
راهكار علمي و عملي براي مشكالتي كه در قالب سواالت 
فوق بيان شده، نباش��ند، وعده هاي انتخاباتي آنان نيز 
عملياتي نخواهد ش��د و بنابراي��ن فرصت هاي جبران 

نشدني ديگري از دست مردم و كشور خواهد رفت. 
عمده وعده هاي انتخاباتي نامزدها به قرار زير است: طرح 
تامين سبد غذايي، طرح سفر، اراده جدي براي مبارزه با 
مفسدين، غيرفعال كردن اهرم فشار اقتصادي دشمن 
براي هميشه، توليد مسكن در كشور از طريق واگذاري 
زمين دولتي به تعاوني هاي مسكن )جليلي(. پرداخت 
ياران��ه ۴۵۰ هزارتوماني به ۴۰ ميلي��ون نفر از طريق ۲ 
تا ۴ ميلي��ارد دالر صرفه جويي، كنترل و مهار قيمت ها، 
افزايش جاذبه توليد نسبت به فعاليت هاي داللي، افزايش 
ارزش پول ملي در س��طح منطقه )رضايي(، ايجاد يك 
ميليون ش��غل جديد، اولويت توليد، برنامه ريزي براي 
هدايت نقدينگي به طرف توليد، پر كردن ظرفيت خالي 
اقتصادي، تك رقمي كردن تورم، كاهش هزينه درماني 
تا ۵۰ درصد )رييس��ي(، به التم��اس انداختن امريكا و 
اجبار آنها ب��ه رفع تحريم ها، برداش��تن موانع توليد در 
صنعت و كش��اورزي در جهت جهش توليد )زاكاني(، 
كاهش تورم به زي��ر ۵ درصد، برنامه ريزي ضربتي براي 
تأمين ۴/۵ ميليون واحد مسكوني و تأمين مسكن سه 
دهك پايين جامعه، پرداخت ف��وري وام ۵۰۰ ميليون 

توماني به زوجين، از بين بردن شكاف طبقاتي در جامعه 
)قاضي زاده هاشمي(؛ توقف روند افزايش تورم در عرض 
۴-۳ ماه بعد از تشكيل دولت، كاهش سهم دولت از ۶7 
درصد به ۲۰ تا ۲۵ درصد، نشاط جوانان، تأمين كسري 
بودجه ن��ه از طريق خلق نقدينگي بلكه از طريق حذف 
يارانه پنهان، تشكيل دولتي بر اساس بينش اقتصادي... 
)مهرعليزاده(، حل مشكل مسكن، جدي گرفتن زنجيره 
توليد، شايسته گزيني، تقويت اقتصاد سينما... )همتي(؛ 
و... وعده هايي هستند كه اگر چه  شدني بودند و هستند 
اما اين مجموعه افراد نشان داده اند كه قادر به تحقق آنها 
نيستند كه اگر بودند طي چهار دهه گذشته در نزديك 
شدن به آنها قدمي برداشته بودند. در واقع اگر قرار است 
اين وعده ها تحقق يابند رييس جمهور و قوه مجريه اي كه 
حتي قادر به انتخاب وزراء و مديران رده هاي مياني خود 
هم نيست به تنهايي نمي تواند آنها را انجام دهد و تحقق 
آنها منوط است به مشاركت تمامي اجزاي نظام آن هم 
با تحول اساسي در نگرش و بينش در بسياري مفاهيم 

اساسي توسعه.
به نظر مي رس��د مهم ترين ش��عار آقاي جليلي همان 
»غيرفعال كردن اهرم فش��ار اقتصادي دش��من براي 
هميشه« باشد. اوال ايشان تجربه مذاكرات پيش از برجام 
را دارند كه حاصل آن قطعنامه هاي پي در پي ش��وراي 
امنيت عليه اي��ران در اواخ��ر دوره احمدي نژاد بود كه 
فضاي رواني چنين قطعنامه ه��اي خطرناكي موجب 
افزايش شديد تورم تا باالي ۴۰ درصد و رشد اقتصادي 
منفي 7 درصد بود. كس��ي نمي داند كه اگر در آن دوره 
آقاي جليلي با همان تفكري كه در مذاكرات هسته اي 
با طرف هاي مقابل داشت - كه حاصل آن قطعنامه هاي 
اجرايي ش��وراي امنيت بود - راي مي آورد، چه بر س��ر 
كش��ور مي آمد. البته طبق اخبار، ابتكار رهبر انقالب در 
انجام مذاكرات مستقيم با امريكا حتي پيش از روي كار 
آمدن دولت روحاني و انجام مذاكرات برجام، فضاي ايجاد 
شده توسط دولت احمدي نژاد را اندكي تعديل كرد و با 
انتخاباتي كه روحاني را به رياست جمهوري رساند، آن 
فضاي پرالتهاب و پرريسك كامال شكسته شد. حال آقاي 
جليلي بايد توضي��ح بدهند چگونه اين وعده انتخاباتي 
خود را مي خواهند عملي كنند؟ براي نيل به اين هدف، 
دستيابي به اقتدار اقتصادي الزم است زيرا حتي اقتدار 
نظامي به عنوان يك ضرورت هم نياز به سرمايه هاي مالي 
دارد و تجربه تحريم ها نشان داده كه هميشه درآمدهاي 
نفتي وجود ندارند. با اين وجود، برنامه هاي ايشان براي 
نيل به كشوري مقتدر از نظر اقتصادي زمينه هاي الزم را 

براي عملياتي شدن ندارند.
در مورد ساير وعده ها نيز بايد بگويم كه حرف هاي زيبا 
و آرماني زدن براي س��ال هاي ابت��داي انقالب كه هنوز 
انقالبيون هيچ تجربه كشورداري نداشتند، قابل توجيه 
بود اما گويي تكرار آرزوها و آرمان هاي زيبا بدون تقيد به 
پيش نيازهاي آن به يك عادت تبديل شده است. بيش 
از چهار دهه است كه اين آرمان ها عالوه بر قانون اساسي 
در شش برنامه اجرا شده؛ در چشم انداز، در سياست هاي 
كلي نظام، در اقتصاد مقاومتي و در الگوي ايراني - اسالمي 
پيشرفت تكرار شده است بدون آنكه تن به استلزامات و 
پيش نيازهاي آن بدهند. حال افرادي كه سال هاست خود 
بخشي از تصميم گيران و تصميم سازان و مجريان بوده اند 
و قاعدتا بايد تاكنون از شكست ها و ناكامي ها در دستيابي 
به اين آرمان ها و حتي فاصله گرفتن از آنها درس گرفته 
باشند، باز هم در مبارزات انتخاباتي خود به همان شيوه 

عمل مي كنند. 
برخي نامزدها از جمله آقاي رضايي به گونه اي صحبت 
مي كنند كه گويي در كشور نبوده اند و با موانع ريشه اي 
پيشرفت و رفاه آشنا نيستند. اوال، موانع موجود كشور به 
گونه اي است كه حتي اگر كسي اختيار مطلق را در كشور 
داشته باشد باز هم ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه 
حاكم مانع از انجام چنين وعده هاي دور از دسترس��ي 
خواهند بود، چه رسد به اينكه قدرت رييس جمهور آن هم 
در شرايط فعلي كشور، چندان وسيع نيست كه اين همه 
ادعا و وعده را دست يافتني كند. سال هاست كه دولت ها 
تالش كرده اند كه اطالع��ات الزم براي هدفمند كردن 
يارانه ها را به دست آورند اما ابزار و امكانات و سازوكار الزم 
براي اين هدف را نداشته اند و بنابراين وعده شناسايي و 
حذف دهك هاي باالي درآمدي و پرداخت منابع ناشي 
از آن به ۴۰ ميليون نفر نشدني است. اما يك توضيح در 
مورد وعده ه��اي يارانه اي كه برخي نامزدهاي ديگر نيز 
براي كسب راي مردم محروم تكرار كرده اند، الزم است 
داده شود: اوال، حاكميت بايد در مسيري حركت كند كه 
تمام افرادي )اعم از زن و مرد( كه در سن كار و قادر به كار 
هستند، برايشان فرصت شغلي مناسب با درآمد كافي 
ايجاد كند نه با ترويج روحيه گداپروري، امكان راي آوري 
خود را افزايش دهند. الزم به ذكر اس��ت كه منابع يارانه 
تنها بايد از محل اخذ ماليات از ثروتمندان تامين شود نه 
از پول نفت. حتي اگر بتوانند يارانه هاي به اصطالح پنهان 
را حذف كنند منابع آن بايد صرف سرمايه گذاري هاي 
زيرساختي كشور شود تا منش��أ تحول اقتصادي باشد 
نه اينكه به پرداخت يارانه اختصاص يابد. در واقع، وعده 
نامزدها بايد تامين اشتغال مفيد براي افراد باشد تا افراد 
عزتمندانه با درآمد خود نيازهاي زندگي را تامين كنند 
نه اينكه با سركوب عزت نفس آنها صدقه هاي دولتي را 
به آنها وعده بدهد. اين چه رفتاري است كه با مردم خود 
مي كنند؟ منطق يارانه در بخش مصرف تنها براي افرادي 
است كه به داليل جسمي يا ذهني، قادر به كار نيستند 
و سرپرس��تي هم ندارند. در اين صورت تأمين نيازهاي 
مادي و معن��وي اين گروه از افراد حتي طبق آموزه هاي 
ديني وظيفه افراد جامعه است. اما در دنياي مدرن امروز، 
عالوه بر اقدامات داوطلبانه مردم، اين وظيفه دولت هاست 
كه با اخذ ماليات از ثروتمندان انجام مي دهند و زندگي 
اين گروه از افراد را تامين كنند. حتي پرداخت يارانه به 

بخش توليد نيز با هدف حمايت از اشتغال و توليد داخلي 
اس��ت كه منافع آن نهايتا به همه افراد به خصوص افراد 

كم درآمد مي رسد.
اينكه گفته اند مي خواهند پول ملي را بعد از دالر و يورو با 
ارزش ترين پول منطقه مي كنند نيز توهمي بيش نيست 
زيرا نيل به اين هدف نياز به ارتقاي اقتصاد و توليد ملي به 
باالترين سطح ممكن دارد كه نه تنها انجام آن در محدوده 
اختيارات رييس جمهور نيست بلكه با توجه به بينش ها 
و نگرش هاي ضدتوس��عه اي موجود، انجام آن طي يك 
دوره ۴ و حتي ۸ ساله هم ميسر نيست حتي اگر مسير 
درست توسعه را در پي بگيرند. در واقع، نيل به چنين وعده 
بزرگي نياز به تغييرات اساسي در ساختارهاي ضدتوليد و 
ضدتوسعه موجود دارد كه با مرور سوابق، بعضا خود اين 
نامزدها در ايجاد اين ساختارهاي ناكارآمد سهيم بوده و 

تداوم آن را با نگرش خود تضمين مي كنند. 
اما آنچه تحقق بسياري از وعده هاي نامزدها را خيالي و 
نشدني مي نمايد موانعي است كه در باال به صورت سوال از 
نامزدها پرسيده شد كه براي روشن شدن بيشتر موضوع 
در زير به تبيين سواالت در قالب موانع خارجي و موانع 

داخلي پرداخته مي شود. 

موانع خارجي
روابط سياسي و اقتصادي با جهان خارج به خصوص با 
كشورهاي پيشرفته: امروزه هيچ كشوري نمي تواند به 
رشد و پيش��رفت و رفاه اقتصادي حداكثري خود برسد 
مگر آنكه سطح مناس��بي از روابط اقتصادي و تجاري با 
كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي ثروتمند داشته 
باشد. اما پيش نياز روابط اقتصادي و تجاري، برخورداري 
از روابط مناسب سياسي است. مساله روابط اقتصادي و 
تجاري با جهان خارج اما براي ايران بسيار حياتي تر است. 
اي��ران به دليل اعتياد به فروش نف��ت و تأمين نيازهاي 
بخش هاي توليد و مصرف، به واردات كاالهاي واسطه اي و 
سرمايه اي، به روابط اقتصادي و تجاري خود وابسته است. 
همين وابستگي باعث شده تا كشور در مقابل كاهش هاي 
گاه و ب��ي گاه قيمت نفت و اخي��ًر در مقابل تحريم هاي 
شديد، بسيار آسيب پذير و شكننده شود. اين وابستگي 
باعث ش��ده تا كش��ور از س��ال ۱۳97 و با عهدشكني 
رييس جمهور وقت امريكا كه از برجام خارج و تحريم هاي 
بي سابقه اي را بر كش��ور تحميل كرد لطمات زيادي به 
مردم وارد آورد. بنابراين نامزدها بايد دقيق و مش��خص 
بيان كنند كه چه اقدامات��ي براي رفع تحريم ها و موانع 
مراودات مالي و پولي با كشورهاي جهان خواهند كرد و 
چگونه تنش سياسي بسيار عميق با كشورهاي غربي و 
به خصوص امريكا براي كم كردن ريسك سرمايه گذاري 

در كشور را كاهش خواهند داد. 

موانع داخلي: 
نظام انتصاب، انتخاب، گزينش و تعيين تصميم گيران 
و تصميم س��ازان، مديران )در همه سطوح( و كاركنان 

حاكميتي: 
بدون هيچ ترديدي نيروي انس��اني شايسته، دلسوز و 
متخصص تنها و تنها عامل دستيابي به اهداف توسعه يك 
كشور است. نامزدها در اين رابطه بايد صريحا مواضع خود 

را در مورد سواالت زير روشن كنند: 
۱- نظام شايسته س��االري با اختصاص س��هميه هاي 
استخدام )و يا سهميه هاي پذيرش در دانشگاه ها( كامال 
در تضاد است. نامزدها بايد روشن كنند در حالي كه طبق 
قوانين سهميه هاي متعددي براي استخدام و پذيرش 
دانشگاه وجود دارد و وجود همين سهميه ها، بخشي از 
نارضايتي، انزوا، نوميدي، و مهاجرت جوانان و نخبگان 
كشور را فراهم كرده است، چگونه با اين پديده برخورد 
مي كنند؟ بديهي اس��ت افرادي ك��ه در زمان جنگ با 
جان و مال و سالمت خود در راه مملكت ايثار و فداكاري 
كرده اند شايسته توجه، حمايت و مراقبت بسيار زيادي 
هس��تند )حتي بيش از آنچه اكنون وجود دارد( اما اوال 
نظام بايد از بودجه هاي عمومي به آنها انواع كمك هاي 
مادي و معنوي بكند، اما تعيين سهميه براي استخدام 
يا پذيرش دانش��گاه ها، نه تنها در بلندمدت به نفع خود 
اين افراد نيز نيست بلكه به سود كشور نيز نخواهد بود. 
حمايت شغلي و دانشگاهي اين افراد به گونه اي بايد باشد 
كه افراد با استعداد با بودجه دولت به حدي توانمند شوند 

كه بتوانند براي استخدام و پذيرش دانشگاهي همچون 
ساير افراد در مسابقات و آزمون هاي مربوطه موفق شوند. 
اين البته بايد صرفا براي كساني باشد كه در طول جنگ از 
خودگذشتگي و فداكاري كردند اما تعيين سهميه براي 
كس��اني كه صرفا با نهادهاي خاص همكاري مي كنند، 
هيچ توجيهي ندارد و در تضاد با نظام شايسته س��االري 
است و بدون ترديد به زيان كشور و پيشرفت جامعه است. 
مهاج��رت نخبگان: همان گونه كه ذكر ش��د، نيروهاي 
انساني جوان، دلس��وز، متخصص و عالقه مند به ميهن 
ركن اساس��ي هر برنامه توسعه اي است. با اين وصف، به 
دليل محدوديت ها و تنگ نظري هاي فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و مذهبي حاكم بر نظام تصميم گيري 
و تصميم س��ازي و نيز نظام انتخاب و انتصاب و گزينش 
مديران و كاركنان، ساالنه تعداد قابل توجهي كه به هزينه 
كشور پرورش يافته و به مرحله كارآمدي رسيده اند در 
پيش چشمان مسووالن به كشورهاي ديگر به خصوص 
كش��ورهايي كه دشمن پنداشته مي ش��وند، مهاجرت 
مي كنند و نه تنها اقدامي عملي براي حفظ اين نيروهاي 
ارزشمند صورت نپذيرفته بلكه كمترين اعتنا و واكنشي 
نيز نسبت به اين فاجعه صورت نگرفته است. نامزدهاي 
رياست جمهور بايد با صراحت به اين سوال پاسخ بدهند 
كه براي حفظ اين تعداد نيروي نخبه و دلسوز در كشور 

چه طرح و برنامه عملياتي دارند؟ 
بروكراس��ي ناكارآمد: براي عملياتي ش��دن بسياري از 
وعده هاي انتخاباتي، يكي از عوام��ل مهم و تأثيرگذار، 
وجود يك بروكراس��ي روان و كارآمد و چابك است. در 
واقع يكي از دش��منان واقعي و جدي پيشرفت كشور، 
نبود چنين سيس��تمي است كه خود ريشه در مكانيزم 
تدوين قوانين، مقررات و بخشنامه هايي دارد كه پي در 
پي در حال تدوين تغيير و ابالغ و انتشارند. همچنين نظام 
گزينش و انتصاب و انتخاب كارگزاران حكومتي )در هر 
سه قوه( نيز همان  گونه كه ذكر شد، خود به ناكارآمدي 
بيشتر اين بروكراسي دامن مي زند. نامزدها بايد توضيح 
دهند كه بدون اصالح چنين سيستم ناكارآمدي، تحقق 
اين همه وعده هاي فضايي خ��ود را چگونه امكان پذير 
يافته اند؟ الزم به ذكر است كه اصالح بروكراسي ناكارآمد 
فعلي به دليل ريشه هاي ذكر شده آن، از حيطه اختيارات 
رييس جمهور خارج است و نياز به همكاري همه اركان 
حكومت دارد و البته چون بعضا ريشه در نگرش و بينش 
تصميم گيران و تصميم س��ازان دارد فرآيندي طوالني 
مي خواهد. بنابراين پيشاپيش نمايان است كه وعده هاي 
انتخاباتي فعلي اگر اين واقعيات را در نظر نداشته باشند 
و در مورد چگونگي رفع آنها برنامه اي نداش��ته باشند، 
شعارهايي غيرواقعي و نشدني كه صرفا براي كسب راي 

بيان مي شوند، تلقي مي شوند. 
تورم و نقدينگي: در اينكه تورم و قدرت خريد خانوارها 
يكي از دغدغه هاي اصلي مردم كشور طي سه دهه گذشته 
بوده، ترديدي نيست. اما ناكامي در مهار دائمي تورم داليل 
و ريشه هاي متعددي دارد كه چون در نسخه هاي تجويز 
شده طي سه دهه گذشته نسبت به اين داليل غفلت يا 
بي اعتنايي شده، مشكل تورم حل نشده و به صورت مزمن 
درآمده است. ادعاهاي نامزدها در حل مشكل تورم نيز به 

همان داليل نشدني و خيالي است زيرا: 
۱- اگر چه بسيار گفته مي ش��ود كه يكي از ريشه هاي 
عمده، اساس��ي و پايدار تورم كسري بودجه دولت است 
اما هيچ يك از نامزدهاي رياس��ت جمهوري فراتر از اين 
نمي رود كه ريش��ه كسري بودجه چيس��ت. بدون رفع 
داليل كسري بودجه و صرفا عمل به توصيه اقتصاددانان 
ليبرال داخلي مبني بر كاهش نقدينگي، نه تنها مشكل 
حل نخواهد شد )همان گونه كه در سه دهه گذشته نشده 
است( بلكه اتالف منابع و فرصت س��وزي هاي فراواني 
به همراه خواهد داش��ت. وجود انبوهي از نان خورهاي 
بودج��ه اي كه هيچ كمكي به توليد مل��ي و رفاه جامعه 
نمي كنند، باعث شده تا رديف هاي هزينه اي بسياري به 
بودجه اضافه شده و به عاملي براي كسري بودجه مزمن 
تبديل ش��ود. بنابراين، تا اين رديف ها كه طي سال هاي 
گذشته با توصيه ها يا فشارهاي صاحبان قدرت بر بودجه 
تحميل شده اند شناس��ايي و حذف نشوند، امكان مهار 
نقدينگي و تورم وجود نخواهد داشت. نامزدها اگر بدون 
توجه به اين واقعيت صرفا شعار كاهش نقدينگي و تورم 
مي دهند، گريزي نيست جز اينكه تصور شود اين وعده ها 

نشدني، غيرواقعي و به منظور كسب راي است. 
۲- يك��ي ديگر از داليل كس��ري بودج��ه، ناكارآمدي 
نظام مديريتي و بروكراس��ي كشور است كه باعث شده 
سيستم هاي اداري - اجرايي در همه قوا نتوانند به وظايف 
حكومتي خود با كارآمدي الزم دس��ت يابند. بنابراين 
دولت ها به ناچار به افزودن ادارات و سازمان هاي جديد 
و بنابراين تحميل هزينه هاي بيشتر به بودجه خواهند 
شد. نامزدها بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چگونه بدون 
تغيير نظام مديريتي، اجرايي و بروكراتيك مي خواهند 
كسري بودجه و بنابراين تورم را آن هم در مدت كوتاهي 

كه بعضا ادعا كرده اند، مهار كنند؟ 
۳- يكي ديگر از ريشه هاي تورم، وابستگي اقتصاد )هم در 
توليد و هم در مصرف( كشور به درآمدهاي ناشي از فروش 
نفت است كه آن هم ارتباط تنگاتنگي با روابط سياسي 
و اقتصادي و خارجي دارد. به ه��ر دليل كه درآمدهاي 
نفتي - كه منبع اصل اصلي و اساسي درآمدهاي بودجه 
كشور است - كم شود، بودجه را با كسري و بنابراين بالقوه 
با افزايش نقدينگي مواجه مي كند. بنابراين نامزدها بايد 
مش��خص كنند كه اوال چرا به رغم شعارهاي چهار دهه 
گذشته وابس��تگي به درآمدهاي نفت كاهش نيافته و 
خود چه برنامه اي عملياتي براي اين هدف دارند؟ بدون 
كاهش نقش نفت در بودجه، شعار مهار تورم به صورت 

دائم وعده اي توهمي و نشدني است. 
تخريب وسيع محيط زيست: تقريبا هيچ يك از نامزدها 
برنامه اي براي جلوگيري از فاجعه محيط زيس��ت طي 
سه دهه گذش��ته ارائه نكرده است. واقعيت آن است كه 
فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي كشور طي سه دهه 
گذشته با تخريب فاجعه آميز محيط زيست همراه بوده 
است. داليل متعددي براي اين امر وجود دارد كه بررسي 
آن نياز به مطلبي مس��تقل دارد اما اجماال بايد گفت كه 
شيوه مصرف و توليد در كشور به دليل سوءتدبيرها و از 
همه مهم تر به دليل بي اعتنايي به حفظ محيط زيست 
)كه از ميزان توجه به بودجه آن مشخص است( باعث شده 
كه توليد و مصرف كشور همراه با تخريب جدي محيط 
زيست همراه باشد. متاسفانه در محاسبه حساب هاي ملي 
هم ميزان تخريب محيط زيست از ميزان توليد ملي كسر 
نمي شود و همين امر از جمله داليلي است كه مسووالن 
را در س��ال هايي كه ظاهرا نرخ رش��د اقتصادي بااليي 
ايجاد شده نس��بت به هزينه هاي آن غافل كرده است. 
ادامه چنين رفتاري با محيط زيست، در آينده كشور را 
با فجايع و بحران هاي بيشتر و جدي تري مواجه خواهد 
كرد. بي اعتنايي نامزدها به اين امر مهم نش��ان دهنده 

ناتواني آنها در حل مشكالت جدي مردم است. 
تعطيالت زياد: سال هاس��ت كه شعارهايي با عناوين 
اقتص��ادي همچون رون��ق توليد، جه��ش توليد و... 
اعالم مي ش��ود كه بدون تغيير اساسي در بينش ها و 
نگرش هاي تصميم گيران و تصميم سازان تحقق آنها 
امكان ناپذير است. به همين دليل نيز هيچ يك از اين 
شعارهاي س��االنه در طول سه دهه گذشته به نتيجه 
مورد نظر نرسيده اند. اگر قرار است در توليد جهش رخ 
دهد، اگر قرار است آثار تحريم ها كاهش بيابند، اگر قرار 
است مشكالت عمده و اساسي اقتصاد كشور - كه ريشه 
در ناكارآمدي نظام توليدي در داخل دارد - حل شوند، 
بايد بر ميزان تالش و كوش��ش توليد كنندگان افزود. 
وجود تعطيالت فرهنگ��ي و مذهبي متعدد از جمله 
داليل ديگر در ناكامي به نيل به اهداف اقتصادي است. 
آيا حل مشكالت معيشتي مردم داليل مذهبي كافي 
ندارد كه به بهانه بزرگداش��ت شعائر ديني تعطيالت 
متعددي به در تقويم س��ال تعيين ش��ده است؟ آيا 
نمي شود با افزايش توليد و كاهش مشكالت معيشتي 
مردم، شيريني جشن هاي مذهبي را دوچندان كرد؟ 
آيا نمي ش��ود به جاي تعطيلي يك روز كامل، برخي 
جشن ها يا مناسبت هاي عزاداري را در ساعتي محدود 
در محل كار انجام داد و توليد و ارائه خدمات دولتي را 
متوقف نكرد؟ تعطيالتي كه بعضا با تعطيالت عادي نيز 
همراه شده و گاه به يك هفته كشيده مي شود! به هر 
حال نامزدها اگر در انجام وعده هاي خود وفادار و پايبند 
هس��تند بايد در مورد تعداد زياد تعطيالت اظهارنظر 
كنند در غير اين ص��ورت به مردم حق بدهيد كه اين 
وعده ها را غيرواقعي و با هدف كسب راي و نه خدمت 

تلقي كنند. 

يادداشت از مرتضي افقه اقتصاددان

وعده هاي نشدني به مردم
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اسوشيتدپرس: اقتصاد حرف اول 
و آخر را در انتخابات ايران مي زند

اسوشيتدپرس در گزارشي نوشت از نظر مردمي 
كه در ايران زندگي مي كنند، اين اقتصاد است كه 
حرف اول و آخ��ر را در انتخابات پيش رو مي زند. 
خبرگزاري اسوشيتدپرس در گزارشي به در پيش 
بودن انتخابات رياست جمهوري ايران پرداخت و 
نوشت: تقريبا ۶ سال پيش ايراني ها به خيابان ها 
آمدند و حصول توافق هس��ته اي ب��ا قدرت هاي 
جهاني را جشن گرفتند. از نظر مردم ايران، برجام 
مقدمه اي ب��ود براي ورود مجدد اي��ران به عرصه 
اقتصاد جهاني و ايجاد فرصت هاي بي نظيري براي 
فروش نفت در بازارها و خريد هواپيماهاي جديد. 
امروز اين رويا در نتيجه ت��ورم باال، كاهش ارزش 
پول ملي و افزايش نرخ بيكاري كمرنگ تر از گذشته 
است و كرونا هم شرايط را براي اقتصاد بدتر كرد.  از 
ديد غربي ها برنامه هسته اي ايران مهم ترين مساله 
در مواجهه با تهران اس��ت اما از نظر مردمي كه در 
ايران زندگي مي كنند، اين اقتصاد است كه حرف 
اول و آخر را در انتخابات پيش رو مي زند. هر كس 
بعد از رييس جمهور روحاني سر كار بيايد، چاره اي 
جز تالش براي اصالح اقتصاد ايران نخواهد داشت.  
يك شهروند ۵۰ ساله در اين رابطه مي گويد: روزي 
كه توافق هسته اي اعالم شد همه خوشحال بودند 
و )قيم��ت( دالر روز به روز پايين ت��ر مي رفت. اما 
كمي بعد كه يك نفر زير تواف��ق زد و از آن خارج 
شد، بازنده اصلي مردم بودند.  آسوشيتدپرس در 
ادامه با اشاره به پيامدهاي گسترده خروج امريكا 
از برجام در س��ال ۲۰۱۸ بر روي اقتصاد ايران نيز 
نوش��ت: ش��ايد هيچ مثال بهتري از ريال را نتوان 
براي توصيف پيامدهاي بازگش��ت تحريم ها پيدا 
كرد. هر دالر در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۲۰۰ تومان 
قيمت داشت و امروز حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان 
قيمت مي خورد. شهروندان براي حفظ ارزش پول 
خود اقدام به خريد ارز، ملك و فلزات گرانبها كردند. 
در بورس كه به مقصد جذابي براي سرمايه گذاري 
تبديل شده بود ش��اخص كل از باالي دو ميليون 
واحد در آگوس��ت ۲۰۲۰ ب��ه ۱.۱ ميليون واحد 
رسيده است. اين خبرگزاري امريكايي، برنامه هاي 
عوام پس��ندانه نظير يارانه هاي نقدي و طرح هاي 
مسكن عمومي را از داليل اصلي رشد تورم در ايران 
دانس��ته و در ادامه افزوده است: بدون آنكه درآمد 
واقعي وجود داشته باش��د، هزينه اين برنامه ها از 
طريق چاپ پول تامين شده و مشخصا اين وضعيت 
نتيجه اي جز كاهش بيش��تر ارزش پ��ول ملي و 

افزايش نرخ تورم نداشته است. 

