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وقتي پاي ارث به ميان مي آيداصالح منطقي بورس
در حالي كه ب��ازار در نقطه اي 
خاص چه از لحاظ زماني و چه 
از لحاظ قيمتي به سر مي برد 
روند معامالت نشان از آن دارد 
كه طي معام��الت يك الي دو 
هفته اخير خريداران آنچنان 
قدرتمندي وارد بازار نشده اند 
و نتوانس��ته اند به خوبي جاي 
خريداران خسته را بگيرند ولي هم چنان فروشنده قابل 
توجهي هم در بازار به چشم نمي خورد و به محض اندكي 
اصالح از جنس قيمتي س��هام درون بازار خريداراني را 
به خود مي بيند ولي آنچنان كه بايد اين خريداران توان 
باال بردن قيمت را ندارند كه يكي از داليل آن را مي توان 
فصل مجامع برش��مرد كه صورت هاي مالي بسياري از 
شركت هاي بورسي به تصويب مي رسند و مجامع آنها يا در 
حال برگزاري هستند يا در آينده نزديك برگزار مي شوند و 
همچنين بسياري از گزارش هاي شركت هاي بورسي در 
حال انتشار است كه مي تواند تغييرات بسياري در ذهن 
سهامداران شكل دهد و سمت و سوي ديد سرمايه گذاري 
آنها را تغيير ده��د و به نظر بايد منتظر ماند تا بازار از اين 
محدوده زماني گذر كرده تا با توجه به ديدگاه جديد افراد 
فعال بازار نسبت به خريد يا فروش در بازار اقدام كنند و 
نس��بت به چينش جديد پورتفوي كه براي خود لحاظ 
مي كنند بازار را دستخوش طراوتي دوباره كنند و به اين 
دليل به نظر مي رسد كه جنس اصالح بازار بيشتر زماني 
است تا قيمتي و صد البته به ترتيب بازگشايي بسياري از 
نمادها پس از بسته شدن مي تواند جوبازار را به سمت و 

سوي نحوه بازگشايي اين نمادها معطوف سازد.
در نهاي��ت هم هر چند ش��اخص كل از نظر بس��ياري از 
تحليلگران و سرمايه گذاران چه از لحاظ محاسباتي و چه 
از لحاظ نشان دادن حال و هواي واقعي بازار با مشكالت 
و عيوب بسيار رو به رواست در نهايت از منظر رواني طي 
سال ها تأثير خاصي برروي معامله گران فعال بازار دارد و 
هرچند با يك لگ زماني ولي در نهايت پس از هرنوع رشد 
يا افت روي جو كلي بازار تأثير خود را خواهد گذاش��ت و 
اگر دقت كنيم بازار موج صعودي خود را همانند يك رالي 
شكل داد و با اصالح هاي بسيار كوتاه و مقطعي كه كم تر 
از يك هفته به طول انجاميد مسير اصلي خود را ادامه داد 
ولي كليت بازار با ترس خاصي همراه نيست و صرفا نيازمند 

يك نفس گيري دوباره در جهت ادامه مسير خود است.
بهترين توصيه من هم در راستاي ديد سرمايه گذاري اين 
اس��ت كه نيم نگاهي چه از لحاظ بنيادي و چه از لحاظ 
تكنيكالي در كنار هم به صورت مكمل داش��ته باشيم تا 
بتوانيم در مناس��ب ترين صنايع و شركت ها در بهترين 

شرايط قيمتي و زماني وارد شويم.
همچني��ن هم هرچند طي ي��ك الي دو م��اه اخير بازار 
سرمايه با رشد مناسبي همراه بوده و بازده خوبي را نصيب 
برخي از فعالين كرده است ولي هم چنان بازار با صنايع و 
شركت هايي روبه رو است كه هم چنان از ديد تكنيكالي و 
ادامه در صفحه 5 مخصوصا بنيادي جذاب و... 

اگر آماري از تعداد پرونده هاي 
در دست بررسي در دادگاه هاي 
خانواده داشته باشيد مي بينيد 
كه بعد از دعواهاي زناش��ويي، 
بيشترين پرونده ها مربوط به 
مساله ارث و ميراث است. يعني 
خواهران و برادران بعد از فوت 
پدر يا مادر يا هر دو براي اينكه 
بتوانند حقي را كه مال خود مي دانند بگيرند راهي دادگاه 
مي ش��وند، چون در اكثر مواقع نشس��ت هاي خانوادگي 
براي رفع مش��كالتي از اين دس��ت به دعواها و نزاع هايي 
ختم مي شود كه گاهي منجر به اتفاق هايي شوم هم شده 
است. اما مساله اينجاست كس��اني كه مرگ عزيزترين و 
نزديك ترين فرد زندگي ش��ان را تجربه كرده اند، چطور 
ممكن است براي دارايي كه مي دانند شايد هيچ وقت مهلت 
اس��تفاده از آن را پيدا نكنند به جان هم مي افتند. مساله 
هميشه حق خواهي نيست گاهي زياده خواهي و خالءهاي 
قانوني باعث بروز جدال بر س��ر ارث و ميراث مي شود. در 
واقع حل و فصل شدن معضل دعواهاي خانوادگي بر سر 
ارث و ميراث را در گرو باور به فاني بودن اين دنيا اس��ت اما 
گاهي آنقدر پديده مرگ را دور از دس��ترس مي بينيم كه 
فراموش مي كنيم كه اي��ن ارث هم براي مدتي موقت در 
دست ما اس��ت و امانتي بيش نيست. غافل از اينكه حس 
خوش��بختي و آرامش را بايد در راهي ديگر جس��ت وجو 
كنيم؛ خوشبختي هايي كه به قيمت از دست دادن رابطه ها، 
سالمتي، آرامش و... به دست نمي آيد. شايد يك نگاه و باور 
ديني و معنوي باش��د كه در چنين موقعيت هايي بتواند 
ياري مان كند تا وارد معركه دعواهايي اين چنيني نشويم؛ 
مثال اينكه گاهي به اين فكر كنيم كه ما هميشه آن وارثان 
نيستيم و مرگ فقط براي همسايه نيس��ت و دير يا زود، 
نوبت ما هم مي شود و وقت زيادي براي استفاده از اين اموال 
نداريم. در واقع فارغ از همه شرعيات، قانون ها، ارزش ها و 
هرآن چيزي كه مي تواند ما را در ماجرا تقسيم ارث و ميراث، 
آرام و منطقي نگه دارد، باور به موقت��ي بودن اين اموال و 
ارزشمندي رابطه ها است. اما گاهي فشارهاي مالي بر افراد 
باعث مي شود تا ديگر توان تجزيه و تحليل منطقي در اين 
زمينه را نداشته باشند. كساني كه فكر مي كنند اگر در اين 
رابطه سهل انگاري كنند ديگر خواهر يا برادران سر آنها را 
كاله مي گذارند. در واقع نيازهاي مالي، فشارهاي مالي كه 
تمام اينها باعث بروز رفتارهاي غيرمنطقي و البته فشارهاي 
روحي و رواني مي شود به مساله درگيري بر سر ارث و ميراث 
دامن مي زند. خيلي از مواقع وقتي مشاجره هاي اعضاي يك 
خانواده بر سر ميراث خانوادگي را مي بينيم از خود سوال 
مي كنيم اينها كه روابط خيلي خوبي با هم داشتند، پس 
چرا حاال بر سر مال دنيا اين طور رفتار مي كنند، به خاطر اين 
است كه افراد ظرفيت هاي متفاوتي دارند. بسياري از افراد 
به حفظ ظاهر در مقابل ديگران پاي بندند و در شرايطي كه 
ديگر توان تحمل اتفاق ها را نداشته باشند، اين حفظ ظاهر 
هم برايشان بي معني مي شود و رفتاري را بروز مي دهند كه 
ادامه در صفحه 8 از نظر افرادي كه... 

نيما اسد زادهعلي فراقي

يادداشت- 1

زماني براي كاهش هزينه ها
يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه در س��ال هاي گذش��ته به 
عنوان يك چال��ش در اقتصاد 
اي��ران مط��رح ب��وده، بح��ث 
هزينه هاي فراوان دولت است. 
در واق��ع ما در اي��ران با دولتي 
مواجه هستيم كه در بسياري از 
حوزه هاي اقتصادي يا مستقيما 
تصدي گري مي كند يا به طرق مختلف، مجبور به تخصيص 
بودجه و اعتبار اس��ت. در چنين بستري هرگاه كه دولت 
به پول نفت دسترسي داشته، به بسياري از اين بخش ها 
اعتباراتي داده كه عمال امكان صرف نظر يا حذف آنها وجود 
داشته و هرگاه كه از نظر مالي در مشكالت تازه قرار گرفته، 
با چالش ها و انتقادات و نارضايتي هايي مواجه شده است. 
آنچه كه در سال هاي گذشته و تحت تاثير تحريم ها و عدم 
دسترسي به منابع مالي رخ داده نيز از همين جنس است. 
دولت در اين س��ال ها نه تنها امكان تزريق گسترده منابع 
مالي را نداشته كه حتي براي تامين نيازها و منابع اعتباري 
كوتاه مدت و جاري نيز با مش��كالتي مواجه بوده اس��ت و 
همين موضوع شرايط را از نظر اقتصادي دشوار كرده است. 
با توجه به بزرگي دولت در ايران و س��اختارهاي حمايتي 
مختلفي كه در حوزه هاي مختلف به عنوان تعهد دولت در 
نظر گرفته شده، در قوانين بودجه، اعتبار قابل توجهي براي 
ادامه در صفحه 6 اين مسائل در نظر گرفته مي شود.   

غالمرضا سالمي
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 تراژدي انساني در قاب رسانه
اي��ن روزه��ا گزارش هايي در 
بخش ه��اي مختل��ف خبري 
صدا و سيما منتشر مي شوند 
كه قلب هر انسان با وجداني را به 
درد مي آورد. مجري تلويزيوني 
روبه روي يكي از مديران وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
نشس��ته، با يكي از شهروندان 
اين مملكت كه خواس��تار دريافت يارانه اس��ت، تماس 
تلفني برقرار مي ش��ود. صداي مردي شريف از آن سوي 
خط شنيده مي شود. شماره كد ملي مرد، چك مي شود 
و در ادامه يكي از دهشتناك ترين ديالوگ هاي ممكن، رد 
و بدل مي شود. مرد با بغضي در گلو همه تالش خود را به 
كار مي گيرد تا به مجري تلويزيون، بفهماند كه شايسته 
دريافت يارانه نقدي است و مجري همراه با آقاي مسوول 
ك��ه اطالعات اقتصادي فرد مورد نظ��ر را بر روي لپ تاپ 
مرور مي كنند با نيش خندهايي گزنده به او مي فهمانند كه 
شايسته دريافت يارانه نيستند. تصاوير پاياني اين نمايش 
تلخ، از يك طرف، دست و پا زدن هاي بيهوده فردي است 
كه احساس مي كند از طريق دريافت چند صد هزار تومان 
يارانه مي تواند بخش��ي از مش��كالت زندگي خود را حل 
كند و از س��وي ديگر، مجري و مديري است كه احساس 
مي كنند فتح الفتوحي بزرگ به دست آورده اند. اما واقع آن 
است كه اين صحنه منزجر كننده، هيچ برنده اي ندارد. هر 
انساني )روي واژه انسان تاكيد مي كنم( با ديدن اين تصاوير 
احساس شكست خواهد كرد. با ديدن اين تصاوير است كه 
اين پرسش در ذهن هر وجداني زبانه مي كشد كه خروجي 
جراحي اقتصادي مورد نظر سياست گذاران قرار است يك 
چنين تصاويري ايجاد كند؟ واقع آن است كه با هر متر و 
معياري كه به موضوع نگاه كنيم، قدرت خريد انسان ايراني 
طي دهه هاي گذشته به پايين ترين درجه هاي ممكن نزول 
كرده اس��ت. به جز اقليت دالل، سودجو و سوداگر كشور 
كه نان خود را در خون مردم مي زند، اغلب اقش��ار كشور 
در طبقات و اقش��ار مختلف با گرفتاري هاي اقتصادي و 
معيشتي فراواني روبه رو هستند. اينكه از اطالعات اقتصادي 
شهروندان براي تحقير آنان استفاده شود، نه انساني است 
و نه از منظر قانون، كس��ي اجازه آن را دارد. حاال بايد ديد 
از منظر علم اقتص��اد، جراحي مورد نظر دولت چه معنا و 
مفهوم��ي دارد. در لغتنامه دهخدا و معين در تعريف واژه 
»ش��تر گاو پلنگ «آمده كه اين واژه زماني به كار مي رود 
كه گوينده قصد داشته باش��د تصويري از عدم تناسب و 
ناهماهنگي را ارايه كند. زماني كه واژه بي تناسب»جراحي 
اقتصادي«در ايران را مي شنوم، بي اختيار به ياد واژه»شتر 
گاو پلنگ« مي افتم. تركيبي ناهمگون كه تالش مي كند 
مفهومي متعال��ي را توضيح دهد، اما توفيقي به دس��ت 
نمي آورد. بياييد همراه ب��ا هم، بيماري را تصور كنيم كه 
براي برداشته ش��دن غده س��رطاني اش، براي جراحي 
راهي بيمارستان مي ش��ود. براي انجام يك چنين عمل 
جراحي سطح بااليي بايد ضرورت هايي چون، جراح ماهر، 
متخصص بيهوش��ي، نِرس، ابزار و ادوات سخت افزاري و 
نرم افزاري، تيم جراحي و... فراهم شده باشد. بدون تامين 
اين نيازها هيچ بهبودي حاصل نخواهد شد و ترميمي اتفاق 
نمي افتد. براي جراحي اقتصادي نيز بايدها و نبايدهايي 
مورد نياز اس��ت كه بدون آنها دستيابي به اهداف از پيش 
تعيين شده محقق نخواهد شد. در اقتصادي كه تحريم ها 
جوالن مي دهد، بانك مركزي نرخ ارز را با استفاده از تحوالت 
چهارراه استانبول و ميدان فردوسي تعيين مي كند، نقش 
نظام بانكداري به بنگاه داري تقليل يافته، محتكران بازارها 
را در دست گرفته اند، سودجويان حرف نخست را مي زنند 
و...صحبت از آزادسازي قيمت ها در واقع به معناي كشيدن 
تيغ روي اكثريت اقشار متوسط و محروم جامعه است.به 
ادامه در صفحه 6 عبارت روشن تر، جراحي كه... 

آلبرت بغزيان

گ�روه راه و شهرس�ازي|يك س��اختمان 10 
طبقه در دس��ت احداث ب��ه ن��ام »متروپل« در 
آبادان ديروز ف��رو ريخت. به گفته مقامات محلي 
آبادان، بر اثر اي��ن حادثه كه منجر به تخريب 40 
درصدي برج متروپل شده است، 5 نفر جان خود 
را از دس��ت داده اند و 27 نفر نيز مجروح شده اند. 
اگر چه تاكنون علت ريزش س��اختمان يادش��ده 
مشخص نش��ده اس��ت، اما جامعه انتظار دارد تا 
نهادهاي مس��وول كيفيت س��اخت و ساز مانند 
شهرداري آبادان و همچنين نظام مهندسي استان 
خوزس��تان درباره چرايي ب��روز چنين حادثه اي 
ب��ه افكار عمومي توضيح دهند ك��ه چرا و چگونه 
ساختماني در دس��ت ساخت و به نوعي تازه ساز، 
دچار فروپاشي مي ش��ود؟ كدام بخش از مقررات 
ايمني ساختمان س��ازي از سوي مالك، مهندس 
يا مهندس ناظر ناديده گرفته شده است؟ در اين 
حال، طي س��اعت هاي اوليه، تالش مس��ووالن 
دولتي و دستوراتي كه از آنها صادر شده، ناظر به 
آوار برداري و نجات ج��ان افرادي كه احتماال زير 
آوار هستند، بوده است. از اين رو، انتظار مي رود، در 
روزهاي آتي، تمركز مسووالن دولتي و همچنين 
مديريت شهري آبادان معطوف به يافتن »علت« 
بروز اين حادثه باش��د تا از تك��رار آن جلوگيري 
ش��ود يا در صورت بروز تخلف س��اختماني، تمام 
ساختمان هايي كه توس��ط اين پيمانكار يا مالك 
ساخته ش��ده اند، بازبيني شوند و امنيت و ايمني 
آنها دوباره تاييد شود. به گزارش خبرگزاري هاي 
داخلي، در اين حادثه ش��ماري مجروح ش��دند و 
به تعدادي خودرو هم آس��يب وارد ش��ده و طبق 
مشاهدات خبرنگار تس��نيم  ساختمان به صورت 
كامل تخليه شده است و طبق گفته اهالي، شدت 
اين حادثه به قدري بود  كه ساختمان هاي اطراف 

به شدت لرزيدند. 

   5  فوتي؛ 27 مجروح
 در اين حال، فرماندار آبادان با بيان اينكه آمار دقيقي 
از تلفات درحال حاضر وجود ندارد، گفت: ساختمان 
درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دليل 
حضور در منطقه مسكوني را دارد. به گفته احسان 
عباس��پور، فرماندار آبادان اين ساختمان در حال 

ساخت بوده و به دليل ازدحام منطقه وقوع، تلفات 
بيشتر ممكن اس��ت. در عين حال، تاكنون، تعداد 
فوتي هاي حادثه ريزش متروپل 5 نفر و مصدومان 
آن 27 نفر است؛ حدود 30 تا 40 درصد ساختمان 
نيز تخريب شده اس��ت. در پي بروز حادثه ريزش 
ساختمان متروپل در آبادان تمام بيمارستان هاي 
اهواز و آبادان ب��ه حالت آماده ب��اش در آمدند. به 
برخي پزشكان اعالم ش��ده براي خدمات جراحي 
و اورژانسي به آبادان اعزام شوند و همچنين برخي 
بيماران نيز براي درمان به شهرهاي مجاور به ويژه 
اهواز اعزام خواهند شد. برخي قطعات ساختمان 
بر روي خودروهاي پارك ش��ده يا عبوري از محل 
ريخته كه سبب افزايش احتمال تلفات خواهد شد.

   نجات 16 مصدوم از زير آوار
مدير عملياتي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات 
ايمني ش��هرداري آبادان درباره ميزان مصدومان 
گفت: تاكنون 16 مصدوم از زير آوار نجات يافتند اما 
احتمال افزايش تعداد مجروحان زياد است چرا كه 
100 تا 150 نفر در ساختمان حضور داشتند. وي 
با اشاره به وضعيت خطرناك ساختمان و احتمال 
ريزش هاي بعدي از مردم خواست در محل حادثه 

تجمع نكنند.

   بازداشت  پيمانكار و مالك ساختمان
متروپل آبادان

 در پي ريزش س��اختمان در دست احداث متروپل 
در آبادان، رييس كل دادگستري استان خوزستان 
دس��تور بررس��ي دقيق عل��ت و عوام��ل حادثه، 
امدادرس��اني ب��ه مصدوم��ان و برخورد س��ريع و 
قاطع با كليه مرتبطين و مس��ببين حادثه را صادر 
كرد. دهقاني  اظهار كرد: ظهر دوش��نبه ساختمان 
چندطبقه در دس��ت احداث در آبادان ريزش كرد 
كه بالفاصله رييس دادگستري و دادستان عمومي 
و انقالب اين شهرستان در صحنه حاضر و دستورات 
مقتضي جهت رسيدگي به موضوع صادر شد. وي 
همچنين از دادستان عمومي و انقالب مركز استان 
خواس��ت تا در كنار رييس دادگستري و دادستان 
آبادان، موضوع را تا حصول نتيجه مقتضي پيگيري 

و نظارت كند.

   دستور ويژه وزير كشور 
وزير كش��ور ب��ه دنب��ال حادثه دلخ��راش ريزش 
ساختمان متروپل در شهرستان آبادان، در تماس 
تلفني با استاندار خوزستان خواستار به كارگيري 
همه امكانات براي رسيدگي فوري به حادثه ديدگان 
و نجات محبوس��ان احتمالي زير آوار ش��د. احمد 
وحي��دي در اين تماس تلفن��ي از صادق خليليان 
خواست، با به كارگيري همه ظرفيت ها و امكانات، 
براي نجات افرادي كه احتماال در پاركينگ و طبقه 
همكف اين ساختمان گرفتار شده اند، تسريع شود. 
وي همچنين به سازمان مديريت بحران و سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور دستور دارد 
همه امكان��ات خود را در اين زمين��ه به كار گيرند 
و در اس��رع وقت نسبت به بررسي كارشناسانه اين 
حادثه اقدام كنند. عالوه بر اين، وزير كشور خواستار 
معرفي مسببان و متخلفان اين حادثه به دستگاه 

قضايي شد.

   اعزام تيم شهرداري تهران به آبادان
عليرضا زاكاني شهردار تهران نيز اعالم كرد:  اخبار 
حادثه ساختمان متروپل شهر آبادان سبب نگراني 
افكار عمومي و به خصوص مردم عزيز خوزس��تان 
ش��ده اس��ت، تيم زبده و حرفه اي ام��داد و نجات 
آتش نشاني ش��هرداري تهران با همراهي اعضاي 
شوراي ش��هر آماده كمك و اعزام به آبادان است. 

براي اين عزيزان دعا مي كنيم.

   دستور معاون اول رييس جمهور 
محمد مخب��ر، معاون اول رييس جمه��ور بر لزوم 
رس��يدگي فوري به حادثه ريزش س��اختمان 10 
طبقه در مركز ش��هر آبادان و خارج كردن س��ريع 
مصدوم��ان از زير آوار تاكي��د كرد.مخبر بالفاصله 
پس از اط��الع از وقوع ريزش س��اختمان متروپل 
در ش��هر آبادان، در تماس ه��اي تلفني جداگانه با 
استاندار خوزس��تان و فرماندار آبادان، دستورات 
الزم براي بسيج امكانات جهت كمك به مصدومان 
و مجروحان اين حادثه را صادر كرد و ضمن تسليت 
ب��ه خانواده ه��اي جانباختگان اين حادث��ه و ابراز 
همدردي با مصدومان، خواستار بررسي دقيق علل 

وقوع اين اتفاق شد.
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 زنگ خطر تورمي 
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بازداشت شدند

تبعات اصالحات اقتصادي خود را نشان داد؟

بررس��ي قيمت ها در بازار خريد و فروش خودرو نش��ان 
مي دهد، همچنان خبري از معامالت نيست اما گويا بازار 
داللي تا حدودي از رونق افتاده و در برخي از خودروها شاهد 
كاهش قيمت ها نيز هستيم. البته هنوز هم قيمت ها در بازار 
آزاد اختالف بااليي نسبت به كارخانه دارد و همين امر تعلل 
فروشندگان را در معامالت بيشتر مي كند چراكه اميد دارند 
با عدم فروش در روزهاي آينده سودهاي بيشتري كسب 

مي كنند فارغ از اينكه اخبار واردات هم تأثيرات مقطعي 
خ��ود را بربازار مي گ��ذارد. به اعتقاد فعاالن ب��ازار اگرچه 
واردات خودروي خارجي بر كاهش قيمت خودرو ايراني 
تاثير خواهد گذاشت اما اين موضوع بستگي به نوع واردات 
خودروها دارد. به نح��وي كه اگر قيمت خودرو ها معقول 
باشد قيمت خودروهاي داخلي در بازار شاهد كاهش قيمت 
صفحه 7 را بخوانيد خواهند بود اما...  

اصالحات اقتصادي تبعات خاص خود را خواهد داش��ت، 
اين موضوعي اس��ت كه در روزهاي گذش��ته از سوي تيم 
تصميم گيران اقتصادي به آن اشاره اما در عين حال تاكيد 
شده كه دولت براي كاهش اين فشارها برنامه هاي خاص 
خود را خواهد داشت. هرچند در سال هاي گذشته، بسياري 
از كارشناسان و فعاالن اقتصادي از مضرات ارز 4200 توماني 

و مش��كالتي كه اين ارز براي اقتصاد ايران به وجود آورده 
صحبت كرده بودند اما در جريان حذف آن، مشخص شد 
كه هر تغييري تبعات خاص خود را خواهد داشت. دولت قبل 
ارز ترجيحي را با اين هدف در دستور كار قرار داد كه همزمان 
با بازگشت تحريم هاي امريكا و باال رفتن قيمت ارز، قيمت 
صفحه 2 را بخوانيد تمام شده كاالهاي اساسي براي...  

افزايش سال جاري حقوق مستمري بگيران تامين 
اجتماعي  هم اكنون در دستور كار دولت قرار دارد

 كمال اطهاري: جمعيت سكونتگاه هاي غيررسمي 
10 درصد افزايش يافته است

 پاسخ  وزارت كار 
به گزارش »تعادل«

صفحه8     صفحه 5    

 مسكن در كشاكش 
مهاجرت هاي داخلي و خارجي
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اصالحات اقتصادي تبعات خاص خود را خواهد داشت، 
اين موضوعي اس��ت كه در روزهاي گذشته از سوي 
تيم تصميم گيران اقتصادي به آن اش��اره اما در عين 
حال تاكيد ش��ده كه دولت براي كاهش اين فشارها 
برنامه هاي خاص خود را خواهد داش��ت. هرچند در 
سال هاي گذشته، بس��ياري از كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي از مضرات ارز 4200 توماني و مشكالتي كه 
اين ارز براي اقتصاد ايران به وجود آورده صحبت كرده 
بودند اما در جريان حذف آن، مش��خص ش��د كه هر 

تغييري تبعات خاص خود را خواهد داشت.
دولت قبل ارز ترجيحي را با اين هدف در دس��تور كار 
قرار داد كه همزمان با بازگش��ت تحريم هاي امريكا و 
باال رفتن قيمت ارز، قيمت تمام شده كاالهاي اساسي 
براي مردم افزايش پيدا نكند و به اين ترتيب حمايتي 
مستقيم براي توليد و عرضه نهايي اين محصوالت در 
دس��تور كار قرار گرفت. نگاهي به عملكرد اين ارز در 
سال هاي گذشته اما نشان مي دهد كه جدا از به وجود 
آمدن بستري براي رانت و فساد، كاالهايي كه اين ارز 
به آنها اختصاص پيدا كرده نيز افزايش قيمت داشته اند 
و همين موضوع باعث شده بسياري از فعاالن اقتصادي 

درخواست كنند كه دولت اين ارز را كنار بگذارد.
با اي��ن وجود از چند م��اه قبل و همزم��ان با افزايش 
زمزمه ها درباره حذف ارز 4200 توماني، اين نگراني 
مطرح ش��د كه موج جديدي از افزايش قيمت در راه 
خواهد بود و با توجه به مشكالتي كه مردم در سال هاي 
گذش��ته با آن رو به رو بوده اند، اين نگراني وجود دارد 
كه با افزايش قيمت كاالها، در نهايت فشاري تازه براي 
جامعه ايجاد ش��ود، موضوعي كه دول��ت نيز آن را رد 
نكرده اما از برنامه ريزي براي كنترل آن س��خن گفته 
است. در روزهاي گذش��ته دولت اعالم كرده كه تنها 
مجوز افزايش قيمت چهار كاالي مرغ، تخم مرغ، روغن 
و لبنيات صادر شده و ديگر كاالها نبايد افزايش قيمت 
پيدا كنند اما نگاهي به وضعيت بازار نشان مي دهد كه 
تحت تاثير اين تغيير و تحوالت، افزايش قيمت ها روند 

صعودي گرفته است.
اين اتف��اق در حال��ي رخ داده كه دولت رييس��ي در 
ماه هاي ابتدايي آغ��از فعاليت خود، كاهش نرخ تورم 
را به عن��وان يكي از اصلي ترين اه��داف خود معرفي 
ك��رده و تاكيد كرده بود كه تمام برنامه هاي موجود را 
در مس��ير كاهش تورم به كار خواهد بست. آمارهايي 
كه از نيمه دوم سال گذشته منتشر شد نيز نشان داد 
كه دولت تا حدي موفق بوده اما هنوز فاصله طوالني با 
هدف گذاري هاي كالن و آمارهاي فعلي وجود دارد. با 
اين وجود اما با توجه به اصالحات اقتصادي انجام شده 
به نظر مي رس��د كه الاقل در كوتاه مدت، بحث تداوم 
روند كاهشي تورم امكان پذير نخواهد بود، موضوعي 
كه خود را در جديدترين گزارش ارايه ش��ده از سوي 

مركز آمار نيز نشان داده است.
در ش��رايطي كه تورم فروردين ماه نيز از اين حكايت 

مي كرد كه دو نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزايشي 
شده اند، آمار ارايه شده از ارديبهشت ماه نيز حاكي از 
تداوم اين روند است، هرچند به نظر مي رسد اصلي ترين 
 تبعات اي��ن اصالح��ات ارزي خود را در خ��رداد ماه 
نش��ان خواهد داد. نرخ تورم نقطه اي در ارديبهشت 
ماه ١٤٠١ به عدد ٣٩,٣ درصد رس��يده است؛ يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣٩.٣ درصد بيشتر 
از ارديبهشت ١٤٠٠ براي خريد يك »مجموعه كاالها 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي 
ارديبهشت ماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ٣,٧ واحد 
درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ ت��ورم نقطه اي گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش 
٦,٠ واح��د درصدي به ٤٩.٤ درصد و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٢.٧ واحد درصدي 
به ٣٤.٠ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ 
تورم نقطه اي براي خانوارهاي ش��هري ٣٩,٢ درصد 
است كه نس��بت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنين اين نرخ ب��راي خانوارهاي 
روستايي ٤٠.١ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٢.٩ 

واحد درصد افزايش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل اس��ت. نرخ ت��ورم ماهانه 
ارديبهش��ت ١٤٠١ ب��ه ٣,٥ درص��د رس��يده كه در 
مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد 

افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتي��ب ٣.٣ درصد و ٣.٧ 
درصد بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ٣,٧ درصد مي باشد 
كه نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
٢.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد 

كاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن است. بر اين اساس نرخ تورم 
ساالنه ارديبهشت ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به 
٣٨,٧ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه 
قبل، ٠,٥ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين 
نرخ تورم س��االنه براي خانوارهاي شهري و روستايي 
به ترتيب ٣٨,٣ درصد و ٤٠.٨ درصد ثبت ش��ده كه 
براي خانوارهاي ش��هري ٠,٤ واحد درصد كاهش و 
براي خانوارهاي روس��تايي ٠.٨ واحد درصد كاهش 

داشته است.
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »روغن و چربي ها« )روغن نباتي جامد و روغن 
مايع(، گروه »قند و شكر و شيريني« )قند، شكر و نبات( 

و گروه »نان و غالت« )نان باگت، ماكاروني و رش��ته 
آش( بوده است. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات« گروه »حمل و نق��ل« )انواع كرايه (، گروه 
»هتل و رستوران« )ساندويچ و انواع غذاهاي سرو شده 
در رس��توران( و گروه »بهداشت و درمان« بيشترين 
افزايش قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته اند. دامنه 
تغييرات نرخ تورم س��االنه در ارديبهشت ماه ١٤٠١ 
براي دهك هاي مختلف هزينه اي از ٣٧,٧ درصد براي 

دهك نهم تا ٤١.٢ درصد براي دهك اول است.
اين آمارهاي جديد نشان مي دهد كه هرچند ميزان 
تورم س��االنه همچنان كاهشي مانده اما با تداوم روند 
افزايشي تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان از آن دارد 
كه احتماال اين روند نيز به زودي متوقف خواهد شد. 
جداي از آن تورم از حدود 45 درصد تنها حدود شش 
درصد كاهش يافته و سرعت اين روند كاهشي نسبت 
به نرخ هاي موجود بس��يار پايين بوده است. اين روند 
افزايش��ي در حالي رخ داده كه هن��وز دولت تكليف 
حقوق و دس��تمزد س��ال جاري را تعيين نكرده اما 
حقوق بگيران ثابت از ابتداي سال همچنان با اعداد 
پارسال حقوق مي گيرند و در شرايط تورمي موجود، 
احتماال كاري دشوار براي زندگي خواهند داشت. بايد 
ديد نتايج اصالحات اقتصادي دولت تا چه زماني خود 
را در قيمت ها نش��ان مي دهد و البته تصميم گيران 

اقتصادي چه برنامه اي براي مديريت آن دارند.
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اراده ايران و عمان
براي افزايش همكاري ها

رييس جمهور گفت: سفر بنده به عمان در راستاي توسعه 
سياست همسايگي دولت مردمي با كشورهاي همسايه 
و منطقه اهميت زيادي دارد و در مذاكرات خود توسعه 
رواب��ط دو جانبه و منطقه اي را پيگي��ري خواهيم كرد.

آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي پيش از ترك تهران، 
در گفت وگو با خبرنگاران درباره اهداف سفر رسمي خود 
به عمان، با اشاره به اينكه اين سفر با دعوت رسمي آقاي 
هيثم بن طارق س��لطان محترم عمان انجام مي شود، 
گفت: روابط خوبي بين جمهوري اسالمي ايران  و كشور 
دوست، برادر و همسايه عمان وجود دارد.رييس جمهور 
با بيان اينكه س��طح فعلي روابط ميان تهران و مسقط 
براي دو كشور مطلوب نيست، افزود: تصميم و اراده هر 
دو كش��ور ارتقاي س��طح روابط در حوزه هاي تجارت، 
نقل وانتقال، انرژي، گردش��گري و به ويژه گردش��گري 
س��المت است.رييسي با اش��اره به اينكه در اين سفر با 
مقدمات فراهم ش��ده تفاهم نامه هايي بين دو كشور به 
امضا خواهد رس��يد، اظهار داشت: سفر بنده در راستاي 
توسعه سياست همسايگي دولت مردمي با كشورهاي 
همسايه و منطقه اهميت زيادي دارد و در مذاكرات خود 
توسعه روابط دو جانبه و منطقه اي را پيگيري خواهيم 
كرد.رييس جمهور با بيان اينكه دو كشور در حال حاضر 
نيز در عرصه ه��اي مختلف همكاري هاي س��ازنده اي 
دارند، تصريح كرد: نكته محوري قابل توجه در منطقه 
 آن است كه گفت وگو و همكاري بين كشورهاي منطقه 
امنيت آفرين است. حضور نيروهاي خارجي و بيگانه در 
منطقه به هيچ عنوان امنيت ساز نيست و حتي مي تواند 
امنيت منطقه را مورد تهديد قرار دهد.رييس��ي اظهار 
اميدواري كرد كه اين سفر گامي موثر در راستاي تحقق 
سياست ها و اهداف دولت مردمي براي تقويت و تعميق 
روابط سازنده با همسايگان باشد.رييس جمهور در ابتداي 
سخنان خود با عرض تبريك و تسليت شهادت سرهنگ 
صياد خدايي به خانواده معظم ايش��ان و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، براي وي از خداوند متعال علو درجات 
مسألت كرد و خاطرنشان كرد: پيگيري اين رخداد اثبات 
خواهد كرد كه بدون ترديد دست استكبار جهاني پشت 
اين جنايت ديده مي شود.رييسي گفت: كساني كه در 
ميدان از نيروهاي مدافع حريم و حرم شكست خوردند، 
مي خواهند به اين شكل اس��تيصال خودشان را نشان 
دهند. پيگيري جدي اين موضوع از س��وي مس��ووالن 
امنيتي مورد تأكيد بنده اس��ت و ترديد ندارم كه انتقام 
خون پاك اين شهيد بزرگوار از جنايتكاران حتمي است.

واكنش سخنگوي سپاه
به عمليات تروريستي اخير

س��ردار رمضان ش��ريف با تاكيد بر اينكه اراذل و اوباش 
و تفاله هاي گروه هاي تروريس��تي وابسته به استكبار و 
صهيونيس��م جهاني به س��زاي عمل جنايتكارانه خود 
خواهند رس��يد، تاكيد كرد: شهادت سردار خدايي عزم 
پاس��داران انقالب براي دفاع از امنيت، استقالل و منافع 
ملي و مقابله با دشمنان ملت ايران را مستحكم تر مي سازد. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان 
شريف س��خنگو و مس��وول روابط عمومي كل سپاه در 
واكنش به جنايت تروريستي عصر روز گذشته )يكشنبه( 
عوامل استكبار و صهيونيس��م جهاني، ضمن تبريك و 
تسليت شهادت سردار رشيد اسالم صياد خدايي به محضر 
رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي، خانواده معظم و آحاد 
همرزمان شهيد عزيز در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و 
جبهه دفاع از حرم اهل بيت )ع( گفت: اين شهيد گرانقدر 
عمر خود را در مجاهدت براي حضور در صحنه هاي نياز 
كشور و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و صيانت 
از اس��تقالل و امنيت ملت و ميهن عزيزمان سپري كرد 
و س��رانجام در اوج مظلوميت هدف كينه اجير شدگان 
سرويس هاي اطالعاتي نظام سلطه و صهيونيسم جهاني 
قرار گرفت. وي افزود: قطعًا دش��من ب��ا ارتكاب اعمال 
جنايتكاران��ه عليه ملت اي��ران و امت اس��المي به ويژه 
مجاهدان و رزمندگان دالور و پيش��تاز حاضر در ميدان 
امنيت، راه به جايي نخواهد برد و شهادت سردار سرافراز 
صياد خدايي، عزم و اراده پاس��داران انقالب در صيانت از 
امنيت و اقتدار ملي و مقابله قاطع با دشمنان اين سرزمين 
به ويژه رژيم تروريستي امريكا و رژيم جعلي، جنايتكار و 

موقتي صهيونيستي را مستحكم تر مي سازد.

بررسي ترور شهيد صياد خدايي
وزير كشور گفت: ترور حسن صياد خدايي در كميته اي كه 
با همكاري و هماهنگي نهادهاي نظامي و امنيتي تشكيل 
ش��ده، در دست بررسي اس��ت.به گزارش وزارت كشور، 
رييس شوراي امنيت كش��ور درباره ترور روز گذشته در 
تهران كه به شهادت حسن صياد خدايي منجر شد، اظهار 
كرد: با همكاري و هماهنگي نهادهاي نظامي و امنيتي 
كميته اي تشكيل شده و موضوع در دست بررسي است.

وحيدي، شهيد صياد خدايي را نيروي انقالبي و متدين 
توصيف كرد و با تسليت به خانواده ايشان و همرزمانش، 
گفت: با اتمام تحقيقات، نتايج آن اطالع رساني خواهد شد. 
وحيدي روز دوشنبه در كميسيون امنيت ملي مجلس 
شوراي اسالمي حاضر ش��د و ابعاد امنيتي و پيامدهاي 
اجتماعي طرح مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
را ش��رح داد.وزير كش��ور با بيان اقدامات دولت به ويژه 
رييس جمهوري براي اجراي اين طرح يادآور شد: در زمان 
اجراي اين طرح شاهد افزايش قيمت مواد غذايي در جهان 
بوديم. امنيت مواد غذايي به يك مساله مهم جهاني تبديل 
شده است و برخي از كشورها به ش��دت در حال ذخيره 
كاالهاي اساسي هستند.وحيدي خاطرنشان كرد: با توجه 
به تمهيدات انجام شده و تامين كاالهاي اساسي، امروز 
مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.در اين نشست، 
تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت ملي سواالتي را درباره 
ابعاد اقتصادي طرح و اجراي هر چه بهتر آن مطرح كردند.

اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي در 
تقدير از وزير كشور براي اجراي هرچه بهتر مردمي سازي 
و توزيع عادالنه يارانه ها، طرح ها و اقدامات وزارت كشور را 

در اين زمينه، »هوشمندانه و مدبرانه« دانستند.

ظرفيت هاي جديد 
به بخش خصوصي برسد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با تأكيد بر اينكه منافع مردم با خصوصي سازي محقق 
مي ش��ود، گفت: يكي از محورهاي اقتصاد ايران حضور 
واقعي بخ��ش خصوصي در اقتصاد اس��ت ك��ه ما بايد 
ظرفيت ه��اي الزم را در اختيار بخ��ش خصوصي قرار 
دهيم. محمدرض��ا پورابراهيمي در نخس��تين رويداد 
بين المللي خصوصي س��ازي در اقتصاد ايران با اشاره به 
ابالغ سياست هاي كلي اصل 44 و قانون مصوب مجلس 
در اين باره گفت: براي تحقق خصوصي سازي در كشور 
اهدافي پيش بيني شده است.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس افزود: از زمان شروع واگذاري تاكنون حدود ۶۸۱ 
بنگاه اقتصادي مشمول واگذاري شدند كه به قيمت روز 
واگذاري، ارزش واگذاري حدود ۳40 هزار ميليارد تومان 
بوده كه مثال 2۶ همت مربوط به س��هام عدالت اس��ت. 
رد ديون نهادهاي عمومي ح��دود 5۳ درصد و واگذاري 
رقابت��ي حدود ۳۹ درصد اس��ت. برآورد م��ا اين بود كه 
حدود 50 درصد از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي 
نرسيده است كه اين مسير طي شده و پيش رو را براي ما 
روشن مي كند.پورابراهيمي ادامه داد: حدود ۶5 درصد 
از كل واگذاري ها در ساختاري متفاوت از ساختار بخش 
خصوصي واقعي انجام شده است و حدود نزديك به ۶5 
درصد از واگذاري ها به ساختار نزديك به دولت مي باشد. 
اين يعني در ساختار جديد بخش عمده اي از واگذاري ها 
انجام شده است اما در اختيار نهاد عمومي غيردولتي قرار 
گرفته است. مثال پتروشيمي واگذار شده اما نهاد عمومي 
غيردولتي آن را در دست گرفته و همين وضعيت درباره 
خودروس��ازي وجود دارد. نمونه بارز ديگر را مي توان در 
مورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديد كه چندين 
صندوق دارد و سازمان تأمين اجتماعي يكي از آنهاست. 
واگذاري صورت گرفته در ظاهر مشكلي ندارد اما به نهاد 
عمومي غيردولتي داده شده اس��ت. به عبارت ساده تر 
ش��ركت ها با رويكرد تخصصي به جايي واگذار شده كه 
رويكرد تخصصي نداش��ته اس��ت. وي افزود: در چنين 
شرايطي كارآمدي و اثربخشي مبناي تصميم گيري نبوده 
و حتي شرايط بدتر شده است. يعني اگر قبال با ساختار 
تخصصي كار مي ش��ده اكنون با ساختار غيرتخصصي 
ش��رايط پيش مي رود و در اين وضعيت پاس��خگويي 
مطلوبي هم وجود ندارد. گويي اينكه اگر واگذاري صورت 

نمي گرفت شرايط بهتر بود و پاسخگويي وجود داشت.

شرايط براي خصوصي سازي 
فراهم شود

رييس كميس��يون جهش و رونق تولي��د و نظارت بر 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت كه 
بايد شرايط را براي خصوصي سازي مهيا و فراهم كرد 
به طوري كه واگذاري به راحت��ي گرفتن يك كاغذ از 
دست راست به دس��ت چپ باشد. سيدشمس الدين 
حسيني در نخستين رويداد بين المللي خصوصي سازي 
در اقتصاد ايران با اشاره به قانون اجراي اصل 44 گفت: 
مگر مي شود هشت سال دولتي انتقاد كند و يك كلمه 
اصالح نكند اما خصوصي سازي و اجراي قانون را متوقف 
كند؟ حتي از قانون تفسير به رأي داشته و بعد بگويد 
كار علمي مي كند. وي خطاب به برگزار كنندگان اين 
همايش گفت: شما كه از بخش خصوصي براي حضور 
در اين همايش دعوت كرده ايد آيا حاضريد به آنها براي 
ح��رف زدن تريبون دهيد و حاضريد به كس��ي كه به 
او واگذار ش��ده اجازه صحبت دهيد. بايد فرصت براي 
صحبت به آنها داده ش��ود. اساس��ا بايد شرايط را براي 
خصوصي سازي مهيا كنيم. اي كاش واگذاري به راحتي 
گرفتن يك كاغذ از دس��ت راست به دست چپ باشد. 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
موانع پيش روي خصوصي سازي گفت: چطور اجازه 
نمي دهند راه آهن خصوصي ش��ود و در مقابل توسعه 
فعاليت بخش غيردولتي در راه آهن مي ايستند؟ دست 
بخش خصوصي به كارمند دفتر دولت نمي رس��د اما 
مدير رجا به راحتي با وزير صحبت مي كند. وي ادامه 
داد:  بخش خصوص��ي كه بنگاهي را خريداري كرده با 
ريسك محيط كسب و كار مواجه مي شود. حريف بخش 
دولتي و شبه دولتي و بخش خصوصي و شبه خصوصي 
نمي شويم. يك فردي كه مي خواهد بنگاه داري كند به 
يك باره با تحريم مواجه مي شود يا اينكه مشكالتي در 
قانون گذاري داريم. همين ديروز اگر حواس��مان نبود 

جلوي واگذاري بنگاه هاي صنعت برق را گرفته بوديم.

اصالح يارانه ها اجتناب ناپذير بود
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي 
و اصالح قيمت ها اجتناب ناپذير بود، گفت: براي جبران 
هزينه هاي ناش��ي از اصالح قيمت ها يا يارانه نقدي به 
همه پرداخت ش��ود يا حقوق و دستمزدها متناسب با 
تورم افزايش يابد تا ديگر نيازي به پرداخت يارانه نباشد.

كامران ندري با بيان اينكه اصالح نظام پرداخت يارانه در 
بلندمدت اجتناب ناپذير بود و چاره اي جز اين كار نبود، 
اظهار كرد: از آنجا ك��ه اقتصاد بيش از اين توان تحمل 
تفاوت قيمت ها را ندارد، غير از موضوعاتي رانت و فساد، 
مشكالتي در تخصيص غيربهينه منابع ايجاد مي كرد.

وي افزود: اصالح قيمت ها بايد صورت مي گرفت اما روش 
انتخاب شده براي اين اصالح به خصوص براي كاالهاي 
اساسي مناسب نيست زيرا در شرايط فعلي اقتصاد و با 
وجود تورم باال و رشد اقتصادي پايين، وارد كردن چنين 
ش��وك ناگهاني و يك باره به معيشت مردم سنجيده 
نبود. اصالح قيمت ها بايد تدريجي انجام مي گرفت.اين 
كارشناس اقتصادي ادامه داد: برنامه هايي كه براي جبران 
اصالح قيمت ها و حذف ارز ترجيحي پيش بيني شده نيز 
كارشناسي نيست و برآورد دقيقي از هزينه هاي پرداخت 
كمك معيش��تي صورت نگرفته اس��ت. براي جبران 
اصالح قيمت ها گزينه اي پيش روي دولت به جز همين 
پرداخت يارانه نقدي و تخصيص كاالبرگ الكترونيك 
نيست اما در زمينه پرداخت يارانه نقدي توصيه من اين 

است كه به همه مردم اين مبالغ پرداخت شود.

تبعاتاصالحاتاقتصاديخودرانشانداد؟

رييسمجلس:رييسقوهقضاييه:

زنگ خطر تورمي در ارديبهشت

دركشورماباكسانيكاردارندكهدارندكارميكننددربارهگرانيهاكليگويينكنيد
رييس ق��وه قضاييه با اش��اره به طرح اقتص��ادي دولت 
درخص��وص نحوه توزيع ياران��ه و ارز ترجيحي، به كليه 
مسووالن قضايي از جمله دادستان كل و دادستان هاي 
سراسر كشور بار ديگر دس��تور داد كه دولت را در اجراي 

اين قانون و تكميل اين طرح مساعدت كنند.
رييس دس��تگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادي 
دولت درخصوص نحوه توزيع يارانه و ارز ترجيحي، به كليه 
مسووالن قضايي از جمله دادستان كل و دادستان هاي 
سراسر كشور بار ديگر دس��تور داد كه دولت را در اجراي 

اين قانون و تكميل اين طرح مساعدت كنند.
وي در همين راستا افزود: همگان اين مهم را درنظر داشته 
باشند كه بايد طرح مزبور به نحوي اجرا شود كه مردم به 
خصوص دهك هاي پايين جامعه كمترين آسيب را ببينند 
و در اجراي اين طرح زندگي شان بيش از پيش تحت تاثير 
قرار نگيرد. »امنيت و آرامش مردم بايد به طور كامل تأمين 
شود«؛ اين دستور مهم قاضي القضات در جريان نشست 
امروز بود؛ رييس عدليه در همين راستا به دادستان هاي 
سراس��ر كشور دس��تور داد كه شناس��ايي جريان هاي 
سازمان يافته و عوامل گروهك هاي ضدمردم و ضدنظام را 
از دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي با جديت مطالبه كنند.

س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور اس��امي وزارتخانه ها و 
سازمان هايي كه در موضوع حمايت از خانواده اقدامات 
خود را انجام نداده اند اع��الم كرد. رييس قوه قضاييه در 
ادامه نشست به رييس سازمان بازرسي كل كشور دستور 
داد كه نحوه اجراي »قانون حماي��ت از خانواده و جواني 
جمعيت« از س��وي دستگاه هاي مس��وول را با توجه به 
اهميت و حساسيت مقوله »جمعيت« با جديت پيگيري 

و دنبال كند.
ريي��س دس��تگاه قض��ا در همي��ن زمينه ب��ه تكاليف 
وزارتخانه هايي نظير »بهداش��ت« و »راه و شهرسازي« 
و ساير دستگاه ها درخصوص تهيه و تدوين آيين نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي ناظر بر »قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت« در بازه هاي زماني ۳ تا ۶ ماهه اشاره كرد 
و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسي، وزارت 
بهداشت بايد يك آيين نامه و 4 دستورالعمل درخصوص 
قانون مزبور تهيه مي كرد كه اين امر انجام نش��ده است؛ 
همچنين وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف به تدوين يك 
آيين نامه و دستورالعمل هايي در اين خصوص بود كه اين 
مهم نيز صورت نگرفته است؛ عالوه بر اينها بيمه و برخي 

دستگاه هاي ديگر نيز در اين زمينه تكاليف داشتند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد اجراي »قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت« با جديت پيگري ش��ود و چنانچه در 

اجراي آن مش��كالت و موانعي وجود دارد با مس��اعدت 
و هم افزايي مرتفع ش��ود، گفت: س��ازمان بازرس��ي به 
دس��تگاه هايي كه در مدت مقرر اقدام به تهيه آيين نامه 
و دستورالعمل هاي ناظر بر اجراي قانون مزبور نكرده اند، 
تذكر داده اس��ت اما نباي��د به صرف تذك��ر اكتفا كرد و 
چنانچه الزم است بايد موضوع را به دفتر رييس جمهور و 

كميسيون اصل ۹0 مجلس هم اعالم كرد.
مقوله »خودرو« از ديگر موضوعات مطرح شده از سوي 
رييس عدليه در جريان نشست شوراي عالي قوه قضاييه 
بود؛ رييس دستگاه قضا در همين زمينه با اشاره به اجازه 
سال گذشته »شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا« 
درخصوص تغيير مرجع قيمت گذاري خودرو و سلب اين 
امر از»شوراي رقابت« بنا بر پيشنهاد وزارت مربوطه، اظهار 
كرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعالم كرد كه با تغيير 
مرجع قيمت گذاري خودرو، ظرف يك  سال، توليد خودرو 
افزايش و قيمت آن كاهش مي يابد اما در س��ال ۱400 
شاهد كاهش توليد خودرو نسبت به سال قبل از آن بوديم؛ 
علي ايحال ضرورت دارد اين موضوع با اهتمام ويژه دنبال 
شود چرا كه بيش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در ادامه نشست 
امروز شوراي عالي قوه قضاييه به نماينده دستگاه قضا در 
ستاد امر به معروف و نهي از منكر دستور داد كه با توجه به 
فعال تر شدن اين ستاد، اقدامات مجدانه اي را در راستاي 
كمك و مساعدت به ستاد مزبور ترتيب دهد و چنانچه در 
راستاي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر نيازمند 
بازنگري در ضوابط و صدور ابالغيه هايي هستيم، موارد را 

احصاء و اعالم كند.
رييس عدليه در ادامه نشست امروز با يادآوري اين مهم 
كه در اقالمي نظي��ر دارو، تأمين و تخصيص ارز، صدور 
مجوز واردات و ش��بكه توزيع بر عهده وزارت بهداشت 
اس��ت، تصريح كرد: اگر در شرايط فعلي، داللي با هدف 
سودجويي يا اغراض ديگر در زمين دشمن بازي مي كند 
بايد با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دس��تگاه هاي 
اطالعاتي و دستگاه هاي مسوول مطالبه داريم كه چنانچه 
اطالعاتي در اين زمينه دارند به قوه قضاييه ارايه دهند؛ 
درغيراين صورت از بيان مسائل كلي كه اذهان عمومي 
را مشوش مي كند بپرهيزند. وي افزود: از دستگاه هاي 
انتظامي، اطالعاتي و امنيتي و خوِد دولت اين مطالبه 
را داريم كه اطالعات شبكه هايي كه در تريبون هاي 
مختلف به نام ش��بكه فس��اد، مافيايي و سودجويان 
اقالم از جمله دارو معرفي مي ش��وند، اعالم شوند تا 
پيگيري ها و اقدامات قانوني در قبال آنها انجام گيرد.

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه اقتصاد ما 
مردمي نشده است، گفت: امروز چالش بزرگي به نام تحريم 
داريم كه براي خنثي س��ازي تحريم، خصوصي سازي و 

مردمي سازي شاهراه و تنها راه به شمار مي آيد.
محمدباق��ر قاليباف در نخس��تين روي��داد بين المللي 
خصوصي س��ازي در اقتصاد ايران گفت: براي موضوعي 
گردهم آمده ايم كه پاش��نه آش��يل ما بر اقتصاد است. به 
عبارتي اقتصاد دولتي، غيربارور و به زمين نشسته و زخم 
كهنه اي است كه سايه سنگين آن چندين دهه است كه 

بر كشور افتاده است.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: استقالل، عزت 
و هويت نعمتي اس��ت كه در جامعه ما وج��ود دارد و بايد 
تالش كنيم كه اين حرمت و استقالل و آزادي حفظ شود. 
گذشته و تاريخ اين كشور فراز و نشيب هايي داشته است. 
در تاريخ  تاريك كشور زمان هايي بوده كه سفير يك دولت 
خارجي براي هر چيز كشور تصميم مي گرفت. بايد قدر نظام 
مقدس جمهوري اسالمي را دانسته و هويت ملي و اسالمي 
و اس��تقالل مان را حفظ كنيم كه خودمان براي خودمان 
تصميم مي گيريم. بيش از چهار دهه است كه هژموني هاي 
منطقه اي و جهاني به دنبال اين هستند كه ما را در مسير 
خواسته ها و منافع خودشان قرار دهند كه ما حاضر به اين 
نشديم. مردم انقالبي ما همه سختي ها را تحمل كرده و در 
مقابل آنها ايستادند. بايد به قله عظيمي كه در آن ايستاده ايم 
توجه كنيم. اين عظمت بزرگ افتخار كش��ور است. وي 
افزود: به عنوان يك ايراني با فرهنگ اصيل اسالمي ايراني 
حاضر هستيم جان و مال خودمان را بدهيم اما كسي نتواند 
پا روي عزت و ش��رف مان بگذارد. اين مسيري است كه به 
بركت مردم عزيز به ويژه شهدا و ايثارگران طي شده است و 
همه كساني كه خون دادند و خون دل خوردند و در عرصه 
جبهه و پشت جبهه مجاهدت كردند. اين افتخار به بركت 
و تالش آنها به دست آمده كه افتخار بزرگي است. حاضريم 
هر هزينه اي را پاي آن بدهيم كه اين افتخار را حفظ كنيم. 
افتخاري كه براساس دو اصل تكيه بر مردم و ايمان  داشتن 
به سنت هاي الهي به دست آمده است. هر اقدام موفقي رخ 
داده براي آن بوده كه مردم ميدان دار حركت و عرصه بودند.

رييس مجلس تأكيد كرد: هر كجا در حوزه هاي مختلف از 
جمله اقتصاد به ظرفيت مردم توجه نكرديم با مشكل مواجه 
شديم كه از جمله آن در عرصه اقتصاد، خصوصي سازي و 
مردمي س��ازي است. بايد خصوصي س��ازي بدون رانت و 
درست انجام شود و با تشخيص درس��ت آن را به اهل آن 
واگذار كنيم. بايد در زم��ان واگذاري توجه مان به حفظ و 
ارتقاي آن مجموعه باشد. بايد اينگونه به خصوصي سازي 

نگاه كنيم. وي با بيان اينكه اقتصاد ما مردمي نشده است، 
گفت: ه��ر مجموعه اي بايد چهار ويژگي شفاف س��ازي، 
هوشمندسازي، مردمي سازي و باور به نصرت الهي را داشته 
باشد. امروز چالش بزرگي به نام تحريم داريم. ما براي حل 
مشكالت كشورمان دو موضوع رفع تحريم و خنثي سازي 
تحريم را متمركز شده ايم. رفع تحريم، كار و فعاليت سياسي 
كه بايد انجام ش��ود كه آن در مي��دان حوزه بين المللي و 
گفت وگو است. طبيعتا بايد در ميز مذاكره هم قدرت برقرار 
باشد كه حرف بزنيم. اگر قدرت نداشته باشيم نمي توانيم 
مذاكره كنيم. بدون شك خصوصي سازي و مردمي سازي، 
اقتصاد شاهراه و تنها راه مبارزه و خنثي سازي تحريم است. 
براي حفظ عزت و استقالل و برداشتن سختي از زندگي 

مردم بايد در اين مسير حركت كنيم.
رييس مجلس با اش��اره به بيانات امام خميني)ره( درباره 
مشكالت اقتصادي كشور و همچنين تأكيدات مقام معظم 
رهبري درباره اصل 44 گفت: وقتي حكمراني و دولت قوي 
است كه مردم آن قوي باشند. قوي بودن دولت و حكمراني 
به قوي بودن مردم آن برمي گردد. پس هر چه دولت قوي 
شود مردم ضعيف مي شوند. گاهي ما آن را به زبان مي آوريم 
و در حرف قبول داريم اما حاضر به پرداخت هزينه براي آن 
نيستيم. براي سرمايه گذاري و درست كردن بنگاه و تبديل 

آن به برند و سودآوري بايد هزينه داد و خون دل خورد.
قاليباف با تأكيد بر لزوم امنيت براي سرمايه گذار گفت: بايد 
در كارهايمان به تقديم كارآيي و ارتقاي بنگاه ها و واگذاري 
اعتقاد داش��ته و براي آن هزينه دهيم. گاه��ي به آن باور 
داريم ولي بلد نيستيم و حاضر هم نيستيم كه جلوي افراد 
پيشكسوت زانو بزنيم. رييس مجلس گفت: در برخي موارد 
در تصميم گيري ها در بخش هاي دولتي به نوعي شجاعت را 
از مديران گرفته ايم و بعد كه قرار است واگذاري صورت گيرد 
طرف نمي داند كه چه آينده اي مقابل او است چون پشت 
سرش را مي بيند كه واگذار شده اما با تغيير جريان سياسي 
نبش قبر براي آن واگذاري صورت مي گيرد. اين از مشكالت 
ما است به خصوص وقتي كه بحث ها سياسي مي شود. اگر 
سياست در اقتصاد حاكم شود تبعات آن قابل گفتن نيست. 
از طرف ديگر اينكه واگذار كنيد و بعد درآمد كسر شده در 
مسير اصل 44 نباشد و صرف پرداخت حقوق و امور جاري 
شود، درست نيست. اين يعني دارايي مولد داده تا هزينه 
جاري تأمين شود. اين رويكرد چه نسبتي با اصل 44 دارد؟

وي با اشاره به روند خصوصي س��ازي در ۱5 سال گذشته 
گفت: چند ده ميليارد دالر از سرمايه هاي كشور خارج شده 
است. آوردن سرمايه از خارج به داخل پيشكش، اول سرمايه 
داخل بيرون نرود. بايد بتوانيم سرمايه هاي مان را حفظ كنيم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
عدد شاخص كل قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوار در 
ارديبهشت 1401 به قيمت ثابت سال 1395=100 به عدد 
429.6 رسيد كه نسبت به 415 فروردين معادل 14.6 واحد 
اضافه شده است كه به معناي رشد 3.5 درصدي قيمت ها 
در يك ماه ارديبهشت نسبت به فروردين ماه است. به عبارت 
ديگر، تنها در يك ماه، 3.5 درصد تورم داشته ايم و قيمت ها 
رشد زيادي داشته است و پيش بيني مي شود كه با توجه به 
رشد قيمت ها و حذف دالر 4200 توماني، شاهد افزايش 
زياد تورم در خرداد 1401 باش��يم.  تورم نقطه به نقطه يا 
افزايش هزينه ها در ارديبهشت 1401 نسبت به ارديبهشت 
سال 1400 نيز معادل 39.3 درصد بوده است.  تورم دوازده 
ماهه يعني فشار هزينه اي و افزايش قيمت ها در دوازده ماه 
منتهي به ارديبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه منتهي به 
ارديبهشت 1400 نيز معادل 38.7 درصد بوده است. براين 
اساس تورم ماهانه، نقطه اي و دوازده ماهه ارديبهشت 1401 
به ترتيب معادل 3.5 درصد، 39.3 درصد و 38.7 درصد بوده 
است. رشد تورم ماهانه و نقطه اي نشان دهنده اين واقعيت 
است كه تورم دوازده ماهه نيز در ماه هاي آينده متاثر از تورم 

نقطه اي و ماهانه افزايش خواهد يافت. 

    رشد باالي قيمت خوراكي ها 
شاخص تورم اقالم خوراكي ها و آشاميدني ها نيز به عدد 
587.5 رسيد كه نسبت به 568.6 فروردين معادل 18.9 
واحد اضافه شده است و براين اساس تورم خوراكي ها تنها 
در ارديبهشت معادل 3.3 درصد بوده است. تورم نقطه به 
نقطه خوراكي ها نيز معادل 49.4 درصد بوده كه رشد زيادي 
را نشان مي دهد و حكايت از افزايش نزديك به 50 درصدي 
قيمت خوراكي ها تنها در يك سال است كه فشار هزينه اي 
زيادي را به مردم و خانوارها وارد خواهد كرد.  تورم دوازده 
ماهه خوراكي ها يعني فشار هزينه اي و افزايش قيمت ها در 
دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1401 نسبت به دوازده 
ماه منتهي به ارديبهشت 1400 نيز معادل 49.2 درصد 
بوده است. براين اساس تورم ماهانه، نقطه اي و دوازده ماهه 
خوراكي ها و آشاميدني ها در ارديبهشت 1401 به ترتيب 
معادل 3.3 درصد، 49.4 درصد و 49.2 درصد بوده است. 
شاخص غير خوراكي ها نيز به 370.5 رسيد كه نسبت به 
357.5 فروردين معادل 13 واحد اضافه شده و تورم يك 
ماه غير خوراكي ها در ارديبهشت معادل 3.7 درصد بوده 
اس��ت. تورم نقطه به نقطه غير خوراكي ها نيز معادل 34 
درصد بوده است كه افزايش 34 درصدي قيمت اين دسته 
از كاالها را در يكسال اخير نشان مي دهد.  تورم دوازده ماهه 
غير خوراكي ها يعني فشار هزينه اي و افزايش قيمت ها در 
اين دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1401 نسبت به دوازده 
ماه منتهي به ارديبهشت 1400 نيز معادل 33.3 درصد 
بوده است.  براين اساس تورم ماهانه، نقطه اي و دوازده ماهه 
غيرخوراكي ها در ارديبهشت 1401 به ترتيب معادل 3.7 

درصد، 34 درصد و 33.3 درصد بوده است.

    افزايش زياد قيمت خوراكي ها 
در حالي كه رشد تورم دوازده ماهه قيمت خوراكي ها و 
آشاميدني ها به طور ميانگين در يك سال اخير معادل 
49.4 درصد بوده، تورم نقطه اي يا افزايش قيمت يك 
ساله خوراكي ها نزديك به 51 درصد اعالم شده است.  
افزايش قيمت خوراكي ها در ارديبهشت 1401 نسبت 
به ارديبهشت 1400 نشان مي دهد كه تورم نقطه اي 
يا افزايش قيمت يك ساله در خوراكي ها با رشد هاي 
باال و افزايش فش��ار هزينه اي بر خانوارها همراه بوده 
اس��ت. اين افزايش قيمت ها در دوسه سال اخير نيز 
ادامه داشته و قيمت خوراكي ها با افزايش هاي زيادي 
در چند سال اخير مواجه شده اند و برخي كاالها از 60 

تا 130 درصد افزايش قيمت مواجه شده اند. 

