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يادداشت- 1

اقتصاد ايران، ظرفيت ها و چالش ها
با وج��ود آنكه اقتص��اد ايران 
توانس��ت از سال هاي سخت 
تحري��م عبور كن��د اما قطعا 
ظرفيت ه��ا و امكانات��ي نيز 
وجود داشت كه ناديده گرفته 
ش��دند و همين موض��وع ما 
در دس��تيابي به اهداف كالن 
اقتصادي ناكام گذاشت. اينكه 
در شرايط دش��وار 1400، ميزان تجارت كشور از مرز 
100 ميليارد دالر عبور كرد، نش��ان مي دهد كه تنها با 
كنار رفتن بخشي از محدوديت هاي كرونا تا چه ميزان 
امكان افزايش مبادالت بين الملل��ي وجود دارد. حال 
اگر بنا باش��د اين محدوديت ها در ح��وزه تحريم هاي 
بين المللي نيز اجرايي شود، قطعا اوضاع متفاوت خواهد 
شد.  آنچه كه در برنامه ريزي براي آينده اقتصادي كشور 
بيشترين اهميت را دارد، درس گرفتن از دوران تحريم 
و به كارگيري ظرفيت هايي است كه تاكنون كمتر به 
آن توجه شده اس��ت. در سال هايي كه دست دولت در 
تامين منابع ارزي بسته بود، بخش خصوصي توانست 
با عبور از مشكالت و محدوديت ها، بخشي از ارز مورد 
نياز كش��ور را تامين كند. ما بايد اين درس را در حوزه 
فعاليت هاي اقتصادي بگيريم كه از تصدي گري دولت 
چيزي عايد ما نمي ش��ود و بايد تالش كرد كه حتي در 
دوران بدون تحريم نيز فعاليت هاي مستقيم اقتصادي 
دولت به حداقل كاهش پيدا كند. در صورتي كه برجام 
بار ديگر اجرايي ش��ود، قطعا همانند س��ال هاي قبل، 
تعداد زيادي از شركت هاي خارجي بار ديگر به ايران باز 
خواهند گشت و اگر شرايط الزم را فراهم كنيم، قطعا 
امكان جذب سرمايه گذار و فعال كردن اقتصاد كشور 
در حوزه هاي مختلف وجود خواهد داشت. اين موضوع 
در بلندمدت نيز به نفع ما خواهد بود. اگر از كشورهاي 
مختلف، ش��ركت هاي متنوع��ي وارد ايران ش��وند و 
سرمايه گذاري هاي گسترده اي انجام دهند، قطعا تحريم 
كردن دوباره اقتصاد ايران كاري دشوارتر خواهد بود، زيرا 
همين شركت ها به دولت هايشان فشار مي آورند و اجازه 
ادامه در صفحه 8 اين كار را نمي دهند.  

عباس آرگون

متوسط قيمت اسمي مسكن در اسفند سال گذشته 6.2 درصد رشد كرد

تركش جنگ اوكراين به دامن ملك 

يادداشت-3يادداشت-2 گزارش

 بازگشت دوباره حقيقي ها 
به بورس

خانه نشيني زنان در جامعه 
امروز محال است

بلومبرگ: 
هفت سناريوي بدبينانه  در مورد  جنگ  اوكراين بازار بعد از عيد روي خوشي به 

سهامداران نش��ان داده است و 
اين را مي توان از رشد قيمت ها 
و افزايش ارزش معامالت خرد 
سهام متوجه شد. در زمستان 
سال گذش��ته ارزش معامالت 
در حدود 2 همت بود ولي بعد از 
عيد شاهد رشد ارزش معامالت 
بوديم كه امروز به 8 همت هم رسيد كه نكته بسيار مثبتي 
است. همچنين ش��اهد ورود پول حقيقي به بازار هستيم 
و حقيقي هايي كه در نيمه دوم س��ال 1400 ترجيح داده 
بودند از بازار خارج ش��وند، اي��ن روزها ترجيح مي دهند از 

صندوق هاي درآمد ثابت دوباره به بازار سهام ورود كنند.
ارزان شدن و ارزنده بودن بازار در كنار رشد جهاني قيمت 
نفت كه هم روي كرك اس��پرد پااليش��ي ها اثر گذاشته و 
هم به صورت سنتي همواره تأثير مثبتي روي بازار داشته 
است، از داليل بازگش��ت حقيقي ها به بازار است. قيمت 
نفت نسبت به اس��فندماه و اوايل جنگ اوكراين و روسيه 
كاهش داشته ولي همان طور كه در اول فوريه موسسه جي 
بي مورگان اعالم كرد، اگر اختالل در حجم صادرات روسيه 
در طول سال 2022 ادامه پيدا كند، نفت برنت مي تواند تا 
بشكه اي 185 دالر تا پايان سال رشد داشته باشد. احتمااًل 
اين افزايش نرخ منجر به كاهش عرضه سه ميليون بشكه 
در روز مي شود، حتي اگر توليد نفت شيل هم به ماكسيمم 
خود برس��د، نمي تواند اين ميزان تقاضا را پوشش دهد و 
نهايتا با توجه به محدوديت هاي ني��روي كار و عدم وجود 
زيرساخت هاي الزم تا پايان سال ميالدي نمي توان انتظار 
توليد بيش از 1.4 ميليون بش��كه در روز از شيل را داشته 
باشيم. از طرفي، دبير مجمع بين المللي انرژي هفته پيش 
اعالم كرد كه قيمت نفت ممكن است به 150 دالر در هر 
بشكه برس��د. يكي از اصلي ترين داليل كسري نفت، عدم 
توليد شركت هاي نفتي امريكايي به ميزان قبل از پاندمي 
كوويد 19 است كه دليل آن را مي توان در محدوديت هاي 
ساختار نظام سرمايه و زنجيره آن بدانيم. اوپك اعالم كرده 
است كه برنامه اي براي افزايش توليد ندارد. با توجه به تمامي 
اين مس��ائلي كه گفته ش��د روند نفت را براي سال 1401 
همچنان صعودي مي بينيم و در صورت احياي برجام كه 
تقريبا وقوع آن قطعي شده است، باعث مي شود كه دولت 
درآمد نفتي بسيار چشمگيري داشته باشد و همين انگيزه 
دولت را براي انتشار اوراق قرضه كم مي كند و بازار سرمايه از 
اين تهديد در امان مي ماند. احتمال تغييرات در سود بانكي 
ديگر پارامتر تاثيرگذار اس��ت كه در صورت افزايش سود 
بانكي، اين موضوع تاثير منفي بر بازار سرمايه خواهد داشت. 
از نظر تكنيكالي روند كلي بازار سرمايه صعودي است و هر 3 
ضلع مثلث آتش بازار كه عبارتند از حجم، قيمت و زمان روند 
صعودي را تاكيد مي كنند. در صورت وقوع برجام و كاهش 
ريسك سيستماتيك و شروع چرخه ريسك پذيري احتماال 
شاهد پيشي گرفتن بازدهي شركت هاي كوچك نسبت به 
ادامه در صفحه 8 شركت هاي بزرگ خواهيم بود. 

بس��ياري از متفك��ران بر اين 
باورند كه تاريخ بشر به نوعي 
روايت تاريخي مردساالري و 
مردسروري بوده است و چنين 
فرآيندي منجر به شكل گيري 
عقايدي قالبي در حوزه ميان 
جنسيتي شده اس��ت. از اين 
منظر، زنان معمواًل به عنوان 
موجودات احساس��اتي و مردان به عن��وان موجودات 
عقالني توصيف مي شوند. در اغلب فرهنگ ها مردان به 
عنوان موجودات قوي و زنان به عنوان موجوداتي كه به 
لحاظ جسماني ضعيف تر هستند قلمداد مي شوند. بر 
اساس اين نظريات اس��اس، جهان به دو بخش تقسيم 
مي شود؛ بخش��ي متعلق به مردان و ديگري متعلق به 
زنان. احساسات و عواطف متعلق به دنياي زنانه و فعاليت 
و تحرك متعلق به دنياي مردانه معرفي مي شود. تفكر 
قطبي شدن در مورد جنسيت توسط زبان دائما توليد 
و بازتوليد مي شود. چنين فرآيندي سبب نهادينگي و 
قاعده مندي نابرابري تا ساليان اخير بوده است. در چند 
دهه اخير، با وقوع تغييرات در حوزه هاي مختلف و توجه 
به توانايي هاي زنان و توانمندي آنها در اجتماع بسياري 
از بنيان هاي نابرابري تضعيف شد. اگر چه نقطه شروع 
اين حركت را مي توان دراعطاي حق راي به زنان پس از 
جنگ جهاني اول در بعضي از كشورها يافت، اما اعطاي 
اختيارات به زنان تنها به تازگي به روند غالب تبديل شده 
است. اما اگر بخواهيم نگاهي واقع بينانه به ايران در اين 
رابطه داشته باشيم بايد بگوييم كه متاسفانه ما هنوز تا 
حدودي با استانداردهاي جهاني فاصله داريم.  هر چند 
كه ايران در زماني جزو اولين كش��ورهايي بود كه حق 
راي را براي زنان به رس��ميت ش��ناخت در حال حاضر 
همه ما از بي توجهي به حقوق زنان در تمامي عرصه ها 
مطلع هستيم؛ همين ماجراي اخيري كه زنان سينماگر 
در بيانيه اي به آن اش��اره كردن��د. چنين حركت هايي 
مي تواند آغاز راهي باش��د براي اينكه مس��ووالن بيش 
از قبل به وضعيت زن��ان در عرصه هاي مختلف جامعه 
توجه كنند. ما نمي توانيم به بهانه چنين اتفاقاتي زنان را 
خانه نشين كنيم. اين اتفاق رخ نخواهد داد. در جامعه 
رو به جلوي امروز حداقل چنين چيزي محال است.  اما 
اينكه به حق و حقوق آنها توجه كنيم، وضعيت اشتغال 
و زندگي آنها را مورد بررس��ي قرار دهيم و شرايط را 
براي بهتر شدن اين روند فراهم كنيم از وظايفي كه 
بر عهده كساني است كه در مسند قدرت نشسته اند، 
فرقي نمي كند زن باشند يا مرد بايد براي احقاق حقوق 
همنوع خود پيش قدم شوند. نبايد بگذاريم كه زنان در 
سطوح مختلف اجتماعي مورد تبعيض قرار بگيرند. 
نبايد به دليل زن بودن توانايي هايشان ناديده گرفته 
شود. هنوز مساله دستمزد زنان و تفاوت چشمگير آن 
با دستمزد مردان در كشور ما به طور كامل حل نشده 
ادامه در صفحه 8 است. 

بلومبرگ نوش��ت: اكث��ر درگيري ها به س��رعت پايان 
مي يابند، اما اين يكي به نظر مي رسد كه اين طور نخواهد 
شد. پيامد هاي اين جنگ مي تواند از تورم جهاني تا جنگ 
جهاني سوم متغير باشد. ما در چيزي شبيه به يك جنگ 
سرد جديد به سر مي بريم. ما قبال نيز مشكل تورم داشتيم. 
جنگ اوكراين چيزي ش��بيه حمله كشور هاي عربي به 
اسراييل در سال 19۷3 يا حمله شوروي به افغانستان در 
سال 19۷9 است. تاثير اقتصادي جنگ بر قيمت انرژي و 

مواد غذايي هشدار تورم جهاني را گوشزد مي كند.

  به گزارش »انتخاب«، در ادامه اين مطلب آمده 
است: بدترين سناريو را در نظر بگيريد.

من قبال در اينجا اس��تدالل كرده ام كه وضعيت جهاني 
امروز بيش از هر دوره ديگري يادآور دهه 19۷0 است. ما 
در چيزي شبيه به يك جنگ سرد جديد به سر مي بريم. 
ما قبال نيز مش��كل تورم داشتيم. جنگ اوكراين چيزي 
شبيه حمله كشورهاي عربي به اسراييل در سال 19۷3 
يا حمله شوروي به افغانستان در سال 19۷9 است. تاثير 
اقتصادي جنگ بر قيمت انرژي و مواد غذايي هشدار تورم 
جهاني را گوشزد مي كند. شرايط كنوني اوكراين بسيار 
بهتر از شرايط لهستان در سال 1939 است. سالح هاي 
غربي در حال رس��يدن به اوكراين هستند. اين سالح ها 
پس از حمله آلمان نازي به لهستان، به ورشو نرسيدند. 
اوكراين فقط با تهديد روس��يه مواجه است در حالي كه 
لهستان بين هيتلر و استالين تقسيم شد. اياالت متحده 
و متحدانش نه فق��ط يك بحران بلكه بايد س��ه بحران 
ژئوپليتي��ك را در نظر بگيرند كه همگ��ي مي توانند به 
س��رعت اتفاق بيفتند، همانطور كه در جنگ ژاپن عليه 
چين و پ��س از آن جنگ هيتلر عليه اروپ��اي غربي در 
س��ال 1940 رخ داد و همين طور جنگ ژاپن با امريكا و 
امپراتوري هاي اروپايي در آسيا در سال 1941. اگر چين 
در س��ال آينده به تايوان حمله كند و جنگي بين ايران و 

دشمنان منطقه اي كه به طور فزاينده اي با يكديگر همسو 
شده اند -كشورهاي عربي و اسراييل- آغاز شود، آن زمان 
اس��ت كه مي توانيم درباره جنگ جهاني سوم صحبت 
كنيم. آخرين باري كه در كي يف بودم، با استيون پينكر 
روانشناس دانشگاه هاروارد شرط بندي كردم. شرط من 
اين بود كه »تا 31 دسامبر 2029، يك جنگ متعارف يا 
هسته اي حداقل يك ميليون نفر را قرباني خواهد كرد.« 
من مشتاقانه اميدوارم كه شرط را ببازم. اما عصبانيت من 
يك اضطراب غيرمنطقي نبوده و نيست. همانطور كه در 
كي يف نشسته بودم و در مورد نيات احتمالي والديمير 
پوتين و آسيب پذيري اوكراين فكر مي كردم، مي توانستم 

شاهد وقوع جنگ باشم.
در س�ال 2012، من و پينكر در مورد اينكه آيا 
جهان در حال صلح آميزتر ش�دن است يا خير 
بحث كرده ايم، به طور دقيق، آيا روند معناداري 
براي كمتر شدن خطر جنگ وجود داشته است؟

پينكر ادعايي دوگانه دارد؛ اول، از حدود سال 1945 يك 
»صلح طوالني« بين قدرت هاي بزرگ وجود داشته است 
كه به طور قابل توجهي در تض��اد با درگيري هاي قبلي 
قدرت هاي بزرگ اس��ت. دوم، يك »صل��ح جديد« نيز 
وجود دارد كه با »جنگ، نسل كشي و تروريسم« مخالف 
است و از زمان پايان جنگ سرد به طور ناگهاني آغاز شده و 
ادامه يافته است. به طور خالصه، پينكر استدالل مي كند 
كه »كاهش قابل توجهي در ميزان خشونت اتفاق افتاده 
است كه ناشي از شرايط سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك 
است. او پيش بيني مي كند كه »احتمال وقوع يك دوره 
خشونت آميز بزرگ در دهه آينده با احتساب 100 هزار 
كشته در س��ال يا يك ميليون مرگ، در كل 9.۷ درصد 
است.« البته من معتقدم كه شانس آن باالتر از اين رقم 
اس��ت. حتي اگر بپذيريم كه جهان از سال 1950 كمتر 
پذيراي جنگ هاي بزرگ ش��ده است، اما آمار نمي تواند 
تضميني براي ادامه اين روند ارايه كند. اين حقيقت عميق 

و گيج كننده براي اولين بار توسط يك دانشمند انگليسي 
كه بيش از 140 سال پيش متولد شد، بيان شد. لوئيس 
فراي ريچاردسون به عنوان يك فيزيكدان، بيشتر دوران 
حرفه اي خود را صرف كار روي هواشناسي كرد. تحقيقات 
او در مورد جنگ در طول زندگي خود ناشناخته ماند. تنها 
در سال 1960، يعني هفت س��ال پس از مرگ او، براي 
دو كتابش با عنواين »اسلحه و ناامني« و »آمار نزاع هاي 
مرگبار« ناشر پيدا شد. ريچاردس��ون »نزاع مرگبار« را 
اينگونه تعريف كرد: »هر نزاعي كه باعث مرگ انس��ان 
شود«، نه تنها جنگ، بلكه »قتل، راهزني و شورش«. او 
تمام تلفات درگيري هاي مرگبار را به صورت لگاريتمي با 
پايه 10 تنظيم كرد تا درگيري هاي مرگبار را در مقياس 
ريش��تر به دس��ت آورد. در تحليل او از همه »نزاع هاي 
مرگبار« بين سال هاي 1820 و 1950، تنها جنگ هاي 
جهاني بودند كه به بزرگي ۷ ريشتر رسيدند. اين جنگ ها 
سه پنجم كل مرگ و مير نمونه هاي او را تشكيل مي دادند. 
جهان پس از جنگ جهاني دوم نسبت به نيمه اول قرن 
بيستم يا قرن نوزدهم خشونت كمتري داشته اما يك دوره 
طوالني صلح لزوم��ا دليلي بر تغيير احتمال جنگ هاي 
بزرگ نيست. احتمال يك جنگ بسيار بزرگ به بزرگي 
جنگ جهاني دوم كماكان ثابت است. براي بررسي ابعاد 
جنگ روسيه و اوكراين، معتقدم كه نتيجه اين جنگ به 

پاسخ به سواالت زير بستگي دارد: 
آيا روس ها موفق مي شوند كي يف و ولوديمير 
زلنسكي، رييس جمهور اوكراين را در عرض دو، 

سه يا چهار هفته در دست بگيرند؟
پاسخ، »هرگز« است. اگرچه ممكن است كرملين به طور 
موقت برخي از نيروهاي خ��ود را از اطراف كي يف خارج 
كرده باشد، اما اكنون ترديدي وجود ندارد كه تغييري در 
برنامه صورت گرفته است. در يك جلسه توجيهي در 25 
مارس، ژنرال هاي روسي ادعا كردند كه هرگز قصد آنها 
تصرف كي يف يا خاركيف نبوده است و هدف از حمالت 

در آنجا فقط منحرف كردن و تحقير نيروهاي اوكرايني 
بوده اس��ت. هدف واقعي روسيه به دست آوردن كنترل 

كامل بر منطقه دونباس در شرق كشور بوده و هست.
چيزي كه مي خواهيم بدانيم اين است كه آيا ارتش پوتين 
مي تواند به ه��دف محدودتر يعني محاص��ره نيروهاي 
اوكرايني در دونباس و شايد تامين يك »پل زميني« از 
روسيه به كريمه در امتداد ساحل درياي آزوف دست يابد 
يا خير. تنها چيزي كه مي توان با قطعيت گفت اين است 
كه اين روند نسبتا كند و خونين خواهد بود، همانطور كه 

نبرد وحشيانه ماريوپل به وضوح نشان داده است.
  آيا تحريم روسيه انقباض اقتصادي شديدي در 
اين كشور ايجاد مي كند كه پوتين را از دستيابي 

به پيروزي باز دارد؟
اقتصاد روس��يه مطمئنا از محدوديت هاي غربي ضربه 
سختي خورده است، اما من همچنان بر اين عقيده هستم 
كه براي پايان دادن به جنگ به اين كشور ضربه سختي 
وارد نشده است. تا زماني كه دولت آلمان در برابر تحريم 
صادرات نفت روسيه مقاومت مي كند، پوتين همچنان 
ارز كافي براي حفظ اقتصاد جنگي خود به دست مي آورد. 
بهترين شاهد اين ادعا، بهبود قابل توجه نرخ برابري روبل 
با دالر است. قبل از جنگ يك دالر 81 روبل خريد و فروش 
مي شد. پس از جنگ، اين نرخ به 140 كاهش پيدا كرد. 
روز پنجش��نبه اين نرخ به 81 بازگشت كه نشان دهنده 
تركيبي از پرداخت هاي خارجي براي نفت و گاز و كنترل 

سرمايه روسيه بود.
 آيا تركيبي از بحران نظامي و اقتصادي باعث 

كودتا عليه پوتين مي شود؟
همانطور كه دو هفته پيش مطرح كردم، دولت بايدن روي 
تغيير رژيم در مسكو شرط بندي كرده است. نه تنها دولت 
اياالت متحده، پوتين را جنايتكار جنگي معرفي كرده بلكه 
اقداماتي را براي محاكمه جنايتكاران روسي درنظر گرفته 
است. ...  ادامه در صفحه 3

مصطفي اقليماسارا فالح

بلومبرگ بررسي كرد  سخنگوي دولت از تالش براي تغيير گفت

 براي مقابله با بحران غذايي 
4  اولويت در دستور كار قرار بگيرد

 هفت سناريوي بدبينانه 
در مورد جنگ اوكراين

همين صفحه      صفحه 2    

صفحه 5    

 اقتصاد 
در محاصره بي برنامگي

 زنگ بحران 
در بازار مواد غذايي!

 تحليلگران: 
اصالح قيمت زياد دوام نمي آورد و 

قيمت در آستانه يك جهش ديگر است

»تعادل« بررسي مي كند

آن طور كه از داده هاي مربوط به شبكه بيت كوين 
پيداس��ت، حجم خريد نهنگ ها و سرمايه گذاران 
كوچك در هفته هاي اخير رشد محسوسي داشته 
است. عالوه  بر اين، برخي از تحليلگران هم معتقدند 
كه بيت كوين در آستانه يك جهش صعودي ديگر 
قرار دارد. از س��وي ديگر طبق داده هاي ش��ركت 
تحليلي گلس��نود، خريداران خ��رد و نهنگ هاي 
بيت كوين در هفته هاي اخير به شدت بيت كوين را 
انباش��ت كرده اند و به نظر مي رسد كه فعاالن بازار 
مجدداً نس��بت به بيت كوين و نق��ش آن در آينده 
صفحه 6 را بخوانيد اقتصاد خوش بين شده اند.  

بحث ورود دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پوليس به 
بازار س��رمايه س��اليان س��ال بود كه به عنوان يكي 
از راهكارهاي حرفه اي س��ازي فوتب��ال ايران مطرح 
مي شد، اما هر بار موانعي بر سر اين اتفاق وجود داشت. 
با توجه به سياست هاي دولت سيزدهم و تأكيد ويژه 
سازمان خصوصي سازي بر ورود دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس به بازار سرمايه، اين اتفاق سرانجام در 
اسفندماه سال گذشته با وجوِد تمامي انتقادات و كم 
و كاستي ها به واقعيت تبديل شد.  انتشار صورت هاي 
مالي دو باش��گاه پرطرفدار پايتخت به بازار سرمايه 
موجي از انتقادات را متوجه اركان مختلف كشور كرد و 
از سازمان بورس تا مديران دو باشگاه را در مقابل موجي 
صفحه 4 را بخوانيد از انتقادات قرار داد.   

نشانه هاي صعودي 
در شبكه بيت كوين

سومين باشگاه ايراني 
در راه بورس



س��خنگوي وزارت امور خارجه امري��كا در كنفرانس 
خبري هفتگي اش به سواالتي درباره وقفه در مذاكرات 
وين پاس��خ داد. به گزارش وب��گاه وزارت امور خارجه 
امريكا، ند پرايس س��خنگوي وزارت امور خارجه اين 
كشور در كنفرانس خبري هفتگي اش در پاسخ به اينكه 
سعيد خطيب زاده همتاي ايراني او اظهاراتي مشابه با 
اظهارات اخير امريكا را درب��اره وضع فعلي مذاكرات 
وين پس از وقفه ايجاد شده در آن مطرح كرده است و 
در پاسخ به اينكه وقفه در مذاكرات وين تا چند هفته 
طول خواهد كشيد، گفت: همه كساني كه در مذاكرات 
مش��اركت داش��ته اند به خوبي مي دانند چه كس��ي 
پيشنهادهاي سازنده اي مطرح كرده است، چه كسي 
درخواست هايي را مطرح كرده كه به برجام بي ربطند 
و ما چطور به موقعيت فعلي رسيديم؛ ما راجع به اين 
مسائل، به طور علني بحث نمي كنيم. هنوز بر اين باوريم 

كه فرصت غلبه بر اختالفات باقي مانده  وجود دارد.
پرايس در ادام��ه گفت: درباره س��والي كه مربوط به 
بازه زماني است، بايد بگويم ما قبال مفصل در اين باره 
صحبت كرده ايم. ما امروز در تاري��خ ۴ آوريل ۲۰۲۲ 
هنوز بر اين باوريم كه بازگشت دوجانبه به پايبندي، 
در راس��تاي منافع ما در زمينه عدم اشاعه تسليحات 
هس��ته اي و در راستاي منافع گسترده تر ما در زمينه 
امنيت ملي است. به اين دليل كه امروز هم مانند قبل، 
بازگش��تي دوجانبه به پايبندي دوباره موجب اعمال 
محدوديت هاي قابل راستي آزمايي و دايمي بر برنامه 
هسته اي ايران خواهد ش��د، به قول خودمان، يعني 
برنامه هس��ته اي ايران را دوباره داخل جعبه خواهد 
گذاشت، طوري كه به نفع ما و به نفع اروپايي ها خواهد 
بود كه عضوي از گروه 1+۵ هستند و نه تنها به نفع آنها، 

بلكه به نفع جامعه گسترده تر بين المللي خواهد بود.
او همچنين گفت: حاال، ايران از س��ال ۲۰1۸، يعني 
از وقتي دولت قبلي]امريكا[ از توافق هس��ته اي ايران 
خارج ش��د، پيش��رفت هاي چش��م گيري در برنامه 
هسته اي اش داشته اس��ت و تداوم اين پيشرفت ها به 
تدريج از منافع عدم اش��اعه اي بازگشت دوجانبه به 
برجام براي ما و متحدان و شركايمان در سراسر جهان 
مي كاهد. به محض اينكه ديگر نفعي براي ما نداشته 
باشد، به محض اينكه پيش��رفت هاي ايران در برنامه 
هسته اي اش فراتر از آن منافع عدم اشاعه اي بروند كه 
در ازاي بازگشت دوجانبه به پايبندي نصيب ما خواهد 
شد، آن وقت است كه توافق ديگر به نفع ما نخواهد بود 
و ما براي اطمينان يابي از اينكه ايران هيچگاه نتواند به 
يك سالح هسته اي دست پيدا كند، دنبال روش هاي 
ديگري خواهيم رفت. سخنگوي وزارت امور خارجه 
امريكا در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي رسد وقفه  
در مذاكرات وين دارد طوالني تر مي شود يا اينكه ايران 
از سرعت پيشرفت در برنامه هسته اي اش كاسته است 
تا فرصت بيشتري وجود داش��ته باشد، گفت: من در 
جايگاهي نيس��تم كه از اين جا برنامه هسته اي ايران 
را ارزيابي كنم، جز اينكه بگويم وقتي توافق هسته اي 

در آغاز كامال اجرايي شده بود، زمان گريز ]هسته اي[ 
اي��ران نزديك به يك س��ال بود. وقت��ي توافق كامال 
اجرايي ش��ده بود، اين بازه زماني از چند ماه معدود به 
تقريبا 1۲ ماه رسيده بود و ما از طريق همكارانمان در 
اينجا]وزارت امور خارجه امريكا[ و كارشناسان مان در 
جامعه اطالعاتي امريكا و كارشناس��ان مان در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مطلعيم كه ايران به تعهداتش 
تحت برجام]توافق هسته اي[ پايبند بود و پروتكل هايي 
كه به منظور ممانعت قابل راستي آزمايي و دايمي ايران 
از دست يابي به يك سالح هس��ته اي مقرر شده بود، 
كارآمد بودند. پرايس در اين راستا بيان كرد: حاال ايران 
از سال ۲۰1۸ در موقعيتي قرار گرفته است كه سرعت 
برنامه هس��ته اي اش را به طريقي كه توس��ط برجام 
ممنوع مي بود و از آنها ممانعت مي شد، افزايش داده 
است و با وجود اين، ايران توانسته است اين زمان گريز 
را از زماني كه ]اجراي توافق[ ش��روع شد، به نقطه اي 
برساند كه طبق محاسبات ما، به جاي چند ماه، چند 
هفته باشد. اين به عنوان طرح و قضيه اي بلندمدت براي 
ما غيرقابل قبول است. تنها طرح بلندمدتي كه براي 
ما قابل قبول مي باشد، اين است كه ايران هرگز نبايد 
مجاز به دست يابي به يك سالح هسته اي باشد. او در 
اين باره گفت: همانطور كه قبال گفته ام، ما همچنان بر 
اين عقيده ايم كه بهترين راه دست يافتن به اين مهم، 
در حال حاضر از طريق بازگشتي دوجانبه به پايبندي 
به توافق هسته اي ايران است. در نهايت، اين رويه اگر 

برنامه هسته اي ايران فراتر از نقطه اي برود كه برجام 
مي تواند در راستاي منافع ما باشد، برقرار نخواهد بود.

پرايس در پاسخ به س��وال ديگري مبني بر اينكه آيا 
شفاف سازي مساله پي ام دي )ابعاد نظامي احتمالي( 
برنامه هسته اي ايران پيش شرطي براي دست يافتن 
به يك توافق اس��ت يا نه، و آيا اين اتفاق مي تواند پس 
از احياي برجام بيفتد، گفت: ما همانطور كه مي دانيد 
در زمينه اين مس��ائل نظر آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي را قبول داريم. آژانس اس��ت ك��ه بايد در زمينه 

خواسته هايش از ايران رضايت داشته باشد.
اظهارات پرايس درباره مذاكرات وين در پي اين مطرح 
مي شود كه اخيرا با توجه به برخي تحوالت ايجاد شده 
در مناسبات سياسي بين المللي به ويژه در پي حمله 
روسيه به اوكراين و تصميم گيري بر سر برخي مسائل 
باقي مانده، دور هش��تم مذاكرات وين با وقفه مواجه 

شده است.
س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان در اين باره در نشست خبري اخيرش گفت: 
آن چه كه در وين هس��ت به خاطر رويكرد امريكا در 

نقطه توقف قرار دارد .
خطي��ب زاده با بيان اينكه دولت واش��نگتن در مورد 
موضوعات باقي مانده در مذاكرات وين هنوز تصميمات 
سياسي خود را نگرفته است تصريح كرد: امريكا تالش 
مي كند موضوعات باق��ي مانده در اي��ن مذاكرات را 

گروگان مسائل سياست داخلي خود كند .

