
دكتر ناظران »شالوده يكسان« تفكر اقتصادي دولت ها طي 50 سال گذشته را بررسي كرد

قيمت هاي »  غيرتعادلي« 
مخرب تر از بمب اتم

يادداشت-3يادداشت-2يادداشت-1

 صندوق هاي امالك
در مسير بورس

معضالت مشترك اقتصادي 
ايران و تركيه

حقوق زن و مرد در خانواده 
بازنگري شود

در ح��وزه س��اختمان در بازار 
سرمايه دو ابزار تاكنون طراحي 
شده اس��ت. صندوق امالك و 
مستغالت كه سمت تقاضاي 
مسكن )امكان سرمايه گذاري 
در مس��كن با توانگ��ري مالي 
متفاوت( را پوش��ش مي دهد 
و تاكنون اجرايي نش��ده است 
)يك موافق��ت اصولي دريافت ش��ده( و صندوق زمين و 
س��اختمان كه سمت عرضه مس��كن )تامين مالي براي 
ساخت پروژه ساختماني( است و نمونه هاي محدودي از 

آن اجرا شده است. 
موض��وع فعاليت در صندوق امالك و مس��تغالت به دو 
گروه فعاليت اصلي و فرعي تقس��يم مي ش��ود. موضوع 
فعاليت اصلي، خريد ملك، اج��اره ملك، فروش ملك، 
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق امالك و مستغالت 
و صندوق زمين و ساختمان و سرمايه گذاري در اوراق بهادار 
شركت هاي ساختماني پذيرفته شده در بورس )حداكثر 5 
درصد( است كه عمال جز 6 ماه اول تاسيس و 6 ماه مانده به 
اتمام فعاليت صندوق الزم است حداقل 60 درصد دارايي 
صندوق به اين بخش تخصيص داده شود. موضوع فعاليت 
فرعي، سرمايه گذاري در اوراق بهادار رهني، سرمايه گذاري 
در واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري بادرآمد ثابت، 
اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده و گواهي سپرده بانكي 
و دريافت تسهيالت اس��ت كه عمال حداكثر 35 درصد 
دارايي صندوق مي تواند به اين بخش تخصيص داده شود. 
با مروري به اين موضوع فعاليت مشخص است كه جاي 
برخي گزينه ها مثل سرمايه گذاري در زمين، ملك پيش 
ساخته خالي است. موضوع فعاليت در صندوق زمين و 
ساختمان، جمع آوري وجوه از متقاضيان سرمايه گذاري 
در صندوق و ساخت پروژه ساختماني مندرج در اميدنامه 
صندوق از محل وجوه ياد شده و سپس فروش واحدهاي 
ساختماني پروژه ياد شده و درنهايت تقسيم عوايد ناشي از 
اين فعاليت بين سرمايه گذاران صندوق است. اين موضوع 
فعاليت به خوبي نشان مي دهد اين ابزار يك ابزار تامين 
مالي است و عمال جزو معدود ابزارهاي تامين مالي كشور 
تاكنون اس��ت كه محدوديتي براي تامين مالي شخص 

حقيقي وجود ندارد. 
در صندوق امالك و مستغالت در نظر گرفته شده است 
كه براي تاس��يس صندوق حداقل سه شخص به عنوان 
موسسان كه يكي از آنها مدير پيشنهادي صندوق است 
بايد 100 درصد مبلغ اسمي تمام واحدهاي سرمايه گذاري 
ممتاز را نقدا به حساب بانكي صندوق در شرف تاسيس 
واريز كنند، اين مطلب در صندوق زمين و ساختمان مطرح 
نشده است.  هر دو صندوق با قابليت ليست شدن در بورس 
)ETF( طراحي شده اند و عمال جدا از مجمع، مدير، متولي 
و حسابرس داراي بازارگردان هستند. در هر دو صندوق 
ركن متعهدپذيره نويس هم براي مقاطعي در نظر گرفته 
ادامه در صفحه 6 شده است.  

ايران و تركيه در يك موقعيت 
ويژه سوق الجيشي و در اقتصاد 
پيوس��ته به هم در شريان هاي 
اقتصادي، آب��ي و حتي هوايي 

قرار دارند .
هم اكن��ون تركيه و اي��ران در 
ش��رايط تورم افسارگسيخته 
باالخ��ص در ح��وزه كاالهاي 
اساس��ي به طور كلي كمب��ود كاالهاي اساس��ي و ارزاق 
عمومي قرار دارند كه بعد از آغاز جنگ اوكراين و روسيه در 
سطح كشورهاي حوزه درياي سياه و درياي مديترانه و اروپا 
تا آلمان محسوس است. تركيه براي جلوگيري از فشار تورم 
براي ارزاق عمومي تفاوت هزينه )زام ZAM( به كاركنان 
و كارگران پرداخت مي كند. تركيه يك كشور وارد كننده و 
صادركننده است به اين مفهوم كه كاال و مواد اوليه از جمله 
محصوالت كشاورزي، شيميايي، معدني و.... را از كشورهاي 
توليدكننده وارد و بعد از تكميل يا تبديل، بسته بندي آن را 
به كشورهاي حوزه اروپا و حتي تا جنوب شرق آسيا صادر 
مي كنند. تركيه به رشد درازمدت دايمي فكر مي كند و اخيرا 
رييس انجمن صنعتگران و بازرگانان تركيه اعالم كرد كه 
رشد كوتاه مدت در سرمايه و توليد نوسان ايجاد مي كند و 
اين امر عامل عدم توزيع درآمد به صورت متناسب در بين 
آحاد و اعشار مردم مي شود . رشد سريع مانع اشتغال زايي 
است ولي در رشد كوتاه مدت بر اساس نياز مصرفي جامعه 
صنايع و توليد رشد مي كند و بر حسب آن جلب و جذب و 
اشتغال در واحدهاي توليدي صورت مي گيرد. رييس ملي 
انجمن بازرگانان و صنعتگران اعالم كرده است كه تركيه 
در شرايط افزايش تورم است و در 4 تا پنج ماه آينده روزهاي 
حساسي در پيش رو است و تركيه به ثبات اقتصادي شديدا 
نياز دارد.تركيه اگر خواهان كاهش دايمي بهره است بايد 
اول تورم به صورت س��اختاري كاهش يابد ولي در ايران 
متاسفانه در كنترل تورم قيمت ها نابساماني وجود دارد و 
هماهنگي الزم در واردات كاالهاي اساسي و سرعت بخشي 
در ترخيص آن از گمرك و كنترل انبارها و نظارت بر آنها 
بسيار ضعيف است و افزايش قيمت ها با موجودي اجناس 
در انبارها قابل قبول نيست. موضوع كاالهاي ترخيص نشده 
كه بعضي در حال فساد جنس قرار دارند و عدم ورود آن به 
شبكه توزيع و در نهايت افزايش قيمت ها و تورم را افزوني 
بخشيده اس��ت. در اين ميان ضرورت نظارت و بازرسي بر 
انبار هاي عمومي و خصوصي براي شكس��تن قيمت ها و 
جلوگيري از احتكار به خصوص در مايحتاج عمومي بسيار 
حياتي است. بايد در نظر بگيريم كه زنجيره تامين نيار ها و 
مايحتاج عمومي بعد از همه گيري در كل جهان و دنيا به 
نظم جديد اقتصادي توجه كرده است و در شرايط حاضر 
لزوما بايد نظارت شديد و مستمر و كنترل و تنظيم بازار و 
توزيع ارزاق صورت گيرد. در ايران مش��كل تغييرات آب و 
هوايي نيز مزيد علت است. كشور ما در حال تبديل شدن به 
مناطق خشك است، منابع آبي ما با مصارف بي رويه و عدم 
ادامه در صفحه 8 بارش ها به ... 

»حبس زداي��ي« از بدهكاران 
مهريه، »تعيين حق ثبت براي 
مهريه هاي سنگين« و »تسهيل 
طالق عس��ر و حرجي زنان در 
صورت بخشش تمام مهريه« 
به عنوان آخرين تغييرات طرح 
»اص��الح قانون نح��وه اجراي 
محكوميت هاي مالي و مهريه« 
موضوع مفصلي هس��تند كه بايد از ُبعد مباني به آن نگاه 
كنيم. آيا فقط حق زن اين اس��ت كه براي او چند سكه به 
عنوان مهريه در نظر گرفت؟ از سال 54 قانون منع بازداشت 
بدهكاران مالي را داش��تيم كه بده��كار بابت بدهي مالي 
بازداشت نمي ش��د كه اين قانون برداشته شد. اما در حال 
حاضر قانون نحوه اجراي محكوميت ه��اي مالي با فراز و 
نش��يب هاي فراوان در حال اجرا اس��ت اما آيا مشكلي نه 
فقط از بدهكاران مهريه بلك��ه از كل بدهكاران مالي رفع 
شده است؟ در واقع بحث پرداخت بدهي به طور كلي يك 
جنبه اجتماعي و اخالقي دارد. در مورد مهريه اگر بگوييم 
فقط مهريه حق زنان است و حق زنان را فقط به يك حق 
مالي تنزل دهيم آن هم حقي كه يا عنداالستطاعه است يا 
عندالمطالبه، كافي نيست. به عالوه مهريه اگر عندالمطالبه 
هم نوشته شود، واقعا در بسياري از موارد عندالمطالبه هم 
نيست، چراكه وقتي مرد ندارد مي خواهيم چه كاري انجام 
دهيم؟ و از طرفي اگر به زندان برود آثار اجتماعي و خانوادگي 
سوء دارد. بنابراين مساله مهريه بايد به صورت مبنايي حل 
شود. بايد حقوق زن و مرد در خانواده بازنگري شود و يك 
نظام حقوقي و مالي با يك مبناي خاص تعريف شود تا حق 
زن و مرد پايمال نشود. بحث ديگر اين است كه بايد ببينيم 
چرا جامعه به تعيين اين مهريه هاي سنگين رسيده است؟ 
دليلش اين اس��ت كه اگر زن در زندگي با مشكلي مواجه 
شود از مهريه به عنوان يك اهرم استفاده كند و اين مهريه 
براي آنها تضمين باشد. چرا اين ضمانت اجرا با موارد ديگري 
جايگزين نشود و به زنان حق ها و اهرم هاي ديگري بدهيم كه 
مجبور نشوند به تعيين مهريه هاي سنگين متوسل شوند؟ 
اينكه بگوييم به اسم حقوق زن، مردان به زندان بروند صحيح 
نيست و نظام خانواده و نظام اجتماع را بر هم مي زند و واقعا 
مشكالت زيادي را ايجاد كرده است. اما از طرف ديگر زناني را 
داريم كه براي طالق سال هاست كه در دادگاه ها رفت و آمد 
مي كنند و نمي توانند مشكالت و دعوي خود را ثابت كنند. 
به طور مثال نمي تواند اثبات كند كه همسرش او را كتك 
مي زند يا نمي تواند اثبات كند كه همسرش نفقه نمي دهد. 
تنها راه زن اين است كه از اهرم فشار كه همان مهريه است 
استفاده كند. در واقع نياز است كه به صورت مبنايي نظام 
مالي زوجين و نظام حقوقي زوجين در خانواده را بازنگري 
كنيم. اين قوانين و مقررات ممكن است به صورت مقطعي 
به عنوان مسكن عمل كند اما نمي تواند به صورت اساسي 
به حل مشكل بپردازد، بايد اين مشكل به صورت كلي رفع 
شود و بايد بازنگري اساسي در نظام مالي وحقوقي زوجين 
ادامه در صفحه 8 داشته باشيم.  

هما داووديسيد جالل ابراهيميمونا حاجي علي اصغر 
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 رييس كل بانك مركزي: 
اضافه برداشت بانك ها به نصف كاهش يافته است

 رهبر معظم انقالب 
در ديدار رييس جمهور تاجيكستان: 

 انتشار اوراق ارزي با سود 
و  بازپرداخت  ارزي در آينده نزديك
صفحه 2     صفحه 2    

 توجه به ظرفيت های درونی 
اسلحه تحريم را از کار می اندازد

وزير اقتصاد از اولويت هاي آينده گفت

 ايران خواستار تحقق تجارت 
يك ميليارد دالري با سوريه شد

هرچند در ماه هاي گذش��ته، بحران ها و مشكالت 
كوتاه مدت، بخش قابل توجهي از تمركز دولت را به 
خود اختصاص داده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه 
شرايط نامطمئن شاخص هاي كالن اقتصادي، ريشه 
در مشكالتي دارد كه از سال ها قبل وجود داشته و در 
واقع اگر تيم اقتصادي دولت سيزدهم، قصد عبور از 
اين بحران ها را دارد، بايد راهي براي خروج از مسير 
فعلي پيدا كن��د. وزارت اقتصاد دولت رييس��ي در 
ماه هاي گذشته بخش مهمي از تمركز خود را بر روي 
برخي از اش��كاالت اجرايي مانند صدور مجوزهاي 
كسب و كار يا شفاف سازي درباره ابربدهكاران بانكي 
صفحه 2 را بخوانيد گذاشته است.  

ليست همكاري هاي اقتصادي بين دو كشور ايران 
و روس��يه رد وبدل ش��د. در همايش توسعه روابط 
اقتصادي و تجاري ايران، دو طرف بر تدوين نقش��ه 
راه و چش��م  انداز س��طح روابط تج��اري هم تزار با 
سطح مناسبات سياسي دو كشور و ميدان دادن به 
بخش خصوصي دو كشور تاكيد كردند. رييس اتاق 
ايران پيام روشن اين نشست را اشتياق واقعي فعاالن 
اقتصادي براي همكاري گسترده تر دانست ودرعين 
ح��ال تاكيد كرد كه الزمه دس��تبيابي به مبادالت 
تجاري به بيش از يك ميليارد دالر بين دو كش��ور، 
نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي و برنامه ريزي 
صفحه 7 را بخوانيد براي حضور ايران در...  

ثبات، گمشده 
اقتصاد ايران

 فهرست همكاري  
تجاري  با سوري ها

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

فشار فروشندگان ارزهاي ديجيتال به 
سقف رسيده  و بازار در جست وجوي 

كف قيمتي بيت كوين است

بازار سرمايه در س��ال 1401 رشدهاي اميدبخشي 
را تجربه كرده اس��ت. با اين حال اما چند روزي است 
شاخص هاي كل و هم وزن در مسير كاهشي قرار گرفته 
و اغلب سهم هاي رش��ديافته وارد فاز نزولي شده اند. 
اين در حالي است كه بخش بزرگي از نمادهاي بازار 
سهام هم اكنون از وضعيت مناس��ب بنيادين و افق 
سودآوري روشني برخوردار هستند. در همين حال 
در آستانه فصل مجامع پيش بيني مي شد كه به دليل 
انتظار سودسازي بيشتر ش��ركت هاي بازار، سمت 
فروشنده ها كم قدرت تر ظاهر شود، اما به نظر مي رسد 
صفحه 4 را بخوانيد بازار هم اكنون در...  

با اينكه شاخص هاي مختلف نشان مي دهند ممكن 
است اكنون فرصت مناسبي براي خريد بيت كوين 
باشد، برخي تحليل گران هشدار داده اند كه قيمت 
اين ارز ديجيتال همچنان ممكن اس��ت به سطوح 
پايين تر س��قوط كند. هرچند داده هاي مختلفي 
تأييد مي كنند كه روند بيت كوين همچنان نزولي 
است، داده هايي هم وجود دارد كه نشان مي دهند 
فشار فروش��ندگان به سقف خود رسيده  و احتمااًل 
بازار در جست وجوي كف قيمتي بيت كوين است. 
صفحه 6 را بخوانيد هنوز مشخص نيست كه...  

گردش  بورس  
روي  پاشنه  جديد

 هشدار 
 سقوط بيت كوين 

تا 21 هزار دالر

تعادل|دكتر پويا ناظران، اقتصاددان ايراني مقيم 
امريكا ح�ذف ارز ترجيح�ي 4200 توماني و ابالغ 
قيمت هاي جديد براي كاالهاي اساس�ي از سوي 
دولت را ادامه روند تفكر اقتصادي حاكم بر كشور 
طي 50 سال گذش�ته ارزيابي مي كند. تفكري كه 
وابستگي تام به قيمت گذاري دستوري يا به عبارتي 
قيمت هاي»غيرتعادلي« دارد و از همين رو، نه تنها 
ناپايدار است، بلكه ثباتي را هم براي سرمايه گذاري، 
رش�د اقتصاد و حفظ قدرت خريد مردم به ارمغان 
نمي آورد و بنيان هاي اقتصاد را فرسوده و مضمحل 

مي كند.
دكتر ناظران در پس�تي ت�ازه در كان�ال تلگرامي 
خ�ود، براي تش�ريح پيامده�اي ناگ�وار تصميم 
اقتصادي ارديبهشت سال جاري، بار ديگر به يكي 
از تصميم هاي شاخص دولت ها طي دهه هاي اخير 
يعني مداخله دول�ت در توليد و قيمت گريزي زده 

است. مشروح اين پست را مي خوانيد.

  نقش دولت در اقتصاد
 دولتي كه نقش خودش را مثل داور مسابقه فوتبال ببيند 
يعني خودش را تنظيم گر اقتصاد بداند رقابت را به بخش 
خصوصي مي سپارد، قيمت را به تعادل بازار مي سپرد و به 
منظور حفظ سالمت رقابت بازار توانش را صرف مقابله با 
انحصار و تعارض منافع و آفات اينچيني مي كند مثل داوري 

كه در مواجهه با هند، فول يا آفسايد سوت مي كشد تا رقابت 
بين دو تيم فوتبال را س��الم حفظ كن��د. دولتي كه نقش 
خودش را حفظ سالمت رقابت در اقتصاد مي داند با اداره 
منضبط امور مالي خودش به ارزش پول ملي ثبات مي دهد، 
ت��ورم كاهش ارزش پول اس��ت. وقت��ي ارزش پول ثبات 
داشت تورم هم رخ نمي دهد اما دولتي كه سياست گذاري 
اقتصادي درستي ندارد، كلي شركت دولتي و نيمه دولتي 
هم به آن آويزان هس��تند خاصه خرجي و نان خور اضافي 
زياد دارد طبعا حاضر نمي شود به محدوديت هايي كه علم 
اقتصاد اعمال مي كند تن بدهد و كشور را علمي اداره كند، 
متعاقبا انضباط مالي را از دست مي دهد و مجبور به چاپ 
پول مي شود. با چاپ بي رويه پول ارزش پول كم مي شود 
و همه چيز به نس��بت گران مي شود. در واقع چيزي گران 
نشده بلكه پول ملي كم ارزش شده ولي وقتي پول كم ارزش 
مي شود همه چيز نسبت به پول گران تر قيمت مي خورد 
و البته ب��ا كاهش ارزش پول حق��وق كارمند و كارگر هم 
كم ارزش مي شود. قدرت خريدشان كم مي شود. كاهش 
قدرت خريد مردم بي كفايتي دولت را برمال مي كند. دولت 
كه نمي خواهد بي كفايتي خ��ودش را بپذيرد رو به بزك 
ك��ردن ظاهر اقتصاد مي آورد پس قيمت ها را دس��توري 
كنترل مي كند تا با گراني مقابله كرده باش��د و به كمك 
معيشت مردم بيايد. قيمت اما مهم ترين ابزار اقتصاد است. 
اگر قيمت به بازاري با رقابت سالم سپرده بشود در سطحي 
قرار مي گيرد كه عرضه را با تقاضا مساوي مي كند لذا صف 

شكل نمي گيرد، بازار سياه هم ايجاد نمي شود يعني امكان 
خريد كاال با نرخ مصوب و فروشنده قاچاقي در بازار سياه يا 
سر مرز براي كسي ايجاد نمي شود. پس مي بينيم كه قيمت 
تعادلي ران��ت را در اقتصاد كاهش مي دهد عالوه بر آن در 
بازار با رقابت سالم با تغيير تقاضا براي چيزي يا تغيير عرضه 
آن قيمتش نسبت به بقيه كاالها تغيير مي كند و اين تغيير 
قيمت نسبي تاكيد مي كنم تغيير قيمت نسبي سيگنال 
بسيار مهمي به فعاالن اقتصادي مبني بر نياز به تغيير ميزان 
سرمايه گذاري مي دهد. اما وقتي دولت در قيمت ها مداخله 
مي كند نه تنها در كوتاه مدت بازار سياه و رانت ايجاد مي كند 
بلكه با كاهش س��رمايه گذاري در بلندمدت هم كمبود و 
گراني ايجاد مي كند. اطرافتان را نگاه كنيد نشانه هايش 
بسيار است دولت در قيمت مرغ مداخله مي كند، مرغدار 
مجبور به كشتن جوجه ها مي شود. كشور چند ماه بعد دچار 
بحران گوشت مرغ مي شود، دولت در قيمت شير مداخله 
مي كند دامدار مجبور مي شود گاو شيرده را به كشتارگاه 
بفرستد تا پول داشته باشد با كارگرش تسويه حساب كند، 
چند وقت بعد بحران لبنيات مي شود چون آن گاو شيرده 
را نمي شود به راحتي جايگزين كرد ولي از همه بدتر اين 
است كه با كاهش س��رمايه گذاري تقاضا براي نيروي كار 
كم مي شود كه باعث مي شود قدرت خريد دستمزد كارگر 
و كارمند كم بشود، به اين ترتيب متاثر از مداخله قيمتي 
دولت فقر اشاعه پيدا مي كند. مداخله قيمتي را در شوروي، 
چين و كوبا تجرب��ه كردند. در دهه 50 محمدرضا پهلوي 

هم به مداخله قيمتي س��نگين روي آورد. بعد از انقالب 
هم مداخله قيمتي ادامه داشت. در واقع بعد از انقالب بدتر 
هم شد. چون در پي مصادره كردن ها و ملي كردن  صنايع 
دامنه قيمت گذاري هاي دولتي وسيع تر هم شده بود يعني 
اين تصميم شاخص اول كه كنترل دولتي بر توليد و قيمت 
باشد قبل از زمان بازرگان و بني صدر اتخاذ مي شده توسط 
بازرگان و بني ص��در در همان اوايل انقالب اتخاذ ش��ده، 
بعدي ها هم همان راه را ادامه دادند يعني سابقه تاريخي اين 

مشكل كشور ما عميق است. 

  تفاوت حمايت علمي با قيمت گذاري؟
حتما ش��نيديد برخي كش��ورهاي توسعه يافته غربي 
سياست هاي حمايتي بيش��تري به نسبت كشورهاي 
ديگر دارن��د به همين دليل ه��م اصطالحا مي گويند 
كشورهاي منطقه اسكانديناوي سوسياليست هستند 
در حالي كه كش��ورهايي مثل امريكا كه سياست هاي 
حمايتي به نسبت كمتري دارند كاپيتاليست هستند. در 
موقعيتي ديگر توضيح خواهم داد كه چرا اينجا اصطالح 
سوسياليست و كاپيتاليست درست استفاده نمي شود. 
ولي فارغ از كلمات نكته اصلي درست است و آن اينكه 
برخي كشورهاي توسعه يافته سياست هاي حمايتي 
قابل توجهي دارند، اما حمايت ش��ان چه شكلي است؟ 
آيا دولتشان به جهت حمايت از مصرف كننده براي دالر 
ادامه در صفحه 3 قيمت تعيين مي كند.   



هرچند در ماه هاي گذش��ته، بحران ها و مش��كالت 
كوتاه مدت، بخش قابل توجهي از تمركز دولت را به 
خود اختص��اص داده اما در اين ترديدي وجود ندارد 
كه ش��رايط نامطمئن شاخص هاي كالن اقتصادي، 
ريشه در مشكالتي دارد كه از سال ها قبل وجود داشته 
و در واق��ع اگر تيم اقتصادي دولت س��يزدهم، قصد 
عبور از اين بحران ه��ا را دارد، بايد راهي براي خروج 
از مسير فعلي پيدا كند. وزارت اقتصاد دولت رييسي 
در ماه هاي گذشته بخش مهمي از تمركز خود را بر 
روي برخي از اشكاالت اجرايي مانند صدور مجوزهاي 
كسب و كار يا شفاف سازي درباره ابربدهكاران بانكي 
گذاشته اس��ت. در حالي كه اين وزارتخانه بر اساس 
جايگاه ساختاري خود، بايد براي آينده اقتصاد ايران، 
طرح هايي كالن ارايه كند و به نوعي مسير سال هاي 

آينده را از امروز مشخص كند.
دولت ايران در سال هاي گذشته با كسري بودجه قابل 
توجهي مواجه بوده است. اين كسري چه در درآمدهاي 
ريالي و چه در درآمدهاي ارزي خود را نشان داده است و 
در نهايت به بي ثباتي اقتصاد ايران منجر شده است. در 
واقع محدوديت هاي حاصل از تحريم باعث شده دولت 
به ارز دسترسي نداشته باشد و همين موضوع به افزايش 
پايه پولي و چاپ بيشتر ريال منجر شده است. از سوي 
ديگر با توجه به بي ثباتي اقتصادي و عدم اطمينان نسبت 
به آينده، باعث شده ميزان سرمايه گذاري نيز در اقتصاد 
ايران به ش��دت افت كند و چه در جذب سرمايه گذاري 
داخلي و چه خارجي مش��كالت فراواني وجود داشته 
اس��ت. در چنين بستري به نظر مي رسد وزارت اقتصاد 
ب��ه دنبال به وج��ود آوردن يك تعادل ت��ازه در اقتصاد 
كشور اس��ت. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مسير 
صحيح در اقتصاد ايران اين است كه بين دو مقوله پول 
و ارز توازن ايجاد ش��ود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و 
غم خود را متوجه ارز نكنيم بلكه به سياست هاي پولي 
و بانكي هم توجه كنيم. اقتصاد براي رشد نياز به ثبات و 
پيش بيني پذيري دارد و اگر فضاي ثبات بر اقتصاد حاكم 
شود و قابل پيش بيني باشد، اقتصاد به صورت خودكار 

مسير رشد خود را پيدا خواهد كرد.
وي افزود: مالحظات تثبيتي در مقايس��ه با مالحظات 
توسعه اي در س��اختارهاي اقتصادي بااهميت تر است. 
عالوه بر ثبات و سياست گذاري مناسب بايد سياست گذار 
بس��ته هاي تش��ويقي براي فعاالن اقتص��ادي درنظر 
بگيرد. وزير اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدي است و 

سياست گذار نبايد يك وجهي عمل كند. مهار لنگر ارزي 
كشور وابسته به بخش تجاري كشور است كه همزمان 
هدايت بخشي از اعتبارات به سمت توليد و صادرات نياز 
اس��ت. خاندوزي با بيان اينكه از منظر سياست گذاري 
پول��ي و ارزي بايد مالحظ��ات ثبات اقتص��اد كالن و 
كنترل تورم را موازي با توس��عه بخش واقعي اقتصاد و 
تجارت كشور پيش ببريم، گفت: عنوان همايش ساالنه 
سياست هاي پولي و ارزي يادآور نقش دو مقوله مهم پول 
و ارز براي اقتصاد ايران است. اثرگذاري اين دو مقوله مهم 
البته از حيث عمق و افق متفاوت است. براي كارشناسان 
و صاحب نظران بارها به اثبات رسيده كه رفتارهاي نرخ 
ارز اثر فوري و كوتاه مدت قوي بر اقتصاد ايران دارند كه 
خود محصول ساختار نفتي و جا افتاده اقتصاد ايران است 
و عمال باعث شده كه نرخ ارز نقش مرجع را براي مردم و 
فعاالن اقتصادي بازي كند. وي ادامه داد: در مقام مقايسه 
اثرگذاري مقوله پول بر اقتصاد ما يك اثرگذاري بلندمدت 
و البته عميق است. آنچه دورنماي اقتصاد ما را در بخش 
حقيقي و تورم شكل مي دهد رفتار نظام پولي از حيث 
كميت و كيفيت مقادير پولي است. كميت باالتر مقادير 
پولي به ويژه در زماني كه رش��د پول كيفيت مناسبي 
نداشته، زمينه ساز تورم و محروميت بخش واقعي اقتصاد 
از تامين مالي شده است و برعكس هر زماني كه كميت 
رش��د پول و نقدينگي مطلوب بوده و به اهداف اصابت 