    تورم نقطه به نقطه خوراكي ها 
در يك س��ال اخير، تورم نقطه به نقطه يا ارديبهشت 
1401 به ارديبهش��ت 1400 نشان مي دهد كه تورم 
نقطه اي يا رشد قيمت نان و غالت 65.7 درصد، گوشت 
قرمز و س��فيد و فرآورده هاي گوش��تي 31.9 درصد، 
گوشت قرمز و مرغ 30.5 درصد، ماهي 40.6 درصد، 
ش��ير و پنير و تخم مرغ 47 درصد، روغن و چربي 32 
درصد، ميوه و خش��كبار 47 درصد، س��بزيجات 74 
درصد، قند و شكر و مربا و عسل و شكالت و شيريني 55 
درصد، چاي و قهوه و نوشابه 26.7 درصد بوده است. 

    تورم دوازده ماهه خوراكي ها 
همچنين تورم دوازده ماهه يا فشار هزينه اي دوازده 
ماه منتهي به ارديبهشت 1401 نسبت به دوازده ماه 
منتهي به ارديبهشت 1400 نشان مي دهد كه تورم 
دوازده ماهه نان و غالت 49 درصد، گوش��ت قرمز و 
س��فيد و فرآورده هاي گوش��تي 40 درصد، گوشت 
قرمز و مرغ 38 درصد، ماهي 57 درصد، شير و پنير و 
تخم مرغ 57 درصد، روغن و چربي47 درصد، ميوه و 
خشكبار43 درصد، سبزيجات 66 درصد، قند و شكر 
و مربا و عسل و ش��كالت و شيريني 57 درصد، چاي 
و قهوه و نوش��ابه 46 درصد، بوده است.  مقايسه تورم 
دوازده ماهه و تورم نقطه اي خوراكي ها نشان مي دهد 
كه فش��ار افزايش قيمت خوراكي ها در دو سال اخير 
همواره وجود داشته و به همين دليل تورم دوازده ماهه 
و نقطه اي نزديك به ه��م حركت مي كند و اين روند 
در س��ال 1401 به خاطر حذف دالر 4200 توماني، 
همچنان ادامه خواهد داشت و تشديد شده است. اين 
موضوعات نشان مي دهد كه فشار هزينه اي بر خانوارها 
و كاهش قدرت خريد مردم براي معيشت رو به افزايش 

است و همچنان قيمت ها افزايش مي يابد. 

    تورم نقطه اي غير خوراكي ها 
همچنين دخانيات 40 درصد، پوش��اك و كفش 46.8 
درصد، مس��كن و آب و برق و گاز و سوخت 29.6 درصد، 
اجاره مس��كن 30.4 درصد، مبلمان و لوازم خانگي 30 
درصد، بهداش��ت و درمان 32.6 درصد، حمل و نقل 42 

درصد، تفري��ح و فرهنگ 29.2 درص��د، آموزش 27.5 
درصد، هتل و رستوران 61 درصد افزايش قيمت داشته اند. 

    تورم شهري و روستايي 
نرخ تورم ساالنه ارديبهشت براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٣٨.٣ درصد و ٤٠.٨ درصد مي باشد 
كه براي خانوارهاي ش��هري ٠.٤ واحد درصد كاهش 
و براي خانوارهاي روس��تايي ٠.٨ واحد درصد كاهش 
داشته است.مركز آمار ايران اعالم كرد نرخ تورم ساالنه 
ارديبهشت ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٣٨.٧ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٠.٥ 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

    افزايش نرخ تورم نقطه اي 
خانوارهاي كشور

منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در ارديبهشت ماه ١٤٠١ به عدد ٣٩.٣ درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
٣٩.٣ درصد بيشتر از ارديبهشت ١٤٠٠ براي خريد يك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
نرخ تورم نقطه اي ارديبهش��ت ماه ١٤٠١ در مقايسه 
با ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ 
تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« با افزايش ٦.٠ واحد درصدي به ٤٩.٤ درصد 
و گروه »كااله��اي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش 
٢.٧ واحد درصدي به ٣٤.٠ درصد رس��يده است. اين 
در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
شهري ٣٩.٢ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٤.٠ 
واحد درصد افزايش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٤٠.١ درصد بوده كه نسبت 

به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد افزايش داشته است.

    افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه قبل مي باش��د. نرخ تورم ماهانه ارديبهشت 
١٤٠١ به ٣.٥ درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع 

در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه 
براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٣.٣ درصد و 
٣.٧ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي شهري ٣.٧ درصد مي باشد كه نسبت به ماه 
قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٢.٨ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ١.٢ واحد درصد كاهش داشته است.

    كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مش��ابه قبل از آن مي باش��د. نرخ تورم ساالنه 
ارديبهشت ماه ١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٣٨.٧ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٠.٥ 
واحد درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
س��االنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 
٣٨.٣ درصد و ٤٠.٨ درصد مي باشد كه براي خانوارهاي 
ش��هري ٠.٤ واحد درصد كاهش و ب��راي خانوارهاي 

روستايي ٠.٨ واحد درصد كاهش داشته است.

    تغييرات قيمت ها در ماه جاري
در گ��روه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»روغن و چربي ها« )روغن نباتي جامد و روغن مايع(، گروه 
»قند و شكر و شيريني« )قند، شكر و نبات( و گروه »نان و 
غالت« )نان باگت، ماكاروني و رشته آش( مي باشد. در گروه 
عمده »كااله��اي غيرخوراكي و خدمات« گروه »حمل و 
نقل« )انواع كرايه (، گروه »هتل و رستوران« )ساندويچ و انواع 
غذاهاي سرو شده در رستوران( و گروه »بهداشت و درمان« 

بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

    درصد تغييرات شاخص قيمت
 در دهك هاي هزينه اي كل كشور در ماه جاري

دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در ارديبهشت ماه ١٤٠١ 
براي دهك هاي مختلف هزينه اي از ٣٧.٧ درصد براي 

دهك نهم تا ٤١.٢ درصد براي دهك اول است.

يادداشت

خبر
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۹ هزار ميليارد تومان اوراق گام 
منتشر شد

مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانك مركزي گفت: 
حدود 9 هزار ميليارد تومان طي 15-14 ماه گذشته اوراق 
گام را از طريق 5بانك عامل صادر كرديم كه به طور كامال 
زنجيره اي اين ابزارها در خدمت تامين مالي بنگاه ها قرار 
گرفتند. حميد آذرمند، مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد 
بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا با بيان اينكه حدود 
65 تا 67 درصد تسهيالتي كه بانك ها پرداخت مي كنند، 
بابت سرمايه در گردش در بخش هاي مختلف اقتصادي اعم 
از صنعتي، ساختمان، كشاورزي و ... است، اظهار كرد: در 
واقع تامين مالي سرمايه در گردش حدود دو سوم ظرفيت 
تسهيالت دهي بانك ها را به خودش اختصاص داده است. 
وي با اشاره به طرح تامين مالي زنجيره اي كه اواخر سال 
گذشته اجرايي شد، ادامه داد: تامين مالي زنجيره اي تقريبا 
از اواخر پاييز س��ال گذشته شروع ش��د و چند ماه پاياني 
س��ال 1400 هم طرح هاي پايلوت را در برخي زنجيره ها 
ب��ا روش هاي تامين مالي زنجيره اي و از طريق چند بانك 
عامل منتخب آغاز كرديم. بنابراين در سه، چهار ماه طبيعتا 
نمي شود گزارش آماري مناسبي از عملكرد ارايه كرد، ولي 
تا همين حد مي توانم عرض كنم ك��ه ما در زنجيره هاي 
صنايع غذايي، زنجيره فلزات اساسي، خودرو و لوازم خانگي 
از طري��ق بانك هاي عامل اقدام كرديم و در حال حاضر به 
صورت آزمايش��ي اين طرح ها اجرايي مي شود.  آذرمند 
با اش��اره به عملكرد تفكيكي هر بانك برحسب ابزارهاي 
مختلف، تصريح ك��رد: يك نظام مانيتورين��گ در حال 
راه اندازي است تا از يكي دو ماه ديگر گزارش را به تفكيك 
هر بان��ك و هر ابزار به طور مجزا به مقامات بانك مركزي و 
مسووالن كشور ارايه كنيم. وي ادامه داد: با توجه به اينكه 
در حال حاضر زيرس��اخت هاي برات الكترونيك مراحل 
مقدماتي اش را طي كرده و ان شاءاهلل از يكي، دو ماه ديگر 
به طور گس��ترده وارد فاز عملياتي خواهد شد، هم اكنون 

عملكرد برات الكترونيك را نمي توان ارايه كرد.
    آخرين وضعيت »گام« 

آذرمند با اشاره به عملكرد اوراق گام از ابتدا تاكنون اعالم 
كرد: حدود 9 هزار ميليارد تومان طي 15-14 ماه گذشته 
اوراق گام را از طريق 5 بانك عامل صادر كرديم كه به طور 
كامال زنجيره اي اين ابزارها در خدمت تامين مالي بنگاه ها 
قرار گرفتند. با توجه به اينكه ما دستورالعمل گام را هم 
اصالح كرديم و آن را با س��هولت بيشتري االن در اختيار 
بانك ها قرار داديم، انتظار مي رود كه در سال جاري عملكرد 
انتشار اوراق گام به مراتب در مقايسه با سال گذشته بيشتر 
باشد. مدير اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانك مركزي 
به بازنگري و اصالح دستورالعمل اوراق گام اشاره كرد و 
گفت: ما براي اجراي روش هاي تامين مالي زنجيره اي، 
نياز داشتيم هم برخي ابزارها و روش هاي فعلي را بازنگري 
كنيم و هم ابزارهاي جديدي تعريف كنيم. برهمين اساس 
ابزار گام را كه در 15-14 ماه گذشته در اختيار داشتيم را 
بازنگري كرديم و به تصويب شوراي پول و اعتبار هم رسيد 
و به بانك ها ابالغ شد. آذرمند با بيان اينكه دستورالعمل 
جديد گام، انعطاف خيلي بيشتري نسبت به دستورالعمل 
قبلي دارد، اظهار كرد: ابزار جديد اين قابليت را دارد كه از 
زمان صدور تا زمان سررسيد كه يك بازه يك تا 12 ماه را 
مي تواند شامل شود، هم توسط بانك ها بابت خريد مواد 
اوليه در زنجيره ها به گردش در بيايد و هم اين امكان و اين 
قابليت را دارد در هر زماني كه ذينفع اوراق اراده كند، در 
بازار ثانويه به فروش برسد و تبديل به وجه نقد شود.  وي 
ادامه داد: بنابراين اين انعطاف مي تواند كمك كند كه هم 
زنجيره هاي ما بتوانند به سهولت بابت خريد مواد اوليه از اين 
ابزار استفاده كنند، هم ذينفع ابزار در هر زمان كه اراده كرد، 
به منابع نقد از طريق بازار ثانويه و بازار سرمايه دسترسي 
داشته باشد. عالوه بر اين ما حد اعتباري استفاده از اوراق 
گام را تا 120 درصد فروش بنگاه در سال گذشته افزايش 
داديم كه در صورت خوش حس��ابي بنگاه اين ميزان تا 
130 درصد قابل افزايش اس��ت. مدير اداره تأمين مالي 
زنجيره توليد بانك مركزي تصريح كرد: پيش از بازنگري، 
سررسيد اوراق 9 ماه بود و در حال حاضر تا 12 ماه افزايش 
يافته است كه اين موضوع مي تواند قابليت استفاده از اين 
اوراق را افزايش دهد. ما ابزارهاي جديدي را هم اعم از ابزار 
برات الكترونيك را سال گذشته تعريف و شيوه نامه آن 
را تصويب كرديم كه به بانك ها ابالغ شد.  آذرمند گفت: 
همچنين دستورالعمل كارت رفاهي متصل به زنجيره را 
سال گذشته به بانك ها ابالغ كرديم، امسال هم ما با توجه 
به مصوبه اي كه اخيرا هيات عامل بانك مركزي داشتند، 
ابزارهاي جديدي را هم از جمله اعتبار اسنادي داخلي 
مدت دار كه قابل انتقال در زنجيره است و ضمانتنامه 

تعهد پرداخت به اين جعبه ابزار اضافه خواهيم كرد. 
    رونق بخش كشاورزي 
با تامين مالي زنجيره اي 

مدير اداره با اش��اره به تامين مال��ي زنجيره اي در بخش 
كش��اورزي اظهار كرد: در بخش كشاورزي هم نواقصي 
در روش هاي فعلي تامين مالي  وجود داشت كه الزم بود 
بازنگري ش��ود. گام بزرگي كه بانك مركزي با همكاري 
وزارت جه��اد و بانك هاي عامل در اين زمينه برمي دارد، 
توسعه روش هاي كش��اورزي قراردادي و تامين مالي در 
بخش كش��اورزي اس��ت. وي ادامه داد: اين اتفاق تا حد 
بس��ياري مي تواند به توسعه بخش كش��اورزي، توسعه 
اشتغال در مناطق روستايي و به تامين نهاده هاي مورد نياز 
بخش هاي صنايع غذايي و صنايع پوشاك كمك كند. با 
توجه به اينكه ما پيش نويس شيوه نامه كشاورزي تامين 
مالي كشاورزي قراردادي را تهيه كرديم و آن را براي اعالم 
نظر به دستگاه ها و بانك هاي منتخب فرستاديم، ان شاءاهلل 
در آينده  خيلي نزديك اين شيوه نامه تصويب و ابالغ خواهد 
شد و اميدواريم بعد از ابالغ اين شيوه نامه، امكان استفاده 
از روش هاي تامين مالي زنجيره در بخش كشاورزي مهيا 
شود.  آذرمند روش كار را به اين شكل شرح داد: كشاورزان 
با شركت هايي تحت عنوان ش��ركت هاي مجري طرح 
كشاورزي قراردادي، قرارداد مي بندند كه در اين قرارداد 
يك تعهدات متقابل شكل مي گيرد. كشاورز مي تواند يك 
پيش دريافتي را دريافت كند و آموزش يا بذر استاندارد يا 
آفت گشاي استاندارد را از مجري طرح دريافت مي كند 
و در مقابل هم، مجري طرح كه مي تواند يك كارخانه 
توليد مواد غذايي يا امثال آن باشد، در مقابل اين تضمين 
را دريافت مي كند كه بتواند در يك سررسيدي در زماني 
كه محصول آماده عرضه مي شود، بتواند محصول را با 

استاندارد مدنظر خودش از كشاورز دريافت كند. 

رونددوسالاخيرافزايشقيمتخوراكيهادر1401نيزادامهدارد

تورمنقطهبهنقطهبه39درصدرسيد تورمماهانه3.5درصديقيمتهاتنهادرارديبهشتماه1401              

كامرانسلطانيزاده،عضوكانونصرافانايرانيان:خروجدالالنازنظامارزيكشوربارفععواملاخاللامكانپذيراست

افزايش 49.4 درصدي قيمت خوراكي ها در يك سال اخير

سكه 14 ميليون و 470 هزار تومان معامله شد 
گروه بانك و بيمه |  نرخ دالر در بازار آزاد دوش��نبه، 
دوم خ��رداد ماه ب��ه 30270 تومان رس��يد و با اعالم 
اونس جهاني طال به قيمت 1863 دالر، س��كه به 14 
ميليون و 470 هزار تومان معامله شد.  همچنين دالر 
در صرافي هاي بانكي با 80 تومان افزايش نس��بت به 
روز گذشته 25 هزار و 822 تومان معامله شد. قيمت 
فروش يورو با 28 تومان افزايش نس��بت به روز كاري 
گذشته برابر با 28 هزار و 182 تومان بود.قيمت خريد 
هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 25 هزار و 565 تومان 
و نرخ خريد هر يورو ني��ز 27 هزار و 902 تومان اعالم 
ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي 25 هزار و 412 تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 
642 تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو 
در اين بازار 26 هزار و 830 تومان و نرخ فروش آن نيز 
27 هزار و 74 تومان اعالم ش��د.همچنين، در سامانه 
نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 131 
تومان فروخته و حواله دالر ب��ه بهاي 24 هزار و 750 
تومان معامله شد. قيمت سكه طرح جديد )دوشنبه، 
دوم خردادماه 1401( با 10 هزار تومان كاهش قيمت 
نسبت به روز گذشته به 14 ميليون و 470 هزار تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 14 
ميليون تومان معامله شد. نيم سكه بهار آزادي هشت 
ميليون تومان، ربع سكه چهار ميليون و 980 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 850 هزار تومان 
قيمت خورد. ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عي��ار به يك ميلي��ون و 380 هزار 

تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 
978 هزار تومان شد. اونس جهاني طال نيز با قيمت 

يك هزار و 861 دالر و 77 سنت معامله شد.
 

    خروج دالالن از نظام ارزي كشور
 چگونه محقق خواهد شد؟ 

عضو كانون صراف��ان ايرانيان، »محدوديت هاي تامين ارز 
در صرافي هاي رس��مي«، »تفاوت نرخ رسمي و بازار آزاد« 
و »عدم وجود مشوق هاي ارزي جهت سرمايه گذاري« را 3 
عامل ايجاد اخالل ارزي در كشور دانست. در چند سال اخير 
همواره از فعاليت مخرب شبكه دالالن، معامالت پنهان و 
مشكوك ارزي و رمزارزي به عنوان يكي از عوامل نوسانات 
و آشفتگي بازار ارز ياد شده است. در هفته هاي اخير، وزارت 
اطالعات از مسدودس��ازي 9 هزار 219 حساب متعلق به 
545 نفر با گردش مالي 60 هزار ميليارد توماني خبر داد. 
سال گذشته نيز در راستاي برخورد سيستمي با اخاللگران 
ارزي، مجموعاً بيش از 13هزار حساب بانكي متعلق به 873 
نفر مسدود شده بود كه گردش مالي آنها نيز در طول سال 
1400 به بيش از 114 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. هر 
چند شناسايي سيستمي اخاللگران بازار ارز و مسدودسازي 
حساب هاي بانكي متعلق به اين افراد، رويكرد قابل تقديري 
است اما س��والي كه مطرح مي شود اين اس��ت كه اساسًا 
چه اقداماتي بايد براي خ��روج دالالن از نظام ارزي صورت 
گيرد؟ كامران سلطاني زاده، عضو كانون صرافان ايرانيان در 
گفت وگو با تسنيم در خصوص معامالت مشكوك ارزي در 
بازار غير رسمي كشور گفت: در جلسات متعدد اين پيشنهاد 

به مسووالن داده شده است كه تنها راه محدود كردن بازار 
غيررسمي، افزايش تنوع خدمات و سرويس دهي در بازار 
رسمي است. اگر بتوانيم در چهارچوب قانون، به نيازهاي 
مصرف كنندگان ارز حتي با قيمت بازار آزاد در صرافي هاي 
رسمي پاسخ داده شود، در اين شرايط قطعاً مردم براي رفع 
نياز به بازارهاي غيررسمي مراجعه نخواهند كرد. به گفته 
س��لطاني زاده تمامي تبادالت ارزي بايد ب��ا بهره گيري از 
صرافي هاي رسمي و بانكي صورت گيرد، وي در اين خصوص 
گفت: نكته اي كه بايد در نظر گرفت اين است كه نياز حذف 
نخواهد شد، چندين ميليون ايراني به داليل مختلفي از جمله 
تحصيل، در خارج از كشور زندگي مي كنند و اغلب اين افراد 
براي رفع نياز خود به فضايي براي تبادالت ارزي احتياج دارند.  
پيشنهاد ما اين بوده كه تبادالت مالي به مانند ساليان دور با 
بهره گيري از سيستم رسمي يعني صرافي ها صورت گيرد؛ 
در واقع با چنين سيستمي كليه اطالعات در سامانه ها ثبت 
مي شود و حتي ماليات نيز به حساب دولت واريز مي شود 
ولي بنا بر تصميم حاكميت در حال حاضر چنين امكاني 
وجود نداش��ته و قوانين در اين زمينه سختگيرانه تر شده 
است. فضاي فعلي سبب شده كه افراد براي تامين ارز مورد 
نياز خود، به اجبار به فضاي غيررسمي مراجعه كنند و در 
صورتي كه با تصويب قانون، امكان تامين ارز افراد حتي با 
قيمت نرخ بازار آزاد براي صرافي ها ميسر شود، اختالل هاي 
بازار ارز كه ناش��ي از بازار غير رسمي بوده در كشور كمتر 
خواهد شد. س��لطاني زاده، اختالف نرخ بازار رسمي و بازار 
آزاد را عامل ديگر بروز مش��كالت ارزي دانست. وي در اين 
خصوص گفت: در حال حاضر دالر در بازار رسمي حدود 25 

هزار تومان و در بازار آزاد با نرخ حدود 30 هزار توماني توسط 
افراد تهيه مي شود، در صورتي كه ساز و كاري تحت نظر بانك 
مركزي تعيين شود تا برخي از نيازهاي رسمي كشور با نرخ 
بازار آزاد و در چهارچوب قوانين توسط صرافي  ها تامين شود، 
عالوه بر كاهش حضور مردم در بازار غيررسمي، شناسايي 
اخاللگران ارزي نيز با سهولت صورت خواهد گرفت. عضو 
كانون صرافان ايراني��ان در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود، ايجاد مش��وق ها را عاملي براي گردش ارز در كشور 
دانست و گفت: دولت بايد با برخي از مشوق ها نظير سپرده 
ارزي با ضمانت تحويل اسكناس، مردم را ترغيب كند كه 
اسكناس هاي خود را در سيستم بانكي سرمايه گذاري نمايند. 
شرايط بايد در اين سپرده ها به گونه اي باشد كه سود با نرخ روز 
به سپرده گذاران پرداخت شود و عالوه بر اين هر زماني كه فرد 
خواهان دريافت اسكناس خود بود، بدون هيچ محدوديتي 
امكان دريافت فراهم باشد. بانك مركزي وظيفه اي بابت 
تأمين ارز كاالهاي لوكس ندارد. سلطاني زاده در انتهاي 
به تامين ارز واردات خودرو اشاره كرد و گفت: ارزي كه 
جهت واردات خودرو تامين مي شود، بايد از منابع ارزي 
خارج از كشور تهيه شود. اين ارز بايد از منابع مازادي كه 
در چرخه رسمي حضور ندارد، تامين شود به بياني اين 
ارز نبايد از منابع صادراتي كشور تأمين شود و بايد ساز 
و كار اين عمل با هم انديشي با بخش خصوصي تعيين 
گردد. مطابق با قانون اولويت بانك مركزي تامين ارز 
جهت مايحتاج عمومي و نياز هاي رسمي كشور است 
و براي نيازهاي لوكس بانك مركزي وظيفه اي ندارد و 
اين امر در تمامي كشورهاي جهان نيز صورت مي گيرد.

 نقش كليدي كنترل تورم
در بهبود ارزش پول ملي

ارزش پ��ول مل��ي ارتباط 
تنگاتنگي با موضوع تورم و 
ريشه هاي آن در نظام پولي 
و مال��ي دارد و احياي ارزش 
پول ملي، بدون سياست هاي 
كنترل تورم و خش��كاندن 
ريش��ه هاي آن امكان پذير 
نيست. حفظ ارزش پول ملي 
يا تقويت ارزش پول ملي به 
عنوان يكي از اهداف و سياست هاي همه دولت ها بوده 
كه در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد كاهش ارزش 
پول ملي يا تضعيف آن بوده ايم. دليل آن هم اين است كه 
اوال از آنجا كه تورم در اقتصاد ايران مهار نشده، شكافي 
بين تورم داخل با تورم شركاي تجاري ايجاد مي شود. 
فرض كنيد ت��ورم در اقتصاد اي��ران 20 درصد و تورم 
شركاي تجاري ايران پنج درصد است؛ مابه التفاوت آن 
15 درصد مي شود كه اين 15 درصد به منابع ارزي و به 
قيمت ارز فشار مي آورد، زيرا بايد قيمت ارز هم معادل 
اين تفاوت ساالنه افزايش پيدا كند و افزايش نرخ ارز نيز 
به معناي تضعيف پول ملي خواهد بود. بنابراين يكي از 
ريش��ه هاي اصلي كاهش ارزش پول ملي، تورم است. 
طبيعتا در كنترل نرخ تورم، بايد هدف گذاري در بحث 
رشد نقدينگي، نرخ بهره يا نرخ سود )چه سود تسهيالت 
و چه سود س��پرده(، كاهش ناترازي بانك ها، انضباط 
سيستم بانكي و مصرف ارزي در كشور را مدنظر داشته 
باشد. خوشبختانه روند خوبي در وضعيت متغيرهاي 
پولي در دولت جديد آغاز شده است. بر اساس گزارش 
تحليل تحوالت اقتصادكالن، رش��د دوازده ماهه پايه 
پولي از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد 
در پايان سال 1400 كاهش يافته است.همچنين حجم 
نقدينگي در پايان سال 1400 )برابر با 48324.4 هزار 
ميليارد ريال( نسبت به پايان سال 1399 معادل 39.0 
درصد رشد يافته است كه 2.7 واحد درصد از آن مربوط 
به اضافه شدن اطالعات يكي از بانك ها به آمار نقدينگي 
مي باشد.بر اين اساس از شهريورماه 1400 به بعد نرخ 
تورم 12 ماهه در مس��يري نزولي قرار داشته و با 13.1 
واحد درصد كاهش به 46.2 درصد در اسفندماه1400 
رسيده است بر اس��اس اعالم معاونت اقتصادي بانك 
مركزي، نرخ تورم از 47.1 درصد در سال 1399 نهايتا 
به 59.3 درصد در شهريورماه 1400 رسيد كه در 7 دهه 
گذشته بي سابقه بوده است. گفتني است دولت سيزدهم 
از زمان شروع به فعاليت براي كنترل سرعت رشد تورم، 
چاپ پول بي رويه و استقراض دولت از بانك مركزي كه 
سبب افزايش وحشتناك پايه پولي، نقدينگي و تورم در 
كشور شده بود را متوقف كرد كه آثار خود را به تدريج 
در كاهش نرخ تورم نشان داد. در سال جاري هم بانك 
مركزي به استناد حكم قانوني بودجه 1401 به بانك ها 
اعالم كرده است كه از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا 
اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثيقه امكان پذير خواهد بود 
كه اين اقدام نيز مي تواند ضمانت خوبي براي ادامه روند 
كنترل متغيرهاي پولي در سال جاري باشد.  در كنار 
تأثير متغيرها و سياست هاي پولي، برخي كارشناسان 
بر نقش نظام مالي كشور در بروز تورم تأكيد ويژه دارند. 
در اين باره احمد صالحي؛ پژوهشگر اقتصادي به ايِبنا 
گفت: اگر عامل اصلي ت��ورم را خلق نقدينگي در نظر 
بگيريم، موتور خلق نقدينگي از چهار جزو تشكيل شده 
است كه دو موتور آن در اختيار دولت و دو مورد ديگر در 
اختيار نظام بانكي است، اما به اعتقاد بنده ريشه هر چهار 
مورد در نظام مالي است نه نظام پولي، اگر چه نظام پولي 
هم نيازمند اصالح است. دو موتور سمت دولت؛ يكي 
افزايش خال��ص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
يعني تسعير دالر نفتي به ريال و ديگري استقراض 
دولت از بانك مركزي است، يعني چاپ پول حتي 
بدون پشتوانه دالر نفتي. همچنين دو موتور تورمي 
مرتبط با نظام بانكي، يكي استقراض بانك ها از بانك 
مركزي يعني دس��ت بردن در پايه پولي و ديگري 
ضريب فزاينده است كه به وام دهي و خلق پول منجر 
مي شود. چرخه تورمي باالخره از يك جا بايد قطع 
شود و تنها ابزار و موثرترين ابزاري كه مي تواند اين 

كار را انجام دهد، ابزار ماليات هاي تنظيمي است.

وحيد شقاقي شهري

اقتصاددان

ضوابط اجرايي دستورالعمل 
ارايه غيرحضوري خدمات پايه 

به ارباب رجوع در بانك ها 
ضوابط اجرايي »دستورالعمل حدود و چگونگي ارايه 
غيرحضوري خدمات پايه به ارباب رجوع در بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي« ابالغ شد. پيرو بخشنامه 
موضوع ابالغ »دستورالعمل حدود و چگونگي ارايه 
غيرحضوري خدمات پايه به ارباب رجوع در بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي« مصوب جلسه مورخ 
24  /11  /1400 ش��وراي عالي مقابله و پيشگيري از 
جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و با عنايت به 
اينكه دستورالعمل مذكور صرفًا دربردارنده چارچوب 
و الزام��ات كلي ح��دود و نحوه اراي��ه غيرحضوري 
خدمات پايه بود، لذا ايج��اب مي كرد جزييات فني 
و اجراي��ي آن به نحوي كه منجر به اجراي يكنواخت 
مفاد دستورالعمل مذكور ش��ود، تهيه و ابالغ شود.

بر اين اساس، »ضوابط اجرايي دستورالعمل حدود 
و چگونگي اراي��ه غيرحضوري خدمات پايه به ارباب 
رجوع در بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي« 
متضمن الزامات فني ناظر بر احراز هويت الكترونيكي، 
نح��وه اعمال رويه ه��اي شناس��ايي غيرحضوري و 
نيز نح��وه ارايه غيرحضوري خدم��ات پايه تهيه و 
پ��س از طرح و تصويب در جلس��ه م��ورخ 02/11 
 /1401 كميس��يون مقررات و نظارت موسس��ات 
اعتباري بانك مركزي به شبكه بانكي ابالغ شد. اين 

دستورالعمل شامل )42( ماده و )7( تبصره است.



روند تازه سوت زني در بازار سرمايه كه به تازگي اهداي 
جوايز براي س��وت زنان را نيز در پي داشته، اميدواري 
براي افزايش شفافيت عملكرد اركان بازار و ناشران را 
باال برده است. اين رويكرد از سوي اهالي بازار سرمايه و 
صاحب نظران اين حوزه نيز مورد استقبال قرار گرفته 
است اصطالح سوت زني از رفتار ماموران پليس اقتباس 
شده است؛ بدين معني زماني كه پليس تخلفي همچون 
نزاع خياباني، دزدي و... مشاهده مي كند در سوت خود 
ميدمد تا همه مردم و ساير افسران پليس براي آگاهي 
از محل وقوع جرم خبردار ش��وند. طبق تعاريف رايج 
»س��وت زن« در اصطالح به كسي اطالق مي شود كه 
در درون يك س��ازمان كار مي كند و خالف كاري هاي 
آن را افش��ا مي كند. اين تخلفات مي تواند شامل انواع 
رفتارهاي غيرقانوني و غير اخالقي مديران و كاركنان 
يك سازمان؛ از قبيل تقلب، رانت، رشوه، احتكار، توليد 
محصول غير ايمن و نقض قوانين يا مقررات باشد. سوت 
زدن را مي توان نوعي فراخوان عمومي براي مطلع كردن 
اف��راد از محل وقوع جرم تلقي كرد و هدف س��وت زن 
نيز جلوگيري از آسيب رساندن بيش از پيش به افراد 
جامعه، سازمان ها و نهادهاي عمومي است. همچنين 
سوت زن فردي است كه هر نوع فعاليتي غيرقانوني و 
غيراخالقي در يك سازمان خصوصي يا عمومي را افشا 
مي كند. موضوعاتي همچون تخطي از سياست هاي 
رسمي، تخطي از قانون، مقررات، تهديد منافع عمومي، 
امنيت ملي و همچنين تقلب و فساد از تخلفاتي است 
كه سوت زن ها مي توانند آن را افشا كنند. مهدي سوري 
كارش��ناس بازار س��رمايه در درباره راه اندازي سامانه 
س��وت زني و اثرات آن در بورس بيان كرد: تش��ويق و 
ترويج سوت زني در بازار سرمايه اقدام مثبتي است كه 
مي تواند با حداقل بار نيروي انساني و هزينه اي شفافيت 
بازار سرمايه را بيشتر كند و ريسك تخلفات را افزايش 
ده��د، اما براي اينكه از اين اق��دام مثبت بتوان نتيجه 
بهينه گرفت الزم است در كنار آن دو اقدام ديگر اتفاق 
بيفتد. اول اينكه مصاديق تخلف بايد به صورت شفاف 
بيان ش��ود و به اطالع عموم برسد، مادامي كه معيار ما 
براي دس��تكاري در قيمت، ظن مقام ناظر باشد راه را 
براي برخوردهاي س��ليقه اي باز كردي��م و افرادي كه 
مي خواهند در بازار سرمايه به سوت زني بپردازند چندان 
تكليفشان مشخص نيست كه چه چيزي تخلف است و 
چه چيزي تخلف نيست. به گفته سوري اقدام دومي كه 
بايد انجام ش��ود پرورش سوت زن هاي حرفه اي است. 
اين كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: خيلي از افراد به 
خصوص خبرنگاران بسيار مناسب هستند براي اينكه 
بتوانند بازوي نظارتي سازمان بورس در قالب اقدامات 
سوت زني باشند و اگر آموزش هاي الزم به اين افراد داده 
شود مي توانند براي سالمت بازار سرمايه بسيار مفيد 
باشند. همانطور كه در خيلي از جاهاي دنيا مي بينيم 
بزرگ ترين پرونده هاي فساد توسط خبرنگارها افشا 
مي شوند. فكر مي كنم حداقل پنج سال است به سازمان 
بورس اعالم آمادگي كرديم در صورتي كه خبرنگاران 
رسانه ها را جمع كنند حاضريم به صورت رايگان اين 

آموزش ها را به خبرنگاران بدهيم.