وي افزود: ما ملت صبوري هس��تيم ول��ي تا ابد صبر 
نمي كنيم و اگر امريكا مي خواهد توافقي صورت بگيرد 

بايد تصميم سياسي خود را در اسرع وقت بگيرد.
س��خنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري 
درارتباط با توقف مذاكرات وين تصريح كرد: آنچه كه 
در دو هفته گذشته بيش از پيش براي ما روشن شده 
اين است كه بايدن و كاخ سفيد هنوز تصميم خود را 
نگرفته اند و متاسفانه كل يك توافق را گروگان مسائل 
حزبي و داخلي امريكا كرده اند و آنها همان رويكردي 
را در پيش گرفته اند كه منجر به شكس��ت بسياري از 
توافقات بين المللي شده است. يعني منوط كردن يك 

توافق بين المللي به زد و بندهاي داخلي خودشان .
خطيب زاده با بي��ان اينكه توافق برج��ام و قطعنامه 
۲۲۳1شوراي امنيت سازمان ملل در مورد اين توافق 
بين المللي چارچوب بحث است و در همين چارچوب 
دولت بايدن بايد تصميم سياسي خود را بگيرد تاكيد 
كرد: امريكا مسوول توقف امروز مذاكرات و تطويل آن 
در روزهاي آتي است. راه حل هم در كاخ سفيد است. 
آنها بايد به خواس��ته هاي معقول ايران كه مورد تاييد 
اعضاي 1+۴ اس��ت پاس��خ منطقي بدهد كه ما آماده 

شويم تا به وين برگرديم.
خطيب زاده گفت: توافق بس��يار در دسترس است و 
امريكا بداند و يقين كند و يقين داش��ته باشد كه ما از 
خطوط قرمز خود رد نمي شويم و از خواسته هاي خود 

كوتاه نخواهيم آمد.
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ناهماهنگي، عامل حوادث 
بازي ايران و لبنان

سخنگوي كميسيون امورداخلي كش��ور و شوراها در 
مجلس شوراي اس��المي، تاكيد كرد: قرار است ظرف 
۴۸ ساعت آينده دستگاه ها همه مدارك، مستندات و 
صورتجلسات خود را پيرامون حادثه رخ داده در ورزشگاه 
امام رضا)ع( مش��هد براي كميسيون ارسال كرده و در 
صورت نياز يك هيات تحقيق و تفحص به صورت ميداني 

از ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد نيز بازديد خواهد كرد.
روح اهلل نجابت در جمع خبرن��گاران با بيان اينكه روز 
گذش��ته حوادث رخ داده پيرامون بازي فوتبال ايران 
و لبنان در مش��هد، در جلسه كميس��يون امورداخلي 
كشور و شوراها بررسي ش��د، اظهار داشت: اين جلسه 
پيرو ماموريت رياس��ت مجلس ش��وراي اسالمي به 
كميسيون براي بررسي وقايع رخ داده پيش از برگزاري 
بازي مقدماتي جام جهاني ايران و لبنان در ورزش��گاه 
امام رضا)ع( مش��هد بود. وي در ادامه اظه��ار كرد: در 
جريان مسابقه مقدماتي جام جهاني ايران و لبنان در 
ورزش��گاه امام رضا)ع( مش��هد برخي از هواداران تيم 
ملي از س��اعتي قبل از برگزاري مسابقه در مقابل اين 
ورزشگاه تجمع كرده و منتظر بودند تا پس از باز شدن 
درب ها بتوانند وارد ورزشگاه شوند. در اين ميان برخي 
بان��وان عالقه مند به تيم ملي هم كه بليت مس��ابقه را 
تهيه كرده بودند در مقابل ورزشگاه حضور داشتند اما 
ممانعت از ورود آنها به ورزش��گاه س��بب اعتراض آنها 
شد. با توجه به باز شدن درب شرقي ورزشگاه از حدود 
چهار ساعت قبل از شروع مسابقه، برخي هواداران مرد 
توانستند وارد ورزشگاه شوند اما بانوان هوادار نتوانسته اند 
مجوز ورود به ورزش��گاه را پيدا كنند كه منجر به بروز 
برخي حواش��ي گرديد. سخنگوي كميسيون شوراها 
و امور داخلي گفت: در جلس��ه روز گذشته كميسيون 
كه وزي��ر ورزش و جوانان، س��ردار ميراحمدي معاون 
امنيتي وزارت كش��ور به نمايندگي از وزارت كش��ور، 
رييس و برخي اعضاي هيات مديره فدراسيون فوتبال 
جمهوري اسالمي و جانشين اطالعات نيروي انتظامي 
به نمايندگي از نيروي انتظامي حضور داشتند، گزارش 
دستگاه ها ارايه و جمع بندي نهايي توسط معاون امنيتي 
وزارت كش��ور صورت پذيرفت. در همين رابطه معاون 
امنيتي وزارت كش��ور گفت كه جمع بندي گزارش به 
رييس جمهور نيز ارايه ش��ده است. وي در ادامه تاكيد 
ك��رد: بنا به نظر نماينده وزارت كش��ور در جمع بندي 
گزارش مذكور، عدم هماهنگي و سوء مديريت برخي 
دستگاه ها منجر به وقوع حادثه ش��ده است. از جمله 
تخطي هاي صورت گرفته توس��ط فدراسيون فوتبال، 
دعوت حدود ۴ هزار نفر از افراد مختلف جهت تماشاي 
مسابقه بوده كه فراتر از ظرفيت پيش بيني شده مطابق 
مصوبه ستاد ملي كرونا بوده و عالوه بر بليت هاي فروخته 
شده جمعا به تعداد 1۲ هزار نفر بوده است. البته آنچه در 
ورزشگاه مشاهده شده است حضور جمعيت قريب ۲۳ 
هزار نفري در ورزشگاه بوده است كه خيلي از افراد نيز 
فاقد بليت بوده اند. نجابت در پايان بيان كرد: در نهايت 
پس از گزارش دستگاه ها بنا شد ظرف ۴۸ ساعت آينده، 
دستگاه ها همه مدارك، مستندات و صورت جلسات 
را براي كميسيون ارسال نمايند و كميسيون گزارشي 
جهت قرائت در صحن آماده نمايد و در صورت نياز يك 
هيات تحقيق و تفحص به ص��ورت ميداني با بازديد از 

ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد گزارشي را آماده نمايند.

پرچمدار حمايت از
دانش بنيان ها

رييس سازمان انرژي اتمي اظهار كرد: امسال نيز به 
عنوان سالي كه يكي از مشكالت مهم كشور را مسائل 
اقتصادي تشكيل مي دهد و مقام معظم رهبري نيز با 
مورد توجه قرار دادن اين مهم، شعار سال  جاري را بر 
پايه توجه به توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين تعيين 
كرده اند كه خوشبختانه اين مهم با وظايف و نقشه راه 
سازمان ما منطبق است به طوري كه مي توان گفت 
سازمان انرژي اتمي يكي از پيشتازان و پرچمداران 
توسعه فعاليت هاي دانش بنيان خواهد بود و ان شاءاهلل 
خواهد توانست سهم بزرگي را در تحقق اين شعار بر 

عهده  گيرد.
اس��المي بي��ان ك��رد: ب��ر اس��اس س��ند جامع 
س��ازمان، فرآيندهاي مربوط به چرخه س��وخت، 
هدف گذاري هاي كمي و كيفي انجام شده و در بحث 
برق هسته اي غير از ظرفيت هايي كه موجود است 
هدف گذاري براي احداث واحدهايي تا س��قف 1۰ 
هزار مگاوات را پيش بيني كرده ايم. همچنين توسعه 
كاربرد پرتوها را هم در اولويت برنامه ها قرار داده ايم 
به طوري كه اطلس توسعه جغرافياي كشور را طراحي 
كرده ايم و برنامه ريزي براي پيشبرد اين برنامه ها را به 
صورت كمي و كيفي در س��ند جامع سازمان مورد 
توجه جدي قرار داده ايم و س��ند اين موارد تعيين و 
تصويب شده و به دنبال الزم االجرا شدن اين برنامه 

هستيم  .
وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از نكات بسيار مهم 
اين است كه ما با عدم همكاري شفاف مواجه هستيم، 
بنابراين هرآنچه وجود دارد را بايد بر پايه استعدادها، 
ظرفيت و توان ملي و براي پيشبرد برنامه ها و اهداف 
خود مورد توجه قرار دهيم، همچنين بايد از توقف ها 
و مكث هايي ك��ه در اجراي برنامه ه��ا و پروژه هاي 
خود داش��ته ايم، فاصله گرفته و از دايره اين ديدگاه 
خارج شويم و باور كنيم كشورمان داراي انسان هاي 
دانشمند و ظرفيت هاي فراوان پژوهشي و صنعتي 
اس��ت. در اين راه بايد توجه داشت فرآيندهايي كه 
در اختيار داريم به طوري كه در پژوهش��گاه و ساير 
شركت هاي تابعه سازمان، ظرفيت هاي بسيار فراوان 
انساني و پژوهش��ي وجود دارد و نبايد اجازه دهيم 
حتي ذره اي از اين ظرفيت ها معطل بماند بنابراين 
همه توان و ظرفيت ها را بايد فعال كرده و به خدمت 
درآوريم و همچنين بايد بدانيم كه به لطف الهي منابع 
اين بخش ها در وضعيت بسيار خوبي طراحي شده و 
به صورت پايدار و در قالب جريان سازي براي اقتصاد 

هسته اي مي تواند به خدمت گرفته شود.

عملكرد بانك هاي دولت
زير ذره بين وزارت اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي آزمايشي نظارت 
ادارات كل استاني اين وزارتخانه بر عملكرد بانك هاي 
دولتي در س��طح كش��ور خبر داد. »س��يد احس��ان 
خان��دوزي« در جلس��ه وبيناري با مدي��ران كل امور 
اقتصادي و دارايي اس��تان هاي وزارت اقتصاد، با اشاره 
به انتصابات قاعده مند در استان ها، افزود: اميدوارم اين 
نوسازي در سطح مديران كل استان ها با همين منطق 
تخصص و تعهد و ش��عار تحولي كه دولت س��يزدهم 
در س��رلوحه برنامه هاي خود ق��رار داده، پيش برود و 
سرعت پيش��برد امور، نسبت به سال گذشته افزايش 
بيابد. وي گفت: امس��ال متعهد هستيم كه مبتني بر 
يك نقشه راه، ادامه فعاليت بدهيم؛ يعني همكاري ما، 
حول برنامه راهب��ردي وزارتخانه تداوم خواهد يافت و 
بايد تا پايان فروردين ماه، برش اس��تاني خود را تهيه و 
به ستاد ارايه دهيد. وزير اقتصاد تصريح كرد: آنچه كه 
وجه تمايز محسوب مي شود و به عنوان شاقول و تراز 
مديريت و هنر مديريتي مي شناسيم، تمركز بر برخي 
محورهاي ويژه و عملكردهاي جديد و تحولي است كه 
اميدوارم دوس��تان آنها را جدي بگيرند؛ زيرا در پايان 
هر فصل، عملكرد تمام ۳1 استان خود را بر پايه همان 
شاخص ها مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. وي از مديران 
كل امور اقتصادي و دارايي اس��تان ها خواست برنامه 
راهبردي 1۴۰1 را به عنوان دستورالعمل مورد توافق 
و اجماع در سطح كل وزارتخانه و مصداق آن چيزي در 
نظر بگيرند كه قرار است عملكرد آنها بر مبناي دوري 
و نزديكي با آن سنجيده شود. وزير اقتصاد با تأكيد بر 
پرهيز مديران اس��تاني از تعصبات قومي، منطقه اي، 
دستگاهي و سياسي از آنان خواست به نحوي جريان 
درآم��د و هزينه هاي اس��تان را جهت گيري و تنظيم 
كنند كه خروجي آن، افزايش توليد، اش��تغال، رفاه و 
درآمد استان و منطقه باشد. وي در ادامه تسهيل صدور 
مجوزها را پروژه ش��ماره يك وزارت اقتصاد خواند كه 
توانست همكاري بخش بسيار زيادي از دستگاه ها را 
جلب كن��د. خاندوزي اين پروژه را ش��روع يك تحول 
مهم خواند و گفت: ما در ميانه اين راه هستيم و شما بايد 
تالش كنيد در استان خودتان چراغ تسهيل مجوز ها را 
روشن نگاه داريد چرا كه اين يكي از اولويت هاي اصلي 
ما در سال 1۴۰1 است. وي تصريح كرد: معتقدم مديران 
كل اقتصادي استان ها بايد نقش مدعي العموم فعاالن 
اقتصادي استان خود را ايفا كنند و آنجا كه حق فعال 
اقتصادي در هر رشته اي زير پا گذاشته مي شود، مدافع 
او باشند. وزير اقتصاد دفاع از حقوق فعاالن اقتصادي در 
استان را، حركتي اميد بخش و تحرك آفرين خواند و 
تأكيد كرد: حركت در اين مسير بايد به گونه اي باشد يك 
پيام و صداي يكپارچه به جامعه منتقل شود و هر جايي 
كه مديران كل استاني احساس كردند نياز است كه از 
اهرم هاي ديگري براي دفاع از حقوق فعاالن اقتصادي 
استفاده كنند؛ به ما منتقل كنند تا اگر نياز به گفت وگو و 
رايزني با ساير دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهيم.

    مولد سازي اموال دولت
وي با اشاره به موضوع مولد سازي اموال دولت به عنوان 
معضلي جدي و دردي كهنه، اظهار داش��ت: هر چند 
در نيمه دوم سال 1۴۰۰ و اصواًل كل سال گذشته؛ در 
مقايسه با س��ال 1۳۹۹ با فاصله خوبي؛ شاهد افزايش 
فروش اموال مازاد بوديم، اما اي��ن اصاًل با هدفگذاري 
ما تناسب نداش��ت؛  گر چه بايد پذيرفت كه بخشي از 
اين موضوع اصاًل در حوزه اختيارات ما و ش��ما نيست. 
خاندوزي افزود: براي حل اين مش��كل، پيش نويسي 
آماده كرده ايم كه در ستاد اقتصادي دولت مطرح شد؛ 
همچنين با روساي دو قوه مقننه و قضاييه هم جلسات 
مستقلي برگزار كرده ايم  براي اينكه بتوانيم با اختيارات 
بيشتري در موضوع مولد س��ازي و فروش اموال مازاد 
ورود كنيم. وي با اش��اره به بازگشت درآمدهاي ناشي 
از مولد س��ازي اموال به خود استان ها براي استفاده در 
پروژه هاي عمراني، ابراز امي��دواري كرد، انگيزه هاي 
استاني هم براي تسريع در فروش اموال مازاد به كار بيايد.

وزير اقتصاد با تأكيد بر ُبعد نظارتي عملكرد ادارات كل 
اس��تاني وزارت اقتصاد گفت: ما يك محور جديدي را 
در ۶ فروردين ماه ابالغ كرديم كه در ۶ ماهه اول امسال 
به طور آزمايشي در هفت استان اجرا خواهد شد و در اين 
استان ها، دفاتري براي نظارت بر حوزه پولي و بانكي ايجاد 
خواهد شد تا ما بتوانيم عملكرد بانك هاي دولتي استان 
را نيز توسط ادارات كل استاني خود رصد و تحليل كنيم.

    وصول معوقات مالياتي
وي در خصوص وصول درآمدهاي اس��تاني نيز گفت: 
در درج��ه اول، تمركز ما بر وص��ول معوقات مالياتي 
است و بايد در س��ال جديد پرونده معوقات مالياتي از 
س��ال 1۳۹۷ تا 1۳۹۹ و ما قب��ل آن را ببنديم، چون 
بروز اين پدي��ده و ماندگاري آن، عالوه بر دامن زدن به 
فساد؛ موجب كاهش درآمد هاي دولت و نيز زير سوال 
بردن اقتدار سازمان امور مالياتي شده است. خاندوزي 
با طرح درخواست از مديران كل استاني وزارت اقتصاد 
براي استفاده از اختيارات تفويض شده به خود در زمينه 
استمهال و تقسيط ماليات توليدكنندگان به منظور 
حمايت از آنها گفت: بايد نهايت دقت را به خرج دهيم تا 
فقط تعداد معدودي از توليدكنندگان واقعي در استان ها 
از اين امكان بهره مند شوند. وي با انتقاد از عدم استفاده 
صحيح از اطالعات مالي و بانكي در سطح استان ها براي 
شناسايي فراريان مالياتي گفت: از رييس سازمان امور 
مالياتي خواسته ام كه دسترسي هاي بيشتري به ادارات 
كل استاني بدهند تا شما بهتر بتوانيد با تحليل داده ها؛ 

فراريان مالياتي و موديان جديد را شناسايي كنيد.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از س��خنان خود با 
تأكيد بر ضرورت تالش در راس��تاي تحقق شعار 
»سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين«، تصريح 
كرد: اهداف ذكر شده در اين ش��عار، اگر از كانال 
برنامه ها و اراده ش��ما و مديران كل همتراز عبور 
نكند، قابليت تحقق نخواهد داشت و اين امر، خود 

مي تواند موجب يأس اجتماعي نيز بشود.

توضيحاتجديدسخنگويوزارتخارجهامريكا

سخنگويدولتازتالشبرايتغييرگفت

توافق در وين ممكن است؟

اقتصاد در محاصره بي برنامگي
با عبور از نيمه فروردين ماه، دولت رييسي هشتمين 
ماه فعاليت خود را رسما آغاز كرده است، دولتي كه با 
ش��عارها و وعده هاي اقتصادي متنوعي بر سر كار آمد 
اما با گذش��ت يك نيم سال، هنوز مشخص نيست كه 
در برخ��ي حوزه هاي محل بحث، چ��ه برنامه و طرح 
مشخصي دارد. از اصالح زيرساخت هاي كالن اقتصادي 
ت��ا ايجاد تحرك در بخش هاي مختلف و ايجاد رش��د 
اقتصادي مثبت تنها بخشي از طرح هاي كالني بود كه 
تيم اقتصادي دولت جديد كار خود را بر اساس آن آغاز 
كرد، با اين وجود اما در برخي سياست هاي كوچك تر 
نيز هنوز مش��خص نيس��ت كه دولتي ها چه طرح و 

برنامه اي ريخته اند.
هرچند در ماه هاي گذشته برخي شاخص هاي اقتصادي 
وضعيت بهتري پيدا كرده اند اما هنوز فاصله زيادي تا 
عمل به برخي وعده هاي اقتصادي دولتي ها باقي مانده 
است. در اكثر ماه هاي گذشته نرخ تورم روند نزولي خود 
را ادامه داده اما هنوز اين نرخ باالي ۴۰ درصد تخمين 
زده مي شود، رشد اقتصادي نيز هرچند مثبت شده اما 
هنوز راهي طوالني تا رسيدن به اهداف كالن باقي مانده 
است. هرچند نمي توان بسياري از مشكالت اقتصادي 
فعلي را به دولت سيزدهم ربط داد و اين دولت نيز مانند 
قبل، بخش��ي از مش��كالت را از دولت هاي گذشته به 
ارث برده اما روند نگران كنن��ده افزايش قيمت برخي 
مواد غذايي، از بين رفتن قدرت خريد بسياري از مردم 
در بازارهايي مانند مس��كن و نامعلوم بودن سرنوشت 
اقتصاد ايران تحت تاثي��ر مذاكرات بي پايان وين، تنها 
بخشي از مشكالتي اس��ت كه دولت رييسي بايد خود 
را در ماه هاي آينده براي مواجه شدن با آن آماده كند، 
در كنار آن برخي وعده هاي دولتي نيز همچنان بدون 

نتيجه باقي مانده است.
در نشست خبري اخير سخنگوي دولت به بخشي از 
اين موارد اشاره شده، موضوعاتي كه بهادري جهرمي 
از پيگيري آنها از سوي دولت خبر داده اما برنامه دقيق 
پيش بيني شده اي را ارايه نكرده است. يكي از مهم ترين 
موضوع��ات باقي مانده در اين فهرس��ت، سرنوش��ت 
ارز۴۲۰۰ توماني است. در حالي كه دولت از حذف اين 
ارز خبر مي داد و مجلس نيز پس از مدت ها گمانه زني 
سرانجام با آن موافقت كرد، براي حذف يك گام ديگر 
باقي مانده و آن تصميم نهايي دولت است. در واقع به 
نظر مي رسد دو طرف، براي جلوگيري از مواجه شدن 

با تبعات اين تصمي��م، تالش مي كنند حرف نهايي را 
ديگر قوه مطرح كند. سخنگوي دولت از اين گفته كه 
دولت بايد در اين حوزه تصميم بگيرد اما باز هم خبري 

از برنامه دقيق موجود در اين زمينه ارايه نداده است.
بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره حذف ارز 
ترجيحي در بودجه 1۴۰1 تصريح كرد: ارز ترجيحي 
حذف نشده و در حال تخصيص است و توليدكننده ها و 

مراكز دريافت ارز مشكلي نخواهند داشت.
وي ادامه داد: پ��س از اتمام منابع اليحه 1۴۰۰ دولت 
از مجلس خواس��ت يا منابع را افزايش دهد، يا تعيين 
تكليف كن��د. در بودحه 1۴۰1 ه��م در اليحه تعيين 

تكليف نشد و مديريت اين مساله به دولت واگذار شد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: دولت نسبت به مديريت 
ش��يوه توزيع و نظام توزيع منابع يارانه اي محل بحث 
دارد. دولت برنامه ريزي الزم را براي توزيع آن طراحي 
مي كند و پس از طراحي مس��ير، شيوه توزيع عادالنه 
منابع را به اطالع عموم خواهد رس��اند و پس از آن به 

مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي در پاسخ به پرسش��ي ديگر در زمينه ناهماهنگي 
در قرائت مجلس و دولت از بودجه، گفت: سند بودجه 
هشتم فروردين به دولت ابالغ شد و نگارش آيين نامه 
آن بالفاصله در دستور كار كميسيون هاي تخصصي 
دول��ت و وزارتخانه ه��اي متب��وع قرار گرف��ت تا اين 

اختالف برداشت را شاهد نباش��يم . بهادري جهرمي 
گفت: در خصوص ارز دارو مناب��ع يارانه اي نه تنها كم 
نش��د، بلكه از ۲ به ۳ ميليارد در بودجه 1۴۰1 افزايش 
يافت و براي بيم��اران خاص هم منابع خاصي در نظر 
گرفته شده است. بهادري جهرمي با بيان اينكه شيوه 
توزيع منابع يارانه اي براي دولت مهم اس��ت تا بيشتر 
در اختيار گروه هدف قرار بگيرد و سوءاستفاده نشود، 
متذكر شد: روش جايگزين پيشنهادي مورد توجه در 
سند تحول و بودجه اين است كه منابع به سمت خود 
مصرف كننده و سازمان هاي بيمه گر برود پس تفاوتي 
براي مصرف كننده نخواهد داشت و صرفًا شيوه توزيع 
اين يارانه تغيير خواهد كرد. البته هنوز آيين نامه نهايي 
تدوين نشده اس��ت و هر اقدام مرتبط با مردم پيش از 
عمل اطالع رساني مي شود. تاكيد بر لزوم تغيير در نظام 
پرداخت يارانه ها، موضوعي است كه دولت تاكنون بارها 
از آن صحبت كرده اما هنوز برنامه اش در اين زمينه را 
اعالم نكرده اس��ت. حتي زماني ك��ه معاون اقتصادي 
رييس جمهور از خبرهاي يارانه اي بزرگ خبر داد، چند 
روز بعد اين اظهارات نيز تكذيب شد. حاال سخنگوي 
دولت گفته: دولت در اص��الح نظام پرداخت يارانه ها، 
برنامه هاي خاصي را تهيه و تدوين كرده اس��ت و بايد 
به سمت اصالح نظام پرداخت حركت كنيم تا بتوانيم 
ق��درت خريد خود را در طول مس��ير حفظ كنيم. هر 

چه هدفمندي يارانه ها پي��ش رود با همكاري مردم و 
مسووالن به سمت اصالح نظام پرداخت حركت خواهيم 
كرد. موضوع ديگري كه در هفته هاي گذش��ته بسيار 
سر و صدا كرده، وعده رفع فقر مطلق در اقتصاد ايران 
است، موضوعي كه حاال سخنگوي دولت آن را به دولت 
گذشته مرتبط مي داند. او در پاسخ به پرسشي درباره 
اقدامات دولت براي تحقق وعده رفع فقر مطلق اظهار 
كرد: وعده رفع خط فقر مطلق وعده امروز و ديروز نبود 
و شعار انتخاباتي سال ۹۶ دولت گذشته بود، اما دولت 
سيزدهم از سال گذشته روي آن تأكيد كرده و سبدهاي 
يارانه اي و تسهيالت و تخفيفات به همين منظور بوده و 
همكاري هاي خوبي بين نهادهاي حمايتي انجام شده 
اس��ت. در خصوص خط فقر هم اقدامات به موازات آن 
در حال پيگيري و اجراست. سخنگوي دولت در پاسخ 
به پرسشي درباره برنامه هاي دولت براي تحقق شعار 
س��ال، اظهار كرد: دولت در اين زمين��ه براي فعاليت 
بيشتر ش��ركت هاي دانش بنيان با محوريت معاونت 
علمي رييس جمهوري كميته اي را با همكاري هشت 
دس��تگاه اجرايي تحت رياس��ت آقاي مخبر تشكيل 
شده است و براي تشكيل كميته نيز چند هدف اصلي 
مدنظر داشته ايم. وي ادامه داد: بومي سازي و بازاريابي 
براي شركت هاي دانش بنيان و افزايش اشتغال آفريني 
اين مجموعه ها هدف اول و توسعه زيست بوم نوآوري 
هدف بعدي است كه هر دو را به شكل جدي پيگيري 
مي كني��م. به��ادري جهرمي همچنين در پاس��خ به 
پرسشي درباره ميزان اجرايي شدن شعارهاي دولت 
براي ساخت مس��كن ملي، تاكيد كرد: عالوه بر ۸۰۰ 
هزار واحد در حال س��اخت، براي يك ميليون و 1۰۰ 
هزار زمين تامين ش��ده اس��ت. ثبت نام هم بيش از ۵ 
ميليون نفر بوده است و از سال ۹۴ نيز پروژه هايي آغاز 
شده كه با پيش��رفت هاي اندك و درحدود 1۰درصد 
به نوعي رها ش��ده بود. اما با توجه به اينكه طرح ملي 
مس��كن با تس��هيالت مناس��بي همراه بود استقبال 
بيشتري از آن صورت گرفت. با گذشت حدود هشت 
ماه، دولت همچنان از داشتن برنامه هاي مختلف براي 
بهبود ش��رايط اقتصادي و دستيابي به اهداف اعالمي 
مي گويد، هرچند طبيعي است كه رسيدن به برخي از 
اين هدف ها به زمان طوالني تري احتياج داشته باشد اما 
در عين حال اين نگراني وجود دارد كه زير سايه شعارها، 

برنامه ريزي دقيق با تاخير مواجه شود.



گروه بانك و بيمه |
روز سه ش��نبه 16 فروردين 1401، قيمت دالر در 
ب��ازار آزاد افزاي��ش يافت و ب��ه 27400 و درهم به 
7500 تومان رس��يد. همچنين با اعالم قيمت هر 
اونس جهاني طال به 1927 دالر، قيمت س��كه نيز 
افزايش يافت و به 12 ميلي��ون و 650 هزار تومان 
رسيد. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي سه شنبه، 16 
فروردين 1401 با 21 تومان افزايش نسبت به روز 

گذشته، 25 هزار و ۳16 تومان معامله شد.
قيمت فروش يورو با هشت تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته برابر با 2۸ هزار و 542 تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر 25 هزار و 64 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 2۸ هزار و 25۸ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار و 209 تومان 

و نرخ فروش آن 25 هزار و 4۳۸ تومان بود.
اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
27 هزار و 712 تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار 
و 964 تومان اعالم ش��د.همچنين، در سامانه نيما 
در معامالت، حواله ي��ورو به قيمت 26 هزار و ۸20 
تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 24 هزار و ۳9۸ 

تومان معامله شد.
قيمت سكه )سه شنبه، 16 فروردين ماه 1401( با افزايش 

2۸0 هزار توماني نسبت به روز گذشته به 12 ميليون و ۸۸0 
هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 

قيمت 12 ميليون و 750 هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و ۳00 هزار 
تومان، ربع س��كه چهار ميليون و 150 هزار تومان و سكه 

يك گرمي 2 ميليون و 550 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك 
ميليون و 299 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج  ميليون و 6۳0 هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز با 

قيمت يك هزار و 9۳1 دالر و 74 سنت معامله شد.

  با ثابت ماندن دالر، طال كاهش يافت
قيمت طال سه شنبه، كاهش يافت زيرا دالر امريكا با توجه 
به چشم انداز افزايش تحريم هاي روسيه و افزايش بيشتر 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو براي مهار تورم ثابت ماند. 
بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري به 1927 دالر و 
۸0 سنت رسيد و روز گذشته اين فلز گرانبها با 1917 
دالر و 50 سنت معامله شد. در بازار معامالت آتي امريكا 
نيز بهاي هر اونس طال در همين ساعت، با 0.۳۳ درصد 
كاهش به 1927 دالر و ۸0 س��نت رسيد و روز گذشته 
با 191۸ دالر و 50 سنت معامله شد.به نقل از رويترز، با 
افزايش مذاكرات درباره تحريم هاي بيشتر عليه مسكو، 
شاخص دالر پس از سه جلسه افزايش متوالي بدون تغيير 
باقي ماند. دالر قوي تر باعث مي شود طال براي دارندگان 
ارز جذابيت كمتري داشته باشد. بازدهي خزانه داري دو 
ساله اياالت متحده به باالترين سطح خود از اوايل سال 
2019 رسيد و بازدهي 10 س��اله باالتر رفت. بازدهي 
باالتر هزينه فرصت نگهداري ش��مش ب��دون بازده را 
افزايش مي دهد.در بازار ساير فلزات ارزشمند، قيمت 
نقره با 0.1 درصد كاهش ب��ه 24.4۸ دالر در هر اونس 
رسيد، پالتين با تغييرات اندكي در 9۸6.06 دالر معامله 
شد و پاالديوم 0.7 درصد افزايش يافت و به 22۸9 دالر 

و 6۸ سنت رسيد.
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ساعت كار بانك هاي خصوصي 
در ماه رمضان كم شد 

ساعت كار بانك هاي خصوصي در ايام ماه مبارك رمضان 
از هشت صبح تا ساعت 14 و روزهاي پنجشنبه تا ساعت 
12 و ۳0 دقيقه خواهد بود.  كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي اعالم كرد كه با توجه به اينكه براساس 
مصوبه س��تاد ملي مبارزه با كرونا بانك هاي خصوصي 
ساعت كار خود را پيش از اين كاهش داده بودند ساعات 
كار كاهش يافته قبلي كم��اكان پابرجا خواهد بود. بر 
اين اساس ساعات پذيرش مشتريان در ايام ماه مبارك 
رمضان در بانك هاي خصوصي از ساعت هشت بامداد تا 
ساعت 14 و در روزهاي پنجشنبه تا 12:۳0 خواهد بود.

پيش از اين ساعت كار بانك ها و موسسات اعتباري غير 
دولتي از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعات كاري بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي از 7:۳0 تا 14:۳0 و روزهاي 

پنجشنبه تا ساعت 12:۳0 بود.

۵۰ هزار فقره ثبت نام وام 
ازدواج از ابتداي سال

بانك مركزي با اعالم اينكه بانك ها تا 17 فروردين براي 
ابالغ بخشنامه پرداخت وام ازدواج با مبالغ جديد مهلت 
دارند، از ثبت نام 50 هزار فقره تسهيالت ازدواج از ابتداي 
سال تاكنون خبر داد.با توجه به انتشار گزارشي مخدوش 
در مورد پرداخت تسهيالت ازدواج در رسانه ها، بانك 
مركزي در توضيحاتي اعالم كرد: بر اساس بند )الف( 
تبصره )16( قانون بودجه سال 1401 كل كشور و جزو 
1 بند قانوني مذكور، موارد مربوط به پرداخت تسهيالت 
ازدواج در سال 1401 را طي بخشنامه شماره ۳0۳9/01 
مورخ 10 فروردين 1401 به شبكه بانكي كشور ابالغ 
كرده و در انتهاي اين بخشنامه تاكيد كرده است ترتيبي 
از سوي شبكه بانكي اتخاذ شود تا حداكثر ظرف مدت 
يك هفته از تاريخ وصول اين نامه، موضوع به واحدهاي 
اجرايي ذيربط در سراسر كش��ور ابالغ و يك نسخه از 
ابالغيه مربوطه به اين بانك ارسال شود.        بر اين اساس 
شبكه بانكي تا مورخ 17 فروردين 1401 فرصت دارد تا 
نسبت به ابالغ بخشنامه مذكور به كليه شعب در سراسر 
كشور اقدام كند. لذا اندكي تامل و دقت در انتشار گزارش 
مذكور مي توانست در آگاهي بخشي افكار عمومي نقش 
موثري داشته باشد.الزم به تاكيد است بر اساس اليحه 
بودجه سال 1401 تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بع��د از 01 /01 /1۳97 
مي باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با مبالغ 
جديد پرداخت مي گردد و صرفا تاخير احتمالي در ابالغ 
بخشنامه به يك شعبه مانعي براي پرداخت تسهيالت 
مذكور ب��ه متقاضيان نخواه��د بود.همچنين تاكيد 
مي گردد همان گونه كه در بخش شرايط و دستورالعمل 
اخذ تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در سامانه مذكور 
آمده است، كليه متقاضيان وام ازدواج كه واجد شرايط 
دريافت اين تسهيالت هستند ابتدا بايد از طريق همين 
سايت ثبت ن�ام كرده و فرم مربوطه را تكميل نمايند 
كه در صورت موفقيت آميز بودن مراحل ثبت نام، يك 
كد رهگيري ده رقمي كه كامال محرمانه بوده و مربوط 
به متقاضي مي باشد، به ش��خص ثبت نام كننده داده 
مي ش��ود و متقاضيان موظف هستند جهت اطالع از 
وضعيت ثبت نام خود و ه�مچنين نام شعبه مربوطه 
جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به همين س��ايت 
مراجعه كرده و در صورتي كه ش��عبه عامل اعطاي وام 
براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن 
مدارك مورد نياز، ظرف مدت زماني كه از طرف سايت 
اعالم مي گردد، به شعبه مربوطه مراجعه كرده و نسبت 
به اتم��ام مراحل اخذ وام اقدام نماين��د. بنابراين براي 
ثبت نام براي دريافت نام تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
در مرحله نخس��ت نيازي به مراجعه به شعب بانك ها 
وجود ندارد.بر خالف ادعاي مطرح ش��ده در گزارش 
منتشر شده، سامانه ثبت نام تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج به آدرس ve.cbi.ir بسته و مسدود نبوده و 
همزمان با تصويب و ابالغ اليحه بودجه سال 1401 
از سوي مجلس شوراي اسالمي، بر اساس ضوابط و 
مبالغ جديد بروزرساني شده است. مراجعه خبرنگار 
مربوطه به اين سامانه و عدم اكتفا به اظهارات منبعي 
نامشخص منجر به رفع ابهام در اين خصوص مي شد.