كرده، سطح بلندمدت تورم را كاهش مي دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اظهاراتش به 
معناي آن نيست كه نبايد به تورم موجود و كاهش قدرت 
خريد در كوتاه مدت توجه داش��ت، تصريح كرد: اعتقاد 
دارم توجه به اين موضوع بس��يار جدي اس��ت به ويژه 
اينكه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غيرقابل انكار است. 
دوگانه اي كه درباره عمق و افق سياست هاي ارزي و پولي 
وجود دارد، به بيان ديگر با دوگانه ديگري مواجه هستيم، 
ثبات و توس��عه. از اين منظور اين دوگانه، دغدغه هاي 
مربوط به ثبات اين است كه تالش كنيم اقتصاد كشور ما 
پيش بيني پذير و داده ها متغير به حداقل برسد. به گفته او 
دغدغه هايي كه از جهت تمركز بر كسري بودجه و كنترل 
مقادير پولي وجود دارد و استقالل بانك مركزي همگي 
مالحظات تثبيتي پررنگ تر است در مقايسه با مالحظات 
توسعه اي. اگر تمام دغدغه ما از اين جنس باشد و اكتفا 
كنيم و بپذيريم كه بازار خود بهترين مسيرياب است و 
دولت مداخله و نفوذ خود را كاهش دهد و جاده صاف كن 
باشد، به نظر مي رسد اين رويكرد غلط نيست بلكه ناقص 
اس��ت و بخش زيادي از واقعيت را روايت مي كند اما نه 
همه آن را. خاندوزي افزود: مالحظات بخش توسعه يك 
سطح باالتر و تعيين كننده تر در سياست گذاري است. 
ما غفلت يا كم رنگي اين مالحظات را هم مي بينيم. نوعي 
خوش خيالي اس��ت كه اكثر ثبات فراهم شود و تورم 
مسيرش قابل مديريت باشد كافي است تا اقتصاد وارد 
مسير رشد بهينه شود. مثال بسياري از كالن پروژه هاي 

اقتصادي در حوزه هايي كه مي توانند توليد، صادرات 
و اشتغال را متاثر كنند مانند شهرسازي و ريلي، اينها 
بدون عامليت فعاالنه سياست گذار و به صرف برقراري 
ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به كار نمي كنند. 
بزرگ مقياس شدن توليد كه حتما الزم است عالوه بر 

آن نياز به سياست هاي مشوقانه هم دارند.
 وي ادامه داد: به نظر مي رسد مسير صحيح در اقتصاد 
ايران اين است كه توازني بين دو مالحظه برقرار كنيم 
به شكل توامان، اين توازن در مقوله پول و ارز اين طور 
است كه با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه 
ارز نمي كنيم بلكه به سياس��ت هاي پولي و بانكي هم 
توجه مي كنيم. در مقوله پول و بانك هم الزم است به 
معيارهاي معطوف به ثبات توجه نكنيم و تمام توجه بر 
كل هاي پولي باشد، به ويژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح 
شده غفلت كنيم از جزو دوم بايد مد نظر سياست گذار 
قرار بگيرد. در بخش ارزي حتي مهار لنگر ارزي هم تا حد 
زيادي محصول و معلول نقشه تجاري در بخش واقعي 
اقتصاد ايران اس��ت. بازهم پيوندي وجود دارد در بين 
بخش واقعي رخ مي دهد و خود را در سياست هاي ارزي 
نمايان مي كند. حتي مهار تقاضاي سوداگرايانه ارزي هم 
نيازمند توجه به اين موضوع است. وزير امور اقتصادي و 
دارايي گفت: شكاف ترازنامه بانك ها كه نزديك به نگاه 
سلبي و ثبات است و همزمان هدايت بخشي از اعتبارات 
به سمت اهداف توس��عه صادرات و صنعتي گرايايي، 
رويكرد توسعه اي و ايجابي. اين هم زماني كه دو چشم 
داشته باشيم براي ديدن و دو دست داشته براي اقدام 
كردن. ما از منظر سياست گذاري ارزي و پولي، همزمان 
افق كوت��اه و بلندمدت و همزم��ان مالحظات ثبات و 
كنترل تورم با مالحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعي 
 اقتصاد همزمان با ه��م ببينيم. آن چه توجه همزمان 
هم افزايي و اثر متقابل با يكديگر است. هم افزايي مثبت 
متقابلي است كه بر روي هم مي گذارند. وقتي تورم را 
كنترل مي كنيم بر رشد اقتصاد تاثير مثبت مي گذارد.

اين صحبت هاي وزير اقتصاد نشان مي دهد كه دولت 
در نگاه كالن به دنبال ايجاد يك ثبات و تعادل جديد 
در اقتصاد ايران است. هرچند اصالحات اقتصادي كه 
اخيرا در دستور كار قرار گرفته، احتماال تالطم هاي 
خاص خود را به همراه خواهد داشت اما در صورتي كه 
اين برنامه به اهداف كالن خود برسد، بايد منتظر ماند 
تا مشخص شود گام هاي بعدي براي بازگشت ثبات 

به اقتصاد ايران چگونه برداشته مي شود.
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رهبرمعظمانقالباسالميدرديدار
رييسجمهورتاجيكستان:

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
عصر ديروز )دوش��نبه( در ديدار آق��اي امامعلي رحمان 
رييس جمهور تاجيكستان و هيات همراه، تأكيد كردند: 
ظرفيت ه��اي گس��ترش همكاري هاي دو كش��ور در 
زمينه هاي مختلف بس��يار فراتر از سطح كنوني است و 
بايد با توجه به سياست دولت ايران مبني بر تقويت روابط 

با همسايگان، روابط دو كشور دچار تحول اساسي شود.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اشتراكات عميق تاريخي، 
ديني، فرهنگي و زباني ايران و تاجيكس��تان، دو كش��ور 
را همچون خويش��اوند و برادر خواندند. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي از اقدام��ات رييس جمهور تاجيكس��تان در 
گسترش زبان فارسي تقدير و با اشاره به اولين سفر خارجي 
آقاي رييس��ي به تاجيكس��تان تأكيد كردند: انجام اين 
سفر نش��ان دهنده اهتمام دولت براي گسترش روابط با 
تاجيكستان است و در يك سال گذشته نيز سطح روابط 

افزايش يافته است اما با نقطه مطلوب بسيار فاصله دارد.
ايشان، ظرفيت هاي فني و مهندسي، صنعتي و علمي ايران 
را براي كمك به تاجيكستان بسيار مستعد و مهم ارزيابي 
كردند و افزودند: براي استفاده از اين ظرفيت ها و گسترش 
جدي همكاري ها بايد كميسيون مشترك به صورت جدي 
براي همه اسناد امضاء شده برنامه ريزي و زمان بندي كند تا 

به مرحله عملياتي برسند.
رهبر انقالب اس��المي اقلي��م متنوع اي��ران و زمين ها و 
دش��ت هاي پهناور و پيش��رفت هاي علمي و فناوري و 
صنعتي و شركتهاي دانش بنيان در ايران و همچنين آب 
فراوان و معادن گسترده در تاجيكستان را زمينه هاي ارتقاء 
همكاري هاي مشترك برشمردند و خاطرنشان كردند: با 
وجود تحريم ها جمهوري اس��المي ايران پيشرفت هاي 
خوبي در زمينه هاي مختلف داشته است و اگر تحريم ها 
نبود، اين پيشرفت ها به دست نمي آمد زيرا تحريم ها باعث 

شد تا به نيرو و ظرفيت هاي داخلي خود اتكا كنيم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تحريم را اس��لحه قدرت ها در 
مقابل كشورها خواندند و تأكيد كردند: آن چيزي كه اين 
اس��لحه را از كار مي اندازد، توجه به نيروها و ظرفيت هاي 
دروني است. ايش��ان با تأكيد بر اينكه يكي از عرصه هاي 
همكاري و هم فكري ميان ايران و تاجيكس��تان، مسائل 
منطقه و ب��ه ويژه وضعيت افغانس��تان اس��ت، گفتند: 
نگراني هاي ايران و تاجيكستان درباره افغانستان مشترك 
است و هر دو كشور از گسترش تروريسم و رشد گروه هاي 
تكفيري در اين كش��ور نگران هستند و ما معتقديم كه 
آقاياني كه اكنون در افغانستان برسر كار هستند بايد بتوانند 
با يك حكومت جامع و فراگير از همه گروه ها اس��تفاده 
كنند. رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به سفر اخير 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان به تاجيكستان 
و افتتاح كارخانه توليد پهپاد، اينگونه همكاري ها را بسيار 
مهم ارزيابي و خاطرنشان كردند: پهپاد امروز عامل مهمي 
در امنيت كشورها اس��ت. در اين ديدار كه آقاي رييسي 
رييس جمهور نيز حضور داشت، آقاي امامعلي رحمان با 
ابراز خرس��ندي فراوان از حضور در تهران و ديدار با رهبر 
انقالب اسالمي به گفت وگوهاي خود با رييس جمهور ايران 
اشاره كرد و گفت: مذاكرات خوبي در زمينه هاي مختلف از 
جمله روابط تجاري و اقتصادي و صنعتي انجام شد و با توجه 
به اس��ناد امضاء شده اميد است با هدايت هاي جنابعالي، 
روابط دو كشور بيش از پيش گسترش يابد. وي نگراني هاي 
امنيتي به ويژه درباره افغانستان و گسترش تروريسم را از 
موضوعات مهم ميان دو كشور برشمرد و افزود: ما خواستار 
صلح و آرامش و حكومتي با حض��ور همه قوميت ها، در 
افغانستان هس��تيم و اميدواريم با افزايش همكاري هاي 

امنيتي ايران و تاجيكستان، بتوان بر نگراني ها غلبه كرد.

ايران حامي
ثبات كشورهاي منطقه

روساي جمهور ايران و تاجيكستان با اشاره به ظرفيت هاي 
متنوع و متعدد موجود در دو كش��ور به عنوان بس��تري 
مناسب براي ارتقاي سطح روابط تهران و دوشنبه، بر لزوم 
تداوم ديدارها و رايزني هاي مقامات دو كشور براي تسريع 
در اجرايي شدن تفاهمات و توافقات ميان دو كشور تاكيد 
كردند. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در نشست مشترك 
هيات هاي عاليرتبه ايران و تاجيكستان با بيان اينكه سفر 
رييس جمهور محترم تاجيكستان به تهران قطعا نقطه 
عطفي در مس��ير تقويت و تعميق روابط دو كشور است، 
گفت: روابط دوس��تانه و برادرانه تهران و دوشنبه بر پايه 
اشتراكات گسترده تاريخي، فرهنگي و زباني بنا شده و فراتر 
از روابط صرف همسايگي است. رييس جمهور با بيان اينكه 
ايران محدوديتي براي گسترش روابط با تاجيكستان قائل 
نيست، افزود: ايران و تاجيكستان ظرفيت هاي خوبي براي 
ارتقاي سطح همكاري ها در عرصه هاي مختلف تجاري، 
انرژي، گردشگري، پزشكي و داروسازي، سرمايه گذاري، 
آب و منابع طبيعي و خدمات فني و مهندسي با يكديگر 
دارند و نقشه راه تعامالت دو كشور مي تواند پشتوانه خوبي 
براي عملياتي كردن اراده طرفين در راستاي توسعه هر چه 
بيشتر روابط باشد. رييسي با بيان اينكه تاجيكستان را برادر، 
همزبان و خويشاوند جمهوري اسالمي ايران مي دانيم، 
اظهار داشت: رشد و پيشرفت تاجيكستان پيشرفت ايران 
و سختي و رنج او رنج ما است. تقويت همكاري هاي دوجانبه 
ايران و تاجيكس��تان زمينه ساز گسترش همكاري هاي 
منطقه اي و بين المللي دو كشور خواهد بود. رييس جمهور 
نگراني از بي ثباتي در افغانستان و مبارزه با افراطي گري، 
تروريسم و جنايت هاي سازمان يافته را از جمله دغدغه هاي 
منطقه اي مشترك ايران و تاجيكستان برشمرد و تصريح 
كرد: دو كشور بر اين نكته كه حضور بيگانگان در منطقه 

هيچگاه امنيت آفرين نبوده و نيست، اشتراك نظر دارند.

اداره ارزان تر كشور
ممكن است

رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور گف��ت: مي توان با 
برنامه ريزي قوي تر و تمهيدات بهتر، كشور را بسيار ارزان تر 
از وضع كنوني اداره كرد. مهرداد بذرپاش، ديوان محاسبات 
را ياري گر و كمك حال دستگاه ها در صحنه اجرايي دانست و 
خاطرنشان كرد: معاونين مالي و اداري را مي توان اصلي ترين 
بخش ستادي در هر دستگاه دولتي قلمداد كرد و مسلم است 
كه اگر »ستاد« هر ارگان، نتواند وظايف خود را به درستي 
انجام دهد، بخش »صف« نيز به طريق اولي از عملكرد قابل 
قبولي برخوردار نخواهد بود؛ لذا عملكرد كم خطا و بدون 
انحراف از قوانين در دستگاه هاي متبوع، نسبت مستقيمي 
با وظايف شما معاونان دارد. هشدار درباره فراواني تخلفات 
در دستگاه هاي اجرايي از ديگر سخنان رييس كل ديوان 
محاسبات بود و در اين باره بيان داشت: متاسفانه بسياري 
از احكام بودجه در دستگاه ها با فقدان عملكرد مواجه است 
و اين نش��ان از عدم پايبندي به اجراي قانون دارد. البته با 
توجه به عزم جدي رييس دولت محترم، اميد آن مي رود 
كه به زودي ش��اهد پياده سازي هرچه كم خطاتر بودجه 
سنواتي باشيم. بذرپاش افزود: فاصله گرفتن از روش هاي 
سنتي نظارت و برخط نمودن سازوكارها، يكي از مهم ترين 
كارويژه هاي ديوان محاسبات است كه تحقق اين امر، نه 
تنها سرعت رسيدگي ها را به ميزان قابل توجهي افزايش 
خواهد داد بلكه تعارضات احتمالي ميان دس��تگاه هاي 
نظارتي با ارگان هاي دولتي را به حداقلي ترين حالت ممكن 
مي رساند. رييس كل ديوان محاسبات لزوم اصالح ساختار 
بودجه ريزي را يكي از ضروري ترين نيازهاي كشور دانست 
و تصريح كرد: يكي از مهم ترين انتظارات رهبر فرزانه انقالب، 
اصالح اساسي ساختار بودجه است كه يكي از اصلي ترين 
محورهاي اصالح بودجه، بودجه ريزي عملياتي است كه 
متاسفانه بيش از ۲ دهه مغفول مانده است. بذرپاش با انتقاد 
از كند شدن روند كوچك سازي دولت، گفت: بخش 
اعظمي از بودجه دستگاه ها صرفاً خرج حقوق و دستمزد 
كاركنان مي شود كه اين خود نشان از فربه شدن بيش از 
پيش دولت ها دارد و منابع كشور، توانايي تداوم حركت 
در اين دور تسلسل را نخواهد داشت. رييس كل ديوان 
محاسبات كشور اظهار داشت: اگرچه هيچ فرد منصفي، 
ُمنكر محدوديت هاي منابع در كشور نيست اما ناگفته 
پيداست كه مي توان با برنامه ريزي قوي تر و تمهيدات 

بهتر، كشور را بسيار ارزان تر از وضع كنوني اداره نمود.

توزيع يارانه ها
در مبارزه با فقر مطلق

كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي 
به مردم موجب مي ش��ود تا فقر مطلق ب��راي افرادي كه 
تواناي��ي خريد هيچ  يك از اقالم اساس��ي س��بد خانوار را 
ندارند تا حدودي از بين برود، گفت: همزمان با افزايش نرخ 
كاالي اساسي بايد اقدامات الزم در خصوص همگام سازي 
يارانه هاي نقدي وجود داشته باشد. »هادي حق شناس« به 
مزيت هاي حذف و اصالح ارز ترجيحي و ارايه يارانه نقدي 
به مردم اشاره كرد و افزود: به طور طبيعي اصالح قيمت ها 
از رانت و اتالف منابع جلوگيري مي كند و عالمت مهمي 
براي توليدكننده و واردكنن��ده خواهد بود، اگر قيمت ها 
واقعي باشد، جلوي واردات بي رويه و هدررفت منابع گرفته 
مي شود؛ همچنين رساندن يارانه به دست مصرف كننده 
به جاي توليدكننده مي تواند رانت و فساد ناشي از رانت هاي 
گذشته را جبران كند. وي خاطرنشان كرد: اصالح قيمت ها 
راه حل نهايي نيست و ضرورتاً به اصالحات ساختاري منجر 
نخواهد شد و در اين زمينه با رشد قيمت ها بايد ميزان يارانه 
پرداختي به مردم افزايش يابد، در اصل از سال ۸۹ اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي را داشتيم و پايه يارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان از آن زمان شروع شد. حق شناس مطرح كرد: 
در عين حالي كه اصالح قيمت ها مي تواند مانع هدررفت 
منابع شود بايد توجه داشتم باشيم كه اين اقدامات ُمسكن 
موقتي است و در كنار اصالح قيمت اقالم اساسي همچون 
مرغ، تخم مرغ و لبنيات بايد به فكر اقدام اساسي براي اصالح 
سياست هاي پولي باشيم، چراكه در اين صورت مي توان 
مانع افزايش بي رويه قيمت ها در سال آتي و تشديد تورم 
شد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه كنترل تورم 
در اقتصاد موجب مي ش��ود تا در چند س��ال آينده فشار 
كمتري از افزايش قيمت ها بر مردم و دولت وارد شود، گفت: 
هم زمان با افزايش قيمت ها دولت ملزم است براي جبران 
آن در سبد خانوار و براي كوچك نشدن سفره مردم يارانه 
را افزايش دهد. وي در خصوص مزيت هاي پرداخت يارانه 
به مردم اظهار كرد: پرداخت يارانه نقدي به مردم موجب 
مي شود تا فقر مطلق براي افرادي كه درآمد زير صفر دارند و 
توانايي خريد هيچ يك از اقالم اساسي سبد خانوار را ندارند تا 
حدودي از بين برود اما بايد در نظر داشت كه همگام با رشد 
قيمت ها بايد برنامه براي افزايش يارانه نيز جهت جبران 
افزايش قيمت ها در نظر گرفته شود. حق شناس خاطرنشان 
كرد: نبايد تجربه يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني تكرار شود 
و هم زمان با افزايش منابع هدفمندي يارانه ها، بايد يارانه 
پرداختي به مردم نيز افزايش يابد. اين كارشناس اقتصادي 
با اشاره به اينكه پرداخت يارانه نقدي به كاالبرگ الكترونيكي 
ارجحيت دارد، گفت: يارانه نقدي جايگزين بهتري براي 
افزايش قيمت كاالها براي مردم است؛ چرا كه هر خانواري 
از هر كااليي كه خريداري مي كند وجه نقد را صرف امور 
ديگر و ساير نيازها مي كند، اما كاالبرگ موجب مي شود 
قدرت انتخاب از مردم گرفته شود. وي با بيان اينكه اقتصاد 
ايران نمي تواند تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را ادامه دهد، 
گفت: در آن مقطع كه ارز ۴۲۰۰ تعيين شد تصور نمي شد 
تخصيص اين ارز به كاالها قرار است اين اندازه طوالني شود 
البته بخشي از كاالها در طول سال گذشته از شمول اين ارز 
حذف شد و بيشتر كاالهاي اساسي نظير دارو و نهاده هاي 
دامي و گندم باقي ماند؛ بنابراين ارز ۴۲۰۰ توماني ديريازود 
بايد حذف مي شد. حق شناس با تاكيد بر اينكه نكته دوم 
اينكه قوت اليموت مردم نان است و اگر اين موضوع دچار 
مشكل شود آثار زيان باري خواهد داشت، ادامه داد: فلسفه 
پرداخت يارانه ها اين بود كه مردم از حداقل امنيت غذايي 
و درماني برخوردار باشند؛ بنابراين دولت كار بسيار سختي 
را شروع كرده و اميدواريم اين اصالحات با حداقل عوارض 
به اتمام برسد و دهك هاي كم درآمد كه تحت فشار شديد 
تورم و گراني هستند با حذف يارانه آرد براي صنف و صنعت 

مشمول گراني نان نشوند تا بيش از اين آسيب نبينند.

وزيراقتصادازاولويتهايآيندهگفت

رييسكلبانكمركزي:اضافهبرداشتبانكهابهنصفكاهشيافتهاست

ثبات، گمشده اقتصاد ايران

انتشار اوراق ارزي با سود و  بازپرداخت  ارزي در آينده نزديك
گروه بانك و بيمه|

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي نسبت به سال قبل به كمتر 
از نصف رسيده است، از انتشار اوراق ارزي جديد در 
روزهاي آينده خبر داد. ب��ه گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، علي صالح آبادي در مراسم افتتاحيه 
بيست و نهمين همايش سياست هاي پولي و بانكي 
با اعالم خبر انتشار اوراق ارزي در روزهاي آتي گفت: 
به عنوان نوآوري جديد اوراق ارزي منتش��ر خواهد 
شد. اين اوراق هم ارز جمع مي كند و هم بازپرداخت 
آن به ش��كل ارز خواهد بود. صالح آبادي در بخش 
ديگري از س��خنان خود به موضوع اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مرك��زي پرداخت و گفت: موضوع 
كنترل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي است 
بسيار مورد توجه اس��ت اين موضوع هم در بودجه 
سال 1۴۰1 ديده ش��ده كه اضافه برداشت از بانك 
مركزي و خط��وط اعتباري ك��ه دريافت مي كنند 
بايد در قبال وثيقه گذاري نزد بانك مركزي باش��د. 
بانك هايي كه دچار اضافه برداش��ت مي شوند بايد 

وثيقه بگذارند. 
خوشبختانه بايد بگويم كه اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي اكنون به كمتر از نصف نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل رسيده است. صالح آبادي با 
بيان اينكه سياست هاي خوبي در كنترل تورم پيش 
بيني شده و با ستاد اقتصادي دولت در حال بحث و 
گفت وگو هستيم افزود: اين سياست ها هم بخشي 
از آن در حوزه بانك مركزي و سيستم پولي و بانكي 
دنبال مي شود و در جانب ديگر عوامل موثر بر تورم 
كه در سمت هزينه است بايد با بخش هاي مختلف 
رايزني و هماهنگي شود و عواملي كه بودجه دولت 
روي تورم مي گذارد همه در حال پيگيري اس��ت. 
اصالح رابطه دولت با بان��ك مركزي، اصالح رابطه 
بان��ك مرك��زي و بانك ها، و اص��الح رابطه بانك ها 
با مش��تريان در كنار ارتقاي سياس��ت هاي پولي و 
مرتبط با ارز و فعاليت هاي بين المللي در دس��تور 
كار بانك مركزي ق��رار دارد. صالح آبادي در بخش 
ديگر از سخنان خود به اصالح رابطه بانك مركزي 
و دولت اش��اره كرد و گفت: يكي ديگر از محورهاي 
اص��الح بين بانك مركزي و دولت اس��ت در زمينه 
تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانك 
مركزي تنخواه��ي را در اختيار دولت قرار مي دهد. 
خزان��ه نبايد نيازي به اس��تفاده از تنخواه داش��ته 
باش��د و دوس��تان مي دانند كه هر زماني اين اتفاق 
رخ دهد، تورم و پايه پولي رشد مي كند. دولت بايد 
بتواند از محل نقدينگي كه نزد بانك مركزي دارد و 
شركت هاي دولتي به گونه اي مديريت و برنامه ريزي 
كند كه از محل گردش وجوه خودش و مديريت آن 
هزينه هاي خود را تامين كن��د و نيازي به تامين از 

جانب بانك مركزي نداشته باشد.

   استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي 
خط قرمز است

وي افزود: دولت س��االنه اوراق منتشر مي كند و اين 
ابزارها در يك بازار مالي بايد معامله شود و تقاضا براي 
اين اوراق ش��كل بگيرد. بنابراي��ن تعميق بازار بدهي 
مي تواند به اين موضوع كمك كند. در واقع اين اوراق به 
گونه اي نباشد كه بانك ها بخرند و به بانك مركزي ريپو 
كنند و باعث افزايش پايه پولي شود. البته حجم اين 
اوراق از ۹۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته 
به ۷۵ هزار ميليارد تومان رس��يده است.  رييس كل 
بانك مركزي تقويت س��هم دارايي هاي نقد شونده را 
بسيار مهم خواند و گفت: 3 درصد از دارايي بانك ها بايد 
اوراق دولتي نقد شونده باشدكه در مواقع نياز بتوانند 
نقدينگي خود را تامين كنند به جاي اينكه بخواهند 
صرفا وجه نقد در اختيار داش��ته باشد. موضوع ديگر 
بدهي دولت به بانك هاست كه مي تواند سمت راست 
ترازنامه را اصالح كند. ديروز در جلسه ستاد اقتصادي 
دولت تعديل بدهي دولت به بانك ها و چندين روش 
و سازوكار مطرح شد. بانك هاي دولتي و شبه دولتي 
يعني صادرات، ملت و تج��ارت كه بدهي قابل توجه 
دارد دولت و ش��خص رييس جمه��ور تاكيد فراواني 
داشت كه در سال 1۴۰1 اين كار را انجام دهيم.امكان 
انتشار اوراق گواهي سپرده براي ساير بانك هايي كه 
نياز به نقدينگي دارند بتوانند از ابزارهاي مالي در بازار 
سرمايه استفاده كنند و هر بانكي مديريت نقدينگي 
كنند. صالح آبادي با اشاره به اصالح ساختار سرمايه و 
موضوع كفايت سرمايه است گفت: بانك هاي مختلف 
در اين زمينه فعال شده اند و اميدوارم كه بتوانيم كفايت 
س��رمايه بانك ها را اصالح كنيم.بهبود سالمت نظام 
بانكي با ارتقاي شرايط ريسك است. ضمن انكه براساس 
كملز طراحي و اجراي نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي 
بانك ها به هر بانكي تكليف كرده ايم كه چه اصالحاتي 
بايد انجام دهد و برنامه هر بانك در كميته اصالح نظام 

بانكي بررسي مي شود.