116 هزار نفر تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج گرفتند

از ابتداي سال جاري تا ۱۸ خرداد بالغ بر ۱۱۶.4۱7 
نف��ر و به مبل��غ 9۸۰۰ ه��زار ميلي��ارد تومان از 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج بهره مند شدند. 
اخيراً اظهارات��ي درخص��وص وام ازدواج مطرح 
ش��ده كه اين بانك به منظور تنوير افكارعمومي 
توضيحاتي را به ش��رح زير در اين باره ارايه كرده 
است: در راستاي خدمت رساني به مردم و با هدف 
تشويق ازدواج جوانان بند )الف( تبصره ۱۶ قانون 
بودجه سال ۱4۰۰ كل كش��ور مبني بر تاكيد بر 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در اولويت 
نخست تسهيالت پرداختي و تسريع و تسهيل در 
تعيين شعبه و پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��ه متقاضي��ان در ص��ف از مح��ل منابع 
پس انداز و جاري قرض الحسنه به سيستم بانكي 
كشور تأكيد شده است. برهمين اساس و حسب 
آمار اخذ ش��ده از سامانه تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج طي س��ال ۱۳99، بالغ بر ۸۲4.۶۵4 نفر و 
به مبلغ 4۳۰.۰۳۲ ميلياردريال تسهيالت ازدواج 
به متقاضيان واجد ش��رايط پرداخت شده است. 
يادآور مي ش��ود آمار متقاضيان در صف س��امانه 
ازدواج در پايان س��ال ۱۳99 تعداد ۸۱.7۲۸ نفر 
بوده كه با توجه به افزايش سقف فردي تسهيالت 
يادش��ده در س��ال ۱4۰۰ از مبل��غ ۵۰۰ به 7۰۰ 
ميلي��ون ريال براي هر يك از زوجين، بخش��ي از 
متقاضيان در صف سال ۱۳99 نسبت به تكميل 
مدارك خود نزد بانك هاي عامل )به منظور بهره 
مندي از افزايش سقف فردي تسهيالت ازدواج در 
س��ال ۱4۰۰(، اقدام نكردند و برخي نيز به دليل 
همين افزايش نس��بت به حذف و ثبت نام مجدد 
در سال ۱4۰۰ در س��امانه ازدواج روي آورده اند، 
به طوري كه تع��داد متقاضيان در صف در س��ال 
جديد )ت��ا تاري��خ  ۱4۰۰.۰۳.۱۸( به ۳۶4.۳9۰ 
نف��ر افزاي��ش يافته اس��ت. افزايش چش��مگير 
ثبت نام كنندگان جديد، سبب شده تا پاسخگويي 
به متقاضيان دريافت تس��هيالت مستلزم صرف 
زمان بيش��تري باش��د.همچنين از ابتداي سال 
جاري تا تاري��خ ۱4۰۰.۰۳.۱۸ بالغ بر ۱۱۶.4۱7 
نف��ر و ب��ه مبل��غ 9۸.۲7۵.۲۶9 ميلياردريال از 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج بهره مند شدند.

ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه در پايان آذر ماه 
سال ۱۳99، نسبت تس��هيالت قرض الحسنه به 
سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه )پس از كسر 
ذخيره قانوني( بال��غ بر ۱۱۰ درصد بوده اس��ت 
كه نش��ان دهنده پرداخت تكاليف و تس��هيالت 
قرض الحسنه بيش از منابع قرض الحسنه سيستم 
بانكي كش��ور از جمله تس��هيالت قرض الحسنه 
ازدواج، اش��تغالزايي افراد تحت پوش��ش كميته 
امداد امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي كشور، 
حوادث قهري، پرداخت ديه به زندانيان نيازمند و 
.....( است.  بديهي است سيستم بانكي با اولويت و 
جديت و متناسب با جذب منابع قرض الحسنه و 
وصول اقساط قبلي تسهيالت نسبت به پرداخت 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج همت الزم را به 

عمل خواهد آورد.

تبديل ۵ ميليارد  دالر
ذخاير روسيه به يوان و يورو

روسيه در راستاي كنار گذاشتن دالر براي كاهش تاثير 
تحريم هاي غربي، 4 ميليارد دالر از سرمايه صندوق 
رفاه ملي خ��ود را به يوان و يك ميليارد دالر از آن را به 
يورو تبديل كرد.روسيه ۵ ميليارد دالر ارز امريكا را از 
سرمايه نفتي خود در ماه مه به فروش رساند تا وابستگي 
آن به دالر و آسيب پذيري آن در برابر تحريم هاي غربي 
كاهش يابد.وزارت دارايي روسيه طي بيانيه اي اعالم 
كرد صندوق  رفاه ملي اين كش��ور 4 ميلي��ارد دالر از 
سرمايه خود را به يوان و يك ميليارد دالر از آن را به يورو 
تبديل كرده اس��ت. هنوز ۳۵ ميليارد دالر ديگر باقي 
مانده كه بايد تبديل شود. وزارت دارايي روسيه هفته 
پيش اعالم كرد سرمايه دالري اين صندوق را به صفر 
مي رس��اند. اين انتقال در ذخاير عظيم بانك مركزي 
روس��يه انجام مي شود تا تاثير آن بر در بازار به حداقل 
برس��د.والديمير پوتين سال هاس��ت تالش مي كند 
كاربرد دالر را در ذخاي��ر ارزي و تجارت كاهش دهد 
تا آسيب پذيري اين كشور در برابر تحريم ها كم شود. 

بيش از ۷۳ هزار ميليارد تومان 
اسكناس و سكه در دست مردم

طبق آخرين اعالم بانك مركزي، تا پايان اسفندماه 
سال گذشته، معادل 7۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
از انواع اسكناس و س��كه ها در اختيار مردم است.به 
گزارش ايسنا، تا پايان اسفندماه سال گذشته، حدود 
۸۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در 
گردش بوده كه اين رقم در قياس با مدت مشابه سال 
قبل ۱۳.۶ درصد رشد دارد.عالوه براين، طبق آخرين 
آمار منتشر شده از بانك مركزي مجموع اسكناس و 
مسكوك فعلي نسبت به سال ۱۳9۵ حدود ۲۸ هزار 
ميليارد تومان افزاي��ش دارد. همچنين از ۸۱ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد اس��كناس و مسكوك موجود شبكه 
بانكي 7۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در دست مردم 
در گردش است كه اين مبلغ معادل ۲۰.۲ درصد رشد 
داشته است. بر اين اس��اس، معادل ۶7۰۰ ميليارد 
تومان از اس��كناس و س��كه هاي موجود در بانك ها 
قرار دارد كه نس��بت به 9۰۰۰ ميليارد تومان سال 
قبل تا ۲۳۰۰ ميليارد تومان كاهش داشته، همين 
امر نشان دهنده اين است كه بخشي از موجودي از 
بانك ها خارج و در اختيار مردم قرار گرفته است.  اما 
موجودي اسكناس و سكه در بانك مركزي به بيش 
از ۱۲۰۰ ميليارد تومان مي رس��د كه كاهش 4۰۰ 
ميلياردي نسبت به سال قبل دارد و از اين موجودي 
اسكناس و سكه در بانك مركزي، هر زمان كه الزم 

باشد بنابر نياز بازار تزريق خواهد شد.

مقاومت دالر در مقابل افزايش در كانال ۲۴ هزار توماني
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز جمعه نرخ اونس جهاني طال به ۱۸9۲ دالر رسيد. قيمت 
دالر نيز به ۲۳۸۰۰ رس��يد و طبق نظر كارشناس��ان براي 
افزايش مقاومت مي كند و در كانال ۲۳ هزار تومان باقي مانده 
است. نرخ سكه نيز به ۱۰ ميليون و ۶۱۰ هزار تومان رسيد. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي پنجشنبه، ۲۰ خردادماه با ۲۵ 
تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به رقم ۲۳ هزار و ۵9۶ 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با 7۲ تومان افزايش نسبت 
به روز گذش��ته به رقم ۲۸ هزار و 9۱7 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر ۲۳ هزار و ۱۲9 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۸ هزار و ۳44 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۳ هزار و ۱۶4 تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار 
و ۳7۵ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸ هزار و 
۲۲7 تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و 4۸۳ تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
۲4 هزار و ۸4۶ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰ هزار 
و ۳9۰ تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 
۲۳ هزار توماني شد و تاكنون در اين محدوده نوسان داشته 
است.فعاالن بازار ارز طي هفته گذشته در آستانه برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري، با ابهام درباره نحوه احياي برجام 
در معامالت خود احتياط به خ��رج دادند و به همين دليل 
بازار با مقاومت در برابر افزايش يا كاهش قيمت ها مواجه بود.

بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت روند كم نوساني را تجربه 
كرد، به نحوي كه احتياط فعاالن اين بازار در انجام معامالت 
و انتظار آنان براي برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري و 
سپس مشخص شدن تكليف مذاكرات هسته اي مشهود 
بود.بازار ارز با توجه به تعطيل��ي دو روز ابتدايي هفته، كار 
خود را روز دوش��نبه در حالي آغاز كرد كه قيمت دالر در 
بازار آزاد حدود ۳۰۰ تومان گرانتر از پنج ش��نبه پيش��ين 
در محدوده قيمتي ۲4 هزار تومان خريد و فروش ش��د. به 
گفته گروهي از كارشناسان اقتصادي، اين افزايش قيمت 
در ادامه روند افزايشي كه هفته گذشته بازار ارز تحت تاثير 
خبرهاي��ي مبني بر كندي روند مذاكرات، ق��رار داده بود، 
قابل تفسير است. از سوي ديگر برخي ديگر از كارشناسان 
داليلي ديگر از جمله افزايش تقاضا به دليل تعطيلي بازار 
در روزهاي ابتدايي هفته و همچنين واكنش بازار به مناظره 
اقتصادي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري را نيز از 
ديگر داليل افزايش قيمت ارز در ش��روع به كار اين هفته 

بازار مطرح كرده اند.

    مقاومت دالر در مقابل افزايش
در كانال ۲۴ هزار توماني

قيمت دالر و يورو در اين هفته نوسان محدودي را تجربه كرد 
و عالوه بر اين قيمت ارز در صرافي ملي و بازار آزاد به حداقل 
ميزان خود طي دو ماه گذشته رسيد. اين روند در حالي است 
كه قيمت ارز در سامانه نيما همچنان پس از كاهش قيمت 
ارز در اواخر فروردين ماه، در كانال ۲۰ هزار تومان باقي مانده 
است و اطالعيه هاي منتشر شده از سوي بانك مركزي نيز 
نشان مي دهد، طبق روال هفته هاي گذشته در اين سامانه 

ميزان عرضه ارز بيشتر از تقاضا است.
به گفته تحليلگران، فعاالن بازار ارز علي رغم انتش��ار اخبار 
ض��د و نقيض از وي��ن، انتظار به نتيجه رس��يدن مذاكرات 
هسته اي را تا پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
ندارند و ب��ه همين دليل در انجام معام��الت خود احتياط 
بيشتري به خرج مي دهند. اين احتياط البته با برگزاري دو 
نوبت مناظره كانديداهاي رياست جمهوري در اين هفته نيز 
تشديد شد، چرا كه در اين مناظرات موضع گيري شفافي از 
س��وي كانديداها نسبت به موضوع برجام و احتمال احياي 
آن مطرح نش��د.به نظر مي رس��د به دليل اين تعليق ايجاد 
شده در روند مذاكرات، بازار ارز حالت ايستاي خود را حفظ 
كرده اس��ت و قيمت دالر توان افزايش از قيمت ۲4 هزار و 
۲۰۰ تومان و كاهش از كف قيمتي ۲۳ هزار و ۸۰۰ توماني را 
ندارد. اين محدوده براي بهاي يورو در بازار آزاد در سقف ۲9 
هزار و 4۰۰ و كف ۲9 هزار و ۱۰۰ تومان برآورد مي شود و به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادي، بسته به اينكه بازار در هفته هاي 
آتي بتواند اين كف يا سقف قيمتي را بشكند، مي توان مسير 
آينده بازار را پيش بيني كرد.البته در اين هفته اخباري مانند 
غير واقعي بودن قيمت فعلي دالر و تعيين نرخ واقعي آن در 
محدوده ۱۱ تا ۱7 هزار تومان توانستند براي ساعاتي نوساناتي 

را در بازار ارز اين هفته ايجاد كنند.

    قيمت سكه ۹۰ هزار تومان كاهش يافت
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد پنجشنبه، 
۲۰ خردادماه در بازار تهران با كاهش 9۰ هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۶7۰ هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي هم ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد. 

ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به 
يك ميليون و 7۶ هزار و 4۵۳ تومان رسيد.قيمت مثقال طال 
نيز چهار ميليون و ۶۶۳ هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و ۸۸۱ دالر و ۶۱ سنت فروخته شد. 
قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه به 
تدريج، روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان 
رسيد. اما از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد 
و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان بوده است. 
بهاي ارز در چهار روز كاري هفته گذشته با نوسان محدودي 
همراه بود و اين در ش��رايطي است كه پاس��خ به نياز ارزي 
متقاضيان، همچنان در دستور كار بازارساز ارزي قرار دارد.بازار 
ارز در طول هفته اي كه گذشت شاهد تغييرات محدود دالر و 
ساير ارزها بود. به گونه اي كه قيمت دالر امريكا در اين مدت 
از نرخ ۲۳۵9۰ تومان در معامالت روز دوشنبه به رقم ۲۳۵9۶ 
توماني در آخرين روز هفته رسيد. بنابراين تغيير نرخ دالر 
امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور در چهار روز 
فعاليت هفتگي بازار ارز، با رشد اندك ۶ توماني همراه بود.نرخ 
فروش دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور 
در اولين روز كاري هفته، ۲۳۵9۰ تومان و در معامالت روز سه 
شنبه نيز به رقم ۲۳۵49 تومان رسيد.همچنين نرخ فروش 
دالر امريكا در سومين روز كاري هفته يعني روز چهارشنبه، 
با افزايش نسبت به روز سه شنبه، به قيمت ۲۳۵۸۰ تومان 
و در نهايت در پايان معامالت روز گذش��ته، نرخ فروش دالر 
امريكا به رقم ۲۳۵9۶ تومان رسيد.يورو ديگر ارز پرطرفدار 
بازار در هفته گذشته نيز با رشد ۱۶7 توماني مواجه بود و از 
رقم ۲۸7۵۰ توماني در معامالت روز دوشنبه به رقم ۲۸9۱7 
توماني در معامالت روز پنج شنبه رسيده است.بر اساس اين 
گزارش، نوسانات كوچك در بازار دالر در شرايطي است كه 
به باور فعاالن بازار ارز، سايه احتياط در بازار و حضور پرقدرت 
بازارس��از ارزي در سمت عرضه و تقاضا، از مهم ترين عوامل 
موثر در ثبات نسبي شاخص ارزي در هفته گذشته بوده است.

    تراكنش ارزهاي ديجيتال بين دو بانك اروپايي
قرار است نخستين تراكنش رسمي با اس��تفاده از ارزهاي 
ديجيتالي بين دو بانك اروپايي انجام شود؛ اين عمليات به 
صورت اس��تقراض و بين بانك هاي ملي فرانسه و سوييس 
خواهد بود.برخي از ديگر بانك هاي بزرگ دو كش��ور نظير 
يو بي اس، كرديت س��وييس و ناتيكسيس نيز در اين پروژه 
درگير خواهند بود. س��يلوي گوالرد، قائم مقام بانك ملي 

فرانسه گفت اين مس��اله بيانگر افزايش مقبوليت ارزهاي 
ديجيتالي و روش هاي نوين پرداخ��ت در نظام بانكي اروپا 
است. تحليلگران موسسات اواندا، اور كور و تال بكن كپيتال 
ادوايزرز در گزارشي مشترك با بررسي روند قيمتي و ميانگين 
متحرك بيت كوين نتيجه گرفته اند كه بيت كوين در معرض 
ريسك شديد از دست دادن حمايت ۳۰ هزار دالري و ورود 
به كانال ۲۰ هزار دالري قرار دارد به ويژه اگر فشارهاي چين 
روي فعاليت ارزهاي ديجيتالي شدت گيرد و مقامات ناظر 
امريكايي نيز تصميم نظارت بيشتر بر روي بازارهاي مالي 
را وارد فاز اجرايي كنند. وزارت دادگس��تري امريكا با صدور 
بياني��ه اي اعالم كرد كه اف بي اي ب��ا نفوذ به كيف پول يك 
گروه هكري، موفق شده است بيت كوين هايي به ارزش ۲.۳ 
ميليون دالر را باز پس بگيرد. اگرچه كمي بعد مشخص شد 
اف بي اي موفق به در اختيار گرفتن كنترل سرور شده و خود 
شبكه بالك چين كماكان نفوذناپذير باقي مانده است، بازار 
ارزهاي ديجيتالي تحت تاثير اين خبر به شدت ريزش كرد.

مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
۱۵9۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز 
قبل 4.۸۳ درصد كمتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱7 درصد 
در اختيار اتريوم است. بيت  كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 
۲۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. السالوادور ساعاتي 
پس از تصويب قطعنامه به رسميت شناختن بيت كوين به 
عنوان پول قانوني اعالم كرد كه براي استخراج رمزنگاري از 
انرژي گرمايي زمين و آتش فشان استفاده خواهد كرد.به نقل 
از كريپتونيوز، السالوادور اولين كشور جهان محسوب مي شود 
كه بيت كوين را به عنوان پول قانوني در نظر گرفته اس��ت. 
رييس جمهور اين كشور امريكاي التين، نايب بوكله اظهار 
كرد: من به رييس LaGeoSV )شركت دولتي برق وابسته 
به گرماي زمين( دستور داده ام كه طرحي را براي استخراج 
بيت كوين ارزان، ۱۰۰درصد پاك و تجديدپذير با استفاده از 
انرژي آتش فشان هاي ما ارايه كند )در اين كشور حدود ۲۰ 
آتش فش��ان فعال وجود دارد و آتش فشان چاپاراستيك در 
۵۰۰ سال گذش��ته ۲۵ بار فوران داشته است( . السالوادور 
روزچهارشنبه در اقدامي تاريخي، به اولين كشوري تبديل شد 
كه به طور رسمي بيت كوين را به عنوان پول قانوني برگزيد. 
كنگره ملت با ۶۲ رأي از ۸4 رأي ممكن، پيشنهاد بوكله براي 

پذيرش ارز رمزنگاري شده را تاييد كرد.

سايه سياست هاي دولت ها
بر استقالل بانك مركزي

منظ��ور از اس��تقالل بانك 
مرك��زي اين اس��ت كه در 
سياست گذاري تحت تاثير 
سياست هاي ُخرد يا كالن 
دول��ت ق��رار نگيرد.بان��ك 
مركزي در تمام كشورهاي 
دنيا متولي سياست گذاري 
پولي است و يكي از نهادهايي 
به ش��مار مي رود كه ارزش گ��ذاري و ن��رخ برابري را 
تقريبا در شاخص هاي كالن تعيين و تعريف مي كند، 
بنابراين تقريبا استقالل اين نهاد در همه جا و مخصوصا 
كشورهايي كه به سمت اقتصادهاي بازار گرايش دارد، 
به رسميت شناخته شده و مهم است. منظور از استقالل 
بانك مركزي اين است كه در سياست گذاري تحت تاثير 
سياست هاي ُخرد يا كالن دولت قرار نگيرد. به اين معنا 
كه شاخص گذاري صرفا متاثر از ديدگاه هاي علمي باشد 
كه اثرگذاراست. در حالي كه براي دولت اين امكان وجود 
دارد به خاطر سياست هاي مقطعي، بودجه اي يا جزيي 
از ابزارهاي پولي به شيوه هاي متفاوت استفاده كند كه 
اين مساله آسيب رسان خواهد بود و در بلندمدت اقتصاد 
كالن را تحت تاثير قرار مي دهد.  زماني كه از استقالل 
بانك مركزي صحبت به ميان مي آيد، نگاه و ديدگاه مان 
اين اس��ت كه ابزاره��اي مورد اس��تفاده و روش هايي 
كه به كار گرفته مي ش��ود، مبتني بر منافع ملي و نگاه 
بلندمدت باش��د، بنابراين ديد مقطعي و دولت محور 
در اين خصوص جايگاهي ندارد. درباره گام برداشتن 
دولت آينده در مسير استقالل بانك مركزي واقعيت اين 
است، در طي اين سال ها بانك مركزي يك نهاد ابزاري 
در اختيار دولت بوده است، دولت ها از بانك مركزي اين 
استفاده را بردند كه ضعف هاي سياست گذاري خود را 
پوشش دهند و از آن بهره ببرند. بنابراين اين امكان وجود 
دارد كه در شعارهاي انتخاباتي مساله فوق مطرح شود، 
اما اينكه لذت مديريت سياست گذار پولي را از خود جدا 
كنند و تن به استقالل دهند، بسيار بعيد به نظر مي رسد.

ش��خصيت فردي هم كه در راس قرار مي گيرد، بسيار 
مهم اس��ت زيرا زماني كه بانك مركزي از نظر نهادي 
مستقل مي شود، بايد فردي در آن جايگاه قرار گيرد كه 
توان و اراده الزم براي مقاومت داشته باشد و ديدگاه هاي 
علمي خود را بر مالحظات سياسي و وعده هاي دولت 
مقدم بدان��د و تحت تاثي��ر آن قرار نگي��رد.  تبعات و 
محسنات اين موضوع قطعا بس��يار مهم خواهد بود. 
بسياري از ايراداتي كه در سياست گذاري پولي كشور 
طي سال هاي 97 به اين طرف با آن مواجه بوديم، تحت 
تاثير همين سياست گذاري غلط بوده است. بديهي است 
كه ثبات اقتصادي به خصوص استحكام سياست گذاري 
پولي تبعاتي به دنب��ال دارد كه به طور حتم مردم با آن 
مواجه خواهند بود و نوسان تورم كه تحت  تاثير عمدتا 
سياست هاي پولي قرار دارد از جاهايي منشأ مي گيرد كه 

مردم آثار آن را در زندگي روزمره مي بينند.

اباذر براري

سوءمديريت در مديريت نرخ بهره بين بانكي در سال گذشته 
باعث ريزش بازار سهام شد. فرهاد دژپسند معتقد است، اگر 
نوسانات نرخ بهره بين بانكي با سوء مديريت مواجه نمي شد، 
چشم انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه اي بود كه 
مي توانستيم حتي به بانك مركزي در هدايت نقدينگي كمك 

كنيم، چنانچه در مهر و آبان اين اتفاق افتاد. 
از تير ماه سال ۱۳99 كه روند نرخ بهره بين بانكي صعودي 
شد، مشخصا در آن برهه جهت حركت شاخص كل بورس 
نزولي شد. در واقع از زماني كه نرخ بهره بين بانكي ۲۰ درصد 
شد اين ش��اخص عمال بر روند بازار س��هام مسلط شد. اگر 
وضعيت صعودي بازار سهام ادامه پيدا مي كرد به هيچ عنوان 
دولت مجبور به اس��تفاده از بحث ه��اي فرابودجه اي مثل 
تبصره 4 قانون بودجه نمي ش��د.  وزير اقتصاد با بيان اينكه 
نرخ سود بين بانكي در اختيار يك دستگاه »بانك مركزي« 
اس��ت، گفت: مديريت اين نرخ با سوء مديريت مواجه شد و 
اگر در اين حوزه سوء مديريت نداشتيم، با بهبود بازار سهام و 
استفاده از ظرفيت بورس مي توانستيم در هدايت نقدينگي 
به بانك كمك كنيم. در زماني كه نرخ بهره بين بانكي پايين 
بود هفته اي ۸ هزار ميليارد تومان اوراق فروخته مي شد اما 
با افزايش نرخ بهره بين بانكي، فروش اوراق دولت به شكل 
وحشتناكي افت كرد. سال قبل به سختي ۱۲۵ هزار ميليارد 
تومان اوراق نقدي فروخته شد، اگر برخي مي گويند بانك ها 
به صورت اجباري اوراق نقدي دولت را خريداري كردند، بايد 
تاكيد كرد، هيچ الزامي از سوي دولت در اين حوزه نبود بلكه به 
صورت اختياري اين روند عمدتا در بانك هاي دولتي انجام شد. 
وي معتقد است انحراف در سياست پولي بر تحوالت اقتصادي 
موثر بود. اگر الزامات استقالل و نظارت بانك مركزي بر بانك ها 
لحاظ نش��ود به انحرافي منجر مي شود كه تبعات غير قابل 
جمع كردن است. اين انحراف از سال ۱۳97 به نوعي شروع 
شد. هيات عالي ثبات اقتصادي در همه جاي دنيا وجود دارد 
كه وزير اقتصاد رييس آن است، چون وزير اقتصاد همزمان 
بازار بانكي، بيمه، بدهي و ب��ورس را زيرنظر دارد. به عنوان 
يك مثال از نظارت مجمعي، بانك مركزي برخي موسسات 
اعتباري مش��كل دار را كه زيرنظر گرفته بود، در اسفندماه 
براي حل مشكل آن موسسه ... ۱۱ هزار ميليارد تومان اوراق 
}آن{ را خريداري كرد تا مشكلش حل شود اما همين بانك 
مركزي حاضر نبود كمتر از ۱۱ هزار ميليارد تومان براي حل 
مشكل بورس ارز صندوق توسعه را خريداري كند. وزير امور 
اقتصادي و دارايي گفت: حذف شوراي پول و اعتبار و مجمع 
بانك مركزي در طرح قانون اين بانك تناسب بين اختيارات 
و پاسخگويي بانك مركزي را از بين برده است. وي در مراسم  
اختتاميه همايش يك روزه »طرح قانوني بانك مركزي، نقدها 
و نظرها« در محل وزارت اقتصاد افزود: دولت، وزارت اقتصاد را، 
با رويكرد اعالم مخالفت، مامور طرح ديدگاه ها و نظرات خود 
در خصوص طرح قانون بانك مركزي كرده است. حتي اگر 
وزارت اقتصاد از سوي دولت ماموريت نيافته بود نيز از موضع 
مسووليت محوله به خود، مطابق ماده يك قانون تشكيل اين 
وزارتخانه، بايد به اين بحث ورود مي كرد، حضور موثر و قوي 
مي داشت و به بهسازي طرح و تكامل آن كمك مي كرد. وزير 
اقتصاد با بيان اينكه تنوع نظرات نبايد مانع از اين ش��ود كه 
ما ديدگاه هاي مختلف و متضاد را رها كنيم، اظهار داشت: 
مي ش��ود در دولت، كار جامعي تهيه و به مجلس ش��وراي 

اسالمي تقديم كرد تا آنجا مورد بررسي قرار گيرد.
وي با اش��اره به اين موضوع كه ممكن است طرح مذكور در 
مجلس دچار تغييرات زيادي ش��ود، با تأكيد بر حق قانوني 

نمايندگان براي اعمال نظرات خود، ادامه داد: البته شوراي 
نگهبان تفسير خوبي دارد مبني بر اينكه تغييرات اعمال شده 
در مجلس نبايد به تغيير شالوده لوايح منجر شود كه اين يك 
منطق اساسي است، زيرا قانون مذكور قرار است مبناي اجرا 
در قوه مجريه ش��ود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممكن 
است به درستي اجرايي نش��ود.بهترين روش براي تدوين 
قوانين مادر اين اس��ت كه آن را به دولت بسپاريم و آنجا در 
يك ساختار فراگير، شبيه آنچه در قانون تجارت عمل شد، 
به بررسي گذاشته شده و طوري شود كه اگر در مورد طرحي 

اجماع وجود ندارد، دست كم اقبال به آن وجود داشته باشد.
وي اضافه كرد: زماني هست كه مي خواهيم قانون ساختار 
يك وزارتخانه »بخشي« را تغيير دهيم، همچنان كه اكنون 
طرح هاي مشابهي در مجلس در دست بررسي است، زيرا با 
يك موضوع بخشي اجرايي دستگاهي صرف طرف هستيم 
سر و صدايي ايجاد نمي شود، اما موضوع نظام پولي و بانكي و 
بانك مركزي متفاوت است زيرا بر روي همه اجزاي اقتصاد 

تاثير مي گذارد.