مهم ترين اولويت هاي بانك ملي 
در سال ۱۴۰۱ از زبان فرزين

مديرعامل بانك ملي ضمن تبيين سياست هاي جديد 
براي اداره اين بانك، اشتغالزايي، كمك به افزايش توليد 
كشور، ايجاد 1401 واحد توليدي و بنگاه اقتصادي و 
تامين مالي تخصصي گسترده براي مشتريان و آحاد 
مردم در قالب بانكداري جامع را از مهم ترين اهداف و 
اولويت هاي بانك در سال جاري برشمرد. محمد رضا 
فرزين در ديدار نوروزي با اعضاي هيات مديره و مديران 
ارشد بانك با اشاره به نامگذاري سال جديد به نام »توليد 
دانش بنيان و اشتغال آفرين« از سوي مقام معظم رهبري 
اظهار كرد: يكي از اولويت ها و برنامه هاي اصلي پيش 
روي بانك در سال جاري، تكميل سبد خدمات مالي و 
ارايه محصوالت جديد و نوين با هدف تامين نيازهاي 
مالي بنگاه هاي اقتصادي و افزايش رضايت مشتريان در 
راستاي خلق تعالي ارزش است. وي در اين ديدار ضمن 
قدرداني از تالش هاي همكاران ارزش آفرين بانك ملي 
ايران در تحقق اهداف سال 1400، رويكرد اصلي بانك 
در سال جاري را رسيدن به سودآوري، تقويت نظارت ها، 
مديريت هزينه ها، كاهش نرخ تمام شده پول، استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي و حركت در مس��ير حمايت از 
كاالي ايراني در راس��تاي تحقق منويات مقام معظم 
رهبر اعالم كرد و گفت: اگر از توليد ملي حمايت شود 
سرمايه گذاري رونق مي گيرد و مساله اصلي كشور كه 
اقتصاد و معيشت مردم است روبه بهبود مي رود و شاهد 
كاهش بيكاري خواهيم ب��ود. مديرعامل بانك ملي 
ايران تامين مالي تخصصي گسترده را در رونق توليد 
و رضايت مردم موثر دانست و گفت: به دنبال اين امر 
فعاليت هاي توليدي گسترش پيدا مي كند كه گامي 

عملي و مهم در حمايت از شعار سال است.

دستور مغاير با ورود نامحدود ارز
اعالم اخير گمرك ايران در رابطه با شاخص هاي ورود ارز، 
اسناد بانكي و اوراق بهادار همراه مسافر، مي تواند ورود 
نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانك مركزي را 
تحت الشعاع قرار دهد. گمرك ايران اخيرا در بخشنامه اي 
به گمرك هاي اجرايي با اشاره به دستورالعمل اجرايي 
ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه 
مسافر كه در آذرماه سال 1۳99 صادر شده بود، با توجه به 
بخشنامه بانك مركزي در مورد تشخيص ظن پولشويي 
كه برعهده گمرك گذاشته شده، برخي شاخص ها به 

عنوان مصاديق پولشويي را عالم كرده است.
پنج نمونه اعالمي براي تش��خيص پولشويي از سوي 

گمرك از اين قرار است: 
- افراد كثيرالسفر در هر يك از مرزهاي ورودي و خروجي 

با لحاظ ساير موارد ظن به پولشويي
-افراد مشكوك موضوع ليست تحريمي ارسالي از مركز 

اطالعات مالي
-افراد داراي سابقه در مراجع قضايي مندرج در سامانه 

قضايي
-اظهار ارزهاي نامتعارف فاقد توجيه منطقي با لحاظ 

ساير ظن به پولشويي
-همراه داش��تن مبلغ عمده ارز توسط يك شخص و 

تقسيم آن بين افراد جهت ورود به كشور
اين چند نمونه به عنوان مثال مطرح شده و تشخيص 

ساير موارد بر عهده گمرك اجرايي گذاشته شده است.
اين بخشنامه در حالي صادر شده كه در سال 1۳97 و با 
توجه به شرايط ارزي و محدوديت هايي كه وجود داشت، 
طي مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي دولت، 
شرايط ورود ارز تسهيل شد؛ به طوري كه مقرر شد ورود 
ارز به صورت اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت 
و مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه 
با پولشويي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز باشد.

اين در حالي است كه در ادامه، همتي- رييس كل وقت 
بانك مركزي- طي مكاتبه اي با وزارت كشور خواسته بود 
تا دستور الزم به مراجع ذيربط جهت تسهيل ورود ارز و 
طال توسط بانك ها، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و 
حقوقي صادر شود كه ظاهرا بعد از آن به نيروي انتظامي 
اعالم شد كه واردات ارز بدون محدوديت صورت گيرد.

اعالم اين سياست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تاكيد 
بر اظهار ارز از س��وي مسافر بود و بانك مركزي بر ورود 
ارز به ويژه اسكناس به كشور در شرايط تحريمي تاكيد 
داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طال مصوب 

سران سه قوا، بار ديگر در سال گذشته تمديد شد.

بانك جهاني پيش بيني توليد ناخالص 
داخلي آسياي شرقي را كاهش داد

بان��ك جهان��ي پيش بيني رش��د خود براي ش��رق 
آس��يا و اقيانوسيه براي س��ال 2022 را كاهش داد تا 
منعكس كننده تاثير اقتصادي تهاجم روسيه به اوكراين 
باش��د و هش��دار داد كه در صورت بدتر شدن شرايط 
منطقه ممكن است اوضاع بدتر شود.به گزارش بيزنس 
نيوز، اين وام دهنده مستقر در واشنگتن در گزارشي در 
روز سه ش��نبه )5 آوريل( گفت: انتظار دارد رشد سال 
2022 در منطقه در حال توسعه شرق آسيا و اقيانوسيه 
)EAP( كه شامل چين نيز مي شود، 5 درصد رشد كند 
كه كمتر از پيش بيني 5.4 درصدي در اكتبر است.در 
صورت بدتر شدن شرايط و ضعيف تر شدن واكنش هاي 
سياستي دولت، رشد مي تواند تا 4 درصد كاهش يابد.

آديتيا ماتو، اقتصاددان ارشد آسياي شرقي و اقيانوسيه 
بانك جهاني گفت: »منطقه با سه شوك مواجه است 
كه تهديدي براي تضعيف شتاب رشد آن است«.جنگ 
بين روس��يه و اوكراين كه به گفته ماتو »جدي ترين 
خطر« براي چشم انداز رش��د منطقه است، منجر به 
افزايش قيمت مواد غذايي و س��وخت، نوسانات مالي 
و كاهش اعتماد در سراس��ر جهان شده است.تهاجم 
روسيه به اوكراين نگران كننده تر است زيرا اين منطقه 
همچنان با تاثيرات همه گي��ري كوويد-19، كاهش 
ساختاري در چين و تورم سريع تر كه مي تواند موجب 
انقباض س��ريع تر پولي اياالت متحده ش��ود، دست و 
پنجه نرم مي كند. تاثير جنگ بر اقتصادهاي ش��رق 
آسيا و اقيانوس آرام بر اساس قرار گرفتن در معرض آن 
و انعطاف پذيري آنها متفاوت است. پيش بيني مي شود 
به استثناي چين، توليد در بقيه مناطق اين حوزه در 

سال جاري 4.۸ درصد افزايش يابد.

ايالن ماسك ۹.۲ درصد از سهام 
توييتر را ۳ ميليارد دالر خريد

ايالن ماسك، رييس تس��ال اعالم كرد كه 9.2 درصد 
از س��هام توييتر را به ارزش نزديك به ۳ ميليارد دالر 
خريداري كرده است و اين اقدام، وي را به بزرگ ترين 
سهامدار س��ايت ميكروبالگينگ تبديل كرد و باعث 
افزايش بي��ش از 27 درصدي س��هام اين ش��ركت 
شد.ماسك، كاربر پركار توييتر، از زمان پيوستن به اين 
سايت در سال 2009 بيش از ۸0 ميليون دنبال كننده 
دارد و با پيام هاي گاه به گاه كوتاه و جنجالي خود تاثيرات 
قابل توجهي بر بازاره��اي مالي مي گذارد.پيش از اين 
ماس��ك از طرفداران خود خواست تا نظراتشان را در 
مورد آزادي بيان در توييتر ابراز كنند. ماس��ك فكري 
جدي براي ايجاد يك پلتفرم رسانه اجتماعي جديد 
مي كند و تعهد توييتر به آزادي بيان را زير سوال مي برد.

نتايج سه ماهه اخير توييتر و اضافه شدن كاربران كمتر 
از حد انتظار، س��واالتي را در مورد چشم انداز رشد آن 
ايجاد كرده اس��ت حتي اگر پروژه هاي بزرگي مانند 
اتاق هاي گفت وگ��وي صوتي و خبرنامه ه��ا را براي 
پايان دادن به رك��ود طوالني مدت دنبال كند.به نقل 
از چاينا نيوز، مشخص شده اس��ت كه ماسك داراي 
7۳.5 ميليون سهام توييتر است.سهام توييتر با اين 
خبر افزايش يافت و با 27.1 درصد افزايش به 49.97 
دالر رسيد. اين سهام كه در 12 ماه گذشته تا پايان روز 
جمعه ۳۸ درصد كاهش يافته بود، روز دوشنبه ۸.۳۸ 
ميليارد دالر به ارزش بازار خود اضافه كرد كه اكنون به 

۳9.۳ ميليارد دالر رسيده است.

نوسانقيمتدالردرصرافيهايبانكيدرميانهكانال۲۵هزارتومان

شهادتيكطلبهجهاديوبازداشت۵متهممرتبطباحادثه

افزايش قيمت دالر و سكه در بازار 

سوءقصد به جان ۳ طلبه در  حرم مطهر رضوي

هفت سناريوي بدبينانه در مورد جنگ اوكراين

به گزارش تسنيم، همزمان با سومين روز ماه مبارك 
رمضان، روز گذشته ۳ طلبه حاضر در صحن پيامبر 
اعظم)ص( با فردي كه هويت آن در دس��ت بررسي 

است با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند.
آستان قدس رضوي ضمن محكوميت اين تعرض به 
ساحت مقدس حضرت رضا عليه السالم و روحانيت 
معزز، موضوع را تا حصول نتيجه و شناسايي عوامل 
پيگيري خواهد كرد و گزارش آن را متعاقبا به اطالع 

مردم عزيز خواهد رساند.

  شهادت يك طلبه 
در  حادثه سوءقصد  حرم مطهر رضوي

در اين حادثه حجت االس��الم اصالن��ي از روحانيون 
 فعال حاشيه شهر مشهد  به شهادت رسيد  . يكي ديگر 
از اين طلبه ها  تحت مداوا قرار دار د كه به بيمارستان 

منتقل شده  است.
اي��ن ۳ طلبه از طالب جه��ادي و مخلصي بودند كه 
سال هاس��ت براي محروميت زدايي حاش��يه شهر 
مشهد مشغول خدمت هستند. يكي از طالب با زبان 
روزه بعد از زيارت حضرت امام علي بن موسي الرضا)ع( 
در صح��ن جامع به ش��هادت رس��يد و دو نفر ديگر 
در بيمارس��تان هس��تند.در اين حادثه متأس��فانه 
حجت االسالم اصالني از روحانيون  فعال حاشيه شهر 

مشهد  به شهادت رسيد .

  وضعي�ت نامس�اعد دومي�ن طلب�ه حادثه 
سوءقصد در حرم مطهر رضوي

در اين حادثه حجت االس��الم اصالن��ي از روحانيون 
 فعال حاشيه شهر مشهد  به ش��هادت رسيد  و طبق 
اطالعات به دس��ت آمده، دومين طلبه مضروب در 

حرم مطهر رضوي وضعيت بسيار نا مساعدي دارد.
حجت االسالم پاكدامن نيز از طالب فعال در حاشيه 
شهر مشهد است كه براي بهبود وضعيت مردم اين 

مناطق تالش مي كرد.

  فرد ض�ارب  در اختيار نهادهاي اطالعاتي 
و امنيتي است

يعقوبعلي نظري استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه 

 متاسفانه يك طلبه   به شهادت رسيد  و  دو طلبه  ديگر 
 در بيمارستان بستري هستند كه  يكي از طلبه هاي 
مجروح وضعيت مناسبي ندارد؛ مردم دعا كنند.  فرد 
ضارب دستگير شده اس��ت كه در اختيار نهادهاي 

اطالعاتي و امنيتي است.
داوري، معاون اس��تاندار و فرماندار مشهد نيز گفت: 
اين موضوع در دست بررس��ي است و پس از روشن 
شدن نتيجه، اطالع رساني در مورد آن صورت خواهد 

گرفت.
سردار  تقوي  فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: 
تحقيقات ويژه درباره اين موضوع در دس��ت بررسي 
است و پس از روشن شدن نتيجه، اطالع رساني دقيق 

درمورد آن صورت خواهد گرفت.

  دادستان مشهد: ۵ متهم در ارتباط با حادثه 
حرم رضوي بازداشت شدند

محمد حسين درودي دادستان مشهد از دستگيري 
5 تن در رابطه با حادثه حرم مطهر رضوي خبر داد و 
اظهار داشت: يك نفر ضارب و 4 نفر ديگر مظنون به 

همكاري با متهم بودند.
وي با بيان اينكه ضارب ۳ روحاني در آس��تان قدس 
رضوي تبعه خارجي بوده اس��ت، افزود:  پرونده اين 

حادثه در دادسراي استان تشكيل شده و تحقيقات 
بيشتر در حال انجام اس��ت. دادستان مشهد با بيان 
اينك��ه   بازپرس ويژه قت��ل تحقيقات اولي��ه خود را 
آغاز كرده اس��ت، تصريح كرد:  ضارب فردي با تبعه 

خارجي است.

  از حجج اسالم پاكدامن 
و دارايي رفع خطر شد 

حجت االس��الم مجيد فاطمي ارف��ع قائم مقام مركز 
رسيدگي به امور مساجد خراسان رضوي در گفت وگو 
با خبرنگار تس��نيم در مش��هدمقدس درباره حادثه 
حمله به سه طلبه در حرم مطهر رضوي اظهار داشت: 
متاس��فانه س��ه طلبه فعال و جهادگر كه در حاشيه 
شهرمشهد فعاليت داشتند در صحن پيامبر اعظم و 
در جلوي چشمان زائران ومجاوران امام رضا )ع( مورد 

سوءقصد قرار گرفتند.
وي افزود: متاس��فانه، حجت االس��الم اصالني يكي 
از روحاني��ون حادثه حرم مطهر رض��وي و از فعاالن 
جهادي حاشيه شهر مش��هد و از رزمندگان ۸ سال 
دفاع مقدس كه عم��ده فعاليت هاي جهادي اش در 
منطقه س��يدي واقع در جنوب ش��رق مشهد بود به 
ش��هادت رس��يد و دو طلبه ديگر در بيمارستان به 

سر مي برند.
فاطمي ارف��ع با بيان اينكه دو مص��دوم حادثه  حرم 
مطهر رض��وي در بخش ري��كاوري و تحت مراقبت 
هستند، تصريح كرد: خوش��بختانه از حجج اسالم 

پاكدامن و دارايي رفع خطر شده است.

  اطالعات سپاه بازجويي هاي تخصصي 
از متهم حادثه حرم رضوي را آغاز كرد

به گ��زارش خبرگزاري تس��نيم از مش��هدمقدس، 
اطالعات سپاه خراس��ان رضوي درباره حادثه حرم 
منور رضوي بيانيه اي صادر كرد.متن بيانيه به شرح 
زير است: همزمان با سومين روز ماه مبارك رمضان، 
فردي با هويت و مليت مش��خص اق��دام به حمله با 
سالح س��رد به سه روحاني كرد كه منجر به شهادت 
يك نفر و زخمي ش��دن دو نفر ديگر شد.الزم به ذكر 
اس��ت فرد ضارب بالفاصله توس��ط عوامل امنيتي 
دستگير ش��ده و تحقيقات در اين خصوص در حال 
انجام است. نظر به اهميت و حساسيت هاي موجود 
در پرونده و ادامه بازجويي هاي تخصصي از نامبرده 
توصيه مي ش��ود از هرگونه گمانه زني در اين زمينه 

پرهيز و اطالعات تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.

  ض�ارب حادث�ه حرم رضوي تح�ت تاثير 
القائات تكفيري بود

محسن داوري فرماندار مشهدمقدس در گفت وگو با 
خبرنگار تسنيم در مشهدمقدس اظهار داشت: فردي 
در حرم مطهر رضوي به سه نفر از روحانيون فعال در 
شهر مشهد حمله مي كند و س��بب شهادت يكي از 
روحانيون حاضر در حرم رضوي به نام حجت االسالم 
اصالني مي شود. فرماندار مشهدمقدس افزود: 2 نفر 
ديگر در بيمارس��تان تحت مراقبت هستند.ضارب 
بالفاصله توسط زائرين و خادمين در صحنه دستگير 
و به مقامات تحويل مي ش��ود تا مراحل تحقيقاتي از 

اين فرد تكميل و انگيزه وي مشخص شود.
داوري خاطرنشان كرد: اين فرد تحت تاثير تفكرات 
استكبار جهاني و تكفيري اين اقدام را انجام داده و اين 
اقدام را به شدت محكوم مي كنيم و با عامل و عوامل 

آن قطعا برخورد خواهيم كرد.

جو بايدن يكشنبه گذش��ته در پايان سخنراني خود 
در ورشو 9 كلمه براي كتاب هاي تاريخ بيان كرد: »به 
خاطر خدا، اين م��رد نمي تواند در قدرت بماند.« من 
شكي ندارم كه هدف اياالت متحده و حداقل برخي از 
متحدان اروپايي آن خالص شدن از شر پوتين است.

 آيا بركن�اري پوتين از قدرت، او را به اقدامات 
نااميدكنن�ده مث�ا تهديد هس�ته اي س�وق 

مي دهد؟
اين سوال بسيار مهمي است. به نظر مي رسد بايدن و 
مشاورانش مطمئن هستند كه تركيبي از فرسايش در 
اوكراين و تحريم هاي روسيه باعث ايجاد يك بحران 
سياسي در مسكو خواهد شد كه مشابه بحراني است 
كه اتحاد جماهير ش��وروي را در ۳1 سال پيش فلج 
كرد. اما پوتين مانند مستبدان خاورميانه نيست كه در 
طول جنگ عراق و بهار عربي از قدرت كنار برود. او در 
حال حاضر داراي سالح هاي كشتار جمعي، از جمله 
بزرگ ترين زرادخانه كالهك هاي هسته اي در جهان 

و همچنين سالح هاي شيميايي و بيولوژيك است.
به نظر مي رسد كساني كه پيروزي زودهنگام اوكراين 
در اين جن��گ را اعالم مي كنند فراموش كرده اند كه 
هر چه اوضاع براي روسيه در جنگ هاي متعارف بدتر 
باشد، احتمال استفاده پوتين از سالح هاي شيميايي 
و هسته اي كوچك افزايش مي يابد. به خاطر بسپاريد 
كه هدف او از اتفاقات س��ال 2014 اوكراين اين بود 
كه يك دموكراسي پايدار غربگرا در اين كشور شكل 

نگيرد و از ادغ��ام اوكراين در نهاده��اي غربي مانند 
س��ازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( و اتحاديه 
اروپ��ا جلوگيري كند. اگر او به اين نتيجه برس��د كه 
هدف اياالت متحده و متحدانش س��رنگوني اوست 
احتمال تشديد درگيري بيشتر خواهد شد. كساني 
كه خطر جنگ جهاني سوم را ناديده مي گيرند، به اين 
واقعيت تلخ توجه نمي كنند كه در جنگ س��رد، اين 
ناتو بود كه نمي توانست به پيروزي در جنگ با اتحاد 
جماهير شوروي اميدوار باشد. به همين دليل بود كه 
سالح هاي هسته اي تاكتيكي را در اختيار داشت تا در 
صورت لشكركشي به اروپاي غربي، عليه ارتش سرخ 
اس��تفاده كند. امروز روس��يه هيچ شانسي در جنگ 
متعارف با ناتو نخواهد داش��ت. به همين دليل است 
كه پوتين سالح هاي هسته اي تاكتيكي آماده پرتاب 
در پاسخ به حمله غرب به روسيه را دارد. كرملين نيز 
قبال اع��الم كرده كه چنين حمل��ه اي در حال انجام 
است. در 21 فوريه، نيكوالي پاتروشف، دبير شوراي 
امنيت روسيه، اظهار داشت كه اياالت متحده در اسناد 
دكترين خود روسيه را دشمن مي خواند و هدف آن 
چيزي جز فروپاشي فدراسيون روسيه نيست. پوتين 
در 16 مارس اعالم كرد كه غرب در حال انجام جنگي 
با ابزارهاي اقتصادي، سياس��ي و اطالعاتي با ماهيت 

فراگير و آشكار است.
س��رگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه نيز گفت: 
»يك جنگ تركيبي واقع��ي، جنگي تمام عيار عليه 

ما اعالم ش��د. هدف آن ويران كردن، شكستن، نابود 
كردن، فلج كردن اقتصاد و كل روسيه است.«

آيا چيني ها پوتين را به شرط موافقت با صلح 
سازشي سرپا نگه خواهند داشت؟

كامال واضح اس��ت كه دولت چين در كنار روس��يه 
خواهد بود، اما تا جايي كه تحريم هاي اياالت متحده 
براي موسس��ات چيني كه با نهادهاي روسي معامله 
مي كنند، مشكل ساز نش��ود. من ديگر انتظار ندارم 
چين نقش ميانجي صلح را بازي كند. نشست مجازي 
روز جمعه بين رهبران اتحاديه اروپا و چين اين نظر 

را تاييد كرد.
  خسارت جانبي اين جنگ چقدر است؟

جهان با مش��كل جدي تورم مواجه است. هر چه اين 
جنگ بيش��تر ادامه يابد، خطر ركود تورمي آش��كار 
)تورم باال با رش��د اقتصادي كم ي��ا منفي( جدي تر 
مي شود. اين مشكل در كش��ورهايي كه براي انرژي 
و غالت و كود به اوكراين و روس��يه متكي هس��تند، 
شديدتر خواهد بود. هر كس معتقد است كه اين جنگ 
پيامده��اي اجتماعي و سياس��ي نامطلوب نخواهد 

داشت، از تاريخ چيزي نمي داند.
با توجه به اينكه روس��يه حتي براي دستيابي به يك 
پيروزي محدود در اوكراين با مش��كل مواجه است، 
بعيد به نظر مي رسد پوتين وارد درگيري گسترده تر 
ش��ود. بنابراين آتش بس، مثال طي پن��ج هفته -در 
اوايل ماه م��ه- محتمل به نظر مي رس��د، زيرا تا آن 

زم��ان روس ها يا به محاصره نيروه��اي اوكرايني در 
دونباس خواهند رس��يد يا شكس��ت خواهند خورد. 
در هر صورت، آنها بايد به س��ربازان خود اس��تراحت 
بدهند. روند سربازگيري و جايگزيني هاي آموزشي 
در حال انجام است، اما ماه ها طول مي كشد تا نيروهاي 
جديد براي نبرد آماده ش��وند. با اين حال، رسيدن به 
صلح بسيار بيش��تر طول مي كشد. با گذشت هر روز 
از مقاومت اوكراين، به نظر مي رسد مواضع سخت تر 
شده است، به ويژه در مورد مسائل سرزميني )نه تنها 
وضعيت آينده دونتسك و لوهانسك، بلكه وضعيت 
كريمه را ني��ز دربرمي گيرد(. اميدوارم ش��رطم را با 
اس��تيون پينكر ببازم. اميدوارم جن��گ در اوكراين 
به زودي پايان يابد. امي��دوارم پوتين به زودي برود. 
اميدوارم هيچ درگيري وجود نداشته باشد. مهم تر از 
همه، اميدوارم در هيچ يك از نقاط درگير در جهان، 

از سالح هاي هسته اي استفاده نشود.
جنايتكار جنگي ناميدن پوتين و بركناري او از قدرت، 
خطر استفاده از سالح هاي شيميايي يا هسته اي در 
اوكراين را افزايش مي دهد و اگر در قرن بيست و يكم 
يك بار از سالح هاي هسته اي اس��تفاده شود، ترس 
استفاده دوباره از آن وجود خواهد داشت. پيامد آشكار 
جنگ در اوكراين اين اس��ت كه بسياري از كشورها 
در سراس��ر جهان به دنبال س��الح هاي هس��ته اي 
خود خواهند بود. به نظر مي رس��د دوران عدم اشاعه 

سالح هاي هسته اي به پايان رسيده است.

ادامه از صفحه اول



بحث ورود دو باش��گاه استقالل و پرسپوليس به بازار 
سرمايه ساليان سال بود كه به عنوان يكي از راهكارهاي 
حرفه اي سازي فوتبال ايران مطرح مي شد، اما هر بار 

موانعي بر سر اين اتفاق وجود داشت.
با توجه به سياست هاي دولت سيزدهم و تأكيد ويژه 
سازمان خصوصي س��ازي بر ورود دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس به بازار س��رمايه، اين اتفاق سرانجام در 
اسفندماه سال گذشته با وجوِد تمامي انتقادات و كم و 

كاستي ها به واقعيت تبديل شد. 

    ورود سرخابي ها به بورس؛ درست يا غلط؟
انتشار صورت هاي مالي دو باشگاه پرطرفدار پايتخت به 
بازار سرمايه موجي از انتقادات را متوجه اركان مختلف 
كشور كرد و از س��ازمان بورس تا مديران دو باشگاه را 
در مقابل موجي از انتقادات قرار داد. در ماجراي عرضه 
سهام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، كار به جايي 
رسيد كه رييس س��ازمان خصوصي سازي تهديد به 

استعفا كرد.
مديران ش��ركت فرابورس ايران ب��ه خاطر ابهامات و 
مشكالت احتمالي كه پيرامون عرضه سهام سرخابي ها 
در بازار سرمايه وجود داشت، حداقل در مقطع فعلي 
تمايل چنداني به ورود اس��تقالل و پرس��پوليس به 
اين بازار نداشتند. حتي مديرعامل شركت فرابورس 
نيز چند روز پيش از پذيره نويس��ي سهام استقالل و 
پرسپوليس، شروطي براي محقق ش��دن اين اتفاق 
تعيين كرد، اما در ادامه گفته ش��د كه اين مشكالت 

حل شده اند.
از س��وي ديگ��ر، فش��ارهايي از س��وي س��ازمان 
خصوصي سازي براي ورود استقالل و پرسپوليس به 
 بازار پايه فرابورس وجود داشت و در نهايت، پذيره نويسي 
س��رخابي ها با وج��وِد تمام��ي ابهام��ات موجود در 
صورت هاي مالي انجام گرفت. در آغاز پذيره نويسي 
س��هام دو باش��گاه پرطرفدار تهراني در بازار سرمايه، 
استقبالي از آن به عمل نيامد و سرانجام پس از حدود 
15 روز، پذيره نويس��ي سهام استقالل و پرسپوليس 

به اتمام رسيد.
بر اس��اس اعالم ميث��م فدايي، مديرعامل ش��ركت 
فرابورس اي��ران در 28 اس��فند 1400، در باش��گاه 
اس��تقالل، افراد حقوقي 280 ميليارد تومان معادل 
78 درصد س��هام و س��هامداران حقيقي 79 ميليارد 
تومان معادل 22 درصد افزايش سرمايه را خريداري 
كردند. همچنين در باشگاه پرسپوليس، افراد حقوقي 
261 ميليارد تومان معادل 74 درصد و افراد حقيقي 
89 ميليارد تومان معادل 25 درصد افزايش سرمايه را 

خريداري كردند.
پيام الياس كردي در خص��وص عوامل موثر در عدم 
استقبال فعاالن بازار سرمايه از پذيره نويسي استقالل 
و پرس��پوليس گفت: عدم اطمينان مردم به وضعيت 
بازار س��رمايه از جمله ش��رايط عرضه هاي اوليه، دارا 
يكم، پااليش يكم و… دليل نخس��ت شكس��ت اين 

پذيره نويسي است.
اين كارش��ناس ادامه داد: دليل دوم، عجله اي اس��ت 
كه دوستان داشتند و مي خواستند خيلي سريع كار 
انجام شود. اما مي توانستند در فضاي بهتري و با ارايه 
آگاهي بيشتر به مردم اين پذيره نويسي را انجام دهند. 
دليل سوم هم شفافيت است. هر جا ما به مردم شفاف 
توضيح داديم كه ش��رايط و صورت هاي مالي چگونه 

اس��ت، نتيجه خوب بوده اما االن خريدار مي بيند كه 
10 درصد باشگاه پذيره نويسي مي شود اما تكليف 90 

درصد بقيه سهام چيست؟
وي اف��زود: به هر حال بحث مديريتي اين باش��گاه ها 
هميشه مشكل ساز بوده و به جاي سود و درآمد هميشه 
هزينه بوده اس��ت. در واقع بايد بحث تعصب و مسائل 
مالي را از هم جدا كنيم چراكه اين دو بحث جايگاه هاي 
متفاوتي دارند. اگر قرار است مردم براي خريد سهام 
اين دو باشگاه در صف بايستند يا در پذيره نويسي آنها 
شركت كنند و پول زيادي را بياورند، قاعدتاً مي خواهند 
بدانند كه سود اين دو باشگاه چگونه مصرف مي شود، يا 

اصاًل چگونه به سود سازي خواهند رسيد.
در آن روزها، كارشناسان مختلف بر نداشتن ارزندگي 
نمادهاي پرس��پوليس و اس��تقالل تأكيد داشتند و 
خريد سهام آنها را صرفًا به بحث هاي هواداري مربوط 

مي دانستند. 
با تمامي اين اوصاف، پذيره نويس��ي سهام دو باشگاه 
پرسپوليس و استقالل در حال حاضر به اتمام رسيده 
و خريداران آنها حاال در انتظار بازگشايي نمادهايشان 
هستند؛ بازگشايي كه احتمااًل حداقل يكي، دو ماهي 
طول خواهد كش��يد و مشكالت اصلي تازه پس از آن 

آغاز خواهد شد. 
اين مش��كالت مي توانند هيجاناتي را به بازار سرمايه 
تحميل كنند و منجر به توقف نمادهاي دو باشگاه در 
مقاطع مختلف شوند كه اين اتفاق مي تواند حيثيت بازار 

سرمايه را خدشه دار كند. 

     نوبت به تراكتور هم مي رسد؟
در شرايطي كه از پايان پذيره نويسي سهام دو باشگاه 
تهراني مدت زمان زيادي نگذش��ته و هنوز نماد آنها 
بازگشايي نشده، بحث جديدي در مورد ورود سومين 

باشگاه فوتبالي به بازار سرمايه مطرح شده است. 