   بانك ها بايد نقدينگي خود را به جاي
 اضافه برداشت، از بازار بين بانكي تأمين كنند

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه شفافيت به معناي 
گزارشگري مالي بانك هاس��ت، تصريح كرد: كنترل 
اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي در بودجه سال 
1۴۰1 در نظر گرفته شده است، چراكه اين مهم يكي از 
اقالم پايه پولي است. براين اساس اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي و دريافت خطوط اعتباري توسط آنها 
منوط به وثيقه گذاري نزد بانك مركزي ش��ده است. 
عالي ترين مقام بانك مركزي تعميق بازار بين بانكي را 
امري بسيار مهم خواند و گفت: بانك ها بايد بتوانند نياز 
نقدينگي خود را به جاي اضافه برداشت از بانك مركزي 
از از بازار بين بانك��ي تامين كنند. در اين زمينه مجوز 
انتشار اوراق گواهي س��پرده عام داده شده است و لذا 
بانك ها نيازي به مجوز موردي از بانك مركزي ندارند.به 
گفته رييس كل بانك مركزي فروش اموال مازاد بانك ها 
و ارتباط بازار پول و سرمايه مي تواند در اين باره مهم تلقي 
شود.خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي به كمتر از نصف نسبت به سال گذشته 
رسيده است. رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه 
چنين آزمون هايي براي هيأت مديره بانك ها نيز تعريف 
شده است: براي هيات مديره بانك ها هم آزمون هاي 
مشخصي تعريف شده و به زودي اولين آزمون ها برگزار 
مي شود. مشابه اين امر در بازار سرمايه و در نهادهاي مالي 
اتفاق افتاده و موجب شده است افراد داراي دانش سمتها 
را در بازار سرمايه برعهده گيرند. در نظام بانكي نيز آزمون 
و آموزش با محوريت موسسه عالي آموزش بانكداري 
ايران را پي خواهي��م گرفت تا متخصصين بتوانند در 
شبكه بانكي فعاليت كنند و درتصميم گيري و تصميم 
سازي حضور داشته باشند. صالح آبادي درباره رمزرالب 
بانك مركزي گفت: در شهريور ماه سال جاري رمزرالب 

بانك مركزي به شكل عملياتي در كشور اجرايي خواهد 
شد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه ارتقاي نظام 
مقررات گذاري و تقويت حكمراني رالش است، افزود: 
بخش هاي بسيار متنوع متعددي دارد ولي قسمت هاي 
مختلف آن شروع شده و همين مقررات سطح فعاليت 
بانكي افراد فاقد شغل و افراد حقوقي غيرفعال به عنوان 
يكي از آن مسائل است.در صورتي كه حكمراني رالش 
را به خوبي در كشور انجام دهيم فرار مالياتي كاهش 
مي يابد، قاچاق كنترل شود و فعاليت هاي سوداگرانه 

كاهش پيدا كند و پولشويي گرفته شود.

   هدف بانك مركزي در حوزه ارزي
 ايجاد موازنه و تعادل است

رييس كل هدف بانك مركزي در حوزه ارزي را ايجاد 
موازنه و تعادل در اين بازار عنوان كرد و افزود: هماهنگي 
خوبي بين ما و وزارت هاي مربوطه در حوزه نظارت و 
كنترل بازار ارز وجود دارد. همچنين عمق بخشي به 
بازار متشكل و سامانه نيما جزو برنامه هاي مهم بانك 
مركزي در اين حوزه است. وي افزود: سال گذشته در 
سامانه نيما و همچنين بازار متشكل بيش از ۵۷ ميليارد 
دالر عرضه ارز در نيما براي تامين كاالها داشتيم و اين 
رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل 
مالحظه اي برخوردار بوده اس��ت. در دوماهه ابتدايي 
س��ال جاري در حوزه نفت و پتروشيمي بيش از ۷.۵ 
ميليارد دالر ارز از محل فروش وصول ش��ده است كه 
اين رقم در دوماهه ابتدايي سال گذشته ۴.۵ ميليارد 
دالر بوده است.  صالح آبادي با اشاره به تداوم تامين ارز 
مورد نياز در سامانه نيما تصريح كرد: هم بانك مركزي 
و هم صادركنندگان غيرنفتي با قدرت در سامانه نيما 
ارز موردنياز كش��ور را عرضه مي كنند و هم تامين ارز 
كاالهاي اساسي انجام مي شود. رييس شوراي پول و 
اعتبار با اشاره به تامين ارز ۴۲۰۰ توماني و آثار آن گفت: 
طبعا فقط بانك مركزي عرضه كننده ارز ترجيحي بود 
ولي امسال صادركنندگان غيرنفتي هم عرضه كننده 
و تامين كننده هستند و اين مساله سبب بهبود تامين 
ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنين با كاهش 
تقاضا ب��راي ارز قاچاق هم كنترل ش��ده و وضعيت 
بهتري در مديريت منابع ارزي كشور خواهيم داشت 
به كونه اي كه روزهاي مختلف عرضه به تقاضا برتري 
دارد و در س��امانه نيما اين اتفاق افتاده است. رييس 
ش��وراي پول و اعتبار با اعالم خبر انتشار اوراق ارزي 
طي روزهاي آت��ي تصريح كرد: اوراق ارزي به عنوان 
نوآوري جديد منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و 
سود اوراق ارزي به شكل ارز خواهد بود و به اين ترتيب 
اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه هاي مختلفي كه 
داراي ارزهاي راكد هستند مي توانند نسبت به خريد 
اوراق اقدام كنند. سود و اصل اين اوراق به صورت ارزي 
خواهد بود و ناشراني كه داراي درآمد ارزي هستند 

مي تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام كنند.

 توجه به ظرفيت هاي دروني
 اسلحه تحريم را از كار مي اندازد
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قيمت هاي »غيرتعادلي« مخرب تر از بمب اتم

يادداشت

ويژه

قيمت سكه و دالر در كانال جديد
روز دوشنبه، نهم خردادماه ۱۴۰۱ با افزايش قيمت ارز و 
طال، سكه و دالر در كانال هاي جديد قرار گرفتند و نرخ 
دالر در مرز 3۱ هزار تومان و سكه به كانال ۱5 ميليون 
تومان وارد ش��دند. همچنين عصر دوشنبه با اعالم هر 
اونس طال به قيمت ۱855 دالر و همچنين افزايش نرخ 
دالر در بازار آزاد به قيمت 3۰98۰ تومان، قيمت سكه 
نيز به كانال ۱5 ميليون تومان افزايش يافت و با نرخ ۱5 
ميليون و ۱5۰ هزار تومان معامله ش��د.  يورو 3329۰، 
درهم 853۰ تومان، نيم سكه 8 ميليون و 35۰ هزار، ربع 
سكه 5 ميليون و 35۰ هزار تومان، سكه گرمي 2 ميليون 
و 95۰ هزار تومان معامله شد.  قيمت سكه طرح جديد 
)دوش��نبه، نهم خردادماه ۱۴۰۱( با ۱9۰ هزار تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته به ۱۴ ميليون و 9۷۰ هزار 
تومان رسيد.قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در س��اعت ۱۴ به ۱۴ ميليون و 9۷۰ هزار تومان 
رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۴ 
ميليون و 25۰ هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه 
هشت ميليون و 25۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون 
و 22۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 99۰ 
هزار تومان قيمت خورد.ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۴۱5 هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال ۶ ميليون و ۱3۰ هزار 
تومان شد. اُنس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و 858 
دالر و ۷8 سنت معامله شد. در ساعات صبح نيز قيمت 
طالي ۱8عيار هر گرم يك  ميليون و ۴۰5 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۴ ميليون و 25۰ 
هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
نيز ۱۴ ميليون و 9۰۰ هزار تومان بود. قيمت نيم سكه 
بهار آزادي 8 ميليون و 25۰ هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي 5 ميليون و 22۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 2 
ميليون و 99۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.هر مثقال طال در بازار داخلي، ۶ ميليون و 8۷ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني۱8۶3 دالر است. عالوه 
بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با افزايش 
نسبت به روز قبل 25 هزار و 9۴3 تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم 25 هزار و  ۶8۷ تومان تعيين ش��ده است. 
قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت به ديروز معادل 
28 هزار و ۱85 تومان و قيمت خريد يورو نيز 2۷ هزار و 
9۰5 تومان اعالم شده است. قيمت طال در اين هفته در 
محدوده كوچكي معامله مي شد چون تاجران درحال 
بررسي احتمال ادامه روند صعودي آن بودند. طال در اين 
هفته به اوج ۱8۷۰ دالر يعني باالترين رقم طي 2 هفته 
گذشته رس��يد، اما در پايان هفته تا حدود ۱85۰ دالر 
پايين آمد.قيمت هر اونس طال با ۰.3۰ درصد افزايش 
به ۱859 دالر و 33 سنت رسيد.ضعف دالر، كاهش سود 
اوراق قرضه امريكا و افزايش نگراني نسبت به رشد اقتصاد 
دنيا به نفع طال بوده، اما نوسان قيمت اين فلز گران بها 
سرمايه گذاران را نسبت به ادامه روند افزايش قيمت آن 
بي اعتماد كرده است. شاخص دالر امريكا در بحبوحه  
س��ود پايين اوراق قرضه اين كشور به پايين ترين رقم 
طي يك ماهه گذشته رسيده است. اطالعات اقتصادي 
نااميدكننده امريكا در سه ماهه اول سال جاري ميالدي 
هم احتمال افزايش دوباره نرخ بهره در اين كشور را باال 
برده است.عالوه بر خبرهاي نااميدكننده در مورد اقتصاد 
امريكا، تالش چين براي تحت كنترل درآوردن ويروس 
كرونا و هشدار اقتصاددان ها در مورد ضعف رشد اقتصاد 
دنيا، تمايل به طال به عنوان يك سرمايه گذاري ايمن را 

باال برده است.

پرداخت بيش از 123هزار فقره 
تسهيالت بدون ضامن در بانك سپه

دكتر آي��ت اهلل ابراهيمي مديرعامل بانك س��په از 
اختصاص بيش از 32 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
بدون ضامن به بي��ش از ۱23 هزار فق��ره پرونده، 
از ابتداي اجراي اين طرح در بانك س��په خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك س��په؛ دكتر 
آيت اهلل ابراهيمي ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: 
تسهيالت اعطايي بدون ضامن در بانك سپه به عنوان 
نخستين بانك، پس از دستور رييس محترم جمهور 
مبني بر تسهيل شرايط پرداخت تسهيالت خرد و 
در پي بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي 
كمك به افزايش قدرت خريد و رفع نيازهاي مالي 
ضروري آحاد مردم قابل دريافت است. مديرعامل 
بانك سپه با اشاره به اينكه تسهيالت بدون ضامن تا 
سقف يك ميليارد ريال در تمامي شعب بانك سپه 
سراسر كش��ور پرداخت شده است، ابراز داشت: در 
مجموع بيش از 32 هزار ميليارد ريال تس��هيالت 
ب��دون ضامن به بي��ش از ۱23 هزار فق��ره پرونده 
تسهيالتي همزمان با آغاز اجراي طرح از بهمن ماه 
۱۴۰۰ تاكنون پرداخت شده است. دكتر ابراهيمي 
افزود: تسهيالت ارزان قيمت بانك سپه به اشخاص 
حقيق��ي و حقوق��ي، صاحبان كس��ب و كارهاي 
آسيب ديده ناش��ي از كرونا و اشخاص آسيب پذير 
جامعه پرداخت مي شود. دكتر ابراهيمي همچنين 
با بيان اينكه طي دوماه نخست سال جاري 2 هزار و 
53۱ فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در بانك 
سپه پرداخت شده اس��ت، گفت: بيش از 3 هزار و 
پانصد ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوج هاي جوان تازه ازدواج كرده واجد شرايط در 
شعب بانك س��په اختصاص و پرداخت شده است. 
وي افزود: زوج هاي جوان ت��ازه ازدواج كرده، يارانه 
بگيران و مستأجران آس��يب ديده ناشي از كرونا از 
جمله دريافت كنندگان تسهيالت قرض الحسنه با 
كارمزد ۴ درصد از بانك سپه هستند. دكتر ابراهيمي 
تأكيد كرد: بانك سپه در زمينه پرداخت تسهيالت 
بر اساس سهميه، نرخ مصوب و دريافت وثيقه طبق 
ضوابط و مقررات اعالم ش��ده در بودجه سنواتي، 

همواره در زمره بانك هاي برتر كشور است. 
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ادامه از صفحه اول| س��وئد يا نروژ قيمت دالر تعيين 
مي كنند نرخ ارز ترجيحي دارند؟ نه. براي نان قيمت تعيين 
مي كنند؟ نه. ستاد تنظيم بازار دارند دولتشان گوشت و مرغ 
وارد مي كند و به نرخ دولتي توزيع مي كند؟ نه. آيا جايگاه 
س��وخت در مثال نروژ بنزين با نرخ دولتي مي فروشد؟ نه. 
سياست هاي حمايتي دارند ولي هيچ كدام از طريق قيمت 
اعمال نمي كنند چون تجربه ناموفق مداخله قيمتي را در 
۱۰۰ سال اخير در كشورهاي مختلف ديده اند. مي دانند اين 
راهش نيست. مي دانند مداخله قيمتي به حمايت منجر 
نمي شود بلكه به افت سرمايه گذاري، كاهش قدرت خريد 
دستمزد، افزايش رانت و فساد و همين طور به افزايش تورم 
منجر مي شود. حمايت مي كنند اما بدون مداخله در قيمت 
چون قيمت تعادلي مهم ترين ابزار حفظ تعادل و پايداري 
اقتصاد است. ما اما 5۰ سال است داريم راه را اشتباه مي رويم 
و در اين 5۰ سال تك تك رييس دولت ها با بحران ناشي از 
قيمت گذاري توسط رييس دولت قبل از خودشان مواجه 
شدند. آقاي رييسي به خاطر ارز ۴2۰۰ به بحران خورد اقاي 
روحاني به خاطر بنزين به بحران خورد. آقاي احمدي نژاد 
همين طور تا 5۰ س��ال برويد عقب حتي آقايان بختيار و 
آموزگار هم به بحران هاي ناش��ي از قيمت گذاري توسط 
اسالفشان خوردند. چرا؟ چون قيمت دولتي الجرم يك 
قيمت غيرتعادلي است. يعني بين عرضه و تقاضا تعادل 
برقرار نمي كند. قيمت تعادلي فقط از دل يك بازار آزاد بيرون 
مي آيد. هر قيمت ثابت مصوبي الزاما غيرتعادلي مي شود 
دولت هزينه غيرتعادلي بودن قيمت ه��ا را با بودجه اش 
مي دهد پس قيمت غيرتعادلي الجرم به بي انضباطي مالي 
در بودجه دولت منجر مي شود. بي انضباطي مالي دولت هم 
باالخره بر سر ترازنامه بانك مركزي خراب مي شود تا با چاپ 
پول تبديل به تورم بشود بعد با تورم قيمت هاي تعادلي به 
تدري��ج باال م��ي رود و اين يعني ش��دت غيرتعالي بودن 
قيمت هاي دولتي مدام بيشتر مي شود و هي تورم مي شود 
و قيمت مصوب دولتي از سطح تعادلي دورتر مي شود. پس 
پول بيشتري چاپ مي شود تورم شديدتري ايجاد مي شود 
و قيمت دولتي غيرتعادلي تر از قبل مي شود هي قوز باالي 
قوز. در طول زمان اين بي انضباطي مالي دولت آنقدر شديد 
مي شود تا ديگر نش��ود حتي يك روز ادامه داد. آنجا ديگر 
رييس دولت مجبور مي ش��ود به اقتصاد شوك بدهد چرا 
دولت آقاي رييسي كه سامانه كاالبرگ الكترونيك آماده 
نبود 2 ماه ديگر بر اصالح قيمت آرد و مرغ صبر نكرد؟ چون 
دولتي كه كارايي نداش��تنش را با مداخله قيمتي جبران 
مي كند متاثر از همان ناكارايي تصميم گيري را هم آنقدر 
عقب مي اندازد تا كار چنان بيخ پيدا كند كه ديگر يك روز 
هم نتواند ادامه بدهد و آن وقت چون ديگر كار از كار گذشته 
ديگر به جاي اصالحات تدريجي جامع و برنامه دار به اقتصاد 
شوك مي دهد. شوك اقتصادي هم مخرب است. تجربه 
اصلي كه از دولت آقاي هويدا تا دولت آقاي رييسي مشهود 
است، اين است كه قيمت دولتي براي كاالها پايدار نيست. 
نمي ش��ود چنين قيمت هايي را حفظ كرد. اصال كاري به 
تئوري هاي اقتصادي و بحث هاي دانشگاهي نداريم واقعيت 
جلوي رويمان اس��ت قيمت دولتي پايدار نيست. قيمت 
شناور تعادلي يعني قيمتي كه دستوري و ابالغي نيست بلكه 
در بازار به دست مي آيد يك سياست ليبرالي يا نئوليبرالي 
يا غربي يا امثال آن نيست قيمت تعادلي، تنها وضعيت پايدار 
است. هر قيمتي جز آن ناپايدار است و به بن بست مي خورد 
و ته بن بست هم بحران است. هر كس باور ندارد ببيند كه 
5۰ سال تجربه قيمت گذاري دولتي جلوي چشم مان است. 
آقاي ميرحسين موس��وي هم نمي خواست قيمت ها را 
افزايش بدهد ولي مجبور شد به واقعيت تن بدهد. بعد از او 
آقاي هاشمي هم مجبور شد. بعد آقاي خاتمي هم مجبور 
شد. آقاي احمدي نژاد نئوليبرال نبود اما مجبور شد چون 
وقتي رشد نقدينگي داريم رشد قيمت اجتناب ناپذير است. 
آقاي روحاني هم مجبور شد، آقاي رييسي هم مجبور شد. 
ولي فكر مي كنيم هيچ كدامشان فهميدند قيمت دولتي 
ناپايدار اس��ت. نه. هر كدام يك سري قيمت دستوري را با 
قيمت هاي دستوري ديگر جايگزين كردند و رفتند چند 
سال ديگر باز سر مرغ و آرد و روغن همين آش و همين كاسه 
است و اضافه كنيد بنزين و گازوييل و برق و غيره را. تا اين 
منطق ساده جا نيفتد 5۰ سال آينده مثل 5۰ سال گذشته 
است و حتي بدتر. حاال يك عده مي گويند ۱۰ روز نخريد 
ارزان مي شود مرغي كه به خاطر كاهش ارزش پول ملي و 
همين طور خالي بودن خزانه گران شده ارزان نمي شود. 
كاهش ارزش پول ملي قيمت تعادلي مرغ نسبت به ريال را 
باال برده از آن طرف خزانه دولت خالي تر از گذشته است لذا 
توانش براي واردات و بعد پوشش اختالف بين قيمت تمام 
ش��ده و قيمت مصوب دولتي از بين رفته در اين وضعيت 
۱۰۰روز هم مرغ نخوريد ارزان نمي شود. چون آن قيمت 
قبلي پايدار نبود. ناپايداري ناشي از مداخله قيمتي در يك 
جايي چنان جدي مي شود كه مثال حتي نمي شود 2 ماه 
صبر كرد تا سيستم كاالبرگ الكترونيكي راه بيفتد. برخي 
مي گويد حذف ارز ۴2۰۰ درست بود ولي االن وقتش نبود 
مثال بايد صبر مي كرديم فالن اتفاق بيفتد بعد. مثل اينكه 
بگوييم تخريب ب��رج متروپل آبادان ب��ا توجه به نقايص 
مهندسي درست بوده االن وقتش نبود. حرف قشنگي است 
ولي وقتي يك سيستم ناپايدار به انتهاي تحملش مي رسد 
اعتنايي به برنامه زمان بندي من و شما ندارد. فرو مي ريزد. 
به برج متروپل نمي شود گفت فردا بريز بايد خودمان پيش 
از اين اقدامي مي كرديم وقتي ما تعلل مي كنيم آن برج ديگر 
از ما اجازه نمي گيرد. همانطور كه برج نمي پرسد آيا مصلحت 
مي دانيد من االن فرو بريزم اقتصاد هم نمي پرسد. پس ما 
بايد واقعيت را بپذيريم و پيش از اينكه سيس��تم ناپايدار 
بحراني بشود اقدام كنيم. مي گويند بايد اول برجام احيا و 
بعد ارز ۴2۰۰ حذف مي شد، ظاهر حرف قشنگ است ولي 
نكته اي در آن مغفول اس��ت، باز ناپاي��داري قيمت هاي 
غيرتعادلي است، قطعا شوك دادن به اقتصاد خوب نيست 
ولي وقتي سياستمدار مدام تصميم گيري را عقب مي اندازد 
يك جايي مجبور مي ش��ود و اقتصاد فارغ از ايدئولوژي و 

تصورات يا توهمات دولت واقعيت ها را به آن تحميل مي كند 
ولو با اكراه مجبور مي شود به قواعد اقتصاد تن بدهد و يك 
قاعده اش اين است كه قيمت ها به سطح تعادلي شان بيايند. 
اين تحميل مي تواند حتي به حدي جدي باشد كه قبل از 
آماده شدن سامانه و قبل از احياي برجام و قبل از حصول 
خيلي مقدمات الزم ديگر مجبور مي ش��وند قيمت هاي 
دولتي را تغيير بدهند چون مثال روسيه دارد با تخفيف شديد 
بازارهاي نفت را از آنها مي گيرد و ديگر ارزي نمانده تا با آن 
سياست ناپايدار گذش��ته را حتي براي 2 روز ديگر ادامه 
بدهند چه رسد به 2 ماه، چه برسد تا زمان احياي برجام يا 
هر اتفاق ديگري و اين البته از بي برنامگي اقتصادي است 
وگرنه قبل از اينكه كار بيخ پيدا كند دست به كار مي شدند. 
پس به تعبيري همين حرف درست است كه االن وقتش 
نبود ولي وقت درستش در آينده نبود چون سيستم ناپايدار 
ديگر تاب آوري صبر نداشت زمان درست حذف ارز ۴2۰۰ 
در گذشته بود. ولي آقاي روحاني زير بار نرفت و آقاي رييسي 
در تصميم آنقدر تعلل كرد تا كار به اينجا رسيد كه مجبور 
شد شوك بدهد آنجا كه سيستم به انتهاي تحملش مي رسد 
ديگر هر چه بگوييم يك مقدار ديگر صبر كن بي فايده است. 
فرو مي ريزد مثل متروپل آبادان. اين منطق ساده كه اگر 
دولت از سر قيمت ها برندارد ناپايداري قيمت هاي دولتي 
باالخره يك جايي كشور را در بن بست قرار مي دهد و دچار 
بحران مي كند بايد باالخره يك بار براي هميشه در كشور ما 
جا بيفتد هم براي مردم جا بيفتد هم براي مس��ووالن جا 
بيفتد هم براي قدرتمندان مسووليت ناپذيرمان جا بيفتد. 
براي اينكه خطر و تهديد ناش��ي از استفاده از قيمت هاي 
دولتي را باز شفاف تر تبيين كنم اين طوري مي گويم اگر 
دستورالعملي براي ساقط شدن نظام جمهوري اسالمي 
بخواهيد تضميني. تثبيت قيمت بنزين و گازوييل، دالر و 
نان در سطح كنوني در طول س��ال هاي آينده است. اگر 
قيمت همين چهار قلم هر جور شده در سطح كنوني حفظ 
بشود ظرف چند سال چنان كشور را از منابع تهي مي كند 
كه نظام ساقط بش��ود. اگر به خاطر نارضايتي از عملكرد 
حكمراني كش��ور االن ناگهان به قيمت دستوري دولتي 
بي عالقه شديد توجه داشته باشيد كه خالي كردن كشور از 
منابعش هم به سقوط نظام منجر مي شود هم به نابودي 
ايران. به نابودي آن چيزي كه به عنوان وطن و محل تولدمان 
مي شناسيم. با تداوم قيمت هاي ناپايدار چنان  تر و خشك 
با هم خواهند سوخت كه از خاكسترش هيچ ققنوسي بلند 
نشود. هيچ نظم عادالنه اي به دست نيايد و هيچ حاكميت 
يكپارچه اي ديگر شكل نگيرد. نوادگانمان ديگر ايران را به 
آن معني كه ما مي شناس��يم نخواهند شناخت، مگر در 
كتاب هاي تاريخ. قيمت ه��اي غيرتعادلي چنان تخريب 
مي كنند كه بمب اتم تخريب نمي كند و ما همين االن داريم 
از آبادان تا تهران همه شهرهاي ديگر تبعات تخريبي نيم 
قرن قيمت غيرتعادلي را مي بينيم اگر قيمت هاي دولتي را 
ادامه بدهيم وضع فقط بدتر مي شود و به همين دليل است 
كه من نسبت به نيت كارشناس هايي كه در فضاي رسانه اي 
يك جامعه اصالح قيمت ها را نئوليبرالي مي خوانند و بر 
تثبيت قيمت ها و حتي كاهش مثال نرخ دالر اصرار دارند 
شك مي كنم. عموما سعي مي كنم به نقد گفته ها بپردازم و 
نيات را قضاوت نكنم ولي وقتي كسي مي گويد تيغ را بكش 
روي شاهرگت ببين چه حس خوبي دارد نمي شود صرفا به 
نقد و بحث و توصيه اش پرداخت و از كنار نيت اش گذشت 
قيمت هاي دستوري از اين حيث كه بودجه را از نظم و تعادل 
خارج مي كنند و منابع كشور را يا هدر مي دهند يا از كشور 
خارج مي كنند دقيقا و عينا مثل تيغ به شاهرگ كشيدن 
است. نمي شود طرف در رسانه ها پيوسته اصرار مي كند تيغ 
به شاهرگ ايران بكشيد و اين سوال در ذهن من شكل نگيرد 
كه تو مزدور كدام خصمي هس��تي. ارز ۴2۰۰ يكي از آن 
قيمت گذاري هايي بود كه بي اغراق منحوس ترين ميراث 
دولت آقاي روحاني بود. حاال اين دولت مي خواهد يارانه ارز 
۴2۰۰ را هدفمند كند لذا قيمت آرد و مرغ را گران كرده و 
به جايش به مردم پول نقد مي دهد يعني چيزي شبيه طرح 
هدفمندسازي يارانه هاي دولت آقاي احمدي نژاد منتها در 

ابعادي به مراتب كوچك تر. 