     چگونگي استقالل بانك مركزي
محل بحث است

وزير اقتصاد با اشاره به ساختار كنوني بانك مركزي، گفت: 
وضعيت موجود، س��اختاري اس��ت كه بر اساس تجربيات 
چندين دهه ش��كل گرفته اس��ت و نمي ت��وان آن را بدون 
درگيري افراد ذي نفع، عامل و متعامل در اين فرآيند تغيير داد. 
وي يادآور شد: در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ 
مي بينيم كه توليت امر را حتي در مورد آيين نامه هاي قانون 
بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است، آيا اين به آن معني 
است كه آنجا استقالل بانك مركزي را قبول نداشته اند؟ خير، 
زيرا امكان ندارد چنين ديدگاهي وجود داشته باشد.اين همه 
صاحب نظر در خصوص بانك مركزي به رهبر معظم انقالب 
و روساي سه قوه نامه نوشته اند اما تاكنون نديده ام كسي با 
اطمينان راجع به استقالل بانك مركزي سخن نگفته باشد، 
زيرا بانك مركزي بايد مستقل باشد، اما چگونگي استقالل آن 
محل بحث است. وي با تأكيد بر اينكه ما به طور قطع استقالل 
در »عمليات« و »ابزار« را براي بانك مركزي قايل هستيم، 
افزود: اين امر الزاماتي دارد و نخستين الزام آن هم اين است 
كه بانك مركزي مستقل در ابزار و عمليات، نمي تواند بانكدار 
دولت باشد، زيرا وقتي بانك مركزي بانكدار دولت باشد داراي 

يك رابطه مستمر و گسترده اي با خزانه داري است. دژپسند 
در ادامه با يادآوري اينكه دولت متولي منابع ارزي در كشور 
است، گفت: اگر بانك مركزي بانكدار دولت نباشد و بخواهد 
در حوزه سياست هاي ارزي مستقل عمل كند، در شرايطي 
مثل سال ۱۳99 كه عمده منابع ارزي ما از طريق صادرات 
غيرنفتي و توسط بخش غير دولتي تأمين شد، كاركرد آن 
چگونه بايد باشد؟ آيا در اين صورت سياست هاي ارزي، تابع 
سياست تجاري خواهد بود يا برعكس غالب بر آن خواهد بود؟ 
آيا صادركنندگان غيرنفتي كه مالك ارز حاصل از صادرات 
خود هستند حاضرند تحت حاكميت يك بانك مركزي با 
اين ويژگي ها به عمليات ارزي مبادرت كنند؟ اين يك چالش 
اساسي است. در خصوص منابع دولت، اكنون تمركز وجوه 
ما به طور كامل در بانك مركزي است، اما اگر قرار باشد بانك 
مركزي مستقل باشد ديگر نمي توانيم با همين ترتيبات ادامه 
دهيم و تمركز وجوه را بايد در جايي قرار دهيم كه خزانه دار 
كل كش��ور بتواند اعمال مديريت كند .در اس��تقالل بانك 
مركزي نبايد ش��ك كنيم اما در عين حال بايد الزامات اين 
استقالل را نيز لحاظ كنيم و اين الزامات سطح توسعه يافتگي 
كشور و الزامات ناش��ي از تحوالت پيش رو به ويژه در حوزه 
فناوري است. دژپسند با تأكيد بر اينكه استقالل بانك  مركزي 
استقالل عملياتي و اس��تقالل در ابزارها است، بيان داشت: 
نبايد ساختار بانك مركزي را با شرايط موجود ترسيم كنيم 
و بايد جريان هاي بزرگ  تكنولوژي كه روي خيلي از متغير ها 
تاثيرگذار است را به شكل ساختاري متصور شويم.وي با اشاره 
به بحث اقتصاد هوشمند و روندهاي جديد فناوري ها همچون 
رمز ارزها و بالك چين، تأكيد كرد: بايد رابطه اين تحوالت با 
ساختار بانك مركزي را چه در اختيارات و چه در ابزار بررسي 
و پيش بيني كنيم تا در آينده دوباره مجبور به تغيير ساختار با 
تحوالت و تغييرات پيش رو نشويم. البته بانك هاي مركزي در 
جهان، با بحث رمز ارزها و بالك چين مخالف هستند زيرا اين 
عوامل، قدرت، اختيار و مداخالت بانك هاي مركزي را تحت 
تاثير جدي قرار مي دهند. وي با بيان اينكه بايد نظارت هاي 
بانك مركزي درست تعريف شود، گفت: اگر نظارت درست 
پياده سازي نشود موجب شكل گيري انحراف به ويژه انحراف 
در سياست هاي پولي خواهد شد.كشورهاي در حال توسعه 
كه اصالح س��اختار دارند و در دوره گذار هس��تند بايد نگاه 
متفاوتي داشته باش��ند، زيرا در دوره گذار و اصالح ساختار 
بودجه كشور كه مبتني بر حركت از وابستگي به درآمد نفتي 

به سمت درآمدهاي مالياتي است، تأمين مالي دولت از محل 
انتشار اوراق نقش كليدي دارد.به عنوان مثال به اذعان بانك 
مركزي، خزانه داري وزارت اقتصاد با تالش ش��بانه روزي با 
مديريت و انتشار انواع اوراق، از بروز تورم بيشتر جلوگيري 
كرد.بر اساس تحوالتي كه در اقتصاد هوشمند پيش رو داريم و 
سريع در حال پيشرفت است، به ويژه در حوزه بالك چين و رمز 
ارزها اساس رابطه بين اين تحوالت و بانك مركزي چه در حوزه 
اختيارات و چه در ابزارها تغييرات بزرگي را تجربه خواهد كرد.

آيا بانك مركزي كه در اين حوزه به تصوير مي كشيم با تحوالت 
پيش روي ما هم سويي دارد؟ آيا با توجه به تحوالت پيش رو 
مجبور نخواهيم شد به طور مثال پنج سال ديگر طرحي نو در 
اين زمينه براندازيم؟حقيقت اين است كه اين تحوالت با ما 
شوخي ندارد و الزامش اين است كه بسياري از قواعد پيش 
رو بايد تغيير يابد؛ بر اساس تحوالت پيش رو، اساس رابطه 
حكمراني و دولت تغيير پيدا مي كند و رابطه دولت و بازار با 
اقتصاد هوشمند دگرگون مي شود. از جمله شايد مهم ترين 
بخشي كه متأثر مي شود همين نظام بانكي و پولي است و 
بايد ببينيم در اين حوزه چه اتفاقاتي رخ مي دهد، در حالي كه 
قاعده گذاري پولي ما بر اساس اين سياق نيست. وي در ادامه 
با اشاره به گستره دخالت هاي نهادها بر حوزه مسووليت ها و 
عملكرد بانك مركزي گفت: »بنده امروز بر سر اين موضوع 
بح��ث دارم كه اين نقدينگي كه ام��روز در اقتصاد داريم آيا 
ناشي از مداخالت دولت است يا نه؟«الزاماتي توسط مجلس 
ديكته مي شود و در قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات كه 
نظام بانكي را ملزم و مكلف به تزريق منابعي مي كند، اثرات 
خطرناكي به همراه دارد.همين االن در قانون بودجه، چقدر 
تكليف به نظام بانكي ما شده است در حالي كه دولت حتي يك 
دهم اين ميزان به بانك ها تكليف نكرده است. اين عضو كابينه 
دولت با اش��اره به اينكه با تحوالت رخ داده نمي توان مدعي 
استقالل بانك مركزي شد، افزود: با اين تحوالت نظارت بر 
بانك مركزي را از قوه مجريه به سه قوه منتقل كرده ايم و آن 
موانع و ممانعت هايي كه براي قوه مجريه وجود دارد، ديگر با 
آن كيفيت وجود ندارد. قوه مقننه به خاطر فراگيري و منافع 
مدني كه در اين حوزه دارد، تمايل به مداخله بسيار باالتري 
دارد و تمايالت منطقي نمايندگان مجلس چه در زمان حال 
براي كسب منابع بانكي براي حوزه هاي انتخابي خودشان و 
چه براي برنامه هاي آتي اقتضاء مي كند كه ديدگاه هايي داشته 
باشند تا منابع بانكي به سمت و سويي برود كه ممكن است با 
اهداف اقتصادي كشور همخواني نداشته باشد.معتقدم اين 
طرح با قانون اساس��ي مغايرت دارد و اگر ما استقالل بانك 
مركزي را در نظر مي گيريم، بايد استقالل قوا را نيز رعايت 
كنيم.وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به تشكيل هيات نظارت در 
اين طرح گفت: هيات نظارت كه نبايد از سه قوه تشكيل شود، 
زيرا به اين هيات اختيار داده اند اما آن را پاسخگو نكرده اند، در 
حالي كه به واسطه هيات نظارت مي خواسته اند بحث عدم 
پاسخگويي را جبران كنند كه به نظر من قابل جبران  نيست.

آن طور كه اكنون وزير اقتص��اد در مورد بانك هاي دولتي و 
سياست هاي پولي و ساير موارد پاسخگو است، پس از اجراي 
اين طرح پاس��خگويي ديگر در اين حد نخواهد بود.در اين 
طرح بانك مركزي مستقل نشده است بلكه، بانك مركزي از 
قوه مجريه جدا شده و به زيرنظر سه قوه منتقل شده است.

در اين طرح شوراي پول و اعتبار و مجمع را حذف كرده ايم و 
تناسب اختيارات با پاسخگويي را از بين برده ايم، نهادي كه 
درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسيار محتمل است 

كه دچار آسيب شود.

نبود تناسب بين اختيارات و پاسخگويي در طرح قانون بانك مركزي

دژپسند: كمك به بورس با مديريت نرخ سود و خريد ارز صندوق



تعادل| رقيه ندايي|
براساس داده ها و آمارهاي موجود طي ساليان اخير 
اقتصاد ايران كوچك تر از گذش�ته ش�ده، عوامل 
متعددي در اين كوچك ش�دن نقش داشته اند. با 
اين وجود و در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
س�يزدهم، هيچ يك از كانديداه�ا از اين موضوع 
ياد نمي كنن�د و تنها وعده هاي غي�ر قابل تحقق 
مي دهند البته برخي از اين وعده ها با تغيير وضعيت 
اقتصادي و چاپ پول قابل تحقق هستند كه در آن 
صورت وضعيت اسفناك و تورمي افسارگسيخته 
در انتظ�ار كش�ور و اقتصاد خواهد ب�ود. درحاضر 
اغلب بازاره�اي مالي زيان ده هس�تند اما در اين 
ميان بازارسرمايه با توجه به پتانسيل هاي موجود 
مي تواند يك س�د بس�يارقوي در برابر تورم باشد 
در نتيجه س�رمايه گذاري پرس�ودي پديد سازد 
اما؛ س�وددهي اين بازار نيز ش�رايط خاص خود را 
دارد و اگر مس�ووالن و رييس دولت آتي برنامه اي 
براي دخالت يا دس�تكاري در بورس داشته باشند 
مي توان گفت كه بازارسرمايه، بازاري نامناسب براي 
سرمايه گذاري است. تا امروز هيچ يك از كانديداهاي 
رياست جمهوري برنامه جامعي براي بورس و اقتصاد 
اراي�ه نداده اند و باتوجه ب�ه صحبت ها و مناظره ها 
پيش بيني مي شود كه رييس دولت سيزدهم پس 
ازجاي گي�ري به فك�ر برنامه ريزي بيفتد و ش�ايد 
چندين ماه پس ازجاي گيري دولت سيزدهم بتوان بر 
روي سرمايه گذاري ها و اقتصاد اظهارنظر تخصصي 
كرد. به هرحال رييس جمهور آينده بايد تغييرات 
اساسي در اقتصاد كشور به وجود آورد تا شاهد يك 
اقتصاد پويا باشيم. مهدي محمود رباطي، اقتصاددان 
و مديرعامل كارگزاري بورس بيمه ايران در گفت وگو 
با »تعادل« به بررس�ي مولفه هاي اقتصادي پيش و 

پس از انتخابات رياست جمهوري پرداخته است.

   طي س�ال هاي اخير اقتصاد اي�ران كوچك تر از 
گذشته شده است، رييس دولت سيزدهم بايد چه 
رويكردي پيش بگيرد تا يك اقتصاد پويا داش�ته 

باشيم؟
كشور ما تقريباً يك دهه بسيار تاريكي را در حوزه اقتصادي 
پش��ت س��ر گذاش��ته و به نظر بنده و به زعم بسياري از 
اقتصاددانان دهه 90، دهه گمشده اقتصاد ايران است.بر 
اساس سندچشم انداز قرار بود يك دهه رشد هشت درصدي 
داش��ته باش��يم تا به رده اقتصاد اول منطقه، با يك سري 

تارگت ها و كي پي آي ها )KPI( تعريف شده برسيم.
اما؛ برخالف موضوع مطرح شده در سند چشم انداز، ما در 
يك دهه اخير نه تنها رش��د هشت درصدي نداشتيم بلكه 
رش��د منفي اقتصادي س��االنه نيز دارا بوديم. درمجموع 
طي يك دهه اخير رش��د اقتصادي كش��ور 5 درصد بوده 
درصورتي كه بر اساس سند چش��م انداز رشد 8 درصدي 
تعريف شده بود. اين بدان معناست كه ما با يك اقتصادي 
كه آستانه فروپاشي است روبرو هستيم. زماني كه كشوري 
يك دهه رش��د اقتصادي منف��ي را تجربه مي كند يعني 
تمامي زيرس��اخت ها مستهلك شده، پتانسيل هاي رشد 
ازدس��ت رفته و درنهايت ني��روي كار ماهر نيز به س��بب 
همين داليل مهاجرت كرده  و آسيب هاي جدي اجتماعي 
پيش آمده؛ يعني حاكميت س��رمايه اجتماعي خويش را 
ازدست داده چراكه؛ اين رشد منفي اقتصادي در كنار خود 
تورم لجام گسيخته را به همراه داشته است. حال ازنظر بنده 
رييس دولت آتي تنها يك راه حل، براي ترميم اقتصاد ايران 
دارد، اينكه رييس جمهور يك تيم بوروكرات قوي، يعني 
تركيبي از افراد جوان، باتجربه، متخصص، دلسوز و بدون 
جهت گيري هاي ايدئولوژيك سياسي داشته باشد، اين بدان 
معناست كه تيم تشكيل شده نبايد رويكرد سياسي خاصي 
داشته باش��ند و تنها به فكر بهبود وضعيت كشور باشند. 
بازهم تأكيد مي كنم از نظربنده هر فردي كه رييس جمهور 
ش��ود تنها با اين ديدگاه مي تواند كشور را نجات دهد. يك 
ضرب المثل عربي است كه مي گويد »الغِريُق يتشبُث بُكّل 
حشيش« در معناي ساده مي شود كسي كه در حال غرق 
شدن است به هر چيز سستي چنگ مي زند. اين ضرب المثل 
نشان دهنده اوضاع اقتصادي حال حاضر كشور است، يعني 
ما با يك شرايطي مواجه هستيم كه بايد از تمامي ابزارهاي 
موجود در جهت سياس��ت گذاري براي رهايي از تله رشد 
منفي س��االنه و يك دهه سقوط اقتصادي كشور استفاده 
كنيم. فلذا ازنظر بن��ده مهم ترين كاري كه رييس جمهور 
دولت آتي بايد انجام دهد، جمع آوري يك تيم باهدف كليه 
اركان حاكميت است و نخست، بايد حاكميت را اقناع كند 
كه بايد اين مسير را با چشم انداز موجود پيش برد. در كتاب 
خاطرات اُغوز آتاي، يك مطلب بسيار جالبي نقل مي شود، 
تركيه در دهه 90 ش��رايط اقتصادي بس��يار بدي داشت، 
اين كشور تورم 140 درصدي را نيز تجربه مي كند و رشد 
منفي اقتصادي، بيكاري بس��يار باال سبب مي شود كه در 
تركيه شاهد كودتاهاي پي درپي باشيم و اين كشور اوضاع 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي نابساماني داشت.  اُغوز آتاي 
در كتاب خود مي گويد: من يك بار با نظاميان صحبت كردم 
و به آنها گفتم اشكالي ندارد اگر شما مي خواهيد حكومت 
كنيد و كشور براي شما باشد؛ باشد اما؛ اجازه دهيد كشوري 
باقي بماند تا شما بتوانيد حكومت كنيد. درنهايت به عنوان 
پدر تركيه مدرن و اصالحات اساسي در تركيه، اُغوز آتاي 
مي تواند ژنرال هاي ارتش را به عنوان صاحبان اصلي قدرت 
اقناع كند كه بايد يك سري اصالحات اساسي در آن كشور 
صورت گيرد. به نظر بنده رييس جمهور دولت آتي داراي دو 
اولويت است، نخست اينكه بتواند حاكميت و صاحبان اصلي 
قدرت را اقناع كند كه راه كاري جز اصالحات اساسي به ويژه 
در حوزه اقتصادي وجود ندارد؛ كاماًل مش��خص است كه 
تجمع قدرت در ايران دست كدامين نهادها است. دوم اينكه 
رييس جمهوري كه مي خواهد اقناع انجام دهد خود بايد يك 
تيم تكنوكرات قوي بدون جهت گيري هاي سياسي داشته 
باشد كه اقتصاد را بفهمند تا بتوانند اصالحات اقتصادي را 

اجرايي كنند. در سياس��ت گذاري كشور ما 5 حلقه وجود 
دارد، حلقه سوم سياست گذاري، اجراي آن است. مشكل ما 
در ايران اين است كه در اغلب اوقات اجراي درستي داشته 
باشيم درحالي كه سندهاي باالدستي درستي داريم؛ يعني 
مي دانيم مشكل چيست و راه حل آن را پيدا مي كنيم اما؛ 
نمي توانم آن را اجرايي مي كنيم و به ظهور و بروز برسانيم. 
دقيقاً به همين دليل است كه بخشي ازتصميمات درست ما 
در مرحله اجرايي عقيم شده و به نتيجه اي نمي رسد. فلذا از 
جنبه ديد بنده رييس جمهور آينده خيلي كارها بايد انجام 
دهد اما؛ اولويت ها تنها دو گزينه است، نخست اصالحات 
اقتصادي و نيازهاي اقتصادي كشور را درك كند نه اينكه يك 
سري وعده هاي پوپوليستي براي كشور بدهد. ايران نيازمند 
يك سري تغييرات اساسي اقتصادي در رويكردها، روش ها و 
در نوع نگاه به اقتصاد است. رييس دولت اين موضوع را درك 
كند و حاكميت را براي اين اصالحات آماده و تيم تكنوكرات 

قوي براي اجراي اين اصالحات داشته باشد.
   برخ�ي از كانديداهاي رياس�ت جمهوري وعده 
يارانه هاي سنگين يا وام مس�كن داده اند با توجه 
به مش�كالت اقتصادي موجود اين وعده ها عملي 

مي شود؟
ش��ما در دخل وخرج منزل خود يك س��ري منابع داريد 
و يك سري مس��ائل. زماني كه شما مي خواهيد يخچال 
بخريد به پدر، مادر و همسر خود مي گوييد فالن يخچال 
50 ميليون توماني را مي خواهم بخرم. وقتي اين حرف را 
مي زنيد قطعاً برنامه ريزي كرده ايد كه اين مبلغ از پس انداز، 
وام بانكي، قسطي يا به صورت دزدي تأمين مي شود )پول 
يا خود يخچال دزدي باشد( و دخل وخرج شما از اين پنج 
حالت خارج نيست. دقيقاً همين الگو در اداره اقتصاد كشور 
وجود دارد. زماني كه شما به عنوان يك رييس جمهور وعده 
مي دهيد كه اين مص��ارف را تعريف مي كنم، يارانه را زياد 
مي كنم، وام مسكن مي دهم، وام ازدواج را افزايش مي دهم، 
صندوق تأمين خسارت بورسي ها راه مي اندازم، اين مصارف 

و وعده ها بايد منابع مشخص داشته باشد.  
منابع دولت مشخص است؛ منابع دولت ماليات، فروش نفت، 
چاپ اوراق و درنهايت منبع خانمان برانداز يعني چاپ پول 
است. در كشور ما وضعيت فروش نفت و ماليات كه مشخص 
است، در حال حاضر بين 300 تا 500 هزار ميليارد تومان 
بر اساس تعارف مختلف كسري بودجه داريم، اين كسري 
بودجه عظيم با مصارف فعلي يعني يارانه 45 هزارتوماني و 
امثال آن است. حال دولت آينده مي خواهد اين مصارف را 
چند برابر كند، در حالي كه كسري بودجه عظيمي داريم. 
مي توان گفت كه دولت آتي فك��ر مي كند در يك لحظه 
فروش نفت چند برابر مي شود يا قرار است ماليات ها به شدت 
افزايش پيدا كند، يا اوراق زيادي چاپ مي كند و درنهايت 
مرحله چهارم كه من حتي نمي خواهم به آن فكر كنم چاپ 
پول اس��ت. با توجه به مولفه هاي موجود فروش نفت در 
كوتاه مدت بعيد است و در اقتصادي كه يك دهه رشد منفي 
اقتصادي داشته نمي توان ماليات دريافت كرد. همين االن 
اغلب بنگاه هاي توليدي زيان ده و ورشكس��ته هستند و 
دولت مي خواهد از چه كس��اني ماليات دريافت كند؟ اگر 
مالي��ات افزايش پيدا كند ركود بيش از گذش��ته خواهد 
بود. يا اينكه بخش عمده اي از اوراق چاپ شود كه در حال 
حاضرنيز اوراق هاي گذشته نيز به سررسيد، رسيده اند و بايد 
بازگرداننده شوند بنابراين؛ از ديد كارشناسي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري به منابع اين وعده ها فك��ر نكرده اند، 
هيچ يك از اين افراد به طور دقيق منابع را ذكر نكرده اند يا 
اينكه فكر مي كنند قرار اس��ت پول چاپ شود كه در اين 
صورت، وعده هاي اخير نوعي كاله برداري است. چراكه يك 
مبلغي به عنوان يارانه يا وام مسكن و ازدواج مي دهند اما؛ 
با چاپ پول كاري مي كند كه براي نمونه ارزش يارانه 450 
هزارتوماني از يارانه فعلي يعني 45 هزارتومان كمتر شود اين 
كاهش ارزش به دليل تورم هاي افسارگسيخته اي است كه 
با آن چاپ پول اتفاق خواهد افتاد. فلذا جمع بندي من اين 
است كه اين وعده ها براي افزايش مصارف دولت يا دروغ و 
صرفاً شعار انتخاباتي است يا اگر بخواهد اجرايي شود از محل 
چاپ پول است كه تورم هاي وحشتناكي در كشور با توجه 

به سياست هاي فعلي دولت رخ خواهد داد.
   نظ�ر ش�ما در خص�وص عملك�رد نامزده�اي 
رياست جمهوري در خصوص بازار سرمايه چيست؟ 
ط�ي روزه�اي اخي�ر يك�ي از كانديداها ليس�ت 
حقوقي هايي كه از بورس خارج شدند را نشان داد 
و روز بعد در برخي از س�هام  شاهد صف هاي خريد 

بوديم.

طي سال 1399 بازار سرمايه ايران، رشد قابل توجهي ازنظر 
كمي و ضريب نفوذ تجربه كرد. مردم زيادي سهامدار شدند، 
تعداد فعالين حرفه اي بازار سهام از 500 هزار نفر به حدود 
2 ميليون نفر رسيد، تقريباً بيش از 30 ميليون نفر به واسطه 
سهام عدالت كد بورسي گرفتند، اين مجموعه اتفاقات باعث 
شد كه اقتصاد توجه بيشتري به بازار سرمايه كند. به تبع اين 
موضوع توجه سياست مداران نسبت به بورس جلب شد، 
طي سال گذشته شاهد يك سقوط جدي در بازار بوديم كه 
تقريبًا از مردادماه تا به امروز اغلب سهام در حدود 60 الي 

70 درصد نسبت به خردادماه سال مذكور اصالح داشت.
اين ي��ك موضوع ي��ك موقعيتي را ب��ه وج��ود آورد كه 
سياست مداران با توجه به فضاي انتخاباتي كشور تالش 
كنند، تا از احساس��ات افراد زيان ديده ب��راي جذب رأي 
استفاده كنند، وعده  وعيد و مطالب گوناگوني گفتند اما؛ 
بنده با اطمينان اين را خدمت ش��ما ع��رض مي كنم در 
هيچ جاي دنيا شما مشاهده نمي كنيد كه در كمپين هاي 
رياست جمهوري نامزدها درباره سقوط يا رشد يك سهم 
خاص يا بازار سرمايه چنين نظراتي را بيان كنند. بازار سرمايه 
ما ايرادات ساختاري بسيار جدي و بزرگي دارد و خود بنده 
و خيلي از دوستان در نامه هاي مختلف در مطالب مختلف 
به گوش وزارت مربوطه و دست اندكاران امر رسانده ايم كه 
بازار ما براي رشد پايدار نياز به يك اصالحات ساختاري در 
حوزه سياست گذاري كالن و ريزساختارها دارد. كسي اين 
موضوع را كتمان نمي كند اما؛ حرف هاي نامزدها درخصوص 
اين مسائل ديده نمي شود و تنها رويكردهاي پوپوليستي 
ديده مي شود كه مي گويند من مي آيم زيان شمارا جبران 
كنم؛ فالن مفسد اقتصادي را دس��تگير مي كنم؛ يا اسم 
خريدار سهام عمده را افشا مي كنم، حرفايي كه نه تنها به نفع 
بورس نيست بلكه به زيان بازار است. يك بازار زماني مي تواند 
جذب نقدينگي انجام دهد كه فضاي امن سرمايه گذاري 
داشته باشد. اگر شما و يابنده بخواهيم پول خود را در بازار 
خاصي سرمايه گذاري كنيم و پس از سود اسم سرمايه گذار 
به عنوان مفسد اقتصادي اعالم كنند بازهم سرمايه گذاري 
مي كند؟ جواب اين سوال منفي است براي سرمايه گذاري 
به بازارهاي ديگر مثل ملك، طال و... مي رويم. امنيت شرط 
اول سرمايه گذاري است بازاري كه فضاي ناامني داشته باشد 
و فعال اقتصادي فكر كند هرلحظه در حال تهديد و بازجويي 
است و بايد پاسخگوي سرمايه گذاري و سوددهي باشد، 
مطمئن باشيد كه پول توسط سرمايه گذاران از اين بازارها 
خارج مي شود. فلذا اين نوع از رفتارهاي نامزدهاي انتخاباتي 
و اين تيپ از رويكردهاي برخوردي )من افشا مي كنم...( 
نه تنها به بورس كمكي نمي كند بلكه اوضاع را بدتر مي كند. 
بله من تأكيد مي كنم در بورس فساد داريم همانند تمامي 
بازارهاي كه پول وجود دارد اما؛ وظيفه دولت اين است با 
الگو گيري از بورس هاي استاندارد دنيا بستر فساد را از بين 
ببرد. يعني ساختارهايي تعريف كند كه جلوي فساد گرفته 
شود مثاًل بورس امريكا؛ يعني قوانين سخت با چارچوب ها 
و مقررات مشخص وضع كند و از س��ويي بازار سهام را به 
سمت وسوي مردمي شدن پيش ببرد و ساختارهاي بازار 
در حوزه معامالت، افش��اي اطالعات و امثال اين موارد را 
اس��تاندارد كند. همانند اتفاقي كه در دوره رياست آقاي 
شاپور محمدي در حال رخ دادن بود. اگر بازار سهام به آن 
سمت مي رفت مي توانستند به راحتي با فردي يا افرادي 
كه تخلف مي كنند برخورد كنند ولي؛ اين قبيل رفتارها 
از جنس شعارهاي پوپوليس��تي است و كمكي به بورس 
نمي كند و اوضاع را نيز بدتر از گذشته مي كند. لذا توسعه 
بورس يكي از ابزارهاي اصلي، مبارزه با فساد است اما؛ اگر 
بخواهيم بورس تهران عاري از فساد شود بايد سازوكارهاي 
مشخص را اجرايي كنيم و هنوز آن كار را نكرده ايم. يكي از 
خأل هايي كه وجود دارد و به نظر من دولت آينده بايد روي آن 
تمركز كند اين است كه ساختارهاي بازار ما متناسب با رشد 
آن توسعه پيدا نكرده، به همين دليل االن نابساماني هاي 
زيادي را در بازارسهام شاهد هستيم. مباحث متعددي در 
حوزه مجوز افزايش سرمايه ها، مجوز نهادهاي مالي، افشاي 
اطالعات، نحوه گزارش دهي ناشرين، پرداخت سود سهام، 
مباحث ريزساختارهاي معامالتي بازار مثل دامنه نوسان، 
حجم مبنا و مس��ائل متعدد ديگري وجود دارد. يعني در 
بس��ياري از مسائل بازار ما در 5 الي 6 سال گذشته توسعه 
جدي پيدا نكرده و به ويژه طي دو سال اخير با توجه به رشد 
شتابان بورس، ساختارهاي بازار عقب افتادند و نتيجه هم 
وضعيت نابسامان فعلي مي شود. يعني ما نيازمند يك سري 
اصالحات اساسي در بازار سرمايه براي توسعه آن و تبدل 

بورس به يك بازار تأمين مالي هستيم.