تراكتور؛ باشگاهي پرطرفدار در شمال غرب كشور كه 
هواداران آن شهرت جهاني دارند و عنوان »پرشورها« را 
يدك مي كشند. اين باشگاه اگرچه در 10 سال اخير به 
واسطه هواداران ميليوني اش شهرت زيادي پيدا كرده، 
اما شهرت اصلي آن در دو، سه سال گذشته با حواشي 

بي شمارش بوده است.
باشگاه تراكتور ابتداي س��ال 97 به بخش خصوصي 
واگذار ش��د. محمدرض��ا زنوزي مطلق، م��رد نامدار 
و ثروتمند تبري��زي پس از كش وقوس ه��اي فراوان 
مالكيت باش��گاه تراكتور را بر عهده گرف��ت و اتفاقًا با 
ريخت وپاش هاي فراوان و جذب ستاره هاي بزرگ به 
محبوِب هواداران بدل شد.روزهاي رويايي تيم تبريزي 
اما دوام چنداني نداشت؛ تغييرات پي درپي، عدم ثبات، 
حواشي و تصميمات خلق الساعه در تراكتور، اين تيم را 
از رسيدن به نخستين جام ليگ برتري ناكام گذاشت و 

در ادامه، مشكالت زيادي را به وجود آورد.

    يك »زيان ده« ديگر در راه بازار سرمايه 
تراكتور در اين مدت روزهاي خوبي را س��پري نكرده 
و يكي از اصلي ترين دغدغه هايش، مش��كالت مالي و 
بدهي هاي كالن بوده است. اين بدهي ها كه به نوعي 
نفس تيم محبوب تبريزي را تنگ كرده، ماحصل همان 
ريخت وپاش هايي است كه در سال هاي نه چندان دور 
انجام شده. بدهي هاي كالن باشگاه تراكتور به بازيكنان 
و مربيان بي كيفيت خارجي كه هيچ عايدي براي آن 
نداشتند، اين باشگاه را به يك بنگاه اقتصادي زيان ده 

تبديل كرده است.
در اين ش��رايط، مالك باش��گاه تراكت��ور در آخرين 
اظهارنظرهاي خود از ورود اين باشگاه به بورس سخن 
گفته. وي اظهار داشته است: به دليل اينكه نمي توانم 
ناراحتي هواداران و پرپر ش��دن عشق آنان را تحمل 
كنم، قصد واگذاري تراكتور را ندارم و با حمايت آقاي 

استاندار، س��هام تراكتور در بورس به هواداران عرضه 
مي شود. وي همچنين يادآور شده است: با هماهنگي و 
همكاري استاندار محترم آذربايجان شرقي جناب دكتر 
عابدين خرم تالش مي كنيم كه تراكتور را در بورس به 
هواداران عرضه كنيم و در اين مسير از آقاي استاندار 
تشكر مي كنيم كه حامي و پشتيبان تراكتور، هواداران و 
مردم آذربايجان هستند. با حمايت آقاي استاندار، سهام 

تراكتور در بورس به هواداران عرضه مي شود.
باشگاه هاي ايراني همواره با مش��كالت مالي مواجه 
بوده  و البته حواشي زيادي هم داشته اند. قطعًا انتشار 
صورت ه��اي مالي و دارايي هاي باش��گاه تراكتور هم 
همانند استقالل و پرسپوليس مي تواند به بسياري از 

سواالت درمورد وضعيت آن پاسخ بدهد.

     سهامداري يا هواداري؛ مساله اين است
موضوعي كه كارشناسان و مسووالن سازمان بورس 
در س��طوح مختلف باره��ا و بارها ب��ر روي آن تأكيد 
داشتند، تفاوت س��هامداري و هواداري بوده است. در 
اينكه استقالل، پرسپوليس و تراكتور پرطرفدارترين 
تيم هاي كشور هستند، هيچ شكي وجود ندارد، اما ميان 
هواداري و سهامداري، تفاوت هاي عمده اي وجود دارد. 
هوادار شايد حتي حاضر باشد كه تمامي دارايي هاي 
خود را بدون هيچ چشم داشتي در اختيار تيم محبوبش 
قرار بدهد، اما سهامدار در مقابِل مبلغي كه براي خريد 

سهام يك شركت مي دهد، توقع كسب سود دارد. 
مالك باش��گاه تراكت��ور در اظهارات خ��ود از عبارت 
»تراكتور عش��ق هواداران است« اس��تفاده كرده كه 
مي تواند موضوعي خطرناكي باش��د. در اين راه، بايد 
تمامي جنبه هاي مختلف ورود باشگاه ها يا هر شركت 
ديگري به بازار سرمايه مورد بررسي قرار بگيرد تا پس 
از ورود آنها به بورس، ش��اهد مشكالت جديدي براي 

سهام و البته كليت بازار نباشيم.
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پنج مزيت مشاهده عمق مظنه
از 15 فروردين ماه سال جاري با تصميمي كه پيش از 
اين هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته 
بود، تمام سهامداران مي توانند تمام مظنه هاي يك 

سهم را بدون محدوديت مشاهد كنند.
پيش از اي��ن به دليل برخي نارس��ايي هاي فني و 
زيرس��اختي امكان اين مهم وجود نداش��ت اما در 
چند ماه گذشته با تالش هاي انجام شده اين مهم 

به واقعيت پيوست.
بنا بر اين گ��زارش، نمايش نامحدود مظنه يكي از 
مطالبات سهامداران طي سال هاي اخير بوده است؛ 

مهم ترين مزيت هاي اين تصميم عبارت است از: 
1. ب��ا اط��الع از عم��ق مظنه ها س��فارش گذاري 
س��رمايه گذاران با آگاهي از مي��زان عرضه و تقاضا 
صورت مي گيرد. و تا حدي جلوي دستكاري قيمت 
توسط حقوقي ها و بازيگران سهام گرفته خواهد شد.

2. با توجه ب��ه اينكه تاكنون فق��ط كارگزاري ها و 
استيش��ن ها به عمق بازار دسترسي داشتند، اين 

تصميم باعث رفع تبعيض و بي عدالتي مي شود.
۳. در تايم فريم هاي پايي��ن، تابلوخواني را كاراتر و 

قيمت هاي سهم را تحليل پذيرتر مي كند.
4. تحليل عمق بازار كه يكي از روش هاي تحليل بازار 

است را ممكن مي سازد.
5. با از بين بردن تبعيض، به نفع س��هامداران ُخرد 

خواهد بود.

جديدترين اطالعات از سجام
براس��اس اطالع��ات گ��زارش ماهان��ه ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در خصوص اسفند ماه سال 1400، تعداد 267 هزار 
و 602 ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر در بازار 
سرمايه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد 
احراز هويت شده ها در اين ماه به 2۳4 هزار و 247 
مورد رسيده كه نسبت به ماه قبل )بهمن 1400( با 
رشدي 70.86 درصدي مواجه شده است. الزم به 
ذكر است بر اساس آمار منتشر شده، در بهمن ماه 
سال 1400 تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« 1۳9 
هزار و ۳48 و تعداد احراز هويت ش��ده ها نيز 1۳7 

هزار و 95 مورد بوده است.

   ۵ استان پيشتاز در ثبت نام در »سجام«
همچنين بر اساس اين گزارش تعداد نفرات ثبت نام 
شده در سامانه »سجام« در اسفند ماه سال گذشته به 
تفكيك هر استان حاكي از آن است كه 5 استان »تهران 
با 45 هزار و 464 مورد، اصفهان با 20 هزار و 265 مورد، 
خراسان رضوي با 19 هزار و 561 مورد، خوزستان با 16 
هزار و ۳86 مورد و مازندران با 1۳ هزار و 956 مورد« در 
صدر بيشترين ثبت نام شده ها در كل كشور قرار دارند.

   ۵ استان با كم ترين ثبت نام در »سجام«
از سويي ديگر بر اس��اس آمارهاي منتشر شده، 5 
استان » خراسان جنوبي با يك هزار و 847، يزد با 2 
هزار و 1۳، بوشهر با 2 هزار و 119، سمنان با 2 هزار و 
156 و چهارمحال و بختياري با 2 هزار و ۳۳2 مورد« 
در انتهاي ليست كمترين ثبت نام شده ها در سامانه 

سجام در بين ساير استان ها قرار دارند.
الزم به ذكر اس��ت سامانه سجام »س��امانه جامع 
ثبت اطالعات مشتريان«، براي الكترونيك كردن 
و خودكار ك��ردن فرآيند جم��ع آوري و مديريت 
اطالعات مشتريان است و عملياتي شدن اين سامانه 
باعث افزايش دقت، س��رعت و بهره وري در زمينه 
جمع آوري اطالعات و ارايه خدمات عمومي و مهم تر 
از همه، يكپارچگي سامانه هاي اطالعاتي شده است.

جابه جايي ۱۰ ركورد تاريخي 
بورس كاال

مرور معامالت بورس كاالي ايران در سال 1400 بيانگر 
جابه جايي تقريبا همه ركوردهاي تاريخي بازار فيزيكي 
از سال 86 يعني زمان تاسيس بورس كاال تاكنون است؛ 
به طوريكه با رش��د 90 درصدي ارزش كل معامالت به 
نسبت س��ال 99، اين متغير مهم از 665 هزار ميليارد 
تومان )همت( عبور كرد. داده كاوي هاي آماري نشان 
مي دهد در سال 1400 جداي از ثبت ركوردهاي جديد 
در حجم و ارزش معام��الت به تفكيك محصول هاي 
مختلف، 10 ركورد اصلي در ارزش كلي و معامالت بازار 
فيزيكي به ثبت رسيد؛ به طوري كه عالوه بر ارزش كل 
معامالت، حجم و ارزش معامالت بازار فيزيكي، حجم 
و ارزش معامالت محصول هاي صنعتي، حجم و ارزش 
معامالت پتروشيمي، ارزش معامالت فرآورده هاي نفتي 
و حجم و ارزش معامالت بازار فرعي همگي ركورد زدند.

در تاالر حراج باز بورس كاال 
چه گذشت؟

تاالر حراج باز بورس كاالي ايران در روز س��ه شنبه 
 C 16 فروردين ماه ميزبان عرضه 60 هزار تن تختال
شركت فوالد خوزستان و 150 تن سولفور موليبدن 
شركت ملي صنايع مس ايران است.  همچنين ديروز 
188 هزار و 410 تن شمش بلوم، 16 هزار و ۳00 تن 
ورق فوالدي، يك هزار و 175 تن مس مفتول، 140 
تن س��يم و مفتول مسي و 200 تن شمش آلياژي 
آلومينيوم در تاالر محص��والت صنعتي و معدني 
عرضه مي شود. تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي 
بورس كاالي ايران در اين روز شاهد عرضه 54 هزار 
 PDA و 510 تن مواد پليمري، الكيل بنزن خطي و
TAR بود.  تاالرصادراتي ب��ورس كاالي ايران نيز 
ميزبان عرضه 2 هزار تن مس كاتد، 506 تن سبد 
ناوداني، 9 هزار و 80 تن قير، 704 تن اسيد استيك 
و ۳12 تن اسالك واكس سبك 10 بود.  بازار فرعي 
هم در ديروز عرضه يك هزار و 890 تن شمش بلوم 
و 500 تن قير اند آلومينيوم را تجربه كرد. در مجموع 
۳۳5 هزار و 917 تن انواع كاال در تاالرهاي مختلف 

بورس كاالي ايران عرضه مي شود.

شركت هاي دانش بنيان 
در راه بورس

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
از پيگي��ري براي حضور ش��ركت هاي دانش بنيان در 
بورس خبر داد و گفت: از ظرفيت كميسيون براي تأمين 
مالي آنها در بازار سرمايه استفاده مي شود.محمدرضا 
پورابراهيمي در توضيح نشست روز دوشنبه كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به خبرنگاران گفت: 
در اجراي فرامين مقام معظم رهبري درباره نام گذاري 
سال 1401 در خصوص اقتصاد دانش بنيان، كميسيون 
از سورنا ستاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و معاونان وي دعوت كرد.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي افزود: در اين نشست گزارشي 
از وضعيت شركت هاي دانش بنيان ارايه شد؛ بر اساس 
آن اكنون حدود 6 هزار و 700 شركت دانش بنيان فعال 
در كشور وجود دارد كه ارزش بازار آنها حدود 400 هزار 
ميليارد تومان است كه اين عدد نسبت به اندازه اقتصاد 
ايران عدد كوچكي است و بايد تقويت شود.وي تأكيد 
كرد: مصوبه جهش تولي��د دانش بنيان مراحل پاياني 
خ��ود را طي مي كند و در هفته هاي آينده پس از تاييد 
در شوراي نگهبان به عنوان قانون ابالغ خواهد شد كه از 
اين ظرفيت مي توان براي توليد و اقتصاد كشور استفاده 
كرد.نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با اش��اره به 
پذيرش ش��ركت هاي دانش بنيان در ب��ورس، عنوان 
كرد: به دليل محدوديت هاي موجود مقرر ش��د كه از 
ظرفيت كميسيون اقتصادي براي حضور اين شركت ها 
در بورس و تأمين مالي آنها در بازار س��رمايه اس��تفاده 
ش��ود.پور ابراهيمي راه اندازي مجموعه بزرگ شركت 
مخاطره پذير را ديگر موضوع بررسي شده در اين جلسه 
برشمرد و تصريح كرد: به پيشنهاد كميسيون اقتصادي 
مقرر شد كه شركت مخاطره پذير نيز در بازار سرمايه 
پذيرفته شود. همچنين مقرر شد در بازه زماني يك 
ماهه آينده با همكاري مركز پژوهش ها، كميسيون 
اقتصادي و معاونت علمي و فناوري طرح تش��كيل 
ش��ركت مخاطره پذير اقتصاد ايران، با مش��اركت 
معاونت علمي و فناوري نهايي و عملياتي كند.رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: در اين 
جلسه كارگروه مشتركي ميان كميسيون اقتصادي و 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي رصد 
موضوعات مرتبط با اين حوزه تشكيل شد. مجموعه 
اين اقدامات برنامه ميان مدت و بلندمدت كميسيون 

براي كمك به اقتصاد دانش بنيان خواهد بود.

اطالعيه سيماني بورس كاال 
ابالغ شد

با پذيرش انبار سيمان مازندران در بازار گواهي سپرده 
كااليي بورس كاال به عنوان نخستين انبار سيماني در 
سال 1401، مشتريان ُخرد از دوشنبه هفته آينده )22 
فروردين 1401( امكان خريد سيمان با كد سهامداري 
و ب��ه صورت آنالين را براي موجودي انبار ۳7 ش��ركت 
س��يماني پيدا مي كنند. بر اس��اس اطالعيه مديريت 
توس��عه بازار فيزيكي بورس كاال، انبار اين شركت واقع 
در شهرستان نكا فعال شده و نماد معامالتي آن جهت 
انجام معامالت ناپيوسته گواهي سپرده كااليي به روش 
گشايش و با استفاده از سازوكار حراج تك قيمتي از روز 
دوش��نبه 22 فروردين ماه گشايش يافته و آماده انجام 
معامالت مي ش��ود.پيش از اين و تا پايان س��ال 1400 
انبارها و نمادهاي معامالتي سيمان تيپ 2 )كيسه 50 
كيلوگرمي( ۳5 ش��ركت شامل ش��ركت هاي سيمان 
شمال، منددشتي، صنايع سيمان دشتستان، فارس، 
صوفيان، اروميه، فارس نو، زنجان، خاش، شاهرود، تهران، 
خوزستان، غرب، دورود، خزر، بجنورد، ساوه، قاين، شرق، 
ماهان كرمان، سامان غرب، غرب آسيا، كوير كاشان، زاوه 
تربت، كردستان، فراز فيروزكوه، هگمتان، نهاوند، آبيك، 
سپاهان، فيروزكوه، كرمان، گيالن سبز، هرمزگان، ساروج 
بوشهر و ممتازان كرمان جهت انجام معامالت ناپيوسته 
گواهي سپرده سيمان در بورس كاال پذيرش شده بودند. 
بر اساس آمار، در نخستين هفته سال 1401 درمجموع 
12 ميليون و ۳46 هزار گواهي سپرده سيمان معادل 12 
هزار و ۳46 تن سيمان به ارزش 7 ميليارد و 705 ميليون 

تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

   استقبال خريداران از اوراق سيماني
بررسي هاي آماري نشان مي دهد از ابتداي راه اندازي 
معامالت گواهي سپرده سيمان به تاريخ 9 آبان 1400 
تا پايان اسفند سال گذشته، درمجموع 155 ميليون 
و 776 هزار گواهي سپرده سيمان معادل 155 هزار و 
776 تن محصول به ارزش 90 ميليارد و 287 ميليون 

تومان مورد معامله قرار گرفت.

   جزييات معامالت گواهي سپرده سيمان
براي انجام معامالت گواهي سپرده سيمان، حداقل و 
حداكثر خريد 10 تا 100 تن بود و هر گواهي سپرده 
س��يمان معادل يك كيلوگرم س��يمان است. به اين 
ترتيب هر فردي كه تمايل به خريد دارد بايد حداقل 10 
هزار گواهي معادل 10 تن سيمان و حداكثر 100 هزار 
گواهي معادل 100 تن سيمان تيپ 2 پاكتي سفارش 
خريد ثبت كند. هر نماد نيز امكان خريد بيشتر از 100 
تن را ندارد و انجام معامالت در اين روش با همان كد 
س��هامداري مقدور است.مبناي قيمتي در اين روش 
قيمت روز قبل سيمان در بازار فيزيكي بورس كاالست 
كه با محدوده نوس��ان مثبت و منفي 5 درصد در بازار 
گواهي كشف مي شود.معامالت گواهي سپرده سيمان 
كه در روزهاي دوش��نبه و سه شنبه انجام مي شود از 
س��اعت 12:45 تا 1۳:۳0 به صورت پيش گش��ايش 
انجام و پ��س از آن، معامالت به صورت تك قيمتي و 
ناپيوسته انجام مي شود؛ به اين معني كه خريدار تا دو 
هفته مهلت دارد محص��ول را از انبار كارخانه تحويل 
بگيرد. خريداران بايد بدانند گواهي سپرده سيمان بازار 
ثانويه ندارد و مانند س��اير گواهي سپرده هاي كااليي 
كه معامالت در آنها به صورت پيوسته است، نيست و 
كساني كه خريد سيمان انجام داده اند، حتماً بايد نسبت 

به تحويل از فروشنده و حمل سيمان اقدام كنند.

»تعادل«بررسيميكند

سومين باشگاه ايراني در راه بورس

شاخص در يك قدمي نيمه كانال يك ميليون واحدي
در جريان س��ومين روز معامالتي هفته، بيش از 11 
ميليارد و 291 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 60 هزار و 575 ميليارد ريال در بورس اوراق 

بهادار تهران دادوستد شد.
بورس تهران در جريان معامالت روز سه شنبه، شروع 
خوبي نداشت اما از اواسط بازار و با افزايش تقاضا موفق 

به ثبت روز سبزي ديگري براي شاخص كل شد.
نماد خساپا امروز هم با تقاضاي قابل توجهي مواجه بود 

و خود را از محدوده هاي منفي به صف خريد رساند.
بر پايه معامالت سه شنبه، 16 فروردين ماه، شاخص 
هم وزن با 2 هزار و 562 واحد افزايش، رقم ۳75 هزار 
و 828 واحد را به ثبت رس��اند؛ اي��ن در حالي بود كه 
ش��اخص كل بورس تهران با افزاي��ش 2 هزار و 6۳۳ 

واحدي به رقم يك ميليون و 45۳ هزار واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول افزايش 2 ه��زار و 511 واحدي و 
ش��اخص بازار دوم، افزايش ۳ ه��زار و 505 واحدي را 

تجربه كردند.
گروه خودرو در جريان معامالت سه شنبه با 82 هزار و 
576 معامله به ارزش 8 هزار و 52 ميليارد ريال در صدر 
گروه هاي بورسي نشست. همچنين، گروه فراورده هاي 
نفتي با 47 هزار و 564 معامله به ارزش 5 هزار و 959 
ميليارد ريال، گروه فلزات اساس��ي با 44 هزار و 59۳ 
معامله ب��ه ارزش ۳ هزار و 441 ميلي��ارد ريال، گروه 
بانك ها ب��ا ۳0 هزار و 795 معامله ب��ه ارزش ۳ هزار و 
119 ميليارد ريال و گروه شيميايبي با ۳6 هزار و 66۳ 
معامله به ارزش 2 ه��زار و 691 ميليارد ريال در صدر 

برترين گروه ها قرار گرفتند.
شركت پااليش نفت اصفهان با يك هزار و 85 واحد، 
شركت مخابرات ايران با 557 واحد، گروه مپنا با 411 
واحد، ش��ركت ارتباطات س��يار ايران با ۳79 واحد و 
شركت فوالد خوزستان با ۳61 واحد بيشترين تاثير 

مثبت را بر رشد شاخص كل داشتند.
در مقابل، شركت توسعه معادن و فلزات با 822 واحد، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با 5۳۳ واحد، 
شركت فوالد مباركه اصفهان با 441 واحد، بانك ملت با 

۳۳2 واحد و شركت سرمايه گذاري غدير با ۳07 واحد 
بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.

در پايان معامالت امروز، نماد شس��تا جهت برگزاري 
مجمع عمومي ع��ادي به طور فوق الع��اده به منظور 

انتخاب اعضاي هيات مديره متوقف متوقف شد.

    نگاهي بر معامالت فرابورس
در جريان معامالت روز سه ش��نبه، 16 فروردين ماه 
شاخص كل فرابورس با افزايش 92 واحدي به رقم 19 
هزار و 781 واحد رسيد.همچنين، بيش از ۳ ميليارد 
و 479 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

20 هزار و 650 ميليارد ريال دادوستد شد.
در جري��ان معامالت ديروز فرابورس ايران، ش��ركت 
سنگ آهن گهرزمين با 80 واحد، شركت آهن و فوالد 
ارف��ع با 1۳ واحد، گروه توس��عه مالي مهر آيندگان با 
10 واحد، شركت پااليش نفت شيراز با 7.84 واحد و 
شركت صنعتي مينو با 7 واحد بيشترين تاثير مثبت را 

بر رشد شاخص داشتند.
در مقابل، ش��ركت پليمر آريا ساس��ول با 19 واحد، 
شركت توليد نيروي برق دماوند با 8 واحد، شركت پويا 
زركان آق دره با 6.46 واحد و شركت فوالد هرمزگان 
جنوب با 6 واحد بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص 
داشتند.با مصوبه جديد هيات مديره بورس مظنه هاي 
بازار براي همه مش��تريان نمايش داده مي شود و اين 
اقدامي براي ش��فافيت بازار و متقارن سازي اطالعات 
براي همگي به ش��مار مي رود.همچنين رشد ارزش 
معامالت و جابه جايي ركوردهاي بيش��ترين ارزش 
معامالت خرد طي ماه هاي اخير، ديگر اتفاق مثبتي 
است كه در بازار سرمايه رخ داده و مي تواند سهامداران 

را نسبت به آينده سهام مختلف اميدوار كند. 

    از سهام عدالت چه خبر؟
با وجود اينكه آزادسازي سهام عدالت به دومين سالگرد 
خود نزديك مي شود و دولت ها وعده هاي فراواني براي 
حل اين مشكل ارايه داده اند، ممنوعيت فروش سهام 

عدالت همچنان ادامه دارد. با اين آزادسازي نامعقول 
ابهامات بازار بيش از پيش شده و شرايط به گونه اي است 
كه دست مشموالن همچنان از اين سهام كوتاه است.

در شرايطي كه بازار سرمايه قله هاي صعود را يكي پس 
از ديگري پشت سر مي گذاش��ت، فرآيند آزادسازي 
س��هام عدالت در تاريخ 9 اديبهش��ت 1۳99 اجرايي 
شد و سهامداران با انتخاب يكي از دو روش مستقيم و 
غيرمستقيم مديريت سهام خود را به دست گرفتند. بر 
اين اساس از ميان 49ميليون نفر مشمول سهام عدالت 
حدود 19ميليون نفر روش مستقيم و ۳0ميليون نفر 

روش غيرمستقيم را انتخاب كردند.
افشين جاويد، كارشناس بازار سرمايه به بررسي روند 
آزاد سازي س��هام عدالت پرداخت و گفت: با توجه به 
اينكه سهام عدالت در آستانه دومين سالگرد آزادسازي 
خود به سر مي برد به نظر مي رسد ابهامات بازار بيش 
از پيش ش��ده و ش��رايط به گونه اي اس��ت كه دست 

مشموالن همچنان از اين سهام كوتاه است.
وي افزود: س��هامداران مس��تقيم از همان ابتدا اجازه 
فروش سهام خود را داش��تند و طي دو مرحله امكان 
فروش 60درصد از كل سهام عدالت براي آنها فراهم 
شد. قرار بود 40درصد باقي مانده در بهمن ماه همان 
سال آزاد شود اما اين اتفاق به دليل سقوط بازار هرگز 
تحقق نيافت. س��هامداران غير مستقيم نيز سهامدار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت شدند 
و قرار بر اين شد كه با برگزاري مجامع، هيات رييسه اين 
شركت ها انتخاب شوند اما اين پروژه هم به اجرا نرسيد.

اين كارشناس بازار سرمايه گفت: فروش سهام عدالت 
به روش مستقيم بر سرخپوشي بازار دامن زد و نهايتا 
در ّآبان ماه 1۳99 فروش آن متوقف شد. فروش سهام 
عدال��ت به روش غيرمس��تقيم نيز از زم��ان پذيرش 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني هر استان شروع 
شد و نهايتا در بهمن ماه 99 متوقف شد. با وجود اينكه 
دولت ها وعده هاي فراواني براي حل اين مشكل ارايه 
داده اند اين ممنوعيت همچنان ادامه دارد. براي مثال 
در دولت قبلي يكي از اين سناريوها فروش تدريجي 

س��هام عدالت بود كه البته با پايان يافتن عمر دولت 
قبل و تغيير رياست سازمان بورس اين پرونده هم به 

نتيجه نرسيد.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين تصميمات شوراي عالي 
بورس و مصوبات ارايه ش��ده، پرتفوي سرمايه گذاري 
سهام عدالت در ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني 
به عنوان دارايي هاي بلندمدت طبق بندي مي ش��ود 
ك��ه اين موض��وع در صورت ه��اي مالي و بر اس��اس 
بهاي تمام ش��ده منعكس و بنابراي��ن از ثبت كاهش 
ارزش جلوگيري خواهد ش��د. اين در حالي  است كه 
تا پيش از اين شركت هاي سرمايه گذاري استاني بايد 
پرتفوي خود را در سهام عدالت به عنوان دارايي هاي 
جاري طبقه بندي و بر اساس ارزش روز بازار منعكس 
مي كردند و با توجه به افت و خيزهاي بازار س��رمايه 
طي يك سال و نيم گذشته اين شركت ها بايد در پايان 
سال مالي كه منتهي به شهريور ماه هر سال است، زيان 

شناسايي مي كردند.
جاوي��د بيان كرد: يك��ي ديگر از مصوبات ش��ورا اين 
بود كه ش��ركت هاي س��رمايه پذير، چنانچه افزايش 
سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي داشته باشند، 
جهت پرداخت سود نقدي بايد وجوه مورد نياز براي 
تكميل افزايش سرمايه را برداش��ت و سپس سود را 
توسط شركت س��پرده گذاري به مش��موالن سهام 
عدالت پرداخت كنند. به دنب��ال آن، درصد مالكيت 
سهامداران عدالت در شركت هاي سرمايه پذير حفظ 

حفظ خواهد شد.
وي در پاي��ان افزود: طي مصوبه اي ديگر عنوان ش��د 
كارگروهي متش��كل از كانون س��رمايه گذاري هاي 
اس��تاني، ش��وراي عالي بورس و وزارت اقتصاد و امور 
دارايي جهت حضور در مجامع ش��ركت هاي سرمايه 
پذير، نماينده ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني را 
مشخص كنند. در حالي كه از سال 88 تا سال 92 كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نماينده را انتخاب 
مي كردند و پس از آن خود دولت ابتكار عمل را به دست 

گرفته و نماينده را مشخص مي كند.



مجيد اعزازي|
قيمت اسمي مسكن پس از توقف و استراحتي كوتاه در 
بهمن 1400، در اسفند سال گذشته 6.2 درصد افزايش 
يافت. در مقابل اما حجم معامالت ملكي 20 درصد رشد 
منفي را تجربه كرد. به اين ترتيب، بازار مسكن در اسفند 
1400 روندي كامال متفاوت از 11 ماهه قبل از خود را ثبت 
كرد. روندي كه در صورت حل و فصل برخي ريسك هاي 
خارج از بازار مس��كن به نظر نمي رس��د، در فروردين و 
ارديبهش��ت سال جاري تداوم داش��ته باشد. به گزارش 
»تعادل«، بازار مسكن در 11 ماهه نخست سال 1400، 
زير سايه مذاكرات وين در بهار، صبر و انتظار براي استقرار 
دولت جديد در تابستان، و در نهايت صبر و انتظار براي بلند 
شدن دود سفيد از ساختمان هتل كوبورگ وين، محل 
مذاكرات هس��ته اي طي پاييز و زمستان سال گذشته، 
دچار فراز و نشيب هاي قيمتي جزيي شده اما برآيند كار، 
كاهش تدريجي قيمت اسمي و تخليه حدود 20 درصد از 
حباب قيمتي مسكن ثبت شد. با وجود اين، از آنجا كه آغاز 
حمله روسيه به خاك اوكراين در نخستين روزهاي اسفند 
1400 و تحوالت تحريم آميز )عليه روسيه( متعاقب آن، 
مذاكرات هسته اي ايران و 1+4 را به محاق برد. اگر چه هم 
مقام هاي روس��ي و هم برخي از مسووالن داخلي پيوند 
ميان مذاكرات يادش��ده با تحوالت جنگي در شرق اروپا 
را رد و تكذيب مي كردند اما به مرور زمان هويدا ش��د كه 
روسيه از امريكا براي تحريم نشدن رابطه تجاري خود با 
ايران تضمين خواسته است. اگر چه امريكا به اين خواسته 
روس ها تن داد اما اين ماجرا و به گفته مس��ووالن ايراني 
و امريكايي يكي دو مورد ديگر، باعث تاخير در دستيابي 
به توافق هسته اي شده است. در چنين شرايطي، روندي 
نزولي نرخ دالر )به مثابه نماگر انتظارات تورمي(، از ابتداي 
اسفند سال گذشته تاكنون معكوس شد و نرخ ارز دوباره 
روندي صعودي در پيش گرفت. به اين ترتيب، قيمت هر 
دالر امريكا در پايان اسفند ماه با 3.23 درصد رشد نسبت 
به آخرين روز بهمن ماه سال گذش��ته در باالي مرز 26 
هزار تومان تثبيت شد. شاخص كل بازار سهام و سكه طال 
نيز به ترتيب رشد قيمت 4.9 و 4.24 درصدي را تجربه 
كردند. بنا ب��ه گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم عمومي 
ماهانه در اسفند ماه نيز به 1.3 درصد رسيد. از اين رو، در 
صورت تعديل تورم ماهانه مسكن در اسفند 1400 با نرخ 
تورم عمومي، مشاهده مي شود كه حدود 5 درصد به قيمت 
واقعي مسكن در ماه مورد اشاره اضافه شده است كه عدد 
قابل توجهي به شمار مي رود. اهميت اين عدد، با توجه به 
افت حدود 20 درصدي حجم معامالت ملكي در اسفند 
نيز قابل توجه است و نشانه اثرگذاري خيز قيمت ملك بر 
ميزان تقاضا به ش��مار مي رود. در واقع، با رشد قيمت ها، 
گروهي از متقاضيان موثر بازار مس��كن مجبور به ترك 
اين بازار ش��دند و در سوي ديگر، گروهي از فروشندگان 
ملك، از عرضه واحد مس��كوني خود با هدف استفاده از 
رشد قيمت ها در س��ال جديد كه به طور معمول حدود 
20 درصد روي همه كاالها اعمال مي شود، احتراز كردند. 
به اين ترتيب بود كه اصطالحا معامالت كمتري در بازار 
مسكن در قياس با بهمن ماه جوش خورد. در عين حال، 
واگرايي قيمت مسكن از حجم معامالت ملكي در اسفند 
سال گذشته نشانه اي گذرا از بازگشت ركود – تورمي به 
بازار مسكن ارزيابي مي ش��ود. ارايه اين توضيح ضروري 
است كه تا پيش از اسفند ماه نيز بازار مسكن در فاز ركود 
تورمي قرار داش��ت اما از آنجا كه حجم معامالت در ماه 
ياد ش��ده ركورد تازه اي در دوره 11 ماهه از سال 1400 
را ثبت كرده بود و همچنين قيمت اسمي مسكن متوقف 
شد، ركود »شديد« ملك به ركود »اندك« بدل شده بود 
و انتظار مي رفت با تداوم تخليه حباب قيمتي ملك، بازار 
مسكن طي ماه هاي آتي نيز در فاز ركود اندك باقي بماند 

و حركتي آرام را تجربه كند.