  2 اشكال هدفمندي يارانه ها
بارها ارزيابي از طرح هدفمندي سازي يارانه هاي سال 89 را 
شنيديد يادتان است كه گفتم ايده پرداخت نقدي يارانه ها 
به جاي پنهان كردن آن در قيمت ايده درستي بود ولي در 
اجراي آن طرح 2 اشكال جدي داشت. اشكال جدي اول 
اين بود كه قيمت ها را تعادلي نكرد بلكه يك سري قيمت  
دستوري را با قيمت هاي دستوري ديگر جايگزين كرد مثال 
بنزين ۴۰۰ توماني را كرد ۷۰۰ تومان يعني يك وضعيت 
ناپايدار را كه بحراني شده بود با يك وضعيت ناپايدار ديگري 
كه چند سال بعد بحراني مي شد جايگزين كرد. اين اصالح 
نيست. االن هم تا اينجا آنچه در سياست جديد دولت آقاي 
رييسي مي بينيم يك سري قيمت دستوري را با يك سري 
قيمت دس��توري ديگر جايگزين كردند. خب��ري از بازار 
تعادلي نيست دست كم تا اينجا خبري از اصالح نيست. 
صرفا عقب انداختن بحران است اشكال دوم هدفمند سازي 
يارانه ها اين بود كه رقم ثابتي براي يارانه ها تعيين كرد نه 
رقمي شناور بر مبناي يك بودجه تراز. در آغاز مبلغ يارانه ۴5 
هزار توماني آنقدر زياد بود كه مجبور به چاپ پول و ايجاد 
تورم شدند بعد از چند سال تورم آن ۴5 هزار تومان چنان 
قدرت خريدش را از دست داده بود كه به دردي نمي خورد. 
حاال دولت آقاي رييسي كه رقم ثابت 3۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار 
تومان براي يارانه تعيين كرده منطقي براي تعديل آن در 
طول زمان ارايه نداده با توجه به تورم پيش رو در انتهاي اين 
دولت چنين ارقام ثابتي مايه مضحكه خواهد شد حذف 
ارز ۴2۰۰ كه در اين دولت رخ داده اشكال سومي هم دارد 
چون يارانه به نان سنتي تخصيص پيدا مي كند نه نان هاي 
غيرسنتي. قيمت نسبي نان سنتي به نان غيرسنتي را تغيير 
مي دهد اين سياست دولت باعث مي شود بخشي از تقاضا 
براي نان غيرسنتي به نان سنتي منتقل بشود يعني اول 

كارگر نانوايي غيرسنتي بيكار مي شود. به تدريج نانوايي هاي 
غيرسنتي يكي يكي تعطيل مي شوند اما ظرفيت نانوايي 
سنتي ناگهان افزايش پيدا نمي كند در حالي كه تقاضا رفته 
باال لذا جلو نانوايي ها سنتي صف و ازدحام بيشتر مي شود 
قرار است در نقدي كردن يارانه ها دولت ديگر در قيمت هاي 
نسبي مداخله نكند اما اين دولت يك راهي پيدا كرده كه در 
عين نقدي كردن بخشي از يارانه ها باز قيمت هاي نسبي را 
به هم مي زند كه واقعا شاهكار است. برخي مي گويند اصال 
بحث يارانه پنهان دروغ است البته مي پذيرند كه قيمت ها 
تعادلي نيستند اينكه بديهي است ولي مي گويند دولت 
نفت و گاز را در اختي��ار دارد ماليات تورمي هم مي گيرد 
مالياتي عادي هم مي گيرد س��طح دستمزدها كه پايين 
است پس ديگر بابت ارز ترجيحي و فروش كاالي اساسي 
ارزان به مردم نمي تواند سر مردم منت بگذارد. ببينيد در هر 
حال منتي به مردم نيست ولي اشكال اين حرف چيست؟ 
وقتي دولت هاي به اصطالح سوسياليستي اروپايي خدمات 
حمايتي ارايه مي دهند نخست وزير يا رييس جمهور آن 
كش��ور منابع آن طرح هاي حمايتي را كه از محل ثروت 
ش��خصي يا ارث پدري نمي پردازد بلكه از محل مالياتي 
كه همان مردم گرفته به آنها مي پردازد اگر از محل ثروت 
شخصي بود مي شد صدقه ولي چون از محل ثروت مردم 
همان جامعه بابت سياست حمايتي پرداخت مي شود به آن 
مي گويند يارانه هر سياست حمايتي توسط هر كشوري در 
دنيا ارايه مي شود به پشتوانه منابع خودش مردمش است 
از جاي ديگر كه نمي آيد اينكه پشتوانه اش منابع مردم به 
اين معني نيست كه يارانه نيست بلكه وظيفه دولت است و 
منتي در كار نيست. در كشور ما هم منابع مداخالت قيمتي 
از محل عوايد نفت و گاز و همين طور از محل عوايد ناشي 
از تورم كه نوعي ماليات است تامين مي شود دولت براي 
ارايه سياست حمايتي دو راه دارد يكي اينكه قيمت ها را 
به زير قيمت تعادلي بياورد كه اصطالحا به آن مي گوييم 
يارانه پنهان در قيمت. راه ديگر آن اس��ت كه اجازه بدهد 
قيمت ها تعادلي بشود و در عوضش آن منابع را نقدا توزيع 
كند كه به آن مي گويند يارانه نقدي. تعادلي شدن قيمت ها 
مقدمه سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و افزايش دستمزدها 
است. دروغ دانستن وجود يارانه پنهان با اين منطق كه به 
خاطر تورم باال و س��طح پايين دستمزدها دولت موظف 
اس��ت قيمت ها رو پايين تر از س��طح تعادلي حفظ كند 
اقتصاد كش��ور را زمين مي زند چون دروغ دانستن يارانه 
پنهان دارد غيرتعادلي ماندن قيمت ها را توصيه مي كند و 
اين توصيه خطرناكي است. اگر دعوا سر از استفاده يارانه 
است هر كلمه  كه دوست داريد، استفاده كنيد مساله كلمه 
نيست، مساله اين اس��ت كه از نظر اقتصادي حمايت از 
اقشار با مداخله قيمتي منطق غلط و مخربي دارد. نه تنها 
به حمايت از آنها منجر نمي شود بلكه مانع رشد و توسعه هم 
مي شود قدرت خريد دستمزدها را هم كاهش مي دهد در 
يك فرآيند تدريجي بايد قيمت ها تعادلي بشود و همزمان 
با تعادلي كردن تدريجي قيمت ها عوايد نفت و گاز نقدا به 
مردم پرداخت بش��وند تا دولت ديگر خودش را با ماليات 

اداره كند نه پول نفت. 

  توزيع عوايد با صندوق منابع ملي
به چه شكلي عوايد نفت و گاز را به مردم رساند؟ در 22 آبان 
۱۴۰۰ مفصل توضيح دادم خالصه اش اين بود نفتي كه 
قرار بود ملي باشد دولتي شده. اين نفت بايد واقعا و عمال 
ملي بشود. الزمه اش اين است كه صندوقي شكل بگيرد 
اسمش را بگذاريم صندوق منابع ملي كه عوايد ناشي از 
همه منابع ملي را مثال فروش نفت و گاز به پتروشيمي ها، 
پااليشگاه ها و صادركننده ها را دريافت كند و به موجب 
اساسنامه صندوق كل موجودي ريال را هر هفته يكسان 
بين ايرانيان توزيع كند عوايد ارزي را هم سرمايه گذاري 
كند هر ايراني مالك يك واحد اين صندوق است حاكميت 
هم بايد خودش را صرفا با ماليات اداره كند با برقراري چنين 
سازوكاري چند تا اتفاق مي افتد. اوال دولت ديگر منابعي 
براي مداخله قيمتي ندارد دس��تش براي اين اتخاذ اين 
تصميم غلط بسته است ثانيا با توجه به ميزان استخراج 
منابع زيرزميني كشور تقريبا به هر ايراني معادل روزي يك 
دالر مي رسد يعني چيزي حدود روزي 3۰ هزار تومان به 
قيمت هاي امروز چون عوايد صندوق هر چه هست توزيع 
مي شود مبلغي كه مردم دريافت مي كنند با بروز تورم خود 
به خود در طول زمان متناسب با تورم زياد مي شود البته 
از آن طرف ديگر از بنزين و گازوييل برق گرفته تا مرغ و 
آرد و روغن قيمت ها همه آزاد و تعادلي اند. تاكيد مي كنم 
تعادلي. يعني بر مبناي فرمولي از قيمت  در بازار فالن كشور 
خارجي نيس��تند بلكه قيمت ها در سطحي هستند كه 
تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ايران اقتضا مي كند. نتيجه 
حذف مداخالت قيمتي اين است كه قيمت مي تواند نقش 
خودش را در دادن سيگنال درست براي سرمايه گذاري 

در كشور ايفا كند. افزايش سرمايه گذاري به تدريج به رشد 
دستمزد منجر مي شود منتها چون مردم از محل عوايد 
نفت و گاز سهم شان را مي گيرند استطاعت صبر كردن تا 
تحقق رشد تدريجي دستمزد را دارند دولت هم چون براي 
اداره خودش نيازمند ماليات است پاسخگوتر مي شود. 
عالوه بر آن چون دولت در حفظ قيمت هاي ناپايدار مجبور 
به چاپ پول نيست رش��د نقدينگي و تورم كاهش پيدا 
مي كند اما مگر پرداخت نقدي عوايد نفت تورم زا نيست؟ 
نه چون اين پول در يك سيكل بسته در اقتصاد مي چرخد 
مردم ريال مي دهند به مثال جاي��گاه، بنزين مي خرند. 
جايگاه ريال مي دهد به پااليش��گاه، پااليش��گاه ريال را 
مي دهد به شركت نفت تا نفت خام بخرد شركت نفت آن 
ريال را به صندوق منابع ملي تحويل مي دهد صندوق هم 
ريال را باز بين مردم توزيع مي كند. ريالي چاپ نمي شود 
صرفا در اقتصاد كشور مي چرخد در واقع اين صندوق يك 
سازوكاري است براي بازتوزيع منابع ملي كشور بين مردم 
تا نفت ملي بش��ود نه دولتي. تا پول چاپ نشود ارزشش 
كم نمي شود وضعيت تورمي كنوني به خاطر اين است 
كه دولت ريال چ��اپ مي كند چون مي خواهد وضعيت 
ناپايدار و غيرتعادلي قيمت هايي ك��ه مصوب كرده را تا 

مي شود ادامه بدهد. 

  گران نشدن بنزين غيرممكن است
هر رييس جمهوري آمده به اس��م جراحي اقتصاد صرفا 
مشكالت را مدتي عقب انداخته ادعايش جراحي بوده ولي 
اقداماتش در حد چس��ب زخم. دست كم هدفمند سازي 
يارانه هاي آقاي احمدي نژاد ابعاد وس��يعي داشت شامل 
حامل هاي انرژي مي شد اين طرح آقاي رييسي كه عمال 
به آرد، مرغ، روغن و دارو محدود اس��ت ش��ايد بدترين و 
خطرناك ترين حرفي كه همين دو، سه هفته پيش از دهان 
رييس جمهور شنيديم قول قطعي ايشان بر گران نشدن 
بنزين بود. به خاطر تورم دو سال گذشته و تورم سال هاي 
پيش رو گران نكردن بنزين غيرممكن است حفظ قيمت 
۱5۰۰ و 3۰۰۰ توماني بنزين قطعا در بلندمدت دولت را 
نابود مي كند از فاجعه گازوييل 3۰۰ توماني كه نگويم. در 
فضايي كه نقدينگي رشد مي كند باالخره قيمت ها بايد برود 
باال تثبيت نرخ ها به رغم رشد نقدينگي به سقوط نظام و 
نابودي ايران منجر مي شود. آقاي رييسي مجبور خواهد شد 
براي بنزين كاري بكند و آن زمان مردم اين ويدئو را نشان 
مي دهند و يادآوري مي كنند كه قول داده بود بنزين گران 
نشود. اما قول بيخودي داد. صحبت آقاي رييسي در مورد 
بنزين انعكاسي از بي برنامگي و سردرگمي اقتصادي اش 
اس��ت و اين حرفي كه در مورد بنزي��ن زد در آينده باعث 
بي اعتباري بيشتر حرف هايش مي شود. بله من هم آبان 98 
را به ياد دارم متوجه تهديدات اجتماعي- امنيتي ناشي از 
دست زدن به قيمت بنزين هستم ولي من سال 89 را هم 
به ياد دارم. سال 89 چه شد بعد از اينكه كشور عمده سال 
88 را درگير جدي ترين تنش سياسي- اجتماعي سال هاي 
اخير بود در س��ال 89 همه حامل هاي انرژي گران شدند 
بدون اينكه اتفاقي بيفتد نه جايي آتش گرفت نه شهري 

آشوب شد چرا؟ 

  تف�اوت پيامدهاي گران ش�دن بنزين در 
89 و 98

فرق آبان 98 و هدفمندسازي سال 89 چه بود؟ فرق هاي 
زيادي داش��تند يكي اش اين بود كه پي هدفمندسازي 
سال 89 به هر ايراني يارانه اي دادند معادل روزي ۱.3 دالر 
در حالي كه در آبان 98 هيچ تمهيد حمايتي نينديشيده 
بودند و تازه بعدش مجبور شدند يك چيزي اضافه كنند 
اما يك فرق مهم ديگرش اين بود كه در س��ال 89 بارها 
قبل از آغاز تحري��م رييس جمهور با مردم صحبت كرد. 
طرح را توضيح داد و از آن دفاع كرد آقاي روحاني حاضر 
نشد افزايش قيمت بنزين سال 98 را توضيح بدهد. پيش 
از اجراي طرح، تمام قد پشتش نايستاد و از آن دفاع نكرد 
مردم وقتي مي بينند رييس جمهور حاضر نيست از اعتبار 
خودش ب��راي طرح هزينه كند به حق ش��ك مي كنند 
مي گويند اگر اين حاضر نيس��ت پاي اين اقدام بايستد و 
اعتبار خودش را خرج كند حتما طرح بدي است حتما 
دارند حق مان را مي خورند كه رييس جمهور خودش را 
قايم كرده البته خود آن طرح آبان 98 طرح خيلي بدي 
بود براي اصالح قيمت بنزين مشاوران اقتصادي طرح هاي 
خوبي پيش��نهاد كرده بودند اما آقاي روحاني آن طرح و 
طرح هاي ديگر را كنار گذاش��ت و اصالح قيمت بنزين 
را به يك تيم امنيتي در وزارت كشور سپرد. ارديبهشت 
امسال هم سر قضيه آرد آقاي رييسي داشت همان مسير 
آقاي روحاني را مي رفت. آقاي رييسي قبل از اجراي طرح 
حاضر نشد آن را براي مردم تشريح كند از آن دفاع كند و 
تمام قد پشتش بايستد تازه بعد از اجراي طرح هم يكي، 

دو روز خودش قايم ش��ده بود و معاونش را و معاون وزرا 
را مي فرس��تاد تلويزيون دفاع كنند آنها هم كه هر كدام 
يك حرف مي زدند، معلوم اس��ت كه نتيجه اش مي شود 
نارضايت��ي مردم. بعد از چند روز باالخره آقاي رييس��ي 
متوجه شد بايد از خودش مايه بگذارد ولي همان چند روز 

خسارت خودش را به اعتماد عمومي زد. 

مختصات تغيير در سياستگذاري؟
تغيير اساسي در سياستگذاري اقتصادي اوال بايد علمي 
و همه جانبه باش��د كه نه هدفمندسازي 89 علمي بود نه 
افزايش قيمت آبان 98 و نه اقدامات ارديبهشت ۱۴۰۱ اين 
دولت. ثانيا يك تغيير اساسي در سياستگذاري اقتصادي بايد 
از ماه ها قبل از اجرا توسط رييس جمهور براي مردم تشريح 
بشود از آن دفاع بشود. رييس جمهوري كه حاضر نباشد از 
اعتبار خودش خرج كند حتي طرح هاي علمي و جامع را 
هم ابتر مي كند. و همين است كه مي گويم از نظر اقتصادي 
تا اينجا بر مبناي تصميماتي كه در ماه هاي گذشته اتخاذ 
شده آقاي رييسي و آقاي روحاني از يك تار و پود هستند 
اين دو نفر و همين طور آقاي احمدي نژاد از يك بافت فكري 
اقتصادي مي آيند حتي آقاي ميرحسين موسوي هم از نظر 
اقتصادي فرقي نداشت. عملكرد دهه ۶۰ ايشان را ببينيد 
مي گويند دوران جنگ بود ولي سياستگذاري غلط دولت 
ايشان تحت تاثير سياس��ت هاي امثال آقاي عالي نسب 
فشار را بر كش��ور مضاعف كرد و تاب آوري كشور در حال 
جنگ را كاهش داد. كار به جوانب سياس��ي و اجتماعي 
ندارم همه جوانب شخصيت اين افراد را مقايسه نمي كنم 
صحبت صرفا به فكر اقتصادي شان است به تيم و مشاوران 
اقتصادي آقاي موسوي در سال 88 نگاه كنيد؛ بافت فكري 
همين بود كه مي بينيد. اگر در سال 88 آقاي موسوي پيروز 
ش��ده بود از نظر اقتصادي بهتر از آقاي احمدي نژاد عمل 
نمي كرد. حتي شايد بدتر هم عمل مي كرد. تازه دور اولش 
بود تا آقايان بني صدر و بازرگان برويد عقب حتي هويدا از 
همين كرباس فكري بريده شده بودند. تنها زماني كه تيم 
اقتصادي كه امور را در دست داشت از بافت فكري متفاوتي 
مي آمد دهه ۴۰ بود آن زمان با تورم 2 درصدي ذوب آهن 
اصفهان، ماشين سازي اراك و تراكتورسازي و چند برند 
ديگر به جا گذاشتند و رفتند. بعد از تيم دهه ۴۰ اشخاص 
مختلفي آمدند با ريخت و قيافه هاي مختلف اما تار و پود 
فكر اقتصادي شان يكسان بود. در قيمت ها مداخله كردند 
و كشور را به اينجا رساندند. البته اين وضعي كه مي بينيم 
منحصرا هم ناشي از مداخله دولت در قيمت و توليد نيست.

جمع بندي 
۱- دولتي كردن قيمت  ها به قيمت هاي غيرتعادلي منجر 
مي شود. قيمت هاي غيرتعادلي يك وضعيت ناپايدار شكل 
مي دهد. اين وضعيت نه مقاومتي اس��ت نه انقالبي است 
نه اس��المي. صرفا ناپايدار است. خروج از اين وضعيت هم 
ربطي به ليبرال نه نئوليبرال ندارد، صرفا جبر واقعيت هاي 
بيروني است. بهتر است با يك برنامه ريزي جامع به تدريج 
از اين وضعيت ناپايدار خارج بشويم. اما در 5۰ سال گذشته 
سياستمدارها تا لحظه آخر تعلل كردند تا اينكه بحران در 
بودجه كار را به جايي رساند كه ديگر يك روز هم نمي شد 
ادامه داد و ناگزير يك شوك به اقتصاد دادند و با جايگزين 
كردن يك س��ري قيمت دس��توري با يك سري قيمت 
دس��توري جديد وضعيت ناپايدار را حفظ كردند و صرفا 
بحران چند صباحي عقب انداختند. سياست ارديبهشت 
۱۴۰۱ آقاي رييس��ي و آبان 98 آقاي روحاني و 89 آقاي 

احمدي نژاد همه از همين جنس بود.
2- درست اين است كه به موازات تعادلي كردن تدريجي 
قيمت ها، نفت دولتي بشود نفت ملي يعني كل عوايد ريالي 
فروش منابع نفت و گاز و آنچه منابع ملي اين كشور است 
هفتگي نقدي و يكسان بين مردم توزيع بشود. مي توانيم 
به آن بگوييم يارانه نقدي يا بگوييم سهم هر فرد از منابع 
ملي اسمش مهم نيست. مهم اين است كه بعد از آن دولت 
مداخله قيمتي نكند و خودش را فقط با ماليات اداره كند 
چنين دولتي مجبور مي ش��ود پاسخگويي هم ياد بگيرد 

اقتضاي اداره كشور با ماليات پاسخگويي است.
3- دولتي شدن نفت ملي به دولت ها توان مداخله قيمتي 
داد تا ناكارآيي خودشان را قايم كنند ولي آن ناكارايي و آن 
مداخله قيمتي تبديل به تورم مي شود و بعد بحران هاي 
بزرگ تري را ايجاد مي كند. در عين حال مداخله قيمتي 
كانالي هم براي توزيع رانت مي ش��ود دليل اصلي پايين 
ب��ودن قدرت خريد دس��تمزد هم اين اس��ت كه قيمت 
دولتي ديگر سيگنال س��رمايه گذاري درست نمي دهد 
پس دستمزد واقعي كم مي ش��ود باز كردن اين گره الزم 
است اما كافي نيست. گره سياست خارجي كشور هم بايد 
باز بش��ود دو نكته مهمي كه براي باز شدن گره سياست 
خارجي بايد فهميد يكي اين است كه در كنار تنش زدايي 
ايجاد دسترسي به بازارهاي بين المللي هم از وظايف مهم 
سياست خارجي است. دوم اينكه منطق روابط بين الملل 
دوستي و دشمني نيست بلكه منطقش منافع ملي است 
و تعامل يا خيانت كردن كشورها در پيگيري منافع شان را 
مي شود با بازي ديلمازينداني فهميد. اما عالوه بر باز كردن 
گره قيمت ها و گره سياس��ت خارجي، گره نظام پولي و 
بانكي هم بايد باز بشود. يكي از الزامات اين است كه بفهميم 
پول چيست و بانك چيست تا بفهميم چرا اين چيزي كه 
به آن مي گوييم بانكداري بدون ربا يك بحث مغشوش و 
بي س��روته كه نه عقالني است و نه اسالمي. چون كچلي 
كه به آن بگويند زلفعلي. يك ساختار ربوي ايجاد كرديم 
به آن مي گوييم بدون ربا و اين مس��اله ناشي از اجراي بد 
قانون نيست. بلكه خود قانون و نظام فكري پشت بحثي 
كه اس��مش را گذاشتيم بانكداري بدون ربا از بنيان غلط 
است. اين 3 گره را هم كه باز كنيم هنوز يكي ديگر مي ماند 
و آن نقش حاكميت در حفظ و اعتالي فرهنگي كش��ور 
است. در پس��ت هاي آتي به بررسي تصميمات شاخص 

ادامه خواهيم داد.



بازار س��رمايه در س��ال 1401 رشدهاي اميدبخشي 
را تجربه كرده اس��ت. با اين حال اما چند روزي است 
شاخص هاي كل و هم وزن در مسير كاهشي قرار گرفته 
و اغلب سهم هاي رش��ديافته وارد فاز نزولي شده اند. 
اين در حالي اس��ت كه بخش بزرگي از نمادهاي بازار 
س��هام هم اكنون از وضعيت مناس��ب بنيادين و افق 
سودآوري روشني برخوردار هستند. در همين حال 
در آستانه فصل مجامع پيش بيني مي شد كه به دليل 
انتظار سودس��ازي بيشتر ش��ركت هاي بازار، سمت 
فروشنده ها كم قدرت تر ظاهر شود، اما به نظر مي رسد 
بازار هم اكنون در فضايي هيجاني سير مي كند. اين در 
حالي است كه كارشناسان بازار سرمايه تاكيد مي كنند 
متغيرهاي مهم و اثرگذار بر بازار سرمايه سيگنال رشد 
ارسال مي كنند و از همين رو پيش بيني مي شود بازار 
به زودي ب��ه مدار صعودي بازگردد. حس��ين عبدي 
كارش��ناس بازار س��رمايه عنوان كرده كه روند رو به 
رشد بازار با وجود برخي افت ها دست كم تا پايان فصل 

مجامع تداوم خواهد يافت.
از سال ۹۹ تاكنون بازار سرمايه فراز و نشيب زيادي را 
پشت سر گذاشته است. بسياري از سهامداران به ويژه 
تازه واردها طي اين مسير خسته و از قطار بورس پياده 
شدند. با اين حال اما به نظر مي رس��د فاز نزولي بازار 
در سال جديد پايان يافته و بورس به تدريج در مسير 
صعودي ق��رار مي گيرد. در اين ميان گفته مي ش��ود 
شركت هاي صادرات محور به دليل افزايش قيمت هاي 
جهاني و برخي گروه هاي ريالي به دليل تورم داخلي 
مورد توجه سرمايه گذاران خواهند بود و مي توانند به 
مقصدي براي سرمايه هاي س��رگردان بدل شوند. به 
دليل تداوم جنگ ميان روس��يه و اوكراين همچنين 
پيش بيني مي شود قيمت هاي جهاني كاالهاي اساسي 
و انرژي همچنان افزايشي باشد و بر همين اساس افق 
سودآوري بلندمدتي براي برخي گروه هاي متاثر از اين 

تحوالت ترسيم مي شود.
با اين حال مي توان متغير مهم جنگ روسيه و اوكراين 
را ب��ه عنوان يك ريس��ك هم تلقي ك��رد، چراكه در 
صورت پايان يافت��ن جنگ احتمال كاهش قيمت ها 
در مدت��ي كوتاه وجود خواهد داش��ت ك��ه مي تواند 
محاسبات سرمايه گذاران را بر هم بزند. در همين حال 
نوسانات نرخ ارز نيز به عنوان ابهام بزرگ ديگري براي 
شركت هاي صادرات محور قلمداد مي شود. بر همين 
اساس گفته مي شود شركت هاي صادرات محور بيشتر 
مورد توجه س��رمايه گذاران ميان مدت يا كوتاه مدت 
خواهن��د بود و اين ش��ركت هاي ريالي هس��تند كه 
مي توانند با بهره گيري از اهرم تورم داخلي و افزايش 
نرخ فروش محصوالت، نظر سرمايه گذاران را به سمت 

خود جلب كنند.
افزايش نرخ ارز در پايان س��ال ۹۶ و افزايش قيمت در 
سال هاي ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجيحي براي 
حمايت از اقشار كم توان جامعه شد تا با استفاده از اين 
سياست، بازار داخلي اين كاالها كنترل و كاهش رفاه 

مردم جبران شود.
ارز 4۲00 توماني براي واردات دارو و كاالهاي اساسي 
مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفيد، روغن نباتي 
و تخم مرغ كه مورد نياز مردم است، اختصاص پيدا كرد 
تا اين كاالها با هزينه كمتري به كشور وارد شود و در 
اختيار مردم قرار گيرد. با وجود مخالفت كارشناسان 
و اقتصاددانان، ارز 4,۲00 تومان��ي از مرداد ۹۷ براي 
واردات ۲۵ كاال در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. با 
وجود حذف برخي از كاالها مانند گوشت از تخصيص 
اين ارز، اما تصميم به حذف كلي آن گرفته نشد تا هزينه 

زيادي به دولت تحميل شود.
ام��ا معايب اين سياس��ت چيس��ت؟ توزي��ع رانت، 
بازصادرات، صادرات پنه��ان، ايجاد خلل در صادرات 
برخي از صنايع، از بين بردن بهره وري، افزايش تقاضاي 
كاالهاي يارانه اي و خلق پايه پولي از ديگر معايب اين 
سياست است. تخصيص ارز 4۲00 موجب شد تا تعداد 
واردكنندگان بعد از تصميم بر اجراي اين سياس��ت، 
افزايش چشمگيري پيدا كند و باعث افزايش تقاضاي 
اين افراد در خص��وص اخذ ارز ترجيحي براي واردات 
شود. علت اين افزايش تقاضا نيز مشخص بود و دليلي 
جز رانت نداشت؛ به اين صورت كه توليدكنندگان، مواد 
اوليه خود را با ارز 4۲00 توماني وارد مي كردند و كاالي 

توليد شده را به نرخ بازار آزاد به فروش مي رساندند.
تف��اوت قيمت ارز دولت��ي و بازار آزاد موجب ش��د تا 
كاالهاي توليد داخل مزي��ت صادراتي پيدا كنند. به 
عنوان مثال مي توان اشباع بودن بازارهاي افغانستان 
از برندهاي روغن ايراني مطرح كرد اما به دليل س��ود 
زيادي كه صادرات اين كاالها به كشورهاي همسايه 
داشت، حذف و جلوگيري كامل از قاچاق اين كاالها 

تقريباً غيرممكن به نظر مي رسيد.
نكته منفي ديگر تخصيص ارز ترجيحي آن است كه 
برخي از صنايع به واس��طه بازاريابي موفق شدند كه 
مشتريان زيادي در كشورهاي همسايه جذب كنند 
اما با توجه به اينكه صادرات كاالهايي كه ارز ترجيحي 
دريافت كردند، ممنوع اعالم ش��د. ب��ازار اين گروه از 
توليدكنندگان و صادركنندگان را بين برد. براي نمونه 
اين كاالها مي توان به صادرات كره گياهي به عراق اشاره 
كرد. كاهش بهره وري، يكي ديگر از مصائب اين سياست 
است كه از دو طريق ايجاد مي كند. اولين مورد آن است 
كه به دليل رانت زياد ايجاد شده، انگيزه توليد كاهش 
پيدا مي كند و مورد ديگر آن است كه با پرداخت اين ارز، 
تعادل در چرخه توليد از بين مي رود. سود يك شبه اي 
كه اين ارز براي برخي ايجاد مي كرد، موجب شد تا تعداد 
بس��ياري از واردكنندگان براي دريافت ارز ترجيحي 
بزرگ نمايي كرده و با دريافت هرچه بيشتر اين ارز، از 
اختالف قيمت ميان ارز دولتي و آزاد سوءاستفاده كنند. 

يكي از فوايد حذف ارز 4۲00 توماني، كاهش كسري 
بودجه است. با حذف ارز ترجيحي ديگر دولت مجبور 
به استقراض از بانك مركزي و چاپ پول نيست. در اين 
صورت بخشي از هزينه هاي دولت كاهش پيدا خواهد 
كرد كه در نهايت كاهش كس��ري بودجه دولت را به 

همراه خواهد داشت.