   آسيب شناسي نحوه پرداخت 
سودهاي رسوبي

سوري در ادامه با اشاره به موضوع تقسيم سود سال هاي 
قبل از طريق سجام گفت: اينكه مطالبات سهامداران 
از شركت كه از محل سود تقسيمي  سال هاي قبل به 
وجود آمده از طريق سامانه سجام پرداخت شود اقدام 
بسيار مثبتي است اما انتقاداتي به نحوه اطالع رساني 
وجود دارد. در واقع اين اقدام بالذات كار خوبي اس��ت 
ولي براي اينكه بتوانيم نتيجه مناسب را بگيريم و اين 
كار واقعا در عمل قابل اجرا باشد، نبايد فراموش كنيم 
كه خيلي از شركت هاي ناشر ممكن است در مورد اين 
موضوع مقاومت كنند و همكاري الزم را نداشته باشند. 
سوري اضافه كرد: پيشنهاد ما اين است كه در گام اول 

مطالبات سهامداران از شركت ها چه از محل سودهاي 
تقسيمي  و چه از محل فروش حق تقدم هاي استفاده 
نشده روي سامانه سجام بارگذاري شود و سازمان از 
شركت ها بخواهد تا برايشان تاريخ تعيين كند تا تمام 
مطالبات گزارش داده و در سامانه سجام بارگذاري و 
قابل مشاهده شود. در گام دوم طبق يك زمان بندي  
كه خود سازمان با ناشران توافق مي كند اين اقدام به 
پرداخت انجام شود، وگرنه اينكه سامانه آماده باشد 
ولي اعالم آمادگي و پرداخت را به ناش��ران بسپاريم 
قاعدت��ا مي تواند ي��ك روال بي نظم ايج��اد كند كه 

سهامدار هم در اين ميان بالتكليف باشد.

   پرورش ايده هاي نو
اين كارشناس بازار سرمايه درباره افزايش عمق مظنه 
هم گفت: اين اقدام هم بسيار مثبت است و جاي تقدير و 
تشكر دارد و براي اينكه از اين اقدام و اقدامات اينچنيني 
بازار س��رمايه نفع بيش��تري ببرد پيشنهاد مي كنيم 
الزامات دست و پاگيري كه براي مجوزهاي پردازش 
اطالعات مالي و مش��اور س��رمايه گذاري نياز اس��ت 
برداشته و شرايط گرفتن چنين مجوزهايي تسهيل 
شود. همچنين مديريت فناوري و خود سازمان هم براي 
در اختيار گذاشتن وب سرويس هاي سامانه ها همكاري 
بيشتري با شركت ها و حتي اشخاص حقيقي داشته 
باشند تا بستري ايجاد شود كه استارت آپ ها و ايده هاي 
نو بتوانند پرورش پيدا كنند و از اين داده هاي خامي كه 
به ه��ر حال در دس��ترس عموم ق��رار دارد اطالعات 
كاربردي تري را استخراج كنند و در اختيار سهامداران 
قرار دهند تا تقارن اطالعاتي در بازار س��رمايه بيشتر 

شود و سهامداران بتوانند آگاهانه تر تصميم بگيرند.

    خشت كج ETFها
س��وري در مورد ETFها و سهام عدالت هم اضافه كرد: 
سال هاس��ت كه در مورد س��هام عدالت و ETF دولت 
مباحثي شكل مي گيرد، اينها مثل خشت كجي است 
كه هر ديواري روي آن چيده شود تا ثريا كج خواهد رفت. 
تعريف سهام عدالت و تعريف ETF دولت اشكال دارد 
پس هيچ اقدام مثبتي در ادامه آن مفهوم ندارد. در مورد 
سهام عدالت و ETF دولت فقط يك اقدام مثبت مي توان 
داشت و آن حذف است. فرمولي كه براي نرخ گاز گذاشته 
شده فرمول بسيار اشتباهي بوده است، اينكه ما بياييم 
كشورهايي را مبناي قيمت گذاري درنظر بگيريم كه 

هيچ مبادله اي روي اين كاال با آن بازارها نداريم، اشتباه 
اول است. اشتباه دوم اين است كه نظام قيمت گذاري را 
براساس ارزش افزوده بنا كرديم، يعني از كسي كه گاز را 
چه در منازل و چه در صنايع بسوزاند و هدر بدهد پول 
كمتري مي گيريم ولي اگر كس��ي اين گاز را تبديل به 
كاالي مفيدي كند پول بيشتري مي گيريم و جريمه اش 
مي كنيم كه اين به ذات خودش ضدبهره وري است.  وي 
در گفت وگو با بورس نيوز گفت: پيامي  است كه از نظر 
سياس��ت گذار هدر دادن گاز را نسبت به تبديل كردن 
آن به محصول به صرفه تر مي كند. اتفاق درست اينكه 
در يك نظام عرضه و تقاضا هر كااليي در بازاري كشف 
قيمت شود و مقام قيمت گذار اوال تا جاي ممكن دخالتي 
در قيمت گذاري نكند و ثانيا كاري نداشته باشد كه اين 
شخص كااليي را كه مي خرد به چه مصرفي مي رساند. 
تعيين سقف قيمت هم اقدام درستي نيست، اما با توجه 
به اينكه در آن كشورهايي كه ما هيچ ارتباط مبادله گاز 
با آنها نداريم، قيمت گاز در آن كشورها افزايش پيدا كرد 
سوپاپ اطميناني بود كه از نابودي شركت ها براي يك 
مقطع كوتاهي جلوگيري كند.  س��وري معتقد است: 
ش��ايد در آن زمان اين اقدام قابل دفاع باش��د، اما در 
بلند مدت بايد به سمتي برويم كه اوال دولت ثبات در 
تصميم گيري و قانونگذاري را به سرمايه گذار نشان 
بدهد تا سرمايه گذاري كه قصد راه اندازي كارخانه اي 
را دارد كه ۱۰ يا ۱۵ س��ال ديگر قرار اس��ت به سود 
مناسب برسد احس��اس ناامني نكند كه فردا ممكن 
است روال ها عوض شود. ما در زمينه استحصال گاز 
و توليد برق بايد به شرايط بهتري برسيم و از شرايط 
اسفبار كنوني خارج شويم، ضمن اينكه در مرحله بعد 
كشف قيمت در يك مكانيسم عرضه و تقاضاي كامال 

عادالنه از طريق بورس انرژي انجام شود.

    ارگانيسم زنده بازار سرمايه
وي درباره ارزيابي عملكرد س��ازمان ب��ورس درباره 
اقدامات صورت گرفته هم اينطور توضيح داد: به نظرم 
در اين مدت سازمان عملكرد قابل قبول و قابل دفاعي 
داشته است، اما نمي توان نمره كاملي به سازمان بورس 
داد ولي نمره قبولي را قطع��ا خواهد گرفت. اما اينكه 
بخواهيم هر اقدامي  را يك به يك نگاه كنيم كه چه اثري 
در بازار دارد و از طريق مردم، رسانه ها و سياست گذار 
مقام ناظر را به اين سمت سوق بدهيم اقدام خطرناكي 
است.  سوري اضافه كرد: بايد توجه داشته باشيم كه 

بازار مالي بيشتر از اينكه شبيه يك ماشين باشد شبيه 
ارگانيسم زنده است. تغييرات در يك ماشين ممكن 
اس��ت به راحتي قابل پيش بيني باشد كه چه تاثيري 
در عملكرد آن دارد ول��ي در يك موجود زنده ممكن 
است يك داروي مخدر در كوتاه مدت و بالفاصله بعد از 
استفاده نتايج مثبت و قابل قبولي داشته باشد، اما در 
نهايت ع��وارض جبران ناپذيري را با خودش به همراه 
داشته باشد. در بازار مالي هم به همين صورت است. 
اينگونه نيست كه براي بازاري كه به مكانيسمي عادت 
كرده تصميم و اقدام جدي��دي در آن صورت بگيرد و 
بالفاصله بعد از آن براساس مثبت يا منفي شدن يا باال 
رفتن حجم معامالتي يا ه��ر پارامتر ديگري در مورد 

مثبت و منفي بودن آن اقدام قضاوت كنيم.
 اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بازار سرمايه ما در چند 
سال اخير لطمات جبران ناپذيري را از اين بابت متحمل 
شده است، اما راهكار چيست؟ همانطور كه وقتي قرار 
است يك دارو براي يك موجود زنده تجويز مي شود يا 
تغييري اتفاق بيفتد، اول بررسي علمي صورت مي گيرد 
و بعد در شرايط امن و كم ريس��ك مورد آزمايش قرار 
مي گيرد و بعد روي بدن موجود زنده آزمايش مي شود 
و سپس توليد تجاري صورت مي گيرد، در بازار مالي هم 
اگر قرار است اقداماتي صورت بگيرد كه پشتوانه قبلي 
به بلوغ و تكامل رسيدن و طي كردن مراحل بحث هاي 
علمي  و طي كردن مراحل آزمايشات محدود خودش را 
نداشته باشد، بازار را با ريسك زيادي مواجه مي كنيم.  
 ETF ،وي معتقد اس��ت: اگر از روز اول با سهام عدالت
دولت، دامنه نوسان نامتقارن، اجباري شدن بازارگرداني 
مخالفت صورت گرف��ت بزرگ ترين دليل آن اين بود 
كه در هيچ جاي دنيا اينگونه اقدامات تاثيرات مثبت و 
پايداري نداشته است، اگر اقدامات و مكانيسم هاي بازار 
خودمان را با بازارهاي استاندارد همه جاي دنيا بسنجيم 
و اقدامات مثبتي كه در طول ساليان صورت گرفته و 
ثابت شده كه مي توانند نتايج خوبي داشته باشند، راه 
را درست طي كرده ايم. اما وقتي به محض اينكه چيزي 
به ذهنمان رس��يد و بخواهيم آن را انجامش بدهيم و 
در كوتاه مدت بخواهيم از آن نتيجه بگيريم؛ اين روش 
ريسك بس��يار بااليي دارد. پس اينكه فالن اقدام چه 
تاثيري در بازار س��رمايه داشته است سوال خطرناكي 
است و بهتر است بپرسيم كه فالن اقدام آيا از نظر علمي 
 درس��ت اس��ت يا نه، آيا با بازارهاي استاندارد جهاني 

مطابقت دارد يا نه و اينگونه موضوع را بررسي كنيم.

اخباراخبار بازار سرمايه4   Tue. May 24. 2022  2222   سهشنبه 3 خرداد 1401    22 شوال 1443  سال هشتم    شماره

 132 صورت مالي جديد 
منتشر شد

شادا| وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطالعيه اي 
از گام دوم انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده 
۱۳۲ش��ركت بخش عمومي كشور در سامانه كدال 
خبر داد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين اطالعيه 
با اش��اره به انتشار و دسترس��ي عمومي به اطالعات 
مالي ش��ركت هاي تابعه نهادها و موسسات عمومي 
غيردولتي از حيث امكان مقايسه عملكرد مالي آنها 
با عملكرد مالي ش��ركت هاي دولتي و تفكيك سهم 
هر بخش در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور و ايجاد 
رفاه عمومي، تصريح نموده است: اين مهم بي ترديد 
در تقويت و بهبود سياست گذاري هاي كالن مالي و 
اقتصادي نظام نيز تاثير بسزايي خواهد داشت و زمينه 
را براي ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه هاي 
اقتصادي فراهم خواهد آورد. در اين اطالعيه تأكيد 
شده است: دسترس��ي عمومي به صورت هاي مالي 
حسابرسي شده شركت هاي فعال در بخش عمومي 
كش��ور، به ارتقاي ش��فافيت و افزايش پاسخگويي 
مديران اين قبيل شركت ها كه جزو اهداف عالي نظام 
ش��ركت داري و از اصول حياتي حاكميت شركتي 
اس��ت، كمك ش��اياني خواهد نمود اي��ن اطالعيه 
خاطرنشان مي سازد: وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
در پيگيري و اجراي يكي از اولويت هاي خود، يعني 
افزايش شفافيت مالي، پس از انتشار صورت هاي مالي 
حسابرسي شده شركت هاي دولتي، در گام بعدي، 
انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده تعدادي از 
شركت هاي متعلق به بخش عمومي در سامانه كدال 
را جهت دسترس��ي عموم مردم آغاز نموده است. بر 
اس��اس اين اطالعيه، صورت هاي مالي حسابرسي 
شده ۱۳۲ شركت تابعه نهادها و موسسات عمومي 
غيردولتي و نيز س��ازمان هاي مناطق آزاد تجاري- 
صنعتي و ويژه اقتصادي و ش��ركت هاي تابعه آنها و 
شركت هاي تابعه بانك ها و بيمه هاي دولتي به همراه 
گزارش هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط 
كه توسط سازمان حسابرسي رسيدگي و صادر شده 
اس��ت، در سامانه كدال منتش��ر گرديده اند. الزم به 
ذكر است بخش��ي از شركتهاي متعلق به موسسات 
و نهادهاي عمومي و بانك ها و بيمه ها بورسي بوده و 
تابع قوانين و مقررات افشا و شفافيت سازمان بورس 
و اوراق بهادار هس��تند و نس��بت به انتشار مستمر 
صورت هاي مالي حسابرسي ش��ده خود در سامانه 
كدال اقدام مي نمايند. در ادامه اين اطالعيه آمده است: 
شركت هاي متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي 
غيردولتي به عنوان بخشي مهم و موثر از اقتصاد كشور 
در چارچوب حاكميت نظام جمهوري اسالمي ايران به 
فعاليت مشغولند و نهادهاي مالك آنها، به نمايندگي از 
همه مردم، فرصت اعمال حقوق مالكانه در اين قبيل 
بنگاه ها را پيدا نموده اند؛ بدين روي، دسترسي عموم 
مردم، به عنوان ذينفع، به اطالعات و نتايج عملكرد 
مالي س��االنه آنها، ضمن تقويت فضاي پرسشگري 
عمومي و ارتقاي پاسخگويي مديران، در ايجاد اعتماد 

عمومي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

فروش يا عرضه مبلغ
سوخت مازاد در بورس انرژي

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست علني 
روز يكش��نبه در جريان ادامه بررس��ي طرح توسعه و 
مانع زدايي از صنعت برق كش��ور با ماده ۱۶ اين طرح 
موافقت كردند. براس��اس ماده ۱۶ ط��رح مذكور، در 
اجراي تبصره ۳ م��اده ۶۱ قانون اصالح الگوي مصرف 
انرژي مصوب ۴ اس��فند ۱۳۸۹ دولت مكلف است هر 
سال مبلغ سوخت مصرف نش��ده يا تخصيص حواله 
معادل آن به شكل س��بد سوخت مايع يا معادل نفت 
خام به توليدكنندگان نيروگاه هاي تجديدپذير را براي 
فروش يا عرضه در بورس انرژي در لوايح بودجه سنواتي 
پيش بيني كند. انواع نيروگاه هاي برق آبي كمتر يا بيشتر 
از ۱۰ مگاوات نيز شامل حكم اين ماده هستند. آيين نامه 
اجرايي اين ماده ظرف ۳ ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين 
قانون به پيشنهاد وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات 
وزيران مي رسد. همچنين در جريان بررسي ماده ۱۵ 
طرح مذكور، اين ماده را به جهت داشتن ابهام، براساس 
ماده ۱۵۳ آيين نامه داخلي مجلس براي بررسي بيشتر 

به كميسيون انرژي مجلس ارجاع داده شد.

آمار معامالت بورس كاال
 منتشر شد

ارزش معام��الت ب��ازار فيزيكي ب��ورس كاال در دو ماه 
ابتدايي امسال از ۱۲۶ هزار ميليارد تومان عبور كرد. در 
ارديبهشت امسال نيز نزديك به ۸ ميليون تن انواع كاال 
و محصول در بازار فيزيكي بورس كاال معامله ش��د. در 
ارديبهشت امسال، ۷ ميليون و ۹۳۹ هزار تن انواع كاال 
به ارزش بيش از ۶۶.۵ هزار ميليارد تومان در بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران معامله شد كه نسبت به فروردين از 
لحاظ حجم افزايش ۹ درصدي و از لحاظ ارزش افزايش 
۱۱ درص��دي را تجربه كرد. اين در حالي اس��ت كه در 
فروردي��ن نيز ۷.۲ ميليون تن ن��واع كاال و محصول به 
ارزش ۶۰ هزار ميليارد تومان معامله شد. بدين ترتيب 
تنها در دو ماه ابتدايي امسال ۱۵.۱ ميليون تن انواع كاال 
به ارزش بيش از ۱۲۶.۵ هزار ميليارد تومان معامله شود.

تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي در ارديبهشت، 
معامله افزون بر يك ميلي��ون و ۲۱۵ هزار تن انواع كاال 
به ارزش ۲۴.۹ هزار ميليارد تومان در دو بخش داخلي 
و صادراتي را تجربه كرد. همچنين تاالر محصول هاي 
صنعتي و معدني در ماه گذشته )ارديبهشت( ميزبان 
معامله ۶ ميلي��ون و ۶۸۰ هزار تن ان��واع كاال به ارزش 
بيش از ۴۰.۳ هزار ميليارد تومان بود. تاالر كش��اورزي 
نيز شاهد معامله ۵ تن زعفران رشته اي در ارديبهشت 
بود. همچنين تاالر خودرو نيز براي نخستين بار معامله 
۱۱۷ خودرو كارا را به ثبت رساند. بازار فرعي هم در مدت 
مذكور معامله ۴۳ هزار و ۶۴۴ تن انواع كاال را تجربه كرد.

زمان واريز اوراق سررسيد 
اعالم نشد

سنا| در اس��فند ماه س��ال ۱۳۹۹ طرح اوراق 
تبعي حامي ب��ا هدف حمايت از س��رمايه داران 
خرد تصويب شد. بر اساس اين مصوبه آن دسته 
از س��هامداراني كه در زمان تصوي��ب اين طرح 
در تاري��خ ۱۲ اس��فند ۹۹ مجم��وع دارايي هاي 
سبد سهام آنها ۱۰ ميليون تومان يا كمتر از ۱۰ 
ميليون تومان بود سهامدار خرد محسوب شدند. 
ديروز سر رسيد اين اوراق فرا رسيد و كساني كه 
شرايط را دارا باشند بدون نياز به هيچگونه اقدامي 
مبلغ محاسبه شده را دريافت خواهند كرد البته 
زمان مش��خصي جهت واريز مبلغ اعمال اوراق 

تبعي اعالم نشده است.
اين اوراق براي اش��خاصي معتب��ر و قابل اعمال 
خواهد بود ك��ه در دوره عرض��ه اوراق )از تاريخ 
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ت��ا ۱۳۹۹/۱۲/۲۷(، يك ورقه از 
اوراق را خريداري كرده باشند. دارايي پايه اوراق 
اختيار فروش تبعي حامي ۱۴۰۱ ش��امل س��بد 
س��هام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار ته��ران يا فرابورس ايران به جز بازار 
پايه و همچني��ن صندوق هاي س��رمايه گذاري 
در س��هام مبتني بر صدور و ابطال يا ETF به جز 
دارايك��م و پااليش با احتس��اب تع��داد و قيمت 
تعديل ش��ده ناشي از اقدامات شركتي طي دوره 
اوراق مذكور اس��ت. به عنوان مثال اگر مجموع 
ارزش سهام پايه شخص كمتر از ۱۰ ميليون باشد 
اما ارزش سهم پااليش موجود در دارايي آن باالتر 
از ۱۰ ميليون باشد در صورت حفظ شرايط اعالم 

شده اعمال اوراق تبعي انجام مي شود.
دارايي پاي��ه اوراق اختيار ف��روش تبعي حامي 
۱۴۰۱ شامل عرضه اوليه هايي كه از ابتداي سال 
۱۳۹۹ بازدهي بيش��تر از ۳۰ درصد داش��ته اند، 
نمي شود. معتبر بودن اوراق اختيار فروش حامي 
۱۴۰۱ در سررسيد، مستلزم عدم فروش دارايي 
پايه تا سررسيد اوراق اس��ت. ارزش اعمال براي 
هر كد معامالتي برابر با ۱.۲۵ برابر ارزش دارايي 
پايه وي خواهد ب��ود. لذا در صورت رعايت نكات 
بندهاي فوق توس��ط س��رمايه گذاران، بازدهي 
دارايي اشخاص طي دوره اوراق حداقل به ميزان 

۲۵ درصد خواهد بود.
از آنجا ك��ه مبناي تضمين قيمت تعديل ش��ده 
است، در صورت افزايش سرمايه، قيمت تعديل 
شده و تعداد سهام پس از مجمع براي تضمين در 
نظر گرفته مي شود. در صورت افزايش سرمايه از 
محل آورده نقدي، قيمت سهام و تعداد با فرض 
شركت كردن سهامدار در افزايش سرمايه فرض 
مي شود. در صورتي كه ثبت افزايش سرمايه در 
تاريخ بعد از ارديبهشت ۱۴۰۱ باشد، در سررسيد 
اوراق تبعي فرض مي شود كه سهام ثبت نشده در 
پرتفوي سرمايه گذار قرار دارد و به قيمت پاياني 

روز محاسبه در ارزش پرتفوي لحاظ مي شود.

بورس كاال فرصتي براي
پايان قيمت گذاري دستوري 

كاالخبر| مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به عرضه خ��ودرو در بورس كاال و 
مزاياي اجرايي شدن اين اقدام اشاره كرد و گفت: 
اين اقدام از جمله تصميمات مثبتي اس��ت كه در 
دستور كار مس��ووالن قرار گرفته است و مزاياي 

فراواني دارد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با ورود 
خودرو به بورس كاال، قيمت گ��ذاري اين كاال به 
صورت رقابتي انجام مي شود و به تبع رقابتي شدن 
قيمت ها، تقاضاي سرمايه اي فعلي كنار رفته و اين 
امر به نفع بازار و خريداران است و به مرور مي توان 
شاهد اثر مثبت اجراي اين اقدام در اقتصاد كشور 

و صنعت خودرو باشيم.
مصباحي مقدم با بيان اينكه در بازارهاي غيررسمي 
ش��فافيتي وجود ندارد، اظهار داشت: بورس كاال، 
بستري بسيار ش��فاف در اقتصاد به شمار مي رود 
و با توجه به وجود س��ازمان بورس به عنوان نهاد 
ناظر، همه فعاليت ها و معامالت به شيوه اي شفاف 
رقم مي خورد و امكان مداخله در معامالت بورس 

كاال وجود ندارد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان 
ك��رد: در حال حاضر با مش��كل قيمت گذاري در 
صنعت خودرو مواجه هستيم اما در معامالت بورس 
كاال، عرضه و تقاضا قيمت ها را كش��ف مي كند و 
مداخله اي در قيمت ها وجود ن��دارد كه اين يك 

فرصت ويژه براي بازار خودرو به شمار مي رود.
به گفته مصباحي مقدم، كش��ف قيمت كاالها در 
بورس كاال ب��ه صورت روزانه ص��ورت مي گيرد و 
خريدار و فروشنده تحت تاثير چنين اتفاقي نسبت 
به معامالت خود اطمينان خاطر خواهند داشت و 

امكان برنامه ريزي توليد نيز فراهم مي شود.
مصباحي مقدم معتقد است، هر چه ورود و عرضه 
كاالها در ب��ورس كاال و نيز انجام معامالت در اين 
بورس افزايش يابد به دليل رس��يدن قيمت ها به 
نقطه تعادلي به طور كامل داللي و واسطه گري از 
بازارها حذف خواهد شد كه اين امر به عنوان يكي 

از اتفاقات مثبت براي بازار و توليد تلقي مي شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان به 
تالش دولت سيزدهم براي ورود كاالهاي مختلف 
به بورس كاال و ايجاد ش��فافيت در اقتصاد كشور 
اشاره كرد و گفت: بنده به شدت موافق سياست 
مسووالن دولت س��يزدهم براي تالش در ايجاد 
شفافيت و رقابت در اقتصاد آن هم از مسير تمركز 
مبادالت كااليي كش��ور در بورس كاال هستم و 
بدون ش��ك با حمايت همه جانب��ه از طرح هاي 
دولت، نقش و اثر بازار سرمايه در دستيابي دولت 

به اهدافش پررنگ تر از گذشته مي شود.

»تعادل«گزارشميدهد

پايان  تخلف  در  بورس

تغيير زمان عرضه اوليه!
در حال حاضر شاخص كل بورس به محدوده  مقاومتي 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد رس��يده است و خبرها 
حاكي از اين اس��ت ك��ه نماد تدبير كه يك ش��ركت 
سرمايه گذاري بزرگ با ارزش ۲۹ هزار ميليارد تومان 
است قرار است ۱۵ درصد از آن عرضه اوليه شود. عددي 
نزديك به ۴ هزار ميليارد تومان كه با در نظر گرفتن ۷۰ 
ميليارد سهام اين شركت و مشاركتي ۳ ميليون نفري 
بيش از يك ميليون تومان براي هر متقاضي نقدينگي 
نياز اس��ت و اين مساله براي س��هامداران خردي كه 
نقدينگي ندارند چالش برانگيز خواهد بود. بر اساس 
گزارش تحليل بازار، از اين رو بسياري از كارشناسان 
بورس معتقدند در چنين سطحي از مقاومت سياست ها 
بايد به گونه اي در بازار س��رمايه پيش گرفته شود كه 
عرضه در بازار به حداقل برسد. يعني نماد بعد از عبور 
شاخص از مقاومت يا تثبيت در يك سطح قيمتي عرضه 
شوند يا اينكه نمادهاي بزرگ اينچنيني به صندوق هاي 
س��رمايه گذاري واگذار ش��ود و از اين طريق ريسك 
سرمايه گذاران خرد براي خريد اين نمادها هم كاهش 
پيدا كند. رضا روحي كارشناس بازار سرمايه با اشاره 
به اينكه دولت در چنين مقطعي اقدام به عرضه اوليه 
مي كند و با توجه به اينكه برخي براي تامين نقدينگي 
سهام خود را عرضه مي كنند همين مساله فشار فروش 
در بازار را بيشتر مي كند، گفت: به طور قطع نمادهاي 
عرضه اوليه هنوز براي برخي از سهامداران خرد جذاب 
اس��ت به همين دليل تامين نقدينگي مورد نياز يك 
نماد بزرگ كه عرضه اوليه مي شود در جريان معامالت 

بازار به ويژه در مقطعي كه شاخص به مقاومت رسيده 
اثر گذار است به همين دليل سازمان بورس بايد روي 
زمان عرضه اوليه بيشتر توجه كند. روحي با بيان اينكه 
يكي ديگر از مسائلي كه مي تواند در عرضه اوليه ها در 
بازار اهميت بااليي داشته باشد كشف قيمت مناسب 
يك نماد است، تصريح كرد: در سال هاي گذشته برخي 
نمادها با قيمت هاي بسيار باال و متناسب با شاخص دو 
ميليون واحد قيمت گذاري شده بودند، به همين دليل 
برخي از نمادهايي كه در سال هاي گذشته عرضه اوليه 
شده اند هنوز در زيان هستند. او با تاكيد بر اينكه در چند 
وقت اخير زيان عرضه اوليه ها باعث شده تا مشاركت در 
عرضه اوليه هاي اخير كاهش يابد، گفت: اگر يك نماد به 
موقع و در روند متعادل بازار عرضه شود عالوه بر اينكه 
مي تواند مشاركت و نقدينگي خوبي را جذب كند روي 
اعتماد سهامداران هم تاثير مثبتي مي گذارد. به عبارت 
ديگر اگر يك نماد با قيمت ارزنده اي عرضه اوليه شود كه 
حتي با اصالح شاخص به قيمت پايين تر از زمان عرضه 
اوليه نيايد در چنين حالتي باعث مي ش��ود تا همواره 
سهامداران در عرضه اوليه ها مشاركت كنند، اما اگر در 
اصالح شاخص يك نمادي كه عرضه اوليه شده بيشتر 
از ميزان اصالح افت قيمت داش��ته باشد به طور قطع 

روي اعتماد بازار هم تاثير منفي مي گذارد.

    قيمت گذاري عرضه اوليه ها 
اهميت بيشتري دارد

عرفان هودي كارشناس بازار سرمايه ضمن تاكيد بر 

اينكه قيمت گذاري عرضه اوليه ها اهميت بيشتري 
دارد نسبت به اينكه در چه سطحي از شاخص عرضه 
مي ش��وند، گفت: اگر يك نماد ارزنده باشد حتي اگر 
بعد از آن شاخص وارد اصالح شود به دليل ارزندگي 
كه دارد اص��الح چنداني نخواهد داش��ت يا حداقل 
اصالح آن موقتي خواهد بود، زيرا سهامداران مطمئن 
هس��تند كه اين نماد ارزنده اس��ت و س��هام خود را 
نمي فروش��ند، اما اگر يك نماد بيش از قيمت واقعي 
در بازار عرضه شود. به طور قطع در صورتي كه شاخص 
وارد اصالح شود برخي از سهامداران سريع نماد خود 
را عرضه مي كنند به ويژه اگر ميزان سرمايه بيشتري 

هم براي آن اختصاص داده باشند.
او درباره اينكه عرضه اوليه نمادهاي بزرگ چه تاثيري 
در جريان بازار مي گذارد، گفت: اگر يك عرضه اوليه 
به نقدينگي خيلي زيادي نياز داش��ته باش��د برخي 
سهام خود را در نمادهاي ديگر مي فروشند تا بتوانند 
نقدينگي آن را تامين كنند، به همين دليل سازمان 
بورس بايد بخشي از سهام يك نماد بزرگ را فقط به 
صندوق هاي سرمايه گذاري و حقوقي ها اختصاص 
دهد تا از اين طريق نوسانات كمتري در بازار به وجود 
بيايد و از ط��رف ديگر يك نمادي ك��ه عرضه اوليه 
مي شود حبابي نخواهد شد، زيرا سهامداران حقوقي 
و صندوق ها معامالت را به گونه اي مديريت مي كنند 

كه رشد قيمت تقريبا متعادل باشد.
براس��اس گزارش بازار نماد تدبير طبق تعهد بعد از 
عرضه اوليه ۱۵ درصد س��هام بايد ۱۰ درصد ديگر 

سهامش را در ش��ش ماه بعد از عرضه اوليه واگذار 
كند. در حال حاضر ۲۳.۹ درصد سهام اين شركت 
به س��تاد اجرايي فرمان امام و ۷۶.۱ درصد سهام به 

گروه توسعه اقتصادي تدبير تعلق دارد.
در حال حاض��ر اين ش��ركت عالوه بر اينكه س��هام 
شركت هاي زيادي را در اختيار دارد، داراي سه شركت 
تابع با عنوان؛ س��رمايه گذاري پويا، س��رمايه گذاري 
پردي��س و كارگزاري تدبيرگران فردا هس��ت كه هر 
ك��دام از اين ش��ركت هاي س��رمايه گذاري عالوه بر 
اينكه سهامدار شركت هاي محتلف در بورس هستند 
هم اكنون در بورس هم معامله مي ش��وند. همچنين 
كارگزاري تدبيرگران فردا هم يكي از پنج كارگزار برتر 
كشور است كه اولين سامانه معامالت هوشمند بازار 
سرمايه را راه اندازي كرده و دارا بودن انواع صندوق هاي 
سرمايه گذاري از جمله صندوق نيكوكاري و راه اندازي 

تنها صندوق سرمايه گذاري الگوريتمي كشور است.
نكته جالب توجه درباره اين نماد اين است كه پيش 
از اين نماد وپويا را در بورس عرضه اوليه كرده است و 
اين شركت با وجود اينكه در شاخص هاي باال عرضه 
شده اما االن در زيان نيس��ت در حالي كه بسياري 
از نمادهايي كه قبل تر يا بعد از وپويا در سال ۹۹ به 
بورس آمدند و عرضه اوليه شدند االن كمتر از قيمت 
عرضه اوليه خود معامله مي ش��وند و اين به معناي 
دقت در قيمت گذاري در نمادهاي سرمايه گذاري 
و رعايت انصاف در تعيين قيمت شركت هيي است 

كه به گروه اقتصادي تدبير تعلق دارند.