   پيش بيني ش�ما در خصوص آينده بازار سرمايه 
چيست؟ 

رشد بورس چند دليل دارد، در بورس هاي توسعه يافته دنيا 
چون در اقتصاد كشورها تورم وجود ندارد رشد قيمت سهام 
به دليل خلق ارزش رخ مي دهد يعني آن كمپاني محصول 
جديد ارايه و بازار خود را گسترش مي دهد. اما در اقتصاد ما 
به دليل رشد منفي اقتصادي، قطع ارتباط ما با زنجيره اقتصاد 
جهاني و نبود تكنولوژي روز، رشد از محل خلق ارزش نداريم 
و رشد بورس همواره طي 40 سال اخير يك رشد تورمي بوده 
يعني دليل رشد بورس تغيير نرخ دالر يا تغيير نرخ تورم بوده، 
كه نرخ دالر نيز معلول نرخ تورم است و بايد گفت كه رشد 

بورس ما به دليل رشد تورم بوده است.
هرزماني كه در اقتصاد ما چشم انداز تورمي ايجاد مي شود 
بورس هم رشد مي كند. طي سال 1399 ورودي ارز كشور 
در مقايسه با دو الي س��ه سال گذشته يك پنجم شد كه 
آقاي همتي در مناظرات به اين موضوع اش��اره كردند و 
به طور كاماًل روش��ن و قاعده مند نرخ ارز هم بايد 5 برابر 
مي شد، اين موضوع باعث شد كه بازار سهام در تابستان 
سال مذكور براي دالر 60 هزارتوماني هدف گذاري كند 
و انتخاب بايدن را هم پيش خور ك��رد. درمجموع باعث 
ش��د كه P/E بازار به حدود 40 برسد، P/E كه طي تاريخ 
بورس در ميانه هاي عدد 10 بوده و ميانگين تاريخي هم 
در حدود همين رقم بوده يا P/S بازار كه هميشه ميانگين 
دو الي سه بوده به عدد 13 مي رسد. دليل اين موضوع همان 
چشم انداز تورمي است كه در ابتداي گفت وگو اشاره كردم، 
يعني اقتصاد ما فعالين بازار سرمايه اشتباه هم نمي كردند 
و با توجه به فع��ل و انفعاالت اقتصادي و درآمد اقتصادي 
كشور برآورد مي شد كه نرخ دالر بايد 60 هزارتومان مي بود 
و به همين دليل بسياري بر اين عقيده  بودند كه شاخص تا 
3 الي 4 ميليون واحد رشد مي كند. از سويي ديگر دعوت 
دولت و رييس جمهور را شاهد بوديم كه اين موضوع مزيد 
بر علت بود. فلذا چش��م انداز تورمي باعث آن اتفاق سال 
1399 شد. بعد بانك مركزي با چاپ اوراق، افزايش نرخ 
بهره و يك سري سياست هاي ديگر در كنار انتخاب بايدن 
باعث شد يك دفعه چشم انداز تورمي تغيير كند و دقيقًا 
همين تغيير چشم انداز تورمي باعث سقوط 50 الي 60 
درصدي بازار شد. در پيش بيني بازار هم بايد تحليل خود 
از تورم و چشم انداز تورمي را بررسي كرد، تحليل اين است 
كه طي سه سال آينده كماكان آقاي بايدن رييس جمهور 
است، درنتيجه تنش هاي ما با امريكا بيشتر نمي شود. مازاد 
بر اينكه درآمد نفتي و فروش نفتي كشور و ورودي ارز بانك 
مركزي به نسبت سه س��ال گذشته با سرعت بسيار كم 
در حال افزايش است.  احتمال توافق نيم بندي هم وجود 
دارد ام��روز كه من دارم با ش��ما صحبت مي كنم حداقل 
مي توان گفت چشم انداز يك سال آتي افزايش تورم يا تورم 
افسارگسيخته نيست؛ قطعًا فردا اگر مفروضات ما تغيير 
كند تحليل ما هم تغيير خواهد كرد. چون بازارهاي سرمايه 
و بازارهاي مالي در دنيا بازارهاي بسيار دايناميكي هستند 
و بايد روزانه تحليل شوند. با مفروضات فعلي طي يك سال 
آينده تورم غيرعادي نبايد داشته باشيم، فلذا شايد نبايد 
انتظار رشد شتابان افسارگسيخته، قابل توجه در بورس 
داشت. پيش بيني من اين است كه ظرف يك سال آينده ما 
يك وضعيت نوساني همراه با ركود و آرامشي در بازارهاي 
ملك، طال و بازار س��رمايه خواهيم داشت به دليل اينكه 

چشم انداز تورمي يك سال آتي شتابان نيست.
   آيا در دولت آينده مذاكرات ادامه دار خواهد بود؟

به نظر من مذاكرات را اصاًل دولت ها جلو نمي برند. اين مورد 
را دقيقًا خود رهبر انقالب در صحبت هاي پيش��ين خود 
اشاره كردند كه سياست هاي خارجي دست وزارت خارجه 
نيست، سياست هاي خارجي دست شوراي عالي امنيت 
ملي و شخص رهبري انقالب است. در مذاكره حال حاضر 
وزارت خارجه صرفًا مجري مذاكرات است، وزارت خارجه 

سياست گذار مذاكره با امريكا نيست.
 اين يك جمع بندي است كه در شوراي عالي امنيت ملي 
صورت گرفته و قطعًا با تاييد رهبر انقالب است. مثل 
برجام كه مورد تاييد شوراي امنيت ملي و رهبر انقالب 
بود و وزارت خارجه و آقاي ظريف صرفًا اجرا كردند. در 
حال حاضر هم همين است حال هم فارغ از اينكه چه 
دولتي سركار بياييد به نظر بنده، چون سياست كلي 
حاكميت نظام اين است كه باالخره تنش ها با امريكا 
كاهش پيدا كند قطع به يقين مذاكرات ادامه پيدا خواهد 
كرد و بزودي هم به نتيجه خواهد رسيد. همين موضوع 

چشم انداز تورمي را كاهش خواهد داد.
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برگزاري نخستين كنفرانس 
ناشران در سامانه تدان

سنا| وحيد روشن قلب، رييس اداره نظارت بر ناشران 
گروه مالي و خدماتي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به مصوبه جديد س��ازمان بورس گفت: با توجه 
به ضرورت پاسخگويي به س��واالت يا ابهامات فعاالن 
بازار در مورد ش��ركت هايي كه در آستانه عرضه اوليه 
قرار دارند، ازاين پس، بعد از تكميل اطالع رساني ناشر 
در سامانه كدال و تهيه گزارش ارزش گذاري ناشر، بايد 
كنفرانس اطالع رساني )عرضه اوليه( توسط شركت هاي 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس انجام شود. رييس 
اداره نظارت بر ناش��ران گروه مالي و خدماتي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در مورد تغييرات صورت گرفته در 
فرآيند عرضه اوليه سهام شركت ها اظهار كرد: مطابق 
با ابالغيه س��ازمان بورس و اوراق بهادار به شركت هاي 
بورس و فرابورس مقرر شد؛ شركت هايي كه در آستانه 
عرضه اوليه قرار دارند؛ بايد پس از تكميل اطالع رساني 
ناشر در سامانه كدال و تهيه گزارش ارزش گذاري ناشر؛ 
حداقل پنج روز كاري قبل از تاريخ تعيين شده عرضه 
اوليه، اطالعيه كنفرانس خبري خود را منتشر كنند. 
وي در ادامه افزود: پس از انتشار اطالعيه مذكور، سه روز 
كاري فرصت در اختيار فعاالن بازار جهت طرح سواالت 
و ابهامات در س��امانه »تدان« وجود دارد و ناشر دو روز 
كاري فرصت پاسخگويي به سواالت مطرح شده را دارد. 
به گفته روشن قلب در صورت عدم پاسخگويي كامل و 
مناسب ناشر به سواالت مطرح شده؛ عرضه اوليه سهام 
توسط بورس مربوطه لغو مي شود. رييس اداره نظارت 
بر ناشران گروه مالي و خدماتي سازمان بورس و اوراق 
بهادار تصريح كرد: با توجه به فراهم آمدن زيرساخت هاي 
الزم جهت ارسال سواالت و ابهامات؛ از فعاالن بازار كه 
مجاز به ارسال نظرات در سامانه »تدان« هستند دعوت 
مي شود كه در مهلت مقرر نس��بت به ارسال سواالت 
خود در خص��وص اطالعات و گ��زارش ارزش گذاري 
شركت در سامانه تدان اقدام كنند. يادآور مي شود كه 
در روز چهارشنبه، نخستين اطالعيه ضرورت برگزاري 
كنفرانس اطالع رساني عرضه اوليه در خصوص شركت 
گروه مديريت ارزش س��رمايه صندوق بازنشس��تگي 

كشوري در سامانه كدال منتشرشده است.

رشد 250 درصدي درآمدهاي 
عملياتي سازمان بورس

صورت هاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
هفته گذشته براي نخس��تين مرتبه در راستاي 
ارتقاي ش��فافيت براي عموم مردم و فعاالن بازار 

سرمايه منتشر شد.
صورت هاي مالي تصويب شده سال 1399 سازمان 
بورس و اوراق بهادار نشان مي دهد كه درآمدهاي 
عملياتي س��ازمان بورس از بازار سرمايه در سال 
1399 نسبت به سال 1398 رشد 250 درصدي 
داش��ته اس��ت. بر اس��اس اين صورت هاي مالي، 
درآمدهاي عملياتي س��ازمان در س��ال 1399، 
2000 ميليارد تومان است كه از اين ميزان 1235 
ميليارد تومان يعني بيش از 60 درصد، كارمزد حق 
نظارت بر معام��الت بورس اوراق بهادار و خدمات 

سهام و امور جانبي است.
همچني��ن 400 ميلي��ارد تومان ي��ا 20 درصد 
درآمده��اي عملياتي به كارمزد ح��ق نظارت بر 
معامالت فرابورس اختصاص دارد. به عبارت ديگر 
80 درص��د درآمده��اي عمليات��ي س��ازمان به 
كارمزد حق نظارت بر معامالت بورس و فرابورس 

اختصاص دارد.
در اين ميان 150 ميلي��ارد تومان حق نظارت بر 
معامالت بورس كاال و 20 ميليارد تومان نيز حق 
نظارت بر معامالت بورس انرژي بوده است. اين در 
حالي است كه درآمدهاي عملياتي سازمان بورس 
در س��ال 1398، 570 ميليارد تومان بوده كه اين 
درآمدها در سال 1399 با رشد 250 درصدي به 

2000 ميليارد تومان رسيده است.

ترس بورس هاي جهاني
از آمار تورمي

بيشتر ش��اخص هاي مهم بورس��ي جهان پس از 
انتشار آمار تورمي امريكا ريزش كردند. نرخ تورم 
امريكا كماكان به طرز نگران كننده اي رو به افزايش 
است: متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد جهان 
در 12 ماه منته��ي به مي ب��ا 0.8 درصد افزايش 
نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به سطح 
5.0 درصد رس��يد. اين نرخ ت��ورم كه 0.3 درصد 
بيش��تر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين سطح 
تورمي ثبت شده 13 سال اخير بوده، بيش از همه 
تحت تأثير افزايش قيمت بخش انرژي قرارگرفته؛ 
به گونه اي كه تورم بنزين به 56.2 درصد رس��يده 
است. در زمان رياس��ت جمهوري ترامپ، امريكا 
روي طيفي از اقالم وارداتي به ارزش بيش از 7.5 
ميليارد دالر از اروپا تعرفه تجاري اضافه وضع كرد.

وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرد كسري حساب 
تجاري اين كشور در آوريل به 68.9 ميليارد دالر 
رسيده كه اين رقم نسبت به ماه قبل كاهش 6.1 
ميليارد دالري را نش��ان مي ده��د. در اين مدت 
امريكا 205 ميليارد دالر صادرات به ديگر كشورها 
داش��ته و 273.9 ميليارد دالر هم كاال و خدمات 
وارد كرده اس��ت. به تفكيك بخش هاي مختلف، 
حساب كاال داراي كس��ري 6.2 ميليارد دالري و 
حس��اب خدمات داراي مازاد 0.1 ميليارد دالري 
بوده است. 32.4 ميليارد دالر از اين كسري مربوط 

به تجارت با چين بوده است.
 ج��وزف اشتلوتس��فوتز، كارش��ناس ارش��د 
سرمايه گذاري در موسسه اوپنهايمر اينوستمنتز 
گفت: كم كم در حال بازگش��ت به س��طح قبل از 
آغاز كرونا هس��تيم و اين يك پيش��رفت بزرگ و 
نشانه اي دلگرم كننده در غلبه بر يكي از جدي ترين 
بحران هاي مالي معاصر است. در نيمه دوم امسال 
اخب��ار بهتر بيش��تري خواهيم داش��ت اما قطعا 
روزهاي پرنوس��ان بازارهاي مال��ي تكرار خواهد 
ش��د چرا ك��ه هنوز هيچ كس نس��بت ب��ه اينكه 
بحران به طور كامل پشت سر گذاشته شده است 

اطمينان ندارد.
در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا 
جايي كه هر س��ه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باال تري از روز قبل خود بس��ته ش��دند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« ب��ا 0.45 درصد 
افزايش نس��بت به روز قبل و در س��طح 34 هزار 
و 600.55 واحد بس��ته شد. شاخص »اس اند پي 
500« با 0.56 درصد افزايش تا سطح 4243.28 
واحدي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي 
امريكا يعني »ن��زدك كامپوزيت« با 0.71 درصد 
صعود در س��طح 14 هزار و 10.76 واحدي بسته 

شد.
در معام��الت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.1 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح 7088.18 واحد بسته 
شد. ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با كاهش 0.06 درصدي و ايستادن در سطح 
15 هزار و 571.22 واحدي به كار خود خاتمه داد و 
شاخص »كك 40« بورس پاريس با عقبگرد 0.26 
درصدي در س��طح 6546.49 واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.24 درصد پايين 

رفت و به 9133.80 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با صعود 0.34 درصدي 
تا س��طح 28 هزار و 958.56 واح��دي باال رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.01 
درصد پايين رفت و در سطح 28 هزار و 738.88 
واحد بسته ش��د. در چين ش��اخص »شانگهاي 
كامپوزيت« صعود 0.67 درصدي را تجربه كرد و 
در س��طح 5271.47 واحد بسته شد. در استراليا 
ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس 
س��يدني با 0.44 درص��د كاهش و ايس��تادن در 
س��طح 7302.50 واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص 

»تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

حذف قيمت گذاري دستوري 
از اقتصاد كشور

هفته اي كه گذشت ش��اهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين 
عناوين آنها به »تأثير مثبت عرضه كاالها در بورس بر 
شرايط سهام شركت ها«، »پاي سرمايه گذاران خارجي 
به معادن باز مي شود« و »ادامه معامالت مناقصه با خريد 
3 هزار عدد كنتور برق« اختصاص داشت. محمدعلي 
دهقان دهنوي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به افزايش تنوع عرضه محصوالت در بورس كاالي 
ايران طي ماه هاي اخير گفت: شركت هاي بورسي كه 
محصوالتشان را در بورس كاالي ايران عرضه مي كنند، 
درواقع بستري رقابتي را براي فروش محصوالت خود 
انتخاب كرده اند كه اين موضوع در رشد بازدهي شركت ها 
و به دنبال آن بهبود شرايط سهام شركت ها اثر مثبتي 
خواهد داش��ت. محمدعلي احمدزاده اصل كه سابقه 
رياست هيات مديره شركت معادن و فلزات و همچنين 
هيات مديره چادرملو را دارد و سال ها در صنايع مس و 
معدن فعاليت داشته، اين اقدام را مفيد و موثر دانسته 
و معتقد اس��ت كه فروش مواد معدن��ي در بورس كاال 
برمبناي قيمت هاي بين المللي، پاي س��رمايه گذاران 
خارج��ي را به بخش مع��ادن باز مي كن��د. زماني كه 
شركت هاي سرمايه پذير در بورس كاال حضورداشته 
باشند باعث رونق آن ش��ركت بورسي نيز خواهد شد. 
از مس��ير بورس كاال مي توان براي توس��عه صنعت بر 
روي منابع مالي كه از بازار تأمين مي ش��ود حساب باز 
كرد و درواقع، منابع عظيم مالي و اقتصادي وارد توليد 
خواهد شد. پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس بابيان اينكه قيمت گذاري دستوري، آسيب هاي 
زيادي را به اقتصاد كشور ازجمله بازار سرمايه وارد كرده 
است، گفت: حذف قيمت گذاري دستوري به پيشنهاد 
كميسيون اقتصادي مجلس و گزارش هاي انجام شده 
در جلسه كميته فرعي سران قوا موردبحث قرارگرفته 
است كه در جلسه قبلي سران قوا هم درخواست هايي در 
اين زمينه ارايه شد و قرار است به زودي موضوع حذف 
قيمت هاي دس��توري در اقتصاد كش��ور كه كاماًل اثر 
منفي آن در بازار سرمايه مشهود است در دستور كار قرار 
بگيرد. حذف قيمت گذاري به عنوان مهم ترين تصميم 
براي بهبود وضعيت بازار تلقي مي شود كه با حذف آن 
مي توان اثر مثبت آن را در معامالت بورس ديد و شاهد 
روزهاي بهتري در اين بازار باشيم. پس از پيش قدم شدن 
آستان قدس رضوي در سال جاري براي پذيرش يك 
قطعه زمين 15 هزار متري خود در مازندران اين بار نوبت 
شركت عمران شهر جديد هشتگرد بود تا 7 باب واحد 
تجاري خود را در بورس كاال پذيرش كند. 17 خردادماه 
و در جريان معامالت مناقصه در بورس كاالي ايران، 3 
هزار عدد كنتور برق مورد تقاضاي شركت توزيع نيروي 
برق استان كرمان روي تابلوي معامالت رفت كه با ورود 
يك توليدكننده كنتور برق به اين معامله و قبول قيمت 
پايه مورد درخواست متقاضي يعني 4 ميليون و 149 
هزار ريال به ازاي هر عدد كنتور، اين معامله با موفقيت 
به ثبت رسيد. بورس كاالي ايران چهارشنبه گذشته 
براي نخستين بار پذيرش 10 هزار و 170 تن تاير معادل 
»يك ميليون و 360 هزار حلقه تاير« از سوي دو شركت 
توليدكننده تابعه شستا را تجربه كرد كه محمد رضواني فر 
مديرعامل شستا اين اقدام را در راستاي تعهد شستا در 
مسير شفافيت اعالم كرده است. همچنين مديرعامل 
گروه صنعتي بارز و سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير 
ايران هركدام اين رويداد را در جهت شفافيت و سهولت 
روند معامالت تاير در كشور عنوان كرده اند. بر اين اساس 
شنبه 22 خردادماه بازار فرعي بورس كاالي ايران براي 
نخستين بار ميزبان عرضه 1200 تن تاير خودرو شركت 
الستيك بارز كردس��تان و 350 تن تاير خودرو گروه 

صنعتي بارز خواهد بود.

يك كارشناس وضعيت اقتصادي كشور را در آستانه انتخابات بررسي كرد

تنگناي اقتصادي در انتظار دولت جديد



گروه راه و شهرسازي|
دوره پنجم شوراي ش��هر تهران آخرين هفته هاي كاري 
خود را س��پري مي كند. در اين حال، مرور فعاليت 4 ساله 
اين ش��ورا، چالش ها و چش��م اندازهاي فراروي مديريت 
شهري در دوره بعدي را ترسيم مي كند. برخي از اعضاي 
شوراي شهر س��ال هاي رفته را مرور كرده اند و به روزهاي 
آينده انديشيده اند. روزهايي كه ساخت و ساز در باغ هاي 
باقيمانده تهران متوقف شد و حدود 3000 ملك شهرداري 
واگذار شده به غير، شناسايي و تعيين تكليف شد؛ و روزهاي 
سخت كرونايي و تحريمي كه توان مالي شهر را به اضمحالل 
برده بود، اما با اعمال يك رژيم رياضتي و با صرفه جويي 42 
درصدي، عبور از اين تنگنا نيز ممكن ش��د. در اين ميان، 
دغدغه حفظ و تداوم سياست گذاري هاي مثبت 4 ساله 
گذشته حاال به خواسته اعضاي شوراي شهر تبديل شده 
است. سياست هايي همچون شفافيت، احتراز از شهرفروشي 
و ... در همين چهارچوب، مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر 
تهران بر لزوم تشكيل ديوان محاسبات شهري به عنوان 
يكي از اولويت هاي شوراي شهر تهران در دوره ششم تاكيد 
كرد و گفت: قطعا شفافيت مسابقه اي بدون پايان است و 
اين موضوع بايد در شوراي بعدي نيز پيگيري شود. فراهاني 
در گفت وگو با ايسنا، در تشريح اولويت هاي شهر تهران كه 
بايد شوراي دوره ششم نسبت به حل و فصل آن اقدام كند، 
گفت: مساله آلودگي هوا و ترافيك مساله حاد شهر تهران 
محسوب مي شود كه ۸0 درصد نظرسنجي ها از گذشته 
اين دو موضوع را به عنوان مهم ترين چالش هاي شهر تهران 
ارزيابي كردند. او در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينكه 
چه اقدامي از شوراي پنجم باقي مانده كه در ورود به شوراي 
ششم به عنوان اولويت توس��ط وي پيگيري خواهد شد، 
گفت: چندين كار در شورا هست كه نيازمند پيگيري است 
كه از جمله آن مي توان به تشكيل ديوان محاسبات شهري 
به عنوان يكي از مهم ترين كارها اشاره كرد كه بايد حتما در 
شوراي بعدي دنبال شود. وي ادامه داد: مساله مكانيزه كردن 
همه فرايندهاي شهرداري و آنالين كردن آنها از جمله ديگر 
كارهايي است كه باقي مانده؛ البته بخشي از آن انجام شده و 
بخش ديگر بايد انجام شود تا تماس شهروندان با شهرداري 
يا به صفر يا به حداقل خود برس��د. وي تاكيد كرد: بحث 
مكانيزه كردن كارهاي مربوط به نظارت مالي و نظارت مالي 
بعد خرج و حسابرسي ها از جمله ديگر كارهايي است كه بايد 

در شوراي ششم تداوم پيدا كند.

     خبري از امالك نجومي و باغ كشي نبود
در اين ح��ال، الهام فخاري، نايب رييس كميس��يون 
فرهنگي و اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران گفت: در 
شوراي شهر پنجم سخني از امالك نجومي، باغ كشي و 
ماجراهايي از اين دست شنيده نشد. فخاري در همايش 
انتخاباتي اصالح طلبان براي انتخابات ش��وراي شهر 
ششم كه پنجش��نبه شب با حضور عليرضا محجوب، 
محسن هاشمي و تعدادي از اعضاي فعلي و نامزدهاي 
انتخابات شوراي شهر تهران در باشگاه ورزشي دارايي 
در تهرانپارس برگزار شد، گفت: در چهار سال گذشته، 
شهر تهران كم هزينه اداره شد. اين اتفاق نمي افتاد مگر 
با سختگيري هاي شوراي شهر، سختگيري ها و نظارت 
جناي آقاي مهندس هاشمي، آقاي رسولي و همكاراني 
چون آقاي ساالري، آقاي حبيب زاده، آقاي عليخاني، 

آقاي فراهاني و همه عزيزان شورا؛ زنان و مرداني كه به 
عهدشان با ش��ما وفا كردند و پايبند ماندند. فخاري با 
تاكيد بر اينكه مردم تهران در اين چهار س��ال سخني 
از امالك نجومي و ماجراهايي از اين دست نشنيديد. 
ادامه داد: شوراي شهر پنجم جمع متعهد به امانت داري 
بودند. حال در ش��رايط فعلي كه مردم خسته و دچار 
مشكالت زيادي هس��تند، آيا ما دوباره مي خواهيم به 
شهر فروشي برگرديم؟ آيا دوباره باغ كشي؟ آيا دوباره 
بذل و بخشش امالك و اموال مردم به دوستان خاص؟ 

آيا دوباره جلسات غيرعلني؟ 
افشين حبيب زاده، رييس فراكسيون كارگري شوراي 
شهر تهران نيز جلوگيري از نابودي باغات و بازگشت 
امالك واگذار شده به مردم را دو دستاورد مهم شوراي 
شهر پنجم اعالم كرد. حبيب زاده نيز در اين همايش 
گفت: حدود چهار پنجم باغات تهران در سال هاي اخير 
و به خصوص ۱4 سال گذش��ته از بين رفته بود و تنها 
يك پنجم باغات باقي مانده بود. اولين كاري كه كرديم 
اين بود كه توقف صدور پروانه ساخت و ساز در باغات 
متوقف شود. البته مقاومت هايي در اين زمينه صورت 
گرفت و اصرارهاي زيادي شد كه صدور مجوز به همان 
ترتيب گذشته ادامه پيدا كند، اما ما اجازه تخريب باغات 
را نداديم و مقاومت كرديم. حبي��ب زاده ادامه داد: در 
گذشته 30 درصد سطح اشغال مجوز مربوط به ساخت 
و س��از در باغات را به 4۵ درصد افزايش مي دادند و در 
طبقه منفي يك كه ريشه درخت در آن بود، ۸0 درصد 
سطح اشغال داده بودند. معلوم نبود درخت دركجا بايد 
ريشه كند و همين موضوع باعث نابودي باغات تهران 
شده بود. ما با اين روند مخالفت كرديم و از شهرداري 

خواستيم اليحه جديدي ارايه دهد كه محقق شد.

     600 ملك را پس گرفتيم
او با اش��اره به موضوع امالك واگذار ش��ده در دوره قبلي 
ش��هرداري تهران گفت: در مورد امالك وعده داديم و به 
محض ورود به آن پرداختيم. در بررس��ي ها فهميديم كه 
بخش قابل توجهي از امالك شهرداري به غير واگذار شده 
اس��ت. آماري را جمع آوري كرديم و متوجه شديم بيش 
از 3000 ملك واگذار ش��ده بود كه حدود 2000 ملك به 
بخش هاي مختلف شهرداري و بيش از ۱000 ملك به اقشار 
غير واگذار شده بود. از تعداد بيش از ۱000 ملك واگذار شده 
به غير، حدود ۹00 ملك در غير از موردي كه به آنها واگذار 
شده بود، مورد استفاده قرار گرفته بود كه اين يك تخلف 
آشكار است.  وي با بيان اينكه امالك واگذار شده، عمدتا هم 
امالك بزرگي بودند، گفت: از اين ۹00 ملك، حدود ۶00 
ملك را پس گرفتيم و به شهرداري برگردانديم و براي 300 
ملك هم حكم قانوني گرفتيم و تا قبل از پايان دوره پنجم 

آن 300 ملك را هم بر مي گردانيم.

    آبروي كشور را حفظ كرديم
حسن رسولي، خزانه دار ش��وراي شهر تهران نيز در اين 
همايش با تشريح وضعيت آغاز دوره مديريت شهري پنجم 
گفت: شهر را طوري اداره كرديم كه آبروي كشور حفظ 
شود.رسولي با اشاره به دو عامل اثر گذار تحريم و كرونا بر 
مناسبات مالي شهرداري تهران، گفت: ما در شوراي شهر 
با اتخاذ سياست هاي رياضتي و صرفه جويي به گونه اي 
عمل كرديم كه آبروي تهران به عنوان پايتخت جمهوري 
اسالمي ايران به خطر نيفتد. ما با 42 درصد صرفه جويي 
سعي كرديم و به بدهي هاي شهر اضافه را نكنيم بلكه دو 
هزار ميليارد را هم پرداخ��ت كرديم ودر اين ميان هيچ 

يك از مسووالن و دستگاه هاي كشور به ما كمك نكرد.

    ماجراي انتخاب شهردار براي تهران
وي به ماجراي انتخاب نجفي براي ش��هرداري تهران 
پرداخت و گفت: افراد مختلفي براي شهرداري تهران 
مورد بررس��ي قرار گرفتند. آقاي��ان نجفي، بيطرف، 
آخوندي، جهانگيري و ... و درنهايت ما فردي را انتخاب 
كرديم كه س��ابقه وزارت، معاونت رييس جمهوري و 
شش سال حضور در شوراي شهر را در كارنامه داشت، 
به نظرم ما انتخاب صحيحي كرديم. اما آقاي نجفي وارد 
دامي شد و ديگران هم ايشان را هل دادند و آن اتفاقات 
رخ داد.عضو ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: شهردار 
دوم ما با عدم وفاي به عهد مجلس دهم كه با سرمايه 
اصالحات روي كار آمده بود، وارد مسير ديگري شد و 
از ما گرفته شد. در عين حال ما 2۱ عضو شوراي شهر 
طبق قولي كه به مردم داده بوديم با هم مانديم و حتي 
آقاي هاشمي هم برحسب اين قول و قرار همچنان با 

ما ماندند و شهردار نشدند.

    پول پاشي در دوره قبل شهرداري
وي در بخش ديگري ازس��خنان خود گفت: ما پس از 
۱4 سال وضعيتي را تحويل گرفتيم كه سه انتخابات 
رياس��ت جمهوري با پول مردم هزينه شده بود. آقاي 
احمدي نژاد با پول پاش��ي در هيات ه��اي مذهبي از 
جيب مردم از بهشت به پاستور رفت. آقاي قاليباف دو 
دوره تمرين كردند و انتخاب نشدند. ما قول داديم كه 
در ش��هرداري نظم و انضباط را برقرار خواهيم كرد و 
اجازه نداديم از حق الناس بهره برداري تبليغاتي شود. 
به طوري ك��ه در انتخابات اس��فند ۹۸ و در انتخابات 
رياست جمهوري ديگر اسمي ازش��هرداري تهران و 

اموال مردم در انتخابات مطرح نشد. 
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ممنوعيت كلنگ زني
پروژه جديد در تهران

رييس سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
گفت: هرگونه به كارگيري نيروي انس��اني جديد در 
شهرداري ها و كلنگ زني پروژه هاي عمراني جديد، 
در ماه هاي پاياني فعاليت شوراي پنجم ممنوع است.

به گ��زارش مهر، مهدي جمالي نژاد روز گذش��ته در 
همايش معاونان هماهنگي امور عمراني استانداري ها، 
از معاونان عمراني استانداري ها خواست تا در جهت 
برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات و كمك در اجراي 
فرآيند انتخابات از تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
موجود در مديريت شهري و روستايي مطابق قانون 
اس��تفاده كنند.وي اضاف��ه كرد: معاون��ان عمراني 
استانداري ها بايد از تمامي ظرفيتهاي نظارتي براي 
عدم استفاده از اموال و امكانات شهرداري ها، دهياريها و 
شوراها در راستاي حمايت يا تخريب نامزدان، گروه ها، 
احزاب در انتخابات پيش رو استفاده كنند.جمالي نژاد 
با اشاره به اجراي مستمر برنامه هاي آموزشي با موضوع 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا از سوي مركز مطالعات 
برنامه ريزي شهري و روس��تايي در فضاي مجازي و 
همچنين انتشار 2۶ جلد كتاب آموزشي در اين زمينه 
در ماه هاي اخير گفت: توجه الزم به آموزش منتخبان 
شوراهاي شهر و روس��تا در فاصله باقي مانده تا آغاز 
كار ش��وراهاي جديد و ادامه آموزش ها در طول سال 
و همچنين برنامه ريزي براي آموزش هاي كاربردي 
شهرداران و دهياران جديد از اولويت هاي وزارت كشور 
است و انتظار داريم استانداري ها توجه مناسبي به اين 
موضوعات داشته باشند و تجربيات موفق خود را در 
اختيار سايرين بگذارند.وي ادامه داد: يك اولويت ديگر 
وزارت كشور تغيير و تحول اصولي و ضابطه مند شورا 
و شهرداري مطابق ضوابط ابالغي است تا تمامي آمار و 
اطالعات و وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمران 
شهري به طور صحيحي در صورتجلسه اين امر درج و 
در اختيار شورا و ش��هرداري آينده قرار گيرد.رييس 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين 
از معاونان عمراني استانداري ها خواست تا نظارت الزم 
در ماه هاي پاياني شوراي پنجم بر شوراها و شهرداري ها 
صورت گيرد تا ش��اهد به كارگيري نيرو و كلنگ زني 
پروژه هاي عمراني جديد نباشيم و تاكيد كرد: هرگونه 
به كارگيري نيروي انس��اني جديد در شهرداريها در 
ماه هاي پاياني فعاليت ش��وراي پنجم ممنوع است.