    توجه سرمايه گذاران به شركت هاي بزرگ
حسين عبدي كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به 
افت و خيزهاي اخي��ر معامالت ب��ورس اظهار كرد: 
هرچند تاكنون برآيند معامالت مثبت و توجه بيشتر 
س��هامداران به سمت شركت هاي كوچك و متوسط 
بود، اما روند بازار س��رمايه در چند روز گذشته تحت 
تاثير عوامل مختلف با افت و خيزهايي همراه شد. وي 
اظهار كرد: اكنون بازار در انتظار گزارش هاي دوره اي و 
ساالنه شركت هاست و برآورد مثبت از اين گزارش ها 
باعث شد تا شركت هاي بزرگ مورد توجه قرار بگيرند. 
عبدي با تاكيد بر اينكه اين ام��ر باعث افزايش اقبال 

سرمايه گذاران به سمت بازار س��رمايه شد، گفت: از 
سوي ديگر با توجه به قيمت نفت، افزايش قيمت ارز به 
عنوان نكته اي مهم در بازار و رابطه مثبت آن با شاخص 
كل باعث شد تا در كل بازار تجربه خوبي را از خود در 

چند روز گذشته ثبت كند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه به عوامل تاثيرگذار در 
بازگشت رش��د به ش��اخص بورس اش��اره كرد و در 
گفت وگو با ايرنا افزود: علت اي��ن اتفاق به انتظار بازار 
از گزارش ش��ركت ها برمي گردد، همچنين افزايش 
انتظارات تورمي كه در نهايت منجر به صعود نرخ ارز 
شد، زمينه ساز بهبود وضعيت شركت هاي صادراتي 
و ارزمحور بود. وي اظهار كرد: ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط هم با توجه به افت زيادي كه در گذشته تجربه 
كرده بودند، بهانه اي را براي جبران بخشي از اين افت 

پيدا كردند.

    رشد بازار تا پايان فصل مجامع
عبدي، روند معامالت ب��ورس را مورد پيش بيني قرار 
داد و گفت: به نظر مي رس��د اين رون��د بتواند تا فصل 
مجامع ادامه دار باش��د. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: هر چند انتشار برخي از گزارش ها نشان 
از آن داش��ت كه روند بازار در سهام برخي از شركت ها 
نبايد بيش از اندازه صعودي باش��د، اما ش��ركت هاي 
كوچك تر ادامه دهنده مسير فعلي خود هستند و روند 
بازار تحت تاثير چنين اتفاقي تا فصل مجامع صعودي 
خواهد بود. وي با بيان اينكه تا آن زمان شاهد برخي از 
افت و خيزها در اين بازار خواهيم بود، افزود: بازار با توجه 
به انتظارات تورمي و نيز افزايش نرخ ارز، رشد پايداري 

را تجربه خواهد كرد.
عبدي به س��هامداران توصيه ك��رد و گفت: زماني كه 
س��هامداران براي س��رمايه گذاري وارد بازار سرمايه 
شدند بايد نسبت به ريسك هاي بازار آگاه باشند. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه  داد: بازار در سال هاي ٩٢ 
و ٩٩ توجه بس��ياري از سرمايه گذاران را به خود جلب 
كرد، اما سهامداران بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهند 
كه ممكن است مفروضات تحليلي بازار با كوچك ترين 
اخباري تغيير كند. وي اظهار داشت: ما ابهاماتي را در 
داده هاي اقتصادي مرتبط با گزارش شركت ها، خوراك 
بس��ياري از ش��ركت ها، مواد اوليه و وضعيت عمومي 
شركت ها خواهيم داشت كه ممكن است در دوره هايي 
روند بازار را با چالش همراه كند. عبدي ادامه داد: با توجه 
به وجود چنين مسائلي سهامداران بايد به طور حتم از 

مشورت با متخصصان حاضر در بازار مانند شركت هاي 
سبدگردان كمك بگيرند و وارد شركت هايي شوند كه 

سود قطعي دارند و اين سود قابل تقسيم باشد.

    حذف ارز ترجيحي به نفع اقتصاد
ابراهيم غالمي، مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت 
شريف  آباد اظهار كرد: مجموعه كشت و صنعت شريف 
آباد يكي از مجموعه هاي قديمي است كه در سال ۵۵ 
تاسيس شد و جزو مجموعه باس��ابقه كشور در حوزه 
كشاورزي و دامداري تلقي مي شود، اين شركت تحت 
تاثير فعاليت هاي خود توس��عه پيدا كرد و به سازمان 

اقتصادي كوثر واگذار شد.
وي با بيان اينكه اين ش��ركت در سه حوزه كشاورزي و 
توليد نهاده دام، دامداري و دامپروري و محصوالت لبني 
در فعاليت است، افزود: با داشتن هشت هزار و ۵00 راس 
دام سنگين يكي از بزرگ ترين مجموعه هاي دامداري و 

دامپروري در كشور هستيم.
غالمي با بيان اينكه مقدار توليد ش��ير اين شركت ۵۳ 

هزار و ۳۶۶ تن در س��ال است، خاطرنشان كرد: اغلب 
محصوالت ما در حوزه صادرات قرار دارد و بخش زيادي 
از توليد پنير اين مجموعه به كش��ور قزاقستان صادر 
مي شود، همچنين به دنبال قراردادي هم براي صادرات 

كره و خامه به روسيه هستيم.

   ايجاد استانداردهاي الزم در شركت ها 
براي پذيرش در بورس

مديرعامل شركت كشت و صنعت شريف  آباد به ورود 
اين شركت بزرگ كشت و صنعت به بازار سرمايه اشاره 
كرد و ادامه داد: اين مجموعه در تاريخ يكم اس��فندماه 
۹۷ در گروه زراعت و خدمات وابسته با نماد زشريف وارد 
فرابورس شد. شركت هايي كه به دنبال ورود سهام خود 
در بازار سرمايه هستند بايد داراي استانداردهاي الزم 
براي پذيرش در بورس باشند كه اين شركت بزرگ فعال 
در حوزه كشاورزي و دامپروري نيز به بلوغ الزم از نظر 
سرمايه و بازدهي رسيد و اجازه ورود به بازار سرمايه را 
گرفت. غالمي ادامه داد: تا قبل از برگزاري مجمع، ارزش 
هر سهم اين شركت ۲۳۸ تومان بود اما اين نماد بعد از 
مجمع و در زمان بازگش��ايي به دليل برنامه هاي ارايه 
شده در مجمع و نيز اقبال سهامداران خرد با رشد 1۸ 
درصدي همراه شد. هر سهم اين شركت به 4۶۵ تومان 

رسيد كه ارزش آن در فاصله اي كوتاه به ۲ برابر رسيد.

    واريز سود اين شركت از طريق سجام
مديرعامل شركت كشت و صنعت شريف  آباد به واريز 
سود اين ش��ركت از طريق س��جام تاكيد كرد و ادامه 
داد: هنوز واريز س��ود به زمان سررسيد نرسيده است، 
اما بر اس��اس الزام سازمان بورس، تكليف داريم تا سود 
سهامداران را از طريق سامانه سجام واريز كنيم. از اين 
اقدام به طور حتم استقبال خواهيم كرد، زيرا اين اتفاق 
باعث افزايش اعتماد سهامداران به سهام شركت هاي 

بورسي مي شود.
غالمي گفت: اگر قرار باشد سير فعاليت شركت را مورد 
رصد قرار دهيم مي توان به چنين مساله اي اشاره كرد 
كه سهام اين شركت طي سال هاي متوالي رشد داشته 
است اما در ۲ سال گذشته كه بازار سرمايه دچار نوسان 
شد، روند معامالت سهام اين شركت هم تحت تاثير قرار 
گرفت. نوسانات منفي كه گاهي در بازار ايجاد مي شود 
عمومي است و شامل همه شركت ها مي شود. برنامه 
و رويكردهايي كه در دولت جديد براي اين مجموعه 
در نظر گرفته شده اس��ت نسبت به دورهاي گذشته 

قابل مالحظه نيست كه تحت تاثير اين اتفاق جهش 
زيادي را در س��ودآوري كل ش��ركت، ارزش سهام و 

بازدهي آن شاهد خواهيم بود.

    حذف ارز ترجيحي
 به نفع اقتصاد كشور است

وي به حذف ارز 4۲00 توماني اشاره كرده و ادامه داد: 
از مدت ها قبل، از همه شركت ها خواستار تحليل بحث 
حذف ارز 4۲00 توماني شديم و اين مساله را قبل از اعالم 
حذف ارز ترجيحي مورد بررسي قرار داديم. با توجه به 
اتفاقي كه براي ارز ترجيحي رخ  داده اما زيرساخت هايي 
را دولت پيش بيني كرده كه نيازمند صبر است، زيرا اين 
اتفاق به عنوان يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور تلقي 
مي شود كه اثربخشي آن نيازمند زمان است. اين تصميم 
دولت سيزدهم به طور حتم به نفع كشور است، اما اثر آن 

براي شركت ها نيازمند تدبير و مديريت است.
غالمي اظهار داشت: تحليلي هاي خود را در اين زمينه و 
در راستاي ايجاد شفافيت در سامانه كدال منتشر كرديم 
و جزو نخستين شركت هايي بوديم كه اين اقدام را براي 
اطالع رساني سهامداران به اجرا رسانديم. در كل نسبت 
استفاده ما از نهاده هاي دولتي ۶۵ درصد به ۳۵ درصد 
بوده است و حتي براي مدتي اين عدد ۶0 درصد به 40 
درصد بود كه ۶۵ درصد از نهاده هاي دولتي و ۳۵ درصد 

از بازار آزاد استفاده مي كرديم.
وي با بيان اينكه بعد از حذف ارز ترجيحي اعالم شد بازار 
يارانه قطع مي شود و نهاده هاي به صورت آزاد در اختيار 
افراد قرار مي گيرد، گفت: سه نهاده اصلي سويا، ذرت و 
جو جزو نهاده هاي وارداتي بودند، بنابراين قبل از حذف 
ترجيحي اقداماتي را انج��ام داديم تا ديگر از حذف ارز 
4۲00 توماني متضرر نشويم كه اين اقدام را مي توان به 
عنوان رمز موفقيت فعاليت اين شركت معرفي كرد. در 
سال ۹۷-۹۸ با توجه به وجود بحران آب در كشور توليد 
جو سه هزار و ۸۸0 تن بود، اين عدد در سال زراعي ۹۸-

۹۹ به عدد ۶ هزار و ۸40 تن، در سال زراعي 1400-۹۹ 
به عدد ۶ هزار و ۹۵۶ تن رسيد. مديرعامل شركت كشت 
و صنعت شريف آباد افزود: همچنين در سال 1401 با 
توجه به وجود بحران و نيز كمبود آب در منطقه قزوين 
كه ۳0 درصد سازمان آب قزوين سهميه آب را كاهش 
داد رشد خوبي را داشتيم و حدود هشت هزار و ۲1۷ تن 
جو علوفه اي برداشت كرديم كه اين اتفاق كمك زيادي 
را در سودآوري شركت ها خواهد داشت. تا سال گذشته 
نياز علوفه اي را از طريق واسطه تهيه مي كرديم، در حالي 
كه امسال با توجه به مديريت منابع به صورت مستقيم 
با كشاورزان قرارداد بستيم و از طريق پرداخت نقدي به 
كشاورزان، علوفه موردنياز را خريداري كرديم كه اين 
اتفاق مورد استقبال كشاورزان قرار گرفت و نيز موجب 

صرفه جويي براي اين شركت شد.

    جنگ روسيه و اوكراين
 و تاثير آن در حوزه محصوالت كشاورزي

مديرعامل ش��ركت كش��ت و صنعت ش��ريف  آباد به 
جنگ روسيه و اوكراين و تاثير آن در حوزه محصوالت 
كش��اورزي اش��اره كرد و گفت: با توجه به فضايي كه 
از ابتداي انق��الب تجربه كرده ايم ش��اهد آزمون هاي 
مختلفي بوديم و اين امر باعث ش��د تا ديگر اتفاقي رخ 
ندهد كه كشور را غافلگير كند. نكته مهم در اين زمينه، 
مساله امنيت غذايي است كه به اين اتفاق در كشور بايد 
به عنوان يك فرصت و تهديد نگاه كرد. همه دولت ها و 
كشورها با اين بحران مواجه بودند؛ بنابراين مجموعه ها 
بايد تدابير الزم را داشته باشند تا تهديدها را تبديل به 
فرصت كنند. وي ادامه داد: امكانات و منابع موجود در 
كشور با افزايش همراه بوده است، اما مساله مهم در اين 
زمينه زيرساخت و استفاده درست از منابعي است كه در 
اختيار داريم كه تحت تاثير چنين مساله اي اميدواريم به 
سمت خوداتكايي پيش برويم. سال گذشته رهبر معظم 
انقالب ب��ه خودكفايي در امنيت غذايي به خصوص در 
حوزه گندم تاكيد داشتند و اعالم كرده بودند كه اولويت 
ما كاش��ت گندم اس��ت، اين در حالي است كه كسي 
پيش بيني جنگ روسيه و اوكراين را نكرده بود. پاشنه 
آشيل بنگاه هاي توليدي، سرمايه در گردش است كه با 

خريد به موقع منابع قادر به مديريت اين بحران بوديم.
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در كدام صندوق  
سرمايه گذاري كنيم؟

سنا| انتخاب صندوق س��رمايه گذاري مناسب براي 
سرمايه گذاري، فارغ از سطح ريسك پذيري سرمايه گذار 
بايد داراي ويژگي هاي مختلفي باش��د ت��ا بتوان به آن 
اتكا كرد. عملكرد طي دوره هاي زماني مختلف، سطح 
ريسك، عمر و نقدشوندگي صندوق، تعدادي از مهم ترين 
معيارهاي بررسي يك صندوق سرمايه گذاري مناسب 
اس��ت. هم اكنون حدود ۳۳0 صندوق سرمايه گذاري 
با منابع تحت مديريت نزديك ب��ه ۶0۹ هزار ميليارد 
توم��ان در ايران فعاليت دارند كه بررس��ي همه آنها با 
توجه به معيارهاي مختلف براي عموم دش��وار است. 
رتبه بندي مجموعه پ��ردازش اطالعات مالي پارت به 
كمك سرمايه گذاران آمده است تا بتوانند بهتر و راحت تر 
دست به انتخاب صندوق سرمايه گذاري مناسب خود 
داشته باشند. بر اين اساس، سامانه هوشمند رتبه بندي 
صندوق هاي سرمايه گذاري رسام وابسته به پردازش 
اطالعات مالي پارت، برترين صندوق هاي سرمايه گذاري 
را بر اس��اس آخرين اطالعات مربوط به پايان فروردين 
1401 اعالم كرد. رتبه بندي سامانه هوشمند رتبه بندي 
صندوق هاي سرمايه گذاري رسام بر اساس امتيازدهي 
به معياره��اي 1۵  گانه مربوط ب��ه فعاليت و عملكرد 
صندوق هاي سرمايه گذاري براساس مدل انحصاري 
شركت پردازش اطالعات مالي پارت صورت گرفته است 
و تالش دارد با بررس��ي همه جانبه برترين و بهترين ها 
را در اختيار س��رمايه گذاران ق��رار دهد. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري »آس��مان يكم«، »گنجينه ارمغان 
الماس«، »فيروزه موفقيت« و »پيشتاز« از شاخص ترين 
صندوق هاي سهامي-صدور و ابطالي اين ليست قلمداد 
مي شوند. »تجارت ش��اخص كاردان )نماد: كاردان(«، 
»آسمان آرماني س��هام )نماد: آس��اس( « و » توسعه 
اندوخته آينده )نم��اد: اطلس( « برترين صندوق هاي 
سهامي قابل معامله در بورس )ETF( رتبه بندي سامانه 
هوشمند رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري رسام 
اس��ت. آخرين اطالعات صندوق هاي سرمايه گذاري 
مربوط به پاي��ان فروردين 1401 نش��ان مي دهد كه 
صندوق هاي قابل معامله در بورس گروه صندوق درآمد 
ثابت نسبت به صدور و ابطالي هاي آن درخشش بيشتري 
داش��ته اند. رتبه بندي پردازش اطالع��ات مالي پارت 
صندوق هاي سرمايه گذاري »آواي فرداي زاگرس )نماد: 
فردا( «، »افرا نماد پايدار )نماد: افران( «، »ارمغان فيروزه 
آسيا )فيروزا( « و »آسمان اميد )نماد: آساميد( « را برترين 
صندوق هاي درآمد ثابت قابل معامله در بورس معرفي 
كرده است. »اندوخته آميتيس«، »كاريزما« و »امين 
آشنا ايرانيان« جمع برترين هاي صدور و ابطالي گروه 
درآمد ثابت را به خود اختصاص داده اند. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري »توس��عه پس��ت بانك«، »سپهر 
آت��ي« و » كيمي��اي كاردان« برترين صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مختلط-صدور و ابطالي س��امانه 
هوشمند رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري رسام 
است. »سپهر انديشه نوين )نماد: صنوين( « نيز رتبه 
اول صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط قابل معامله 

در بورس را به خود اختصاص داده است.

دالالن بازار مخالف عرضه 
خودرو در بورس كاال هستند

باشگاهخبرنگاران| سياوش وكيلي، كارشناس بازار 
سرمايه گفت: به اعتقاد اكثر كارشناسان فروش خودرو به 
واسطه شركت در قرعه كشي در خوشبينانه ترين حالت 
نوعي التاري اس��ت كه در غياب سيستم قيمت گذاري 
از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، منافعي را براي برخي 
اشخاص در بر خواهد داشت و بررسي هاي آماري حاكي 
از آن است كه تعداد كثيري از برندگان هدف مصرف ندارند 
و به دنبال استفاده از مزيت تفاوت قيمتي نرخ فروش درب 
كارخانه با بازار آزاد هستند. او مي گويد: اين اختالف قيمت 
نه تنها نصيب توليدكننده نمي شود بلكه به نوعي است كه 
بخش زيادي از اين مزيت قيمتي نصيب واسطه ها و دالالن 
مي شود و همين اختالف فاحش موجب به وجود آمدن 
باند هايي مي شود كه در بدنه مديريتي هم نفوذ كرده و به 
طرق مختلف تالش مي كنند تا رانت اين اختالف قيمت 
حذف نش��ود. همچنين در كمال تعجب، اتاق فكر هاي 
خودروس��ازان نيز با فروش خودرو در بورس مخالف اند 
كه در تحليل چرايي اين امر يكي از همان شائبه ها، نفوذ 
باند ه��اي رانت طلب در نظام تصميم گي��ري و ديگري 
چشم پوش��ي بر ناكارآمدي مديران دولتي است. عرضه 
محدود خودرو در بورس كاال نش��ان داد كه خودروساز 
مي تواند خودرو را به قيمتي باالتر از نرخ دستوري تعيين 
شده بفروشد و براي خريدار نيز بستر الزم در راستاي خريد 
خودرو پايين تر از قيمت اعالم شده در بازار آزاد وجود دارد. 
كارشناس بازار سرمايه گفت: مخالفان فروش خودرو در 
بورس كاال با اتكا به شعار هاي متعدد و جلوگيري از افزايش 
قيمت ها معتقدند كه فروش خودرو از طريق بورس كاال 
منجر به افزايش بهاي خودرو مي شود كه اين امر خود به 
نوعي صحه گذاري رسمي بر افزايش قيمت هاست. در هر 
صورت مصرف كننده نهايي هميشه بهاي بازار آزاد را جهت 
خريد خودرو مي پردازد و لذا چه بهتر كه اين تفاوت قيمتي 
نصيب توليد كننده شود و بساط قرعه كشي و تضعيف 
توليدكننده از بين برود. به گفته كارشناس بازار سرمايه، 
با حذف يا كاهش قابل توجه اختالف قيمت خودروساز و 
بازار آزاد، مصرف كنندگان نهايي اقدام به خريد مي كنند 
به نحوي كه تقاضاي س��فته بازي در بازار خودرو حذف 
مي شود كه اين اقدام به رعايت عدالت و به شعار هاي دولت 
نيز نزديك خواهد بود. همچنين وزارت صمت مي بايست 
خودروسازان را مجبور كند تا بخشي از اضافه در آمد خود 
را صرف توليد موتور هاي هيبريدي كنند تا ضمن كمك به 
كاهش آاليندگي هاي زيست محيطي به افزايش كيفيت 
خودرو هاي توليدي هم منجر شود. پس از گذشت چند 
س��ال از بحث فراوان در خصوص نح��وه عرضه و فروش 
خودرو در بورس و اس��تفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا 
سرانجام در تاريخ ۲۸ ارديبهشت 1401، خودرو كارا در 
بورس كاال عرضه شد كه منجر به افزايش قيمت فروش 

توليدكننده و كاهش قيمت خريد مصرف كننده شد.

درباره كتاب »سالم بر بورس«
سنا| همه افراد جامعه ما بورس را نمي شناسند و با نحوه 
سرمايه گذاري در آن و فوايد و سودمندي هاي ناشي از 
آن آشنا نيستند. اين در حالي است كه آشنايي با بورس 
و فعالي��ت در آن مي تواند در زندگ��ي اقتصادي مردم 
بسيار موثر باشد. تا همين سال هاي اخير بيشتر مردم 
پس اندازهاي خود را فقط در بانك ها نگهداري مي كردند 
و با راه هاي ديگر اس��تفاده از اندوخته هاي خود آش��نا 
نبودند. بر اين اساس نقطه شروع براي سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه را مي توان آموزش بورس در نظر گرفت. 
كتاب »س��الم بر بورس« نوش��ته عليرضا حسن زاده 
توسط انتشارات خط هشت در ۲۸۸ صفحه منتشر شده 
است. براي آغاز فعاليت در يك بازار جديد، آموزش در 
مورد جزييات آن از اولويت هاي اصلي و مهم محسوب 
مي شود و هر چه ريسك فعاليت در يك بازار بيشتر باشد 
اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي كند. در اين كتاب 
خواننده با سازوكارهاي قانوني بورس آشنا مي شود و با 
توضيحات ساده در مورد فعاليت هاي مختلف آن، از جمله 
نحوه خريد و فروش، راه هاي مختلف سرمايه گذاري، 
فوايد سرمايه گذاري و ... آگاهي پيدا كرده و اطالعات 

اساسي و اوليه مورد نياز خود را كسب مي كند.

وثيقه سهم ايران خودرو 
و سايپا بايد برداشته شود

اقتصادآنالين| بنابر اعالم حسين قربانزاده، رييس 
سازمان خصوصي سازي، ارزندگي فروش بلوكي سهام 
ايران خودرو و س��ايپا در مقايس��ه با فروش خرد، پس 
از مش��خص شدن تعداد س��هام تودلي اين دو شركت 
خودروسازي، سنجيده مي ش��ود. به گفته وي، در هر 
يك از اين دو ش��ركت خودروس��ازي، با تجميع سهام 
تودلي مي ت��وان بلوك هاي ب��االي ۳0درصدي ايجاد 
كرد. در شركت خودروسازي سايپا، سهام تودلي بيشتر 
از ايران خودرو وج��ود دارد. وي تصريح كرد: س��ايپا و 
ايران خودرو، سهام تودلي دارند كه متعلق به شركت هاي 
زيرمجموعه آنها است و اين سهام در زيرمجموعه آنها 
وجود دارد. در مورد س��هام تودلي، شركت هاي دارنده 
س��هام، تصميم  گيرنده هستند و س��هام دولت طبق 
سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 بايد توسط وزارت امور 
اقتصاد و با مباشرت سازمان خصوصي سازي واگذار شود. 
پيش از اين موضوع نيز، رييس سازمان خصوصي سازي، 
از سهم ۵درصدي و 1۷درصدي دولت در ايران خودرو و 
سايپا خبر داده بود. بر اساس اظهارات پيشين قربانزاده، از 
سهام دولت در ايران  خودرو ۵ درصد و در سايپا 1۷درصد 
باقي مانده است كه اين ميزان سهام، سهام تودلي هم 
دارد. يعني دربرگيرنده س��هام شركت هاي ديگر نيز 
هست. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگي كشوري در 
ايران  خودرو بين ۷ تا ۸درصد سهام دارد كه اين سهام 
قابليت تجميع شدن با سهام دولت در قالب بلوك را دارد.  
بر اساس اظهارات قربانزاده، ۵درصد از سهام دولت در 
ايران خودرو و 1۷درصد باقيمانده در سايپا، وثيقه است 
و ما منتظر هستيم تا وثيقه اين دو سهم رفع شود و به 
جاي اين سهام، اموال ديگري وثيقه گذاري شود. زماني 
كه اين دو س��هام از وثيقه آزاد ش��وند، زمينه واگذاري 
فراهم مي ش��ود. الزم به ذكر است كه ششم فروردين 
ماه سال جاري بود كه رضا فاطمي امين، وزير صمت، از 
واگذاري بلوك 40درصدي و ۲۵درصدي سهام دولت در 
شركت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو به بخش 
خصوصي، به منظور كاهش نفوذ دولت خبر داد. با اين 
وجود، وزارت صمت تاكنون جزيياتي در مورد پيگيري 
وضعيت سهام تودلي شركت ها ارايه نداده است. وزير 
صمت همچنين در ديدار امروز خود با انجمن تخصصي 
صنايع همگن قطعه س��ازي و نيرومحركه، با اشاره به 
برنامه ريزي ها در مورد واگذاري س��هام دو خودروساز 
كشور، از تدوين سندي خبر داد كه بر اساس آن، اهليت، 
توانايي، تخصص و تعهد خريداران اين سهام به عنوان 
مهم ترين شرط در نظر گرفته خواهد شد. به گفته وي، 
اهليت داش��تن خريداران به  عنوان ش��رط اصلي و 
ابتدايي در واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا مطرح 
بوده و موضوع ديگري كه در اين مورد توجه قرارگرفته، 
تمهيداتي اس��ت كه ب��راي دوران گ��ذار در تغيير 
سهامداران شركت هاي خودروساز انديشيده خواهد 
شد. پيش از اين، آزادس��ازي سهام دولتي در وثيقه 
بانك ها، اختصاص سهام دروني خودروسازها )تودلي( 
به بازپرداخت تسهيالت، اصالحات و شفافيت مالي 
اين شركت ها و تجميع سهام صندوق بازنشستگي 
كشوري، س��هام دروني خودروسازها و سهام دولتي 
ايران خودرو و سايپا براي عرضه، به عنوان سه شرط 

واگذاري خودروسازان مطرح شده بود.