گروه راه و شهرسازي|
رشد قيمت مسكن طي چند دهه اخير در وهله نخست 
تابع سياست هاي كالن اقتصادي كشور و در واقع معلول 
يا يكي از نش��انه هاي »بيماري هلن��دي« اقتصاد ايران 
بوده اس��ت و همزمان نقش باالبر »اجاره بها« را نيز ايفا 
مي كرده است. به عبارت ديگر، مسكن به عنوان كاالي 
غيرقابل تجارت، در موج هاي تورمي ناشي از سياست هاي 
اقتصادي دهه هاي اخير، »جاذب« بيشترين تورم بوده و از 
همين رو، به عنوان پناهگاه امن نقدينگي در شرايط تورمي 
شناخته شده و مي شود. در همين حال، »اجاره بها« خود 
تابع »قيمت« مسكن است. در اين حال، به نظر مي رسد، 
بازار اجاره طي يكي دو س��ال گذش��ته، به تدريج تحت 
تاثير مهاجرت هاي داخلي و خارجي نيز بوده اس��ت. به 
گونه اي كه به گفته دكتر كمال اطهاري، اقتصاددان، »در 
فرايند چند سال گذشته جمعيت ساكن سكونتگاه هاي 
غيررسمي از 20 درصد به 30 درصد افزايش پيدا كرده 
است. همچنين نظام كج كاركرد كش��اورزي در ايران و 
انق��الب خرده بورژوازي و به نوعي تقس��يم زمين باعث 
امواج جديدي از مهاجرت روس��تايي به كالن ش��هرها 
ش��ده به طوري كه كل روستاها در حال ريشه كن شدن 
هستند.« از سوي ديگر، از 9 ماه پيش تاكنون، با سقوط 
دولت قانوني مس��تقر در افغانستان و اس��تقرار »امارت 
اسالمي« در همسايه شرقي، موج مهاجرت افغانستاني ها 
به ايران و به ويژه به كالن ش��هرهاي كشور چندين برابر 
س��ال هاي قبل، دچار جهش شده اس��ت. در نخستين 
روزهاي س��ال 1401 ب��ا افزايش چش��مگير جمعيت 
افغانستاني ها در مراكز عمومي پايتخت همچون درياچه 
چيتگر، ميدان آزادي و ... موج مهاجرت افغانس��تاني ها 
به طور ملموس و به عينه از س��وي شهروندان مشاهده و 
تصاوير مربوطه در كانال هاي تلگرامي و واتس آپي داغ شد. 
در همان ايام بود كه برخي از مسووالن از جمله مقام هاي 
مسوول در سازمان راهداري اعالم كردند كه روزانه حدود 
5 هزار نفر از اتباع افغانس��تان از مرزهاي زميني به طور 
رسمي وارد كشور مي شوند. همزمان، برخي برآوردها نيز 
با استناد به ورود غيرقانوني گروه هايي از اتباع افغانستان 
به اي��ران، جمعيت روزانه ورودي به كش��ورمان را تا 10 
هزار نفر تخمين زدند. از اين رو، مي توان با يك حس��اب 
سرانگشتي، گفت كه طي 270 روز گذشته، حداقل يك 
ميلي��ون و 350 هزار تا 2 ميليون و 700 هزار نفر از اتباع 
افغانستاني وارد ايران ش��ده اند. بي گمان، اين جمعيت 
قابل توجه در كوتاه مدت و به طور فوري نيازمند، مسكن 
اجاره اي هس��تند. به همين دليل، در تمام قيمت هاي 
موجود اجاربها در كالن شهرها، ميزان تقاضا براي مسكن 
اجاره اي باال رفته و منجر به جابه جايي منحني تقاضا شده 
است.اين در حالي است با جهش چند باره قيمت مسكن 
در طي سال هاي اخير، بخش قابل توجهي از »نياز« به 
مسكن ملكي به شكل »تقاضاي موثر« در بازار اجاره 
رخ نموده اس��ت. و به عبارتي، تعداد فايل هاي اجاره 
در برابر جمعيت متقاضي كمتر و كمتر ش��ده است 
و همين عامل نيز منجر به رش��د اجاربها شده است. 
بنابراين اگر تا قبل از سال 1400 موتور رشد اجاربها، 
از سوخت »تورم« جان مي گرفت و فعاليت مي كرد، از 
سال گذشته عامل تازه »مهاجران خارجي« به كشور 

بازار اجاره را دستخوش تغيير كرده است.

   اجحاف از سوي اقتصاد كج كاركرد
در اين حال، كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد مسكن درباره 
التهابات بازار اجاره و داليل افزايش جهشي نرخ اجاره اظهار 
كرد: اكثر موجران بنا بر نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن 

ملك را تعيين مي كنند و به دنبال آن هستند كه با درآمد 
حاصل از اجاره هزينه هاي خود را پوش��ش دهند و اين در 
حالي اس��ت كه هزينه ها هم به شدت افزايش پيدا كرده  و 
نمي توان مسوول اين اجحاف را موجران دانست بلكه اين 

اجحاف از سوي يك اقتصاد كج كاركرد صورت مي گيرد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو با ايلنا با بيان 
اينكه در اين نوسانات فصلي و انتظارات تورمي امكان 
افزايش نرخ اجاره از نرخ ت��ورم وجود دارد، گفت: نرخ 
اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزايش نرخ تورم خود 
را به سطح ساير قيمت ها رساند وگرنه در چندين سال  
گذشته شاهد آن بوديم كه نرخ اجاره تا حدودي كمتر 
از نرخ تورم پيش مي رفت.  اطهاري افزود: اين شرايط 
بيانگر اين است كه دولت نمي تواند قواعد توسعه را در 
اقتصاد و در عرصه اجتماعي رعايت كند و دولت ها در 
سال هاي گذشته آن قواعدي كه براي اقتصاد توسعه اي 
نياز است را رعايت نكردند و فاقد الگوي توسعه بودند، به 
ويژه آنكه پس از برنامه چهارم توسعه شاهد ايجاد چنين 
وضعي هستيم. اين كارشناس اقتصاد مسكن تاكيد كرد: 
ايران فاقد سياست اجتماعي و الگوي اقتصادي است و 
اساسا سياست اجتماعي برنامه ريزي نشده كه مسكن 
اجتماعي با ساماندهي مستاجران را هدف قرار دهد و 
در گذش��ته دو بار طرح جامع يك بار در سال 1384 و 

يك بار هم در سال 1394 كنار گذاشته شد.

   سيستم مسكن كشور بر رانت استوار است
اطهاري افزود: دو جناحي كه مخالف از هم قرار داشتند، 
از طرح جامع مسكن روي گردان شدند چراكه هر دو اين 
جريان به دنبال ادامه تراكم فروش��ي بودند در حالي كه 
در هيچ كجاي دنيا درآمد از تراكم فروشي معنا و مفهوم 
ندارد. سيستم مسكن كشور هم بر رانت استوار است در 
حالي كه نئوليبراليس��م بر رانت نيست بلكه روي توليد 
ارزش افزوده استوار است و اگر يك جريان رانتي بر روي 
كار باشد س��رمايه داري هم از بين مي رود. وي گفت: در 
سيستم جامع مسكن، مسكن اجتماعي تعريف شده و 

هدف اين بوده كه با اجراي اين طرح برابري نسبي ايجاد 
شود و در كشوري مانند آلمان هم كارگران با مزد و حقوق 
نمي توانند مسكن مناسب خانوار خود تهيه كند و در اين 
سيستم هم مس��كن اجتماعي تعريف شده  اما در ايران 
توليد مسكن براساس رانت است و سيستم جامعي در 
اين باره وجود ندارد كه در اين ش��رايط افزايش اجاره بها 
هم صورت مي گيرد. اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه 
داد: در اين ش��رايط اس��ت كه هر قدر هم مزد و حقوق، 
افزايش پيدا  كند باز هم كفاف هزينه ها به ويژه هزينه هاي 
مس��كن را نمي دهد و مسكن اجتماعي ضروري است و 
در امريكا هم كه نظام بازار آزاد حاكم است، هم مسكن 
اجتماعي وجود دارد. اطهاري گفت: مسكن اجتماعي 
يك بسته اي اس��ت كه مسكن استيجاري بخشي از آن 
محسوب مي شود و اساسا نهضت ملي مسكن هيچ يك 
از سياست هاي مسكن اجتماعي را محقق نمي سازد. در 
طرح مسكن اجتماعي چيزي شبيه به طرح پياده شده 
در امريكا، توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي وجود 
داشت. به  گونه اي كه سيستم بانكي به طور بلوغ يافته به 
عنوان پشتيبان وارد بازار مسكن مي شوند و اجازه خريد 
و فروش را دارند و اگر اين سيستم بلوغ يافته وجود نداشته 

باشد سرمايه گذاري در بازار مسكن محقق نخواهد شد.

   كنار گذاشتن طرح جامع مسكن در 84
وي با اشاره به حذف طرح جامع مسكن در سال هاي گذشته 
ادامه داد: وقتي طرح جامع مسكن در سال 84 و در دولت 
احمدي نژاد كنار گذاش��ته شد نماينده هاي امور مسكن 
در آن دوران، به صراحت اع��الم كردند كه نيازي به نظام 
استيجاري نداريم و در نهايت طرح مسكن مهر پياده شد. 

اطه��اري درباره نظام مس��كن اس��تيجاري برنامه ريزي 
شده در طرح جامع مس��كن اظهار كرد: بعد از انقالب در 
نظام برنامه ريزي براي اولين بار واژه نظام اس��تيجاري در 
ايران عنوان ش��د كه در آن نظام، حقوق بگيرهاي جوان و 
زوج هاي جوان در اولويت بودند تا از اين فرصت اس��تفاده 
كنند كه در يك چش��م انداز مش��خص صاحب مسكن 

شوند اما هيچگاه اين طرح عملي نش��د.  اين كارشناس 
اقتصادي مسكن با اشاره به گس��ترش شهرها و افزايش 
حاشيه نش��يني گفت: در دهه هاي گذشته كالن شهرها 
به دليل گسترش شهرك هاي صنعتي در حال گسترش 
بودند و از اين رو اس��اس ماموريت اصلي شهرهاي جديد 
پشتيبان و توانمندسازي بوده اس��ت. وي ادامه داد: طرح 
جامع در حال تكميل شدن بود و از اين رو در همان سال ها 
مقوله سكونتگاه هاي غير رسمي و توانمندسازي ارايه شد 
و تمام اين موارد در طرح جامع مسكن تبلور پيدا كردند اما 
اين طرح از برنامه چهارم توسعه كنار گذاشته شد و قانون 
جامع رفاه و تامين اجتماعي هم در عمل به اجرا نرس��يد. 
از آنجايي كه سيستم توسعه از لحاظ نهادي كج كاركرد 
بود از همان زمان نئوفئوداليسم در اقتصاد ايران و اجتماع 
 ايران حاكم شد. اطهاري با اشاره به تبعات اجتماعي معضل 
اجاره نش��يني در كالن شهرها گفت: تبعات اجتماعي به 
وجود آمده از افزايش ن��رخ اجاره امروز به عيان در جامعه 
ديده مي شود و خشنوت در حال گسترش است و كشوري 
كه وارد اقتصاد دانش بنيان نشود، حذف تمدني در آن شكل 
مي گيرد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: امروز ديگر 
مسووالن نمي توانند پشت بام خوابي را تكذيب كنند چراكه 

اين سبك زندگي را در كشورمان مي بينيم. 

   رشد جمعيت حاشيه نشين
وي با اش��اره به افزايش جمعيت حاشيه نشيني گفت: در 
فرايند چند سال گذشته جمعيت ساكن سكونتگاه هاي 
غيررس��مي از 20 درصد به 30 درصد افزايش پيدا كرده 
است. همچنين نظام كج كاركرد كشاورزي در ايران و انقالب 
خرده بورژوازي و به نوعي تقسيم زمين باعث امواج جديدي 
از مهاجرت روستايي به كالن شهرها شده به طوري كه كل 
روستاها در حال ريش��ه كن شدن هستند. از سوي ديگر 
افزايش اجاره بها و هزينه هاي زندگي باعث مي ش��ود كه 
خانوار كم درآمد شهري به سمت سكونتگاه غير رسمي و 
حاشيه نشيني هدايت شوند و سرعت حاشيه نشيني از نيمه 

دهه 90 به طور قابل توجهي افزايش يافته است. 
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مالكان بناهاي تاريخي از پرداخت 
عوارض مرمت معاف شدند

سرپرست مديريت بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران 
از آغاز ص��دور پروانه مرمت براي بناهاي ارزش��مند 
و تاريخ��ي خبر داد و گفت: مال��كان بناهاي تاريخي 
از پرداخ��ت عوارض مرمت معاف ش��دند. به گزارش 
تسنيم؛ نيما نيازمند با بيان اينكه »صدور پروانه مرمت و 
بهره برداري از بناهاي تاريخي و ارزشمند شهر تهران«، 
بازگشت حيات شهري به بناهاي تاريخي و ارزشمند 
شهر تهران را به دنبال دارد، گفت: اليحه »فرآيند صدور 
پروانه مرمت و بهره برداري از بناهاي تاريخي و ارزشمند 
شهر تهران« با هدف حفاظت از ميراث تاريخي شهر و 
بهره برداري از ارزش هاي معماري، تاريخي و فرهنگي 
باف��ت و بناهاي ارزش��مند كالن ش��هر، تصويب و به 
مناطق ابالغ ش��د كه با توجه به بسته تشويقي كه در 
اين مصوبه براي صاحبان اي��ن امالك در نظر گرفته 
شده، انگيزه حفاظت از بناهاي داراي ارزش، افزايش 
خواهد يافت. وي تصريح ك��رد: به منظور اجراي اين 
مصوبه، كميته اي تحت عنوان »كميته فني« با عضويت 
مديريت بافت و بناهاي تاريخي ش��هرداري تهران به 
عنوان دبير كميته، نماينده اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي، يك نفر كارشناس خبره 
ب��ا معرفي و انتخاب كميس��يون هاي شهرس��ازي و 
معماري و فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر 
تهران، نماينده معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
تهران، معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه 
مربوطه، نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط، 
تشكيل خواهد ش��د. در اين كميته، درخواست ها و 
طرح هاي مربوط ب��ه مرمت و احياء بناهاي تاريخي و 
ارزشمند شهر تهران و تعيين كاربرد براي آنها با توجه 
به ضوابط و مقررات مشخص و مصوبات مالك عمل، 
مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد. نيازمند با 
اش��اره به اينكه اكنون فعاليت بسياري از كارگاه هاي 
مرمت بناهاي تاريخي به دليل عدم پرداخت عوارض، 
متوقف شده است، اظهار كرد: با توجه به ابالغيه مذكور، 
از اين پس بناهاي مشمول اين مصوبه در فرايند صدور 
پروانه مرمت، از پرداخت عوارض قيد شده در »قانون 
حمايت از مرمت و احياء بافت هاي تاريخي- فرهنگي« 
و همچنين عوارض مربوط به مصوبه »نحوه محاسبه و 
دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني 
در شهر تهران و عوارض استفاده موقت در شهر تهران« 
معاف ش��ده و در صورت الحاقات به بنا، حداكثر تا 5 
درصد مشمول عوارض مي شوند. مدير بافت تاريخي 
شهر تهران ادامه داد: يكي ديگر از مزاياي صدور پروانه 
مرمت و احياء، حذف تخلفات با سيس��تمي ش��دن 
فرآيند بررسي و صدور پروانه است. نيازمند با اشاره به 
اينكه ابالغ دستورالعمل صدور پروانه مرمت، اقدامي 
مهم و نقطه عطفي در تقويت اقتصاد گردش��گري و 
كمك به بازگش��ت هويت معماري در تهران اس��ت، 
اظهار كرد:  تاكنون ساز و كار مشخص و شفافي براي 
مرمت و بهره برداري از ابنيه واجد ارزش، وجود نداشته 
و شهرداري تهران، صرفًا يك نوع پروانه، آن هم پروانه 
تخريب و نوسازي براي امالك صادر مي كرده اما از اين 
پس در راستاي دستيابي به اهداف توسعه، رونق صنعت 
گردشگري، اقتصاد پايدار شهر، ارتقاء جايگاه تهران و 
استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در بافت و بناهاي 
تاريخي و ارزش��مند پايتخت، نسبت به ساماندهي و 
حفاظت فعال از آنها اقدام شايسته انجام خواهد شد. 
وي افزود: مجموعه رويكردهاي تشويقي مديريت 
ش��هري در اين دوره موجب خواهد ش��د تا بخش 
خصوصي، دولتي و عمومي ت��الش كنند بناهاي 
ارزش��مند و تاريخي را به عنوان يك فرصت تلقي 
كرده و شاهد افزايش فضاهاي فرهنگي، گالري ها، 
كافه ها، اقامتگاه ها و هتل ها، موزه ها و خانه موزه ها 
در شهر باشيم و تعداد بناهاي تاريخي حفظ شده در 

پايتخت به چندين برابر گذشته برسد.

پيشنهاد خريد اتوبوس 
دست دوم به رييس جمهوري

مجيد شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران جزييات ورود حدود 1000 دستگاه اتوبوس دست 
دوم به ناوگان حمل و نقل عمومي تهران را تشريح كرد. 
وي با اش��اره به تجربه موفق ورود اينگونه اتوبوس ها به 
تهران اظهار كرد: در گذشته يك سابقه موفق داشتيم كه 
اتوبوس هاي »ايكاروس« در دوره اي وارد ناوگان شدند 
و از آنجايي كه نسبت به اتوبوس هاي موجود آن زمان 
وضعيت بهتري داشت هم راننده و هم مردم راضي بودند 
و سال ها اين اتوبوس ها در تهران كار كرد. او در پاسخ به 
اينكه خريد اتوبوس هاي دست دوم در چه مرحله اي قرار 
دارد، اظهار كرد: مذاكرات مختلفي داشتيم و پيشنهادات 
مختلفي به ما ارايه ش��ده كه از نظر كيفيت و قيمت در 
حال بررسي هس��تيم؛ اما از آنجايي كه نياز به مصوبه 
دولت دارد، شهردار تهران پيشنهاد را به رييس جمهور 
داده و رييس جمهور نيز دستور دادند كه در كميسيون 
زيربنايي دولت اين مساله بررسي شود و بررسي اوليه 
انجام شده و توافق با وزارت كشور و صنعت نيز صورت 
گرفته است و مالحظات سازمان محيط زيست نيز لحاظ 
شده و االن فقط منتظر تصويب در دولت هستيم و اگر اين 
مهم تصويب شود در پشتوانه قانوني و مجوزها مشكلي 
نخواهيم داش��ت و بر روي بررسي پيشنهادات تمركز 
مي كنيم. وي با بيان اينكه برخي از پيش��نهادات قابل 
بررسي است و همه پيشنهادات از خريد اتوبوس داخلي 
ارزان تر است، گفت: ما در بررسي مان به ميزان كاركرد، 
مدل، شاخص هاي محيط زيستي و غيره توجه مي كنيم. 
شفيعي در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نيست كه از 
توليد داخلي براي تامين اتوبوس ها استفاده كنيم؟ 
اظهار كرد: روزي دو ميليون نفر با اتوبوس جابه جا 
مي شوند كه به دليل كمبود شديد ناوگان در فشار 
و زحمت هستند و از طرفي ديگر بحث حمايت از 
توليد داخل به طور جدي دنبال مي ش��ود و ما بايد 
براي اين چالش راهكار مناسبي ارايه كنيم كه هر دو 

طرف يعني مردم و خودروساز ديده شوند.

هشدار درباره
پيامك هاي جعلي نهضت مسكن

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
 طي اطالعيه اي از متقاضيان نهضت ملي مس��كن 
در خواست كرد تا از باز كردن پيامك هاي واريز وجه 
خودداري كنند.به گزارش مهر، معاونت مس��كن 
و س��اختمان اين وزارت خانه ط��ي اطالعيه اي از 
متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن، در خواست كرد 
تا از باز كردن هرگونه پيامك دريافتي از شماره هاي 
شخصي با موضوعاتي همچون واريز وجه خودداري 
كنند. در اين اطالعيه همچنين از شهروندان خواسته 
است با توجه به اينكه در برخي استان ها پيامك واريز 
وجه از شماره هاي ناشناس به متقاضيان طرح نهضت 
ملي مسكن ارسال شده كه محتمل بر كالهبرداري 
از متقاضيان و بروز نارضايتي و عدم اطمينان مردم 
به دستگاه اجرايي است، مراقب اين پيامك ها باشند. 
همچنين در بخش ديگري از اين اطالعيه تاكيد شده 
است متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن الزم است 
آگاه باش��ند هرگونه پيامك دريافتي از شماره هاي 
شخصي با موضوعاتي همچون واريز وجه، جعلي و 
به قصد كالهبرداري و سرقت اطالعات حساب آنها 
بوده و الزم است متقاضيان از باز كردن لينك هاي 
ارسالي در اين پيامك ها يا واريز وجه به شماره هاي 

اعالمي در آنها اكيداً خودداري كنند.

عبور اولين قطار كانتينري از كريدور 
ريلي چين-قزاقستان-ايران-اروپا

مديرعامل شركت راه آهن از تردد نخستين قطار حامل 
محموله كانتينر از كريدور ريلي چين-قزاقس��تان-

ايران-اروپا طي يك ماه آينده خبر داد. به گزارش مهر، 
هيات بلندپايه اي از كشور قزاقستان با حضور معاون 
نخس��ت وزير و وزير همگراي��ي و تجارت و همچنين 
رييس راه آهن اين كشور با سيد ميعاد صالحي، معاون 
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت راه آهن، صبح 
دوشنبه 2 خرداد ماه در ساختمان شهداي راه آهن ديدار 
و گفت وگو كردند. دو طرف در اين ديدار درباره توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و توس��عه حمل و نقل ريلي 
گفت وگو و روساي راه آهن دو كشور، تفاهم نامه افزايش 
همكاري هاي ريل��ي و تعيين تعرفه ترجيحي بين دو 
كشور به منظور افزايش قابل توجه ترانزيت بار عبوري 
از ايران را امضا كردند. با اجراي اين تفاهم نامه، بخشي از 
بار عبوري از كريدور ريلي چين- روسيه- اروپا از كريدور 
ريلي چين- قزاقستان- ايران- اروپا جابه جا خواهد شد. 
در اين ديدار طرفين ضمن امضاي تفاهم نامه، توافق 
كردند كه اولين قطار كانتينري چين-قزاقستان-ايران-

تركيه تا كمتر از يك ماه آينده وارد ايران شود.

لغو پروازهاي نجف و بغداد
تا اطالع ثانوي

سخنگوي شهر فرودگاهي امام خميني)ره( از كنسل 
شدن پروازهاي امروز تهران به مقصد نجف و بغداد 
به دليل بدي آب و هوا خبر داد و گفت: تا عادي شدن 
شرايط و باز شدن فرودگاه هاي اين دو شهر در بغداد 
پروازهاي مذكور انجام نخواهد شد. سخنگوي شهر 
فرودگاهي امام خميني)ره( از كنسل شدن پروازهاي 
امروز تهران به مقصد نجف و بغداد به دليل بدي آب 
و هوا خبر داد و گفت: تا عادي ش��دن ش��رايط و باز 
شدن فرودگاه هاي اين دو شهر در بغداد پروازهاي 
مذكور انجام نخواهد شد. جواد صالحي در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به افزايش گرد و غبار در 
عراق فرودگاه نجف و بغداد تعطيل ش��ده و شرايط 
پذيرفتن مسافر و پرواز را ندارند بنابراين پروازهاي 
امروز تهران به نجف از ساعات اوليه صبح لغو شده 
است.وي افزود: گرچه تا عصر امروز پروازي به بغداد 
نداريم اما اگر شر ايط جوي عراق همين گونه ادامه 
پيدا كند مسلما پروازهاي تهران بغداد نيز لغو خواهد 
شد چرا كه كاهش ديد خلبان اجازه پرواز را نمي دهد.   
سخنگوي شهر فرودگاهي امام خميني)ره( اعالم 
ك��رد: از همه مردم مي خواهيم قب��ل از عزيمت به 
فر ودگاه امام خميني)ره( اطالعات پرواز خود را از 
طريق شماره تلفن 0215100118 يا سايت شهر 
فرودگاهي امام خميني بررسي كنند و در صورت از 

سرگيري پروازها به فرودگاه بيايند.
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مسكن در كشاكش مهاجرت هاي داخلي و خارجي

نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
درباره علت ضعف در ارتباط ميان صنايع و شركت هاي 
دانش بنيان معتقد اس��ت: با توجه به تاكيدي كه رهبر 
معظم انقالب امس��ال بر رش��د و توليد دانش بنيان ها 
داشتند رييس جمهور و دستگاه هاي اجرايي بايد بتوانند 
به دستگاه هاي اجرايي ابالغيه هاي الزم را داشته باشند 
تا آنها به س��مت ش��ركت هاي دانش بنيان سوق پيدا 
كنند و محصوالت آنها را خريداري كنند. شركت هاي 
دانش بنيان مي توانند توليدات مورد نياز دستگاه هاي 

اجرايي را در چرخه توليدشان داشته باشند.
اسماعيل حسين زهي، نماينده مردم خاش، ميرجاوه، 
بخش هاي نصرت آباد و كورين در مجلس در گفت و گو 
با »تعادل« گفت: اين دستگاه هاي اجرايي نبايد اجازه 
داشته باشند كه از نمونه مش��ابه خارجي محصوالت 
دانش بنيان استفاده كنند عالوه بر اين دولت براي اينكه 
اين اتصال برقرار شود هم به دستگاه هاي اجرايي كه از 
اين محصوالت استفاده كنند تسهيالتي ارايه مي كند و 
هم شركت هاي دانش بنيان را مورد حمايت قرار  بدهد. 
ما بايد تمام اقدامات الزم براي تقويت شركت هاي دانش 
بنيان را انجام بدهيم تا از واردات خارجي بي نياز و متكي 
به خودمان باشيم تا به اين وسيله اثر تحريم هاي خارجي 
را از بين ببريم در اين راه شركت هاي دانش بنيان كمك 
حال دستگاه هاي اجرايي خواهند شد تا با مشكلي مواجه 
نشوند. نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي 

اس��المي با بيان اينكه ما بايد اين اعتماد را به فرزندان 
خودمان كه در شركت هاي دانش بنيان مشغول هستند 
داشته باشيم، تاكيد كرد: دستگاه ها بايد در اقدامات خود 
از مشاوره هاي اين شركت ها استفاده كنند. متاسفانه 
در سنوات گذشته واردات كاالي خارجي در كشور باب 
شده بود و اين مس��اله باعث شده بود كه به محصوالت 
اين شركت ها بي توجهي  ش��ود. براي حل اين مشكل 
بايد تسهيالتي براي دستگاه هايي كه از محصوالت اين 
شركت ها استفاده مي كنند در نظر گرفته شود. عالوه 
بر اين مش��كل ديگري كه اين ش��ركت ها با آن مواجه 
بودن��د بحث گرفتن مجوز بود كه با بروكراس��ي اداري 
پيشرفت هايي كه در ادارات گرفته بود، باعث شده بود كه 
اين شركت ها و كساني كه به دنبال مجوز بودند از ادامه 
راه منصرف و اكثر اين جوانان جذب كشورهاي خارجي 
شدند. حسين زهي در ادامه خاطرنشان كرد: بايد يك 
عامل بازدارنده تعيين شود كه اگر اين دستگاه هاي اجرايي 
از كاالي خارجي استفاده كنند كه مشابه داخلي آن وجود 
دارد دستگاه هاي نظارتي اسم ديوان محاسبات با آنها 
برخورد خواهند كرد. با توجه به اقداماتي كه امسال انجام 
شده است دستگاه هاي اجرايي از شركت هاي دانش بنيان 
به عنوان يك بازوي قدرتمند اس��تفاده خواهند كرد.  
نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: خيلي از كشورهاي خارجي با پيشنهادهاي 
اغواكننده و دادن بورسيه هاي عالي به اين جوانان خواهان 

جذب آنها هس��تند ولي ما بايد خودمان اقدامي انجام 
بدهيم تا اين جوانان نخبه در كشور هاي خودمان باقي 
بمانند نه اينكه ميل به مهاجرت پيدا كنند. ما بايد در كشور 
آنقدر رشد پيدا كنيم كه محصوالت اين جوانان را به خارج 
از كشور صادر كنيم نه اينكه از محصوالت مشابه خارجي 
اس��تفاده كنيم. وي همچنين گف��ت: وزارتخانه هاي 
مهم مثل وزارت صنعت و وزارت نفت كه در اين زمينه 
نقش موث��ري دارند و همچنين س��اير وزارتخانه ها در 
اين راستا وارد شده اند و اقدامات الزم براي توجه به اين 
شركت ها را در دس��تور كار هاي خودشان قرار داده اند. 
اغلب كارشناسان بر اين اعتقادند، پيشرفت علمي زماني 
زمينه را براي توسعه اقتصادي يك كشور فراهم مي كند 
كه دانش با صنعت پيوند خورده و تبديل به صنايعي كارا 
شود. مي توان گفت، حلقه مفقوده در اقتصاد دانش بنيان 
همين موضوع است و در صورت تحقق اين ارتباط، نه تنها 
مسير توسعه و پيشرفت كشورمان هموار مي شود، بلكه 
مديريت تحريم ها نيز كاري سهل و آسان خواهد شد. 
حسين زهي ادامه داد: حمايت ما از توليد، كار و سرمايه 
دانش بنيان مي تواند نقش عظيمي در خوداتكايي و عدم 
وابستگي به درآمدهاي نفتي ايفا كند و نتيجه دلخواه را 
به همراه داشته باشد و ما را از اقتصاد رانتي جدا كند. به 
همين دليل توجه و حمايت از توليدات دانش بنيان بايد 
در صدر مسائل قرار بگيرد. در حقيقت سرمايه انساني 
خالق، نوآور و دانش محور با توجه به تركيب جمعيتي 

و جمعيت باالي جوانان تحصيلكرده و نيروي انساني به 
عنوان بزرگ ترين و با ارزش ترين سرمايه كشور به عنوان 
يكي از اساسي ترين پيش نيازهاي اقتصاد دانش بنيان، 

بايد مورد توجه قرار بگيرد.
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اصالحمنطقيبورس
 قابل توجه هستند و در نهايت با اندكي تفاوت زماني مسير 
اصلي خود را در پيش خواهند گرفت. و بازار س��رمايه در 
تمامي فراز و فرود هاي خود طبق تجربه ساليان گذشته به 
خوبي فرصت هاي سوارشدن و پياده شدن خود را خواهد 

داد و يكي از بهترين زمان هاي سوار شدن بر موج رشدي 
بازار در حين استراحت بازار )اصالح هاي مقطعي( است.

و در كالم آخ��ر و مهم ترين مس��اله كه كلي��د نجات از 
بسياري از مشكالت در بازار اس��ت دوري از هيجانات و 

كنترل احساسات است كه كم كم در آينده اي نزديك با 
شتاب گرفتن موج بازار )چه در جهت رشد و چه در جهت 
افت( در روحيات ش��ما به وجود مي آيد و در آن موقع به 

اوج خود مي رسد.