     متوسط قيمت مسكن در تهران
متري ۳۵ ميليون تومان

بانك مركزي در گزارش��ي متوس��ط هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران را بيش از 35 ميليون تومان و ميزان 

افزايش ساالنه قيمت مسكن را 16 درصد اعالم كرد.
در اين گزارش متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در تهران 35 ميليون و 120 هزار تومان اعالم ش��ده در 
حالي كه ماه پيش از آن )بهمن 1400( اين شاخص 33 
ميليون و 56 هزار تومان در هر مترمربع بود كه رشد 6.2 

درصدي را در پي داشته است. بر اين اساس 6 هزار و ۸34 
فقره معامله به ثبت رس��يد كه نسبت به بهمن ماه سال 
گذشته كه تعداد معامالت مسكن ۸ هزار و 532 فقره بود، 
كاهش 19.9 درصدي داشته است. همچنين نسبت به ماه 
مشابه سال قبل از آن )اسفند 1399( كه تعداد معامالت 
مسكن 5 هزار و 2۷3 فقره بود، رش��د 29.6 درصدي را 
نشان مي دهد. همچنين متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در ماه مشابه سال قبل از آن )اسفند 1399( 30 
ميليون و 2۷4 هزار توم��ان بود كه افزايش 16 درصدي 

را شاهد بوديم.

    منطقه يك همچنان در صدر
بر اساس گزارش بانك مركزي، گران ترين منطقه پايتخت 
در اسفندماه سال گذشته منطقه يك با متوسط قيمت 
۷۷ ميليون و 465 هزار تومان است و پس از آن منطقه 3 
با متوسط متري 65 ميليون و 1۷4 هزار تومان گزارش 
شده است. ارزان ترين منطقه نيز منطقه 1۸ با متوسط 
متري 16 ميليون و 564 هزار تومان و پس از آن منطقه 
19 با ميانگين هر متر واحد مسكوني 16 ميليون و 9۷9 

هزار تومان برآورد مي شود.
بيشترين تعداد معامالت مسكن در ماه گذشته با 9۷4 
فقره معامله در منطقه 5 و پس از آن با 64۷ فقره در منطقه 
10 به ثبت رسيد و كمترين تعداد معامالت نيز در منطقه 
19 با 54 و منطقه 20 با 64 فقره معامله انجام شده است.

    اثر قيمت مسكن در شمال تهران
خيز 6 درصدي قيمت مسكن در آخرين ماه سال گذشته 
اما سئواالت را براي كارشناسان ايجاد كرده است. برخي 
بر اين باورند كه در پي افزايش قيمت ها در مناطق شمالي 
خصوصًا مناطق يك و 3 پايتخت باش��د كه بر متوسط 
قيمت مسكن شهر تهران اثر گذاشته است. به خصوص 
كه افزايش متوسط قيمت مسكن در بهمن 1400 نسبت 
به دي ماه سال گذشته 4 دهم درصد و در دي ماه 1400 
نس��بت به آذر همان س��ال، تنها 1.1 درصد بوده است. 
اين در حالي است كه بررس��ي قيمت ها در بازار مسكن 
در 3 ماهه پاياني سال گذشته نشان مي دهد كه قيمت 
مسكن در مناطقي چون 1۷، 1۸، 19 و 20 رشد چنداني 
نداش��ته و اين افزايش قيمت ها در مناطق شمالي است 
كه به افزايش متوسط قيمت مسكن در پايتخت منجر 
شده است. آنگونه كه مهر گزارش كرده است، در اسفند 
سال گذشته متوسط قيمت مسكن در 4 منطقه مذكور 
به ترتيب 1۷.5، 16.5، 16.9 و 1۸ ميليون تومان در هر 
متر مربع بوده است؛ اين 4 منطقه تهران در بهمن سال 
گذشته نيز به ترتيب داراي متوسط قيمت متري 1۷.6، 
15.6، 19.2 و 16.9 ميليون تومان بوده اند. اين وضعيت 
در دي ماه 1400 نيز به ترتيب متري 1۷.۸، 15.6، 19 و 
16.9 ميليون تومان بوده اند. بنابراين نه تنها قيمت مسكن 
در مناطق جنوبي پايتخت در اسفند رشد نداشته بلكه 

حتي در مواردي كاهشي هم بوده است.

بررسي قيمت ها در منطقه يك تهران نشان مي دهد 
كه در حالي كه متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني 
در دي ماه و بهمن ماه در منطقه 1 تهران ۷0 ميليون 
تومان بود، در اسفند ماه ناگهان به ۷۷.4 ميليون تومان 
رس��يده اس��ت. در منطقه 3 نيز از متوسط متري 63 
ميليون تومان در ماه هاي دي و بهمن، به متوسط متري 
65 ميليون تومان در اس��فند رسيده ايم. اين افزايش 
نسبتًا زياد قيمت ها در مناطق شمالي پايتخت سبب 

رشد متوسط قيمت مسكن در كل تهران شده است.
در همي��ن رابط��ه، مصطفي قلي خس��روي رييس 
اتحاديه مشاوران امالك استان تهران در گفت وگو با 
مهر درباره آخرين وضعيت بازار مسكن اظهار كرد: 
در اسفند ماه بازار مسكن ركود داشت و قيمت ها رو 
به پايين بود. اما گزارش بانك مركزي رشد 6 درصدي 
قيمت ها را اعالم كرده است. خسروي گفت: واحدهاي 
مسكوني و ساختمان ها پش��توانه بانك ها هستند و 
هر چه قدر قيمت ساختمان ها افزايش يابد، سرمايه 
بانك ها رشد مي كند و بانك مركزي هم از اين محل 
20 درصد از بانك ها دريافت مي كند؛ بانك مركزي با 
گزارش هاي افزايشي قيمت مسكن، كاسبي مي كند. 
او با اش��اره به تعيين ماليات 2۷ درصدي بر ساخت 
و س��از گفت: وقتي س��ازمان امور مالياتي از بساز و 
بفروش ها 2۷ درصد مي گيرد، ديگر س��ازنده دنبال 

ساخت و ساز نمي رود چون سوددهي ندارد.
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افت قابل توجه
نرخ رسمي ساخت و ساز

در حالي كه رييس پيش��ين نظام مهندس��ي كشور 
نرخ هاي س��اخت مسكن براي س��ال جاري را اعالم 
كرده بود، سرپرس��ت جديد اين س��ازمان با كاهش 
40 درصدي هزينه ها، نرخ نامه جديد را ابالغ كرد. به 
گزارش مهر، حمزه شكيب سرپرست شوراي مركزي 
سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور قيمت تمام 
شده ساخت هر متر مربع واحد مسكوني را كه در 2۸ 
اسفند سال گذشته و براي سال 1401 تعيين شده، 
اعالم و به س��ازمان هاي نظام مهندس��ي ساختمان 
استان ها ابالغ كرد كه به شرح زير است:  ساختمان هاي 
يك و دو طبقه متري 3 ميلي��ون و 600 هزار تومان؛ 
س��اختمان هاي 3 تا 5 طبقه متري 4 ميليون و 200 
هزار تومان؛ س��اختمان 6 و ۷ طبقه متري 4 ميليون 
و ۸00 هزار توم��ان؛ س��اختمان هاي ۸ تا 10 طبقه 
متري 5 ميليون و 400 هزار تومان؛ س��اختمان هاي 
11 و 12 طبقه متري 6 ميليون تومان؛ ساختمان هاي 
13 تا 15 طبقه متري 6 ميليون و 600 هزار تومان و 
ساختمان هاي 16 طبقه به باال متري ۷ ميليون و 200 
هزار تومان بر اس��اس آنچه س��ازمان نظام مهندسي 
كش��ور اعالم كرده، اين تغيير نرخ هاي ساخت و ساز 
بر اس��اس دستور وزير راه و شهرسازي و همچنين در 
راستاي اجراي بند 2-1۷ فصل پنجم شيوه نامه مبحث 
دوم مقررات ملي ساختمان )نظامات اداري( تعيين و 
ابالغ شده است. گفتني است پيش از اين نيز عليرضا 
جعفري سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد در 
نشست خبري 11 بهمن سال گذشته از تعيين متري 
4 ميليون و ۷00 هزار تومان به عنوان هزينه ساخت 
نهضت ملي مس��كن خبر داده بود كه به نظر مي رسد 
ارقام جديد اعالمي از س��وي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان كشور به ارقام مورد نظر دولت نزديكتر باشد.

عايدي ۱۵.۵ ميليارد توماني 
آزادراه تهران-شمال در نوروز

سعيد شاهسواري، مديرعامل شركت آزادراه تهران-
شمال از تردد 513 هزار خودرو از منطقه يك آزادراه 
خبر داد و گفت: در تعطيالت نوروزي تصادف منجر به 
مرگ نداشتيم. به گزارش تسنيم، شاهسواري اظهار 
كرد: در طول س��فر هاي ن��وروزي و در بازه زماني 25 
اسفند 1400 تا 14 فروردين امسال 513 هزار تردد از 
منطقه يك آزادراه تهران-شمال انجام شد و در همين 
فاصله زماني، در تونل البرز واقع در منطقه 2 آزادراه و 
همچنين در منطقه 4 به ترتيب 350 هزار و 61۷ هزار 
تردد ثبت شده است. وي با بيان اينكه تردد در آزادراه ها 
به دليل شرايط فني و ايمني اين مسيرها، از كيفيت 
و خصوصًا ايمني بسيار باالتري برخوردار است، ادامه 
داد: امسال خوشبختانه هيچ تصادف جرحي يا منجر 
به فوت در مسير آزادراه تهران-شمال اتفاق نيفتاد و 
زمان س��فر براي مسافران اين آزادراه به نسبت مسير 
س��ابق تهران-كرج-چالوس، 105 دقيقه و در زمان 
پيك ترافيكي تا 4 س��اعت كمتر بود. شاهس��واري با 
اش��اره به تاكيدات رييس بنياد مستضعفان مبني بر 
لزوم افزايش خدمات دهي به مسافران آزادراه تهران-

شمال گفت: با توجه به تاكيدات صورت گرفته در بازه 
نوروز 1401، اكيپ هاي خدماتي، راهداري، امدادي 
در آزادراه تهران-ش��مال افزايش داشتند و به صورت 
24 ساعته به مسافران خدمت رساني مي كردند و عالوه 
بر اين نيز سعي كرديم تا با استقرار دستگاه هاي سيار 
سوخت رسان در 3 نقطه از منطقه يك آزادراه تهران-

شمال، دغدغه مسافران عبوري از آزادراه در اين بخش 
برطرف شود. مديرعامل شركت آزادراه تهران-شمال 
در پايان با اش��اره به پيك زماني سفر هاي نوروزي در 
اين مسير يادآور ش��د: پيك تردد تعطيالت نوروزي 
در روز هفت��م فروردين ماه با بيش از 42 هزار تردد در 
آزادراه تهران-شمال ثبت شد و در اين روز بيش از 29 
هزار خودرو از تونل البرز ب��ه عنوان بزرگ ترين تونل 
خاورميانه عبور كردند. بر اس��اس اين گزارش، نرخ 
عوارض خودروها از قطعه اول آزادراه تهران-شمال 
20 تا 45 هزار تومان است. اگر ميانگين نرخ عوارض 
30 هزار تومان در نظر گرفته ش��ود؛ شركت آزادراه 
تهران-شمال از 25 اس��فند 1400 تا 14 فروردين 
1401 حدود 15.5 ميليارد تومان درآمد داشته است.

ساخت و ساز در ۱40۱
جهش مي يابد؟

دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرهاي ايران گفت: 
برنامه هايي داريم كه با همكاري دولت موضوع ساخت 
و ساز را در شهرهاي مختلف بسط دهيم و با مشاركت 
مردم و دولت جهش س��اخت و ساز و بهبود وضعيت 
مسكن را در سال جاري شاهد خواهيم بود به گزارش 
ايرنا، احسان متوليان روز سه شنبه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا در س��ال جاري نرخ مسكن تعديل 
مي شود و ش��هروندان منتظر كاهش نرخ مسكن در 
شهرها باش��ند يا خير، به خبرنگاران گفت: حتمًا اين 
موضوع محقق مي شود. همايش��ي اواخر سال پيش 
معاونت شهرس��ازي ش��هرداري تهران با مشاركت 
انبوه س��ازان برگزار كرد و از معاونين كالن شهرها نيز 
دعوت به عمل آم��د در اين همايش موضوع برنامه ها 
براي تعديل و كاهش نرخ مسكن و باز شدن قفل ساخت 
و ساز مورد بحث و گفت وگو و بررسي قرار گرفت. وي 
افزود: تفاهم نامه اي هم اواخر س��ال پيش شهرداري 
تهران با بنياد مسكن و وزارت راه و شهرسازي منعقد 
كرد كه بر اين اس��اس برنامه س��اخت و ساز در سال 
جاري گسترش مي يابد و جهش ساخت و ساز را شاهد 
خواهيم بود كما اينكه در كن��ار اين موضوع، قرارگاه 
مسكن در شهرداري تهران راه اندازي و فعال شده است. 
دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرهاي ايران ادامه 
داد: قطعا كاهش نرخ مسكن در تهران بر روي نرخ 
مسكن در شهرهاي ديگر هم تأثيرگذار است و هر 
زمان قيمت مسكن در تهران تغيير كرده به تدريج 

در ساير شهرها هم اثر گذاشته است.

 قيمت شناور كرايه تاكسي
 در سال ۱40۱

معاون نظارت و امور مناطق س��ازمان تاكسيراني 
ش��هر تهران از افزايش نرخ كرايه تاكسي و نسبي 
بودن قيمت آن در س��اعات مختل��ف خبر داد. به 
گزارش ايسنا، وحيد سرلك درباره شيوه افزايش 
نرخ كرايه تاكس��ي گفت: نرخ تاكس��ي براساس 
س��اعت هاي پيك و زمان سفرهاي درون شهري، 
ش��ب يا روز بودن متفاوت اس��ت. وي در پاسخ به 
اينكه آيا تم��ام موارد جانبي موثر در قيمت كرايه 
در برچسب قيمت درج مي شود يا خير گفت: نرخ 
پايه روي برچسب قيمت درج مي شود و حداكثر 
قيمتي كه احتمال دارد كه در شرايط خاص اخذ 
شود هم روي برچس��بي مجزا درج مي شود و هر 
فردي كه سوار تاكسي مي شود مي تواند باركدي 
را كه روي صفحه است اسكن كند و همان لحظه 
ميزان كرايه را بپردازد. سرلك با اشاره به اينكه همه 
افراد به امكان اسكن دسترسي ندارند گفت: بحث 
هوشمندسازي پرداخت كرايه درحال انجام شدن 
است ولي همچنان امكان پرداخت نقدي هم وجود 
دارد و راننده وجه نقد را هم مي تواند دريافت كند.

تشكيل قرارگاه حمل و نقل
و ترافيك در تهران

مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
تهران جزييات تشكيل قرارگاه ترافيك را تشريح كرد. 
شفيعي در گفت وگو با تسنيم، درباره تشكيل قرارگاه 
حمل و نقل و ترافيك در تهران با حضور زاكاني، اظهار 
كرد: تش��كيل اين قرارگاه درخواست ما از شهردار 
تهران بود كه وي نيز پذيرف��ت؛ موضوع از اين قرار 
است كه برنامه هاي كالن توسعه حمل و نقل عمومي 
و حمل و نقل پاك، موضوعات فرابخشي هستند و 
مشاركت ساير دستگاه هاي اجرايي كشور در اجرا 
را مي طلبند. وي ادامه داد: با توجه به عقب ماندگي 
جدي كه در زيرس��اخت هاي مختلف حمل و نقل 
عمومي اتفاق افتاده الزم است سرعت و هماهنگي 
ويژه اي در كارهاي مربوط به اين موضوعات داشته 
باش��يم چراكه با اين روال ع��ادي اداري و غيره كار 
معموال با آن س��رعتي كه به دنبال آن هس��تيم و 
اقدامات تحولي ك��ه مد نظر داريم، اتفاق نمي افتد. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران تصريح 
كرد: تجربه اي كه در تشكيل قرارگاه ها وجود دارد بر 
اين اساس است كه در جلساتي همه عوامل ذيربط 
ي��ك موضوع خاص دور هم جمع مي ش��وند، تمام 
مشكالت حل و فصل و هماهنگي و برنامه ريزي هاي 
الزم انجام مي شود؛ در جلسات آينده نيز مصوباتي 
كه در حوزه هماهنگي بين بخشي اتفاق افتاده مورد 
پيگيري قرار مي گيرد.  وي خاطرنشان كرد: نخستين 
جلسه قرارگاه حمل و نقل و ترافيك با اين چارچوب 
كلي و با مروري بر برنامه ها، قوانين و عوامل مختلفي 
كه در موضوعات مرب��وط به حمل و نقل عمومي و 
هواي پاك با ما همكار هس��تند، برگزار شد. زاكاني 
دستور داد ليستي از پروژه هايي كه مربوط به توسعه 
اين حوزه است تهيه كنيم كه در همين جلسه ۷0 
الي ۸0 درصد پروژه ها ليست شد. شفيعي با اشاره 
به اينكه در جلسه نخست قرارگاه كه امروز تشكيل 
ش��د مديران عامل همه شركت ها و سازمان هاي 
ذيرب��ط در ش��هرداري، نماينده وزارت كش��ور و 
مديرعامل اتحاديه اتوبوس��راني شهرهاي كشور 
هم حضور داشتند، گفت: در اين جلسه بازخورد 
خيل��ي خوبي در تعام��ل با اتحاديه اتوبوس��راني 
شهرهاي كشور داشتيم؛ گزارشي از قراردادهايي 
كه وزارت كشور در تأمين ناوگان اتوبوسراني دنبال 
مي كند، ارايه شد و هماهنگي هايي صورت گرفت 
تا سهم شهر تهران حداكثري در نظر گرفته شود و 
در اولويت زمانبندي تحويل قرار بگيرد. وي ادامه 
داد: موضوعات جزئي، قراردادها و موضوعات فني 
مربوط به نوع اتوبوس ها، سوخت و تأمين آنها نيز 
در اين جلسه بررسي و مقرر شد در جلسات آينده 
بسته به آنچه قرار است به عنوان موضوع محوري 
بررسي شود، عوامل ذيربط دعوت شوند تا با تعامل 

و سرعت بيشتري كارها را دنبال كنيم.

رشد ۱.۸ درصدي مراجعه 
خودروها به مراكز معاينه فني

مهدي جمالي نژاد، معاون وزير كش��ور گفت: مراكز 
معاينه فني خودروهاي سبك در 1400 در مجموع 
11 ميلي��ون و 466 ه��زار و ۸22 خ��ودرو پذيرش 
داشتند كه نسبت به س��ال 99 رشد 1.۸ درصدي را 
نشان مي دهد. جمالي نژاد در گفت وگو با مهر افزود: 
در ح��دود 20 درصد از اي��ن خودروها موفق به اخذ 
گواهي معاينه فن��ي نگرديده اند كه 4۷ درصد علت 
مردودي ه��ا مربوط ب��ه بخش ايمن��ي و 53 درصد 
مربوط به بخش آاليندگي مي باش��د. وي ادامه داد: 
همچنين ۸56 هزار و 345 دستگاه خودرو سنگين 
در س��ال 1400 به مراكز معاينه فن��ي خودروهاي 
س��نگين مراجعه نموده كه اين عدد نيز نس��بت به 
سال 1399 از رشد 4 درصدي برخوردار بوده است. 
جمالي نژاد افزود: اين تعداد مراجعه به مراكز مي تواند 
با رعايت كامل قانون هواي پاك و آيين نامه اجرايي 
نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو 
توسط دستگاه هاي ذيربط افزايش بسيار بيشتري 
داشته باشد. رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور اضافه كرد: بيشترين مراجعه به مراكز 
معاينه فني خودروهاي سبك مربوط به استان هاي 
تهران، خراسان رضوي و اصفهان و كمترين مراجعه 
نيز به ترتيب در اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
بوشهر، ايالم بوده است. وي همچنين خاطرنشان كرد: 
بيشترين مراجعه به مراكز معاينه فني خودروهاي 
سنگين در كشور مربوط به استان هاي فارس، اصفهان 
و تهران و كمترين مراجعه نيز به ترتيب در استان هاي 

كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و بوشهر بوده است.

متوسطقيمتاسميمسكندراسفندسالگذشته6.2درصدرشدكرد

تحقق93درصديبودجه1400درجلسهديروزپارلمانشهريردشد

تركش جنگ اوكراين به دامن ملك 

روايتي تازه از تحقق درآمدهاي شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه يكشنبه هفته جاري عليرضا زاكاني، 
ش��هردار تهران از تحق��ق 93 درص��دي درآمدهاي 
بودجه سال گذشته ش��هرداري خبر داده بود، ديروز 
خزانه دار شوراي شهر پايتخت از تحقق 65 درصدي 
درآمدهاي ش��هرداري در 11 ماهه منتهي به بهمن 
1400 خب��ر داد. اگر چه اختالف گ��زارش خزانه دار 
ش��ورا با گزارش زاكاني در دوره زماني مورد نظر آنها 
)اولي 11 ماه و دومي 12 ماه از س��ال 1400( اس��ت 
اما از آنجا كه در يك ماهه اسفند شهرداري نمي تواند 
شكاف 2۸ درصدي ميان دو رقم تحقق 65 درصدي و 
تحقق 93 درصدي درآمدها را پر كند، به نظر مي رسد، 
مديريت ش��هري بايد توضيحي درباره اين شكاف در 
ارايه آمارهاي مالي ش��هرداري ارايه دهد. در جلس��ه 
ديروز شوراي ش��هر تهران، حبيب كاشاني خزانه دار 
ش��ورا با قرائت گزارش هزينه و درآمدهاي شهرداري 
تهران در 11 ماهه منتهي به پايان سال 1400 گفت: 
بودجه شهرداري تهران در سال 1400 چهل و هشت 

هزار ميليارد تومان بود ام��ا در آذر ماه حدود 11 هزار 
ميليارد تومان آن كاهش يافت و سقف بودجه به 3۷ 
هزار و ۷00 ميليارد تومان رسيد. از اين ميزان بودجه 
مصوب نهايي در 11 ماهه منتهي به بهمن سال 1400 
مجموع منابع و درآمد وصولي بيش از 24 هزار ميليارد 
تومان بود كه نسبت وصولي به كل بودجه مصوب بيش 
از 65 درصد است. كاشاني اضافه كرد: در 11 ماهه سال 
1400 بايد رقمي بيش از 34 هزار ميليارد تومان وصول 
مي شد كه از اين ميزان بيش از 24 هزار ميلياردتومان 
وصول شده است يعني حدود ۷1 درصد تحقق يافته 
است. خزانه دار شورا گفت: همچنين در اين مدت ۷۸ 
درصد درآمدها وصول ش��د. كاشاني با اشاره به منابع 
حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي گفت: 
در اين بخش بايد 4 هزار ميليارد تومان وصول مي شد 
كه تنها ه��زار و 6۸2 ميليارد معادل حدود 39 درصد 
وصول شده است. همچنين منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي مالي نيز تنها 5۸ درصد محقق شده است.  
كاشاني ادامه داد: در مورد بودجه مصوب اصالحي سال 

1400 بالغ بر 3۷ ه��زار و ۷00 ميليارد تومان درآمد 
پايدار كسب مي شد كه حدود 10 هزار ميليارد يعني 
2۸ درص��د پايدار بوده و مبلغ 2۸ هزار ميليارد تومان 
آن ناپايدار است. او گفت: عليرغم تذكر قبلي به شهردار 
تهران مبني بر پايين بودن عملكرد و واريز اس��ناد در 
جذب هزينه ها نس��بت به درآمدهاي تحقق يافته باز 
هم شاهديم كه اين امر صورت نپذيرفته است. كاشاني 
گفت: در خصوص هزينه ها در بخش هزينه هاي نقدي 
و غير نقدي در س��ه بخش هزين��ه اي تملك دارايي 
س��رمايه اي و تملك دارايي مالي در مجموع 42 هزار 
ميليارد ابالغ شده بود اما حدود 32 درصد جذب در اين 
حوزه داشته ايم. وي افزود: در بودجه مصوب اصالحي 
در بخش منابع، درآمدها 2۸ هزار و ۷15 ميليارد تومان 
بود كه ش��اهد تحقق ۷6 درص��دي آن بوديم و منابع 
حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي مبلغ 4 هزار و 61۸ 
ميليارد تومان يعني حدود 12 درصد و منابع حاصل از 
واگذاري دارايي مالي حدود 4 هزار ميليارد تومان يعني 

بيش از 11 درصد بوده است.

   گاليه از بي اعتنايي به شفافيت
در همين حال، ديروز دو عضو شوراي شهر تهران از 
عدم به روزرساني سامانه ها در شهرداري تهران گاليه 
 كردند. احمد صادقي پس از اس��تماع گزارش مالي

 11 ماهه شهرداري تهران در جلسه امروز شوراي شهر 
تهران گفت: بارها تذكر داده اند كه چرا سامانه ها بروز 
نمي شوند كه نه پاسخي دراين زمينه داده شده و نه 

زيرساخت ها بروزرساني شده اند.
مهدي اقراريان، عضو كميس��يون حقوقي شوراي 
شهر تهران نيز ديروز از مهلت يك ماهه به شهرداري 
براي به روزرساني سامانه شفافيت خبر داد. وي در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه كميس��يون حقوقي 
شورا امروز مكاتبه اي با ش��هرداري خواهد داشت 
تا در خصوص به روزرس��اني شفافيت به سواالت ما 
پاسخ دهد و منتظر پاس��خ نيز خواهيم بود، گفت: 
يك ماه فرصت به شهرداري خواهيم داد كه نسبت 
به بارگذاري اقدام كند و اگر احيانا با مش��كالتي در 

بارگذاري روبروست نسبت به رفع آن اقدام شود.

ديروز همزمان با انتشار آمار تحوالت بازار معامالتي ملك شهر تهران، 
نتايج نظر سنجي ماهانه از فعاالن بازار توليد مسكن نسبت به فعاليت هاي 
ساختماني در اسفند سال گذشته از سوي اتاق تعاون ايران منتشر شد. بر 
اين اساس، عدد شامخ كل در اسفند ۱۴۰۰ به عدد 5۸.۷۲ افزايش يافته 
است كه نسبت به ماه قبل )عدد 5۰( افزايش قابل توجهي داشت كه نشان 
مي دهد فعاليت در حوزه صنعت ساختمان در اسفند ماه نسبت به بهمن 
ماه رونق بيشتري يافته اس�ت. به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از 
پاسخ دهندگان خواسته مي شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه 
معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده 
اس�ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد ۱، 
گزينه بدون تغيير: عدد ۰.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن 
پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك 
از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. 
در نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و ۱۰۰ است كه به 
ترتيب به معناي آن است كه ۱۰۰ درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده 
است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 5۰ نشان دهنده عدم 
تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 5۰ نشانه بهبود وضعيت نسبت 
به ماه قبل و زير 5۰ به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
بر اساس اين آمار، مولفه هاي ميزان سفارشات جديد مشتريان، ميزان 

فعاليت هاي انجام شده، ميزان فروش كاالها و خدمات، قيمت محصوالت 
توليدشده )خدمات ارايه شده( و قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز 

نسبت به ماه قبل افزايش قابل توجهي را تجربه كردند.
همچنين مولفه هاي مصرف حامل هاي ان�رژي و موجودي مواد اوليه يا 
لوازم خريداري شده كاهش داشتند. آمارها نشان داد شاخص انتظارات 
توليد در ماه آينده با رقم ۳۷.۲ نسبت به ماه قبل 5۰.۹۷ با كاهشي قابل 
توجه، وضعيت فعاليت هاي ساختماني در فروردين ماه را نسبت به اسفند 

ماه، پيش بيني مي كند.
عدد شاخص انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار در بين فعاالن بخش 
س�اختمان در فروردين ماه نسبت به اس�فند ماه كاهش قابل توجهي 
داشت، در نتيجه پيش بيني مي شود با توجه به تعطيالت نوروز، كاهش 

قابل توجهي در سرعت رشد فعاليت ها را در ماه آينده مشاهده كنيم.
با توجه به كاهش قابل توجه شاخص انتظارات توليد در ماه آينده نسبت 
به ماه قبل همچنين با در نظر گرفتن كاهش قابل توجه شاخص موجودي 
مواد اوليه يا لوازم خريداري ش�ده، ش�اهد كاهش فعاليت هاي صنعت 
ساختمان در فروردين ماه خواهيم بود. البته پيش بيني مي شود با توجه 
به رونق چشمگير فعاليت ها در اسفند ماه همچنين فعاليت هاي طرح 
جهش ملي مس�كن، اين كاهش نسبت به ماه مش�ابه در سال گذشته 

شدت كمتري خواهد داشت. 

عبور شامخ ساختمان از مرز ركود
نبض بازار ساخت وساز



آن طور كه از داده هاي مربوط به ش��بكه بيت كوين 
پيداس��ت، حجم خريد نهنگ ها و س��رمايه گذاران 
كوچك در هفته هاي اخير رش��د محسوسي داشته 
است. عالوه  بر اين، برخي از تحليلگران هم معتقدند 
كه بيت كوين در آستانه يك جهش صعودي ديگر قرار 
دارد. از س��وي ديگر طبق داده هاي شركت تحليلي 
گلسنود، خريداران خرد و نهنگ هاي بيت كوين در 
هفته هاي اخير به شدت بيت كوين را انباشت كرده اند 
و به نظر مي رس��د كه فعاالن بازار مجدداً نس��بت به 
بيت كوي��ن و نقش آن در آين��ده اقتصاد خوش بين 

شده اند.
رون��د صع��ودي بيت كوين ك��ه در ۱ آوري��ل )۱۲ 
فروردين( آغاز ش��د، در ۴ آوريل )۱۵ فروردين( به 
مقاومت مهمي برخ��ورد كرد. در بعدازظهر اين روز، 
موج فروش ايجاد ش��ده خري��داران را از پا درآورد و 
باعث شد كه بيت كوين به پايين محدوده ۴۵,۲۰۰ 
دالر برس��د و يك روند اصالحي در كل بازار ارزهاي 

ديجيتال آغاز شود.
پس از اينكه اي��ن موج فروش بيت كوي��ن را به زير 
حمايت ۴۶,۰۰۰ دالري رساند، قيمت تا كف روزانه 
۴۵,۱۳۳ دالر پايين آمد. س��پس خريداران اين ارز 
ديجيتال توانستند آن را به باالي محدوده ۴۵,۷۰۰ 

دالر برگردانند. 