معاون عمران و توس��عه امور شهري و روستايي وزير 
كش��ور در بخش ديگري از سخنانش ضمن اشاره به 
آمار باالي تلفات ناشي از س��وانح و تصادفات عنوان 
كرد: الزم است برنامه ريزي هاي الزم براي تشكيل با 
برنامه جلسات شوراهاي ترافيك شهرستان و استان 
و همچنين كميس��يون ايمني راه ه��ا در هماهنگي 
با ش��وراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
در اين زمينه از س��وي معاونان عمراني استانداري ها 
صورت گيرد و ابعاد مختلف موضوع و رفع نقاط حادثه 
خيز ارزيابي و مطالبه از دس��تگاه ها در اين جلسات 
انجام و از ظرفيتهاي س��ازهاي مردم نهاد و رسانه ها 
هم براي فرهنگ سازي و پيشگيري استفاده شود.وي 
بر ضرورت پيگيري دقيق و حداكثري مصوبات ستاد 
ملي مقابله با كرونا و نظارت بر عملكرد شهرداري ها 
و دهياري ه��ا تاكيد كرد و اف��زود: برنامه ريزي براي 
بهره گيري از فضاهاي در دس��ت مديريت شهري و 
روس��تايي براي مقابله با كرون��ا و پيگيري مطالبات 
ش��هرداري ها و دهياري ها در همكاري مس��تمر با 
دستگاه هاي ذيربط نيز بايد انجام شود.جمالي نژاد بر 
ضرورت اشراف كامل مجموعه معاونت هاي عمراني 
اس��تانداري ها بر احكام مندرج در قانون بودجه سال 
۱400 كل كشور كه با حوزه هاي كاري شهرداري ها 
و دهياري هاي مرتبط است و همفكري و همكاري با 
 تمامي دس��ت اندركاران امر در وزارت كشور و دولت 

و … براي تحقق اين احكام تاكيد كرد.

لزوم ايجاد مدرسه عالي 
حكمراني شهري 

به گفته مهدي بابايي كارشناس مسائل شهري، امروزه 
يكي از راهبردهاي موثر در اداره شهرهاي بزرگ جهان، 
جلب مشاركت مردم به ويژه نخبگان و دانشمندان در 
اداره شهرهاست؛ ايجاد مدرسه عالي حكمراني شهري با 
استفاده از ظرفيت متخصصين امور شهري نيز ضروري 
است. بابايي اظهار كرد: امروزه يكي از راهبردهاي موثر در 
اداره شهرهاي بزرگ جهان، جلب مشاركت مردم به ويژه 
نخبگان و دانشمندان در اداره شهرهاست اين در حالي 
است كه يكي از دستاوردهاي راهبردي نظام جمهوري 
اس��المي تربيت نخبگان علم��ي ب��وده و 20 درصد 
جمعيت كشور داراي تحصيالت دانشگاهي هستند.

به گفته كارشناس مسائل شهري، كالن شهر تهران با 
بيش از ۹ ميليون نفر جمعيت كه اختالف جمعيت روز 
و شب آن، چند ميليون نفر و بيش از جمعيت برخي از 
كشورهاي منطقه است، قطعا با روش هاي باال به پايين 
و دستوري قابل مديريت نيست و به مشاركت جدي، 
موثر و مداوم مردم احتياج است.وي افزود: بايد با ايجاد 
زيرساختهاي مناسب و تجربه شده و موفق در سراسر 
دنيا زمينه مشاركت نخبگان و دانشمندان جوان ايراني 
را در اين عرصه تسهيل كرد؛ يكي از تجربيات موفق كه 
در كشورهاي پيش��رو در حوزه مديريت شهري پياده 
شده، ايجاد پاركهاي علم و فناوري و شركتهاي دانش 
بنيان در راستاي حل مشكالت و هوشمندسازي اداره 
شهر است. بابايي اظهار كرد: مديريت شهري و شهرداري 
تهران با ايجاد پارك علم و فناوري حوزه مديريت شهري 
مي تواند از اين فرصت گران بها در جهت هوشمندسازي 
شهر تهران و رفع مشكالت حوزه مديريت شهري در كنار 
اشتغال زايي و ثروت آفريني جوانان استفاده كند. طرح 
ديگر، ايجاد مدرسه عالي حكمراني شهري با استفاده 
از ظرفيت متخصصين امور شهري است؛ در انتها تاكيد 
مي كنم براي تحقق ش��عار تكيه بر توان داخلي، ايجاد 
زيرساختهاي نوين براي مشاركت مردم و نخبگان بسيار 

پراهميت و ضروري است.

مشاركت ايران در بازسازي 
مناطق آزاد شده آذربايجان 

محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي از مشاركت 
شركت هاي ايراني در بازس��ازي مناطق آزاد شده 
آذربايجان و توافق ب��راي كاهش صف انتظار عبور 
كاميون در مرز آذربايجان با روس��يه و گرجستان 
خبر داد. به گزارش تسنيم، اسالمي با اشاره به امضا 
و مبادله توافقنامه با جمه��وري آذربايجان اظهار 
كرد: حاصل اين توافقنامه اين خواهد بود كه بتوانيم 
ظرف يك سال اتوبان آستارا-باكو را به اتوبان اردبيل 
رش��ت متصل كنيم. مسير جديد زمان رسيدن به 
باكو را كاهش مي دهد و مشابه آن نيز تا روسيه در 
دست احداث است. اين مسير كمك مي كند بخش 
جاده اي تقويت شود و ما بتوانيم براي ترانزيت از اين 
ظرفيت استفاده بيشتري كرده و راندمان را افزايش 
دهيم.  وي با اش��اره به مناطق آزادشده در مناقشه 
اخير ميان آذربايجان و ارمنستان گفت: مذاكراتي 
انجام ش��د كه براي بازس��ازي مناطق آزاد شده به 
ش��ركت هاي ايراني پروژه هاي عمراني داده شود. 
مذاكرات خوبي انجام شد كه بتوانيم شركت هاي 
معتبر و داراي صالحيت ايراني را معرفي كنيم كه در 

بازسازي اين مناطق سهم بر عهده بگيرند.

بالتكليفي تمديد ۴ ماهه
درج اطالعات سكونتي مردم

درحال��ي 3 روز از فرص��ت دو ماهه ثب��ت اطالعات 
سكونتي در س��امانه ملي امالك و اسكان مي گذرد 
كه هنوز خبري از تمديد 4 ماه��ه درج اطالعات در 
اين سامانه نيست. به گزارش تسنيم، درج اطالعات 
سكونتي در سامانه ملي امالك و اسكان از ۱۹ فروردين 
ماه امسال آغاز شد و چهارشنبه ۱۹ خرداد فرصت دو 
ماهه اين برنامه به پايان رسيد  هفته گذشته محمود 
محمودزاده معاون مس��كن و س��اختمان با اشاره به 
نزديك ب��ودن اتمام زمان درج اطالعات در س��امانه 
مذكور گفته بود: با توجه به شرايط حاكم و همه گيري 
كرونا و اينكه بسياري از خانوارها ناچار هستند تا براي 
ثبت اطالعات خود به دفاتر پيشخوان مراجعه كنند، 
تمديد مهلت ثبت نام در سامانه ملي امالك و اسكان 
كشور را به ستاد ملي كرونا پيشنهاد داديم. وي بيان 
كرد: پيش��نهاد وزارت راه در خصوص تمديد مهلت 
ثبت نام در سامانه ملي امالك و اسكان پايان مهرماه 
است كه البته تصميم نهايي را در اين خصوص ستاد 
ملي كرونا مي گيرد و نتيجه به اطالع شهروندان خواهد 
رسيد. بر اساس اين گزارش، طي 2 ماهي كه مردم بايد 
نسبت به درج اطالعات سكونتي خود در سامانه ملي 
امالك و اس��كان اقدام مي كردند مسووالن مربوطه 
در وزارت راه و شهرس��ازي و شخص معاون مسكن 
و ساختمان اين وزارتخانه هيچ آماري از ميزان ثبت 
اطالعات در سامانه مذكور ارايه نداد. اين در حالي بود 
كه برخي اظهارات محمودزاده نشان از استقبال سرد 
مردم داش��ت؛  3۱ فروردين ماه امسال محمودزاده 
با بيان »كس��اني كه امالك زيادي هم دارند در خطر 
ماليات نيستند« به امضاي قراردادهاي صوري توسط 
برخي مالكان در بنگاه هاي امالك واكنش نشان داد 
و افزود: اگر كس��ي اعم از مالك و مستأجر به صورت 
غيرواقعي قراردادي را تنظيم كنند متحمل خسارت 
شخصي خواهد شد يعني يك نوع خودتنظيمي در 
قانون لحاظ شده است. وي ادامه داد: هر فردي در ثبت 
اطالعات خود در س��امانه بايد محل سكونتي را براي 
خودش اعالم كند و طبيعي است كسي كه بر اساس 
قانون به اسم خانوار شناسايي مي شود نمي تواند دو 
شخصيت و دو محل اقامت داشته باشد لذا اگر كسي 
محل غيرواقعي را به عن��وان محل اقامت خود اعالم 
كند محل اقامت اصلي او دچار چالش خواهدشد مگر 

اينكه برخي خانوارها هيچ سرپناهي نداشته باشند.

افزايش ۳0 درصدي
عرضه مسكن اجاره اي به بازار 

معاون وزير راه از افزايش 30 درصدي عرضه مسكن 
اس��تيجاري به بازار خبر داد و گفت: مصوبه مجلس 
قيمت مسكن را كاهش مي دهد. به گزارش تسنيم، 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازي با اشاره به رونمايي سامانه شناسايي 
بر ماليات ه��اي خانه خالي در بهم��ن ۹۹، گفت: در 
اج��راي اين طرح به دنبال پااليش روزانه هس��تيم تا 
نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد، اين پااليش ها نشان 
مي دهد بسياري از مالكان خانه هاي خالي براي اقدام 
به عرضه ب��راي فروش يا اجاره واحد مس��كوني خود 
كرده اند محمودزاده افزود: در ابتداي سال نيز نسبت 
به بارگذاري اطالعات در اين سامانه اقدام و اين مساله 
باعث ش��د كه بيش از ۱3.4 ميليون واحد مسكوني 
ارزيابي ش��ود كه از اين ميزان مس��كن، بيش از يك 
ميليون واحد خالي از سكنه تشخيص داده شد.وي با 
بيان اينكه پس از اين شناسايي اين واحدهاي خالي، 
براي مالكان پيامك ارسال شد، يادآور شد: همواره در 
اجراي اين طرح به دنبال پااليش روزانه هستيم تا نتايج 
آن مورد بررسي قرار گيرد، اين پااليش ها نشان مي دهد 
كه بس��ياري از مالكان خانه هاي خالي اقدام به عرضه 
براي فروش يا اجاره واحد مسكوني خود كرده اند. وي 
اضافه كرد: پيش از اين قانون قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي جنبه بازدارندگي قوي نداش��ت ولي  اصالحيه 
مجلس بر قانون قبلي تاثير مثبت تري بر ميزان عرضه 
واحدهاي خالي به بازار دارد. محمودزاده تصريح كرد: 
پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فايل ارايه شده 
در مشاوران امالك، عرضه مسكن استيجاري حدود 30 
درصد بيشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است 
و اين آمار، يك آمار بر اساس مستندات و گزارش هاي 
ميداني است. معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: 
قطعا روند عرضه مسكن خالي در كنار اجراي طرح  ملي 
مسكن و تكميل مسكن مهر به افزايش عرضه مسكن 
كمك خواهد كرد كه مجموع اين سياست ها به تعادل 

در بازار كمك مي كند.

اولويت هاي مديريت شهري در شوراي ششم پايتخت چيست؟ 

تهران به 1000 مدرسه جديد نياز دارد

مسابقه  بي پايان  شفافيت  در  شهرداري

نامعادله  سرانه  فضاي آموزشي در  پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه محمدرض��ا قرباني، مديرعامل مجمع خيرين 
مدرسه ساز استان تهران گفته، پايتخت نيازمند ساخت 
۱000 مدرسه جديد به منظور رفع كمبود سرانه فضاي 
آموزشي اس��ت. به گونه اي كه تهران برخالف آنچه تصور 
مي شود به لحاظ فضاي آموزشي، شهر برخورداري نيست. 
سرانه استاندارد فضاي آموزشي در كشور ۸.34 متر مربع 
و سرانه ميانگين به ازاي هر دانش آموز ۵.2 متر مربع است؛ 
در حالي كه اين ش��اخص در شهرتهران به 3.۶ متر مربع 

مي رسد و حتي در برخي مناطق حدود دو مترمربع است.
قرباني افزود: بنابراين با كمبود فضا مواجهيم و در مناطق 
مركزي اين وضعيت وخيم تر است. اگر بخواهيم استان ها 
را بر اساس سرانه ميانگين بسنجيم، استان آخر سيستان و 
بلوچستان، ماقبل آخر البرز و بعد از آن تهران و آذربايجان 
غربي قرار دارند و در واقع تهران به لحاظ فضاي آموزشي 
جزو سه استان آخر است و به رغم اينكه پايتخت است اما 
وضعيت مناسبي ندارد. مديرعامل مجمع خيرين مدرسه 
ساز شهرتهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه درصد قابل 
توجهي از مدارس پايتخت قدمت باالي ۵0 سال دارند كه 
بايد يا تخريب و بازسازي يا مقاوم سازي شوند عنوان كرد: 
درمجموع قدمت مدارس تهران نيز بيش از ساير نقاط كشور 
است.قرباني ادامه داد: در شهر تهران بايد دو گونه مدرسه 
ساخته شود؛ نخست مدارس جديدي كه در راستاي رفع 
كمبود سرانه فضاي آموزش��ي و كاهش تراكم جمعيت 
دانش آموزي ساخته ش��وند و دوم مدارس فرسوده اي كه 
بايد تخريب و از نو ساخته و جايگزين شوند. يك شاخص 
ديگر تعداد دانش آموزاني اس��ت ك��ه در هركالس درس 
مشغول به تحصيل اند كه رقم ميانگين آن در سطح كشور 
24 نفر و در تهران 34 نفر است وهر كالس درس تهران به 
اندازه ۱0 دانش آموز شلوغتر از كالس هاي مشابه در ساير 

شهرها است.

     تهران نيازمند ۱000 مدرسه جديد 
وي با اعالم اينكه نيازمند ساخت حدود ۱000 مدرسه 
جديد در تهران هستيم گفت: حال فضاهاي آموزشي در 
تهران خوب نيست و بايد كار جدي در اين زمينه صورت 

بگيرد. مجمع خيرين نيز عزم خودش را جزم كرده تا در 
امر مدرسه سازي پيشگام باشد. مجمع خيرين تهران 
عالوه بر اينكه مي تواند مستقيما در ساخت و تجهيز 
مدارس نقش آفريني كند، به عل��ت جايگاه و اعتبار 
اجتماعي كه دارد مي تواند ميان دستگاه هاي متولي 
در اين حوزه نيز هم افزايي ايجاد كند.مديرعامل مجمع 
خيرين مدرسه س��از شهرتهران با اشاره به استفاده از 
ظرفيت شوراي آموزش و پرورش شهر تهران و دريافت 
مصوبه تشكيل »ميز خيرين و فضاهاي آموزشي شهر 
تهران« در شهريور سال ۹۹ عنوان كرد: در اين مصوبه 
به مجمع خيرين تهران ماموريت داده شده در جهت 
هم افزايي خيرين و دستگاه هاي مرتبط با مدرسه سازي 
انجام وظيفه كند.وي ادامه داد: از اعضاي ميز خيرين 
مي توان به نمايندگان مجمع خيرين مدرسه سازشهر 
تهران )رييس و مديرعامل(، اعضايي از شوراي اسالمي 
شهرتهران )رييس كميسيون معماري و شهر سازي 
و رييس ونايب رييس كميسيون فرهنگي(، مديركل 
آموزش و پرورش ش��هر تهران، معاون شهرس��ازي و 
معماري شهرداري تهران، مديرعامل سازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران، مديركل نوسازي مدارس 
استان تهران و مديركل راه و شهرسازي استان تهران 
اشاره كرد كه تركيب جامعي دارد. هدف ميز خيرين 
اين اس��ت كه از ظرفيت هاي مدرسه س��ازي نهايت 

استفاده را ببرد.

     رسيدگي ويژه به منطقه ۲۲ تهران
قرباني برخي از مهم ترين اهداف ميز خيرين را نيز برشمرد 
و گفت: رفع موانع حقوقي، س��ازماني و اصالح فرايندها، 
ايجاد هم افزايي در دستگاه هاي مرتبط با مدرسه سازي در 
كالن شهر تهران همچون؛ آموزش و پرورش، شهرداري، 
شوراي اسالمي شهر، مجمع خيرين مدرسه ساز، نوسازي 
مداري و اداره كل راه و شهر س��ازي و رس��يدگي ويژه به 
وضعيت فضاهاي آموزش��ي منطقه 22 ته��ران، تبديل 
به احس��ن كردن امالك م��ازاد، پيگيري اج��راي طرح 
هوشمندسازي مدارس، آماده س��ازي مدارس به عنوان 
اماك��ن امن تخليه در مواقع بحراني چون س��يل و زلزله، 

ساخت مدرسه در فضاها و زمين هاي معرفي شده، پيگيري 
ساخت مدرسه در محوطه هاي مازاد و بزرگ برخي مدارس، 
پيگيري تبديل خانه مدرسه هاي كوچك به مجتمع هاي 
بزرگ آموزشي از جمله اين اهداف است.وي ادامه داد: در 
همين رابطه و در دومين جلسه »ميز خيرين« اختصاص 
۶ قطعه زمين به آموزش و پرورش براي س��اخت مدرسه 
در منطقه 22تصويب شد كه در مرحله اقدام است و يك 
قطعه زمين ح��دود4000 متري هم در منطقه 2۱ براي 
س��اخت مدرس��ه در اختيار آموزش و پرورش تهران قرار 

خواهد گرفت.

     توافقنامه سه جانبه با مديريت شهري
 مديرعامل مجمع خيرين مدرس��ه ساز استان تهران در 
ادامه به امضاي توافق نامه س��ه جانبه اي از س��وي وزير 
آموزش و پرورش، شهردار تهران و رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران در اريبهشت ماه سال جاري اشاره كرد و گفت: 
اين توافق نامه در راستا و مكمل تشكيل ميز خيرين است 
كه به امضا رسيده است و امر مدرسه سازي را بيش از پيش 
در شهرتهران تسهيل خواهد كرد.وي تاكيد كرد كه شهر 
تهران به لحاظ فضاهاي آموزشي نيازمند توجه ويژه است. 
از جمله تعهدات مديريت شهري تهران در اين توافق نامه 
مي توان به همراهي با آموزش و پرورش در تسهيل و تسريع 
فرآيند صدور مجوز ساخت مدارس، اولويت پيگيري براي 
ساخت مدارس در منطقه 22، همكاري در اجراي تبديل 
خانه مدرسه هاي كوچك به مجتمع هاي آموزشي بزرگ 
و در اولويت قرار گرفتن مصوبات »ميز خيرين و فضاهاي 
آموزشي شهر تهران« اشاره كرد. اين توافق نامه، جايگاه و 
ميزان اثربخشي ميز خيرين را تقويت كرده است، چراكه 
مسووليت تحقق مفاد اين توافق نامه مهم به ميز خيرين 
و فضاهاي آموزشي شهر تهران محول شده است.قرباني 
با بيان اينكه توافق نامه وزير آموزش و پرورش با مديريت 
شهري پايتخت، يك س��ند مهم براي سرعت گرفتن و 
اصالح فرايندهاي س��اخت مدارس در شهر تهران است 
عنوان كرد: براي اس��تاندارد ش��دن فضاهاي آموزش��ي 
شهر تهران اگر شوراي شهر، ش��هرداري تهران، آموزش 
و پرورش، خيرين، نوسازي مدارس و ساير دستگاه هاي 

متولي اين حوزه در كنار يكديگر قرار بگيرند مي توان به 
آينده تهران در حوزه تامين فضاهاي آموزشي بسياراميدوار 
بود. تشكيل ميز خيرين و امضاي توافق نامه مذكور اقدام 
مناسبي است كه اجراي برنامه هاي عملياتي برآمده از آن 
حداقل براي يك دوره چندساله بايد در اولويت اقدامات 
مديران شهري و همچنين آموزش و پرورشي قرار بگيرد. 
كمااينكه بايد تاكيد كنم براي توسعه شهر در ابعاد مختلف، 
مديريت ش��هري نيز به مجمع خيرين مدرسه ساز شهر 
تهران و آموزش و پرورش و ظرفيت هاي بي بديل اين دو 

نهاد نياز دارد.
 مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران افزود: 
البته »ميزخيرين« براس��اس مصوبه ش��وراي آموزش و 
پرورش شهر تهران تشكيل شده و ضرورت اجراي مصوبات 
آن يك امر بديهي و مستمر است و البته داراي ضمانت اجرا 
است. مجمع خيرين مدرسه ساز شهر تهران نيز به عنوان 
يك نهاد مردمي به سهم جايگاه خود در »ميز خيرين«، 
پيگيري الزم براي تحقق مصوبات آن را با هدف استاندارد 
شدن فضاهاي آموزشي ش��هر تهران دنبال خواهد كرد.

قرباني تصريح كرد: مجمع خيرين تهران براين باور است 
كه نبايد اجازه دهيم تنور مدرسه سازي و هم افزايي بين 
دستگاهي براي تسريع اين فرآيند، سرد شود. اين تعامل 
مي تواند آينده اي اميد آفرين را براي دانش آموزان ش��هر 
تهران ترسيم كند.وي با بيان اينكه براي به سرانجام رسيدن 
اين مصوبات تالش هاي بسياري صورت گرفته است گفت: 
اين تالش تداوم خواهد يافت چراكه برنامه هاي پيش بيني 
شده مي تواند مسير ساخت فضاهاي آموزشي در تهران را 
هموار كند. به واقع ريل گذاري دقيق و هوشمندانه اي صورت 
گرفته كه مي تواند فرآيندهاي مدرسه س��ازي را سرعت 
ببخشد و تسهيل كند. مديرعامل مجمع خيرين مدرسه 
ساز استان تهران در پايان گفت: ميز خيرين چون برآمده 
ازيك نهاد مردمي و خيري است؛ چالش هاي معمول بين 
دستگاه هاي اجرايي را ندارد و مي تواند به عنوان كاتاليزور 
سرعت فرآيندهاي مربوط به توسعه فضاهاي آموزشي را 
افزايش دهد. ضمن آنكه مديريت شهري جديد نيز براساس 
اين الگوي موفق، مي تواند از ظرفيت نهادهاي مردمي در 

نيل به توسعه پايدار بيشتر استفاده كند.



پس از انتشار اخبار مثبت در ارتباط با پذيرش بيت كوين، 
قيمت اين ارز ديجيتال توانست تا ۳۷ هزار دالر اوج بگيرد. 
اين در حالي اس��ت كه معامله گ��ران هنوز نگران كاهش 
دوباره قيمت بيت كوين هس��تند. در ط��ول هفته هاي 
گذشته، تحليل گران بر سر اين موضوع بحث مي كنند كه 
آيا بيت كوين وارد يك روند نزولي بلندمدت شده است يا نه. 
در اين ميان، تيترهاي مثبت در مورد پذيرش بيشتر بيت 
كوين، اميدها را به بازگش��ت روند و صعودي شدن اوضاع 
زنده مي كند. اين در حالي اس��ت كه برخي اخبار منفي 
هم در ميان هستند؛ دستور چين مبني بر مسدودسازي 
نتايج جست وجوها در مورد صرافي هاي چين را مي توان از 
جمله اين اخبار منفي در نظر گرفت.  قرار است نخستين 
تراكنش رسمي با استفاده از ارزهاي ديجيتالي بين دو بانك 
اروپايي انجام شود. اين عمليات به صورت استقراض و بين 
بانك هاي ملي فرانسه و سوييس خواهد بود و برخي از ديگر 
بانك هاي بزرگ دو كشور نظير يو بي اس، كرديت سوييس 
و ناتيكس��يس در اين پروژه درگير خواهند بود. سيلوي 
گوالرد- قائم مقام بانك ملي فرانس��ه- گفت اين مساله 
بيانگر افزايش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي و روش هاي نوين 
پرداخت در نظام بانكي اروپا است. تحليل گران موسسات 
اواندا، اور كور و تال بكن كپيتال ادوايزرز در گزارشي مشترك 
با بررسي روند قيمتي و ميانگين متحرك بيت كوين نتيجه 
گرفته اند كه بيت كوين در معرض ريسك شديد از دست 
دادن حمايت ۳۰ هزار دالري و ورود به كانال ۲۰ هزار دالري 
قرار دارد به ويژه اگر فشارهاي چين روي فعاليت ارزهاي 
ديجيتالي شدت گيرد و مقامات ناظر امريكايي نيز تصميم 
نظارت بيشتر بر روي بازارهاي مالي را وارد فاز اجرايي كنند. 
وزارت دادگستري امريكا با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه 
اف بي اي با نفوذ به كيف پول يك گروه هكري، موفق شده 
است بيت كوين هايي به ارزش ۲.۳ ميليون دالر را باز پس 
بگيرد. اگرچه كمي بعد مشخص شد اف بي اي موفق به در 
اختيار گرفتن كنترل سرور شده و خود شبكه بالك چين 
كماكان نفوذناپذير باقي مانده است، بازار ارزهاي ديجيتالي 
تحت تاثير اين خبر به شدت ريزش كرد. با وجود اين، قيمت 
بيت كوين در روزهاي گذش��ته ديروز موفق شد تا با ثبت 
جهشي ۲۰ درصدي از ۳۷ هزار دالر عبور كند. داده هاي 
بازار نشان مي دهد كه جهش ۲۰ درصدي قيمت بيت كوين 

از نيمه شب روز سه شنبه آغاز شده است.

    بالتكليفي معامله گران نسبت به روند 
بيت كوين

مايك مك گلون، استراتژيست ارشد كاالهاي بلومبرگ، 
همانند بسياري از تحليل گران نسبت به نوسانات بيت كوين 
در روزهاي گذشته خوشبين بوده است. او معتقد است كه 

احتمال صعود تا ۴۰ هزار دالر، محتمل تر از سقوط تا ۲۰ 
هزار دالر است. اين در حالي است كه برخي از معامله گران 
نظير ركت كپيتال، معتقدن��د كه قيمت بيت كوين بايد 
كندل هفتگي خود را در باالي ۳۲ هزار دالر ببندد، در غير 
اين صورت ب��ا تداوم روند نزولي روبرو خواهيم بود. تلفيق 
اخبار مثبت و محدوديت هاي دولت چين، اين س��وال را 
مطرح مي كند كه نوسانات اخير باعث صعودي شدن بازار 
شده است يا تنها يك تله است. بر اساس گفته هاي دلفي 
ديجيتال، شكل گيري الگوهاي فعلي در نمودار بيت كوين، 
يك نش��انه نزولي در بازار اس��ت. علي رغم الگوي نزولي، 
تحليل گران به واگرايي صعودي ش��اخص قدرت نسبي 
)RSI( هم اش��اره كردند. اين اتفاق را مي توان يك نقطه 
عطف در روند كوتاه مدت بيت كوين و صعودي شدن آن به 
حساب آورد. الي لرست، از مديران ارشد شركت اگزوآلفا، 
در اين خصوص مي گويد: »سناريوي ذخيره ارزش بودن 
بيت كوين قوي تر از هر زمان ديگري است.« او معتقد است 
كه بيت كوين بايد سلطه خود بر بازار را بيشتر كند تا بتواند 
روند صعودي فعلي را تداوم ببخش��د. او با اش��اره به اقدام 
اخير السالوادور مبني بر به  رسميت شناختن بيت كوين 
به عنوان يك پول رس��مي و ابزار مبادالت قانوني، گفت: 
»اين موضوع يك قدم بلند براي پذيرش بيت كوين بود.« 
به گفته لرست، او انتظار دارد كه در ماه ها و سال هاي آينده 
كشورهاي بيشتري پا جاي پاي السالوادور بگذارند. لرست 
در ادامه خاطرنشان كرد كه قيمت بيت كوين در روزهاي 
گذشته در محدوده ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دالر در نوسان بوده 
است. به عقيده او، شكستن مقاومت ۴۰ هزار دالر، مي تواند 
روند صعودي بيت كوين را بار ديگر آغاز كند. او در اين باره 
گفت: »معامله گران همچنان نسبت به جهت روند قيمت 

بيت كوين در آينده بالتكليف هستند؛ از همين رو اهرم ها 
بعد حجم ليكوييدهاي شديد ماه مه نسبتاً پايين هستند. 
شكسته شدن ۴۰ هزار دالر مي تواند اعتماد معامله گران را 
بهبود ببخشد تا بار ديگر از اهرم در معامالت خود استفاده 
كنند تا شاهد اوج هاي تازه در بازار باشيم.« لرست با اشاره 
به حجم باالي خروج سرمايه هاي از بازارهاي اتريوم 
در روز سه شنبه، عنوان مي كند كه روند صعودي قيمت 
اتريوم به اتمام نرسيده اس��ت. او در ادامه خاطرنشان 
كرد ك��ه رقباي ديگر اتريوم نظير بايننس اس��مارت 
چين، سوالنا و اولنچ تالش زيادي براي تصاحب سهم 

عمده اي از بازار ديفاي كرده اند.