عرضه اوليه »كايزد« در فرابورس
بنابر اطالعيه فراب��ورس ايران، تعداد ۳4۳ ميليون 
سهم شركت فرانسوز يزد معادل 10درصد از سهام 
اين شركت، چهار شنبه هفته جاري )11 خردادماه( 
به  عنوان هفتمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 
با نماد معامالتي »كايزد« در فرابورس ايران عرضه 
مي شود. اين ميزان سهام در قيمت مبنا )كف قيمت( 
۵هزار و ۷00 رالن براي هر سهم و حداكثر سهميه ۳ 
ميليون و 4۳0هزار سهمي به سرمايه گذاران واجد 
ش��رايط، به روش حراج در فراب��ورس ايران عرضه 
مي ش��ود. مش��اور عرضه نيز، كارگزاري بانك ملي 
ايران و متعهد خريد تامين س��رمايه كاردان است. 
كدهاي حقيقي نمي توانند در عرضه اوليه »كايزد« 
ش��ركت كنند و عرضه اوليه تنها به سرمايه گذاران 
واجد ش��رايط تعلق مي گيرد. شركت فرانسوز يزد، 
در زمينه مهندسي، توليد و فروش انواع محصوالت 
و فرآورده هاي نسوز از جمله توليد جرم هاي نسوز، 
قطعات نسوز و لوله هاي سراميكي نسوز، خدمات 
فني مهندسي نس��وزها فعاليت داش��ته و مركز 
اصلي شركت در يزد واقع است. الزم به ذكر است 
كه ارس��ال س��فارش صرفا از طريق ايستگاه هاي 

معامالتي )نامك( امكان پذير خواهد بود.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

گردش  بورس  روي  پاشنه  جديد
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گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بر خالف انتظار افكار عمومي، مذاكرات 
هس��ته اي تاكنون به نتيجه نرس��يده است و همين 
مس��اله در كنار حذف ارز ترجيحي، بار ديگر موتور 
انتظ��ارات تورم��ي را داغ ك��رده اس��ت، برخ��ي از 
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن بر اين باورند كه بازار 
مسكن ديگر كشش رش��د قيمت ها را ندارد و فارغ 
از نوسان احتمالي قيمت مسكن در ارديبهشت ماه، 
انتظار مي رود، در س��ال جاري، رشد قيمت مسكن 
كمتر از نرخ تورم عمومي باشد. به گزارش »تعادل«، 
در شرايطي كه هنوز آمارهاي رسمي از تحوالت بازار 
مسكن تهران در ارديبهشت سال جاري منتشر نشده 
است، بازار گمانه زني درباره اين تحوالت داغ است. 
بر اساس اين گزارش، قيمت مسكن در نخستين ماه 
از قرن نو، در مسير نزولي قرار گرفت، به گونه اي كه 
قيمت اس��مي و قيمت واقعي )تعديل شده با تورم( 
آپارتمان در ش��هر تهران به ترتيب رشد منفي 2.4 
درصد و منف��ي 5.7 درصد را تجربه كرد. متوس��ط 
قيمت يك مترمربع واحد مس��كوني در تهران طي 
فروردين ماه 34 ميليون و 270 هزار تومان ثبت شده 
كه در مقايسه با متوسط قيمت ثبت شده 35 ميليون 
و 120 هزار تومان به ازاي هر متر مربع مس��كن طي 
اسفند 1400 بالغ بر 2.4 درصد كاهش يافته است. در 
عين حال اين قيمت نسبت به فروردين سال گذشته 
16.9 درصد افزايش داشته اس��ت. تعداد معامالت 
بازار مس��كن تهران نيز با كاه��ش 49.9 درصدي از 
6834 فقره در اسفند س��ال گذشته به 3400 فقره 
در فروردين س��ال جاري رسيده اس��ت. اين ميزان 
در مقايس��ه با فروردين 1400 حاكي از رشد 63.7 
درصدي دارد. به گزارش »تعادل«، بازار مس��كن در 
11 ماهه نخس��ت س��ال 1400، زير سايه مذاكرات 
وين در بهار، صبر و انتظار براي استقرار دولت جديد 
در تابستان، و در نهايت صبر و انتظار براي بلند شدن 
دود س��فيد از س��اختمان هتل كوبورگ وين، محل 
مذاكرات هسته اي طي پاييز و زمستان سال گذشته، 
دچار فراز و نشيب هاي قيمتي جزيي شده اما برآيند 
كار، كاهش تدريجي قيمت اس��مي و تخليه حدود 
18 درصد از حباب قيمتي مسكن ثبت شد. با وجود 
اين، آغاز حمله روسيه به خاك اوكراين در نخستين 
روزهاي اسفند 1400 و تحوالت تحريم آميز )عليه 
روسيه( متعاقب آن، مذاكرات هسته اي ايران و 1+4 را 
به محاق برد. در چنين شرايطي، روند نزولي نرخ دالر 
)به مثابه نماگر انتظارات تورمي(، از ابتداي اس��فند 
سال گذشته تاكنون معكوس ش��د و نرخ ارز دوباره 
روندي صعودي در پيش گرفت. مساله اي كه منجر 
به رشد 5 درصدي قيمت واقعي مسكن و همچنين 
انجام حدود 7 هزار فقره معامله در تهران طي اسفند 

سال گذشته شد.

    سناريوي محتمل در سال جاري
مهدي س��لطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن 
درخصوص پيش بيني اين بازار در سال جاري گفت: 
در حال حاضر شواهد تاييدكننده اي براي برخي ادعاها 
مبني بر رشد س��نگين قيمت در آينده نزديك ديده 
نمي شود. قيمت مسكن در سال گذشته رشد نسبتا 
ماليمي داشت. سناريوي محتمل آن است كه در سال 
جاري هم اين روند تداوم داش��ته باشد. البته ممكن 
است نوساناتي ديده شود. مثال در اسفند افزايش شديد 
قيمت را داشتيم اما در فروردين كاهش پيدا كرد. در 
ارديبهشت احتماال با مقداري افزايش مواجه شده ايم 
كه البته آمار هنوز بيرون نيامده اس��ت. اين نوسانات 

جزئي در يك بازار نسبتا باثبات اتفاق مي افتد.

   حذف دالر ۴۲۰۰ توماني 
اثري بر بازار مسكن ندارد

او حذف ارز ترجيحي را در قيمت تمام شده ساخت 
بي تاثير دانس��ت و گفت: تورم عمومي ممكن است 
در قيمت مصالح س��اختماني اثرگذار باشد اما بازار 

ظرفيت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسكن كمتر 
از نرخ تورم رش��د كرد و امس��ال هم اين روند ادامه 
مي يابد. ش��واهدي نيز مبني بر افزايش س��نگين 
قيمت ديده نمي ش��ود. مهدي س��لطان محمدي 
در گفت وگ��و با ايس��نا اظهار ك��رد: برخالف تصور 
خيلي ها كه فكر مي كنند حذف ارز ترجيحي اثرات 
گس��ترده اي در ايجاد تورم داشته باشد، به نظر من 
اين اثرات محدود خواهد بود و تورم تغيير چنداني 
نسبت به آنچه قبال بود نخواهد كرد. قيمت كاالهاي 
اساس��ي مثل مرغ و نان و روغ��ن افزايش يافته كه 
كاهش قدرت خريد اين كاالها بايد قاعدتا از طريقي 
جبران ش��ود ولي س��طح عمومي قيمت ها چندان 

تغيير نمي كند.

    قيمت مسكن
 الزاما متناسب با نرخ تمام شده نيست

وي افزود: رش��د قيمت كاالهاي اساسي همانطور 
كه گفتم تاثير محدودي بر ت��ورم دارد و براي يك 
بار اس��ت. اگر بخواهيم در بخش س��اختمان، اين 
موضوع را بررس��ي كنيم، به طور مثال بايد بگوييم 
كارگ��ري كه در بخ��ش س��اختمان كار مي كرده، 
انتظار دارد دس��تمزد بيش��تري درياف��ت كند كه 
مقداري قيمت تمام شده مسكن را باال مي برد ولي 
قيمت مس��كن در بازار الزاما متناسب و متناظر بر 
قيمت تمام ش��ده نيست. اين كارش��ناس اقتصاد 
مس��كن، همچنين تاثي��ر ح��ذف ارز ترجيحي بر 
قيمت نهاده هاي س��اختماني را محدود دانس��ت و 
افزود: بعد از حذف ارز 4200 توماني، قيمت مصالح 
ساختماني رشد چنداني نداشت. معموال در ماه هاي 
فروردين و ارديبهشت همه بازارها در حال تالطم و 
نوسان هستند و مردم مقداري سردرگم مي شوند. 
به خصوص كه امسال دس��تمزدهاي كارگران 57 
درصد افزايش يافته و صنعت ساختمان تا حدودي 
با دس��تمزد ارتباط دارد. ممكن اس��ت فشاري در 
قيمت تمام ايجاد ش��ود ولي در عي��ن حال تقاضا 

محدود است.

   طرح جهش مسكن
 نمود چنداني نداشته است

س��لطان محمدي تاكيد كرد: ب��ا توجه به وضعيت 
تقاضا بايد ببيني��م نقطه تعادل كجا خواهد بود. در 
مصالح س��اختماني انتظار افزايش قيمت را داريم 
اما ب��ازار ظرفيت ندارد. رش��د قيم��ت نهاده هاي 

ساختماني تا اندازه زيادي با تورم همسو است ولي 
عرضه و تقاضا تاثير بيش��تري بر وضعيت كلي بازار 
دارد. در حال حاضر به نظر نمي رس��د كه تقاضاي 
بااليي وجود داشته باش��د، مگر اينكه طرح جهش 
توليد و تامين مسكن بخواهد بر روي بازار اثر بگذارد 
كه اين پروژه نيز تاكنون نمود چنداني نداشته است.

وي با اشاره به حذف تدريجي ارز 4200 توماني در 
دو سال گذشته يادآور شد: در سال گذشته فقط به 
كاالهاي اساسي ارز دولتي تعلق مي گرفت و ارز براي 
نهاده هاي س��اختماني قطع شد؛ بنابراين در همان 
مقطع تاثير خود را به ش��كل رش��د قيمت ها ايجاد 
ك��رد و اثرگذاري آن در حال حاض��ر اندك خواهد 
بود. هم اكنون تنها موضوعي كه مي تواند بر قيمت 
تمام شده مسكن اثرگذار باشد نرخ تورم و افزايش 

دستمزدها است.

    سال گذشته  قيمت واقعي مسكن 
كاهش يافت

اين كارشناس بازار مس��كن خاطرنشان كرد: مرور 
بازار مس��كن در دهه هاي گذش��ته نشان مي دهد 
در مقاطعي قيمت تمام ش��ده مس��كن ب��اال رفته 
ولي رش��د قيمت ها در بازار محدود بوده است. در 
مواقعي برعكس، قيمت تمام ش��ده ثبات داشته اما 
بازار دچار جهش قيمت ش��ده است. قيمت مسكن 
متناسب با رش��د هزينه ها افزايش نمي يابد. ممكن 
است شيب رش��د مس��كن از تورم خيلي بيشتر يا 

خيلي كمتر باشد.
وي توضيح داد: وقتي بخواهد اصالحات روي قيمت 
مس��كن اتفاق بيفتد معموال ميزان رشد آن از تورم 
عقب مي ماند؛ اتفاقي كه سال گذشته رخ داد. بدين 
صورت كه تورم عمومي به حدود 40 درصد رسيد، 
در حالي كه افزايش قيمت مسكن در تهران حدود 
16 درصد ب��ود. اين بدان مفهوم اس��ت كه قيمت 
اس��مي مس��كن افزايش و قيمت واقعي آن كاهش 
يافته و بخشي از حباب در سال گذشته تخليه شده 
اس��ت. من فكر مي كنم اين روند در سال جاري نيز 
ادامه داشته باشد و بخشي از قيمت مسكن تعديل 
ش��ود؛ البته نه اينكه كاهش ياب��د بلكه افزايش آن 

كمتر از تورم خواهد بود.
س��لطان محمدي درباره تاثير حذف ارز ترجيحي 
بر بازار مسكن گفت: وقتي ميزان تورم عمومي باال 
مي رود يك همبس��تگي بين رشد قيمت مسكن و 
تورم عمومي ايجاد مي شود اما اين همبستگي لزوما 

يك به يك نيست. بازار مس��كن در مواقعي با تورم 
همسو و در مواردي غيرهمسو مي شود. در مواردي 
هم ش��دت و ضعف دارد. با اين حال وقتي تورم باال 
مي رود فش��اري در جهت افزايش قيمت مس��كن 
ايجاد مي ش��ود. البته پارامترهايي مثل توان طرف 
تقاضا،  قيمت نس��بي كاالها، چرخه هاي مسكن و 

بازارهاي جانشين نيز در اين فرآيند نقش دارند.

   اثر ۲ عامل در وضعيت مسكن 
طي سال هاي اخير

به گزارش »تعادل«، »تحريم« و »كرونا« دو عامل 
اثر گ��ذار در تحوالت بازار مس��كن ته��ران طي 5 
س��اله اخير و به طور خاص طي فروردين سال هاي 
1398، 1399، 1400 و 1401 بوده است. بررسي 
ركوردهاي ثبت شده از تحوالت بازار آپارتمان طي 
فروردين ماه 7 سال گذشته مويد اين مساله است، 
به گونه اي كه پيش از خروج دولت امريكا از »برجام« 
در تاريخ 18 اردبيهشت 1397، متوسط قيمت هر 
متر مربع مس��كن در فروردين سال هاي 95، 96 و 
97 زير 5 ميليون تومان بوده است. اما اين شاخص 
پس از خروج امريكا از برجام، در فروردين 3 س��ال 
گذشته به ترتيب، به 11 ميليون و 270 هزار تومان، 
ب��ه 15 ميليون و 300 هزار توم��ان، به 29 ميليون 
و 330 ه��زار تومان، و در فروردين س��ال جاري به 
34 ميليون و 270 هزار تومان جهش يافته اس��ت. 
اين روند ام��ا درباره حجم معام��الت در »ماه نيمه 
تعطيل« فروردين 7 س��اله گذش��ته معكوس بوده 
است. به گونه اي كه در فروردين سال هاي 95، 96 
و 97 حجم معامالت ملك��ي در تهران باالي 5 هزار 
فق��ره در ماه بوده اس��ت، اما با همدس��تي تحريم و 
تعطيلي هاي ناشي از كرونا، اين شاخص در فروردين 
98 به كمتر از 3500 فقره، در فروردين 99 به 1200 
فقره و در فروردين 1400 به 2100 فقره رسيد. اين 
روند اما در فروردين س��ال جاري ت��ا حدي تعديل 
شده و حجم معامالت به 3427 فقره افزايش يافته 
است. بي گمان، عبور جامعه از شرايط پاندمي و عدم 
تعطيلي اجباري كسب و كارها و از جمله بنگاه هاي 
امالك، يكي از علل اصلي تفاوت آمارهاي معامالتي 
در نخستين ماه از س��ال جاري و سال هاي گذشته 
اس��ت. به اين ترتيب، مشاهده مي ش��ود كه حجم 
معامالت در فروردين س��ال جاري به س��طح حجم 
معامالت در فروردين سال 1398 )3423 فقره( - به 

دوران قبل از كرونا- نزديك شده است.
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اولتيماتوم براي انتشار اسامي 
ساختمان هاي ناايمن تهران

رييس كميسيون شهرس��ازي شوراي ش��هر تهران 
از اولتيماتوم يك هفته اي ش��ورا به ش��هرداري براي 
به روزرساني اطالعات و اسامي ساختمان هاي ناايمن و 
انتشار ليست در سامانه شفافيت خبر داد. مهدي عباسي 
در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه روز گذشته نامه اي 
با امضاي مش��ترك بنده به عنوان رييس كميسيون 
شهرسازي و مهدي اقراريان به عنوان رييس كميسيون 
نظارت شوراي ش��هر خطاب به زاكاني شهردار تهران 
ارسال ش��د، گفت: در اين نامه كه در مورد ايمن سازي 
س��اختمان هاي پرخطر و لزوم آگاهي شهروندان بود 
تأكيد كرديم كه ليست 129 ساختمان بسيار پرخطر 
شهر تهران در سامانه شفافيت ظرف مدت يك هفته 
منتشر شود. وي با بيان اينكه در سال 98 شوراي شهر 
مصوبه اي داشت كه شهرداري را ملزم به ايجاد سامانه 
برخط پايش ايمني ساختمان هاي موجود تهران كرده 
بود، گفت: از شهرداري خواستيم كه ساختمان ها را با 
اولويت تعداد مراجعين، اهميت بنا و موارد خطرآفرين به 
روزرساني كند و آخرين تدابير ايمني صورت گرفته قبل 
از انتشار مدنظر قرار گرفته شود. عضو شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه الزم است حتما سازمان آتش نشاني نسبت 
به به روزرساني اطالعات ساختمان هاي ناايمن اقدام 
كند، گفت: انتشار اسامي ساختمان ها بدون به روزرساني 
اطالعات ممكن است تبعاتي داشته باشد چرا كه ممكن 
است مالك نسبت به ايمن سازي اقدام كرده باشد و در 
صورتي كه اسم ساختمان در ميان ساختمان هاي ناايمن 

منتشر شود پيگيري قضايي براي وي محفوظ است.

واكنش به انتشار اسامي
 ۱۲۹ ساختمان پرخطر پايتخت

درپي انتشار فهرستي با اسامي و آدرس 129 ساختمان 
ناايمن در شهر تهران، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهر تهران اعالم كرد كه اين فهرست 
مورد تاييد آتش نشاني نيست، اما اين موضوع به معناي 
تاييد ايمني اين س��اختمان ها هم نيست. به گزارش 
ايسنا، پس از ريزش ساختمان متروپل در آبادان موضوع 
ايمني  ساختمان ها بار ديگر به موضوع روز در كشور بدل 
شد و دستگاه ها و افراد مختلف بر ضرورت ايمن سازي 
ساختمان ها و جلوگيري از تكرار حوادث مشابه آنچه كه 
در آبادان رخ داد، تاكيد كردند. در اين ميان چند روزي 
است كه صحبت از 129 ساختمان ناايمن در تهران هم 
به ميان آمده است. 129 ساختماني كه البته هيچ مقام 
مسوولي اسامي آن را به طور رسمي اعالم نكرده و تنها 
فهرستي از آن در فضاي مجازي منتشر شده است. در اين 
ميان سيد جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهر تهران در گفت وگو با ايسنا به انتشار 
اسامي اين ساختمان ها در فضاي مجازي واكنش نشان 
داد. او ك��ه در آبادان حضور دارد، با بيان اينكه هنوز ريز 
اسامي در ليست منتشر شده از 129 ساختمان ناايمن 
تهران در فضاي مجازي را نديده است، گفت: بايد بگويم 
كه اين ليست مورد تاييد آتش نشاني نيست. اما اين عدم 
تاييد معنايش اين نيست كه تمام ساختمان هايي كه 
نامشان در اين فهرس��ت آمده، ايمن هستند و ممكن 
است س��اختمان هاي ناايمن هم در اين ليست باشد. 
وي ادام��ه داد: موضوع مهم ض��رورت توجه به ايمني 
ساختمان هاست. آتش نشاني تهران اين آمادگي را دارد 
كه از اين 129 ساختمان كه اسامي شان منتشر شده و 
همچنين ديگر ساختمان هاي شهر تهران بازديد ايمني 
كرده و موارد خطرناك و خألهاي ايمني آنها را استخراج 
و به مالكان بيان كنند. همانطور كه گفتم آتش نشاني 
تهران اين آمادگي را دارد كه از ساختمان هاي مختلف 
بازديد ايمني انجام دهد. همچنين آن دسته از مالكاني 
كه تصور مي كنند كه ساختمانش��ان نا ايمن است، 
مي توانند به آتش نشاني مراجعه كرده و در خواست 
خود را براي انجام بازديد ايمني ارايه دهند. انتش��ار 
اسامي 129 ساختمان ناايمن و پرخطر شهر تهران در 
حالي انجام شده كه روز گذشته، قدرت اهلل محمدي، 
سرپرس��ت سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
ش��هر تهران با حضور در صحن شوراي شهر گفته 
بود: با هماهنگي با دادستاني ليست 129 ساختمان 
پرخطر را حتما منتشر خواهيم كرد چرا كه با هيچ 
فردي تعارف نداريم. بي ترديد نبايد اجازه دهيم بحث 
انتشار اسامي اين ساختمان ها تبديل به ترس شود. 

اخطار نهايي به مجتمع هاي 
تجاري پر خطر شمال تهران

با هدف صيانت از جان ش��هروندان و جلوگيري از بروز 
حوادث ناگوار مجتمع هاي تجاري پر خطر شمال تهران 
اخطار نهايي گرفتند. به گزارش مهر، مجتمع هاي تجاري 
شمال تهران با هدف صيانت از جان شهروندان و جلوگيري 
از بروز حوادث ناگوار با اخطار نهايي شهرداري منطقه يك و 
قوه قضاييه ظرف مدت يك هفته ملزم به اخذ تاييدات الزم 
از سازمان آتش نشاني و سازمان نظام مهندسي ساختمان 
استان تهران شدند. حميد رضا حاجوي شهردار منطقه 
يك به همراه محمد حس��ين جعفري معاون دادستان 
تهران و سرپرست دادسراي ناحيه يك )الهيه( در بازديد 
از مجتمع هاي تجاري قائم، بعثت، البرز، ميري و... ضمن 
بررس��ي وضعيت ايمني، هر گون��ه كوتاهي در تكميل 
تجهيزات ايمني، سيس��تم اعالم حريق، رفع نواقص، 
كنترل خروجي ها، پله هاي اضطراري و… را مغاير حقوق 
شهروندي دانست و اعالم كرد: شهرداري منطقه يك با 
همكاري قوه قضايي اخطارهاي الزم را به مديران مجموعه 
ابالغ و ظرف مدت تعيين ش��ده از هر گونه بهره برداري 
واحدها جلوگيري به عمل خواهد آورد. حاجوي صيانت 
از جان مردم را وظيفه اصلي مديريت ش��هري دانست و 
گفت: در اجراي احكام از هيچ اقدامي كوتاهي نخواهيم 
كرد و مديريت شهري از همه ظرفيت هاي قانوني جهت 
صيانت از ضوابط و مقررات در بحث ايمني ش��هروندان 
اس��تفاده خواهد كرد تا خانواده ها از اين مراكز با خيال 
آسوده، حس آرامش و بدون دغدغه ايمني استفاده كنند.

تكذيب توافق با روسيه
براي تامين مالي راه آهن آستارا

در حالي كه وزير اقتصاد به صراحت يكي از دستاورد 
سفر هيات دولت به روسيه را توافق براي خط اعتباري 
5 ميليارد دالري و تامين مالي ساخت راه آهن رشت- 
آستارا از اين محل اعالم كرد اما كاظم جاللي، سفير 
ايران در روسيه اين موضوع را رد كرد.  كاظم جاللي، 
س��فير ايران در روس��يه در گفت وگو با ايلنا درباره 
جزييات توافق با روس��يه براي تامين مالي ساخت 
راه آهن رش��ت- آستارا اظهار داشت: هيچ توافقي با 
روسيه براي تامين مالي اين پروژه وجود ندارد.  وي 
ادامه داد: تا به ام��روز هيچ توافقي براي تامين مالي 
روس ها براي س��اخت راه آهن رشت – آستارا نشده 
است. البته بر روي اين موضوع كار مي كنيم كه اين 
پروژه به شكل مشترك انجام شود اما اينكه قرار باشد 
روسيه تامين مالي را انجام دهد، خبر درستي نيست. 
س��فير ايران در روس��يه همچنين درباره خريد 
1000 دس��تگاه لوكوموتيو از روسيه تاكيد كرد: 
مذاكرات براي خريد 200 دس��تگاه لوكوموتيو 
است. وزير راه و شهرسازي در سفر اخير خود به 
روسيه در اين باره مذاكراتي داشت اما در اين باره 
هنوز چيزي به طور دقيق مشخص نيست و فقط 
تقاضاي ايران براي 200 لوكوموتيو مطرح است.

كمبود ۱۰۰۰ لوكوموتيو 
بزرگ نمايي است

بابك احمدي، رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي اعالم كرد: هيچ مشكلي براي توليد ساالنه 
100 لوكوموتي��و در داخل نداريم و رق��م نياز به هزار 
دستگاه لوكوموتيو، بزرگ نمايي است. رستم قاسمي 
وزير راه و شهرسازي در حاشيه مراسم افتتاح نمايشگاه 
حمل و نقل ريلي بر برنامه وزارت راه و شركت راه آهن 
براي خريد هزار دس��تگاه لوكوموتيو تأكيد كرده بود. 
وي تصريح كرده بود: اگر همين امروز هزار دس��تگاه 
لوكوموتيو را داشتيم مي توانستيم با تكميل واگن هاي 
مورد نياز 20 ميليون تن بار از ريل كشور عبور دهيم و 
يكي از مهم ترين منابع درآمدي كشور از يك سو و به 
عنوان مزيت سياسي-امنيتي محسوب مي شد چون 
مرجع ترانزيت منطقه مي شديم. احمدي در گفت وگو 
با مهر درباره برنامه خريد هزار دس��تگاه لوكوموتيو از 
سوي ش��ركت راه آهن و وزارت راه و شهرسازي اظهار 
كرد: دو موضوع جديد وجود دارد؛ اول اينكه رقم هزار 
دستگاه از كجا آمده است؟ به نظر مي رسد اين رقم از 
پيش نويس هاي اوليه اهداف كّمي قانون برنامه ششم 
كه به صورت غير رسمي اعالم و هيچگاه هم به صورت 
رسمي منتشر نشد آمده باشد كه در آن ذكر شده بود 
راه آهن به هزار و 86 دس��تگاه لوكوموتيو نياز دارد، 14 
هزار كيلومتر خط ريلي جديد به همراه 58 هزار دستگاه 
واگن باري جديد و 3500 دستگاه واگن مسافري جديد 
نياز دارد. وي افزود: آن 14 هزار كيلومتر خط ريلي ايجاد 
نشد و 58 هزار واگن باري و 3500 واگن مسافري هم، 
تأمين يا توليد يا خريداري نشده است، ولي مسووالن 
ريلي كشور بر تهيه هزار دستگاه لوكوموتيو تأكيد دارند 
كه به تنهايي معنايي ندارد؛ اين لوكوموتيو بايد واگني را 
همراه داشته باشد تا آن را بكشد يا خطوطي ايجاد شده 
باش��د كه روي آن حركت كند كه هيچكدام موجود 
نيستند؛ بنابراين روي اعداد و ارقام بايد كارشناسانه تر 
تمركز يا اظهار كنيم. اين اظهارنظر مسووالن ريلي مثل 
اين مي ماند كه براي ساختماني كه هنوز ساخته نشده 
و مصالح نداريم، شيرآالت خريداري و برخي تجهيزات 
تبعي را اضافه كنيم. رييس انجمن صنفي شركت هاي 
حمل و نقل ريلي ادامه داد: به نظر مي رس��د كه اواًل در 
تقاضا بزرگ نمايي شديدي صورت گرفته است؛ ثانيًا 
آيا به لوكوموتيو نياز داريم؟ كه بايد پاس��خ داد بله نياز 
داريم ولي در رقم آن بزرگ نمايي مي شود. طي 2 سال 
گذشته 140 تا 150 دس��تگاه لوكوموتيو از مجموع 
لوكوموتيوهاي موجود دولتي متعلق به شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران متوقف شده اند؛ از سوي ديگر 
250 دستگاه لوكوموتيو ديگر هم داريم كه سال هاست 
متوقفند و امكان بازسازي با هزينه مناسب و اقتصادي را 
دارند؛ هزينه راه اندازي اين 250 دستگاه لوكوموتيو زياد 
است ولي بخش خصوصي اي داريم كه براي بازسازي 
آنها اعالم آمادگي كرده است اما اجراي آن زمان بر است.