    مقاومت مهم بيت كوين 
به حمايت تبديل شده است

معامله گري با نام مستعار »ShardiB۲« در همان 
ابتدا توانس��ت ضعف بيت كوين در روز ۴ آوريل )۱۵ 
فروردين( را تشخيص دهد. او توضيح داد كه كندل 
چهارس��اعته اين ارز ديجيتال در پايي��ن كانال آن 
بس��ته ش��ده و به نظر مي رس��د كه روند بيت كوين 
تغيير يافته است. او در اين باره گفته  است: »ممكن 
اس��ت كه قيمت بيت كوين به ۴۴,۳۰۰ دالر برسد؟ 
احتمالش وجود دارد؛ اما فكر نمي كنم بيشتر از اين 
كاهش يابد. تنها نكته نگران كننده فرارسيدن  زمان 

پرداخت  ماليات هاست.
به همين خاطر س��رمايه گذاران ممكن اس��ت براي 
پرداخت ماليات هاي خود دس��ت ب��ه فروش بزنند. 
چيزي كه در سال گذشته هم شاهد آن بوديم.« متيو 
هايلند، تحليلگر داده هاي درون زنجيره اي، توضيح 
كلي تري از عملكرد بيت كوين ارايه و به حمايت ها و 
مقاومت هاي مهم پيش  روي بيت كوين در محدوده 
قيمتي فعلي آن اشاره كرد. او در اين باره گفته  است: 
»بيت كوين در تالش است تا مقاومت قبلي خود را به 

حمايت جديدي تبديل كند.«

    نشانه هايي از انباشت گسترده بيت كوين
شركت تحليلي گلسنود درباره معامله گراني صحبت 
كرده اس��ت كه اخي��راً در حال انباش��ت بيت كوين 
بوده اند. طبق داده هاي اين شركت، خريداران خرد و 
نهنگ هاي بيت كوين در هفته هاي اخير به شدت اين 

ارز ديجيتال را انباشت كرده اند.
در اين زمينه، گلسنود به نهنگ هاي بزرگي همچون 
لونا فانديش��ن گارد و مايكرواس��تراتژي اشاره كرده 
است. به نظر مي رسد اين ش��ركت هاي بزرگ دوباره 
به بيت كوين به عنوان »وثيق��ه اي بي عيب و نقص« 
نگاه مي كنند و در دو هفته گذشته با جديت تمام در 
حال انباشت آن بوده اند. عالوه بر نهنگ ها خريداران 
كوچكي كه موجودي بيت كوين كمي دارند نيز از اواخر 
ماه ژانويه )دي( به ش��دت در حال انباشت بيت كوين 
بوده اند. گلسنود در اين باره گفته  است: »به طور كلي، به 

نظر مي رسد كه فعاالن بازار مجدداً نسبت به بيت كوين 
و نقش آن در آينده اقتصاد خوش بين شده اند.«

    ميانگين متحرك ساده ۱۲۵ روزه
در آستانه يك شكست صعودي است

تحليلگر و سرمايه گذار ناشناس ديگري با نام مستعار 
كريپتو بول گاد به نكت��ه جالبي درباره روند قيمتي 
بيت كوين اشاره كرده اس��ت. او با اشاره به تاريخچه 
قيم��ت بيت كوين و ميانگين متحرك س��اده ۱۲۵ 
روزه گفته  است: »مي توانيد ببينيد كه سطح فعلي 
بيت كوين اهميت زيادي دارد. اگر ميانگين متحرك 
س��اده ۱۲۵ روزه بيت كوين ابتدا به س��مت پايين و 
مجدداً به س��مت باال شكسته ش��ود، ممكن است با 

جهش شديد قيمت مواجه شويم.«

    ورود پول به صندوق هاي ارز ديجيتال
براي دومين هفته متوالي

ورود پ��ول جديد به محصوالت س��رمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتال براي دومين هفت��ه متوالي ادامه 
پيدا كرده است و بيت كوين، بزرگ ترين ارز ديجيتال 
جهان از نظر ارزش بازار، همچنان بيش��ترين ميزان 
ورودي را داش��ته كه نشان دهنده احساسات مثبت 
در بازار اس��ت. با اين حال، برخ��ي از صندوق ها در 
اين مدت با كاهش شديد ورود پول مواجه شده اند. 
صندوق هاي ارز ديجيتال براي دومين هفته متوالي 
با ورود پول مواجه شدند و مي توان گفت تقريبًا تمام 
اين سرمايه گذاري هاي جديد مربوط به صندوق هاي 

اروپايي بوده است.
گزارش��ي كه  كوين شيرز وز دوش��نبه منتشر كرد، 
نش��ان مي دهد صندوق ه��اي س��رمايه گذاري در 
ارزه��اي ديجيتال در هفت روز منتهي به اول آوريل 
)۱۲ فروردين(، ش��اهد ۱۸۰ ميلي��ون دالر جريان 
خالص ورودي بوده اند. با اين حال،  كوين شيرز گفته 
است اين مبلغ نس��بت به ۲۴۴ ميليون دالر ورودي 
هفته  گذشته، با كاهش مواجه شده است. حدود ۹۹ 
درصد از ورودي ها به صندوق هاي اروپايي و بقيه به 

صندوق هاي مس��تقر در امريكا واريز شده اند. طبق 
 )ETC( اين گزارش، گروه اكس��چنج تريدد كريپتو
با جذب ۸۷ ميليون دالر س��رمايه، بيش��ترين ورود 
پول را در اين هفته تجربه كرده اس��ت. محصوالت 
س��رمايه گذاري ش��ورت بيت كوين ك��ه ارزش آنها 
خالف جه��ت بازار و ب��ا كاهش قيم��ت بيت كوين 
افزايش مي يابد، ش��اهد ورود ۹ ميلي��ون دالر پول 
جديد بودند كه نشان دهنده احساسات منفي برخي 
از س��رمايه گذاران اس��ت. صندوق هاي متمركز بر 
بيت كوين در اين مدت ۱۴۴ ميليون دالر س��رمايه 
جذب كرده اند و ۲۳ ميليون دالر نيز به صندوق هاي 

متمركز بر اتريوم اختصاص يافته است.
همچنين صندوق هاي متمركز بر سوالنا شاهد ورود 
۸.۲ ميليون دالر پول جديد بودند كه نس��بت به ۸۷ 
ميليون دالر هفته قبل با كاهش شديدي مواجه شده  
است. صندوق هاي متمركز بر كاردانو نيز مانند هفته 
گذشته، ۱.۸ ميليون دالر س��رمايه جذب كرده اند. 
 كوين ش��يرز جريان ورودي هفته قب��ل را كه ۱۹۳ 
ميليون دالر گزارش كرده بود، در اين گزارش به ۲۴۴ 

ميليون تغيير داده است.

    بيت كوين، اليت كوين و ريپل
آماده جهش هستند

يك��ي از تحليلگ��ران ب��ازار ارزه��اي ديجيتال كه 
دنبال كنندگان زيادي در توييتر دارد به تازگي گفته 
اس��ت بيت كوين و ريپل آم��اده تجربه يك جهش 
قيمتي ديگر هس��تند. او همچنين درباره توكني به 
نام زيليكا صحبت كرده اس��ت كه در دو هفته بيش 
از ۵۰۰ درصد رش��د داشته و س��اختار صعودي آن 
را با يك آلت كوين مش��هور مقايسه كرده است. اين 
معامله گر با نام مس��تعار كريديبل اخي��راً گفته كه 
معتقد است بيت كوين، ريپل و يك آلت كوين ديگر 
احتمااًل با وجود برخي تالطم هاي بازار در آخر هفته، 
ش��تاب صعودي خ��ود را حفظ خواهند ك��رد. او به 
دنبال كنندگان توييتر خود گفته اس��ت پيش بيني 
مي كند بيت كوين قبل از شروع دوباره روند صعودي 

به س��طح ۴۲,۰۰۰ دالر سقوط خواهد كرد. او گفته 
است: »در رابطه با بيت كوين، با اتمام هفته معامالتي 
گذشته سطح بسيار مهمي را پس گرفتيم. چهار بار 
آخري كه در بازه هاي زماني بلندمدت، كندل قيمت 
باالتر يا پايين تر از اين س��طح بسته شد، قيمت طي 
چند هفته بعد به  سمت مخالف محدوده حركت كرد. 
اين بار نيز انتظار داري��م قيمت به حمايت ۴۰,۰۰۰ 
دالري س��قوط كرده و س��پس روند صعودي ادامه 

پيدا كند.«
اين تحليلگ��ر پيش بيني مي كند كه پ��س از پايان 
روند اصالح��ي كوتاه م��دت، قيم��ت بيت كوين تا 
باالي ۵۰,۰۰۰ دالر رش��د خواهد ك��رد. ريپل يكي 
ديگر از ارزهاي ديجيت��ال موردتوجه اين تحليلگر 
اس��ت. به گفته او، به دنبال ايجاد كف هاي صعودي 
روي نم��ودار، اين ارز ديجيتال خود را براي ش��روع 
يك جهش به باالي ناحيه ي��ك دالر آماده مي كند. 
كريديبل افزود: »ظهور نشانه هاي صعودي در بازار 
ريپل كمي بيشتر از حد انتظار طول مي كشد؛ اما اين 

روند همچنان پابرجاست.
كف هاي صعودي روي نمودار تشكيل شده و قيمت 
به آرام��ي در حال افزايش اس��ت. ممكن اس��ت در 
بازه هاي زماني كوتاه مدت ش��اهد نوس��انات قيمت 
باشيم؛ اما فكر مي كنم تش��كيل كف هاي صعودي 
ادامه پيدا كرده و ريپل روند صعودي خود را از همين 
س��طح دنبال كند.« او پيش بيني مي كند كه قيمت 
ريپل ابتدا تا ۱.۰۱ دالر رشد كند و سپس به ۱.۵۰ دالر 
افزايش يابد. اليت كوين آخرين ارز ديجيتال مدنظر 
كريديبل است. طبق گفته كريديبل، وضعيت نمودار 
قيمت اليت كوين شبيه س��اختار بازار زيليكا است. 
اين آلت كوين كه ارزش بازار نسبتًا كمي هم دارد، در 
مدت زمان كوتاهي حدود ۵۰۰ درصد افزايش قيمت 
داشته اس��ت. كريديبل گفته است: »قيمت زيليكا 
تنها در دو هفته رشدي تقريبًا ۶ برابري را تجربه كرده 
است و به نظر مي رسد اليت كوين نيز از ديد تكنيكال 
مشابه اين توكن عمل كند. حركات بعدي در اين بازار 

تماشايي خواهند بود.« 

دنياي فناورياخبار
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كليات طرح »مديريت يكپارچه 
داده ها و اطالعات ملي« تصويب شد

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي با كليات طرح 
مديريت يكپارچه داده ها و اطالعات ملي موافقت كردند. 
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز )سه شنبه ۱۶ فروردين ماه( با ۱۹۹ 
رأي موافق، ۳ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۴ 
رأي با تصويب كليات طرح »مديريت يكپارچه داده ها و 
اطالعات ملي« موافقت كردند. زهره الهيان نماينده مردم 
تهران در مجلس در جريان بررسي اين طرح به عنوان 
نماينده موافق، گفت: امروز در عصر اطالعات نياز داريم 
شرايطي داشته باشيم كه حكمراني را در حوزه ارتباطات 
توسعه دهيم. بايد بدانيم ۹ ميليون نفر در اين فضا كسب 
درآمد مي كنند كه اطالعات آنها بايد در امنيت باشد و 
محفوظ بماند. وي ادامه داد: س��امانه هايي كه امروز در 
كش��ور داريم پراكنده هستند و بايد متخصصين فن و 
مسووالن مربوطه، يكپارچگي الزم را ايجاد كنند تا همگام 
با سرعت تحوالت حوزه ديجيتال پيشروي داشته باشيم.

    توانگر: بخش خصوصي
 نبايد در اين طرح ملزم شود

همچنين مجتبي توانگر نماينده مردم تهران در مجلس 
در مخالفت با اين طرح، اظهار كرد: اقدام كميس��يون 
صنايع جهت يكپارچه س��ازي داده ه��ا در اين طرح 
اقدامي خوب است كه هم خواسته رهبر انقالب بوده و 
هم از اركان حكمراني فضاي مجازي به شمار مي رود 
اما طرح ارايه شده اشكاالت متعددي دارد. وي تصريح 
كرد: با مراجعه به شوراي عالي فضاي مجازي مي بينيم 
كه كميته ها خوب و قابل اتكا هستند اما در طرح ارايه 
شده كميسيون هايي هستند كه تخصصي و كارشناسي 
نبوده و بعضاً غيردقيق هستند. نماينده مردم تهران در 
مجلس افزود: ماده ۴ اين طرح برخالف اصل ۴۶ قانون 
اساسي اس��ت. داده ها و اطالعات بايد در سامانه هاي 
دولتي يكپارچه شوند اما چرا بايد بخش خصوصي را 
ملزم كنيم؟ همچنين در طرح مذكور دو وزارتخانه براي 
اجرا مكلف شده اند اما اين موضوع در آينده مجلس را در 
مسير نظارت با مشكل مواجه مي كند چرا كه نمي توان 

مطالبه دقيقي از هيچيك از آنها داشت.
    دهنوي: يكپارچگي اطالعات

 پايه ريزي براي توسعه كشور است
محس��ن دهنوي عضو هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي در موافقت با اين طرح، عنوان كرد: امروزه در 
دنياي جديد، مديريت داده زيرساخت برنامه ريزي و 
توسعه كشور است. اگر مديريت درستي در داده نداشته 
باش��يم، نمي توان برنامه ريزي ها را پيش برد. يكي از 
مشكالت كشور اين است كه نهادهاي مختلف داده هاي 
افراد را جمع آوري مي كنند اما جايي نيس��ت كه اين 
اطالعات را به صورت يكپارچه تنظيم و مديريت كنند. 
وي اضافه كرد: پرداخت يارانه و اخذ ماليات دو مورد از 
اشكاالتي است كه اين عدم يكپارچگي ايجاد مي كند 
چرا كه دستگاه ها به هم اطالعات و داده نمي دهند و اين 
باعث سرگرداني مردم و ضعف در مديريت كشور شده 
است. عضو هيات رييسه مجلس تأكيد كرد: شفافيت 
كه يكي از ش��عارهاي مجلس يازدهم است، از همين 
طرح ه��ا آغاز و اجرايي خواهد ش��د. كليات اين طرح 
حتمًا از نقاط درخشان اين مجلس خواهد بود چرا كه 
۳۰ نهاد دولتي را از عملكرد جزيره اي بازخواهد داشت. 
ديتا و داده يك سرمايه ملي است كه يكپارچگي آن، پايه 

برنامه ريزي توسعه كشور به شمار مي رود.
    زنگنه: مخاطبين اين طرح 

فقط دستگاه هاي دولتي هستند
همچنين محسن زنگنه نماينده مردم تربت حيدريه 
در مجلس ه��م در موافقت با اين طرح تأكيد كرد: بايد 
بدانيم اين ط��رح فقط در حوزه نهادها و مجموعه هاي 
دولتي ب��وده و هي��چ ارتباطي با بخ��ش خصوصي و 
كس��ب وكارهاي غيردولتي ن��دارد، بنابراين كاماًل در 
ح��وزه دولت الكترونيك و مجموعه هاي ملي اس��ت. 
وي خاطرنشان كرد: مخاطبين و مشمولين اين طرح 
فقط دستگاه هاي دولتي هستند كه خدماتي به مردم 
ارايه مي دهند و اين طرح در پي آن است كه سامانه ها 
را ب��ه هم مرتبط كند تا در ميزان ارايه خدمات به مردم 
اتفاقات بهتري رقم بخورد. نماينده مردم تربت حيدريه 
در مجلس گفت: تا امروز بسياري از قوانين خوب به علت 
عدم يكپارچگي اطالعات اجرايي نشده است. اين طرح 
اقدامي اساس��ي در جهت دولت الكترونيك به شمار 

مي رود و ارتباطي با بخش خصوصي نخواهد داشت.
    ش�وراي عال�ي فض�اي مج�ازي متول�ي 

يكپارچه سازي اطالعات ملي شد
همچنين بر اس��اس مصوبه مجلس شوراي اسالمي، 
يكپارچه س��ازي و امني��ت داده و اطالع��ات ملي بر 
عهده ش��وراي عالي فض��اي مجازي اس��ت. ماده ۱- 
اصطالح هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است: 
الف- دستگاه ها و نهادهاي مشمول اين قانون: عبارت 
است از دس��تگاه ها و نهادهاي موضوع ماده )۱( قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، ماده )۵( قانون 
خدمات كشوري و ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه 
جمهوري اس��المي و بند )د( ماده )۱( قانون انتشار و 
دسترس��ي آزاد به اطالعات، ماده )۱( قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي 
ايران با اصالحات و الحاقات بع��دي و ماده )۱( قانون 
تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي 
ايران. ب- ارايه دهن��دگان خدمات ذيل تنظيم گران 
بخش��ي: آن دس��ته از ارايه دهندگان خدمات كه به 
موجب قوانين و مق��ررات مربوط به صدور پروانه هاي 
كاربري )اپراتوري( يا قوانين و مقررات مربوط به اصناف، 
اتحاديه ها يا ش��وراهاي صادركننده انواع موافقتنامه 
اصولي، تاسيس شده يا مي شوند و فعاليت مي كنند. 
پ -پاي��گاه داده و اطالعات پايه: كليه پايگاه هاي داده 
و اطالعاتي كه در ايج��اد و ارايه خدمات الكترونيكي 
و هوش��مند و اجراي فرآينده��اي الكترونيكي نقش 
پايه اي داشته و ارايه اين خدمات و اجراي فرآيندهاي 
الكترونيكي وابسته به يكي يا تركيبي از اطالعات و داده 
اين پايگاه هاي پايه است. ت -داده و اطالعات ملي: داده 
و اطالعات دستگاه ها و نهادهاي مشمول اين قانون يا هر 
داده و اطالعات كه به موجب قوانين و مقررات در اختيار 
دستگاه ها و نهادهاي مشمول اين قانون قرار دارند، داده 

و اطالعات ملي ناميده مي شود.

نظرسنجي ماسك از كاربران 
توييتر براي دكمه ويرايش

ايالن ماسك، مديرعامل شركت تسال، يك نظرسنجي 
در توييتر ارس��ال كرد و از كاربران درباره تمايلشان براي 
وجود دكمه ويرايش در اين شبكه اجتماعي سوال كرد. 
به گزارش ايس��نا، ماس��ك در توييتي نوشت: آيا دكمه 
ويرايش مي خواهيد؟ پاراگ آگراوال، مديرعامل توييتر 
هم در توييتي نوشت: نتايج اين نظرسنجي مهم خواهد 
بود. لطفا با دقت راي دهيد. مديرعامل تسال روز دوشنبه 
فاش كرد ۹.۲ درصد سهم در توييتر به ارزش حدود سه 
ميليارد دالر خريداري كرده است كه وي را به بزرگ ترين 
سهامدار اين شركت شبكه اجتماعي تبديل كرده است. 
اعالم اين خبر رشد بيش از ۲۷ درصدي سهام توييتر را به 
دنبال داشت. اين اقدام ماسك كه در اظهارنامه ارايه شده 
به رگوالتوري فاش شد، پس از آن صورت گرفت كه وي 
از تمايل خود براي ساخت يك پلتفرم شبكه اجتماعي 
جديد پرده برداشته بود و پايبندي توييتر به آزادي بيان را 
زير سوال برده بود. در كمتر از سه ساعت از آغاز نظرسنجي 
ماسك درباره دكمه ويرايش، بيش از ۱.۲ ميليون كاربر راي 
دادند و بي��ش از ۷۵ درصد آنها از گزينه ويرايش توييت 
حمايت كردند. در نظرس��نجي هفته پيش ماسك كه 
پرسيده بود آيا الگوريتم توييتر بايد كد باز باشد، بيش از 
۸۲ درصد راي موافق داده بودند در حالي كه جك دورسي، 
مديرعامل سابق توييتر گفته است انتخاب اينكه كدام 
الگوريتم استفاده شود يا نشود، بايد براي همه فراهم باشد. 
ماسك از زمان پيوستن به توييتر در سال ۲۰۰۹، بيش از 
۸۰ ميليون هوادار در اين پلتفرم دارد و از اين پلتفرم براي 
اعالم اخبار از جمله انتشار يك قرارداد براي تسال كه باعث 
گشايش تحقيقات رگوالتوري شد، استفاده كرده است. با 
اين حال ثروتمندترين مرد جهان اخيرا منتقد توييتر و 
سياست هايش شده و به تازگي در نظرسنجي از كاربران 
پرسيده بود آيا بر اين باورند كه توييتر به اصول آزاد بيان 
پايبند بوده است كه بيش از ۷۰ درصد راي »خير« دادند. 
ماسك كه طبق اعالم فوربس، ثروتي برابر با حدود ۳۰۰ 
ميليارد دالر دارد، از نوامبر گذشته سرگرم كاهش سهم 
در تس��ال بوده و ۱۰ درصد از س��همش در اين شركت 

خودروسازي برقي را واگذار كرده است.

توقيف ۳۴ ميليون دالر رمزارز 
از فروشنده دارك وب

منطقه جنوبي فلوريدا در اقدامي موفق شد كوين و توكن 
به ارزش حدود ۳۴ ميليون دالر را از يك فروشنده در دارك 
وب توقيف كند كه وزارت دادگس��تري آن را بزرگ ترين 
مصادره مدني رمزارز در تاريخ امريكا اعالم كرد. به گزارش 
ايسنا، اين رمزارز غيرقانوني از يك شهروند فلوريداي جنوبي 
توقيف ش��د كه از نام مستعار آنالين براي فروش بيش از 
۱۰۰ هزار آيتم غيرقانوني در بازاري در دارك وب استفاده 
كرده بود. گفته شده است عمده اين فروش از حسابهاي 
هك شده در شماري از سرويسهاي بزرگ مانند اچ بي او، 
نت فليكس و اوبر بوده است. دادستان هاي منطقه جنوبي 
فلوريدا اعالم كردند اين فرد از TOR براي دسترس��ي به 
دارك وب استفاده كرده و براي پنهان كردن منبع خود، از 
يك مجموعه تامبلر براي تبديل يك رمزارز به رمزارز ديگر 
استفاده كرده است. اين مجموعه اقدامات نوعي پولشويي 
محسوب مي شود كه در سطح ايالتي و فدرال ممنوع است. 
بر اساس گزارش وب سايت انگجت، اگرچه ۳۴ ميليون دالر 
رمزارز توقيف شده، مبلغ قابل توجهي محسوب مي شود 
اما با رشد محبوبيت رمزارز، مطمئنا براي مدت طوالني در 

زمره يكي از توقيف هاي بزرگ نمي ماند.

پويش ختم سوره يس
 براي آزادسازي زندانيان

جرايم غيرعمد 
همراه اول از آغاز پويش خيرخواهانه ختم سوره يس با 
هدف آزادي زندانيان جرايم غيرعمد خبر داد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان 
با آغاز ماه مبارك رمضان، پويش خيرخواهانه ختم سوره 
يس براي مشاركت تمامي مشتركان تلفن همراه كشور 
در امر خير آزادي زندانيان جرايم غيرعمد )به ويژه بانوان 
سرپرست خانوار( توسط همراه اول آغاز به كار كرد. در اين 
پويش مردمي مشتركان تلفن همراه مي توانند به صورت 
رايگان با شماره »۹۹۹۸« تماس گرفته و در ثواب ختم 
سوره »يس« سهيم ش��وند.  همراه اول اعالم كرده كه 
در راستاي مسووليت اجتماعي خود متناسب با تعداد 
ختم سوره »يس« نسبت به اختصاص منابع مالي الزم 
براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد )به ويژه بانوان 
سرپرست خانوار( اقدام مي كند. همراه اول در گام نخست 
ضمن دعوت از مشتركان براي مشاركت در تالوت آيات 
نوران��ي قرآن كه تالوت هر آي��ه در ماه مبارك رمضان 
معادل »ثواب يك ختم قرآن است«، آنان را به امر خير 
فرا خوانده كه با مشاركت شان در اين پويش، در ثواب 
رهايي زندانيان جرايم غيرعمد از بند نيز شريك شوند. با 
توجه به اينكه سوره يس يكي از با فضيلت ترين سوره هاي 
قرآن و به تعبيري »قلب قرآن« است و ماه مبارك رمضان 
همواره فرصتي براي انجام اعمال پرفضيلت و كسب ثواب 
براي مسلمانان است، همراه اول در راستاي مسووليت 
اجتماعي پويش ختم سوره »يس« را در اين ماه عزيز 
برنامه ريزي كرده است. همچنين همراه اول براي تشويق 
مشتركان تلفن همراه به مشاركت هر چه بيشتر در اين 
پويش، قرعه كشي كمك هزينه سفر به مشهد مقدس 
را تدارك ديده اس��ت كه در پايان ماه مبارك رمضان از 
ميان ش��ركت كنندگان در اين حركت مردمي، انجام 
خواهد شد. با توجه به اينكه در كالم خدا، مومنان براي 
كسب رضايت و خشنودي خداوند متعال به »دعوت به 
خير« سفارش شده اند، از تمامي مشاركت كنندگان در 
اين پويش درخواست شده با دعوت از اقوام، دوستان و 
آشنايان ضمن فراهم كردن زمينه آزادي تعداد بيشتري 
از زندانيان جرايم غيرعمد، در اجراي اين حركت مردمي 

پر ثواب، مشاركت فعال داشته باشند.

تحليلگران:اصالحقيمتزياددوامنميآوردوقيمتدرآستانهيكجهشديگراست

نشانههايصعوديدرشبكهبيتكوين

چطور از سيستم ها در برابر ويروس، بدافزار و هكر محافظت كنيم؟
يك كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه امنيت 
و حريم خصوصي در دنياي مجازي اهميت ويژه اي 
دارد، گفت: به روزرس��اني نرم افزارها، اس��تفاده از 
آنتي ويروس و ضدبدافزار، استفاده از گذرواژه هاي 
قوي، دقت ب��ه ايميل هاي دريافتي و نصب و دانلود 
فقط از منابع رس��مي از مهم تري��ن اقدامات اوليه 
و ضروري براي افزايش امنيت سيس��تم اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، اي��ن روزها كه حمالت س��ايبري 
در داخ��ل دنياي مجازي كم نيس��ت، ش��ما نبايد 
از امنيت سيس��تم تان غافل ش��ويد و الزم اس��ت 
حداقل يك س��ري كارهاي اوليه  ب��راي حفاظت از 
سيس��تم تان انجام بدهيد تا جلوي ورود هكرها را 
بگيريد. در اين راستا علي اصغر زارعي -كارشناس 
فناوري اطالعات- در گفت وگو با ايسنا به يك سري 
از اقدامات اولي��ه و ضروري ب��راي افزايش امنيت 

سيستم اشاره كرد.

    به روزرساني نرم افزارها
وي ب��ا بي��ان اينك��ه بس��ياري از اف��راد به دلي��ل 
محدوديت هاي اينترن��ت از به روزرس��اني ويندوز 
و بس��ياري از نرم افزارها غافل مي ش��وند، گفت: در 
صورتي كه اين كار بس��يار مهم و ضروري است. اگر 
برنامه هايي كه استفاده مي كنيد، اين قابليت را دارند 
كه به طور خودكار آپديت ش��وند حتمًا اين قابليت 
را فعال كنيد، در غي��ر اين صورت اين ابزارها را چك 
كنيد و مطمئن ش��ويد كه همه آنها به روز هستند. 
بيشتر به روزرس��اني هاي برنامه ها براي حل مشكل 
امنيتي آنهاست، به اين دليل به روزرساني اين ابزارها 
اهميت ويژه اي دارد، همچنين به روزرساني ويندوز 
را هم روي مي توانيد در حالت خودكار قرار دهيد كه 

فراموش نكنيد.

    استفاده از آنتي ويروس و ضدبدافزار
 و تروجان

او با بيان اينكه استفاده از يك آنتي ويروس و ضدبدافزار 
مناسب روي سيستم هم بس��يار ضروري است، افزود: 
يكي از بهترين و مهم ترين ابزارها براي كاربران ويندوز، 
windows Defender ي��ا آنتي وي��روس داخلي 
ويندوز است كه همراه با ويندوز روي دستگاه شما نصب 
شده و اس��تفاده از آن هم رايگان است. به عبارت ديگر 
Windows Defender آنتي ويروس رسمي شركت 
مايكروسافت است كه از شما در مقابل نفوذ ويروس ها، 
نرم افزارهاي مخرب و تهديدها محافظت مي كند. زارعي 
ادامه داد: اين ابزار به طور پيش فرض روي ويندوز نصب 
شده و پشت صحنه هم فعال است، اما اگر غيرفعال بود 
براي فعال كردنش ابتدا به قسمت Settings ويندوز 
بروي��د، روي گزين��ه Unate & Security كليك 
 Windows كني��د. بعد در نوار س��مت چ��پ روي
 Real Time بزنيد و در آخر هم گزينه Defender
 Protection را روي on قرار دهيد. اگر تمايل نداريد از 
windows defender اس��تفاده كنيد، مي توانيد 
از Avast ي��ا Avira و Bitdefender ك��ه 
آنتي ويروس هاي مناس��ب و امني هس��تند و نسخه 

رايگان هم دارند، استفاده كنيد.
وي خاطرنش��ان ك��رد: البت��ه داش��تن ي��ك 
آنتي ويروس ب��راي امنيت سيس��تم عاملتان كافي 
 نيس��ت و باي��د ضدبدافزار هم داش��ته باش��يد. ابزار 
Malware bytes Anti-Malware مي تواند 
تروجان ها و نرم افزارهاي مخرب را پيدا و با آنها مقابله 
كند و در حقيقت اين اپليكيشن از سيستم عاملتان در 
برابر نفوذ نرم افزارهاي مخرب و تروجان ها جلوگيري 
مي كند و شما مي توانيد به راحتي از نسخه رايگان اين 

ابزار استفاده كنيد.

    استفاده از گذرواژه هاي قوي
اين كارشناس فناوري اطالعات با بيان اينكه انتخاب 
رمز عب��ور امن و قوي، نقش مهمي در حفظ امنيت 
حس��اب هاي كارب��ري دارد، گفت: ه��ر چقدر رمز 
عبورتان قوي باشد، كار هكرها و افراد ناشناس براي 
پيدا كردن آن سخت تر مي شود. گذرواژه امن و قوي، 
يعني گذرواژه اي كه كاراكترهايش تصادفي انتخاب 
شده باش��ند و تركيبي از حروف كوچك و بزرگ و 
اعداد و عالمت باش��ند. تحقيقات در اين باره نشان 
مي دهد كه رمز عبور قوي نبايد از ۱۲ كاراكتر كمتر 
باشد، همين طور به هيچ عنوان نبايد از مشخصات 
فردي تان براي ساخت رمز عبورتان استفاده كنيد. 
زارعي ادامه داد: ش��ايد به خاطر س��پردن رمزهاي 
عبور طوالني برايتان سخت باشد و به همين دليل 
از پس��وردهاي كوتاه اس��تفاده مي كنيد و امنيت 
حس��ابتان را به خطر مي اندازي��د. راه حل اين كار، 
استفاده از ابزار مديريت پسورد است كه با استفاده 
از آنها ديگر نيازي به درس��ت كردن گذرواژه هاي 

طوالني و سخت نداريد.

    سيستم خود را در اماكن عمومي رها نكنيد
وي خاطرنشان كرد: بسياري از كاربران ممكن است در 
اماكن عمومي مانند محيط كار يا كتابخانه ها، سيستم 
خود را ب��راي مدتي رها كرده و به جاي ديگري بروند. 
اگر روي سيستم شما رمز ورد تعريف نشده، اصاًل اين 
كار را نكنيد، زيرا در آن صورت دسترسي به سيستم 
شما توسط افراد ناشناس بسيار راحت مي شود. بنابراين 
يادتان نرود براي ورود به سيستم هايتان حتمًا از رمز 
عبور استفاده كنيد و پيش از اينكه آنها را حتي براي 
مدت كوتاه در مكان هاي عمومي رها كنيد، مطمئن 

شويد كه سيستم تان قفل است.