    جهش آلت كوين ها هم پاي بيت كوين
در حال حاضر ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در محدوده ۱.۶ 
تريليون دالر قرار دارد و بيت كوين سهمي ۴۳ درصدي از 
بازار دارد. جهش قيمت بيت كوين به ۳۷ هزار دالر باعث 
رشد بسياري از آلت كوين ها هم شد. اتر با ۱۴ درصد صعود 
از ۲,۳۰۰ دالر به ۲,۶۳۰ دالر رسيد. دلفي ديجيتال عنوان 
مي كند كه قيمت اتريوم با كاهش عرضه دردسترس اتر 
بيشتر شد. شايان ذكر است كه ۲۳ درصد از عرضه اتريوم 
در حال حاضر در قراردادهاي هوشمند قفل شده است. در 
اين مدت كوساما با ۲۳ رشد تا ۴۸۶ دالر رشد كرد. اين رشد 
قيمت پس از آغاز مزايده پاراچين هاي كوساما رخ داد. كرو 

)CRV( هم با ۱۸ درصد رشد به ۲.۵ دالر رسيد. 

   كاهش ۹۵ درصدي كارمزدهاي
بيت كوين و اتريوم از اوج تاريخي

اين در حالي اس��ت كه كاهش فعاليت ش��بكه منجر 

به افت كارمزدهاي بيت كوين و اتريوم ش��ده اس��ت، 
به طوري كه ميانگين كارمزد آنها تا ۹۵ درصد نسبت 
به اوج تاريخي شان كاهش يافته است. هزينه استفاده 
از بالك چين ه��اي بيت كوين و اتريوم به س��رعت در 
حال كاهش اس��ت، به طوري كه در چند ماه گذشته 
ميانگين كارم��زد تراكنش اين ش��بكه ها ۹۳ تا ۹۵ 
درصد كاهش يافته اس��ت. كارمزد مبلغي اس��ت كه 
براي پ��ردازش تراكن��ش در بالك چي��ن اثبات كار 
)PoW( به اس��تخراج كنندگان پرداخت مي ش��ود. 
مقدار كارمزد به اندازه تراكنش برحسب بايت و تعداد 
تراكنش هايي كه آن س��كه در گذشته داشته است، 
بستگي دارد )زيرا اين تراكنش ها در هر بار انتقال سكه 
بايد بررسي شود( . عرضه و تقاضا براي فضاي بالك نيز 
در مقدار كارمزد تراكنش موثر است، زيرا بالك چين ها 
ظرفيت محدودي دارند. بيت كوين و اتريوم به ترتيب 
در ماه آوريل و ماه مه ۲۰۲۱ ش��اهد ثبت اوج تاريخي 
كارمزد تراكنش در شبكه هاي خود بودند كه با رشد 
ارزش گذار و ثبت ركورد تاريخي قيمت آنها همراه بود. 
ميانگين كارمزد تراكنش بيت كوين در ۲۴ آوريل )۴ 
ارديبهشت ماه( به ۶۲.۷۷ دالر رسيد كه از رقم ۵۵ دالر 
در دسامبر سال ۲۰۱۷ كه تا سه سال اوج تاريخي بود، 
هم بيشتر بود. روز يكشنبه اين هفته كارمزدها به ۴.۳۸ 
دالر ني��ز افت كرد كه به معناي ۹۳ درصد كاهش بود 
و ميانگين كارمزد بيت كوين را به سطوحي بازگرداند 
كه از دسامبر ۲۰۲۰ به اين سو ديده نشده بود. همين 
الگو در اتريوم نيز مشاهده شد و ميانگين كارمزدها در 
۱۲ ماه مه )۲۲ ارديبهش��ت ( به ۶۹.۹۲ دالر افزايش 
يافت. اين اوج تاريخي ديگري براي هزينه اس��تفاده 
از شبكه اتريوم بود و بدون ترديد بخشي از آن ناشي از 
افزايش شديد فعاليت ها همزمان با راه اندازي ديفاي 
و صرافي يوني سواپ بود كه مدت ها است بزرگ ترين 
مصرف كننده منابع اتريوم است. ميانگين كارمزدهاي 
اتريوم روز يكشنبه با ۹۵ درصد كاهش به ۳.۴۴ دالر 
رسيد كه از روز اول ژانويه ۲۰۲۱ )۱۱ دي  ۹۹( به اين 
سو بي سابقه بود. كارمزدهاي هر دو بالك چين هنگام 
افزايش ناگهاني قيم��ت ارزهاي ديجيتال مربوطه يا 
افزايش استفاده از شبكه توسط يك نرم افزار افزايش 
مي ياب��د. پيش ت��ر نيز گزارش ش��ده بود ك��ه تعداد 
تراكنش ها نيز در ش��بكه هاي بيت كوين و اتريوم نيز 
در حال كاهش اس��ت. از م��اه ژانويه ت��ا ژوئن، تعداد 
تراكنش هاي روزانه بيت كوي��ن از ۴۰۰ هزار به ۱۷۵ 
هزار رسيد. به همين شكل، تعداد تراكنش هاي روزانه 
اتريوم نيز فقط از ماه مه تا ژوئن با افت ۳۷.۵ درصدي 

از ۱.۶ ميليون به ۱ ميليون كاهش يافت.
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آمازون به دليل نقض قوانين حريم 
خصوصي اروپا جريمه مي شود

احتمال دارد آم��ازون با جريمه اي ۴۲۵ ميليون دالري 
در اتحاديه اروپا روبرو ش��ود زيرا قواني��ن GDPR را در 
خصوص حفظ حريم خصوصي كاربران زير پا گذاشته 
اس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از مارك��ت واچ، به نظر 
مي رس��د آمازون قوانين حريم خصوصي اتحاديه اروپا 
را نقض كرده و احتمااًل با جريمه اي ۴۲۵ ميليون دالري 
روبرو شود. كميسيون حفاظت از اطالعات لوگزامبورگ 
)CNPD( نيز پيشنهاد كرده آمازون اين جريمه را قبول 
كند. اين احتمااًل بزرگ ترين مبلغ جريمه اي اس��ت كه 
براي نقض قوانين حريم خصوصي اتحاديه اروپا تعيين 
مي ش��ود. مقر فعاليت هاي آم��ازون در اتحاديه اروپا در 
كش��ور لوگزامبورگ قرار دارد. CNPD رگوالتور ارشد 
حريم خصوصي در اتحاديه اروپا است كه بر فعاليت هاي 
آمازون نظارت دارد و پيش نويس جريمه مذكور را به ۲۶ 
رگوالتور حريم خصوصي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه 
ارايه كرده است. در اين پيش نويس عملكرد اين شركت 
در حوزه حريم خصوصي بررسي و جريمه اي پيشنهاد 
 GDPR شده است. اين پرونده مربوط به نقض قوانين
اتحاديه اروپا است و در آن ادعا شده فرآيندهاي آمازون 
در جمع آوري اطالعات كاربران و استفاده از آنها خالف 
قوانين مذكور بوده است و ربطي به سرويس وب شركت 
ندارد. رگوالتورهاي حريم خصوصي اروپا بايد پيش نويس 
ارايه شده را تأييد كنند و پس از آن قانون GDPR درباره 
آمازون اعمال مي شود. چنين فرآيندي ممكن است چند 
ماه طول بكشد و مقدار جريمه را نيز تغيير دهد. جريمه 
۴۲۵ميليون دالري اندكي بي��ش از ٠. ١ درصد درآمد 

٣٨٦. ١ ميليارد دالري آمازون در ٢٠٢٠ ميالدي است.

روسيه فيس بوك و تلگرام را 
جريمه كرد

دادگاهي در روسيه جريمه اي ١٧ ميليون روبلي براي 
فيس بوك و ١٠ ميليون روبلي براي تلگرام تعيين كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از آسوشيتد پرس، مقامات 
روسيه به دليل عدم حذف محتواي ممنوع به فيس بوك 
و تلگرام دستور دادند جريمه اي كالن بپردازند. به طور 
دقيق تر دادگاهي در مسكو جريمه اي ١٧ ميليون روبلي 
)معادل ۲۳۶ هزار دالر( براي فيس بوك و ١٠ ميليون 
روبلي )معادل ١٣٩ هزار دالر( براي تلگرام تعيين كرد. 
البته هنوز مشخص نيس��ت اين دو شبكه اجتماعي 
چه نوع محتواي ممنوعي را از پلتفرم هايش��ان حذف 
نكرده اند. اين دومين بار در اين اواخر اس��ت كه روسيه 
اين دو شركت را جريمه مي كند. در ۲۵ مي به فيس بوك 
دستور داده شد به دليل عدم حذف محتواي غيرقانوني 
به پرداخت جريمه اي ۲۶ ميليون روبلي بپردازد. يك ماه 
قبل نيز تلگرام به دليل عدم حذف محتواي تشويق به 
تظاهرات در اين كشور به پرداخت جريمه اي ۵ ميليون 
روبلي محكوم شد. اين در حالي است كه سازمان ناظر 
بر ارتباطات روسيه سعي دارد شبكه هاي اجتماعي و 
ش��ركت هاي فناوري را به پيروي از قوانين كشور وادار 
كند. در همين راستا پهناي باند توييتر نيز به دليل عدم 

حذف محتواي غيرقانوني محدود شد.

بايدن دستور ترامپ درباره 
ممنوعيت تيك تاك را لغو كرد

جو بايدن ممنوعيتي كه دونال��د ترامپ بر تيك تاك 
وضع ك��رده را لغو ك��رد و در عوض دس��تور جديدي 
صادر كرده اس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از تلگراف، 
جوبايدن رييس جمهور امريكا، دستور دونالد ترامپ براي 
ممنوعيت تيك تاك در امريكا را لغو كرد. به اين ترتيب 
فصل جديدي از روابط امريكا با ش��ركت هاي فناوري 
چيني آغاز مي شود. رييس جمهور امريكا سه دستور 
اجرايي در خصوص ممنوعيت اين اپ اشتراك گذاري 
ويدئو در امريكا و منع همكاري كسب و كارهاي امريكايي 
با آن و اپ وي چت را لغو كرد. در عوض بايدن به وزارت 
بازرگاني امريكا دستور داده هرگونه تراكنش هاي مربوط 
به شركت هاي خارجي را بررسي كند كه ريسك غير 
قابل قبولي در قبال امنيت ملي دارند. دس��تور جديد 
بدان معنا اس��ت كه هرگونه معامله تحت تحقيقات و 
بررسي دقيق تري قرار مي گيرد. اين در حالي است كه 
دادگاه هاي مختلف در امريكا به توقف اجراي دس��تور 
دونالد ترامپ رأي داده بودند. اما دولت بايدن اميدوار است 

با چنين اقدامي از شكست در دادگاه ها اجتناب كند.

استارلينك مي خواهد
به هواپيماها اينترنت بدهد

شبكه اينترنت ماهواره ايالن ماسك در حال رقابت با 
شركت OneWeb است تا سريع تر واي فاي را در 
اختيار شركت هاي هواپيمايي قرار دهد. نماينده پروژه 
استارلينك در يك كنفرانس اعالم كرد، تيم مسوول 
شبكه اينترنت استارلينك در شركت اسپيس ايكس 
در حال صحبت با چندين شركت هواپيمايي است 
تا اينترنت خود را به هواپيماهاي آنها بتاباند. توسعه 
اس��تارلينك از خانه هاي روستايي به داخل خطوط 
هواپيمايي يك اقدام قابل پيش بيني براي ش��ركت 
فضايي ايالن ماس��ك اس��ت. به گزارش پيوست به 
نق��ل از ورج، جانتان هافلر، نماينده اس��تارلينك و 
فروش تجاري آن، طي كنفرانس��ي گف��ت: »ما در 
حال صحب��ت با خطوط هوايي هس��تيم. محصول 
هواپيمايي ما در حال توسعه است.تا همين حاال هم 
يك سري شبيه سازي ها انجام داده ايم و قصد داريم 
محصول خود را براي استفاده در صنعت هواپيمايي 
در آينده اي نزديك آماده كنيم.« اس��پيس ايكس از 
سال ۲۰۱۸ تا به امروز حدود ۱۸۰۰ ماهواره از حدود 
۴۴۰۰ ماهواره اي كه براي پوشش بين المللي اينترنت 
نياز دارد را پرتاب ك��رده و هدف اصلي آن خانه هاي 
روستايي و مكان هايي است كه اينترنت فيبري درآنجا 
در دسترس نيست. اين شركت در مرحله آزمايشي 
اينترنتي اس��ت كه مي گويد Mbps ۱۰۰ سرعت 
دانلود و Mbps ۲۰ آپلود خواهد داش��ت و تاكنون 
اين خدمات هزاران كاربر را جذب كرده اس��ت. اكثر 
كاربران در نسخه آزمايش��ي براي اين اينترنت ۹۹ 
دالر در ماه پرداخت كرده و يك ديش و روتر وايفاي 
اين شركت كه ۴۹۹ دالر قيمت دارد. اسپيس ايكس 
س��ال گذش��ته طرح اينترنت خود را ب��ا پنج جت 
Gulfstream آزمايش ك��رد و در ماه مارس، اين 
شركت براي تاييديه FCC براي استفاده از پايگاه هاي 
زميني استارلينك در حال حركت درخواست مجوز 
ك��رد، اين مجوز ش��امل هر وس��يله دريافت كننده 
س��يگنالي از جمله خودرو، كاميون، هواپيما و غيره 
است. ماسك در آن زمان در توييتي نوشت: »ما تسال 
را به استارلينك متصل نمي كنيم، زيرا درگاه ما بيش 
از حد بزرگ اس��ت. اين طرح براي هواپيما، كشتي، 
كاميون هاي بزرگ و RVها اس��ت.« اين شركت در 
اقدام ديگري از FCC اجازه آزمايش يك آنتن مربع 
شكل را درخواست كرد، شكلي كه معموال براي آنتن 
هواپيما استفاده مي شود. هافلر مي گويد كه طراحي 
آنتن هواپيمايي اسپيس ايكس بسيار به تكنولوژي 
درگاه هاي س��اده شبيه خواهد بود اما »مسلما براي 
اتصال هواپيمايي تقويت مي ش��ود.« س��خت افزار 
هواپيمايي نيز همچون آنتن معمولي اين ش��ركت 
توسط اسپيس ايكس طراحي و ساخته مي شود. براي 
اينكه اس��تارلينك بتواند در قسمت هاي دور افتاده 
اقيانوس نيز به هواپيما ها اينترنت برساند به اتصاالت 
ميان ماهواره اي نياز اس��ت-قابليتي كه از طريق آن 
ماهواره ها با استفاده از اتصاالت ليزري و بدون ارسال 
س��يگنال با هم صحبت مي كنن��د. هافلر مي گويد: 
»نسل بعدي ماهواره هاي ما كه هنوز در حال ساخت 
است، اتصال ميان ماهواره اي خواهد داشت.« رقابت 
بين شبكه اس��تارلينك ماسك و صنعت در راه رشد 
ارايه دهندگان اينترنت از مدار زمين تنگاتنگ است. 
رقباي اين ش��ركت را غول  هايي مث��ل آمازون جف 
بزوس تش��كيل مي دهند كه البته اين شركت هنوز 
هيچكدام از ۳ هزار ماهواره خود را به مدار نفرستاده و 
شركت OneWeb انگلستان ۱۸۲ ماهواره از ۶۴۰ 
ماهواره برنامه ريزي ش��ده خود را پرتاب كرده است. 
تمامي اين ماهواره ها در م��دار پاييني زمين، يعني 
محدوده اي پايين تر از مدار ماهواره هاي بزرگي است 
ك��ه در حال حاضر اينترنت خدم��ات اينترنت را در 
اختيار هواپيما هاي تجاري قرار مي دهند. شركت هاي 
امريكايي كه در حال حاض��ر اينترنت در حال پرواز 
ارايه مي دهن��د Intelsat و ViaSat هس��تند كه 
شبكه اي از ماهواره ها را در مدار اصلي زمين دارند و 
VisaSat به تازگي از برنامه هاي خود براي استفاده 
از شبكه ماهواره اي نسل جديد براي پرواز هاي دلتا 
خبر داده اس��ت. اين شركت مستقر در كاليفرنيا در 
حال برنامه ريزي يك شبكه متشكل از ۳۰۰ ماهواره 
در مدار پاييني اس��ت و همچنين يك شبكه جديد 
در مدار اصلي زمين كه ابتداي سال آينده راه اندازي 
مي ش��ود. اين ش��ركت در حال حاض��ر يك رقيب 
سرس��خت براي اسپيس ايكس محسوب مي شود و 
تهديد كرده اس��ت كه به دليل عدم بررسي محيط 
زيس��تي روي استارلينك از كميس��يون ارتباطات 
فدرال شكايت مي كند. اسپيس ايكس اطمينان دارد 
كه براي يك رقابت طوالني مدت آماده است. هافلر 
مي گويد: »روي هم رفته مسافران و مشتريان تجربه 
عالي مي خواهند كه سيستم هاي مدار اصلي قادر به 
ارايه آن نيس��تند. درنتيجه شركت هاي هواپيمايي 
بايد به اين نياز پاس��خ دهند يا به سيس��تمي عادت 
كنند كه تقاضاي مش��تريان را پاس��خ نمي دهد.« 
شركت OneWeb كه سال گذشته توسط دولت 
انگلستان و بهارتي گلوبال )Bharti Global( غول 
تلكام هندي از ورشكستگي نجات يافت نيز خدمات 
اينترنت هواپيمايي را هدف گرفته و علنا در اين باره 
صحبت كرده اس��ت. بن گريف��ن، نماينده خدمات 
متحرك شركت OneWeb، در پاسخ به اين سوال 
كه مشتريان چه زماني مي توانند انتظار اينترنت در 
حال پرواز را از شبكه هاي ماهواره اي مدار پايين داشته 
باشند، گفت: »اواسط س��ال آينده يا شايد زودتر.« 
هواپيمايي ه��ا مي خواهند ابتدا خدمات و س��خت 
افزاري كارآمد را ببينند. گريفين در ادامه صحبت هاي 
خود گفت: »ما مدت ها اس��ت كه در حال صحبت با 
شركت هاي هواپيمايي هستيم اما هنوز تمايلي وجود 
ندارد.« هافلر از اس��پيس ايكس نيز در پاسخ به اين 
سوال در ادامه اظهارات گريفين گفت: »آنچه بن گفت 
درست است. مردم مي خواهند سخت افزار ببينند، آنها 
مي خواهند منظومه ماهواره اي را ببينند و ما با قدرت و 

سرعت حداكثري در حال حركت هستيم.«

قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته در محدوده ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار دالر در نوسان بوده است

بازار در انتظار شكستن مقاومت ۴۰ هزار دالري

مخاطرات پرداخت و تسويه مستقيم توسط رمزارزها 
رييس كميسيون رمزارز نظام صنفي رايانه اي كشور گفت: 
پرداخت مستقيم رمزارزها به عنوان ابزار تسويه معامالت 
در سيستم پولي كشور مي تواند مخاطراتي را داشته باشد و 
باعث تضعيف پول ملي شود. عباس آشتياني در گفت وگو 
با ايرنا اظهار كرد: ورود رمزارزها به سيس��تم پولي كشور 
به اين حوزه يك موض��وع و ورود دارايي هاي ديجيتال به 
سيستم مالي كشور يك موضوع ديگر است. وي افزود: با 
توجه به ماهيت دستورناپذير بودن دارايي هاي ديجيتال 
بر مبناي فناوري بالك چين، سرمايه گذاري مردم در اين 
حوزه مانند تمام مردم جهان اجتناب ناپذير است و بخشي 
از دارايي را به سمت خود جذب مي كند اما استفاده از آن 
به عنوان ابزار پرداخت مستقيم تسويه ارزش در سيستم 
پولي كش��ور مي تواند مخاطراتي را به همراه داشته باشد. 
آشتياني با تاكيد بر اينكه براي جلوگيري از اين مخاطرات 
راه حل وجود دارد، افزود: اگر شرايطي مهيا شود كه شخص 
داراي ارز ديجيتال بتواند دارايي يا سرويس خود را با دارايي 
ديجيتال بفروشد و با پلتفرم هاي تبادل، ارز رايج كشور را 
دريافت كند مشكالت به حداقل خواهد رسيد، اما اگر به 
صورت مستقيم كاال يا سرويس را بفروشد و دارايي ديجيتال 
دريافت كند مشكالتي رقم خواهد خورد. رييس كميسيون 
رمزارز نظام صنفي رايانه اي كشور اضافه كرد: عالوه بر افراد، 

 ورود موسسات پولي داخلي به اين حوزه كه بايد سيستم 
حفظ ارزش مالي با حداقل ريسك را اجرا كنند نيز مي تواند 
مخاطراتي داشته باش��د كه با محدود كردن حجم ورود 
دارايي ديجيتال و سيستم هاي مديريت ريسك مي توان 
اين موضوع را نيز كنترل كرد. آشتياني درباره بي پشتوانه 
ب��ودن »رمزارزها«، گفت: چيزي كه ما به اس��م رمزارزها 
مي شناسيم يك نامگذاري غلط است. رمزارزها يك نوع 
كالس جديد دارايي در كنار ساير حوزه هاي دارايي مانند 
امالك، فلزات گرانبها، بازار ارز، سهام و ... است. اين كالس 
جديد داراي��ي از نوع دارايي هاي ديجيتال دس��ته بندي 
مي شود. وي خاطرنشان كرد: اين كالس دارايي جديد به 
دليل چند ويژگي مانند كميابي، قابليت انتقال و تقسيم، 
فاسد نشدن، حمل آس��ان و ... داراي ارزش شده اند. براي 
اي��ن كالس جديد دارايي نمي توان ۱۰۰ درصد پس��وند 
بدون پشتوانه بودن را قائل شد. آشتياني خاطرنشان كرد: 
 asset بخشي از اين دارايي هاي ديجيتال به عنوان كريپتو
دسته بندي مي ش��وند كه كاال هستند و پيشرفت هايي 
مشابه دارايي هاي ديگر دارند. برخي از آنها رمز پول هستند 
مانند »دالر تتر«. بعضي ها »توكن« هستند و برخي ديگر 
سرويسي ارايه مي دهند. به طور مثال »اتريوم« كه كوين 
)رم��زارز( دوم بازار اس��ت و به دليل ارايه س��رويس هايي 

 مانند قراردادهاي هوشمند و بستر حمل طالعات شبكه 
بالك چين ارزش پيدا مي كند. رييس كميسيون رمزارز 
نظ��ام صنفي رايانه اي كش��ور گف��ت: با توج��ه به اينكه 
دارايي هاي ديجيتال پشتوانه متمركز ندارند و نهاد خاصي 
از آنها حمايت نمي كند نوسانات زيادي دارند. اين نوسانات 
در رسته هاي ديگر سرمايه گذاري نيز تابع عرضه و تقاضا 
هستند. آشتياني افزود: به همين دليل است كه نوسانات 
قيمت كه بخش جدايي ناپذير س��رمايه گذاري ها است، 
در بين آنها زياد اس��ت. همين ويژگي نبود يك پشتوانه 
متمركز باعث شده دارايي هاي ديجيتال نوسانات سنگين 
داشته باشند كه اين جزو ذات و طبيعت بازار است. رييس 
كميس��يون رمزارز نظام صنفي رايانه اي كش��ور با بيان 
 اينكه س��رمايه گذاري بدون علم و مطالع��ه در اين حوزه 
مخاطره آميز است، تصريح كرد: مخاطرات سرمايه گذاري 
بدون علم در كاالهاي بدون پشتوانه نهاد مركزي، مشكالت 
زيادي را رقم خواهد زد. آشتياني گفت: آگاهي به مفاهيم و 
به ارزش پشت هر پروژه، نحوه و محل نگهداري و تكنولوژي 
رمزنگاري كه براي كليد خصوصي و عمومي به كار مي رود 
در اين سرمايه گذاري به شدت حائز اهميت است و بدون 
دانش اقتصادي كافي و مطالعه درباره نحوه نگهداري دارايي 
ديجيتال، سرمايه گذاري در اين حوزه مي تواند مخاطرات 

بيشتري از حوزه هاي ديگر دارايي را براي سرمايه گذار رقم 
بزند. وي اضافه كرد: عالوه بر كمبود دانش سرمايه گذار، در 
برخي موارد كساني كه سرويس مي دهند نيز مي توانند براي 
حوزه دارايي هاي ديجيتال آسيب هايي را رقم بزنند كه اين 
مساله نيز در خأل آموزش صحيح و در فضاي خاكستري 
اتفاق مي افتد. رييس كميسيون رمزارز نظام صنفي رايانه اي 
كشور اظهار كرد: يكي ديگر از آسيب هاي ديگر اين حوزه 
»خالي فروشي«، »هيچ فروشي« و تبليغ كوين هاي بدون 
كاربرد و كارايي است كه ش��اهد نمونه هايي از آن بوديم 
و فعاالن دلس��وز و واقعي نيز در كنار مصرف كنندگان از 
اين موضوع رنج مي برند. وي گفت: به رسميت نشناختن 
رمزارزها و عدم صيانت از دارايي هاي ديجيتال در كش��ور 
باعث تضييع حقوق مصرف كننده دارايي ديجيتال مي شود. 
به رسميت شناختن اين كالس دارايي، وضع قوانين مربوط 
به امن نگه داش��تن سرويس دهندگان و تطابق اطالعات 
حقوق��ي دارايي ديجيتال مي تواند ريس��ك و مخاطرات 
اين حوزه را كاهش دهد. به گزارش ايرنا، در ماه هاي اخير، 
رمزارزها نوسان هاي شديدي را تجربه كرده اند، به طوري 
كه برخي از اين ارزهاي ديجيتال با ريزش بي سابقه  ۲۰ تا 
۵۰ درصدي طي يك هفته مواجه ش��ده اند. اين موضوع 

نگراني هايي را در بين فعاالن اين بازار ايجاد كرده است.
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      به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.روش ارزیابی 

P/F: NATIONAL DRAWWORKS TYPE 110-M&110-UE : موضوع مناقصه:     خريد  مربوط به

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای )  با ارزيابی ساده (
شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران

سهامي خاص

نوبت اول
شناسه آگهی : 1144004 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

  برابر رای شماره 1200006 مورخ 1399/1/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی رضا معصومی کچپی به شماره ملی 2090744944 
در 5 دانگ و 20 سیر مشاع از 6 دانگ عرصه به انضمام ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ به مساحت 33410/50 
متر مربع از پالک 54 اصلی به کالسه 98/ 145واقع در اراضی نکا بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از آقای موسی نوربخش والشدی محرز 
گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1140367
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/8

تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/3/22

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

امیرخندان رباطی- سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

آقای حسین کریم نیا رمی با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفتر خانه اسناد رسمی 275 بابل تصدیق امضا شده 
وطی درخواس�ت شماره 140021710004007249 مورخه 1400/3/6 تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک 
ش�ماره 6 فرعی از 1961 اصلی بخش دو غرب حوزه ثبتی بابل ذیل دفتر 734 صفحه 48 و ثبت 76003 که به نام حسین 
کریم نیا رمی ثبت و صادر و تسلیم گردید که سه دانگ مشاع از ششدانگ آن منتقل گردیده است در اثر جابجایی مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به ادره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این ادره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهدنمود. م الف 1144608
تاریخ انتشار 1400/3/22

آگهی فقدان سند مالکيت

حسین کریمی  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بابل

سند مالکیت تحریر شده مقدارششدانگ عرصه واعیان یک دس�تگاه آپارتمان تحت پالک ثبتی 5530 فرعی از57 اصلی 
بخش18ثبت نکا به شماره چاپی 929837 به نام آقای حمید یوسفی فرزند گل برار به شماره ملی 2091528145 دارای سابقه 
ثبت می باش�د و وکیل مالک متن طی درخواست شماره 2893- 1400 مورخه 1400/3/12  پیوست 2برگ استشهادمحلی که 
دفترخانه 72 نکا صحت امضا شهود را تایید نموده اعالم داشته که سند مالکیت فوق الذکر به علت اثاث کشی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است.در اجرای ماده120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزدخود می باشدظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی اعتراض خودرا 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایدچنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
نگرددو یا بصورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سندمالکیت به نام 

مالک خواهد نمود. م الف 1147581
تاریخ انتشار 1400/3/22 

آگهی فقدان سند مالکيت 

سرپرست ثبت اسناد و امالک نکا امیر خندان رباطی

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل |
اطالعات مربوط به ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگان به كشور قابل رويت شد. در پي اختالف 
نظرهاي به وجود آمده ميان دول��ت و صادركنندگان 
درباره ميزان بازگش��ت ارز، چگونگ��ي ايفاي تعهدات 
ارزي و وضعيت صادركنندگاني كه دولت آنها را متخلف 
معرفي مي كند، حال رييس سازمان توسعه تجارت در 
اظهارات��ي عنوان كرده كه از اي��ن پس صادركنندگان 
مي توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت و از طريق 
 مس��ير عملي��ات ارزي - مش��اهده اطالع��ات ارزي - 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، ميزان ايفاي تعهدات ارزي 
خود را مشاهده كنند. براساس اقدام مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي، صادركنندگان مي توانند اطالعات بازگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات خود را به تفكي��ك روش هاي 
مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل »فروش 
ارز در سامانه نيما«، »واردات در مقابل صادرات خود«، 
»واگذاري كوتاژهاي صادراتي به غير«، »پرداخت بدهي 
ارزي، س��پرده گذاري ارزي« و »فروش ارز به بانك هاي 
عامل و صرافي هاي مجاز« را در فاصله زماني حداكثر ۲۴ 
ساعت پس از رفع تعهد مشاهده كنند. همچنين فروش 
ريالي ثبت و تاييد شده در بازه زماني ۲۲ فروردين ۹۷ 
 تا ۱۶ مرداد ۹۷ نيز در اين س��امانه قابل مشاهده است .