انجام پروازها بدون دستورالعمل 
جلوگيري از شيوع آبله ميموني

ميراكب��ر رضوي، س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي 
گفت: وزارت بهداشت تا به امروز دستور العملي براي 
جلوگيري از ش��يوع آبله ميموني از طريق مسافران 
خارجي به سازمان هواپيمايي صادر و ابالغ نكرده است. 
رضوي در گفت وگو با ايلنا درباره برنامه ريزي براي انجام 
پروازهاي حجاج اظهار داشت: طبق مذاكرات و توافقات 
انجام شده با دولت عربستان قرار بر اين است كه تمام 
پروازهاي حجاج توسط شركت هواپيمايي ايران اير 
انجام شود و اولين پرواز رفت حجاج 22 خردادماه برقرار 
شود و عمليات برگشت حجاج تا مرداد ماه ادامه خواهد 
داش��ت.  وي با بيان اينكه حدود 40 هزار ايراني عازم 
سرزمين وحي خواهند شد، گفت: از دو ماه گذشته براي 
انجام پروازهاي وحي برنامه ريزي هاي مورد نياز انجام 
ش��ده و تالش مجموعه صنعت هوانوردي اين است 
پروازهاي حجاج با حداقل تاخير و وقفه انجام شوند.  
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: 
در تمام فرودگاه هاي كشورمان كه ميزبان مسافران 
پرواز حجاج هستند، نماينده هايي براي پاسخگويي 
به حجاج به صورت 24 س��اعته مس��تقر هس��تند و 
بيشترين اعزام حجاج از فرودگاه حضرت امام خواهد 
بود. رض��وي همچنين درباره اقدامات در نظر گرفته 
شده براي جلوگيري از شيوع بيماري آبله ميموني از 
طريق مسافران خارجي تاكيد كرد: وزارت بهداشت 
تا به امروز دس��تور العملي در اين باره براي سازمان 

هواپيمايي صادر و ابالغ نكرده است.
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وزيركشور:متروپلباتخلفساختهشدهاست

پيش بيني رشد اندك قيمت مسكن در ارديبهشت

گزارش رسمي از »تخلف بزرگ« در ساخت متروپل
گروه راه و شهرسازي|

»تخلف بزرگ« حاال به ترجيع بند اظهارات مسووالن 
دولتي و نمايندگان مجلس درباره فاجعه ساختمان 
12 طبق��ه متروپل بدل ش��ده اس��ت. تخلفي كه به 
روشني فساد سيس��تمي را به نمايش گذاشته است. 
اگر چ��ه مس��ووالن و نمايندگان مجل��س از عبارت 
»فساد سيستمي« استفاده نمي كنند اما فحواي كالم 
آنها نشان مي دهد كه به پيچيدگي فساد رخ داده در 
ساخت و ساز اين برج واقفند و آن را فراتر از كار »يك 
شخص يا يك ش��ركت« قلمداد مي كنند. آنگونه كه 
احمد وحيدي، وزير كشور در جلسه هيات دولت اعالم 
كرده است، در ساخت متروپل، »تخلف بزرگي« صورت 
گرفته است. همچنين اقبال شاكري، عضو كميسيون 
عمران مجلس در گزارش��ي از بازدي��د خود از آوار 
برجاي مان��ده از متروپل، به صراح��ت اعالم كرده 
است، » علت وقوع حادثه متروپل به يك شخص يا 

يك شركت خصوصي معطوف نمي شود«. 

    روايت وزير كشور از تخلف در متروپل 
وزير كشور با بيان اينكه در ساختمان متروپل تخلف 
بزرگي انجام شده است، گفت: ساخت اين ساختمان از 
سال 1396 آغاز شده و چند سال در حال ساخت بوده 

است. اش��كاالتي در دوره قبلي درباره اين ساختمان 
گزارش شده، اما به اين گزارش ها توجه نشده است.

وحيدي درباره وضعيت ساختمان متروپل، گفت: خود 
اين ساختمان، ساختماني بود كه با تخلف ساخته شده 
است؛ ساختماني كه حدود 48 هزار متر مربع زيربنا 
دارد كه ابتدا قرار بوده در ش��ش طبقه ساخته شود و 
بعد در دو مرحله طبقاتي اضافه ش��ده و به 10 طبقه 
رسيده است. وي با بيان اينكه ساخت اين ساختمان 
از س��ال 1396 آغاز شده و چند سال در حال ساخت 
بوده است، گفت: اشكاالتي در دوره قبلي گزارش شده 
است. گزارش هايي هم داده شده، اما به اين گزارش ها 
توجه نشده است. وحيدي كه در نشست هيات دولت 
سخن مي گفت، با بيان اينكه تخلف بزرگي انجام شده 
است، تصريح كرد: آتش نشاني معتقد بود كه شرايط 
اين ساختمان پيچيده تر از پالسكو است. ما در پالسكو 
بعد از اينكه ساختمان تخريب شد و فروريخت، آثار 
بسيار بدي داشتيم و عزيزان مان شهيد شدند، اما در 
اين ساختمان پيچيدگي هاي مختلفي وجود داشت؛ 
يكي از پيچيدگي ها از حيث وجود س��ازه هاي ناامن 
در اطراف ساختمان بود. در عين حال محيط بسيار 
محدود بود و به همين دليل ناچار شديم چند خانه را 
كه متعلق به مردم بود، خراب كنيم تا محور جديدي 

باز كنيم تا بتوانند دسترسي بهتري به محل پيدا كنند. 
زيرا حوزه بسيار محدود بود. از طرفي هم مردم در 
مح��ل بودند و بايد حدود 150 متر تخليه مي ش��د 
كه تخليه ك��ردن مردم باتوجه ب��ه اينكه زندگي و 

امكانات شان در آنجا بود، كار مشكلي بود.

     علت وقوع حادثه شخص يا شركت نيست
در همين حال، اقبال ش��اكري، عضو كميس��يون 
عمران مجلس ش��وراي اس��المي تاكيد كرد: علت 
وقوع حادثه متروپل تنها به يك ش��خص و شركت 
خصوصي معطوف نمي شود چراكه تمام فرآيندهاي 
س��اخت و س��از و عمران��ي داراي چهارچ��وب و 

دستورالعمل مشخص است.
به گزارش ايسنا، شاكري با انتشار پستي در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرام، نوشت: »روز پنجشنبه 
5 خ��رداد ماه به همراه اعضاي كميس��يون عمران 
مجلس ب��راي پيگيري و بررس��ي وضعيت فاجعه 
متروپل به آبادان رفتيم. وضعيت دردناكي بر مردم 
و شهر مس��تولي ش��ده؛ دوباره آن صحنه هاي تلخ 
پالسكو جلوي چشمانم بود.حجم خسارت بسيار باال 
است و مردم عزيز آبادان در كنار مسووالن امر، شانه 
به شانه و با تمام توان به انجام كمك جهت سهولت 

عمليات امداد و نجات مشغولند.انصافا تيم اجرايي 
با محوريت وزير كشور، مديريت خوبي را شكل داده 
و عمليات الزم در حال اجرا بود. برخالف ش��ايعات 
موجود هم��ه تيم هاي امداد و نجات با باالترين حد 

توان و تجهيزات خود مشغول انجام وظيفه بودند.
نكته اي كه بايد به آن توجه ويژه اي ش��ود، علت وقوع 
حادثه اس��ت كه اين تخلف بزرگ و آشكار كه موجب 
وقوع اي��ن مصيبت و غم و از دس��ت دادن عزيزانمان 
شده؛ تنها به يك شخص و شركت خصوصي معطوف 
نمي ش��ود. زيرا تمام فرآيندهاي س��اخت و س��از و 
عمراني داراي چهارچوب و دس��تورالعمل مشخص 
اس��ت. از لحظه صدور پروانه تا اتمام فرآيند ساخت، 
مي بايس��ت مطابق قوانين و اين دس��تورالعمل هاي 
مهندسي عمل ش��ود و مطابق نظامات سازمان نظام 
مهندسي پيش رود.بر اين اساس اگر در هركدام از اين 
بخش ها، تخلفي صورت بگيرد، كامال قابل شناسايي و 
پيگيري است. در موضوعاتي كه سالمتي و جان مردم 
عزيزمان را تهديد مي كند، جاي هيچ گونه مسامحه 
و چش��م پوشي نخواهد بود. به جد پيگير اين موضوع 
هس��تم و گزارش خود را از روند پيگيري اين حادثه و 
اقدامات پيشگيرانه اي كه بايد صورت گيرد در گزارش 

كميسيون عمران در صحن مجلس ارايه مي دهيم.«



با اينكه شاخص هاي مختلف نشان مي دهند ممكن 
است اكنون فرصت مناسبي براي خريد بيت كوين 
باشد، برخي تحليل گران هشدار داده اند كه قيمت 
اين ارز ديجيتال همچنان ممكن اس��ت به سطوح 
پايين تر س��قوط كند. هرچن��د داده هاي مختلفي 
تأييد مي كنند ك��ه روند بيت كوين همچنان نزولي 
اس��ت، داده هايي هم وجود دارد كه نشان مي دهند 
فشار فروشندگان به س��قف خود رسيده  و احتمااًل 
بازار در جس��ت وجوي كف قيمتي بيت كوين است. 
هنوز مشخص نيست كه اين كف دقيقًا كجاست؛ اما 
در حال حاضر شاخص هاي متعددي نشان مي دهند 
كه ناحيه حمايتي ۲۱,۰۰۰ دالر مي تواند كف روند 

نزولي بيت كوين باشد.
بس��ياري از س��رمايه گذاران در جس��ت وجوي 
سيگنال هايي هستند كه نشان مي دهند بيت كوين 
در ك��ف قيمتي خود ق��رار دارد. با اي��ن حال، روند 
قيمت اين ارز ديجيتال در هفته گذش��ته نشان داد 
كه بازار هنوز به اين نقطه نرسيده است. براي اثبات 
اين امر مي توان به نمودار بازدهي ماهانه بيت كوين 
ن��گاه كرد ك��ه در آن يك روند نزولي با ش��يب زياد 
ديده مي شود. طبق مطلب منتشرشده در خبرنامه   
موسسه بالك وير، اين روند نزولي يكي از بزرگ ترين 
روندهاي نزول��ي تاريخ بيت كوين و نم��ودار بازده   

ماهانه  آن محسوب  مي شود. 
بيت كوين همچنان در محدوده معامالتي به شدت 
باريكي نوسان مي كند. افزايش فشارهاي اقتصادي 
در سراس��ر جهان نيز فش��ار بيش��تري ب��ه اين ارز 
ديجيتال وارد كرده اس��ت و آن را به آرامي به سمت 
پايين س��وق مي دهد. در حال حاضر، بس��ياري از 
تحليل گران ارزهاي ديجيتال س��عي دارند بفهمند 
بيت كوين ب��از هم به روند نزولي خود ادامه مي دهد 
يا نه و اكثر آنه��ا تصور مي كنند جواب اين س��وال 

مثبت است.

    در چه صورت روند نزولي تمام شده است؟
طبق گفته هاي مو سس��ه بالك وير، ش��اخص هاي 
مختلف نش��ان مي دهند تا زماني كه بيت كوين به 
محدوده ۴۵,۰۰۰ تا ۴۷٬۰۰۰ دالر برنگردد، روند 
آن همچنان نزولي خواهد بود. پيش بيني مذكور بر 
اساس اين واقعيت است كه بيت كوين سال ۲۰۲۲ 
را با قيمت ۴۶,۲۰۰ دالر ش��روع ك��رد. حال آنكه 
 )EHMA( شاخص ميانگين متحرك نمايي هال
۱۸۰ هفت��ه اي بيت كوين نش��ان مي دهد كه روند 
قيمت اين ارز ديجيتال نزولي اس��ت. اين ميانگين 
متحرك در حال حاضر در سطح ۴۷,۱۶۶ دالر قرار 
دارد و وزن بيشتري به روند نزولي فعلي بيت كوين 
مي دهد. هودلره��اي كوتاه مدت، كه كمتر از ۱۵۵ 
روز در بازار بوده اند، از روند نزولي بازار آسيبي جدي 
ديده اند؛ چراكه به طور متوسط ۴۵,۰۳۸ دالر براي 
خريد هر بيت كوين هزينه كرده ان��د. در نتيجه، با 
توجه اين داده ه��ا مي توان گفت تا وقتي كه قيمت 
بيت كوين كمتر از ۴۵,۰۰۰ دالر اس��ت، احساس 
معامله گران براي اين ارز ديجيتال همچنان نزولي 

خواهد بود.

  كف قيمتي بيت كوين كجاست؟
ب��ا وج��ود تم��ام اي��ن تحليل ه��اي ن��ه چندان 
اميدواركنن��ده، م��واردي وج��ود دارد كه نش��ان 
مي دهد بيت كوين احتمااًل در جس��ت وجوي كف 

قيمتي خود است. طبق داده هاي وب سايت تحليلي 
گلسنود، پس از سقوط بيت كوين به زير ۳۰٬۰۰۰ 
دالر در ابتداي ماه مه )ارديبهشت(، فعاليت شبكه 
اين ارز ديجيتال افزايش يافت و هم زمان با كاهش 
قيم��ت آن حج��م بيش��تري از اي��ن ارز ديجيتال 
دست به دست مي شد. گلس��نود گفته است: »اين 
امر )س��قوط ش��اخص NVT( در تاريخ بيت كوين 
همواره نش��ان دهنده يك فرصت خريد بزرگ بوده 
اس��ت. گلس��نود براي اينكه ثابت كند بيت كوين 
در منطق��ه خري��د خوبي ق��رار دارد، به ش��اخص 
 Entity Adjusted( جريان ركود تعديل ش��ده
Dormancy Flow( اش��اره كرده اس��ت. اين 
شاخص معياري براي اندازه گيري نسبت ارزش كل 
بيت كوين هاي موجود در چرخه بازار به واحدهايي 
اس��ت كه براي مدتي طوالني دس��ت نخورده باقي 
مانده اند و در حال حاضر در منطقه اي تثبيت شده 
كه قباًل به عنوان يك منطق��ه خريد بهينه در نظر 
گرفته مي شد. بالك وير هم داده هاي مختلفي پيدا 
كرده كه نشان مي دهند بيت كوين ممكن است در 
جست وجوي كف خود باش��د. يكي از اين داده ها، 
ضريب ماير )Mayer( اس��ت. ضريب ماير قيمت 
فعلي بيت كوين را با ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه آن 
مقايسه مي كند و در حال حاضر در نزديكي يكي از 
كف هاي خود قرار دارد. هرچند داده هاي مختلفي 
تأييد مي كنند كه روند بيت كوين همچنان نزولي 
است، داده هايي هم وجود دارد كه نشان مي دهند 
فشار فروشندگان به س��قف خود رسيده  و احتمااًل 
بازار در جست وجوي كف قيمتي بيت كوين است. 
هنوز مشخص نيست كه اين كف دقيقًا كجاست؛ اما 
در حال حاضر شاخص هاي متعددي نشان مي دهند 
كه ناحيه حمايتي ۲۱,۰۰۰ دالر مي تواند كف روند 

نزولي بيت كوين باشد.

    هم زمان با سقوط قيمت ها
 موجودي هولدرهاي بلندمدت اتريوم 

درحال افزايش است
داده هاي تازه از موجودي هولدرهاي اتريوم، نش��ان 
مي دهد س��رمايه گذاراني كه بيش از يك سال است 
وارد بازار اين ارز ديجيتال شده اند، با كاهش قيمت ها 
در حال افزايش موجودي خود هستند و از اين طريق 
متوس��ط قيمت خريد اتريوم هاي خ��ود را كاهش 
مي دهند. به گزارش ديلي هودل، لوكاس اوتومورو، 

 ،»IntoTheBlock« محقق ارشد موسسه تحليلي
در گزارش تحليلي جديد خود گفته اس��ت در حال 
حاضر بيش از ۵۰ درصد از تمام اتريوم هاي موجود، 
در اختي��ار آدرس هاي��ي قرار دارد ك��ه بيش از يك 
سال است هولدر اين ارز ديجيتال هستند. اوتومورو 
در گ��زارش خود نوش��ته اس��ت: »آدرس هايي كه 
بيش از يك س��ال از زمان ورود آنها ب��ه بازار اتريوم 
مي گذرد، توانس��ته اند بيش از نصف كل اتريوم هاي 
درگردش را به مالكيت خود درآورند. موجودي اين 
هولدرها، برخالف قيمت، در حال افزايش است. اين 
س��رمايه گذاران بلندمدت، از سپتامبر سال ۲۰۲۱ 
)ش��هريور ۱۴۰۰( به فروش موج��ودي خود روي 
آورده بودند؛ اما از ژانويه ۲۰۲۲ )دي ۱۴۰۰( به اين 
طرف، مجدداً ش��روع به انباش��ت واحدهاي جديد 
كردن��د. از آن زم��ان تاكنون، پس از هر بار س��قوط 
قيمت، موجودي اين هولدرها افزايش يافته و در حال 
حاضر براي اولين بار از سال ۲۰۲۰ ميالدي، بيش از 
۵۰ درصد از تم��ام اتريوم هاي موجود در اختيار اين 
سرمايه گذاران بلندمدت قرار گرفته است.« محقق 
ارشد موسسه تحليلي IntoTheBlock در ادامه 
افزود: »با وجود اينكه وضعيت ب��ازار در كوتاه مدت 
نگران كننده به نظر مي رسد، سرمايه گذاران بلندمدت 
در قيمت هاي پايين مش��غول انباش��ت اتريوم هاي 
جديد هس��تند تا از اين طريق متوسط قيمت خريد 
خود را پايين بياورند.« اوتومورو مي گويد: »همين 
چند روز پيش موسس��ه اندريسن هوروويتز، كه در 
زمينه سرمايه گذاري هاي خطرپذير فعال است، يك 
صندوق ۴.۵ ميليارد دالري براي س��رمايه گذاري 
در پروژه هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال راه اندازي 
كرد كه بزرگ ترين نمونه در تاريخ ارزهاي ديجيتال 
محسوب مي شود. در سرمايه گذاري هاي اين چنيني 
معمواًل براي چند دهه آينده هدف گذاري مي شود، 
ن��ه چند هفت��ه پي��ش رو. بنابراين، محقق ش��دن 
چش��م اندازي كه براي ارزهاي ديجيت��ال در نظر 
گرفته شده اس��ت، زمان بر خواهد بود و صرف نظر 
از احساس بي اعتمادي كوتاه مدت موجود در بازار، 
سرمايه گذاران بلندمدت، همچنان به اين بازار باور 
دارند.« اوتوم��ورو در بخش ديگري از گزارش خود 
به اين موضوع اش��اره كرده است كه در طول هفته 
گذش��ته، صرافي هاي ارز ديجيتال ب��ا واريز حجم 
زيادي اتريوم مواج��ه بوده اند كه اين خود مي تواند 

يك نشانه نزولي در نظر گرفته شود.

    بازار اتريوم با خطر شكل گيري 
شكاف ميان عرضه و تقاضا مواجه است

همچنين يكي از كارشناس��ان س��رمايه گذاري در 
ارزه��اي ديجيتال گفته در وضعي��ت كنوني تعداد 
افراد ماي��ل به فروش اتريوم از تع��داد خريداران آن 
بيش��تر اس��ت و به همين خاطر اين احتمال وجود 
دارد كه عرضه اين ارز ديجيت��ال بزودي و به ميزان 
قابل توجهي از تقاضاي آن پيشي بگيرد. اندرو كانگ، 
هم بنيان گذار و يكي از سهام داران مو سسه مكانيسم 
كپيتال در مطلبي كوتاه توضيح داده اس��ت كه چه 
كساني در حال حاضر آماده خريد و چه كساني مايل 
به فروش اتريوم هس��تند. به نظر مي رسد اين مقاله 
هش��داري براي خريداران اين ارز ديجيتال باش��د. 
خريداران فعلي اتريوم فقط معامله گران نوسان گير 
هستند. طبق گفته هاي كانگ، اكنون و در روزهاي 
پاياني ماه مه، تنه��ا يك گروه از فع��االن بازار قصد 
دارند موجودي اتريوم س��بد سرمايه گذاري شان را 
افزايش دهند. او گفته بين جريان عرضه و تقاضا در 
بازار اتريوم، شكافي اساسي شكل گرفته است. كانگ 
مي گويد معامله گراني كه به فرصت هاي نوسان گيري 
كوتاه مدت عالقه مند هستند، به احتمال زياد زماني 
كه اتريوم به اعداد رن��د )حمايت ها يا مقاومت هاي 
رواني( برسد يا احساسات نزولي معامله گران از بين 
برود، اقدام به خريد خواهند كرد. كانگ گفته است 
تمام سرمايه گذاران ديگري كه به اتريوم باور دارند، 
دفعه قبل كه قيمت به محدوده ۱,۰۰۰ دالر رسيده 
بود با باقي پولشان اقدام به خريد اتريوم هاي بيشتر 
كردند. در نتيجه، در حال حاضر كسي عالقه اي ندارد 
كه براي يك بار ديگر به دنب��ال فرصتي براي خريد 

اتريوم در كف هاي قيمتي بگردد.

    سرمايه گذران بزرگ، كوچك و ماينرها
 همه فروشنده هستند

در همين حال، فهرست فروشندگان اتريوم، از نگاه 
كان��گ، روزب��ه روز بزرگ تر از قبل مي ش��ود. اولين 
دس��ته از فروش��ندگان احتمالي اتريوم، آن دسته 
از س��رمايه گذاران دانه درش��ت س��ازماني هستند 
كه به خاط��ر برآورده  نش��دن انتظاراتش��ان ميزان 
س��رمايه گذاري خود در اين ارز ديجيتال را كاهش 
داده اند. عالوه بر اين، برخي از همين سرمايه گذاران 
س��ازماني براي جبران ضررهاي خود بعد از سقوط 
قيمت لونا و ساير ارزهاي ديجيتال در هفته هاي اخير، 
به شدت به پول نقد نياز پيدا كرده اند. كانگ مي گويد 
س��رمايه گذاران خرد نياز دارن��د اتريوم هاي خود را 
بفروش��ند؛ چراكه از همه جهات در ضرر هستند. از 
آنجايي كه وضعيت براي پروژه هاي دارنده اتريوم هم 
شبيه به سرمايه گذاران خرد است، آنها براي پوشش 
هزينه هاي خود به پول نقد نياز پيدا خواهند كرد. به 
گفته كانگ، معامله گران شورت و ماينرها دو دسته 
ديگر از فروش��ندگان اتريوم هستند؛ چراكه اين ارز 
ديجيتال تاكنون نتوانسته قيمت خود را پس از سقوط 
بازيابي كند. قيمت اتريوم همين چند روز پيش در 
۲۷ مه )۵ خرداد( به سطح ۱,۶۰۰ دالر رسيد كه ۶۰ 
درصد پايين تر از اوج تاريخي اين ارز ديجيتال است. 
آخرين گروهي كه كانگ به آن اش��اره كرده اس��ت، 
افرادي هس��تند كه قباًل تمايل داشتند اتريوم هاي 
خود را بفروشند، اما منتظر رشد و جهش قيمت آن 
بودند. طبق گفته هاي او، اين افراد كم كم اميد خود را 

از دست مي دهند و دست به اين كار مي زنند. 
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لزوم تسريع در قانونمند شدن 
اكوسيستم رمزارز

رييس هيات مديره خانه بالك چين ايران با اش��اره به 
فقدان مقررات در بازار رمزارز كش��ور گفت: بهتر است 
دولت و مجلس هرچه سريعتر نسبت به قانونمندسازي 
تمامي جوانب اين حوزه عنايت الزم را داشته باشند. به 
گزارش انه بالكچين ايران، علي پاك باخته گان زنجاني 
در حاشيه نخستين نمايشگاه و كنفرانس بين المللي رمز 
ارزش، رمز پول، متاورس، بالك چين، اقتصاد ديجيتال، 
تجهيزات و صنايع وابسته )متاراد( كه در محل دايمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران با حضور مقامات قوه 
قضاييه، بانك مركزي و وزرا برگزار شد، گفت: متأسفانه 
به دليل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان يافته، 
عم��وم مردم از دانش الزم در خري��د امن رمز ارزهاي با 
قابليت اتكاي بيش��تر، بهره مند نيستند و به صرافي و 
فروشندگان داراي مسووليت داخلي دسترسي ندارند. 
اين موضوع باعث مي شود كه مردم با انجام خريدهاي 
اينترنتي دچار خسارت و يا حتي به طور ناخواسته درگير 
جرايم پولشويي شوند. لذا الزم است ضمن تعيين متولي، 
به ساماندهي اين تقاضاها پرداخته شود. وي بر ضرورت 
فرهنگ سازي و آموزش به عالقه مندان و حتي مسووالن 
اين حوزه تاكيد كرد و گفت: بهتر است دولت و مجلس 
هرچه سريع تر نسبت به اين موضوع توجه و عنايت الزم 
را داش��ته باش��ند تا بتوانيم با فرهنگ سازي مناسب و 
قانونمند شدن تمام جوانب اين حوزه، آگاهي هاي الزم را 
به مردم بدهيم كه با اشراف كامل به اين حوزه وارد شده 
و فريب نخورن��د. پاك باختگان زنجاني با معرفي اولين 
دستگاه بومي خودپرداز رمزارز بر تسريع قانونمند شدن 
اكوسيستم رمز ارز تاكيد كرد و گفت: اين دستگاه نسل 
سوم دستگاه هاي خودپرداز رمز ارز محسوب مي شود كه 
توسط خانه بالكچين ايران اختراع شده است و ارزهاي 
رايج از طريق آن قابل خريد و فروش است و امكان ارتقا 
با هرگونه ارز ديگري را هم دارد. عالوه بر امكان خريد و 
فروش رمز ارز روي اين دستگاه، ارايه كيف پول كاغذي به 
كاربر بعد از هر خريد، نيز از ديگر قابليت هاي آن محسوب 
مي شود. رييس هيأت مديره خانه بالك چين ايران افزود: 
شرط حكومت ها براي استفاده از كريپتوكارنسي ها، 
احراز هويت است كه قطعًا در كشور ما نيز بايد رعايت 
شود. در غير اين صورت با مشكل جدي در بحث احراز 

هويت در حوزه رمز ارزها مواجه خواهيم شد. 

لغو تمديد خودكار كارت هاي 
بانكي خالف دولت الكترونيك است
معاون وزير ارتباطات لغو تمديد خودكار كارت هاي بانكي 
را خالف دولت الكترونيكي دانست و خواستار توضيح 
داليل بانك مركزي براي اين تصميم شد. به گزارش مهر، 
بر اساس ابالغيه بانك مركزي به بانك ها، تمديد خودكار 
تاريخ انقضاي كارت هاي بانكي حداكثر تا پايان ماه جاري 
ادامه خواهد داشت و از ابتداي تير ماه ۱۴۰۱ مشتريان 
بايد براي تمديد عابر بانك هاي خود به صورت حضوري به 
بانك ها مراجعه و اقدام كنند. اين در حالي است كه اجراي 
كامل دولت الكترونيك يكي از سياست هاي قطعي دولت 
سيزدهم عنوان شده است. بانك مركزي از زمان شيوع 
كرونا در كشور، تمديد اتوماتيك تاريخ انقضاي كارت هاي 
بانكي را اجرايي كرد تا از حجم مراجعات مش��تريان به 
بانك ها كاسته شود. در اين زمينه رضا باقري اصل معاون 
وزير ارتباطات و دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
در توئيتي ب��ا بيان اينكه اين تصميم بانك مركزي به 
نوعي خالف اهداف دولت الكترونيكي به شمار مي رود، 
نوشت: دوستاني مشفق، اين اقدام بانك مركزي را نقد 
مي كنند و خالف دولت الكترونيكي مي دانند. وي با 
بيان اينكه حتمًا مهران محرميان معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي توجيهي دارند، تاكيد كرد: شايسته 
است بانك مركزي داليل خود را براي تصميم لغو تمديد 

خودكار كارت هاي بانكي به اشتراك بگذارد.