    دقت به ايميل هاي دريافتي
اين كارشناس ارشد مديريت سيستم هاي اطالعاتي 
با بيان اينكه اين روزه��ا يكي از راه هاي متداول هك، 
استفاده از حمالت فيش��ينگ از طريق ايميل است، 
گفت: ممكن اس��ت تص��ور كنيد اين ايميل ه��ا را از 
شبكه هاي اجتماعي يا سرويس هاي ايميل دريافت 
كرديد، درنتيجه روي لينك هاي مخربش��ان كليك 
مي كنيد، اما ب��ا اين كار بعضا فايل هاي آلوده را دانلود 
كرده و به اين ش��كل قرباني اين حمالت مي ش��ويد. 
بنابراي��ن به هيچ عن��وان روي لينك ه��ا و فايل ها و 
ايميل هاي كه ارسال كننده هايشان را نمي شناسيد، 
كليك نكنيد، اگر هم روي لينكش��ان كليك كرديد، 

اطالعات حسابتان را وارد نكنيد.

    نصب و دانلود فقط از منابع رسمي
زارعي تاكيد كرد: فقط از منابع رس��مي براي دانلود و 
به روزرس��اني ابزارها روي سيستم تان استفاده كنيد. 
ماركت ها و سايت هاي رسمي ابزارها، بهترين منابع 

براي اين كار هستند.
بنابراين به هيچ عنوان ابزارها را از منابع غيررسمي 
و نامعتبر دريافت نكنيد، زي��را مي توانند مخرب و 
حامل ويروس و بدافزار باشند. وي ادامه داد: شايد 
براي ش��ما پيش آمده كه وارد س��ايتي ش��ده ايد و 
مالحضه كرديد ك��ه به طور خ��ودكار كلي پنجره 
با محتواي متفاوت باز ش��ده، خيلي از آنها ش��ما را 
به روزرس��اني يك ابزار دعوت مي كنند يا از ش��ما 
مي خواهند وارد س��ايتي شويد كه مخرب است، يا 
ش��ما را به دانلود يك فايل تشويق مي كنند و موارد 
ديگر. در حالي كه همه اين ها، راه هاي متفاوت براي 
فريب دادن كاربران و همين طور نفوذ به سيس��تم 
است، پس هرگز به اين پيشنهادها توجهي نكنيد.



تعادل - گروه تجارت |
سيس��تم هاي غذايي جهاني در دو سال گذشته در كنار 
كرونا، ب��ا معضل تغييرات اقليمي، كاه��ش ارزش پول و 
تش��ديد محدوديت هاي مالي مواجه ب��وده و حاال بايد با 
بحران ناش��ي از جنگ نيز رو به رو شود. برآوردها حاكي از 
آن است كه روس��يه و اوكراين، بر روي هم نزديك به يك 
چهارم از فروش س��االنه گندم جهان را به خود اختصاص 
مي دهند و آغاز جنگ باعث شده در كنار افزايش قابل توجه 
قيمت جهاني گندم، به باال رفتن قيمت جو، ذرت و روغن 
خوراكي نيز منجر شود. قيمت هاي جهاني و داخلي مواد 
غذايي در سال هاي گذشته نيز ركوردهاي جديد قيمتي را 
ثبت كرده بود و حاال با افزايش قيمت كود، به نظر مي رسد 
افزايش قيمت هاي جديدي نيز در راه خواهد بود. آمارها 
نشان مي دهد كه روسيه و اوكراين در كنار توليد قابل توجه 
»گندم، ج��و و ذرت، در حوزه توليد دانه هاي روغني« نيز 
سهم قابل توجهي دارند و از اين رو اين نگراني وجود دارد كه 
قيمت اين محصوالت با توجه به خطر كاهش توليد افزايش 
پيدا كند. بر اساس آمارهاي فائو، متوسط قيمت مواد غذايي 
در سال ۲۰۲۱، بيش از ۲۳ درصد افزايش يافته است كه 
باالترين رقم در ۱۰ سال گذشته بوده است. همچنين در ماه 
فوريه سال ۲۰۲۲، باالترين ارقام براي قيمت محصوالتي 
چون گوشت، لبنيات، غالت، روغن و شكر ثبت شده كه 
از س��ال ۱۹۶۱ بي سابقه بوده اس��ت. همچنين بر اساس 
پيش بيني ها، در صورت استمرار يك ساله جنگ روسيه و 
اوكراين، انتظار مي رود نرخ تورم جهاني ۲.۵ درصد بيشتر 
رش��د كند و به عدد ۶.۷ درصد برسد. بخش مهمي از اين 
افزايش تورم، به كاالهاي اساسي باز مي گردد. از همين رو، 
چهار اولويت كاري براي كشورها و جامعه بين المللي در 
نحوه واكنش به اين بحران غذايي توصيه شده كه شامل »باز 
نگه داشتن تجارت مواد غذايي، حمايت از مصرف كنندگان 
و خانواده هاي آس��يب پذير از طريق ش��بكه هاي تامين 
اجتماعي، حمايت از كشاورزان، اصالح سيستم هاي غذايي 

و پيامدهاي جنگي بر بازار محصوالت كشاورزي« است. 

     بحران افزايش بهاي مواد غذايي
به دنبال مهارنس��بي بحران جهاني سالمت ناشي از 
همه گيري كوويد، تهاجم اخير روسيه به اوكراين به 
همراه آسيب ها و تالمات جاني و رواني، به دليل سهم 
قابل توجه اين دو كشور در توليد و تجارت محصوالت 
كش��اورزي اساس��ي، اختالالتي را در بازار اين گروه 
محصوالت نيز ايجاد كرد. اين گزارش درصدد است با 
اشاره اي به آمارهاي مهم اقتصادي و تجاري سازمان ها 
و نهادهاي جهاني، ضمن تبيين بحران افزايش بهاي 
مواد غذايي در جهان ناشي از جنگ اخير، راهكارهاي 
مقابله با اين بحران را نيز ارايه دهد. پيامدها و تاثيرات 
وق��وع و ترديد جنگ ويرانگر در اوكراين و رنج ها و تالمات 
آن، بس��يار فراتر از مرزهاي اين كشور احساس مي شود. 
بعد از مهار نسبي بيماري هم گير كه بيشترين آسيب را 
به كش��ورهاي در حال توسعه وارد كرد، اكنون جهان و به 
ويژه اين گروه اقتصادها با بحران جديد بهاي مواد غذايي 
مواجه شده اند. دسترسي و تامين مقرون به صرفه گندم 
و ساير كاالهاي اساس��ي از چالش هاي اخير ناشي از اين 
بحران است.  سيستم هاي غذايي جهان طي دو سال اخير 
با اختالالت ناشي از كوويد-۱۹، تغييرات اقليمي، كاهش 
ارزش پول و ترديد محدوديت هاي مالي، شكننده شده و 
جنگ اخير ضربه ديگري بر اين سيستم وارد كرده است. از 
آنجايي كه كشورهاي اوكراين و روسيه بيش از يك چهارم 
فروش ساالنه گندم در جهان را به خود اختصاص مي دهند، 
جنگ منجر به افزايش قابل توجه قيمت نه تنها »گندم، بلكه 
جو، توت و روغن خوراكي« كه جزو محصوالت صادراتي 
اين دو كشور هستند، نيز شده است. قيمت هاي جهاني 
و داخلي م��واد غذايي پيش از جنگ به باالترين حد خود 
نزديك شده بود و اكنون به دليل افزايش شديد قيمت كود، 
تصوير روشني از وضعيت برداشت محصوالت اساسي در 
فصل هاي آينده در سراسر جهان وجود ندارد. كشورهاي 
فدراسيون روسيه و اوكراين از مهم ترين توليدكنندگان 
كاالهاي كشاورزي در جهان هس��تند.  در بخش غالت، 
س��هم آنها در توليد جهاني به ويژه براي جو، گندم و ذرت 
قابل توجه است. در مجموع، اين دو كشور به طور متوسط و 
به ترتيب ۱۹، ۱4 و 4 درصد از توليد جهاني اين محصوالت 
را در بي��ن س��ال هاي ۲۰۱۶/۱۷ و ۲۰۲۰/۲۱ ب��ه خود 
اختصاص داده اند. در بخش دانه هاي روغني، سهم روسيه 
و اوكراين در توليد جهاني به ويژه براي روغن آفتابگردان 
قابل توجه است، به طوري كه در دوره مورد بررسي، به طور 
متوسط، بيش از نيمي از توليد جهاني توسط اين دو كشور 
انجام شده است. ميانگين سهم آنها در توليد جهاني دانه 

روغني كلزا و سويا نسبتا محدودتر و به ترتيب ۶ و ۲ درصد 
اس��ت.  هر دو كشور روسيه و اوكراين صادركننده خالص 
محصوالت كشاورزي هستند و هر دو نقش پيشرويي در 
تامين بازارهاي جهاني مواد غذايي ايفا مي كنند. به دليل 
تمركز منابع صادراتي در تعداد انگشت شماري از كشورها، 
بازار محصوالت كشاورزي در معرض آسيب پذيري بيشتري 
در برابر شوكها و نوسانات قرار مي گيرند. به عنوان مثال، در 
بخش گندم و مزلين )مخلوطي از گندم و چاودار(، كه هفت 
صادركننده برتر مجموعا ۷۹ درصد تجارت بين المللي را در 
سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده اند، فدراسيون روسيه با 
ارسال مجموعا ۳۲.۹ ميليون تن گندم و مزلين و با دارا بودن 
سهم ۱8 درصدي، به عنوان بزرگ ترين صادركننده جهاني 
گندم برجسته است. اوكراين نيز در سال ۲۰۲۱ با صادرات 
۲۰ ميليون تن گندم و مزلين و با سهم ۱۰ درصدي از بازار 
جهاني، ششمين صادركننده بزرگ گندم در اين سال بود. 
برجس��تگي دو كش��ور در عرصه تجارت جهاني در 
بازارهاي جهان��ي ذرت، جو و كلزا و حتي بيش��تر از 
آن در بخ��ش روغن آفتابگردان نيز به دليل دارا بودن 
پايه ه��اي قوي تولي��د، قابل توجه اس��ت. در بخش 
كود نيز كش��ور روسيه نقش اصلي تامين كننده را در 
بازارهاي جهاني ايفا مي كند. در س��ال ۲۰۲۱ روسيه 
در جايگاه صادركننده برتر كودهاي نيتروژن، دومين 
تامين كننده كودهاي پتاسيم و سومين صادركننده 
كودهاي فسفر قرار گرفت. بر اساس آمار سازمان فائو 
)تعديل ش��ده با تورم(، متوسط شاخص قيمت مواد 
غذايي در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۲۳ درصد افزايش يافت 
كه باالترين نرخ افزايش را طي بيش از يك دهه گذشته 
دارا بود. در ماه فوريه ۲۰۲۲ شاهد باالترين ارقام براي 
قيمت محصوالت گروه گوشت، لبنيات، غالت، روغن 
و شكر از سال ۱۹۶۱ تاكنون بوديم.سهم اقالم خوراكي 
در هزينه مصرفي خانوارها در اقتصادهاي پيش��رفته 
ح��دود ۱۷ درصد اس��ت در حالي كه اي��ن رقم براي 
خانوارهاي كش��ورهاي جنوب صحراي آفريقا حدود 
4۰ درصد است. اگرچه اين منطقه به شدت به واردات 
گندم وابسته است ولي غالت تنها سهم كمي از كل نياز 
كالري مردم اين منطقه را تشكيل مي دهد. شايان ذكر 
است اين رقم در اقتصاد ايران حدود ۲۶.۶ درصد است.

  پيامدهاي تهاجم روسيه به اوكراين بر تورم 
بر اس��اس پيش بيني س��ازمان OECD در صورت 
استمرار جنگ روس��يه و اوكراين تا مدت يك سال، 
انتظار مي رود كه ميانگين نرخ تورم جهان در س��ال 
۲۰۲۲ نسبت به رقم پيش بيني شده قبلي در دسامبر 
۲۰۲۱، نزديك ب��ه ۲.۵ واحد درصد افزايش يابد و به 
۶.۷ درصد برس��د. بخش مهمي از اين افزايش ناشي 
از افزايش بهاي كاالهاي اساس��ي و برخي هم ناشي 
از تقاضاهاي داخلي و محدوديت صادرات روس��يه و 
ش��وك هاي مالي خواهد بود. آثار تورمي جنگ اخير 
بر اقتصادامريكا كمتر از ساير مناطق و فقط ۱.۵ واحد 
درصد پيش بيني ش��ده اس��ت. با وجود نگراني ها در 
خصوص روندهاي مزبور، برخي حقايق ديگر مي تواند 
تا حدودي از ميزان نگراني ها بكاهد. دخاير جهاني برنج، 
گندم و ذرت، سه محصول اصلي اساسي جهان - از نظر 
تاريخي باالست . براي گندم، كااليي كه بيش از همه 
تحت تأثير جنگ قرار گرفت، ميزان ذخاير بسيار باالتر 
از بحران قبلي افزايش قيمت مواد غذايي طي سال هاي 
۲۰۰8-۲۰۰۷ اس��ت. برآورده��ا همچنين حاكي از 
آن اس��ت كه حدود سه چهارم صادرات گندم روسيه 
و اوكراي��ن پيش از آغاز جنگ به كش��ورهاي مقصد 
تحويل شده است. ميزان موفقيت اقتصادها در مديريت 
نوسانات قيمت مواد غذايي و خروج از اين بحران جديد 
به سياست هاي ملي و همكاري جهاني بستگي دارد. 
اين اولين بار نيست كه جهان با بحران غذايي مواجه 
مي شود. بحران جهاني غذا در سال هاي ۲۰۰۷-۲۰۰8 
ناشي از خشكسالي و افزايش شديد قيمت نفت بود و 
زماني كه كشورهاي بزرگ توليدكننده مواد غذايي، 
صادرات خود را به دليل نگراني براي تامين نياز داخلي 
محدود كردند، افزايش قيمت ها تشديد شد و شدت 
سوءتغذيه را به ويژه براي كودكان افزايش داد.  برخالف 
بحران مزبور، در آغاز همه گيري كوويد-۱۹ كشورها 
تجارت مواد غذايي را حتي در شرايطي كه قرنطينه ها 
بر بن��ادر، حمل ونقل كاال و تح��رك نيروي كار تأثير 
گذاشته بود، حفظ كردند. اين رفتار جمعي و مشاركتي 
اقتصادها به محدودكردن اختالالت در زنجيره تامين 
غذاي جهاني كمك كرد و به نفع همه كشورها هم بود. 

چنين شواهد و تجاربي بايد راهنماي كشورها باشد تا 
بتوان بين واكنش ف��وري به بحران و طي راه طوالني 
 و س��خت پيش رو براي ايجاد يك سيس��تم غذايي 
ت��اب آورتر كه از م��ردم را در برابر ش��وك محافظت 

مي كند، تعادل برقرار كرد.

     چهار اولويت كاري براي كشورها
چه��ار اولويت كاري براي كش��ورها و جامعه بين المللي 
در نح��وه واكنش به اي��ن بحران توصيه مي ش��ود:   اول، 
باز نگه داش��تن تجارت مواد غذايي: با آموختن از تجارب 
قبلي، كشورها و سازمان هاي بين المللي بايد دوباره براي 
حف��ظ پويايي و جريان حركت غذا متعهد ش��وند. گروه 
اقتصادهاي ۷ از همه كشورها خواسته است تا بازارهاي 
غذايي و كش��اورزي خود را باز نگه دارند و از اعمال هرنوع 
محدوديت غيرموجه در صادرات خود پرهيز كنند.  دوم، 
حمايت از مصرف كنندگان و خانواده هاي آس��يب پذير 
از طريق شبكه هاي تامين اجتماعي: حفظ يا گسترش 
برنامه هاي حمايت اجتماعي كه ميزان آسيب و ضربه را 
براي مصرف كنندگان كاهش مي دهد، ضروري است. نه 
تنها در دسترس بودن غذا، بلكه مقرون به صرفه بودن آن 
به ويژه در كشورهاي با درآمد كم و متوسط، كه مردم سهم 
بيشتري از درآمد خود را نسبت به كشورهاي با درآمد باال 
صرف تهيه غذا مي كنند، يك نگراني است. بسياري از اين 
خانوارها حتي قبل از جنگ به دليل كاهش درآمد و افزايش 
قيمت مواد غذايي، هزينه هاي خود را كاهش داده اند. در 
اقتصادهاي مواجه با محدوديت منابع، دولت ها بايد حمايت 
از آسيب پذيرترين خانوارها را در اولويت قرار دهند. سوم، 
حمايت از كشاورزان: با توجه به كفايت ذخاير جهاني غذا 
در شرايط فعلي، مي بايد با كمك به توليدكنندگان غذا براي 
مقابله با افزايش شديد قيمت نهاده ها از جمله هزينه هاي 
كود و محدوديت دسترسي به آن، از برداشت فصل آينده 
كشاورزان محافظت شود. انجام اقداماتي مانند حذف موانع 
تجارت براي واردات نهاده هاي مورد نياز، تمركز بر استفاده 
كارآمدتر از كودها، و تغيير اهداف سياست ها و نحوه مصرف 
بودجه عمومي براي حمايت بهتر از كش��اورزان، همگي 
مي توانند به حفاظت از توليد غذا طي شش ماه آينده كمك 
كنند. همچنين زمان آن فرا رسيده است كه براي تحقيق 
و توسعه بيشتر در اين زمينه سرمايه گذاري شود: تقويت 
علم نوپا و كاربرد كودهاي زيستي كه نسبت به كودهاي 
شيميايي كمتر به سوخت هاي فسيلي وابسته است، امكان 
انتخاب گزينه هاي پايدارتري را براي كش��اورزان فراهم 
مي كند. چهارم، اصالح سيستم هاي غذايي: سيستم هاي 
غذايي پس از جنگ دچار بحران هاي متعدد شده بودند. 
ناامني غذايي حاد در بسياري از كشورها در حال افزايش 
بود كه بازتابي از بروز شوك هاي اقتصادي، درگيري هاي 
متعدد، خشكسالي تاريخي در شرق آفريقا و هجوم شديد 
ملخ ها بود. با توجه به اين سابقه، الزم است حتي زماني 
كه به نيازهاي فوري پاس��خ داده مي شود، براي تغيير 
سيس��تم هاي غذايي نيز تالش شود تا اين سيستم ها 
بتوانند انعطاف پذيرتر و تاب آورتر شوند و از اين طريق 

اقتصادها به امنيت غذايي و تغذيه پايدار دست يابند.
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ممنوعيت صادرات 9 محصول 
به عمان

 سازمان توسعه تجارت در جديدترين اطالعيه خود 
از ممنوعيت صادرات ۹ قلم محصول كش��اورزي 
ايران به عمان خبر داده است. بخش قابل توجهي از 
صادرات محصوالت كشاورزي ايران به كشورهاي 
منطقه و كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس انجام 
مي شود و اين كشورها با توجه به شرايط جغرافيايي، 
در طول سال، بخش مهمي از نياز كشاورزي خود 
را از محصوالت ايراني تامين مي كنند. با اين وجود 
آغاز فرآيند بازسازي اقتصاد در كشوري مانند عراق 
يا افزايش ميزان كش��اورزي در كشورهايي مانند 
عمان باعث شده كه اين كشورها در برخي دوره هاي 
زماني واردات محصوالت كشاورزي را ممنوع كنند.

در جديدترين ممنوعيت اعالم شده از سوي عمان، 
اين كش��ور واردات ۹ محصول كشاورزي را ممنوع 
كرده اس��ت. مهرداد فالح رايزن بازرگاني ايران در 
عمان، در نامه اي به معاون دفتر بازرگاني كشورهاي 
عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت، فهرست 
اين كااله��اي ممنوعه را اعالم كرده اس��ت.بر اين 
اس��اس از ابتداي سال جاري، عمان اعالم كرده كه 
واردات هندوانه، خيار، گوج��ه فرنگي، بادمجان، 
گل كلم، كلم، كاهو، كدو سبز و فلفل به اين كشور 
ممنوع خواهد بود. طرف عمان��ي تاكيد كرده كه 
تجار قبل از صادرات اين محصوالت بايد نس��بت 
به دريافت مجوزهاي الزم اقدام كنند اما با توجه 
به اينكه فصل برداش��ت محصوالت داخلي عمان 
رس��يده، دولت اين كش��ور براي تنظي��م بازار و 
حمايت از كشاورزان داخلي فعال اين ممنوعيت را 
اجرايي خواهد كرد. همچنين تاكيد شده كه اين 
ممنوعيت تنها به كاالهاي ايراني مربوط نمي شود 
و تمامي كشورها شامل اين ممنوعيت مي شوند. 
سازمان توس��عه تجارت نيز در نامه اي به روساي 
اتاق هاي بازرگاني ايران و اتاق مش��ترك ايران و 

عمان، اين ممنوعيت را اعالم كرده است.

بازار مرغ راكد شد
قيمت تخم مرغ كاهش يافت

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي، 
گفت: توليدكنندگان از نح��وه توزيع نهاده هاي 
دامي گله مند هس��تند، عده اي خريداري كردند 
و هنوز موفق به دريافت نهاده نش��ده اند و عده اي 
هنوز در نوبت خريد هستند به عبارت ديگر سامانه 

به درستي شارژ نمي شود.
حبي��ب اس��داهلل  ن��ژاد در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، با اشاره به ميزان توليد روزانه مرغ، 
گفت: روزانه بيش از 8 هزار تن مرغ گوش��تي در 
كشور توليد مي شود كه در شرايط فعلي اين ميزان 

تقاضا براي خريد مرغ گوشتي وجود ندارد.
وي با اش��اره به مازاد توليد گوشت مرغ، افزود: در 
حال حاضر مرغ با نرخ مصوب عرضه مي ش��ود و 
نيازي به توزيع مرغ دولتي براي تنظيم بازار وجود 
ن��دارد. مديرعامل اتحاديه سراس��ري مرغداران 
گوش��تي روند اعطاي نهاده ب��ه توليدكنندگان 
را كند دانس��ت و افزود: توليدكنن��دگان از نحوه 
توزيع نهاده هاي دامي گله مند هس��تند، عده اي 
خريداري كردند و هنوز موف��ق به دريافت نهاده 
نشده اند و عده اي هنوز در نوبت خريد هستند به 
عبارت ديگر سامانه به درستي بارگذاري نمي شود. 
همچنين در اين رابطه مهدي يوسفخاني، رييس 
اتحاديه فروش��ندگان مرغ و ماهي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه 
گزارش هايي از فروش مرغ باالي نرخ مصوب داده 
شده اس��ت آيا خبر فروش مرغ كيلويي 4۰ هزار 
توم��ان را تاييد مي كنيد؟ گف��ت: در حال حاضر 
بيش از نياز مرغ توليد مي شود و مرغ با نرخ مصوب 
كيلويي ۳۱ هزار تومان عرضه مي شود. وي با اشاره 
به نحوه فروش عمده مرغ ب��ه واحدهاي صنفي، 
تصريح كرد: واحدهاي صنفي مرغ مورد نياز واحد 
خود را يا از ميدان بهمن يا از كش��تارگاه ها تهيه 
مي كنند، ممكن است واحد صنفي ازمبدا مرغ را 
گران خريداري كرده باشد و ناچار به گران فروشي 
ش��ود. اما بايد بگويم كه در هر دو صورت مرتكب 
تخلف شده است. يوس��فخاني تصريح كرد: نرخ 
عمده مرغ گرم حداكث��ر كيلويي ۲۹ هزار تومان 
اس��ت و بايد كيلوي��ي ۳۱ هزار توم��ان به فروش 
برس��انند. اين فعال اقتصادي ميزان مصرف مرغ 
در ته��ران را روزان��ه حدود ۱۳۰۰ تن دانس��ت و 
افزود: در روزهاي نخست رمضان شاهد ركود در 
بازار هس��تيم و حتي برخي واحدهاي صنفي زير 
نرخ مصوب اقدام به عرضه مرغ گوش��تي كردند. 
همچنين ناصر نبي پور رييس هيات مديره اتحاديه 
مرغ تخم گ��ذار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا، با اش��اره به كاهش قيم��ت تخم  مرغ در ماه 
رمضان، گفت: ميزان مصرف تخم مرغ در رمضان 
نسبت به ديگر ماه هاي سال كاهش پيدا مي كند 
و مردم به جاي تخم مرغ بيشتر از گوشت مرغ در 
اين ماه استفاده مي كنند چراكه مي خواهند مواد 
غذايي با ميزان پروتئين باالتر مصرف كنند. وي با 
اشاره به كاهش هزار توماني نرخ تخم مرغ، افزود: 
ميانگين يك كيلو تخم مرغ با نرخ آزاد كيلويي ۱۹ 
هزار و ۷۰۰ تومان است اين در حالي است كه در 
هفته گذش��ته قيمت تخم مرغ كيلويي ۲۱ هزار 
تومان بود. اين فعال اقتص��ادي توزيع نهاده ها را 
نامناسب دانست و افزود: سامانه بازارگاه ساعتي 
باز مي ش��ود و ظرف اي��ن س��اعت ۱8۰۰ واحد 
توليدكنن��ده قادر ب��ه ثبت نام نيس��تند. نبي پور 
تصريح ك��رد: ارز ترجيحي تا پاي��ان ماه رمضان 
به واردات نه��اده تخصيص داده مي ش��ود و تا به 
امروز خبري مبني بر حذف اين ارز به ما نداده اند 
اما مصوبات در كش��ور ما يك ش��به تصويب و رد 
مي شود، از اين رو توليدكنندگان سردرگم هستند 

و هنوز تكليف آنها مشخص نشده است.

تركمانهباهدفگسترش
توليدواشتغالزاييتاكيدكرد:
حمايت ويژه بنياد بركت
از طرح هاي دانش بنيان

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام امسال از طرح ها 
و شركت هاي دانش بنيان حمايت ويژه مي كند.

محمد تركمانه، مديرعامل بنياد بركت با اعالم اين 
خبر تاكيد كرد: با توجه به نام گذاري سال ۱4۰۱ به 
عنوان »سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« از 
سوي رهبر معظم انقالب، امسال به شكل ويژه حامي 
شركت ها و طرح هاي دانش بنيان در سراسر كشور 
خواهيم بود و با عزم جدي و حمايت هاي گسترده تر 
از توليد دانش بنيان، دانش محور، نوآورانه و فن آورانه 

پشتيباني مي كنيم.
به گفت��ه مديرعامل بنياد بركت، ش��اخص اصلي 
حمايت از اين واحدهاي دانش بنيان، گسترش توليد 

و اشتغال زايي است.
تركمانه ادامه داد: بنياد بركت به همين منظور اقدام 
به همكاري هاي گسترده با پارك هاي علم و فناوري 
و مراكز رشد در تمامي اس��تان هاي كشور كرده و 
يك پل ارتباطي ميان اين پارك هاي علم و فناوري 

ايجاد كرده است.
تركمانه يادآور ش��د: بنياد برك��ت جهت پيروي 
از تاكي��دات و منويات مق��ام معظم رهبري مبني 
بر حماي��ت از طرح ه��اي دانش بنيان، اق��دام به 
به كارگي��ري تس��هيل گران متخص��ص در حوزه 

دانش بنيان كرده است.
وي درباره اقدامات بنياد بركت در حوزه دانش بنيان 
در گذش��ته بيان كرد: بنياد تا پايان س��ال گذشته 
يك ه��زار و ۱۰۰ ط��رح اش��تغال زايي در ح��وزه 
دانش بني��ان راه اندازي ك��رده اس��ت و فعاليت و 
س��رمايه گذاري در اي��ن بخش براي م��ا اهميت 

ويژه اي دارد. 
به گفته مديرعامل بني��اد بركت، عمده طرح هاي 
دانش بني��ان م��ورد حمايت اين بني��اد مربوط به 

استان هاي كم برخوردار و محروم كشور است. 
تركمانه تصريح كرد: بنياد بركت در س��ال ۱4۰۱ 
نيز با هدف افزايش توليد و اشتغال زايي، برنامه هاي 
ويژه اي را براي حمايت و پش��تيباني از شركت ها و 

طرح هاي دانش بنيان تدارك ديده است.
تركمانه در پايان تاكيد كرد: بنياد بركت از طرح هاي 
دانش بنياني كه اشتغال زايي به دنبال داشته باشد 

حمايت ويژه خواهد كرد.

برايمقابلهبابحرانغذايي4اولويتدردستوركارقراربگيرد

معاونوزيرصمتمطرحكرد

زنگ بحران  در بازار مواد غذايي!

فروش لوازم يدكي دست دوم به جاي نو!
معاون وزير صمت گفت: لوازم يدكي بيش از آن چيزي كه 
برآورد مي كرديم، بدون متولي بود اما با برنامه ريزي هاي 
انجام شده، مردم از نيمه دوم سال تغييرات مثبت را در بازار 

احساس خواهند كرد.
توجه به جوالن لوازم يدكي قاچاق و تقلبي در بازار، وزارت 
صمت با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برنامه اي را 
براي ساماندهي بازار لوازم يدكي خودرو تدوين و به صورت 
رس��مي به مرحله اجرا رس��اند.طبق آمارها و برآوردهاي 
صورت گرفته كل نياز كش��ور به قطعه 8 ميليارد و ۱۰۰ 
ميليون دالر است كه از اين ميزان ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
دالر براي بازار و يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر براي خط 
توليد شركت هاي خودروسازي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
حال با حجم انبوه قطعه و لوازم يدكي قاچاق مي توان گفت 
كه از هر چه��ار قطعه موجود در ب��ازار يك قطعه قاچاق 

محسوب مي شود.در همين رابطه، محمدمهدي برادران 
در گفت وگو با خبرن��گار مهر اظهار كرد: ب��راي مبارزه با 
كاالهاي قاچ��اق و تقلبي ۱۲ راهب��رد و ۳8 اقدام در گام 
نخست در مجموعه مربوط به قطعات و لوازم يدكي خودرو 
طراحي شد. در گام هاي بعدي لوازم خانگي، دخانيات، لوازم 
آرايشي و بهداشتي و پوش��اك مورد بررسي قرار خواهند 
گرفت و احتم��ااًل در ماه هاي بعد ني��ز كاالهاي جديدي 
اضافه مي شوند.معاون صنايع عمومي وزير صمت در بازار 
لوازم يدكي مجموعه اي از كاالهاي باكيفيت و بي كيفيت 
داريم و بازار رها ش��ده بود، افزود: تعدادي واحد داريم كه 
اصاًل داراي مجوز نيستند و ثبت نشده اند؛ يكي از اقدامات 
عملياتي ساماندهي آنهاست كه به اتحاديه هاي مربوطه 
تكليف قانوني شده اس��ت كه پيگيري كنند.وي با بيان 
اينكه قطعات يدكي بي كيفيت يا تقلبي جان سرنشين هاي 

خودرو را تهديد مي كن��د، ادامه داد: حوزه كاال نيز بيش از 
آن چيزي كه ب��رآورد مي كرديم، بدون متولي بود؛ يعني 
كاالهايي در بازار وجود دارد كه دس��ت دوم هس��تند كه 
در مزايده و جاهاي مختلف خريداري شده و مجدد احيا 
ش��ده اند و آرم تقلبي روي آنها زده اند و به عنوان كاالي نو 
مي فروشند. برادران با بيان اينكه از مردم مي خواهيم كه 
به تعميركاران معتبر مراجعه و شناسه رهگيري كاال را از 
طريق سامانه جامع تجارت و سامانه پيامكي استعالم كنند، 
گفت: يك اقدام فقط تشديد مقابله و جمع آوري كاالهاي 
قاچاق و تقلبي است، عمده اقدامات ما سيستمي بوده كه 
يعني به صورت سيستمي كارها را درست كنيم تا متوجه 
بشوند كه كاال داراي كد شناسه و كد پيگيري است و از اين 
طريق همه چيز شفاف باشد. در همين زمينه نيز اگر كاالي 
جديدي مي خواهد به بازار اضافه ش��ود بايد كد شناسه و 

پيگيري بگيرد.وي افزود: زيرس��اخت ها در سامانه جامع 
تجارت نيز مهيا شده و با پيوستن فعاالن اين حوزه اعم از 
توليدكنندگان، توزيع كنندگان و خرده فروشان به سامانه 
مي توانيم يك نظام توزيع حرفه اي و مطمئن داشته باشيم.