در همين حال، آخرين آمار ايفاي تعهدات ارزي مربوط 
به صادرات از سوي دبير كميته اقدام ارزي تشريح شد. 
براس��اس آمار اعالمي، از ۲۲ فروردين ۹۷ تا ۳۰ آذر ماه 
۹۹ و همچنين ايفاي تعه��دات ارزي در بازه زماني ۲۲ 
فروردين ۹۷ تا ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۰، صادركنندگان 
كش��ور نس��بت به ايفاي ۷۲ درصد از تعه��دات ارزي 
خود اقدام كرده اند. بر اين اس��اس، از مجموع ۲۴۷۰۰ 
صادركننده كه ۷۲ ميليارد يورو ص��ادرات در اين بازه 
زماني داشته اند، نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود به 
ميزان ۴۵ ميليارد يورو اقدام كرده اند، همچنين با توجه 
به تعديالت انجام شده، تعهدات ارزي صادركنندگان 

برابر با ۶۲ ميليارد يورو بوده است. 

    ميزان بازگشت ارز صادراتي اعالم شد 
دبير كميته اقدام ارزي با اشاره به تسهيل صورت گرفته 
در حوزه ايف��اي تعه��دات ارزي صادركنندگان اظهار 
كرد: بس��ته سياستي برگش��ت ارز حاصل از صادرات، 
تنها دستورالعمل و فصل الخطاب ايفاي تعهدات ارزي 
صادركنندگان بوده و س��عي ش��ده كليه دغدغه هاي 
صادركنندگان مورد توجه قرار گي��رد. بنابه اظهارات 
او، ب��ا توجه به گس��تردگي اين بس��ته و از آنجا كه اين 
دستورالعمل، كليه مشكالت و معضالت ايفاي تعهدات 
ارزي از س��ال ۹۷ تا ۱۴۰۰ را تحت پوش��ش قرار داده و 
راهكارهاي كاربردي ارايه مي كند. الزم است چارچوب 
كامل آن براي كليه صادركنندگان تبيين ش��ود. دبير 
كميته اقدام ارزي در گفت وگوي خود با »ايلنا« عنوان 
كرد: تاكنون نسبت به برگزاري دوره آموزشي و تبيين 
اين بسته در قالب وبينار براي صادركنندگان »استان هاي 
خراس��ان رضوي، زنجان، چهارمحال و بختياري، يزد، 

اصفهان، ف��ارس، هرمزگان و بوش��هر« اقدام ش��ده و 
بيش از ۳۰۰ صادركننده مشكالت خود را طرح كرده 
و راهكارهاي كارب��ردي جهت ايفاي تعهدات آنها ارايه 
شده اس��ت . دبير كميته اقدام ارزي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود تصريح كرد: تاكنون بيش از ۷۰۰ 
صادركننده از طريق مراجعه به دبيرخانه كميته اقدام 
ارزي در تهران يا سازمان هاي صمت استان ها يا از طريق 
مكاتبه، نسبت به تشكيل پرونده با هدف مرتفع كردن 
مش��كالت فراروي ايفاي تعهدات خود اقدام كرده اند. 
قمري بيشترين موارد طرح شده توسط صادركنندگان را 
مربوط به ايفاي تعهدات ارزي سال ۹۷ و همچنين موارد 
مربوط به معافيت مالياتي و اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده صادركنندگان اعالم كرده و خاطرنشان ساخت: 
فرآيند ايفاي تعهدات ارز حاصل از صادرات از محل ورود 

موقت نهايي و به كليه صادركنندگان ابالغ شده است.
همچنين بنابر آمار اعالمي از سوي احسان قمري، از 
۲۲ فروردي��ن ۹۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ و همچنين ايفاي 
تعهدات ارزي در بازه زمان��ي ۲۲ فروردين ۹۷ تا ۳۱ 
فروردين ماه ۱۴۰۰، صادركنندگان كشور نسبت به 
ايفاي ۷۲ درصد از تعهدات ارزي خود اقدام كرده اند. 
بر اين اساس، از مجموع ۲۴۷۰۰ صادركننده كه ۷۲ 
ميليارد يورو صادرات در اين بازه زماني داشته اند، نسبت 
به ايفاي تعهدات ارزي خود به ميزان ۴۵ ميليارد يورو 
اقدام كرده اند، همچنين با توج��ه به تعديالت انجام 
شده، تعهدات ارزي صادركنندگان برابر با ۶۲ ميليارد 

يورو بوده است. 

    ارزهاي وارد شده به كشور
قابل رويت  مي شوند

از حدود س��ه س��ال قبل و همزمان با از س��رگيري 
تحريم ه��اي امريكا علي��ه اقتصاد اي��ران، دولت دو 
سياس��ت ارزي همزمان را در دستور كار قرار داد. در 
گام نخست بنا شد واردات بيش از ۱۰۰۰ قلم كاال كه 
در طول اين سال ها به حدود ۲۵۰۰ قلم كاال رسيده 
به كشور ممنوع ش��ود. از سوي ديگر براي تامين ارز 
براي واردات كاالهاي اساس��ي صادركنندگان بايد 
درآمد حاص��ل از فروش محصوالت خود در خارج از 
كشور را در قالب تعهدات ارزي به كشور بازگردانند. 
در سه س��ال گذش��ته، بحث ها و اختالف نظرهاي 
فراواني ميان بانك مركزي و فعاالن بخش خصوصي 
درباره نحوه بازگشت اين ارز به كشور به وجود آمده و 
دو طرف مباحث مختلفي را مطرح كرده اند. در حال 
حاضر بخش مهمي از اين تعهد ارزي، در قالب فروش 
ارز در سامانه نيما انجام مي شود. اما به دنبال اختالف 
نظرهاي به وجود آمده ميان دولت و صادركنندگان 
درباره ميزان بازگشت ارز، چگونگي ايفاي تعهدات 
ارزي و وضعي��ت صادركنندگاني ك��ه دولت آنها را 
متخلف مي داند، حاال رييس سازمان توسعه تجارت 
گفته در س��امانه جامع تجارت، اطالعات مربوط به 
ايفاي تعه��دات ارزي براي صادركنن��دگان عرضه 
خواهد شد. براساس توضيحاتي كه اين مقام مسوول 
در وزارت صمت ارايه كرده اس��ت: ب��ا پيگيري ها و 
اقدام مركز توس��عه تجارت الكترونيكي، از اين پس 

صادركنندگان مي توانند با مراجعه به سامانه جامع 
تجارت و از طريق مس��ير عمليات ارزي -مش��اهده 
اطالعات ارزي -بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات، 
ميزان ايفاي تعهدات ارزي خود را مش��اهده كنند. 
همچنين صادركنندگان مي توانند اطالعات بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خ��ود را به تفكيك روش هاي 
مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل »فروش 
ارز در س��امانه نيما، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگذاري كوتاژهاي صادراتي به غير، پرداخت بدهي 
ارزي، س��پرده گذاري ارزي و فروش ارز به بانك هاي 
عامل و صرافي هاي مجاز« را در فاصله زماني حداكثر 
۲۴ ساعت بعد از رفع تعهد مش��اهده كنند. رييس 
كل سازمان توس��عه تجارت ادامه داد: فروش ريالي 
ثبت و تاييد ش��ده در بازه زماني ۲۲ فروردين ۹۷ تا 
۱۶ مرداد ۹۷ نيز در اين سامانه قابل مشاهده است. 
وي ابراز اميدواري كرد كه در صورت ارسال اطالعات 
مربوط ب��ه كوتاژه��اي صادراتي ب��ه تفكيك زمان 
صادرات و ايجاد تناظر ميان ايفاي تعهدات ارزي ايفا 
شده و كوتاژهاي صادراتي، امكان مشاهده وضعيت 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان بر اساس تفكيك 
سال هاي مختلف فراهم خواهد شد و در اين صورت 
امكان استفاده از ابزارهاي تشويقي از جمله »معافيت 
مالياتي، اس��ترداد ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت 
مشوق هاي صادراتي« و همچنين ايجاد محدوديت ها 
به صورت متمركز و بر اساس صادرات و ايفاي تعهدات 

ارزي ساالنه فراهم خواهد شد.

دريچهاخبار
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براي۳ ماه آينده نهاده  دامي 
ذخيره داريم

ايلن�ا |روز گذش��ته يكي از اعضاي كميس��يون 
كش��اورزي خبر داد كه فقط براي ۲۵ روز تا ۱ ماه 
كاالهاي اساس��ي از جمله نهاده هاي دامي داريم. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته سرپرس��ت دفتر 
خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت 
جهاد كش��اورزي تا ۳ ماه آين��ده انبارها پر از نهاده 
دامي اس��ت و ب��راي ۶ م��اه آينده ثبت س��فارش 
انجام شده اس��ت. جالل محمودزاده، نايب رييس 
كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط 
زيست مجلس، اعالم كرده است؛ متأسفانه ذخيره 
استراتژيك كاالهاي مختلف اساسي در كشور فقط 
براي حدود ۲۵ روز تا يك ماه كافي است. وي تاكيد 
كرد: يكي از كاالهاي اساسي نهاده هاي دامي هستند 
كه تأثير مستقيم در تأمين شير، گوشت قرمز و مرغ 
و تخم مرغ دارد و مي تواند به راحتي وضعيت توليد 
اين محصوالت را به بحران بكش��د. اين سخنان در 
حالي است كه حس��ن عباسي معرفان، سرپرست 
دفتر خدمات بازرگاني معاونت توس��عه بازرگاني 
وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با ايلنا شرايط 
ذخاير نهاده ه��اي دامي را مناس��ب ارزيابي كرد. 
وي گف��ت: به نظر اطالعات نادرس��تي به مجلس 
و نمايندگان داده شده اس��ت و آنها از آخرين آمار 

كاالهاي اساسي در گمرك و انبارها خبر ندارند. 
عباس��ي معروفان با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
ذخاير نهاده ه��اي دامي در بهترين ش��رايط خود 
هستند، اظهار كرد: بيش از ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن نهاده دامي در بنادر كشور است كه بيش از نياز 
ما براي س��ه ماه آينده است. وي ميزان نياز ماهانه 
نهاده هاي دامي وارداتي كشور را يك ميليون و ۷۰۰ 

هزار تن عنوان كرد.
به گفته عباس��ي معروفان؛ هر روز ۹۰ درصد نياز 
به نهاده دام��ي از انبارهاي گمرك ترخيص و براي 
عرض��ه روانه ب��ازار مصرف مي ش��ود. وي تصريح 
كرد: با يك حساب س��اده مي توان دريافت كه در 
همين لحظه ب��راي ۳ ماه ذخاير نهاده دامي داريم. 
سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي از ثبت سفارش 
بيش از ۱۰ ميليون و ۳۷۰ هزار تن نهاده دامي خبر 
داد. عباس��ي معروفان اظهار كرد: اين ميزان ثبت 
سفارش پاسخگوي نياز كشور براي ۶ ماه ديگر است. 
وي افزود: به عبارت ديگر عالوه بر اينكه براي ۳ ماه 
آينده ذخاير نهاده هاي دامي داريم، براي تامين اين 
كاالهاي اساس��ي در ۶ ماه آينده ثبت سفارش نيز 

انجام شده است.

زنگ خطر توليد گوشت
به صدا در آمد

باشگاه خبرنگاران |مديرعامل اتحاديه صنعت 
دامپروران گف��ت: با توجه به كمبود ب��ارش و نبود 
علوفه، دامداران دام هاي مولد خود را به كش��تارگاه 
مي برند كه اين امر زنگ خطري براي توليد گوشت 
كشور اس��ت. جواد آزاد مديرعامل اتحاديه صنعت 
دامپروران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به تاثير شرايط خشكسالي بر بازار دام سبك 
اظهار كرد: در شرايط كنوني دامداران به علت نبود 
علوفه، دام هاي مولد خود را به كشتارگاه مي برند كه 
اين موضوع زنگ خطري براي توليد گوشت كشور 
محسوب مي شود. وي افزود: با عرضه دام هاي مولد، 
قيمت در اين فصل كاهش يافته است كه با اين وجود 
در فصل آينده ديگر دامي وجود ندارد كه زايش كند. 
آزاد متوسط قيمت كنوني هر كيلو دام سبك را ۵۰ 
هزار تومان اعالم كرد و گفت: علي رغم آنكه قيمت 
دام به ۶۳ هزار تومان رسيده بود، اما حذف دام هاي 
مولد ناشي از نبود نهاده دولتي منجر به كاهش قيمت 
دام شده است. اين مقام مسوول با بيان اينكه گراني 
گوشت ارتباطي به دامدار ندارد، گفت: در حال حاضر 
كه قيمت هر كيلو دام ۵۰ هزار تومان يا كمتر است، 
هر كيلو گوش��ت با قيمت ۱۱۰ هزار تومان بايد به 
دست مصرف كننده برسد كه عرضه با نرخ هاي باالتر 
ارتباطي به دامدار ندارد. مديرعامل اتحاديه صنعت 
دامپروران درباره تاثير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بر بازار 
گوشت بيان كرد: بنابر برآورد صورت گرفته با حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني قيمت گوشت به باالي ۲۷۰ هزار 
تومان خواهد رسيد، در حالي كه دام سبك كمترين 

بهره را از ارز ۴۲۰۰ توماني مي برد.
آزاد قيمت كنوني هر كيلو جو در بازار آزاد را ۶ هزار 
تومان و ذرت را ۵ تا ۶ هزار تومان اعالم كرد و افزود: 
در حال حاضر نهاده دامي ۲ ت��ا ۳ برابر نرخ مصوب 
در بازار عرضه مي ش��ود و به طور كلي تامين علوفه 
بر بازار گوشت اثر گذار اس��ت. وي با اشاره به اينكه 
تامين علوفه به ش��رايط اقليمي بستگي دارد، بيان 
كرد: در شرايط خشكسالي و كمبود بارش، علوفه اي 
در مرتع وجود ندارد كه در چنين شرايطي بودن يا 
نبودن علوفه براي ادامه توليد حائز اهميت است. آزاد 
حمايت از جامعه دام عشاير را ناشي از سوء مديريت 
دولت دانست و گفت: با وجود آنكه دام عشاير كمتر از 
۳۰ درصد دام كشور را تشكيل مي دهد، اما متاسفانه 
دولت بين عشاير و ساير دامداران تبعيض قائل شده 
است كه اگر حمايت الزم صورت نگيرد، در پاييز دامي 
براي عرضه به بازار نخواهيم داشت. اين مقام مسوول 
از بحران جدي بازار گوشت در شش ماهه دوم سال 
خبر داد و گفت: با توجه به فروش دام هاي مولد و نبود 
زايش در فصل پاييز، قيمت گوشت افزايش مي يابد 
كه اين موضوع از ارز ترجيح��ي و حذف آن مهم تر 
است. وي در پايان با تاكيد بر حمايت از دامدار تصريح 
كرد: با توجه به حذف دام هاي مولد ديگر دامي باقي 
نمي ماند كه در شش ماهه دوم سال بتوان راجع به 
قيمت صحب��ت كرد، از اي��ن رو دولت بايد حمايت 

همه جانبه از دامداران داشته باشد .

مشاغل به شدت آسيب ديده 
اعالم شد

اتاق اصناف طي اطالعيه اي فهرست مشاغل و كسب و 
كارهاي به شدت آسيب ديده مشمول حمايت اقتصادي 
سال ۱۴۰۰ را اعالم كرد. اتاق اصناف ايران پيرو ابالغيه 
شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ مصوبه شماره )۲( 
هفتاد و يكمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ 
هش��تم خردادماه ۱۴۰۰ در خصوص )تمديد بس��ته 
حمايت از كسب و كارها و مشاغل به شدت آسيب ديده 
در سال ۱۴۰۰( مشاغل و كسب و كارها كه عناوين آن 
متناسب با گروه هاي شغلي تعطيل يا محدود شده در 
طرح جامع محدوديت تردد و تجمع عمومي مصوب 
ستاد ملي مديريت كرونا تنظيم و در جلسات كارگروه 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا به تصويب رسيده 
است، اعالم كرد. فهرس��ت مشاغل و كسب و كارهاي 
به شدت آسيب ديده مشمول حمايت اقتصادي سال 
۱۴۰۰، مصوب كار گروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
ناشي از بيماري كرونا: مراكز مربوط به گردشگري شامل 
هتل ها، هت��ل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي و 
گردشي، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
 مراكز بوم گ��ردي، مراكز اقامت��ي، پذيرايي، خدمات 
بي��ن راهي، زائ��ر س��راها، دفاتر خدمات مس��افرتي، 
گردش��گري، زيارت��ي و آژانس ه��اي مس��افرتي. 
»شركت هاي حمل و نقل مسافر برون شهري، مراكز 
پذيرايي، تاالرهاي پذيرايي، رستوران ها، چايخانه ها، 
قهوه خانه ها، مراكز طبخ غذا، قنادي، ش��يريني پزي، 
آبمي��وه و بس��تني فروش��ي، آرايش��گاه هاي مردانه، 
آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي، مراكز فروش انواع 
پوشاك، كفش، خرازي، خياطي، مراكز فروش كادويي، 
لوازم آرايش��ي و بهداشتي، اسباب بازي، لوازم التحرير، 
مراكز توزيع صنايع دستي، مراكز فروش فرش و موكت، 
لوازم خانگي، پارچ��ه، پرده، مبلمان و تزئينات داخلي 
ساختمان، آتليه و عكاسي، مراكز عرضه گل و گياهان 
زينتي و ماهيان زينتي، مراكز آموزشي، آموزشگاه ها و 
مهدكودك ها )به غير از مدارس، دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي(، مراكز فرهنگي، هنري و رسانه اي )غير 
ديجيتال(، موزه ها، سينماها و تئاترها، مراكز تفريحي، باغ 
وحش ها، شهربازي ها، مراكز ورزشي، باشگاه ها و مراكز 
ورزشي آبي، پارك هاي آبي و استخرها، نمايشگاه هاي 

تجاري اعم از عمومي، تخصصي و بين المللي.« 

صادرات به عراق افت كرد
عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
گفت: در ۲ ماهه ابتداي امس��ال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته صادرات ايران به عراق از نظر ارزشي ۱۳ 
درصد كاهش را نش��ان مي دهد. سيد حميد حسيني 
در م��ورد وضعيت تجارت اي��ران و ع��راق در دو ماهه 
ابتداي سال جاري، گفت: به دليل كاهش صادرات گاز و 
فرآورده هاي نفتي به عراق در دو ماهه ابتداي سال جاري 
با افت صادرات به عراق مواجه ش��ديم. حسيني افزود: 
لذا در ۲ ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزني ۱۸ درصد و از نظر ارزشي ۱۳ 
 درصد افت صادرات به عراق داشتيم. وي با بيان اينكه در

 دو ماهه سال جاري ارزش صادرات ايران به عراق حدود 
۹۵۰ ميليون دالر بوده است، گفت: اگر مساله بدهي هاي 
عراق به ايران حل شود صادرات گاز به اين كشور نيز روند 
قبلي خود را مي يابد و مي توان با صادرات گاز ماهانه ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ ميليون دالر درآمد كس��ب كرد. حسيني بيان 
داشت: البته به غير از موضوع كاهش صادرات گاز، ساير 
محدوديت ها و ممنوعيت ها نيز در كاهش صادرات به 
عراق موثر بوده است. وي گفت: نگراني از كاهش قيمت 
دالر در ايران و افزايش قيمت دالر در عراق هم بر روي 

روابط تجاري دو كشور تاثيرگذار بوده است.

تاكيد مدير دفتر بهره برداري و كاهش آب 
بدون درآمد آبفاي استان اصفهان؛ 

گذر بي دغدغه از تابستان داغ با 
15 ليتر صرفه جويي آب در شبانه روز

مدير دفت��ر بهره ب��رداري و كاهش آب ب��دون درآمد 
آبفاي استان اصفهان خواستار صرفه جويي ۱۵ ليتري 
مصرف آب در شبانه روز توسط شهروندان اصفهاني شد. 
سيدمحمدحسين صالح با اشاره به اينكه در حال حاضر 
س��رانه مصرف آب مشتركين ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان ۱۵۷ ليتر در شبانه روز است گفت: اگر 
هر شهروند فقط ۱۵ ليتر صرفه جويي كرده و مصرف 
خود را به ۱۴۲ ليتر برساند مي توان تابستان گرم امسال 
را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت. وي با بيان 
اينكه گرم شدن زودهنگام هوا موجب افزايش مصرف 
و افت شديد فش��ار آب ش��بكه در روزهاي اخير شده 
اس��ت گفت: هرچند تصفيه خانه آب باباشيخعلي با 
ظرفيت ۱۱۵۰۰ ليتر در ثانيه در حال فعاليت است اما 
به دليل اينكه چاه هاي فلمن در حاشيه زاينده رود به 
كلي خشك شده و ميزان آبدهي چاه هاي متفرقه نيز 
۵۰ درصد كاهش يافته است، در حال حاضر به ميزان 
۳۰۰۰ ليتر در ثانيه كمب��ود آب داريم كه اثر خود را به 
صورت افت شديد فشار آب شبكه نشان داده است. مدير 
دفتر بهره برداري و كاهش آب بدون درآمد آبفاي استان 
اصفهان از افزايش ۲۰۰ تا ۳۰۰ ليتر در ثانيه اي مصرف 
آب به ازاي هر درجه گرم تر شدن هوا در ۵۷ شهر و ۳۸۰ 
روستاي تحت پوش��ش طرح آبرساني اصفهان بزرگ 
خبر داد و گفت: در صورتي كه سامانه دوم آبرساني به 
اصفهان وارد مدار نشود، كمبود آب در هفته هاي آينده 
به ۴۳۰۰ ليتر در ثانيه خواهد رسيد. وي در عين حال 
 پايش و مديريت فش��ار، رس��يدگي به موقع حوادث و 
تله متري ش��بكه را از ابزارهاي كاربردي آبفاي استان 
اصفهان براي گذر از تنش آبي عنوان كرد و گفت: پايش 
مصارف آب مشتركان پرمصرف و كنترل برخط )آنالين( 
مصرف آنها از جمله تدابيري است كه مي تواند در توزيع 

عادالنه آب در فصل تابستان بسيار موثر واقع شود.

ايفاي تعهدات ارزي ۲۴۷۰۰ صادركننده ۴۵ ميليارد يورو اعالم شد

عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني ايران و پاكستان: 

به دنبال نامه وزير خارجه به دبيركل سازمان ملل و پرداخت معوقه

رويت آنالين دالرهاي صادراتي 

هيچ بانكي در پاكستان براي مبادالت پولي نداريم

 حق راي ايران درمجمع عمومي احيا شد 

عضو هيات رييس��ه اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
پاكستان اظهار داشت: ما مي توانيم حتي تا ۳۰ ميليارد 
دالر به پاكستان صادرات داشته باشيم اما االن حجم 
صادرات ما به اين كش��ور حدود ۹۰۰ ميليون تا ۱.۲ 
ميليارد دالر اس��ت. ما هنوز نتوانسته ايم طبق برنامه 
صادرات به پاكستان را محقق كنيم. محمود تهي دست 
در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادي ايلنا در مورد اقدام 
پاكستان مبني بر حصاركشي در مرز ايران اظهار كرد: 
حصاركشي پاكستان در مرز خود با ايران بيشتر مربوط 
به مس��ائل امنيتي و رفت و آمد گروه هايي اس��ت كه 
مخل امنيت دو كشور هستند؛ پاكستان به اين داليل 
اين تصميم را گرفته و بخشي از كارهاي مربوط به آن 
را انجام داده است. اين حصاركشي ممكن است روي 
قاچاق تاثير بگذارد اما تاثيري رو تجارت قانوني كه از 

كانال هاي رسمي صورت مي گيرد، ندارد.
وي افزود: براي تب��ادالت پولي هنوز هيچ بانكي را در 
پاكستان نداريم، در ايران نيز بانكي نداريم كه بتوانيم 

به واسطه آن مبادالت پولي با پاكستان را انجام دهيم، 
بنابراين بيشتر مبادالت ما با پاكستان به صورت كاال به 
كاال است. كساني كه اجازه دارند يك سري از كاالها را 
در حدود خاصي وارد كنند مشكلي ندارند، اما ممكن 
اس��ت براي كاالهايي كه به ص��ورت غيرقانوني وارد 

مي شوند با اين حصاركشي مشكالتي ايجاد شود.
تهي دست در مورد آخرين وضعيت تعيين بانك براي 
مبادالت پولي بين دو كشور گفت: چندين سال است 
كه مي ش��نويم به دنبال تعيين بانكي براي مبادالت 
پولي با پاكستان هستند. حتي قرار شد يك بانك در 
پاكستان باشد و بانك پارسيان در ايران براي اين كار 
در نظر گرفته شود. متاسفانه يا نخواستند يا مشكالت 
و موانع باعث شد اين برنامه عملياتي نشود. حتي قرار 
ش��د كه اگر اين كار عملي نش��د طبق پيشنهاد اتاق 
بازرگاني ايران و پاكستان يك صندوق در پاكستان و 
يك صندوق در ايران در نظر گرفته شود كه از طريق 
آن بتوان تبادل پولي كرد كه متاس��فانه اين موضوع 

هم عملياتي نش��د و راه به جايي نب��رد. به نظر من در 
سياست هاي باالدستي براي اين موضوع تالش زيادي 
نش��د. وي در مورد وضعيت منطقه وي��ژه اقتصادي 
ميرجاوه تصريح كرد: بس��ياري از كارهاي مربوط به 
منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه انجام ش��ده و در حال 
گذراندن آخرين مراحل خود است و بايد طرح جامع 
آن مصوب ش��ود. اميدوار هستيم كه در همين دولت 
اين آخرين مراحل هم بگ��ذرد و طرح مصوب و ابالغ 
شود. خارج نشين هايي كه مي خواهند در اين منطقه 
سرمايه گذاري كنند با راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي 
ميرجاوه احتماال ورود خواهند كرد كه مي تواند بسياري 
از مش��كالت تجار ايران و پاكس��تان را حل كند. اين 
مشكالت قابل حل است و اين منطقه ويژه مي تواند به 
آن كمك كند. وي با اشاره به مشكالت صادراتي ايران به 
پاكستان گفت: ما مي توانيم حتي تا ۳۰ ميليارد دالر به 
پاكستان صادرات داشته باشيم اما االن حجم صادرات 
ما به اين كشور حدود ۹۰۰ ميليون تا ۱.۲ ميليارد دالر 

اس��ت. ما هنوز نتوانس��ته ايم طبق برنامه صادرات به 
پاكستان را محقق كنيم. يكي از داليل اين موضوع اين 
است كه بسياري از تجار به علت مشكالت بانكي و تبادل 
پول نتوانستند به كار خود ادامه دهند. اگر اين مشكل 
حل شود مي توانيم به ميزان قابل توجهي صادرات خود 

به پاكستان را افزايش دهيم.
تهي  دس��ت با تاكيد بر اهميت راه آه��ن دو خط بين 
زاهدان و ميرجاوه بيان كرد: اميدواريم كه دولت در خط 
راه آهن ميرجاوه به زاهدان سرمايه گذاري كند تا دست 
كم اين خط دو بانده شود. ما جاده  دوبانده بين زاهدان 
و ميرجاوه نداريم كه باعث مي شود حمل و نقل در اين 
منطقه مشكل شود. اگر بتوانند حداقل اين راه آهن را 
بازسازي و دو خطه كنند با توجه به اينكه زاهدان به كل 
ايران وصل است به منطقه ويژه و رونق اقتصادي كمك 
مي كند. مي توان بس��ياري از كاالهاي اساسي و نياز 
كشور را از اين مسير وارد كرد، پس اميدواريم كه دولت 

بعد اين موضوع را در دستور كار قرار دهد.