ادامه از صفحه اول



با وجود اينكه قيمت بيت كوين در هفت روز گذش��ته 
نوسان چنداني نداش��ته، وضعيت نمودار آن خوب به 
نظر نمي رس��د. كندل هفتگي اي��ن ارز ديجيتال براي 
هشتمين بار متوالي در ضرر بسته   شده و مسير قيمت 

هنوز مشخص نيست.
بيت  كوين در ابتداي هفته جاري شادي چنداني براي 
خريداران خود به ارمغان نياورد و كندل هفتگي منتهي 
به ۲۲ مه )۱ خرداد( آن در نزديكي ۳۰,۰۰۰ دالر و با ضرر 
بسته  شده  است. بيت كوين بعد از اتمام هفته معامالتي 
وال استريت )بازار س��هام امريكا( و در روزهاي شنبه و 
يكشنبه در محدوده باريكي نوسان مي كرد. با توجه به 
نبود نوسان  ها گسترده، معامله گران اميدوار بودند كه 
اين ارز ديجيتال به س��مت نواحي حمايتي يا مقاومتي 
باالتري حركت كند. كريپتو تون��ي معامله گر ارزهاي 
ديجيتال، در اين باره گفته  است: »بيت كوين هنوز بين 
منطقه عرضه و تقاضا گير كرده است. اميدوارم امروز اين 
ارز ديجيتال يك شكست قيمتي داشته باشد تا فرصتي 
براي كس��ب سود ما فراهم ش��ود.« طبق گفته هاي او، 
اهداف نزولي و صعودي اين ارز ديجيتال به ترتيب حدود 
۲۷,۹۰۰ و ۳۱,۰۰۰ دالر هستند. متيو هايلند، تحليلگر 
بازار ارزهاي ديجيتال، هم گفته  اس��ت كه بيت كوين 
در منطقه مهمي ق��رار دارد و باي��د تصميم بگيرد كه 
مي خواهد صعود كند يا سقوط. مايكل ون دپوپ، يكي 
از نويسندگان وب س��ايت كوين تلگراف كه اكثر مواقع 
ديدگاهي صعودي نس��بت به قيمت بيت كوين دارد، 
گفته  اس��ت انتظار دارد در هفته آينده روند بيت كوين 
صعودي باشد و »اعدادي سبزي روي نمودار« آن ديده 
شود. بيت كوين هفته گذشته را در حوالي ۳۰,۰۰۰ دالر 
به اتمام رساند و كندل هفتگي آن براي هشتمين بار در 
ضرر بسته  شد. گفتني است كه اين خود ركورد جديدي 
محسوب مي ش��ود. عالوه بر اين، آش��فتگي بازارهاي 
بين المللي مي تواند هفته مجمع جهاني اقتصاد را كه از 
امروز شروع شده است، تحت الشعاع قرار دهد. شاخص 
»S&P5۰۰« در ح��ال حاضر ۲۰ درصد پايين تر از اوج 
تاريخي خود قرار دارد و رسمًا وارد بازار نزولي شده  است. 
با اين حال، پلن سي، يكي از تحليل گران محبوب توييتر، 
به اين نكته اشاره كرده است كه همبستگي بيت كوين با 
بازار سهام در مقايسه با ماه هاي قبل كاهش يافته  است.

    قيمت كاردانو ممكن است نصف شود
قيمت كاردانو نيز در هفته هاي اخير به دنبال س��قوط 
بيت كوين دچار افت ش��ديدي ش��ده اس��ت. با وجود 
اينكه اين ارز ديجيتال همين ح��اال هم با اوج تاريخي 
خود فاصله زي��ادي دارد، يكي از تحليلگ��ران بازار ارز 
ديجيت��ال از احتمال س��قوط بيش��تر كاردانو و حتي 
نصف ش��دن قيمت آن خبر داده است. بنجامين كاون، 
يك تحليلگران شناخته شده ارزهاي ديجيتال، اعالم 
كرده است در صورتي كه روند نزولي بازار شديدتر شود، 
مي توان اهداف قيمتي جديدي را براي كاردانو در نظر 
گرفت. كاون در برنامه تحليلي جديد خود به۷4۳ هزار 
دنبال كننده كانال يوتيوبش گفته اس��ت كه با نگاه به 
نمودار »كاردانو/ بيت كوين« مي توان تشخيص داد اين 
جفت ارز در ميانه يك روند نزولي قوي قرار دارد. كاون 
گفته است اگر جفت ارز كاردانو/ بيت كوين به پايين ترين 
سطح خود نزديك به سطوح بازار نزولي سال ۲۰۱۸ با 
قيمت ۸5/۰۰۰/۰۰۰ بيت كوين يا ۰.۲5 دالر بازگردد، 

اين ارز ديجيتال در ادامه بي��ش از نيمي از ارزش خود 
را از دس��ت خواهد داد. او افزود: »اكن��ون در يك بازار 
نزولي هستيم. مي دانيم كه آلت كوين ها در بازار نزولي 
كامال نابود مي ش��وند. همچنين ارزش آلت كوين ها در 
مقابل بيت كوين عالوه بر بازارهاي نزولي، در بازارهاي 
صعودي نيز كاهش پيدا مي كند. اگر بيت كوين به كف 
قيمتي خود در اين بازار نزولي برسد، ممكن است شاهد 
يك كاهش 55 درصدي ديگر در قيمت كاردانو باشيم. 
كاهش 55 درص��دي از قيمت فعلي كاردان��و، اين ارز 
ديجيتال را به سطح حدوداً ۰.۲5 دالري يا پايين تر از آن 
خواهد رساند. ضمن اينكه ممكن است قيمت در ادامه 
5۰ درصد ديگر هم اصالح شود.« كاون ادامه داد: »تصور 
نكنيد چنين چيزي امكان پذير نيست. آخرين چرخه 
نزولي بازار را به ياد دارم و حتي در آن شروع به خريدن 
كاردانو با قيمت ۰.۱۰ دالر كردم و آن زمان تصورم اين 
بود كه باهوش هستم. سپس قيمت كاردانو با افت ۸۰ 
درصدي مواجه شد. ممكن است به قيمت كنوني كاردانو 
و قيمت ۰.۱ دالري كه من خريدم نگاه كنيد و بگوييد 
كه پس از اين همه رش��د چرا شاكي هستي؟ اما در آن 
زمان با سقوط ۸۰ درصدي، خريد من هوشمندانه به نظر 
نمي رسيد. مردم فراموش مي كنند كه ضرركردن در بازار 
ارزهاي ديجيتال تا چه حد مي تواند وحشتناك باشد.« 

    بازارهاي نزولي بيت كوين از ابتدا
بيت كوين از ابتداي راه اندازي تاكنون، فراز و نشيب هاي 
زيادي را پشت سر گذاشته است. وقتي به نمودار قيمت 
آن نگاهي مي اندازيم، متوجه مي شويم كه روند كلي بازار 
اين ارز ديجيتال صعودي بوده است؛ اما در دوره هايي، 
بيت كوين درگير بازار نزولي شده و افت قيمت متعددي 
تجربه كرده اس��ت. آنچه باي��د بدانيم، اين اس��ت كه 
بيت كوين توانس��ته پس از ي��ك دوره نزولي، با قدرت 

بيش��تري بازگردد. اين روزها نيز بارديگر بيت كوين در 
روندي نزولي قرار گرفته و بسياري از سرمايه گذاران را با 
ضررهاي چشمگيري مواجه كرده است. مسلمًا نوسان 

قيمت جزئي جدايي ناپذير از ارزهاي ديجيتال است. 

    بازار نزولي سال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲
قيمت بيت كوي��ن از ۲۹ دالر در ۸ژوئن ۲۰۱۱ به ۲.۱۰ 
دالر در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ كاهش يافت. درحقيقت، قبل 
از آنكه بس��ياري از وجود چيزي به  نام بيت كوين آگاه 
باش��ند، بدترين بازار نزولي اتفاق افت��اد. در آن زمان، 
قيمت بيت كوين ۹۳درصد سقوط كرد. اگر با شناخت 
امروزمان از بيت كوين به بيشترين قيمت تاريخي اين ارز 
ديجيتال در آن برهه نگاه كنيم، مي بينيم كه خريد اين 
دارايي ديجيتال حتي در سقف قيمتي اش نيز دستاوردي 
بزرگ به حس��اب مي آمد. البته افراد اندكي در آن زمان 
مي توانس��تند پيش بيني كنند كه در ۱۰ سال آينده، 
بيت كوين به حدود ۶۹هزار دالر مي رس��د. پس از اين 
افت اوليه، بيش از يك سال طول كشيد تا قيمت دوباره 
بهبود يابد و به سقف هاي جديد دست پيدا كند. در آن 
دوره، درك اينكه كه بيت كوين قرار است در طول سال ها 
تكامل پيدا كند و از ارزي دارك نت به انقالبي در سيستم 
پولي آينده تبديل شود، كار چندان آساني نبود. هنگامي 
كه قيمت بيت كوين در اوايل سال ۲۰۱۳ از سقف قيمت 

قبلي اش عبور كرد، هرگز به كمتر از آن بازنگشت.

    بازار نزولي سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶
در دوره نزول��ي ۲۰۱4 ت��ا ۲۰۱۶، قيم��ت بيت كوين 
از ۱,۱۳5 دالر در 4 دس��امبر ۲۰۱۳ ب��ه ۱۷5 دالر در 
۱4 ژانويه ۲۰۱5 س��قوط كرد. در اواخر س��ال ۲۰۱۳ و 
ابتداي سال ۲۰۱4، دو اتفاق مهم رخ داد: ۱. بازار جاده 
ابريشم تعطيل و راس اولبريكت، سازنده اين بازار، نيز به 

حبس ابد و بدون آزادي مشروط محكوم شد؛ ۲.صرافي 
مت گوكس ورشكسته ش��د. اينها ازجمله داليل مهم 
ايجاد بازار نزولي آن دوره بودند. با بسته شدن دو پايگاه 
اصل��ي بيت كوين و ضرره��اي فراوان كارب��ران، ازنظر 
بس��ياري از كارشناسان بيت كوين به پايان مسير خود 
رسيده بود. ازآن جاكه قيمت بيت كوين ۸5درصد سقوط 
كرده بود، بسياري از مخالفان اين ارز ديجيتال مقاله هايي 
تند با عنوان هايي مانند »مرگ بيت كوين« مي نوشتند. 
اغلب اين مقاالت نيز لحني مانند »ما كه به شما گفته 
بوديم چنين خواهد شد« داشتند. بااين حال، كساني كه 
دوره نزولي اول، يعن��ي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ را تجربه كرده 
بودند، آموزش هاي الزم براي گذراندن چنين دوره هايي 
را به دس��ت آورده بودند و عقيده داشتند كه بيت كوين 
قوي تر از گذشته باز مي گردد. هنگامي كه قيمت در اوايل 
سال ۲۰۱۷ از سقف قبلي اش عبور كرد، ديگر هرگز به 

كمتر از ۱,۰۰۰ دالر بازنگشت.

    بازار نزولي سال هاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰
يكي ديگر از سقوط هاي معروف بيت  كوين، كاهش 
ارزش آن از ۱۹,۶4۰ دالر در ۱۶ دس��امبر ۲۰۱۷ به 
۳,۱۸5 دالر در ۱5 دس��امبر ۲۰۱۸ بود. بسياري از 
اين دوره نزولي با نام زمس��تان ارزه��اي ديجيتال 
ياد مي كنند. اين نام گذاري به اين دليل مطرح شد 
كه س��قوط عمده و كاهش قيمت به ۳هزار دالر در 
زمستان ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رخ داد. گذراندن زمستان 
ارزهاي ديجيتال آن هم پ��س از افزايش قيمت در 
بهار و تابستان ۲۰۱۹ كه بهاي بيت كوين را به ۱۲هزار 
دالر رس��انده بود، كار دش��واري ب��ود. باوجوداين، 
بارديگر قيمت بيت كوين با قدرتي بيش از پيش بهبود 
يافت و به  نظر مي رسد اين ارز ديجيتال هرگز به كمتر 

از ۲۰هزار دالر باز نخواهد گشت. 

دنياي فناوريدريچه
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تكنولوژي هنوز براي متاورس 
آماده نيست

جمله آشنايي است: »ساخت متاورس يك دهه زمان 
مي برد.« اما چرا چنين فرضي مطرح اس��ت؟ اول در 
ذهن تان يك متاورس اي��ده آل را تصور كنيد: حضور 
ميليون ها نفر در نقشه اي ش��بيه به جهان واقعي كه 
اقدامات تمام افراد غيرقابل فسخ و ماندگار است. براي 
مثال اگر مجسمه اي را در متاورس بشكنيد، اين مجسمه 
تا زمان تعمير مجدد شكسته باقي مي ماند. در نهايت 
هر بازيگر اين جهان خودمختاري كامل دارد و تا زماني 
ك��ه از قوانين متاورس پيروي كند، اختيار هر كاري را 
در هر كجاي اين جهان مجازي خواهد داش��ت. براي 
تحقق چنين متاورس��ي به قدرت 5G، پردازنده هاي 
نوين هوش مصنوعي، رايانش كوانتومي، رايانش لبه  
)Edge(، واقعيت تركيبي و واقعيت مجازي نياز داريم. 
اما در حال حاضر اي��ن تكنولوژي ها به اندازه كافي و با 
قيمت مقرون به صرفه در دسترس نيستند. در نتيجه 
تحقق متاورس حقيقي هدفي است كه فعاًل اجرايي 
نمي شود. براي درك بهتر مساله مقياس پذيري، ابتدا 
بايد با مش��كل »س��ه راهي بالك چين« بيشتر آشنا 
شويم. ويتاليك بيوترين، هم بنيان گذار اتريوم، براي 
اولين بار اين عبارت را ب��راي توجيه تاخير ها و قيمت 
باالي گس بالك چين اتريوم به كار برد. س��ه راهي مد 
نظر بيوترين به سه بعد تمركززدايي، مقايس پذيري و 
امنيت وب ۳ اش��اره دارد و پروژه ها بايد يكي را قرباني 
حفظ دو مورد ديگر كنن��د. او و همكارانش در اتريوم 
مجبور ش��دند براي حفظ يكپارچگ��ي بالك چين، 
مقياس پذي��ري را قرباني هدف خود كنند. در نتيجه، 
با شلوغ شدن شبكه، گره هاي تاييدكننده قيمت باال 
را ترجيح مي دهند. بالك چين ها با راه حل هايي مثل 
اثبات سهم، شاردينگ، روالپ )انجام تراكنش خارج 
از اليه يك( و راه حل هاي ديگر براي رفع اين مشكالت 
تالش كرده اند. بسياري با راه حل هاي اليه دومي بر اين 
محدوديت تراكنشي غلبه كرده اند و بالك چين بزرگي 
مثل اتريوم هم به س��مت مكانيسم اثبات سهم پيش 
مي رود كه البته نيازمند زمان و تالش زيادي اس��ت. 
با اين حال مساله مقياس پذيري در متاورس موضوع 
پيچيده و بزرگ تري است. در اين جهان خيالي، مشكل 
تنها انجام تراكنش و حجم باالي آنها نيست. پلتفرم هاي 
متاورسي موضوعاتي مثل روابط بين كاراكتر ها، نقشه، 
حالت هاي مختلف كاراكتر ها، قابليت هاي داخل پلتفرم 
و خيلي چيزهاي ديگر را شامل مي شوند. براي اينكه 
متاورسي بدون مش��كل و روان كار كند، بالك چيني 
عظيم با چندين زنجيره جانبي و اليه دوم نياز است كه 
تراكنش هاي بااليي را در ثانيه پشتيباني كند، هزينه 
 تراكنش پاييني داشته باش��د و در عين پشتيباني از 
NFTها، امكان همخواني ميان زنجيره اي را هم فراهم 

كند. در حال حاضر چنين تكنولوژي اي وجود ندارد.

    متاورس هاي متمركز و مقياس پذيري
اما اگر متاورس��ي يكي از جنبه هاي بالك چين يعني 
تمركززدايي را قرباني سرعت كند چه مي شود؟ با اينكه 
متاورس متمركز ديگر نگراني هايي مثل اجماع و دفتر 
كل توزيعي را ندارد، اما موانع زيادي بر سر راهش ايجاد 
مي شود. پلتفرم متمركزي مثل فورت نايت يا روبالكس 
را در نظ��ر بگيريد. بل��ه اين پلتفرم ه��ا مي توانند يك 
كنسرت واقعيت مجازي را ميزباني كنند، اما قابليت هاي 
كاراكتر ه��ا به تنها حركت و نظاره محدود مي ش��ود و 
بازيكنان ديگر مشاركت فعالي در اين مراسم ندارند. براي 
اينكه بتوانيم در يك كنسرت مجازي با صدها نفر ديگر 
شركت كنيم، بايد يكسري مشكالت مثل پهن باند و 
تاخير را رفع كنيم. پهن باند به عبارت ساده مقدار داده اي 
است كه در يك واحد زماني منتشر يا پردازش مي شود. 
پهن باند در حالت ايده آل نبايد محدوديتي داشته باشد 
و در كوتاه تري��ن زمان ممكن هر مقدار داده را پردازش 
كند؛ براي مثال، ش��ما در متاورس مي خواهيد به هر 
سمتي نگاه كنيد و تمام جزييات گرافيكي را مشاهده 
كنيد. اما در متاورس��ي مثل فورت نايت يا روبالكس، 
مقدار اطالعاتي كه دريافت و مشاهده مي كنيد پيشتر 
در دستگاه شما قرار مي گيرد و در صورت نياز استفاده 
مي شود. دليل اين شراط هم نبود زيرساخت مورد نياز 
براي اداره كردن اين حجم از پهن باند است. تاخير هم 
تفاوت زمان بين فشردن يك كليد و اجراي يك دستور 
در صفحه نمايش است. اگر يك بازي تفنگي چندنفره 
بازي كنيد، تاخير ايده آل براي شما صفر است تا در لحظه 
بتوانيد هر دستوري را اجرا كنيد. حاال تصور كنيد براي 
شليك يك گلوله، دستور شما بايد تا يك سرور مركزي 
سفر كند و بازگردد و تا آن زمان شما مرده ايد. به همين 
دليل است كه بيشتر بازي ها براي جلوگيري از تاخير، 
يكس��ري قابليت ها را از قبل در داخل دستگاه تعبيه 
مي كنند. اما براي اينكه كاره��ا در لحظه در متاورس 
انجام ش��وند، شما يا بايد تمام اقدامات ممكن را از قبل 
داخل دستگاه تعبيه كنيد )كه عماًل غيرممكن است( 
يا از اطالعات ابري استفاده كنيد. پس حتي با متمركز 
كردن پلتفرم، اين پلتفرم بدون تكنولوژي جديد قادر به 
رفع يكسري مشكالت نيست. با وجود تمامي اين موانع 
و مشكالت، بدون شك متاورس در مسير تكامل اينترنت 
قرار دارد. وب۳ پاسخي به موضوعاتي مثل شفافيت و 
قابليت رديابي است. اما سوال اينجاست كه چطور بايد 
اين مشكالت را حل كرد. بخش نامتمركز اين جريان 
به شدت بر چيزهايي مثل گرافيك  ساده تمركز دارد تا از 
مشكل سنگيني شبكه جلوگيري كند. به همين ترتيب، 
بس��ياري از پروژه ها براي مديريت ترافيك، مشاركت 
لحظه اي را محدود مي كنند. عمده اين رويكرد ها تنها 
راه حل هاي مقطعي هستند اما راه حل نهايي استفاده از 
قدرت 5G، واي فاي ۶ و محاسبه  لبه اي است تا بتوانيم 
ظرفيت پهن باند را افزايش و لتنسي را كاهش دهيم. به 
همين دليل بازه زماني يك دهه يا بيشتر براي تجربه 
متاورس ايده آل منطقي به نظر مي رسد. ما در اين فرايند 
نوآوري هاي��ي را پيش رو داريم و بس��ياري از ايده هاي 
جديد كه فعاًل مناسب به نظر مي رسند با گذشت زمان 
از رده خارج مي شوند. با اين حال، جامعه جهاني به سمت 
يك هدف بي بديل در تاريخ تكنولوژي حركت مي كند و 

مسلماً اين روند رفته رفته بهتر مي شود.

پايان پشتيباني واتس آپ
از دو نسخه iOS اپل

واتس اپ قصد دارد به پشتيباني از نسخه هاي ۱۰ و 
۱۱ سيستم عامل iOS اپل پايان دهد. به گزارش 
ايسنا به نقل از انگجت، در اعالن جديدي كه توسط 
وب سايت WABetaInfo مشاهده شده است، 
واتس اپ از كاربران آيفون خواسته است براي ادامه 
اس��تفاده از سرويس پيام رس��ان پس از ۲4 اكتبر، 
دستگاه شان را به جديدترين نسخه سيستم عامل 
موبايل اپل ارتقا دهند. در يك مقاله پش��تيباني از 
سوي واتس اپ خاطرنشان ش��ده كه اين شركت، 
سيستم عامل iOS ۱۲ را به عنوان يك مبنا براي 
كاربران آيفون توصيه مي كند. كاربراني كه آيفون 
5s، آيفون ۶ و آيفون ۶s دارند، همچنان مي توانند 
به استفاده از واتس اپ در دستگاه شان ادامه  دهند 
اما دارندگان مدل هاي آيف��ون 5 و آيفون5c بايد 
به فكر ارتقا به گوش��ي جديدي باشند. با توجه به 
اينكه يك دهه از عم��ر مدل هاي آيفون 5 و آيفون 
5c مي گذرد، احتماال اين اقدام شامل حال كاربران 

زيادي نخواهد شد. 

حذف ۷۰ هزار ويدئوي مربوط 
به جنگ اوكراين در يوتيوب

يوتيوب ادع��ا مي كن��د از زمان حمله روس��يه 
ب��ه اوكراين در اواخ��ر فوري��ه ۲۰۲۲ ميالدي، 
بي��ش از ۷۰ هزار ويدئو مرب��وط به اين درگيري 
را حذف كرده اس��ت. به گزارش مه��ر به نقل از 
انگجت، اين شركت به نشريه گاردين اعالم كرد 
بسياري از ويدئوها به دليل نقض قانون مربوط به 
رويدادهاي خشن حذف شده اند. طبق اين قانون 
توليد كنندگان محت��وا نمي توانند رويدادهايي 
مانن��د حمله را ان��كار كنند ي��ا بي اهميت جلوه 
دهن��د. البته يوتي��وب درباره اقدام��ات اجرايي 
توضيح زيادي نداد اما اش��اره كرد حدود ۹ هزار 
كان��ال را تعليق كرده اس��ت. ني��ل موهان مدير 
تولي��د محتواي يوتيوب در اين ب��اره به گاردين 
مي گويد: ما قانوني درباره رويدادهاي خش��ونت 
بار ب��زرگ داريم كه درباره م��واردي مانند انكار 
رويداده��اي مذك��ور اعمال مي ش��ود. آنچه در 
اوكراين اتفاق مي افتد نيز يك رويداد خشونت بار 
بزرگ است. در حقيقت تاكيدي بر نقش حياتي 
س��رويس هايي مانند يوتي��وب در جلوگيري از 
انتشار اطالعات نادرست در فضاي آنالين است. 
اين ش��بكه اجتماعي فقط در روسيه بيش از ۹۰ 

ميليون كاربر دارد.
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طوالنيترينروندنزوليتاريخبيتكوين

تاثير محدوديت  واردات آيفون بر رجيستري 

نوجواناندنياچشمبهصنعتفناوريدوختهاند

به گفته وزير ارتباطات دولت دوازدهم، سياست اعالم 
ممنوعيت واردات برخي گوشي هاي پرطرفدار اشتباه 
اس��ت و اين تصميم دور زدن سيس��تم رجيستري را 
براي قاچاقچيان مقرون به صرفه و توجيه پذير و يكي 
از سيستم هاي كارا در مقابله با قاچاق كاال به كشور را 
ناكارآمد خواهد كرد. به گزارش ايسنا، اگرچه واردات 
گوشي هاي آيفون به صورت رسمي از سوي مقامات از 
جمله وزارت صمت ممنوع نشده، اما ثبت سفارش اين 
كاالها در سامانه جامع تجارت با مشكل مواجه است و 
واردكنندگان هنگام مراجعه به اين سامانه با اين پيام 
مواجه مي شوند كه با توجه به قرارگيري تلفن همراه با 
برند اپل در گروه كااليي ۲۷، امكان ثبت س��فارش آن 
وجود ندارد. اين در حالي است كه هفته گذشته اعالم 
شده بود ثبت سفارش اين برند تا روز ۳۱ ارديبهشت 
محدود ش��ده و اكنون به نظر مي رس��د با تغيير گروه 
كااليي اين مدل گوش��ي ها، تصميم��ات جديدي در 
اين خصوص گرفته ش��ده اس��ت. در حالي كه تغيير 
گروه كاالي آيف��ون از ۲۳ به ۲۷، به معناي ممنوعيت 
واردات اين كاال نيس��ت، اما اخبار منتشرشده از عدم 
امكان ثبت سفارش براي اين كاال در يك ماه گذشته، 
باعث افزايش قيمت تا ۱۰ ميليون توماني گوشي هاي 
اين برند شده بود و از روز گذشته نيز اين كاالها باز هم 

افزايش قيمت داشتند. در عين حال فروش آيفون در 
فروشگاه هاي آنالين هم انجام نمي شود و با مراجعه به 
اين  وب س��ايت ها، اين كاالها با عدم موجودي  مواجه 
شده اند. البته داس��تان ممنوعيت گوشي هاي با برند 
آيفون از دو سال پيش مطرح شد، زماني كه اعالم شد 
دولت به دليل محدوديت هاي مالي و ارزي و مشكالت 
موجود، نمي تواند مثل قبل به همه واردكنندگان ارزي 
تخصيص دهد و به همين خاطر واردات با محدوديت 
بسيار بزرگي مواجه شده است و آن زمان، ممنوعيت 
واردات گوش��ي هاي بيش��تر از ۳۰۰ يورو يا پرچمدار 
مط��رح بود و اكنون ب��ا بروز مش��كالت ارزي، به نظر 
مي رس��د بار ديگر تصميم به ايج��اد محدوديت براي 
اين كاالها و اين بار گوشي هاي باالي ۶۰۰ دالر گرفته  
شده اس��ت. اين در حالي است كه پيش از اين انجمن 
واردكنن��دگان موبايل، نس��بت به تبع��ات احتمالي 
ممنوعيت قانوني واردات آيفون، هش��دار داده و گفته 
ش��ده بود با اين تصميم، قاچاق مسافري در اين حوزه 
به ش��دت رونق مي گيرد، كما اينكه در دو ماه اخير باز 
هم خريد و فروش پاس��پورت رونش گرفته و به شدت 
كاالي قاچاق مسافري وارد كشور شده كه هم ارز قاچاق 
از كشور خارج مي كند و هم گوشي هايي وارد شده كه 
گارانتي ندارد، بلكه يك كاالي بي اصالت اس��ت و در 

صورت مشكالت  آن، دست مردم به جايي بند نيست. 
هرچند ممنوعيت واردات آيفون با توجيه ارزبري آن 
صورت مي گيرد، محاسبات نشان مي دهد در يك سال 
گذش��ته كه حدود ۱۶۳ ميليون تن به ارزش ۱۰۱.۶ 
ميليارد دالر براي كل تجارت خارجي ايران ثبت شده 
است، سهم گوشي باالي ۶۰۰ دالر با ۱.۳ ميليارد دالر 
به حدود ۱.۲ درصد يعني حدود يك صدم اين تجارت 
مي رسد و در قياس با واردات 5۲ ميليارد دالري حدود 
۲.5 درصد را در اختيار دارد. آن هم در ش��رايطي كه به 
اس��تناد اعالم دولت و بانك مركزي، در چندماه اخير 
وضعيت درآمدها و ذخاير ارزي به حدي تقويت شده كه 
مشكلي در تامين ارز كاالهاي اساسي و به ويژه دارو وجود 
ندارد. از سوي ديگر اطالق لوكس بودن به موبايل هاي 
آيفون به دليل قيمت باالي ۶۰۰ دالري آنهاست، اين 
در حالي است كه به اعتقاد تحليلگران، در حوزه فناوري 
مفهومي با عنوان لوكس وجود ندارد. مدل هاي متنوعي 
از ديگر برندها در اين رده قيمتي وجود دارند و آيفون در 
اين رده قيمتي تنها نيست. دسته بندي موبايل ها فارغ از 
قيمت شان بر اساس امكانات و ويژگي هاي كاربرديشان 
است. به اين ترتيب كه موبايل هايي با امكاناتي برتر در 
رده پرچمداران قرار مي گيرند كه اتفاقا قيمتي بيشتر 
از ۶۰۰ دالر دارن��د. محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 

س��ابق ارتباطات و فناوري اطالعات در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: آخرين باري كه تصميم داشتند واردات 
آيفون را ممنوع كنند، از رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي خواستم كه گزارش سه ماهه واردات 
گوشي هاي تلفن همراه را برايم تهيه كند. گزارش گويا 
بود، ش��ركتي خارج از روال هميش��گي خود و س��اير 
شركت ها، حجم زيادي گوشي آيفون وارد كشور كرده 
بود. آنچه باعث ش��د، روال ممنوعيت واردات در سري 
قبل متوقف شود؛ ارس��ال اين مستندات به صاحبان 
تصميم بود. وي همچنين خاطرنشان كرد: در حالي 
كه خبرهاي خوبي از فروش نفت و بازگش��ت منابع 
آن از س��وي دولت مطرح مي شود و اين گشايش ها 
به ح��دي بوده كه خب��ر از عزم براي ص��دور مجوز 
واردات خودرو مي دهند؛ ممنوعيت ثبت س��فارش 
گوشي تلفن همراه به دليل محدوديت منابع ارزي 
با اخبار قبلي در تناقض اس��ت. چرا اصرار داش��ته و 
دارم كه سياس��ت اعالم ممنوعي��ت واردات برخي 
گوش��ي هاي پرطرفدار اشتباه اس��ت؟ دليل واضح 
اس��ت؛ اين تصميم دور زدن سيستم رجيستري را 
براي قاچاقچيان مقرون به صرفه و توجيه پذير خواهد 
كرد و به نوعي يكي از سيس��تم هاي كارا در مقابله 

با قاچاق كاال به كشور را ناكارآمد خواهد ساخت.

مطالعه اي كه كامپتي��ا )CompTIA( تحت عنوان 
»ديدگاه هاي دانش آموزان درباره فناوري و مشاغل« 
انجام داده تفكرات نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ س��اله را درباره 
طيفي از مسائل مرتبط با فناوري، مشاغلش و آينده 
كاري نشان مي دهد. طبق اين مطالعه از هر دو نوجوان، 
يك نفر ش��غلي در حوزه فناوري را براي آينده در نظر 
دارد. به گزارش پيوس��ت، كامپتي��ا )اتحاديه صنعت 
فناوري رايانه اي( اين تحقيق را از دس��امبر ۲۰۲۱ تا 
ژانويه ۲۰۲۲ انجام داده است. نظرسنجي ميداني در 
اس��تراليا، بلژيك، كانادا، هند، مالزي، امارات متحده 

عربي، عمان، عربس��تان س��عودي، بريتانيا و اياالت  
متحده انجام گرفت و در مجموع ۱۶۷۱ پاسخ دهنده 
در اين مطالعه ش��ركت كردند. اكثر اف��راد اين گروه 
سني، در نقاط مختلف دنيا به گزينه هاي شغلي شان 
فكر مي كنند و اكثريت مشهود )۶۱ درصد( برنامه اي 
براي آينده دارند. يك نفر از هر دو نفر به شغلي در حوزه 
فناوري فكر مي كند يا اين شغل را براي آينده اش در نظر 
گرفته  است. فناوري با زندگي نوجوانان گره خورده و 
اين وابستگي بيشتر هم خواهد شد. بخش بزرگ تري 
از نوجوانان ش��ركت كننده در اين نظرسنجي كه در 

كشورهايي با اقتصاد نوظهور سكونت دارند معتقدند 
وابستگي آنها به فناوري افزايش پيدا خواهد كرد )۶۱ 
درصد افزايش در اقتصادهاي نوظهور در برابر 5۰ درصد 
افزايش در اقتصادهاي در حال  توسعه( . نوجوانان تصور 
مي كنند فناوري مفيد و توانمندكننده است و در جهتي 
مثبت حركت مي كند. پس��رها )۶۳ درصد( بيشتر از 
دخترها )54 درصد( نظر مثبتي درباره فناوري دارند و 
جهت حركت آن را مثبت ارزيابي مي كنند. نوجوانان 
كشورهاي مختلف تا چه اندازه شغلي در حوزه فناوري 
را براي آينده خود در نظر دارند؟ ۶ دانش آموز از هر ۱۰ 

دانش آموز گزارش دادند كه با روند اتوماسيون و تاثير 
احتمالي آن بر آينده مشاغل آش��نايي دارند. حدود 
يك پنجم )۱۸ درصد( ش��ركت كننده ها شخصي را 
مي شناختند كه شغلش را به دليل توسعه فناوري هاي 
روباتيك و اتوماسيون از دست داده اند. نوجوانان بيشتر 
نگران تاثير فناوري هس��تند. هفت نف��ر از هر ۱۰ 
نفر نسبت به تاثير اتوماس��يون بر شغل آينده شان 
اب��راز نگراني كرده اند. انتظار م��ي رود فناوري هاي 
اتوماسيون باعث شوند از هر ۱۰ دانش آموز ۷ نفر به 

آموزش بيشتر نياز پيدا كنند.