برادران با بيان اينكه قاچاق لوازم و قطعات يدكي قاچاق 
سياه محسوب مي ش��ود، اظهار كرد: در توليد خودرو 
اس��تانداردهاي اجباري داريم كه طب��ق تكليف وزير 
صمت، خودروسازان بايد استانداردهاي تشويقي را هم 
اعمال كنند؛ يعني از واحدهايي كاال بخرند كه استاندارد 
تشويقي هم دارند و صرفًا اجباري نيست. معاون صنايع 
عمومي وزير صمت گفت: همچنين بخش هاي بازرسي 
واحدهاي تولي��دي قطعه و خودرو فعال ش��ده تا بازار 
را رصد كنند كه اگر روي كاال يا بس��ته اي از آرم آنها به 

صورت تقلبي استفاده شده بود، متوجه بشوند.

اي سي يو نسل توربو شارژ 
كروز براي اولين بار

در شاهين قرار مي گيرد

مدير گروه قواي محرك��ه كروز در خصوص برنامه 
توسعه اي قواي محركه گفت: در سال آينده با تجهيز 
شركت كروز به دومين دستگاه ديناموتر موتور، انجام 
پروژه هاي كاليبراس��يون موتورهاي جديد شتاب 
بيشتري خواهد گرفت و تعداد سيستم هاي مديريت 
موتور )EMS( قابل توليد براي خودروسازان افزايش 
خواهد يافت. شركت صنايع توليدي كروز توانسته 
ب��دون توجه به تحريم ه��اي ظالمانه ب��ه ويژه در 
صنعت خورو توليد را با قدرت ادامه دهد بگونه اي 
كه در حوزه الكترونيك، ك��روز ۶۰ درصد قطعات 
دو خودروس��از را تامين كرده است. همچنين اين 
شركت موفق به بومي سازي بس��ياري از قطعات 
پيشرفته خودرو و ارتقاء دانش فني پرسنل كروز كه 
از سرمايه هاي اصلي اين شركت به شمار مي روند، 
شده است. از سوي ديكر شركت صنايع توليدي كروز 
توانسته با استفاده از دانش و تخصص مهندسان اين 
شركت، در كنار تيم تحقيق و نوآوري الكترونيك، 
توانمندترين تيم كاليبراسيون را در بين قطعه سازان 
 ECU ايجاد كند كه محصول آن داخلي سازي كامل
در ۵ نس��ل بوده است. حسين انصاري، مدير گروه 
قواي محركه كروز در خصوص برنامه توس��عه اي 
قواي محركه شركت براي سال ۱4۰۱ابراز داشت: در 
سال آينده با تجهيز شركت كروز به دومين دستگاه 
ديناموتر موت��ور، انجام پروژه هاي كاليبراس��يون 
موتورهاي جديد شتاب بيشتري خواهد گرفت و 
تعداد سيس��تم هاي مديريت موتور )EMS( قابل 
توليد براي خودروس��ازان افزاي��ش خواهد يافت؛ 
همچنين توليد سنسور اكسيژن در مجهزترين و 
پيشرفته ترين خط توليد داخل كشور آغاز خواهد 
شد. وي همچنين در مورد تامين اي.سي.يو براي 
سال ۱4۰۱ نيز بيان داشت: با توجه به مشكالت 
موجود در بازار تامين تراش��ه هاي الكترونيك در 
سال گذشته و افزايش ش��ديد قيمت و همزمان 
كمبود آن، برنامه هاي متعدد و به موازات هم جهت 
افزايش امكان توليد و كاهش قيمت تمام شده در 
نظر گرفته شده اس��ت بگونه ا ي كه اميدواريم در 
پايان سال ۱4۰۱ هيچ خودرويي به خاطر كسري 
 ECU اين ش��ركت از جمله EMS محص��والت
معطل تجاري سازي نباشند. انصاري در پاسخ به 
اين سوال كه آيا اي.س��ي.يو نسل توربو شارژر در 
سال ۱4۰۱به توليد انبوه خواهد رسيد خاطرنشان 
كرد: بله؛ اولين محصول خودرو شاهين خواهد بود 
و پس از آن موتور جديد ايران خودرو تحت عنوان 
 ECU توربو در برنامه توسعه كاليبراسيون با +EF
شركت كروز قرار خواهد گرفت كه محصول ايران 
خودرو با ECU توربوشارژر شركت كروز در سال 

۱4۰۲ به توليد انبوه مي رسد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. Apr 6. 2022  2186   چهارشنبه 17 فروردين 1401    4 رمضان 1443  سال هشتم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:07اذانمغرب:19:48اذانصبحفردا:5:17

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

ادامهازصفحهاول

 خانه نشيني زنان
در  جامعه امروز محال است

 اقتصاد ايران
ظرفيت ها و چالش ها

 بازگشت دوباره حقيقي ها 
به بورس

 هنوز اولويت هاي استخدامي با مردان است حتي اگر 
زني توانمندي بيشتري در اين زمينه داشته باشد. چرا 
كه به طور سنتي ما فكر مي كنيم كه فقط يك مرد نان 
آور خانواده است پس بايد از شرايط ويژه اي برخوردار 
باش��د، در حالي كه همين حاال در جامعه ما هزاران 
زن سرپرست خانوار در حال تالش براي چرخاندن 
 چ��رخ زندگي خ��ود و ديگر اعضاي خانواده ش��ان 
هستند و همين سرپرست بودن هم براي آنها امتياز 
خاصي از سوي كارفرما محسوب نمي شود. به هر حال 
پرداختن به مشكالتي از اين دست نيازمند ساعت ها 
بحث و بررسي است، قبل از هر چيز بايد باور كنيم 
كه زنان بازوي محركه جامعه هستند، حضور آنها در 
تمام عرصه هاي مختلف الزم و ضروري اس��ت، اگر 
مي خواهيم جامعه رو به جلو حركت كند بايد توانايي 
و ابتكار عمل زنان را باور كنيم. از سوي ديگر بايد به 
اين ميزان از درك برسيم كه حتي زناني كه در خانه 
هس��تند و عنوان خانه دار را يدك مي كشند، نقش 
بسيار مهم و موثري در پيشبرد اهداف جامعه دارند، 
نبايد به حقوقي كه دارند بي تفاوت باشيم. اهميت 
دادن به نقش و حضور زنان در جامعه باعث مي شود 
تا بسياري از مشكالت با سرعت بيشتري حل و فصل 
شوند، اگر مي خواهيم چرخ اقتصاد را بچرخانيم نبايد 
بازوي توانمن��د زنان را از اين چ��رخ جدا كنيم. اگر 
مي خواهيم آسيب هاي اجتماعي را حل كنيم بايد 
به زناني كه در حوزه هاي اجتماعي فعاليت مي كنند 
ميدان بدهيم و به توانمندي آنها ايمان داشته باشيم. 
در چنين شرايطي مي توانيم اميدوار باشيم كه شرايط 

رو به بهبود برود.

عبور از س��ال هاي س��خت تحري��م براي م��ا اين 
نتيجه گيري را در بر داشت كه اقتصاد ايران ظرفيت 
بسيار زيادي دارد اما در عين حال چالش ها و مشكالت 
بين المللي و داخل��ي، راه ما در فعال كردن تمام اين 
ظرفيت ها را بسته اس��ت. با يك برنامه ريزي دقيق 
مي توان انتظار داشت كه دستيابي به آمارهاي گذشته 
ممكن شده و حتي امكان ثبت ركوردهاي تازه و بسيار 

بزرگ تر نيز فراهم شود.

اگر به نمودار نسبت شاخص هم وزن به شاخص كل 
نگاه كنيم، مي بينيم كه يك الگوي كنج نزولي شكل 
گرفته است و در صورت شكستن اين كنج در خالف 
جهت اصلي با اطمينان بيشتري مي توان گفت كه 

توجه بازار به سهام كوچك بيشتر شده است.

رويداد

با توجه به تعطيالت، س��فرها، افزايش مراودات، ديد و 
بازديدها و... احتماال وقوع موج هفتم بين دو تا شش هفته 
به طول انجامد و احتمال مي دهيم در اواسط ارديبهشت 
موج بعدي رخ دهد. يك اپيدميولوژيس��ت با بيان اين 
مطلب و با اش��اره به اينكه طي تعطيالت نوروزي اقدام 
خاصي براي مديريت كرونا را شاهد نبوديم، گفت: عمال 
مردم رفتار عادي خود را ادامه دادند و اگر رعايتي هم انجام 
مي شد بيشتر فردي بوده و افراد براي محافظت خود اقدام 
مي كردند. در چنين شرايطي با توجه به تغييراتي كه در 
ساختار ژنتيكي ويروس رخ مي دهد، احتمال اينكه شاهد 
خيز مجدد اپيدمي طي چند هفته پيش رو باشيم، زياد 
اس��ت؛ مگر اينكه سطح ايمني جامعه آنقدر باال رود كه 
ابتالي به بيماري رخ ندهد؛ در غير اين صورت بر اساس 
قوانين علمي حاضر، بيماري حاصل مواجهه افراد حساس 
با عامل بيماري زا است. عامل بيماري زا نيز از بين نرفته 
است و در برخي كشورهاي اروپايي، شرق دور و امريكاي 

جنوبي هنوز پيك هايي از كرونا وجود دارد.

    هيچ شواهدي مبني بر حذف
اپيدمي كرونا وجود ندارد

حميد سوري افزود: با توجه به تغييرات ژنتيكي كه رخ 
داده است و وجود زير واريانت BA۲ اميكرون كه قابليت 
گسترش و انتشار بيشتري دارد، افراد حساس جامعه هنوز 
در خطر هستند و هيچ شواهدي مبني بر اينكه اپيدمي 
در حال حذف است، وجود ندارد. اپيدمي زماني خاموش 
مي ش��ود كه گردش ويروس در جامعه محدود شده و 
اپيدمي را به مرحله حذف برسانيم تا وارد فاز ريشه كني و 
در نهايت خاموش شدن آن شويم. او با اشاره به اينكه در 
كشور نظام بيماريابي فعال نداريم، تصريح كرد: به همين 
دليل نمي توان خيلي در مورد موارد ابتال اظهارنظر كرده 
يا آن را تحليل كنيم؛ بنابراين مجبور هستيم محدود به 
موارد مرگ و مير يا بستري باشيم و از آنجايي كه تعداد اين 
موارد كه گزارش مي شود بر پايه موارد تست مثبت است، 
تغييرات نوساناتي دارد كه مي تواند اين پيام را داشته باشد 

كه وضعيت ما ثابت نيست و آنچه كه پيش بيني مي شود 
اين است كه احتماال شاهد پيك بعدي خواهيم بود.

   اميكرون
 پنجمين واريانت هشدار دهنده  كرونا

س��وري ادامه داد: به علت ماهيت خلقت و هوشمندي 
ويروس نمي توانيم پيش بيني كنيم كه موج بعدي كرونا 
با چه سويه يا زيرواريانتي خواهد بود، ولي آنچه كه مسلم 
است اين است كه ويروس براي بقاي خود مرتبا در حال 
جهش هاي جديد اس��ت كه گاهي اين جهش ها آنقدر 
اهميت مي يابد كه به عنوان يك واريانت هشدار دهنده 
تعريف مي ش��ود؛ مانند اميكرون كه پنجمين واريانت 
هشدار دهنده كرونا بود. گاهي اوقات هم واريانت ها تغيير 
اساسي در ماهيت ويروس ايجاد نمي كنند كه وضعيت 
اپيدمي را كامال دگرگون كند و فعال هنوز آخرين واريانت 

هشدار دهنده ما اميكرون بوده است. 

    احتمال وقوع موج هفتم كرونا
 اواسط ارديبهشت

اين اپيدميولوژيس��ت درباره زمان احتمالي وقوع موج 
هفتم بيماري، اظهار كرد: با توجه به تعطيالت، سفرها، 
افزايش تماس ها، ديد و بازديدها و... احتماال وقوع موج 
هفتم بين دو تا شش هفته طول بكشد و احتمال مي دهيم 
در اواسط ارديبهشت موج بعدي رخ دهد. او درباره نحوه 
شكل گيري موج هفتم بيماري در كشور، گفت: هركجا 
كه تراكم تماس ها بيشتر بوده است احتمال اينكه شاهد 
طغيان بيماري باشيم نيز بيشتر است، ولي كانون هاي 
اصلي آلودگي مهم هستند. درحال حاضر به نظر مي رسد 
تركيبي از واريانت هاي )اميكرون و دلتا( در كشور وجود 
داشته باشد. احتماال چرخش ويروس درون كشور رخ 
دهد و شانس گسترش موج از نقاط پر تردد و پر تماس 
بيشتر است. با توجه به جابه جايي عظيم جمعيت امسال 
نوروز احتمال دارد كه سرعت گسترش موج را بيشتر از 

شرايط عادي شاهد باشيم.

    بازگشايي مدارس با لحاظ تمهيدات باشد
وي در خصوص بازگشايي مدارس نيز گفت: بازگشت 
به شرايط عادي زندگي و حركت به اين سمت بعد از 
گذشت بيش از دو سال از وجود اپيدمي يك ضرورت 
اس��ت؛ جامعه نمي تواند تا ابد تعطي��ل بماند؛ زيرا 
عوارض ناشي از تعطيل ش��دن مراكز آموزشي هم 
وجود دارد. االن در اكثر كشورهاي دنيا بازگشايي ها 
صورت گرفته است؛ بنابراين در اينكه بايد به سمت 
بازگشايي مدارس حركت مي كرديم، شكي نيست 
زيرا س��طح خطر در دانش آموزان هم برخالف آنكه 
برخي سعي در بزرگنمايي آن داشتند، خيلي زياد 
نيست؛ ولي بازگشايي مدارس زماني مي تواند تاثير 
جدي داشته باشد و سالمت دانش آموزان را هم حفظ 

كند كه با يكسري تمهيدات همراه باشد. 

    لزوم مراقبت و بيماريابي فعال در مدارس
او اف��زود: در وهل��ه دوم ني��از اس��ت ي��ك 
س��رواپيدميولوژي در دانش آموزان انجام شود تا 
ببينيم اكنون وضعيت ايمني آنها چگونه اس��ت. 
ممكن اس��ت برخي جاها هيچ تمهيد خاصي نياز 
نباش��د و در عين ح��ال در نقاط ديگ��ري نياز به 
تشديد مراقبت ها باش��د. نكته ديگر وجود نظام 
مراقبت در مدارس است تا مرتبا وضعيت سالمت 
دانش آموزان را رصد كند تا به محض هر تغييري 

اقدامات الزم صورت گيرد. 

    شرايط بيماري عادي نيست
او با تاكيد بر اينكه بازگش��ت به ش��رايط عادي با 
عادي شدن شرايط يكي نيست، بيان كرد: شرايط 
اصال عادي نيس��ت و مراقب��ت دانش آموزاني كه 
بيماري زمينه اي دارند يا نشانه هايي از بيماري در 
آنها شناس��ايي مي شود و... هم بايد صورت گيرد. 
تعطيلي تنه��ا كافي نيس��ت و نمي تواند رويكرد 

مديريتي خوبي باشد.

احتمالوقوعموجهفتمكرونا؛اواسطارديبهشت
رويخطخبر

پيشنهاد»افزايشيكماههسالتحصيلي«ردشد

س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش اس��تقبال خوب 
دانش آموزان از آموزش حضوري را علت رد پيش��نهاد 
افزايش يك ماهه س��ال تحصيلي عن��وان كرد. صادق 
ستاري فرد گفت: طبق قانون بازگشايي مدارس، شروع 
س��ال تحصيلي اول مهر و پايان آن اواخر ارديبهش��ت 
پيش بيني ش��ده اس��ت. همچنين در اين قانون آمده 
اس��ت كه آزمون ها بايد در خرداد ماه برگزار ش��ود، لذا 
هرگونه تغيير در اين بازه زماني، بايد به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي يا س��تاد ملي مقابله با كرونا برسد. او با 
اشاره به اينكه تمركز وزارت آموزش و پرورش بر موضوع 
افزايش سال تحصيلي نيس��ت، گفت: پيشنهادهايي 
درب��اره افزايش يا كاهش زمان س��ال تحصيلي مطرح 
شده است؛ اما تمركز وزارت آموزش و پرورش، استفاده 
بهينه و حداكثري از ارايه آم��وزش در مدت زمان باقي 
مانده تا پايان ارديبهش��ت ماه است. سخنگوي وزارت 
 آموزش و پرورش با تاكيد بر لزوم جبران افت تحصيلي و 
عقب ماندگي هاي آموزش��ي در مدت زمان باقي مانده 
گفت: اميدواريم با اس��تقبال خوبي كه دانش آموزان از 
آموزش حضوري و همراهي معلم ها شاهد بوديم، بتوانيم 
در اين بازه زماني، فرصت هاي از دست رفته در آموزش 
مجازي را جبران كنيم. اگر اين مهم رخ دهد، ديگر نيازي به 
افزايش سال تحصيلي نداريم. او از شناسايي دانش آموزان 
مبتال يا ناقل از طريق سامانه »ايران من« خبر داد. صادق 
ستاري فرد اظهار كرد: با شيوع كرونا و آغاز آموزش هاي 

مجازي، شاهد افت تحصيلي و يادگيري دانش آموزان در 
تمام پايه ها و همچنين مشكالتي نظير انزواي اجتماعي، 
 احساس تنهايي، اس��ترس، ترس از ياد نگرفتن دروس 
و ... بوديم كه تمام اين مشكالت ناشي از تعطيلي 3 ساله 
مدارس در كشور مي باشد. در اين راستا، يكي از بهترين 
روش ها براي حل اين مش��كالت، بازگشايي حضوري 
مدارس و حضور پر ش��ور دانش آم��وزان و معلمان در 
كالس هاي درس اس��ت. او درباره تمهيدات الزم براي 
جلوگيري از شيوع بيماري در ميان دانش آموزان گفت: 
دانش آموزان مبتال يا دانش آموزان داراي عالئم بيماري 
نباي��د در كالس هاي حضوري درس حاضر باش��ند و 
بايد آموزش ه��ا را از طريق فضاي مجازي دنبال كنند؛ 
همچنين رعايت بهداش��ت فردي، بهداشت محيط، 
زدن ماسك، وجود تهويه به طور جدي مد نظر آموزش 
و پرورش است. س��تاري فرد تاكيد كرد: حدود ۵هزار و 
۴۰۰مراقب بهداش��ت در سطح مدارس حضور دارند و 
در حدود 3۰هزار نيروي اداري وظيفه نظارت و حضور 
فيزيكي در مدارس را عهده دار هستند. معاون تربيت بدني 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: »سامانه 
ايران من« در اختيار مديران، معلمان و مراقبين بهداشت 
مدارس است و وزارت بهداشت و وزارت كشور نيز به اين 
سامانه دسترس��ي دارند؛ بنابراين مي توانيم به راحتي 
دانش آموزاني كه خودشان يا فردي در خانواده شان مبتال 

به بيماري هستند را تشخيص دهيم.

فروشداروهايفاسدباعنواندارويكمياب
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات تهران از 
بازداشت عامل فروش داروهاي غيرمجاز در فضاي 
مجازي خبر داد. س��رهنگ داود معظمي گودرزي 
گفت: از متهم بيش از ۲۵۰ هزار قلم انواع داروي فاسد 
و تاريخ مصرف گذشته كشف شد. او افزود: در راستاي 
مبارزه با فروشندگان غيرمجاز دارو در فضاي مجازي 
طي رصد و پايش صورت گرفته توسط كارشناسان 
پليس فتا تهران، يك صفحه اينستاگرامي با بيش از 
۶۰ هزار دنبال كننده كه اقدام به فروش انواع داروي 
ناياب و كمياب مي كرد، مشاهده شد. كارشناسان 
پليس فتا ته��ران اقدامات ويژه خود را آغاز كردند و 
با بهره گيري از روش هاي فني و علمي موفق شدند 
مجرم را در فضاي مجازي شناسايي كنند. اين مقام 
انتظامي تصريح كرد: پس از به دست آمدن اطالعات 

هويتي متهم و پس از تشريفات قضايي، وي در محل 
اختفاي خود در يكي از مناطق جنوبي تهران دستگير 
و بيش از ۲۵۰ هزار قلم انواع داروي كمياب و ناياب از 
اين متهم كشف شد. به گفته او، متهم پس از انتقال 
به پليس فتا به فروش داروهاي فاسد و تاريخ گذشته 

تحت عنوان داروي كمياب و ناياب اعتراف كرد.

گليماندگار|
 هميشه وقتي بحث اشتغال يا بيكاري 
زنان به ميان مي آيد مرزبندي ها كامال 
مش��خص مي ش��ود، عده اي به طور علني و آشكار با 
حضور زن��ان در جامعه به هر ش��كل مخالفند و اين 
حض��ور را باعث تخريب و از بين رفتن بنيان خانواده 
مي دانند و در اين بين به مسائل اقتصادي هم توجهي 
ندارند و گروهي ديگر زن��ان را موتور محركه جامعه 
دانس��ته و حضور آنها در مش��اغل مختلف را باعث 
پويايي جامعه و البته كمك به معيش��ت خانواده در 

نظر مي گيرند.
در اين بين اما اين زنان هستند كه بايد به تنهايي در 
برابر بسياري از ناماليماتي كه در اين مسير بر آنها روا 
داشته مي شود، مقاومت كنند. در واقع زنان هميشه 
اولين قربانيان به حساب مي آيند. چه زماني كه قرار 
اس��ت در اداره و س��ازمان و كارخانه اي تعديل نيرو 
صورت بگيرد و چه زماني كه قرار است افزايش حقوقي 
در ميان باشد و با اولويت بندي انجام شود. آنها هميشه 
در اول ليس��ت تعديل نيرو و در آخر ليست افزايش 

حقوق و مزايا هستند.
البته اين مش��كل فق��ط مختص به ايران نيس��ت، 
سال هاست كه زنان در سراسر دنيا به بحث نابرابري 
در پرداخت حقوق و مزاياي خود اعتراض دارند و در 
بخش هايي هم موفق ش��ده اند تا ح��دودي بتوانند 
ميزان حقوق زن و مرد را به پايه همس��ان برسانند. 
ام��ا وقتي بح��ث حقوق زن��ان، بيكاري آنه��ا و... در 
ايران مي ش��ود مش��كالت ديگري هم همزمان رخ 
مي نمايند. از مشكالت معيشتي و اقتصادي گرفته تا 
سوءاستفاده هايي كه از زنان در اين زمينه رخ مي دهد.

    بيكاري زنان جامعه را فلج مي كند
سودابه مهرآبادي، آسيب شناس، درباره بيكاري زنان 
و ش��رايط اشتغال به كار آنها در كش��ور به »تعادل« 
مي گويد: بر خالف تصور عده اي اندك كه فكر مي كنند 
خانه نش��يني زنان مي تواند به فرزند آوري و افزايش 

جمعيت كمك كند، بيكاري زنان و خانه نشيني آنها 
نه تنها اقتصاد خانواده كه جامعه را فلج مي كند. مگر 
مي شود در شرايط اقتصادي كنوني به اين فكر كنيم 
كه مانند چند دهه قبل خانواده تنها يك نان آور داشته 
باشد و زن هم به وظايف مادري خود رسيدگي كند. 

او مي افزايد: اش��تغال زنان با فرزن��دآوري و وظايف 
خانه داري و م��ادري هيچ منافاتي ندارد، اگر بتوانيم 
شرايط درست زندگي براي تمام افراد جامعه را فراهم 
كنيم مي توانيم اميد داش��ته باش��يم كه زنان بدون 
اينكه خانه نشين شوند، به فرزند آوري هم فكر كنند. 
نمونه هاي بسياري از زنان موفق در دنيا وجود دارد كه 
هم در حوزه كار و فعاليت اقتصادي و سياسي و... موفق 
بوده اند و هم چندين فرزند به دنيا آورده و در تربيت و 

پرورش آنها نقش بسزايي داشته اند.
مهرآبادي خاطرنشان مي كند: تك بعدي نگاه كردن 
به مس��ائل و مش��كالت مي تواند بزرگ ترين آسيب 
را به زير س��اخت هاي اجتماعي و اقتصادي و... وارد 
كند. اينكه ما مي گوييم زنان بايد در خانه بمانند و به 
وظايف مادري شان عمل كنند، در واقع آنها را از تمام 
فعاليت هاي اجتماعي و تالش هايي كه براي رسيدن 
به موفقيت انجام داده اند، دلزده مي كنيم. اين براي 

جامعه ما به شكل مهلكي خطرناك است. 
اين آسيب ش��ناس حوزه زنان با اش��اره به مشكالت 
س��هم اقتصادي زنان در زندگي مشترك نيز اشاره 
كرده و مي افزايد: تا س��هم اقتصادي زنان در زندگي 
مشترك قانوني نش��ود، اختيار بهره برداري از آنكه 
نتيجه كار خودش��ان اس��ت را ندارن��د و قانونا تمام 
دارايي هاي حاصل زندگي مشترك در اختيار مردان 
است. حتي اجرت المثل كه حق زن است وقت طالق 
داده مي شود كه اين صحيح نيست و اگر حق است، 
در طول زندگي مشترك، طالق يا حتي بعد از فوت 
زوج، حقي است كه بايد داده شود و در اختيار زن باشد.

او با بيان اينكه زنان شاغل هم حقوق خود را در خانه 
خرج مي كنند اما حق عائله من��دي و فرزند ندارند، 
مي گوي��د: زن بايد به ان��دازه آورده اقتصادي اش در 

زندگي مشترك سهم داشته باشد تا مرد نتواند پس 
از س��ال ها زندگي مشترك و جمع كردن سرمايه به 
راحتي و بدون اطالع و رضايت او سرمايه را به انتخاب 
خود صرف كند و هر آن چه را كه با كمك و زحمات 
مادي و كاري و بعضا مالي زن خريده است، شخصا در 

اختيار داشته باشد.

    نيروي كار ارزان قيمت
فرش��ته پورنبي، كارش��ناس اقتصادي نيز با اشاره 
به وضعيت اش��تغال زنان در دوران پاندمي كرونا به 
»تعادل« مي گويد: همواره در سراسر جهان و به ويژه 
در كش��ورهاي جهان س��وم از زنان به عنوان نيروي 
كار ارزان قيمتي ياد مي ش��ود كه به هنگام مواجهه 
كارفرمايان با بحران هاي اقتصادي، نخستين گزينه 
تعديل نيرو به شمار مي روند. پاندمي كوويد ۱۹ طي 
دو سال اخير، شرايط ياد شده را وخيم تر كرده است 
و به نظر مي رسد با كاهش توان استقالل مالي زنان، 
آسيب پذيري آنها بيشتر خواهد شد. به طوري كه بر 
اساس نتايج پژوهشي بين المللي ۶۲ درصد از بيكاران 
جهان كه به دليل پاندمي كوويد ۱۹ شغلش��ان را از 
دست داده اند؛ زنان هستند و تقريبا ۶۰ درصد زنان 
در سراسر جهان در مشاغل غير رسمي كار مي كنند 
و از اين رو درآمد و پس انداز كمتر و در مقابل بيشتر در 

معرض خطر فقر قرار دارند.
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: جمعيت 
زنان حاضر در بخش اقتصاد غير رس��مي نسبت به 
اقتصاد رسمي بسيار بيشتر است چراكه آنها به دليل 
ميزان باال بودن ماليات و باال بودن هزينه بيمه كردن 
شاغالن به حوزه اقتصاد غير رسمي عالقه بيشتري 
دارند. از س��وي ديگر نيز اگرچه س��هم زنان از تعداد 
كل شاغلين كشور و همچنين تعداد قانون گذاران، 
مقامات عاليرتبه و مديران كل كشور طي سال هاي 
۹۴ تا ۹۷ روندي صعودي داشته اما اين آمار از سال ۹۷ 

تا ۹۹ با روندي كاهشي مواجه بوده است.
به طوري كه سهم زنان از تعداد كل شاغلين كشور در 

سال ۹۷ با ۱۸.۲ درصد به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ و 
۱۵.۷ درصد در سال ۹۹ رسيده است. همچنين سهم 
زنان از تعداد قانون گذاران، مقامات عاليرتبه و مديران 
كل كشور در سال ۹۷ با ۲۰.۵ درصد به ۱۸.۸ درصد 

در سال ۹۸ و ۱۸ درصد در سال ۹۹ رسيده است.

    اصالح قوانين؛ اولويت فعلي جامعه زنان
توران ولي م��راد، فعال حوزه زن��ان و خانواده نيز در 
گفت وگو با ايس��نا، اصالح قوانين در ح��وزه زنان در 
راس��تاي رفع تبعيض هاي موجود را امري ضروري 
دانست و اظهار كرد: اولويت فعلي جامعه زنان تربيت 
جامعه به جايگاه انساني زن و اصالح قوانين مبتني 
بر همين نگرش است، چراكه اصالح قوانين عالوه بر 
اثر بخش��ي در رفع تبعيض ها قابليت فرهنگ سازي 
را نيز به همراه دارد و اينگون��ه حتي مي توان از بروز 
تبعيض هايي ك��ه به دليل فرهنگ در برخي مناطق 
كشور عليه زنان خود را نشان مي دهد نيز جلوگيري 
كرد. او با بيان اينكه در ابعاد مختلف امور زنان اعم از 
حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي حوزه 
خانواده خالء هايي وجود دارد كه منجر به خدشه به 

كرامت انس��اني و در نتيجه بي عدالتي نسبت به زن 
مي ش��ود، با اشاره به مش��كالت فعلي زنان از جمله 
ضيق حقوق انساني در خانواده، نداشتن حق طالق، 
مشكالت پيرامون نداشتن حق اكتساب اجرت المثل 
به عنوان حق هميش��گي و نادي��ده گرفتن زحمات 
زن��ان در منزل، تصريح كرد: زحم��ات زنان خانه دار 
ديده نمي شود و زنان در قبال انجام كارهاي منزل و 
زحماتي كه براي بزرگ كردن فرزندان و انجام كارهاي 
خانه و غيره مي كشند مالك نتيجه كارشان نيستند، 
حال آنكه سهم زنان به اندازه آورده اقتصادي آنها در 
زندگي مش��ترك بايد لحاظ و قانوني شود تا دغدغه 
امنيت اقتصادي زنان برداشته ش��ود. اين امتيازات 
متعاقبا توان اقتصادي هم به همراه مي آورد. ولي مراد 
با اشاره به كار زنان در خانه و اشتغال هاي خانگي، ادامه 
داد: درصد بااليي از زنان، چه شاغل و چه خانه دار امور 
و كارهاي منزل را خودشان انجام مي دهند. حتي در 
روستاها در بعضي نقاط كاري كه زنان انجام مي دهند 
بيشتر از مردان اس��ت اما زنان اختيار بهره برداري از 
آن چ��ه كه حاصل كارهاي كش��اورزي و دامداري و 
صنايع دستي خودشان اس��ت را ندارند. زن خانه دار 

و شاغل با توجه به اينكه كارهاي منزل را خود انجام 
مي دهند بايد به ان��دازه آورده اقتص��ادي  در خانه و 
خانواده از دارايي هاي زندگي مش��ترك سهم داشته 
باش��د و در عين حال توان بهره ب��رداري از آن پول را 

هم داشته باشد.

    مسير ورود زنان براي گرفتن
 پست هاي عالي و مديريتي مردانه است

ول��ي مراد با اش��اره به آم��ار پايين حض��ور زنان در 
پس��ت هاي عالي و با تاكيد بر لزوم حض��ور زنان در 
عرصه هاي سياسي تصريح كرد: با توجه به تعداد اندك 
زنان در مجلس و هيات دولت و حتي شوراي شهر و 
مراكز تصميم گيري و تصميم سازي، مي توان گفت كه 
ورود زنان براي گرفتن پست هاي عالي و مديريتي و 
تصميم سازي و تصميم گيري عمال سخت و دشوار و 
البته مسيرش مردانه است اين انحصارطلبي ربطي هم 
به نوع جريان سياسي كه قدرت را در اختيار گرفته اند، 
نداشته و در تمام دولت ها با هر جريان سياسي اين امر 
وجود داشته است و تمام دولت ها و مجلس ها همين 

مسير را رفته اند.

گزارش

نگاهيبهوضعيتزناندربازاركار

رفع تبعيض هاي موجود در حوزه زنان ضروري است
زناننيرويكارارزانقيمت

دعايروزچهارمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم
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