حق راي ايران در س��ازمان ملل متحد كه در نتيجه 
عدم پرداخت بدهي ايران به اين س��ازمان به حالت 
تعليق درآمده بود در نتيجه به ثمر رسيدن اقدام هاي 
عملي ايران پس از ۶ ماه تالش و نامه ش��ديداللحن 
محمدجواد ظريف وزير خارجه به آنتونيو گوترش، 
دبيركل س��ازمان ملل از حالت تعليق درآمد.  عصر 
روز گذش��ته، مجيد تخت روانچي س��فير و نماينده 
دايم ايران در س��ازمان ملل در توييتي با بيان اينكه 
تحريم هاي غيرقانوني امريكا فقط مردم ما را از دارو 
محروم نكرده، نوشت: اين تحريم ها همچنين مانع 
پرداخت حقوق معوقه ايران به س��ازمان ملل متحد 
شده است.سازمان ملل متحد پس از بيش از ۶ ماه كار 
روي اين موضوع، امروز اعالم كرد كه بودجه را دريافت 
كرده است. اكنون همه تحريم هاي غيرانساني بايد 
برداشته شود. همزمان يك سخنگوي سازمان ملل 
متح��د تصريح كرد: ايران ح��ق راي خود در مجمع 
عمومي اين س��ازمان را كه به دلي��ل عدم پرداخت 

بدهي تعليق شده بود مجددا به دست آورده است. به 
گزارش خبرگزاري رويترز، ايران بعد از كمك امريكا 
به تس��هيل انتقال وجوه بلوكه  شده در كره جنوبي، 
حداقل مبلغ مورد نياز براي برخورداري از حق راي 
 )حدود ۱۶ ميلي��ون دالر( را پرداخت كرده اس��ت. 
۱۰ روز پيش »آنتونيو گوترش« دبيركل س��ازمان 
ملل تهديد كرد كه ۵ كش��ور از جمله ايران در خطر 
از دس��ت دادن حق راي خود در مجمع عمومي اين 
سازمان هستند. به گفته گوترش، تاخير در پرداخت 
حق عضويت ايران در سازمان ملل مطابق با ماده ۱۹ 
منش��ور ملل متحد را علت اين مس��اله عنوان كرده 
اس��ت. پس از اين اظهارات گوت��رش، »محمد جواد 
ظريف« وزير امور خارجه با انتقاد از اين رويه نوشت: 
»در دنيايي كه »سياه، س��فيد است« سازمان ملل 
ايران را به دليل بدهي، از حق راي در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل محروم كرد. آنچه درنظر گرفته نشد 
اين است: تروريسم اقتصادي به ايران اجازه پرداخت 

بابت غذا نمي دهد چه برس��د به بدهي هاي سازمان 
ملل. اين نامه من به آنتونيو گوترش است. پي نوشت: 
سازمان ملل مي تواند اين پول را از محل ۱۱۰ ميليون 
دالري كه امريكا در دزدي دريايي اخير به س��رقت 
برد نيز به دس��ت بياورد.« ظريف به همراه اين پيام 
در توييتر، تصويري از نامه اش به »آنتونيو گوترش«، 
دبيركل س��ازمان ملل متحد كه به زبان انگليس��ي 
نوشته شده، منتش��ر كرد.  وزير امور خارجه در اين 
نامه نوشته بود: همان طور كه شما و در حقيقت همه 
دنيا به خوبي آگاه و مطلع هستيد، مردم ايران تحت 
بي س��ابقه ترين جنگ اقتصادي )در واقع تروريسم 
اقتص��ادي( پيرو تصميم دول��ت ترامپ براي خروج 
يك جانبه امريكا از برجام )كه به صورت بي شرمانه اي 
تا به امروز توسط جانشين او به عنوان اهرم چانه زني 
ادامه يافته است( قرار دارند. مردم ايران به اجبار يكي 
از اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل از انتقال 
پ��ول و منابع خود براي خريد حت��ي دارو و غذا )چه 

برس��د به پرداخت بدهي هاي معوق سازمان ملل( 
منع شده اند و متاسفانه دبيرخانه سازمان ملل ظرف 
۳ س��ال گذش��ته درقبال اين جنايت عليه بشريت 
بي اعتنا بوده اس��ت. اقدام��ات غيرقانوني امريكا در 
جنگ و تروريس��م اقتصادي به ظرفيت ايران براي 
انتقال سهم مالي خود به سازمان ملل و تعداد ديگري 
از سازمان هاي بين المللي آسيب رسانده و اين عدم 
انتقال نتيجه مستقيم محدوديت شديد روابط بانكي 
ايران با دنياي خارج و مس��دود ك��ردن منابع نقدي 
چند ميليارد دالري ملت ايران در كره جنوبي، ژاپن، 
عراق و ديگر بانك ها بوده اس��ت. منشور ملل متحد 
اين اختي��ار را به مجمع عمومي مي دهد كه تصميم 
بگيرد »عدم پرداخت )س��هم مالي( ناشي از شرايط 
خارج از كنترل عضو بوده است« و در اين صورت آن 
كشور همچنان امكان راي دادن خواهد داشت. بر اين 
اساس جمهوري اسالمي ايران اطالعيه تعليق حق 

راي خود را رد مي كند. 
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خبرروز

فوت ۱۲۴ بيمار كرونايي ديگر
طبق اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۹۹۶۶ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۱۳ هزار و ۷۸ نفر رسيد. همچنين 
تاكنون ۴ ميليون و ۲۹۵ هزار و ۸۰۷ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۷۶۵ هزار و ۲۱۳ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۶۱ هزار و ۲۰ ُدز رسيد. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۱۳ هزار 
و ۷۸ نفر رسيد. متاسفانه ۱۲۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۱ هزار و ۷۹۶ نفر 

رسيد. خوشبختانه تاكنون دو ميليون و ۶۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

دهكدهصنايعدستيسیاهرودبار

عكسروز

ادامهازصفحهاول

افزايش اختالالت رفتاري به دليل شيوع كرونا

مذاكرات و پارادايم بازيگر بالِغ عاقل

در واقع يك س��وم بيماران مبتال به وس��واس از 
اختالل افسردگي رنج مي برند، اين در حالي است 
كه از عوامل اساسي در درمان وسواس تشخيص 
به موقع، همراهي يا عدم همراهي فرد با اختالل 
افس��ردگي اس��ت. منظور از اختالل وس��واس، 
افكار مزاحمي كه س��بب تكرار برخي از اعمال با 
هدف فرونشاندن اضطراب ش��ده و كاركردهاي 
اجتماعي و شغلي را تحت تاثير قرار مي دهد، است. 
برخي از بيماران اختالل وسواس متوجه ابتال به 
 اين عارضه نمي ش��وند اما س��اعات طوالني را به 
شست و شو، حمام كردن و ضدعفوني اختصاص 
داده و به صورت ناخودآگاه از انجام برخي از اعمال 
ضروري غافل مي شوند. وس��واس به عنوان يك 
عارضه زيستي مي تواند به صورت ژنتيكي منتقل 
شود و با توجه به دوره طوالني درمان، دارودرماني 
يكي از روش هاي موثر به شمار مي رود كه زودتر 
پاس��خ مي دهد.  در برخي افراد با وسواس فكري، 
يك محرك اضطراب زا همچون مرگ نزديكان، 
از دس��ت دادن يك عزيز، ب��ارداري و اختالالت 
جنس��ي به صورت ناگهاني ذهن بيم��ار را دچار 
افكار وسواس��ي  كرده و مديري��ت ذهن و عمل از 
دست بيمار خارج مي شود. برخي از بيماران مبتال 

به وسواس براي معالجه به مراكز درماني مراجعه 
نكرده و اين امر باعث مزمن شدن بيماري و طبيعتا 
طوالني تر شدن دوره درمان مي شود. برخي از اين 
 بيماران در مراحل اولي��ه از طريق رفتاردرماني، 
روان درماني هاي پويشي و درمان هاي شناختي 
رفتاري درمان مي شوند اما به دليل بي توجهي به 
درمان به موقع مجبور به دارودرماني مي ش��وند. 
يكي از عوامل اساسي در درمان اين عارضه ميزان 
آگاهي بيمار از بيماري و همچنين حمايت هاي 
عاطفي و رواني خانواده است. عدم خستگي بيمار 
و خانواده كه گاه به دليل دوره طوالني مدت درمان 
اتفاق مي افتد، در س��المت بيمار نقشي اساسي 

ايفا مي كند.
 آگاهي بيمار از ابتال به بيماري همچنين س��بب 
كمك براي تغيير و ح��ذف افكار و اعمال مزاحم 
شده و اين انگيزه ناخودآگاه نتيجه درمان را ارتقا 
خواهد داد. تعدادي از رفتارهاي وسواسي از جمله 
الگوهاي ش��ايع در اين بيماري به شمار مي رود. 
به عنوان مثال، درگيري وسواس��ي با آلودگي كه 
به طور مكرر باعث پاكسازي شده و ترديد در انجام 
برخي از اعمال نظير چك كردن به دفعات قفل در 
و پنجره كه آشفتگي بيمار را به همراه دارد. تقارن 

نيز كه انرژي و مدت زمان قابل توجهي براي اتمام 
يك وع��ده غذايي، مرتب كردن اتاق كار، ميز كار 
و... را به همراه دارد و شمارش با هدف جلوگيري 
از وقايع ناگوار نظير جمع بس��تن ش��ماره پالك 
ماشين ها در خيابان هم از جمله اختالالت اصلي 

اين عارضه محسوب مي شوند. 
 برخي از بيماران نيز به دليل شماري از مشخصات 
اخالق��ي در ارتباطات اجتماع��ي و كاركردهاي 
ش��غلي با مش��كل مواجه مي ش��وند. ب��ه عنوان 
مثال، به دلي��ل رعايت نظم بيش از اندازه، قدرت 
س��ازگاري با محيط را از دست مي دهند، تمايل 
به كنترل س��ختگيرانه اطرافيان داشته و براين 
اساس ديگران از برقراري ارتباط با آنها خودداري 
مي كنند، بر موضوعات متعدد تمركز غيرمتعارف 
)افراطي( داشته و دوستان و نزديكان را خسته و 
از خود دور مي كنند. ايده آل گرايي بيش از اندازه 
و كمال طلبي افراطي نيز به اختالل ش��خصيت 
وسواسي اش��اره مي كند كه گاه سبب رها كردن 
اهداف و مقاصد نيز مي شود. بيماران مبتال به اين 
اختالل هم با اس��تفاده از روان كاوي، درمان هاي 
پويشي و درمان هاي شناختي - رفتاري معالجه 

خواهند شد.

در دوران باي��دن ام��ا پارادايم قدرت هوش��مند تر 
امريكايي، دكترين والد بالغ و سياست شفافيت و 
اقدام، مد نظر سياس��ت امريكا قرار دارد. بنابراين 
امريكا اگر در حوزه اس��تراتژيك خود بخواهد وارد 
مذاكره شود بر اس��اس اين سياست كالن مبتني 
بر ش��فافيت و اقدام ت��الش خواهد ك��رد، راهبرد 
مذاك��ره و مقابله را پيگيري كند. ب��ه اين معنا كه 
وارد مذاكره مي ش��ود، با مذاكره برخي تحريم ها را 
در چارچ��وب دادن امتياز به تهران لغو مي كند و از 
تهران مي خواهد زمينه ورود امريكا به ساير پرونده ها 
را فراهم كند. بر اين اساس ساير پرونده ها در قالب 
برجام پالس و گس��ترش پرونده اي��ران از پرونده 
هسته اي به س��اير پرونده ها روي ميز قرار خواهد 
گرفت. بر اين اساس، تاكتيك نزديكي با متحدان، 
همراه��ي با رقبا و گفت وگو با دش��منان در جهت 
مذاكره و مقابله با جوامع هدف به ويژه ايران در امريكا 
دنبال مي شود. در كنار اين تاكتيك، تكنيك مذاكره 
با تهران نيز دنبال مي شود. اين در حالي است كه در 
زمان ترامپ تاكتيك، تحريك، جاخالي دادن و ضربه 
زدن بود و ديپلماسي رسانه اي در قالب نمادي مانند 
توييتر دنبال مي شد. اما امروز تكنيك مذاكره رسمي 
مورد توجه بايدن است و تيمي از ديپلمات هاي زبده 
از دستگاه هاي مختلف از جمله پنتاگون، شوراي 
امنيت ملي، CIA، وزارت امور خارجه و... بر مبناي 
اين تاكتيك گرد آمده اند. آنچه كه هم اكنون ديده 

مي شود در راستاي تاكتيك مذاكره و مقابله مورد 
توجه اس��ت كه در راهبردِ اثرگ��ذاري در كنش و 
استراتژي مذاكره و مقابله مدنظر تيم بايدن قرار دارد. 
بنابراين مذاكرات در وين تداوم خواهد داشت و ايران 
بايد در چارچوب نه جنگ بلكه مذاكره شفاف عمل 
كند. اما در عمل اين مذاكرات، مذاكرات فرسايشي 
خواهد ش��د و اين معنا در سطح افكار عمومي نيز 
ترويج مي شود كه امريكا در پي حل و فصل مساله 
اس��ت اما ايران در چارچوب آنچه كه امريكا مطرح 
مي كند، يا بايد از مواضع اعالم شده خود كوتاه بيايد 
يا اينكه به مقابله با اياالت متحده امريكا در دور جديد 
مذاكرات اقدام كند. شرايطي كه باعث خواهد شد 
لبه هاي حمايتي پكن و مسكو را نيز از تهران ضعيف 
كند. اين راهبردي است كه امريكا به دنبال آن است. 
اما اينكه تا چه اندازه امريكا مي تواند به خواسته هاي 
خود دس��ت پيدا كند، به مواضع رقباي امريكا در 
نظام بين الملل و همچنين نحوه بازيگري ايران در 
محيط بازي بازمي گردد. ايران بايد حفره هاي موجود 
در مناسبات ارتباطي امريكا با رقباي جهاني اش را 
شناسايي و از طريق اثرگذاري بر روي آنها تالش كند 
راهبردهاي كالن امريكا براي به انزوا كشاندن ايران را 
بي اثر كند. لذا نوع سياست ورزي ايران بسيار اهميت 
خواهد داشت. اينكه برخي تصور كنند، برداشتن 
چن��د تحريم بي اهمي��ت به معناي ح��ل و فصل 
مجموعه مشكالت ميان ايران و امريكا است، منطقي 

نيست. اين رفتارها بيش��تر به تبليغات سياسي از 
سوي امريكايي ها براي مجاب كردن افكار عمومي 
در هر دو كش��ور شباهت دارد تا اقدامات عملي كه 
بتوان روي آن حس��اب جدي باز كرد. ضمن اينكه 
نزديك تر شدن به انتخابات ميان دوره كنگره امريكا 
بر حساس��يت هاي پيش روي بايدن افزوده است، 
عدم موفقيت بايدن در انتخابات كنگره، كار را براي 
دموكرات ها در سال هاي پيش رو دشوار مي سازد. از 
طرف ديگر انتخابات ايران نيز طي هفته آينده برگزار 
خواهد ش��د. اين تحوالت انتخاباتي بدون شك در 
راهبردهاي دو طرف تاثيرات خاصي خواهد داشت. 
روي كار آمدن يك دولت اصولگرا در ايران مي تواند 
كار را براي ايران دش��وارتر از قبل كند. اين تحليل 
بر خالف تحليل هايي اس��ت كه عنوان مي كنند، 
روي كار آمدن اصولگراها در ايران و همسان سازي 
مواض��ع نهادهاي مختلف حاكميت ب��ا هم، كار را 
سهل تر مي كند. اين روند مي تواند دشواري هايي 
را نيز ب��ه وجود بياورد. چرا كه ه��ر نوع كنار آمدن 
امريكا با اصولگراي��ان با توجه به مواضع خاص اين 
طيف سياسي، فشار زيادي را متوجه دموكرات هاي 
امريكايي در داخل از سوي رقبا خواهد كرد. لذا مساله 
بسيار مهمي در حوزه مسائل داخلي و انتخابات در 
ايران و همچنين شرايط كلي حاكم بر صحنه داخلي 
امريكا حاكم است كه اين گزاره ها اثر خود را در دور 

بعدي مذاكرات به جاي خواهد گذاشت.

مطالبات داروسازان از دولت سيزدهم

ارز دارو تك نرخي شود
دولت آينده به جاي ارز ترجيحي ۴۲۰۰ 
توماني كه منجر به ايجاد رانت و فس��اد 
در سيس��تم دارويي بوده و بحث برانگيز 
بوده، بهتر اس��ت ارز نيماي��ي ده��د و ارز دارو تا جاي 
ممكن تك نرخي شود. اگر هم دولت خواست يارانه اي 
به دارو ده��د، آن را در اختيار بيمه قرار دهد تا به مردم 

فشار وارد نشود.

نايب رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اين مطلب و 
با اشاره به چالش هاي حوزه داروسازي و داروخانه داري 
در كشور و درخواس��ت ها در اين حوزه از دولت آينده، 
گفت: مهم ترين موضوعي كه مورد درخواست ما است، 
دسترسي مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر 
كمبودهاي دارويي بيداد مي كند و طي ۱۰ تا ۱۵ سال 
اخير هيچگاه به اندازه امروز كمبود دارويي نداشتيم. 
ما كه در داروخان��ه كار مي كنيم، ش��اهديم كه براي 
بديهي ترين داروها و حتي براي يك داروي زخم معده 
س��اده هم مردم دنبال دارو مي گردند، براي انسولين 

مردم گرفتارند و ...

     عرضه قطره چكاني ارز دولتي
به واردكنندگان و توليدكنندگان دارو

دكتر علي فاطمي افزود: يكي از مهم ترين اشكاالتي كه 
منجر به بروز اين عارضه شده است، كنترل قيمت ارز 
در حوزه دارو و بحث ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني است. اين 
موضوع باعث شده كه از آنجايي كه قيمت بسيار پايين 
است و يك پنجم قيمت واقعي است، اوال دارو به اندازه 
كافي و به موقع تامين نش��ود. به طوري كه ارز دولتي 
به صورت بس��يار كند و قطره چكاني به واردكننده يا 
توليدكننده دارو براي خريد مواد اوليه داده مي ش��ود 
و بر اين اساس واردكننده و توليدكننده نمي توانند به 
موقع دارو را تامين كنند و شاهديم كه بسياري از داروها 
متاس��فانه به موقع به دست مصرف كننده نمي رسد و 

مردم سرگردان به دنبال آنها مي گردند.

    چالش قاچاق معكوس دارو
فاطم��ي ادام��ه داد: چالش ديگري ك��ه داريم، بحث 
معروف قاچاق معكوس است؛ به طوري كه دولت يارانه 

سنگين را پرداخت مي كند، دارو را وارد ايران كرده و بعد 
مي بينيم همان دارو مجددا از كشور خارج شده و به چند 
برابر قيمت فروخته مي شود. اين مشكل از سال ۱۳۹۷ 
به بعد ايجاد شد و به دليل تحريم هاي دولت ترامپ بود 
كه اين اتفاق افتاد و ما از همان زمان دس��ت به گريبان 

اين موضوع هستيم.

    دولت آينده هيچ يارانه اي به دارو
 تخصيص ندهد

او گف��ت: دولت آينده اگر واقع��ا مي خواهد به صنعت 
داروس��ازي كش��ور كمك كند، هيچ يارانه اي به اين 
صنعت تخصيص ندهد و فقط يك سري معافيت هاي 
مالياتي در حوزه زنجيره تامين دارو چه براي واردكننده، 
توليد كننده و چه براي پخش كننده و داروخانه در نظر 
بگيرد تا بتوانند دارو را با قيمت ارزان تر در اختيار مردم 
قرار دهند. در عين حال يارانه اي هم كه دولت قرار است 
براي حماي��ت از بيماران بپردازد، به طور مس��تقيم از 
طريق سازمان هاي بيمه در اختيار بيماران قرار گيرد 
يا پوشش بيمه اي افزايش يابد، نه اينكه قيمت دارو را 
به صورت مصنوعي ارزان نگه داريم كه هم مصرف دارو 
را باال مي برد، هم قاچاق معكوس را به همراه دارد و هم 
باعث كمبود ارز و دارو مي شود. اگر واقعا قيمت ارز را به 
ارز نيمايي بدل كنند و مابه التفاوت آن را به بيمه منتقل 

كنند، در كشور به نفع همه است.
فاطمي افزود: بنابراين نظر ما اين است كه به جاي ارز 
ترجيحي ۴۲۰۰ توماني كه منجر به ايجاد رانت و فساد 
در سيستم دارويي بوده و بحث برانگيز بوده، بهتر است 
كه ارز نيمايي دهند و ارز دارو تا جاي ممكن تك نرخي 
شود و اگر هم دولت خواست يارانه اي به دارو دهد، آن را 

در اختيار بيمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود زيرا 
اگر ارز دارو تك نرخي شود، قطعا قيمت داروها افزايش 
مي يابد، اما براي اينكه به مردم فشار وارد نشود، بايد از 

سمت بيمه ها پوشش داده شود.

    لزوم حركت داروخانه ها
به سمت خدمت محوري

فاطمي تاكيد كرد: مطالب��ه ديگري كه از دولت آينده 
داريم، اين است كه كمك كنند كه داروخانه هاي ما از 
كاالمحوري به سمت خدمت محوري حركت كنند. در 
حال حاضر داروخانه هاي ما مشكالت زيادي در زمينه 
تامين نقدينگي دارند. س��ازمان هاي بيمه گر كماكان 
ش��ش تا هفت ماه پول داروخانه ها را نگ��ه مي دارند. 
در حال حاضر بزرگ ترين دغدغ��ه اي كه داروخانه ها 
دارند، سرمايه براي تامين دارو است كه به دليل بدقولي 
بيمه ها اتفاق مي افتد. واقعا بايد به حال بيمه ها فكري 
شود تا موسسات از جمله داروخانه ها را تحت فشار قرار 
ندهند. زيرا داروخانه ها از هر موسسه پزشكي ديگري 
آسيب پذيرترند. زيرا بايد پول دهند دارو بخرند و بعضا 
مجبورند دارو را نقد يا كوتاه مدت بخرند، اما از آن طرف 
بيمه ها با ش��ش تا هفت ماه تاخير پول داروخانه ها را 

مي پردازند كه اين موضوع موازنه را به هم مي ريزد.
او گف��ت: از طرف��ي بايد خدم��ات داروي��ي نوين در 
داروخانه ها مانند س��اير كش��ورهاي دني��ا، در ايران 
پايه ريزي ش��ود تا هزينه هاي سيس��تم هاي درماني 
كاه��ش يافته و ع��وارض براي مردم كمتر ش��ود. اگر 
دولت آينده همين چند كار را در حوزه دارو انجام دهد، 
هم صنعت داروس��ازي و هم زنجيره تامين دارو و هم 

داروخانه ها وضعيت بهتري خواهند داشت.

     از پرداخت حق فني داروخانه ها چه خبر؟
فاطمي درباره وضعيت پرداخت حق فني داروخانه ها نيز 
گفت: در اين زمينه گشايشي اتفاق افتاد و اين مساله 
قانوني را در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل كردند. به طوري كه 
در بند »ل« تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اين مساله را 
حل كرد و فعال حق فني را داروخانه ها به صورت قانوني 
دريافت مي كنند و ديوان عدالت اداري ديگر نمي تواند 

ايراد بگيرد كه چرا اين موضوع مصوبه قانوني ندارد.

گزارش

رويداد

انتصاب وزير زن از جمله مطالبات زنان است كه در 
دولت هاي پيشين تنها در مقطعي كوتاه شاهد اين 
اتفاق بوديم. برخالف اينكه ش��اهد اشاره به حضور 
زنان در س��طح مديريت وزارتخانه ها در برنامه هاي 
تبليغاتي كانديداها هستيم اما اين مساله با توجيهاتي 
كه قابل قبول نيست بعد از اتمام تبليغات نامزدها، 

حذف مي شود.

    مطالبات زنان در دوران انتخابات 
پر رنگ مي شود

عضو هيات مدي��ره انجمن ايراني مطالعات زنان، با 
بيان اينكه مفهوم مطالبات احساس نيازي است كه 
به خواسته تبديل شده است و دولت ها نمي توانند 
بي توجه از كنار مطالبات زنان كه نيمي از جمعيت 
جامعه را تشكيل مي دهند عبور كنند، اظهار كرد: 
در نظر داشته باشيم كه هر گامي در جهت آرامش 
و آسايش زنان برداشته مي شود تاثير آن در خانواده 
و در رواب��ط ميان همس��ران، والدي��ن و فرزندان 
محسوس است. با اين وجود تنها در مقاطع حساس 
مانند انتخابات شاهديم كه توجه به مطالبات زنان 
در شعارهاي انتخاباتي پر رنگ است گرچه عمدتًا و 
عمال هم به ثمر نمي رسند. دكتر تهمينه شاوردي 
ادامه داد: از س��وي ديگر تعداد كم نمايندگان زن 
در دوره هاي مختل��ف مجلس )۵.۵ درصد( مانعي 
براي به ثمر رس��يدن لوايح و طرح هايي است كه از 
سوي اين نمايندگان يا دولت در خصوص حمايت 
از خواس��ته ها و مطالب��ات زنان مطرح مي ش��ود. 
به همين دليل اس��ت كه اگر مطالب��ات زنان را در 
دولت هاي پيش��ين و انتظاراتي كه از دولت آينده 
دارند مقايس��ه كني��م؛ تقريبا نيازه��ا و انتظارات 
حول چند محور مشخص بيان مي شود لذا به نظر 
مي رس��د تالش هايي كه توس��ط دولت هاي وقت 
انجام ش��ده است چندان به ثمر نرسيده است. اين 
امر نافي پيگيري مسووالن نيست اما بايد پذيرفت 
كه مشكالت، جدي تر يا گسترده تر از اقدامات انجام 
شده اس��ت. گرچه برخي از مطالبات با جابه جايي 

دولت ها به فراموشي سپرده مي شود.

    اولين خواسته زنان كاهش شكاف جنسيتي
اين جامعه شناس ادامه داد: گرچه آمار بيانگر افزايش 
درصد زنان در س��مت هاي مديريت است اما سطح 
مديري��ت آنها و اينكه آيا در س��طح مديران رده باال 
پذيرفته شده اند يا در سطح مديران مياني و خرد و 

رده پايين، قابل تامل است. 
او ب��ا بي��ان اينكه به ج��رات مي توان گف��ت اولين 
خواسته زنان كاهش شكاف جنسيتي است، گفت: 
از ابعاد حقوقي مسائلي همچون اليحه امنيت زنان، 
 افزايش حداقل س��ن قانوني ازدواج و پيشگيري از 
كودك همسري، مطالباتي اس��ت كه بارها توسط 
زنان و طي چندين س��ال مورد پيگيري اما تاكنون 
مورد تصويب قرار نگرفته است كه ادامه اين امر قطعًا 

پيامدهاي اجتماعي به دنبال دارد.

    حمايت مالي و قانوني از زنان
ش��اوردي حمايت هاي مالي و قانوني از زنان خود 
سرپرست و بدسرپرس��ت را از ديگر مطالبات زنان 
دانس��ت و گفت: در پيگيري هاي دعاوي، زنان به 
دليل مشكالت مالي بعضًا از پيگيري حق و حقوق 
خود منصرف مي ش��وند. در اين ح��وزه نيز به نظر 

مي رس��د نيازمند س��اختاري جهت حمايت هاي 
مش��اوره اي و حقوق ب��راي زنان هس��تيم. تامين 
اشتغال زنان نيز از ديگر مطالبات است. نتايج طرح 
آمارگيري نيروي كار بهار ۱۳۹۹ بيانگر اين است كه 
نرخ بيكاري زنان و دختران ۱۸ تا ۳۵ سال معادل 
۲۴.۳ درصد است كه اين آمار در ميان مردان ۱۵ 
درصد است. بنابراين كاهش اين شكاف امروزه يكي 

از مطالبات زنان است.
شاوردي با تاكيد بر لزوم كاهش زمينه هاي خشونت 
خانگي به ويژه خش��ونت والدين عليه دختران كه 
ش��اهد نمونه هايي از آن طي چند ماه اخير بوديم، 
گفت: ضروري اس��ت ضمن بازنگ��ري در قوانيني 
كه در اين زمينه وجود دارد بايد مجازات خش��ونت 
عليه فرزندان تش��ديد شود. آگاهي هاي فرهنگي و 
اجتماعي از طريق رسانه هاي اجتماعي به والدين و 
 جوانان داده شود. شايان ذكر است كه بعضًا موقعيت 
اجتماعي- اقتصادي بالقوه زن��ان تحصيلكرده در 
جامعه توجه به اولويت هاي مطالبات آنها را ضروري 
مي كند. ضمن اينكه اين قشر توان مديريتي بااليي 
دارند و مي توانند در هدايت و تصميم س��ازي هاي 

مديران نيز نقش مهمي ايفا كنند.

انتصاب »وزير زن«؛ وعده اي كه هر ۴ سال يك بار تكرار مي شود

ذرهبین

معاون بيمه اي س��ازمان تامين اجتماعي با بيان 
اينكه در حالت كلي هر بيمه ش��ده اي استحقاق 
درمان داشته باشد غرامت دستمزد ايام بيماري 
را هرچند روز باشد مي پردازيم، گفت كه كاهش 
زمان پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري كرونا 
از ۱۴ به ۱۰ روز از سوي تامين اجتماعي درست 
نيست و غرامت ۱۴ روز مرخصي ناشي از بيماري 
كرونا بدون ني��از به مراجعه حض��وري پرداخت 
مي شود. مهرداد قريب در پاسخ به پرسشي مبني 
بر كاهش زم��ان پرداخت غرامت دس��تمزد ايام 

بيم��اري كرونا از ۱۴ به ۱۰ روز اظهار كرد: چنين 
چيزي درست نيست و ۱۴ روز غرامت ايام بيماري 
كرونا به صورت علي الحساب پرداخت مي شود. او 
افزود: البته مش��كلي هم در لينك شدن با وزارت 
بهداشت داشتيم ولي اگر به صورت آنالين سوابق 
پزش��كي را مش��اهده كنيم بدون نياز به مراجعه 
حضوري به صورت علي الحس��اب اين خس��ارت 
را مي پردازي��م. مع��اون بيمه اي س��ازمان تامين 
اجتماعي با اشاره به ايام بيماري طوالني تر گفت: 
اگ��ر مرخصي ادامه دار باش��د با تاييديه پزش��ك 

معتمد س��ازمان و تاييديه كميس��يون مربوطه 
غرامت را مي پردازيم. ممكن است در افراد مختلف 
مدت زم��ان بيماري متفاوت باش��د اما در حالت 
كلي هر بيمه ش��ده اي اس��تحقاق درمان داشته 
باشد غرامت دستمزد ايام بيماري را هرچند روز 
باشد مي پردازيم. قريب اضافه كرد: از سوي تامين 
اجتماعي مشكلي ندارد و اگر افرادي در اين زمينه 
سوال يا مشكلي دارند مي توانند مراجعه كرده يا 
با ۱۴۲۰ تماس بگيرن��د و راهنمايي هاي الزم را 

دريافت كنند.

غرامت دستمزد ايام بيماري كرونا، ۱۴ روزه است
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