 تراژدي انساني در قاب رسانه
 تصميم به جراحي اقتصادي گرفته است، بدون 
آماده ك��ردن اتاق عم��ل، فراخواندن متخصص 
بيهوشي، تامين دستگاه هاي مورد نياز و در كل 
فراهم س��ازي تيم جراحي متخصص، تنها اقدام 
به ش��كافتن پيكره بيمار ك��رده و آن را به حال 
خود رها كرده اس��ت. تصور مي كنيد يك چنين 
بيماري با اين ش��رايط چه وضعيتي را پشت سر 
خواهد گذاش��ت؟ دولت براي آغ��از جراحي در 
وهله نخست بايد مشكل تحريم ها و fatf را حل و 
فصل كند. در گام بعدي بايد نظامات اصلي توزيع 
ثروت ش��امل نظامات بانكي، يارانه اي و مالياتي 
را اص��الح كند. مقابل��ه با فس��اد و رانت خواري، 
اس��تفاده از افراد متخص��ص و كارآزم��وده و... 
گام هاي بع��دي يك چنين جراح��ي اقتصادي 
به شمار مي روند. مش��اوران كاربلد و متخصص 
اقتصادي، اجتماع��ي، فرهنگي و...به كار بگيرد، 
معافيت هاي مالياتي برخي نهادها و ارگان هاي 
بانفوذ را لغ��و كند، ريخت و پ��اش بودجه اي در 
خصوص رسانه هاي بي اثري چون صدا و سيما و... 
را پايان دهد و مهم تر از همه برنامه هاي رسانه اي 
دامنه داري را ب��راي اقناع عمومي ترتيب دهد تا 
نهايتا بتوان زمينه انج��ام يك چنين اصالحاتي 
را فراهم س��اخت. آغاز جراح��ي اقتصادي بدون 
اين زمينه ها مانند همان پزشكي است كه شكم 
بيمار خود را براي جراحي مي شكافد، بدون اينكه 
اتاق عمل و نيازهاي بعدي را آماده كرده باش��د. 
سرنوشت محتوم يك چنين بيماري بدون ترديد، 
ناخوشايند و تيره است. مگر اينكه تصميم سازان 
و سياس��ت گذاران متوجه اين واقعيت شوند كه 

هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد.

زماني براي كاهش هزينه ها
در سال هايي كه پول نفت به وفور وجود داشته و 
دسترسي به آن محدوديتي نداشته، دولت ها از 
اين منبع براي پاسخ دادن به نيازهايشان استفاده 
كرده اند و وقتي دسترس��ي به اين پول بنا به هر 
دليلي كاهش يافته، عمال مشكالتي جديد براي 
اقتصاد ايران به وجود آمده اس��ت. در سال هاي 
گذشته به خوبي نشانه اي از تداوم اين عملكرد را 
ديده ايم. با توجه به كسري بودجه، دولت مجبور 
شده به سمت استفاده از منابعي حركت كند كه 
بس��ياري از آنها خود تورم زا به حس��اب مي آيند 
و يكي از اصلي ترين داليل ت��ورم باال نيز همين 

موضوع است.
از اين رو چه امكان بازگش��ت به برج��ام و كنار 
رفتن تحريم ها فراهم ش��ود و چه نه، بايد طوري 
برنامه ري��زي كرد ك��ه ميزان دخال��ت دولت در 
اقتصاد كاهش پي��دا كن��د و هزينه هايي كه در 
حوزه هاي مختلف به كار بس��ته مي شود كاهش 
پي��دا كند، در غير اين ص��ورت همچنان دعوا بر 
سر منابع ادامه داشته و محدوديت اعتبارات در 

حوزه هاي مختلف مشكل ساز مي شوند.



تعادل |
بررسي قيمت ها در بازار خريد و فروش خودرو نشان 
مي دهد، همچنان خبري از معامالت نيست اما گويا 
بازار داللي تا ح��دودي از رونق افتاده و در برخي از 
خودروها شاهد كاهش قيمت ها نيز هستيم. البته 
هنوز هم قيمت ها در بازار آزاد اختالف بااليي نسبت 
به كارخانه دارد و همين امر تعلل فروشندگان را در 
معامالت بيش��تر مي كند چراكه اميد دارند با عدم 
فروش در روزهاي آينده سودهاي بيشتري كسب 
مي كنن��د فارغ از اينكه اخب��ار واردات هم تأثيرات 
مقطعي خود را برب��ازار مي گذارد. به اعتقاد فعاالن 
بازار اگرچ��ه واردات خ��ودروي خارجي بر كاهش 
قيمت خودرو ايراني تاثير خواهد گذاش��ت اما اين 
موضوع بس��تگي به ن��وع واردات خودروها دارد. به 
نحوي كه اگر قيمت خودوري ها معقول باشد قيمت 
خودروه��اي داخلي در بازار ش��اهد كاهش قيمت 
خواهند بود اما اگ��ر قيمت خودروهاي وارداتي باال 
باش��د به طبع تأثير خاصي بر بازار نخواهد گذاشت 
البته برخي از فع��االن اين حوزه پيش بيني كردند، 
اگر موضوع واردات خ��ودرو به صورت جدي دنبال 
ش��ود، قيمت خودروهاي خارجي بي��ن ۲۵ تا ۳۰ 

درصد كاهش يابد.

   چه خبر از بازار خودرو؟
روند قيمت ه��ا در بازار خودرو طي هفته گذش��ته 
نش��ان داد كه دالالن دس��ت از تالش بر نمي دارند 
و همچنان افس��ار بازار خودرو را به دس��ت دارند و 
اجازه كاه��ش قيمت ها را در اين ب��ازار نمي دهند. 
اين در حالي بود كه تجربه گذش��ته نشان مي دهد 
حتي خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد 

تاثيرگذار بوده است.
حال اما بررسي قيمت ها در بازار اولين روز از خرداد 
ماه امس��ال و مقايس��ه آن با هفته گذش��ته نشان 
مي دهد كه گوي��ا دالالن بيش از اين توان مقاومت 
نداشته  و بدين ترتيب خودرو در بازار آزاد در مسير 
كاهشي ش��دن قرار گرفت. البته هنوز هم قيمت ها 
در بازار آزاد بسيار فراتر از معمول و با فاصله بسيار از 
كارخانه تعيين مي شوند. نكته قابل توجه اينجاست 
كه محصوالت خ��ارج از توليد همچ��ون پرايد نيز 
همانند خودروهاي بر مدار خط توليد، باال و پايين 
مي ش��ود. البته برخالف آنچه كه برخي مي گويند، 
هنوز اين خودرو به زير ۲۰۰ ميليون تومان نرسيده 
است. به طور كلي بررسي بازار امروز و مقايسه آن با 
هفته گذشته نشان مي دهد كه در محصوالت گروه 
خودروسازي سايپا كاهش يك تا ۱۵ ميليون توماني 

شكل گرفته است.
در محصوالت ايران خودرو ني��ز كاهش يك تا ۱۳ 
ميليون تومان ب��راي محصوالت تولي��دي و البته 
۳۵ ميلي��ون تومان ب��راي محص��ول مونتاژي اين 

ش��ركت )هايما S۷ توربو( نس��بت به ابتداي هفته 
گذشته )ش��نبه( مش��هود اس��ت. رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نيز در 
مورد وضعيت بازار خودرو، گفته است: بازار خودرو 
در ركود سنگيني قرار دارد؛ به گونه اي كه فروشنده 
خودرو زياد است اما به دليل انتشار اخبار مربوط به 
واردات خودرو، خريداران تمايلي به خريد ندارند و 
از خريد عقب نش��يني كرده اند تا ببينند آينده چه 
مي ش��ود. س��عيد موتمني افزود: قيمت خودرو در 
بازار روند كاهشي به خود گرفته اما همچنان نسبت 
به اس��فند ماه س��ال گذشته و اوايل س��ال جاري، 
قيمت ها باالست و منطقي نيست. نكته قابل توجه 
آنكه اغلب قيمت ها روي كاغذ است و نمي توان گفت 
قيمت هاي فعلي، قيمت هايي است كه خودرو با آنها 
مورد معامله قرار مي گيرد. به اعتقاد وي، در صورتي 
كه وضعيت عرضه بهبود يابد و نياز بازار چه از طريق 
واردات و چه از طريق توليد داخل تأمين مي شود، 
قطعًا فاصله قيمتي ايجاد ش��ده بين كارخانه و بازار 

برطرف مي شود. 

    قيمت خودرو سقوط مي كند؟ 
از سوي ديگر، به گفته كارشناسان، در حال حاضر 
ب��ازار متاثر از اخبار آزادس��ازي واردات و تورم قرار 

گرفته است. ش��يب قيمت ها نيز منفي شده است. 
اين روند نوس��ان قيمتي در روزه��اي آينده ادامه 
دارد. البته اگ��ر براي تدوين آيين نامه واردات تعلل 
شود، ممكن است موج جديدي از نوسان قيمتي را 

در اوايل تابستان مشاهده كنيم.
در همين حال، ريي��س اتحاديه نمايش��گاه داران 
و فروش��ندگان اتومبيل مش��هد ه��م در خصوص 
وضعيت بازار خ��ودرو اظهار ك��رد: در حال حاضر 
خبرهاي مربوط به واردات خ��ودرو بر بازار داخلي 
و خارج��ي آن تاثير گذاش��ته و قيمت خودروهاي 
خارجي و داخلي حدود پن��ج درصد كاهش يافته 
اس��ت. حميدرضا حيدري اف��زود: اگرچه واردات 
خودروي خارجي بر كاهش قيمت خودروي ايراني 
تاثير خواهد گذاش��ت اما اين موضوع بس��تگي به 
نوع واردات خودروهاي خارج��ي دارد. اگر قيمت 
خ��ودوري خارج��ي وارد ش��ده به كش��ور قيمت 
اقتصادي و در رنج قيمت خودروهاي ايراني باشد، 
نرخ اتومبيل هاي داخلي به ش��دت ريزش مي كند 
اما اگ��ر اين خودروه��ا باالي ۲۵ ت��ا ۳۰ هزار دالر 
ارزش داشته باش��د، قيمت خودروي ايراني كمتر 
كاهش خواهد ياف��ت زيرا افراد كمي توانايي خريد 
اين خودروها را دارند.وي با اشاره به اينكه در حال 
حاضر بازار خودرو در ركود به سر مي برد، بيان كرد: 

هم اكنون فروشندگان و خريداران منتظرند نتيجه 
نهايي طرح واردات خودرو مشحص شود. در شرايط 
كنوني فروشنده در بازار هست اما خريداري نيست.

حيدري با اشاره به اينكه قيمت خودروهاي ايراني 
س��ير نزولي داش��ته، بيان كرد: اگر واردات خودرو 
به كش��ور صورت گيرد، بازار خودرو از ركود خارج 
مي ش��ود. وي با تاكيد بر لزوم نظارت بر سايت هاي 
فروش خودرو خاطرنش��ان كرد: سايت هاي فروش 
خودرو بايد بررس��ي ش��ده و نظارت كاف��ي بر آن 
صورت گيرد چ��ون فعاليت اين س��ايت ها موجب 
از بين رفتن آرامش بازار مي ش��ود.در همين حال 
تسنيم هم گزارش داده: قيمت پژو ۲۰6 تيپ ۲ كه 
به ۳۲۰ ميليون رسيده بود، اكنون با كاهش حدود 
۱۵ ميليون توماني، ۳۰۵ ميليون تومان شده است. 
همچنين پرايد با كاهش ۵ ميليون توماني از قيمت 
۲۰۷ ميليون تومان به ۲۰۳ ميليون تومان رسيده 
است. عالوه بر اين س��مند LX با كاهش ۲ ميليون 
توماني با قيمت ۳۰۳ ميلي��ون تومان، رانا پالس با 
كاه��ش ۲ ميليون توماني با قيم��ت ۳۰۰ ميليون 
تومان، پژو پارس با قيمت ۳8۰ ميليون تومان، تيبا 
صندوق دار با كاهش ۳ ميليون توماني با قيمت ۱9۲ 
ميلي��ون تومان، كوييك اتوماتي��ك با قيمت ۳4۵ 

ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد.

اخباررويداد
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تقويت روابط اقتصادي
ايران و قزاقستان 

وزير صمت ب��ا معاون نخس��ت وزير و وزير تجارت و 
همگرايي قزاقستان ديدار و بر انجام سرمايه گذاري هاي 
مشترك تأكيد كرد و گفت: با تقويت روابط اقتصادي 
دو كشور و مشاركت شركت هاي ايراني و قزاقستاني، 
همكاري هاي عميق، پابرجا وگس��ترده تري شكل 
خواهد گرفت. به گزارش شاتا، سيدرضا فاطمي امين 
افزود: قزاقس��تان در حوزه معدن بس��يار غني است 
و مانند ايران ش��ركت هاي معدني بزرگ��ي دارد و ما 
مي توانيم بخش��ي از نياز وارداتي خود به دو ميليون 
تن ورق را از قزاقستان تأمين كنيم . وي تصريح كرد: 
ايران در حوزه هايي مانند ل��وازم خانگي، تجهيزات 
پزشكي و صنايع دارويي به ظرفيت هاي قابل توجهي 
رسيده است و مي تواند زمينه ساز كارهاي مشتركي 
ميان دو كشور شود. فاطمي امين همچنين بر تدوين 
نقشه راه براي توس��عه مبادالت تجاري و اقتصادي 
دو كش��ور تأكيد كرد و گفت: رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران از طرف ما ام��ورات مرتبط با تجارت با 
قزاقس��تان را به صورت ويژه پيگيري مي كند. بخت 
س��لطان اوف معاون نخس��ت وزير و وزير تجارت و 
همگرايي قزاقستان نيز با تأكيد بر تقويت كريدور 
فراخزر با استفاده از امكانات لجستيكي ايران گفت: 
ايران با توجه به ظرفيت ه��ا و توانمندي هايي كه 
دارد مي تواند به هاب صادرات قزاقستان در منطقه 
تبديل ش��ود. وي ادامه داد: در س��فر نخست وزير 
قزاقستان به كشور تركيه، استفاده از توانمندي ها 
و ظرفيت هاي ايران براي افزايش مراودات تجاري 
ايران، تركيه و قزاقس��تان مورد تأكيد قرار گرفت و 
موضوع تبديل شدن ايران به هاب صادرات قزاقستان 
در منطقه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت، زيرا اين 

موضوع براي گسترش مراودات بسيار مهم است.

خودروي ناقص
از فرآيند توليد حذف شد

قائم مقام ايران خودرو با اش��اره به توليد 84۳8۵ 
دس��تگاه خودرو، از حذف خودرو ناقص از فرآيند 
توليد در اين گ��روه صنعتي خب��ر داد. كيانوش 
پورمجيب افزود: از روز پاياني ارديبهشت ماه و يك 
روز زودتر از موعد مقرر، خ��ودرو ناقص از فرآيند 
توليد ايران خودرو حذف شده و توليد روزانه دست 
كم ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در دستور كار قرار دارد. 
۳۱ ارديبهشت ماه، ۲۷۵۱ دستگاه خودرو كامل 
س��واري و 4۱ دس��تگاه خودرو تجاري سنگين و 
نيمه سنگين توليد شده كه در مجموع عدد ۲۷9۲ 
دستگاه را نشان مي دهد. پورمجيب، تعداد اسناد 
صادر ش��ده خودروها از ابتداي امسال تاكنون با 
رش��د 4۵ درصدي نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته را نيز ۷6۷۱۵ دستگاه عنوان كرد و گفت: 
نسبت به سال گذش��ته تعداد عرضه بيشتري به 
بازار داشته ايم. وي گفت: با حذف خودروي ناقص از 
فرآيند توليد، در توليد خودرو كامل و تجاري سازي 
شده، پنج درصد جلوتر از برنامه توليد ۷۲۵ هزار 
دستگاه سواري در سال ۱4۰۱ هستيم. وي با بيان 
اينكه موضوع توليد ناقص، جز دو يا س��ه سال، در 
س��ال هاي اخير ايران خودرو وجود داشته، گفت: 
اگر در س��ال ۱4۰۰ توليد بدون كس��ري و عبور 
مستقيم داشتيم، در بدترين حالت شايد ۱۵ هزار 
دس��تگاه كم تر خودرو توليد مي كرديم، اما چهار 
هزار ميليارد تومان كاهش هزينه رقم مي خورد و 
شاخص هاي كيفيت ۲۵ درصد افزايش مي يافت 
و اين حجم از تنش و درگيري و صرف هزينه هاي 

معنوي و مادي نيز اتفاق نمي افتاد.

چرا واردات برنج تايلندي 
ممنوع شد؟

دبير انجمن واردكنن��دگان برنج گفت: به تازگي 
مصوبه اي در ستاد تنظيم بازار تصويب شد كه بنا به 
آن واردات برنج تايلندي ممنوع شده است چراكه 
برنج تايلندي كه ش��ركت بازرگان��ي دولتي وارد 
كرد در بازار داخلي با استقبال مواجه نشد. مسيح 
كشاورز درگفت وگو با ايلنا، با اشاره به باال رفتن نرخ 
جهاني برنج، گفت: بعد از جنگ روسيه و اوكراين 
ش��اهد باال رفتن قيمت غالت و ساير محصوالت 
كش��اورزي در بازاره��اي جهان بودي��م؛ چرا كه 
كشورها تالش دارند ميزان ذخاير احتياطي خود 
در زمينه غذا را افزايش دهن��د. وي با بيان اينكه 
چين بخشي از كسري گندم خود را با واردات برنج 
جبران كرد، گفت: در حال حاضر نرخ برنج خارجي 
حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. 
كشاورز پايه محاسبات گمرك در سال جاري را بر 
اساس اي تي اس دانست و افزود:  اي تي اس تقريبا 
6 برابر ارز ترجيحي است و اين مساله تاثير خود را 
بر قيمت تمام ش��ده محصول مي گذاشت و باعث 
باال رفتن نرخ برنج وارداتي مي شد از اين رو دولت 
تعرفه 6 درصدي سود بازرگاني را به ۱ درصد رساند 
و مجلس نيز تعرف��ه گمركي در قانون بودجه را از 
4 درصد به ۱ درصد تقليل داد به همين دليل نرخ 
برنج خارجي حدود هزار تومان قيمت آن افزايش 
پيدا مي كند. دبي��ر انجمن واردكنن��دگان برنج 
تصريح ك��رد: كاهش تعرفه كمك مي كند قيمت 
برنج خارجي چن��دان افزايش نرخ را تجربه نكند 
و اگر ش��اهد اتفاق خاصي در روند واردات نباشيم 
در نهايت برنج خارجي كيلويي 4۰ هزار تومان به 
دست مصرف كننده نهايي مي رسد. وي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا با افزايش نرخ برنج هندي و 
پاكستاني مي توان مبدا تامين را تغيير داد و برنج 
از كشورهاي چون تايلند كه نرخ پايين تري دارند 
وارد كرد، گفت: برنج از نوع هاي مختلف بايد وارد 
كشور شود تا بازار شرايط رقابتي خود را حفظ كند 
و برنجي ها با درجه كيفي مختلف وارد كشور شود.

تجارت ۱،۳ ميليارد دالري
ايران و عمان

سخنگوي گمرك ايران گفت: تجارت غيرنفتي ايران و 
عمان در سال گذشته ۱.۳ ميليارد دالر بود كه نشان از 
رشد ۵۳ درصدي نسبت به سال 99 دارد. سيد روح اهلل 
لطيفي اظهار كرد: تجارت غيرنفتي ايران در سال ۱4۰۰ 
با عمان چهار ميليون و ۱9۰ هزار تن كاال به ارزش يك 
ميليارد و ۳۳۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دالر بوده كه نسبت به 
سال قبل ۲۷ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزايش 
داشته است. سخنگوي گمرك ايران افزود: سهم صادرات 
ايران به عمان از اين ميزان تجارت دو ميليون و ۲8۳ هزار 
تن كاالي ايراني به ارزش ۷۱6 ميليون دالر بود كه با رشد 
۱4 درصدي در وزن و 6۳ درصدي در ارزش همراه بوده 
اس��ت. وي ادامه داد: مهم ترين اقالم صادراتي ايران به 
عمان در سال گذشته، شامل قير، اوره، محصوالت آهني، 
ميوه و تره بار، مصالح ساختماني، خشكبار، مواد غذايي، 
شيريني و شكالت و لوازم خانگي بوده است. اما واردات 
ايران از عمان، يك ميليون و 9۰۷ هزار تن كاال به ارزش 
6۱9 ميلي��ون و ۵۰۰ هزار دالر بوده كه 49 درصد در 

وزن و 4۳ درصد در ارزش افزايش داشته است. 

چرا صادرات ايران به عراق كم شد؟
عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و عراق مي گويد فرا 
رسيدن ماه رمضان و برخي محدوديت هاي داخلي تجاري، 
عامل اصلي كاهش صادرات ايران به عراق بوده است. سيد 
حميد حسيني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در فروردين 
ماه اساسا شرايط تجاري ايران متفاوت مي شود. از سويي 
ما تا نيمه فروردين با تعطيالت س��ال نو در ايران رو به رو 
هستيم و از سوي ديگر از نيمه اين فروردين، ماه رمضان 
نيز آغاز ش��د كه چه در ايران و چه در عراق تغييراتي را به 
وجود مي آورد. به گفته وي، اساس��ا در ماه رمضان، عراق 
فعاليت هاي تجاري محدودت��ري دارد و همين موضوع 
مي تواند به كاهش آمار صادراتي ايران منجر شده باشد. از 
سوي ديگر برخي محدوديت هاي داخلي كه براي صادرات 
برخي كاالها وضع شده نيز در اين آمار بي تاثير نبوده است. 
عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و عراق با اش��اره به 
تبعات جنگ روسيه و اوكراين، گفت: بخشي از كاالهايي 
كه ما به امارات متحده عربي صادر مي كنيم، فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي است كه اين كاالها پس از جنگ اخير 
يك افزايش قيمت را تجربه كرده و شايد همين موضوع 
در رشد صادرات به امارات متحده عربي تاثير داشته است. 
حسيني خاطرنشان كرد: اين آمارها، نگراني درباره بازار 
عراق به وجود نمي آورد و قطعا با عبور از ماه رمضان و فعال 
شدن اقتصادهاي دو كشور، آمار صادرات ايران به عراق در 
ارديبهشت و ماه هاي بعدي، بار ديگر افزايش خواهد يافت.

فوالد مباركه رتبه برتر مسووليت هاي 
اجتماعي كشور را كسب كرد

ش��ركت فوالد مبارك��ه در چهارمين روي��داد جايزه 
مسووليت اجتماعي و پايداري بنگاه هاي اقتصادي كه 
شامگاه شنبه ۳۱ ارديبهشت ماه در مركز همايش هاي 
بين الملل��ي ص��دا و س��يما برگزار ش��د، رتب��ه برتر 
مسووليت هاي اجتماعي در ميان بنگاه هاي اقتصادي 
كش��ور را از آن خود كرد. گفتني اس��ت شركت فوالد 
مباركه در حوزه مسووليت هاي اجتماعي، فعاليت هاي 
ارزش��مند و ماندگاري انجام داده كه مي توان به ايجاد 
اشتغال  پايدار، فعاليت هاي بزرگ عمراني، فرهنگي و 
اجتماعي در اس��تان و منطقه و تامين رايگان بيش از 
۲۵ هزار تن اكسيژن مورد نياز مراكز بهداشتي و درماني 
سراسر كشور، از ابتداي همه گيري ويروس كرونا اشاره 
كرد. شايان ذكر اس��ت كه در اين رويداد ۷۰ شركت و 
بنگاه بزرگ اقتصادي كشور از جمله فوالد خوزستان، 
فوالد مباركه، ش��ركت نفت پارس، شركت پودر شير 
مشهد، پااليش نفت الوان، بانك مسكن، سنگ آهن گهر 
زمين، پتروشيمي شيراز، شركت رايزكو حضور داشتند.
    تنديس طاليي مسووليت اجتماعي و پايداري 

بنگاه هاي اقتصادي به فوالد مباركه رسيد
همچنين شركت هاي پااليش نفت آبادان، پااليش نفت 
تبريز، فوالد زرند ايرانيان، پتروشيمي زاگرس، آهن و 
فوالد غديرايرانيان، شركت صنعتي چادرملو، بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران، بيمه كوثر، آلوميناي ايران، 
جهاد نصركرم��ان، گروه صنعتي انتخ��اب جزو ديگر 
شركت كنندگان اين برنامه بودند. شركت سنگ آهن 
مركزي ايران، شركت فوالد هرمزگان، سازمان منطقه 
آزاد انزلي، پتروشيمي بيستون، فوالد غدير ني ريز، نستله 
ايران، يونيليور ايران، زعفران مصطفوي، پوالد ترشيز، 
لبنيات بل روزانه، لوله سازي اهواز، ايريسا، منطقه آزاد 
كيش، ش��ركت دخانيات ايران نيز ديگر حاضران اين 

جمع بزرگ را تشكيل مي دادند.
    بازديد رييس مجلس شوراي اسالمي از غرفه 
فوالد مباركه در نمايشگاه جانبي نخستين رويداد 

بين المللي خصوصي سازي اقتصاد ايران 
دكتر محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي 
دقايقي پيش از غرفه شركت فوالد مباركه در نمايشگاه 
جانبي نخس��تين رويداد بين المللي خصوصي سازي 
اقتصاد ايران بازديد به عمل آورد و از آخرين دستاوردهاي 
اين شركت مطلع شد. ش��ركت فوالد مباركه عالوه بر 
حضور در نخس��تين رويداد خصوصي سازي اقتصاد 
ايران، با پرپايي غرفه اي در نمايشگاه جانبي آن، به معرفي 

توانمندي ها و دستاوردها اقتصادي خود مي پردازد.

قيمتخودرودربازارواردفازريزشيشد

ورودتجاريومسافريآيفونادامهداردياممنوعاست؟

پيش بيني سقوط قيمت خودرو با واردات

واكنش آيفون به ممنوعيت واردات
تعادل |

هفته گذشته بود كه در پي گزارشاتي ثبت سفارش 
گوشي آيفون متوقف شد و واردكنندگان در زمان 
مراجعه به سامانه براي ثبت س��فارش و تامين ارز 
وارداتي آن، با پيغامي مواجه ش��دند. به اين ترتيب 
با لوكس تلقي شدن اين گوشي، جلوي واردات آن 
گرفته مي ش��ود. البته طبق اع��الم معاون گمرك 
اي��ران، تاكنون هي��چ ابالغي��ه اي از وزارت صمت 
مبن��ي بر ممنوعيت واردات ي��ا تغيير گروه كااليي 
گوش��ي هاي آيفون به گمرك اعالم نش��ده، بر اين 
اس��اس فعال واردات اين كاال به ص��ورت تجاري و 
همراه مس��افر ادامه دارد. هرچند وزارت صمت به 
صورت رس��مي ممنوعيت ورود اين مدل گوش��ي 
را اعالم نكرده، اما با اع��الم خبر ممنوعيت واردات 
آيفون، قيمت اين گوش��ي ها روز گذشته با افزايش 
روبرو ش��د. در همين حال به گفته رييس اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و ل��وازم جانبي 
در اظهارات��ي گفته اس��ت كه برخ��ي آژانس هاي 
مس��افرتي اطالعات مس��افران را بدون اطالع آنها 
مي فروشند و موبايل به اسم آنها وارد كشور مي شود، 
ب��دون خدمات پس از فروش عرضه خواهد ش��د و 

مصرف كنندگان را دچار مشكل مي كند. 

   از بازار آيفون چه خبر؟ 
چن��دي پي��ش برخي نماين��دگان مجل��س براي 
ممنوعي��ت واردات گوش��ي هاي لوك��س از جمله 
آيفون رايزني هاي داش��ته و آن را موجب خروج ارز 
عنوان كرده اند، اين در حالي است كه فعاالن حوزه 
گوش��ي هاي تلفن همراه موافقتي ب��ا اين موضوع 
نداشته و اين ممنوعيت را با توجه به شرايط توليد 
داخل و ني��از كاربران، چن��دان منطقي نمي دادند 
ضمن اينك��ه تاكنون دس��تگاه هاي ذيربط دولتي 
رس��ما مخالفت��ي ب��ا ورود اين برند گوش��ي اعالم 

نكرده اند. 
هفته گذشته واردكنندگان در سامانه جامع تجارت 
با اين پيام مواجه مي ش��دند كه ثبت سفارش برند 
اپل تا روز شنبه ۳۱ ارديبهشت محدود شده است. 
اما به تازگي اين پيام تغيير كرده و در سامانه اعالم 
شده كه با توجه به قرارگيري تلفن همراه با برند اپل 
در گروه كااليي ۲۷ امكان ثبت س��فارش آن وجود 
ندارد. گروه ۲۷، گروه كاالهاي لوكس و غيرضروري 

است كه امكان تأمين ارز براي آنها وجود ندارد. البته 
هنوز ابالغيه رسمي از سوي سازمان هاي متولي از 
جمله وزارت صمت در اين رابطه منتشر نشده است.

گزارش هاي منتش��ر ش��ده از اين حكايت دارد كه 
گوش��ي هاي آيفون به گروه ۲۷ منتقل شده و ثبت 
سفارش و تامين ارز آن انجام نمي شود و به عبارتي 

ورود آن متوقف شده است. 

   ورود تجاري آيفون ادامه دارد 
البت��ه وزارت صم��ت به طور رس��مي در اين رابطه 
اعالمي نداشته اما معاون امور گمركي گمرك ايران، 
با بيان اينكه با وجود خبرهاي منتش��ر شده، هنوز 
هيچ ابالغ و اعالم رسمي از سوي وزارت صمت مبني 
بر ممنوعيت واردات آيفون يا تغيير گروه كااليي آن 
به گمرك نشده است، به » ايسنا« گفته است: طبق 
تبصره ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، 
كليه بخش��نامه ها و دس��تورالعمل هاي مربوط به 
صدور و ورود كاال منحصرا از طريق وزارت صمت به 
سازمان هاي اجرايي اعالم مي شود و همزمان بايد 
به اطالع عموم برس��د، بنابراين هر زمان كه ابالغي 
صورت بگيرد، گمرك نيز طبق همان اقدام خواهد 
كرد.عسگري ادامه داد: بر اين اساس تا هنگامي كه 
ابالغي مبن��ي بر ممنوعيت صورت نگرفته، گمرك 

طبق روال گذش��ته عمل خواهد كرد و گوشي هاي 
آيفون وارد ش��ده ك��ه داراي ثبت س��فارش بوده، 
تامين ارز ش��ده و مجوزهاي الزم را دارند، ترخيص 
خواهد ك��رد. وي در مورد اينك��ه در صورت تغيير 
گ��روه كااليي به گروه ۲۷، آيا ورود گوش��ي آيفون 
همراه مسافر نيز محدود خواهد شد، يادآور شد كه 
اين موضوع نيز منوط به ابالغ دس��تگاه هاي ذيربط 
به گمرك است ولي فعال ورود آيفون همراه مسافر 

مانند ساير گوشي ها بالمانع است.
در اظهارات اخير سياس��ت گذاران چنين استدالل 
مي ش��ود ك��ه ص��رف مناب��ع ارزي ب��راي كاالي 
غيرض��روري معقول نيس��ت و بهتر اس��ت جلوي 
واردات كاالهايي كه ارزبري زيادي دارند و در عين 

حال ماهيت لوكس دارند گرفته شود.
نكته اي كه در اين ميان قابل توجه اس��ت اين است 
كه در ب��ازار تلفن همراه مي توان ش��اهد برند هاي 
ديگر مانند سامسونگ بود كه داراي قيمتي مشابه 
و حتي گاهي باالتر از آيفون هستند و اينكه شرايط 
اي��ن برندها در مصرف منابع ارزي كش��ور مش��ابه 
است. اما سياست گذاران فعال محدوديتي براي اين 
گوشي ها تعريف نكرده اند. قيمت مدل هاي آيفون 
در حال حاضر به دليل ناموجود بودن در بس��ياري 
از فروش��گاه ها قابل استعالم نيس��ت اما در صورت 

موجود بودن در بازار ب��ا اختالف قيمتي 6 ميليون 
توماني نسبت به قيمت قبلي خود عرضه مي شوند.

حال با اعالم شدن ممنوعيت واردات آيفون قيمت 
اين مدل گوش��ي  موباي��ل در ب��ازار تلفن همراه با 
تغييرات بخصوصي همراه شد، به طوري كه قيمت 
آيفون ۱۳ پرومكس نس��خه يك ترابايت با رش��د 
چهار ميليوني درقياس با هفته قبل به 6۳ ميليون 
رس��يد. قيمت مدل هاي آيف��ون در حال حاضر به 
دليل ناموجود بودن در بسياري از فروشگاه ها قابل 
استعالم نيست اما در صورت موجود بودن در بازار 
با اختالف قيمتي 6 ميليون توماني نسبت به قيمت 

قبلي خود عرضه مي شوند.

   برخي آژانس ها 
اطالعات مردم را مي فروشند

از سوي ديگر، رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي در گفت وگو با ايسنا، با ادعاي 
افزايش چند ميليوني قيمت موبايل هاي آيفون از روز 
گذش��ته تاكنون گفت: اين در حالي است كه هنوز 
هيچ ارگاني اطالعي در اين رابطه نداده كه آيا واردات 
آيفون به طور كلي قطع شده يا خير كه همين صحبت 

نكردن هم خودش باعث گراني مي شود.
مهدي محبي با بيان اينكه تصميم گيري يك ش��به 
مشابه گذش��ته تاثيرات خوبي ندارد، تصريح كرد: در 
دولت قبل هم اين اتفاق افتاد و گوش��ي يك شبه ۱۰ 
تا ۱۵ ميليون تومان گران ش��د و دوباره به حالت اول 
برگشت.همچنين به گفته وي يكي از مشكالت اين 
است كه در حال حاضر واردات تجاري متوقف و واردات 
مسافري آزاد اس��ت. در اين ش��رايط شاهد هستيم 
برخي آژانس هاي مس��افرتي اطالعات مس��افران را 
بدون اطالع آنها مي فروشند و موبايل به اسم آنها وارد 
كشور مي شود. اين موبايل ها رجيستر مي شوند، اما 
خدمات پس از فروش ندارند كه باعث مي شود مردم 
در سطح عرضه به مشكل بربخورند. وي با بيان اينكه 
اين طرح باعث گسترش قاچاق انواع موبايل و نه فقط 
برند اپل مي شود، تصريح كرد: در نتيجه زحمات پنج 
ساله براي ايجاد رجيستري و توقف قاچاق از دست 
خواهد رفت. به طور معمول مسافر، موبايل همراه خود 
نمي آورد، بلكه از كف بازار ارز آن تامين مي شود كه 
باعث مي شود بازار ارز هم به هم بريزد و سازمان هاي 

درگير هم در اين رابطه تخلف مي كنند. 
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خبرروز

۷ بيمار كرونايي فوت كردند
مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد: ۷ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۱ هزار و ۲۸۱ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۶۸ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۶۸ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و 
۲۳۰ هزار و ۳۲۱ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۳۵ هزار و ۷۹۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
۶۴۹ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۲ 

ميليون و ۳۱ هزار و ۷۸۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

جوابیه

ادامهازصفحهاول

 پاسخ  وزارت كار 
به گزارش »تعادل«

 وقتي پاي ارث
 به ميان مي آيد

جناب آقاي طهماسبي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل 

با سالم و احترام 
در پاسخ به مطلب منتشره در آن روزنامه با عنوان 
»بازنشستگان تامين اجتماعي فراموش شده اند« 
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ توضيحات اين وزارتخانه 
به شرح زير ارسال مي گردد. مقتضي است برابر 
قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام الزم به 

عمل آورند. 
بر اس��اس ماده )۹۶( قانون تامي��ن اجتماعي، 
سازمان تامين اجتماعي مكلف است ميزان كليه 
مستمري هاي بازنشستگي از كارافتادگي كلي و 
مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني 
كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه 
به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران 
به همان نس��بت افزايش ده��د. همانطور كه از 
مفاد ماده )۹۶( قانون تامين اجتماعي استنباط 
مي گردد سازمان تامين اجتماعي صرفًا بر اساس 
مصوبات هيات محترم وزيران نسبت به افزايش 

مستمري اين گروه اقدام مي نمايد.
بناب��ر اي��ن افزاي��ش س��ال ج��اري حق��وق 
مستمري بگيران اين سازمان كه يكي از اولويت ها 
و دغدغه ه��اي اصل��ي وزارت مردم محس��وب 
مي شود هم اكنون در دستور كار دولت قرار دارد 
و پس از تصويب هيات محترم وزيران و ابالغ آن به 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بالفاصله صدور 
احكام مربوط به مستمري بگيران عزيز، از سوي 
سازمان تامين اجتماعي صورت خواهد پذيرفت. 

سيد مرتضي موتورچي
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني

 ناظر آن هس��تند غير ممكن به نظر مي رس��د. 
از س��وي ديگر رفتارهاي اشتباه والدين درزمان 
حيات ني��ز مي تواند عامل بروز اي��ن بحث ها و 
مشاجره ها باشد، اينكه يكي از بچه ها احساس 
كند پدر يا مادر تعلق خاطر بيش��تري به فرزند 
ديگر دارد يا اگر تعداد فرزندان از ۳ يا ۴ تا بيشتر 
باشد، هميشه اين آخرين فرزند است كه از سوي 
ديگر فرزندان متهم مي شود به عزيز بودن بيش 
از حد نزد والدين. رفتارهاي اشتباه و گاه از روي 
ناآگاهي والدين نيز به اين مساله دامن مي زند و 
همين مي شود كه وقتي دستشان از دنيا كوتاه 
مي ش��ود، فرزندان براي تقسيم ارث و ميراث به 
جا مانده از آنها نمي توانند با هم به توافق برسند.

رويداد

تغييراتالگويفصليعاملنابوديگونههايزيستمحيطي

دبير سابق مجمع كنوانسيون تنوع زيستي كشور با بيان 
اينكه دخالت هاي انساني موجب تخريب اكوسيستم 
شده است، اظهار كرد: كش��ور ما در موقعيت خشك 
و نيمه خش��ك قرار دارد و در حال حاضرهم بيش��تر 
تحت تاثير خشكس��الي قرار گرفته است عالوه بر آن 
اقدامات بشر، اكوسيستم ها را مستعد آسيب پذيري هاي 
بيشتري كرده است. هادي كيادليري با بيان اينكه تنوع 
زيستي حكم بيمه را براي طبيعت دارد، درباره ارزش 
تنوع زيستي در اكوسيس��تم اظهاركرد: وقتي درباره 
اكوسيستم صحبت مي كنيم يعني سيستم طبيعت 
اجزاي هدفمندي دارد كه هر جزء نس��بت به وظايفي 
كه دارد، فعاليت مي كند و اگر يك جزء از كار افتد، جزء 
ديگري جايگزين آن مي شود. هرچقدر تنوع زيستي 
بيشتر باشد، آينده آن اكوسيستم بيشتر حفظ مي شود.

    تنوع زيستي نقش مهمي
 در ايجاد درآمدهاي اقتصادي دارد

او اف��زود: از منظ��ر ديگر تن��وع زيس��تي در ايجاد 
درآمدهاي اقتصادي براي بش��ر و تداوم اكوسيستم 
موثر اس��ت. به طور مث��ال اگر گونه ه��اي متفاوتي 
نداشته باشيم، حشرات نمي توانند در فصول مختلف 
به حي��ات خود ادامه دهند. اگ��ر ميوه هاي مختلف 
نداشته باشيم نيز حيوانات نمي توانند زنده بمانند. 
دبير س��ابق مجمع كنوانسيون تنوع زيستي كشور 
ادام��ه داد: هنگامي كه حيوان��ات را هم از نظر تنوع 
زيستي تقسيم بندي مي كنيم، هركدام وظايف خود 
را دارند. به عنوان مثال اگر در باالي هرم حيوانات ببر 
و پلنگ به عنوان گونه هاي تاثيرگذار در اكوسيستم 
قرار دارند، پايين هرم هم گونه هايي قرار دارند كه در 
صورت نابودي كل هرم را تحت تاثير قرار مي دهند. 
به عنوان نمونه در چينش ي��ك گنبد، آخرين آجر 
»تاج سنگ« نام دارد كه در صورت برداشتن آن، كل 
گنبد خراب مي شود. بعضي حيوانات هم مثل اين آجر 
آخر وظيفه مهمي دراكوسيستم دارند و وظايف آنها 

تنظيم ميزان گونه هاي موجود در اكوسيستم است. به 
گفته كيادليري بسياري از گونه هاي ديگر در طبيعت 
هس��تند كه وظيفه آنها ايجاد اكوسيستم جديد و 
تنظيم جمعيت اكوسيستم است. بسياري از حيوانات 
در طبيعت بذرافشاني مي كنند وموجب توزيع بذر در 
طبيعت مي شوند. يكي از داليلي كه بلوط ايراني كمتر 
بذرافشاني مي كند، كم شدن سنجاب ايراني است كه 
بذر بلوط را در طبيعت پخش مي كرد. از ديگر داليلي 
كه بذر بعضي درختان پراكنده نمي ش��ود، كاهش 

جمعيت بعضي پرندگان است.

    تنوع ژنتيكي گونه هاي زيستي
 عامل اصلي سازگاري گونه ها با محيط

دبيرسابق مرجع كنوانس��يون تنوع زيستي كشور 
با بي��ان اينكه دركنار تنوع گون��ه اي، تنوع ژنتيكي 
ني��ز از اهميت بااليي دارد كه ضام��ن بقا و پايداري 
اكوسيستم ها است، اظهار كرد: حتي اگر يك گونه 
در طبيعت وجود داشته باش��د، داخل آن ژن هاي 
گوناگوني موجود است و اين تنوع ژني موجب ادامه 
حيات آن در شرايط متفاوت مي شود. او با بيان اينكه 
عالوه بر تنوع ژن، تنوع اكوسيستم و تنوع گونه، ما 
توقع »كاركرد گونه ها« را نيز داريم، اظهار كرد: هر 
گونه گياهي ي��ا جانوري وظيفه خ��اص خود را در 
طبيعت انجام مي دهد و دانشمندان نيز معتقدند كه 
در هر منطقه كه تنوع زيستي بيشتر باشد، پايداري 
آن منطقه و اكوسيستم بيشتر است. كيادليري ضمن 
بيان اينكه عالوه برتنوع گون��ه اي و تنوع ژنتيكي، 
در اكوسيس��تم هم تنوع داريم، افزود: ۹ بايوم از ۱۱ 
بايومي كه در جهان وجود دارد در ايران هست. اين 
اكوسيس��تم ها مخزني از گونه ها و ژن هاي مختلف 
هس��تند. او ادام��ه داد: متاس��فانه علي رغم وجود 
۹ باي��وم از ۱۱ بايوم دنيا در ايران، آس��يب پذيري 
گونه هاي ما بس��يار باالست چراكه كش��ور ما در 
موقعيت خشك و نيمه خشك قرار دارد و در حال 

حاضر هم بيشتر تحت تاثير خشكسالي قرار گرفته 
عالوه بر آن اقدامات بشر اين مناطق و اكوسيستم ها 

را مستعد آسيب پذيري هاي بيشتري كرده است.

    تغييرات الگوي فصلي
 عامل نابودي گونه ها

كيادليري با بيان اينكه از گذشته شرايط تنوع زيستي در 
جنگل هاي شمال مطلوب بوده است، ادامه داد: هرچه 
قدمت اكوسيستمي باال باشد، متقابال تنوع زيستي نيز در 
آن  منطقه زياد است. جنگل هاي شمال از يخبندان هاي 
چند هزارسال قبل جان سالم به در بردند و به دليل قدمت 
چند هزارساله تنوع زيستي بااليي دارد. اقليم مناسب نيز 
نقش مهمي در تنوع زيستي دارد. در اين بخش، نوسان 
دمايي و كاهش بارندگي ه��ا نقش مهمي ايفا مي كند. 
مورد بعدي عرض جغرافيايي است كه هرچقدر پايين تر 
باشد، تنوع بيشتر است. دبيرسابق مرجع كنوانسيون 
تنوع زيستي كشور با اشاره به اينكه تنوع زيستي اقليم 
مناسبي را فراهم مي كند، افزود: امروزه متاسفانه اقليم 
مناسب كشور در حال تغيير است يعني نواسانات دمايي 
در حال افزايش و ميزان بارندگي در حال كاهش است. اين 
شرايط موجب نابودي بسياري از گونه ها مي شود. به طور 
مثال در شهريورماه، قبل از موعد مقرر درختان خشك 
مي شوند و كم آبي و در بهار سرماي هوا موجب خشكي 
برگ ها مي ش��ود. در واقع جابه جاي��ي فصل ها و تغيير 
الگوي فصلي اتفاق افتاده است. با تغيير الگوها بسياري از 
گونه ها نمي توانند خود را با شرايط جديد سازگار كنند و 
اين وضعيت موجب آنها مي شود. او با بيان اينكه بسياري 
از حشرات و آفات از نسل هاي گوناگون هستند، اظهار 
كرد: اين آفات وحشرات از عرض هاي پايين به سمت باال 
حركت و در محيط جديد طغيان مي كنند و به طبيعت 
صدمه مي زنند. مجموعه اين تغييرات شرايطي را فراهم 
كرده كه ما دچار نوعي زوال وتخريب شده ايم و مسائلي 
همچون گرد وغبار نيز به اين موارد افزوده شده و به عاملي 

كه براي آسيب به طبيعت تبديل مي شوند.

تعادل|
 سال هاس��ت ك��ه مهري��ه ب��ه يكي از 
چالش هاي جامعه بدل ش��ده اس��ت، 
تعداد باالي زندانيان مهريه نش��ان مي دهد كه اين 
مثل قديمي ها در م��ورد مهريه كه مي گفتند »كي 
داده و كي گرفته« خيلي هم معتبر نيست و خيلي ها 
را به دردس��ر انداخته اس��ت. به همي��ن منظور بود 
كه طي س��ال هاي گذشته با تصويب مجلس عنوان 
عنداالستطاعه نيز در كنار عندالمطالبه بودن مهريه 
در عقدنامه ها ذكر ش��د اما اين ماجرا هم نتوانست 
چندان در كاهش ميزان مهريه و كاهش تعداد افرادي 
كه به خاطر عدم توانايي پرداخت مهريه راهي زندان 
مي ش��دند، تاثيرگذار باش��د.  اما باالخره طي هفته 
گذشته خبري منتشر شد كه نشان مي داد، ديگر قرار 
نيست افرادي كه توانايي پرداخت مهريه زوجه خود 
را ندارند، راهي زندان ش��وند. در واقع حكم حبس از 
روي مهريه برداشته شد. اما آيا اين خبر مي تواند پايان 
چالش هاي ساليان سال جامعه در اين زمينه باشد. 

    از حبس زدايي تا حق ثبت 
براي مهريه هاي سنگين

البته خبر تنها به »حبس زدايي« از بدهكاران مهريه 
خالصه نمي شد و ماده و تبصره هاي ديگري از جمله 
تعيي��ن »حق ثبت ب��راي مهريه هاي س��نگين« و 
»تسهيل طالق عسر و حرجي زنان در صورت بخشش 
تمام مهريه« به عنوان آخرين تغييرات طرح »اصالح 
قانون نحوه اج��راي محكوميت هاي مالي و مهريه« 
در مجلس، مطرح ش��د. اما همين خبر كافي بود تا 
بس��ياري از افراد به اين فكر كنند كه با اصالح قانون 
مهريه در واقع نقش مهري��ه به عنوان جبران كننده 
خالءهاي حقوقي زنان در زندگي مش��ترك از بين 
مي رود،س��واالت و دغدغه هايي را نسبت به كاهش 
ضمانت پرداخت مهريه از سوي همسر و كم توجهي 
نمايندگان مجلس به نق��ش »مهريه« براي جبران 
خالء هاي حقوقي زنان در زندگي مشترك به همراه 
داشت و اين سوال را به ذهن متبادر مي كرد كه نهايتا 
»كش و قوس« طرح اصالح قانون مهريه در مجلس، به 

نفع زنان تمام مي شود يا مردان؟ به گفته رييس هيات 
امناء ستاد ديه كشور، با تاكيد مكرر مراجع تقليد در 
خصوص »عذر حبس بدهكاران ديون غيرمعوض« 
و نيز »دغدغه مندي مس��ووالن قوه قضاييه« در اين 
راستا، تعداد مردان زنداني بدهكار مهريه به ۹۴۵ نفر 
در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال گذشته و كمتر از ۶۰۰ 
نفر تا هفته پاياني ارديبهشت امسال تقليل يافته است. 
مي توان گفت تغيير روند پيگيري مطالبه مهريه طي 
يك س��ال و نيم اخير در كاهش آمار زندانيان مهريه 
بي تاثير نبوده اس��ت. البته اين اصالحي��ه و قانون 
چندان هم تازه نيست و بيش از يك سال و نيم پيش 
بود كه بخشنامه اي مبني بر زنداني نشدن عالوه بر 
آن، حدودا يك س��ال و نيم اس��ت كه بخشنامه اي 
مبني بر زنداني نشدن بدهكاران مهريه )مگر آنها كه 
مالي داشته و پنهان مي كنند( از سوي قوه قضاييه 
ابالغ ش��د. اما اين قانون هم به طور كامل اجرا نشد 
و هستند هنوز مرداني كه به دليل نداشتن توانايي 
مالي براي پرداخت مهريه در زندان به سر مي برند. 

    مردان بدهكار زنداني مي شوند
رضا دانايي، عضو كارگروه مديريت انديش��كده تحكيم 
بنيان خانواده مدتي قبل عنوان كرد كه ۹۹ درصد مردان 
زنداني مهريه به خاطر حكم اعسار خود در زندان هستند 
و در واقع اغلب افرادي كه به خاطر مهريه زندان مي روند 
معسراند چراكه توانايي پرداخت اقساط مهريه را هم ندارند 
و چون اقساط پرداخت نمي شود، به زندان مي افتند. او 
همچنين با بيان اينكه سيستم كارشناسي دقيقي براي 
تعيين اقساط مهريه وجود ندارد، گفته بود: در اين زمينه 
سيستم كارشناسي نداريم. يكي از ضعف هاي بزرگ اين 
است كه اين امر به علم قاضي واگذار شده است. بعضا براي 
اشخاص اقساط سنگين مهريه در نظر مي گيرند و پس از 
آنكه فرد به دليل عدم توان براي پرداخت مهريه زنداني 
شد، طول پرداخت اقساط را بيشتر مي كنند. با تمام اين 
تفاسير اخيرا ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در 
مجلس شوراي اسالمي، از تصويب طرح »اصالح قانون 
نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و مهريه« مجلس، در 
كميسيون قضايي خبر داده و گفته بود اين طرح هم اكنون 

در نوبت رسيدگي در صحن مجلس قرار دارد و نمايندگان 
درصدد هستند با جمع آوري امضاء، درخواست رسيدگي 
خارج از دستور طرح را مطرح كنند تا اين طرح خارج از 
نوبت در صحن مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد. به گفته 
او، بر اساس آخرين تغييرات طرح مذكور، حبس زدايي 
و قضازدايي از بدهكاران مهريه انجام ش��ده و مردان 
ديگر به خاطر مهريه حبس نمي شوند و در مقابل نيز 
زنان براي به اجرا گذاش��تن مهريه خود ديگر مجبور 
به طي كردن مراحل دادرسي نيستند و با مراجعه به 
بخش اجراييات دادگاه خانواده مي توانند مهريه خود را 
به اجرا بگذارند. ابوترابي همچنين گفت: بر اين اساس 
پس از به اجرا گذاش��تن مهريه اگر مرد تمكن مالي 
داشته باشد دارايي هاي وي توقيف و به عنوان مهريه 
در اختيار همسر وي قرارداده مي شود و در صورتي كه 

تمكن مالي نداشته باشد، قسط  بندي مي شود.

    حق ثبت مهريه از 2 تا 15 درصد
اين نماينده مجلس همچنين از گرفتن »حق ثبت« براي 
مهريه  و به منظور جلوگيري از ثبت مهريه هاي سنگين 
خبر داده و گفته بود: »براساس اين مصوبه كميسيون 
قضايي براي مهريه هاي تا سقف ۱۴ سكه حق ثبتي در 
نظر گرفته نش��ده و از مهريه هاي بين ۱۴ تا ۱۰۰ سكه، 
چهار دهم درصد قيمت س��كه ها به عنوان حق ثبت در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. مهريه هاي بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
سكه مش��مول پرداخت ۲ درصد حق ثبت مي شوند و 
مهريه هاي ۲۰۰ سكه به باال مشمول پرداخت ۱۵ درصد 
حق ثبت مي شوند و زوج ها بايد ۱۵ درصد قيمت سكه ها 
را به عنوان حق ثبت پرداخت كنند و حق ثبت مهريه از 
دو طرف هر يك به ميزان ۵۰ درصد اخذ مي شود و وجه 
حاصل از آن ب��ه صندوقي به نام صندوق تهيه جهيزيه 
براي افراد نيازمند كه در بودجه س��االنه براي آن رديف 

اعتباري در نظر گرفته مي شود، واريز خواهد شد.

    مردي كه تمكن دارد
 و دين همسر را نمي پردازد حبس مي شود

فاطمه قاسم پور رييس فراكس��يون زنان و خانواده 
مجلس شوراي اسالمي نيز درباره آخرين تغييرات 

طرح مذكور گفت: در واقع زن مي تواند با ارايه س��ند 
رس��مي ازدواج، از دادگاه خانواده براي وصول مهريه 
خود اقدام كند و مرد مكلف است ظرف ۱۰ روز پس 
از وصول اجراييه، مهريه را بپردازد يا با زن درخصوص 
نحوه پرداخت به توافق برسد. شرايط تعريف شده در 
اين طرح به نوعي اس��ت كه امكان فرار دين را از مرد 
سلب مي كند. به گفته قاس��م پور، حبس مردي كه 
تمكن مالي دارد و دين همس��ر خود را نمي پردازد، 
همچنان به قوت خود باقي است. رييس فراكسيون 
زنان و خانواده مجلس شوراي اسالمي همچنين درباره 
يكي از مواد مهم اين طرح كه مربوط به ماده ۱۱۳۰ 
قانون مدني و مربوط به طالق عسر و حرجي مي شود، 
افزود: در حال حاض��ر پرونده هاي متعددي از زناني 
در دادگاه ها داريم كه دچار كراهت از همسران شان 
هستند و تمايلي به ادامه زندگي ندارند و حتي مهريه 
خود را نيز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، 
اما مرد حاضر به طالق ايشان نيست. متأسفانه در اين 
شرايط اغلب دادگاه هم عسروحرج اين زنان را احراز 
نمي كند و اين زنان در شرايط سختي به سر مي برند. 
در اين طرح آورده شده كه در شرايطي كه زن حداقل 
يك سال متوالي يا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال 

منتهي به دادگاه جدا از مرد زندگي كرده و حاضر به 
بذل كل مهريه خود شود، كراهت شديد زوجه براي 

دادگاه محرز و حكم ماده ۱۱۳۰ جاري شود.

    نقطه قوت اين طرح چيست؟
علي معارف��ي حقوق��دان در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گوي��د: مهم تري��ن تغييري كه اين ط��رح ايجاد 
مي كند اين اس��ت كه روند رس��يدگي به مهريه در 
دادگاه هاي خانواده و تجديدنظر را حذف كرده و صرفًا 
در مواردي كه مرد مدعي پرداخت مهريه باش��د اين 
رسيدگي را مجاز مي پندارد. اين تغيير روند طوالني 
پيگيري و درخواست مهريه را در دادگاه ها بسيار كوتاه 
كرده و منجر به كاهش حجم پرونده هاي محتاج به 
رسيدگي در دادگستري مي شود و مي توان گفت از 

اين جهت طرح مفيد و كاربردي است.
او با ياد آوري اينكه در حال حاضر پيگيري مهريه 
بايد از طريق اداره ثبت انجام ش��ود و با بيان اينكه 
مطابق با اين طرح، ديگر نيازي نيس��ت كه دادگاه 
خانواده و دادگاه تجديدنظر به درخواس��ت مهريه 
و اعتراض نسبت به آن رس��يدگي كند و به صرف 
درخواست مهريه توسط زن، دادگاه براساس سند 

رس��مي ازدواج، مرد را محكوم به پرداخت مهريه 
مي كند، مي افزايد: در عين حال مش��خص نيست 
اين ط��رح در خصوص ال��زام كنوني زن��ان براي 
مراجعه اوليه به اداره ثبت چه نظري دارد؟ اگر طرح 
جديد اي��ن الزام را از دوش زنان بردارد يقينًا فوايد 
بيشتري خواهد داش��ت و روند درخواست مهريه 

توسط زنان را بسيار كوتاه و راحت تر خواهد كرد.
اي��ن حقوقدان همچنين در بخش ديگر س��خنان 
خود درباره گرفتن »حق ثب��ت« براي جلوگيري 
از مهريه هاي س��نگين، مي گويد: به نظر مي رسد 
افزايش حق ثبت براي مهريه در جلوگيري از تعيين 
مهريه هاي ب��اال و خارج از توان مردان تاثير مثبتي 
خواهد داشت و حداقل فايده آن اين است كه عماًل 
به مردان تاثير و نتيج��ه تصميمات حقوقي آنها را 
نشان مي دهد. چنين طرح هايي براي جوامعي كه 
آموزش و آگاه سازي حقوقي مردم در آن كمتر مورد 
توجه قرار گرفته، غالبًا مفيد و كاربردي خواهد بود. 
البته ن��ا گفته نماند تا زماني ك��ه متن اصلي طرح 
مذكور در دس��ترس همگان ق��رار نگرفته و مورد 
تجزيه و تحلي��ل حقوقدان ها قرار نگيرد، نمي توان 

نظر دقيق و قاطعي راجع به اين طرح داد.

گزارش

تغييرقانونمهريهوچالشهايپيشرويآن

دريافت حق ثبت مهريه از 2 تا 15 درصد

آخرينآماراز»بيمهفراگيرخانوادهايراني«

معاون توسعه و تعميم بيمه اداره كل امور بيمه شدگان 
سازمان تامين اجتماعي ضمن تشريح روند اجراي بيمه 
فراگير خانواده ايراني گفت: در حال شناسايي گروه هاي 
جديد نظير فعاالن كسب و كار مجازي و فراهم كردن 
اين امكان هستيم كه از حق قانوني شان بهره مند شوند و 
تحت پوشش بيمه قرار بگيرند. مجيد حسن زاده با اشاره 
به اجراي بيمه فراگير خانواده ايراني اظهار كرد: تالش بر 
اين بوده است كه از تمام ظرفيت هاي قانوني مان استفاده 
كرده و تمام افرادي كه فاقد پوش��ش بيمه هستند و از 
بيمه شدن جامانده اند را تحت پوش��ش قرار دهيم. او 
افزود: افراد مختلف با جايگاه هاي متفاوت در جامعه مانند 
زنان خانه دار، دختران، پسران، دانشجويان، و افراد خود 
اشتغال مي توانند براساس ضوابط و مقررات بيمه ِحرف و 
مشاغل استفاده كرده و با نرخ هاي مختلفي تحت پوشش 
قرار بگيرند. معاون توسعه و تعميم بيمه اداره كل امور 
بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه در 
گذشته نيز بيمه اقشاري چون زنان خانه دار و دانشجويان 
را داشتيم اما در قالب بيمه فراگير خانواده ايراني براي 
افزايش جامعه تحت پوش��ش به ص��ورت جدي ورود 
كرديم اظهار كرد: برنامه ريزي هاي منسجمي براي اين 
امر انجام شد؛ نخست آنكه اطالع رساني جامعي صورت 

گرف��ت. اكثر افراد از اين حق قانوني خودش��ان اطالع 
نداشتند. حسن زاده ادامه داد: با ارگان ها و سازمان هاي 
مختلف تعامالتي داشتيم؛ با سازمان امور دانشجويان، 
وزارت بهداشت و ساير دستگاه ها مكاتباتي انجام شد كه 
با س��ازمان تامين اجتماعي در اطالع رساني مشاركت 
داشته باش��ند. بنابراعالم معاون توسعه و تعميم بيمه 
اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، تا 
پايان اسفند آمار بيمه شدگان بيمه فراگير خانواده ايراني 
نزديك به دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر بوده كه نسبت به 
تيرماه سال گذشته ۲۰ درصد رشد در تعداد بيمه شده 
را نش��ان مي دهد. او همچنين اضافه كرد: برنامه هاي 
جديد ديگري نيز در دس��توركار ق��رار دارد. گروه ها و 
اصنافي داريم كه از پوش��ش بيمه برخوردار نيستند و 
رابطه كارگري و كارفرمايي برقرار نيست. به دنبال آن 
هس��تيم با گروه ها نيز در قالب بيمه توافق��ي، قرارداد 
ببنديم. حس��ن زاده با بيان اينكه در حال شناسايي 
گروه هاي جديد نظير فعاالن كسب و كار مجازي و 
فراهم كردن اين امكان هستيم كه از حق قانوني شان 
بهره مند شوند اظهار كرد: با وزارت علوم درخصوص 
بيمه دانشجويان تفاهم نامه داشتيم و با دانشگاه آزاد 

هم طي روزهاي آتي تفاهم نامه انجام خواهد شد.

اعالمآمادهباشنارنجيدرسيستانوبلوچستان
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با اشاره 
به اينكه چهار تيم ارزياب به منطقه زلزله زده اعزام شده 
است، گفت: اين حادثه تاكنون خسارت مالي و جاني 
نداشته است. مهدي ولي پور افزود: با وقوع زمين لرزه ۵.۵ 
بيشتري در استان سيستان و بلوچستان، تيم هاي ارزياب 
هالل احمر براي بررس��ي ميزان خسارات احتمالي به 
منطقه اعزام شدند. او با بيان اينكه مركز وقوع زلزله ۱۰۶ 
كيلومتر با زاهدان فاصله دارد، ادامه داد: ساعت ۱۲ و ۶ 
دقيقه زلزله اي به قدرت ۵.۵ ريشتر، عمق ۱۶ كيلومتري 
زمين در غرب سرجنگل استان سيستان و بلوچستان 
را لرزان��د و چهار تيم ارزياب هالل احم��ر براي ارزيابي 
ميزان خسارات احتمالي حادثه به منطقه اعزام شده اند 
و يك تيم نيز به ص��ورت آماده باش قرار دارد. ولي پور با 
بيان اينكه به دليل خالي بودن سكنه تا ۱۵ كيلومتر در 
منطقه، خسارتي گزارش نشده است، گفت: براي منطقه 

زلزله زده آماده باش نارنجي و براي بقيه مناطق استان 
خسارت زرد اعالم شده اس��ت. رييس سازمان امداد و 
نجات جمعيت هالل احمر با بيان اينكه اين زلزله در عمق 
۱۶ كيلومتري زمين رخ داد، گفت: شهرها و مناطقي 
مانند سرجنگل، مسجد حضرت ابوالفضل و نوك آباد 
تحت تاثير اين زلزله قرار گرفته اند البته با توجه به عمق 
باالي اين زلزله احتمال وقوع خسارت شديد كمتر است. 

رويخطخبر
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