صندوق هاي امالك  در مسير بورس
در صندوق زمين و ساختمان عالوه بر اركان نام برده شده، 
مدير ساخت، ناظر و هيات مديره هم حضور دارند. در صندوق 
امالك و مس��تغالت مدير صندوق يك ش��خص حقوقي 
است از بين شركت هاي تامين سرمايه، سبدگردان، مشاور 
سرمايه گذاري، مادر )هلدينگ(، س��رمايه گذاري، ناشران 
بورس��ي يا فرابورسي فعال در صنعت انبوه سازي و امالك و 
مستغالت است و در صندوق زمين و ساختمان، مدير يك 
شخص حقوقي از بين نهادهاي مالي است. براي مدير صندوق 
در صندوق امالك و مستغالت حداقل سرمايه ۵۰۰ ميليارد 
ريالي اعالم ش��ده اس��ت درحالي كه براي صندوق زمين و 
ساختمان چنين موضوعي مطرح نشده است. در صندوق 
زمين و ساختمان، ركن مدير ساخت، شخص حقوقي است 
كه حداقل ۵ سال سابقه كار مفيد و موثر در زمينه ساخت 
پروژه هاي ساختماني بزرگ و پروانه هاي تعريف شده را دارد. 
در صندوق زمين و ساختمان، ركن ناظر صندوق هم تعريف 
شده است. شخص حقوقي كه مطابق قانون نظام مهندسي 
و كنترل س��اختمان و آيين نامه ها و مقررات مربوطه داراي 
پروانه اشتغال نظارت پايه يك اس��ت. ناظر و مدير ساخت 
عمال نبايد از اشخاص وابسته به  هم باشند. در صندوق امالك 
و مستغالت ركن مدير بهره برداري تعريف شده است. مدير 
بهره برداري، شخص يا اشخاص حقوقي كه از توانايي ارايه 
خدمات تخصصي در دو حوزه مديريت دارايي غير منقول 
صندوق )ش��امل مديريت عملياتي، مديريت نگهداشت و 
تعميرات، مديريت درآمد و هزينه( و نيز مديريت بازاريابي 
و فروش )ش��امل امور حقوقي و تنظيم قراردادها، تبليغات 
و...( برخوردار باش��د. اگر مس��تغالت صندوق بيش از يك 
كاربري داشته باش��د، مدير بهره برداري صندوق الزم است 
از هر كدام از مستغالت صندوق با كاربري معين، پيمانكار 
داراي تخص��ص بهره برداري همان ن��وع كاربري را معرفي 
كند. هيات مديره در صندوق زمين و ساختمان مطرح است 
و متشكل از ۵ نفر است. اين ۵ نفر عبارتند از مدير، متولي و ۳ 
نفر به انتخاب مجمع كه صالحيت همه بايد به تاييد سازمان 
بورس و اوراق بهادار برسد. رياست جلسات هيات مديره به 
عهده نماينده متولي و در غياب وي به عهده عضوي اس��ت 
كه توسط هيات مديره تعيين مي شود.  در صندوق امالك 
و مستغالت صرفا در نخستين پذيره نويسي بعد از تاسيس 
امكان انتقال امالك و مستغالت به صندوق به عنوان آورده 
سرمايه گذار با قيمتي كه هيات كارشناسي صندوق براساس 
مستندات تعيين مي كند، امكان پذير است. در صندوق زمين 
و ساختمان هم در ابتدا تاسيس، صدور واحدهاي صندوق بر 
اساس قيمت كارشناسي تعيين شده به دارنده ملك صورت 
مي پذيرد. در هر دو صندوق موضوع ارزش گذاري كارشناس 
رسمي مطرح است. در صندوق امالك و مستغالت، گروهي 
حداقل متشكل از سه عضو دارايي موضوع سرمايه گذاري را 
در زمان خريد يا فروش ارزش گذاري مي كنند. درصندوق 
زمين و س��اختمان تعداد كارشناسان رس��مي مورد نياز 
براساس ميزان زيربناي كل يا تعداد واحد مسكوني مشخص 
مي شود و اگر واحدهاي پروژه تركيبي از كاربري هاي اداري 
و تجاري باشد براي هر يك، يك كارشناس متخصص اضافه 
مي شود.  تقس��يم عوايد و پرداخت كارمزدها، در صندوق 
امالك و مستغالت در مواعد مورد تاييد مجمع صندوق - كه 
نمي تواند از يك س��ال بيشتر باش��د - حداقل 9۰ درصد از 
درآمدهاي دريافتي حاصل از اجازه دارايي هاي غيرمنقول 
و نيز سود دريافتي سپرده ها و اوراق پس از كسر هزينه هاي 
صندوق قابل تقسيم است. پراخت سودهاي ناشي از فروش 
امالك و مستغالت با پيشنهاد مدير و تصويب مجمع مرتبط 
با برس��ي صورت هاي مالي امكان پذير است. فرياند فروش 
امالك و مستغالت براساس اينكه تك يا چند واحدي باشد، 
واگذاري يكجا يا تدريجي باشد، فروش نقد يا اقساط، اجاره به 
شرط تمليك از طريق مزايده، مذاكره يا تركيبي از آنها باشد 
بايد به تاييد مجمع برسد. موضوع تقسيم عوايد در صندوق 
زمين و ساختمان مطابق ساير صندوق ها با در نظر گرفتن 
مقررات ت��ا 9۰ درصد براي مدير، متول��ي، مديرناظر قابل 
پرداخت است.  در صندوق امالك و مستغالت براي ابطال 
صندوق رويه در نظر گرفته شده است در حالي كه اين موضوع 
در صندوق زمين و س��اختمان مطرح نيست. در صندوق 
امالك و مستغالت ابطال واحدها پس از گذشت يك سال 
از فعالي��ت صندوق پس از تاييد مجمع امكان پذير اس��ت. 
مدير صندوق موظف است در گزارش خود به مجمع فرآيند 
ابطال، حداكثر تعداد واحدهاي قابل ابطال و محل پرداخت يا 
تهاتر واحدهاي سرمايه گذاري درخواست شده براي ابطال 
با امالك و مس��تغالت تحت تملك صندوق را پيش بيني و 
به تاييد مجمع برساند. برنامه مذكور بايد به گونه اي باشد كه 
پس از گذشت مدت مذكور و تا سال سوم فعاليت، حداكثر 
يك س��وم واحدهاي عادي صندوق در هر سال ابطال شود. 
تعداد واحدهاي سرمايه گذاري درخواست شده براي ابطال 
نبايد كمتر از حداقل تعداد اعالمي مدير صندوق توسط هر 
س��رمايه گذار و بيش از حداكثر تعداد اعالمي توسط مدير 
صندوق باش��د. براي صندوق امالك و مستغالت اميدنامه 
از پيش تعريف نش��ده اس��ت و مدير صندوق الزم است با 
سرفصل هاي اعالم شده اميدنامه را آماده و به سازمان ارايه 
كند. درحالي كه براي صندوق زمين و ساختمان مانند ساير 
صندوق ها اميدنامه توس��ط س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
طراحي و ارايه شده است.  تصفيه، انحالل يا پايان دوره فعاليت، 
براي صندوق زمين و ساختمان عمال پس از اتمام موضوع 
فعاليت صندوق اعم از ساخت پروژه ساختماني و فروش آن 
و انتقال اسناد مالكيت به خريداران، يا در صورتي كه با تاييد 
يا تشخيص سازمان ادامه فعاليت صندوق به داليلي مانند 
عدم موفقيت در جمع آوري منابع مالي امكان پذير نباشد. 
همچنين درصورتي كه به تقاضاي هر يك از سرمايه گذاران 
يا اركان صندوق و تاييد سازمان، هر يك از اركان به وظايف 
خود عمل نكنند و شخص جايگزين نيز انتخاب نشده باشد. 
در صندوق امالك و مستغالت پايان دوره عمال به خاطر پايان 
مدت فعاليت صندوق و عدم تمديد، تصويب مجمع صندوق با 
موافقت حداقل دو سوم دارندگان حق راي حاضر در مجمع به 
شرط آنكه از نصف حق راي همه دارندگان حق راي واحدهاي 
صندوق كمتر نباشد. در هر دو صندوق با لغو مجوز صندوق 
توسط سازمان يا صدور حكم مرجع ذي صالح مبني بر خاتمه 
يا انحالل، فعاليت صندوق تمام مي ش��ود. مرور همه موارد 
فوق و در نظر گرفتن تعداد صندوق هاي اجرايي شده در اين 
حوزه در دو بخش تامين مالي و سرمايه گذاري شايد نشان 
مي دهد الزم است اين ابزارها با حضور اشخاص فعال در حوزه 
ساختمان و بازار سرمايه بازنگري شوند تا اجرايي تر باشند. 
سال هاست در بازار سرمايه جاي اين كالس دارايي خالي است 
و اشخاص با مالحظات مديريت ريسك متفاوت كه عالقه مند 
به استفاده از بازدهي مسكن هستند نتوانستند در بازار سرمايه 
ابزاري داشته باشند. اين ابزار سرمايه مي تواند تاثير مثبتي در 
تكميل كالس دارايي ها در بازار سرمايه براي تخصيص مناسب 

دارايي افراد با درجه متفاوت از ريسك پذيري باشد.

فشارفروشندگانارزهايديجيتالبهسقفرسيدهوبازاردرجستوجويكفقيمتيبيتكويناست

هشدار نسبت به سقوط بيت كوين تا 21 هزار دالر

گوگلاسيستنتبزوديصدايشماراتشخيصميدهد
مارس ۲۰۲۱ بود كه گوگل استفاده از ويژگي »يادگيري 
ف��درال« را در اندرويد آغاز كرد ت��ا دقت كلمات كليدي 
مرتب��ط ب��ا Hey Google را افزايش ده��د. اكنون در 
ادامه اين بهينه سازي ها، دس��تيار گوگل يا همان گوگل 
اسيس��تنت قرار اس��ت به ويژگي ديگري تح��ت عنوان 
»شناس��ايي گفتار شخصي سازي ش��ده« مجهز شود تا 
كلمات و نام هاي ادا ش��ده مرسوم را بهتر تشخيص دهد. 
 طبق گزارش ها و با استناد به تازه ترين نسخه »گوگل اپ«،

 ويژگي »شناسايي گفتار شخصي سازي شده« در بخش 
تنظيمات دستيار گوگل از چنين توضيحي برخوردار است: 
»جهت درك هرچه بهتر دستيار گوگل از گفته هاي شما، 
فرامين صوتي روي گوشي ذخيره مي شوند، اين فايل هاي 
صوتي روي دستگاه خواهند ماند و در صورت تمايل مي توانيد 
با خاموش كردن »شناسايي گفتار شخصي سازي شده« آنها 
را حذف كنيد. همچنين الزم به ذكر است كه اين ويژگي تازه 

دستيار گوگل در پي توسعه آن دسته از بهينه سازي هايي 
است كه بر مبناي يادگيري ماشيني ايجاد شده اند، امري كه 
باعث مي شود برخي محدوديت هاي »هي گوگل« خصوصا 
در زمينه نام ها و كلمات پركاربرد از ميان برود. با وجود تمامي 
اين تفاس��ير، گوگل هم اكنون روي نسل دوم نست هاب 
و نس��ت هاب ميني خود از يك تراشه يادگيري ماشيني 
اس��تفاده مي كند تا محصوالت مذكور مدت پاسخ دهي 
بسيار كمتري داش��ته باشند، طرحي مفهومي كه به نظر 
مي رسد حاال از لوازم خانگي هوشمند در حال كوچ كردن 
به دستگاه هاي اندرويدي باشد. در ضمن استفاده از عبارت 
»فرامين صوتي روي گوشي ذخيره مي شوند« و يا اشاره به 
امكان حذف آنها در توضيحات ويژگي جديد دستيار گوگل، 
نشان مي دهند كه غول جست وجوي اينترنتي رويكردي 
امنيتي را در خصوص ويژگي شناسايي گفتار شخصي سازي 

شده در پيش گرفته و استفاده از آن اختياري است. 

شبكه6Gتاسال2030دردسترسقرارميگيرد
در حالي كه شبكه۵G هنوز در دسترس تمام كشورهاي 
جهان قرار نگرفته، توسعه نسل بعدي شبكه تلفن همراه 
يعني۶G مورد توجه بس��ياري از شركت هاي فناوري از 
جمله كوالكام، اپل، گوگل و ال جي قرار گرفته است. حاال به 
نظر مي رسد نوكيا نيز قصد دارد به اين دسته از شركت هاي 
توسعه دهنده۶G ملحق شود. پكا لوندمارك، مديرعامل 
نوكيا در جريان سخنراني خود در مجمع جهاني اقتصاد 
مدعي شد كه ش��بكه تلفن همراه۶G تا پايان اين دهه و 
سال ۲۰۳۰ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هواوي هم 
در گذشته به تاريخ مشابهي براي بهره برداي از اين فناوري 
اش��اره كرده بود. با اين وجود، به نظر مي رسد لوندمارك 
درباره آينده بازار موبايل و موارد استفاده از شبكه۶G نظر 
متفاوتي دارد. مديرعامل نوكيا در اين مجمع گفت: »بدون 
شك تا آن زمان، گوشي هوشمندي كه در دنياي امروزه از 
آن شناخت داريم ديگر رايج ترين رابط كاربري نخواهد بود. 
بسياري از اين چيزها مستقيما در بدن ما ساخته خواهند 

شد.« او جزئيات بيشتري درباره نظر خود ارايه نكرد و در 
ادامه صحبت هايش براي پيچيده كردن آن نيز توضيح 
داد كه تا سال ۲۰۳۰، از هرچيزي يك نمونه كامال مشابه 
ديجيتالي وجود خواهد داشت كه به »منابع محاسباتي 
عظيمي« نياز دارند. شركت هاي بزرگ جهان هم اكنون 
س��رمايه گذاري هاي زيادي روي ش��بكه۶G كرده اند و 
در توسعه اين فناوري نسل بعدي همكاري دارند. اخيرا 
همچنين گفته شده بود كه سامس��ونگ نيز قصد دارد 
 ۵G۶ را با سرعتي حدود ۵۰ برابر بيشتر ازGتوسعه شبكه
آغاز كند. با اين وجود، بخش زي��ادي از كاربران جهان 
همچنان به طور كامل به شبكه۵G و حتي۴G مجهز 
 ۶Gنشده اند. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه شبكه
تا چه اندازه سريع خواهد بود و سرعت آن توسط اتحاديه 
بين الملل��ي مخابرات )ITU( در آين��ده نزديك اعالم 
خواهد شد. با اين وجود، تخمين زده مي شود كه حدود 

۱۰۰ برابر از شبكه۵G سريع تر است.

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومي دو مرحله ای

تقاضاي شماره 0050195-60 - 31- 01 )15قلم لوازم ابزار دقيق(
 0101310050195 DT1 مناقصه شماره    

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

لذا كلیه شركت هایي كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت 
www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و 

مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت كمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر000ر850 ریال مي باشد. 

واحد برق و ابزار دقیق اداره تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

)سهامي خاص(

 نوبت دوم

 شناسه آگهي :1320366

مقدار موضوع مناقصهتعداد قلم
كاال

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

مبلغ تضمین
)ریال(
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"UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH, SERIES 120
"UNITED ELECTRIC" TEMP. SWITCH TYPE: C120

" UNITED ELECTRIC" SWITCH , HIGH TEMPERATURE
"UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH, 400 SERIES

"UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH , SERIES 120A  

000ر000ر1552001092288000059850
ریال

آقاي حسین تنگستاني دهنوئي با ارایه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند كه یك فقره سند كاداستري ششدانگ یك قطعه زمین 
محصور پالك 3544/732 واقع در روستاي سركره برازجان بخش سه بوشهر كه در دفتر امالك الكترونیكي 139920324002006585به 
نام حسین تنگستاني دهنوئي صادر و تسلیم نامبرده به موجب درخواست شماره 1401/111/3898- 1401/02/28 اعالم نموده است كه 
سند مالكیت پالك مذكور در اثر جابه جایي مفقود گردیده است. اكنون نامبرده درخواست صدور المثني سند مالكیت مذكور را نموده 
لذا مراتب طبق اصالح تبصره یك اصالحي ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
نموده یا مدعي وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالكیت و یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارایه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهي: 1401/03/10

م الف 101

آگهي فقدان سند مالكيت پالك 35۴۴/732 واقع 
در روستاي سركره برازجان بخش سه بوشهر 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند.  مجیدرضا باقرپور  - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر



تعادل |
ليس��ت همكاري هاي اقتصادي بين دو كشور ايران و 
روسيه رد وبدل شد. در همايش توسعه روابط اقتصادي 
و تجاري ايران، دو طرف بر تدوين نقشه راه و چشم  انداز 
سطح روابط تجاري هم تزار با سطح مناسبات سياسي 
دو كش��ور و ميدان دادن به بخش خصوصي دو كشور 
تاكيد كردند. رييس اتاق ايران پيام روشن اين نشست 
را اش��تياق واقعي فع��االن اقتصادي ب��راي همكاري 
گسترده تر دانس��ت ودرعين حال تاكيد كرد كه الزمه 
دس��تبيابي به مبادالت تجاري به بيش از يك ميليارد 
دالر بين دو كشور، نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي 
و برنامه ريزي براي حضور ايران در روند بازسازي سوريه 
وافزايش ارتباط هاي صنعتي وكشاورزي بين دو كشور 
است. از آنسو، طرف سوري نيز بر »تقويت سرمايه گذاري 
ايران در سوريه با استفاده از قانون جديد تجاري ۲۰۲۱ 
در اين كشور، گسترش سرمايه گذاري هاي مشترك، 
مشاركت گسترده در بازس��ازي سوريه، تقويت حمل 
و نق��ل و ترانزيت، رفع موانع گمرك��ي و غيرگمركي 
براي عرضه كاالهاي سوري در بازار ايران، رفع موانع 
تهاتر كاال ميان دو كشور، امضا واجراي توافقنامه هاي 
گمركي و كاهش تعرفه هاي گمركي و...« تاكيد كرد. 

   تجارت با سوريه بايد افزايش يايد
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران در اين همايش با 
ابراز خرس��ندي از حضور هيات تجاري سوريه در ايران 
گفت: ارتباط ايران با كشور سوريه، ارتباط متفاوتي است 
كه از صميميت فوق العاده و اراده محكم مسووالن سياسي 
براي توسعه روابط دوجانبه نشأت  گرفته است؛ اما هنوز 
به لحاظ توسعه روابط اقتصادي، نتوانسته ايم متناسب با 
توسعه روابط سياسي حركت كنيم. شافعي ادامه داد: به 
نظر مي رسد اتاق هاي بازرگاني دو كشور نيازمند تدوين 
برنامه راهبردي بلندمدت براي توسعه روابط اقتصادي 
هستند. در تدوين اين برنامه بلندمدت، نيازمند همكاري 
دولت هاي دو كشور با بخش خصوصي هستيم تا به اين 
برنامه توجه كنند. البته صرفًا مساله مبادالت اقتصادي 
كشور را نبايد بر روي مبادله كاال پايه گذاري كنيم. آنچه 
مي تواند براي توسعه اقتصاد سوريه آينده مطمئني فراهم 
كند، كار بر روي مسائل اساسي است كه زمينه همكاري 
ميان دو كشور آماده است. رييس اتاق ايران در توضيح 
اين موضوع، تصريح كرد: ب��ه عنوان مثال ظرفيت هاي 
قابل توجهي وج��ود دارد كه يكي مش��اركت جدي در 
بازس��ازي حوزه هاي مختلف و توسعه صنعتي سوريه 
است. در اين زمينه ظرفيت قابل توجهي براي همكاري 
وجود دارد كه بايد اين زمينه ها را به صورت عملي فراهم 
كنيم. دراين ارتباط اتاق هاي مشترك دو كشور مي توانند 
به عنوان محور اصلي اين موارد را مورد توجه قرار دهند. 
ش��افعي در ادامه به برخي از مشكالت تجار اشاره كرد: 
مش��كالتي مانند حمل ونقل زميني و دريايي و موضوع 
تعرفه هاي گمركي جز مسائلي است كه اتاق مشترك 
ايران و س��وريه روي آن مطالعاتي انجام داده و مي تواند 
پيشنهاد اصالحي خود را كند. رييس اتاق ايران در ادامه 
اين نشست از سفير سابق و ش��فق ديوب، سفير فعلي 
سوريه در ايران قدرداني كرد و تالش آنها را عامل مهمي 

براي توسعه روابط اقتصادي ميان دو كشور عنوان كرد.

    درخواست اتاق سوريه از فعاالن اقتصادي
بعد از آن محمد ابوالهدي اللحام، رييس هيات اتحاديه 
اتاق هاي بازرگاني سوريه گفت: امكانات و ظرفيت هاي 
زيادي براي همكاري ميان ايران و سوريه وجود دارد كه 

استفاده  نشده؛ توجه به اين ظرفيت ها نيازمند پيگيري 
است. س��وريه به محصوالت توليد ش��ده در ايران نياز 
مبرم دارد. با توجه به س��طح روابط سياس��ي ميان دو 
كشور، تمايل داريم كه روابط و حجم مبادالت تجاري و 
اقتصادي توسعه يابد. نقش اتاق هاي بازرگاني دو كشور 
در جهت بهبود روابط ميان دو كشور بسيار مهم است. او 
گفت: دو كشور نياز به توافق در زمينه هايي مثل مسائل 
گمركي دارند؛ تس��هيالت بازرگاني و تعرفه گمركي 
مورد توجه ما هم است. دو كشور با تحريم ظالمانه روبرو 
هستند و همكاري اقتصادي ميان دو كشور بسيار مهم 
اس��ت. اين همكاري ها در اثر تماس هاي مداوم ميان 
بازرگان ها و تجار افزايش مي يابد. ابوالهدي اللحاادامه 
داد: در حوزه بازسازي سوريه، دولت تسهيالت زيادي 
را فراهم كرده ك��ه ما مي توانيم در آين��ده از نيازهاي 
حوزه بازسازي اطالع دقيق تري به شما بدهيم. فعاالن 
حوزه بازسازي با معافيت گمركي مواجه خواهند شد. 
از طرف��ي فاصله زي��ادي ميان دو كش��ور در ارتباط با 
حمل ونقل و راه هاي پرداخ��ت مبادالت وجود ندارد و 
البته بايد به اين حوزه ها بيشتر توجه شود.  رييس هيات 
اتحاديه اتاق هاي بازرگاني سوريه تأكيد كرد: ما ليست 
نيازمندي هاي خود را در ارتباط با بخش خصوصي به 
شما اعالم مي كنيم. شركت هاي عمومي و خصوصي 
س��وري زيادي براي همكاري بايد ايران آماده هستند 
و بايد تس��هيالت الزم در اختيار آنها هم قرار گيرد. او 
تصريح كرد: باي��د با همكاري جدي و س��ريع، تأخير 
گذشته را جبران كنيم و در تماس مستقيم با يكديگر 
براي رفع موانع پيش رو باشيم تا موانع را برطرف كنيم و 
راه حل هاي الزم را ارايه كنيم. ابوالهدي اللحام به مناطق 
آزاد سوريه اشاره كرد كه قانون سرمايه گذاري جديدي 
تصويب شده اس��ت؛ اين قانون بهره برداري دو طرف از 
نتيجه سرمايه گذاري را تضمين مي كند. در اين قانون 
پش��تيباني و حمايت هاي حوزه گمركي مورد توجه 
است. اميدواريم اتاق هاي بازرگاني مشترك و دو دولت 
ايران و سوريه مسير همكاري هاي تجاري را هموار كند. 

شفيق ديوب سفير سوريه در ايران هم با ابراز اميدواري 
از اينكه نتايج اين همايش تجاري به نقشه راهي عملي 
و قابل اجرا ميان تجار دو كشور تبديل شود گفت: وزارت 
خارجه سوريه و سفارت اين كشور در ايران آماده است 
تا گام هاي عملي در راستاي تسهيل تجارت ميان دو 
كشور برداشته و همه موانع پيش روي گسترش روابط 
تجاري ايران و س��وريه را برطرف كند. او با بيان اينكه 
در يك سال گذشته حجم مبادالت تجاري دو كشور 
به دو برابر افزاي��ش يافته تأكيد كرد: اين ميزان هنوز 

از ظرفيت هاي تجاري دو كشور فاصله زيادي دارد.

   پيشنهاد دولت به سوري ها
در ادامه عباس اكبري، مشاور معاون اول رييس جمهور 
او به ضرورت ايجاد زيرساخت هاي الزم براي تقويت 
مناسبات تجاري بين ايران و سوريه اشاره كرد و گفت: 
االن با همه مشكالت مانند تحريم ها، نماينده  ويژه اي 
از سوي ايران تعيين شده تا نواقص و موانع را شناسايي 
كرده و ب��راي حل آنها راهكار اراي��ه دهد. اكبري اين 
رفت وآمده��ا را بين دو دول��ت و بخش خصوصي دو 
كشور ضروري خواند و تاكيد كرد: اگر اين رفت وآمدها 
ادامه پيدا كند و از ش��رايط يكديگر اطالعات دقيق تر 
و بيش��تري داش��ته باش��يم با علم به موانع موجود 
مي توانيم تمام تالش خود را براي تس��هيل گري در 
همكاري  ها صرف كنيم. بدون شك در اين رابطه بايد 
سرمايه گذاري هايي انجام شود. او پيشنهاد داد: با توجه 
به اينكه بخش قابل توجهي از صنعت سوريه به دليل 
جنگ، متوقف شده و امروز براي بازسازي آن به سرمايه 
نياز دارد، فعاالن اقتصادي ايراني اين سرمايه گذاري را 
انجام دهند و توازن الزم بين صادرات و واردات بين دو 
كشور را نيز برقرار كنند. از طرفي تكنولوژي موجود 
در ايران در حوزه هاي مختلف مانند توليد س��يمان، 
راه اندازي نيروگاه  و غيره قابليت انتقال به س��وريه را 
دارد و از اين طريق ش��ركت هاي مش��ترك صنعتي 
ايجاد كني��م و در عي��ن توليد و تامي��ن نياز داخل 

س��وريه، صادرات هم انجام دهيم.تدوين نقشه راه و 
برنامه ريزي درباره نقطه ش��روع اين مناسبات طبق 
چشم انداز تعريف شده، موضوع ديگري بود كه مورد 

توجه مشاور معاون اول رييس جمهور قرار گرفت.

   تعرفه ترجيحي كاهش يابد
كيوان كاشفي، رييس اتاق مشترك ايران و سوريه و عضو 
هيات رييسه اتاق ايران هم از افزايش ۶۰ درصدي سطح 
تبادالت تجاري بين دو كشور طي سال گذشته خبر داد و 
گفت: اين حجم از تبادالت، سقف اهداف دو كشور نيست 
بلكه براي رس��يدن به حجم يك ميليارد دالر در س��ال 
برنامه ريزي مي كنيم. خوشبختانه در اين مسير بخشي از 
خواسته ها مانند تسهيل رفت وآمدهاي تجار بين دو كشور 
محقق شده و ساير انتظارات نيز در حال بررسي هستند. او 
با بيان اين مطلب كه استقبال بخش خصوصي دو كشور 
براي توسعه همكاري ها بسيار باالست، تاكيد كرد: در اين 
مسير به شتاب دهنده واقعي نياز داريم و آن حل وضعيت 
تعرفه هاي ترجيحي اس��ت. بايد در اين رابطه بازنگري 
صورت گيرد تا سطح روابط توسعه پيدا كند. فهد درويش، 
رييس اتاق مشترك سوريه و ايران نيز خواستار كاهش 
ميزان تعرفه هاي گمركي از ۴ به صفر، تسهيل روند واردات 
از س��وريه به ايران و برعكس، برگزاري نمايش��گاه هاي 
تخصصي در هر دو كشور به منظور اطالع رساني و معرفي 
توليدات خود در كشور مقابل، راه اندازي بانك مشترك 
بين ايران و س��وريه براي تس��هيل تبادالت مالي امكان 
پذيرش و تضمين ضمانت هاي دو كشور، حل مشكالت 
مرب��وط به حوزه حمل و نقل و كاه��ش هزينه هاي آن از 
طريق راه اندازي شركت حمل ونقل مشترك، تاسيس 
شركت مشترك در بخش كشاورزي، صنعتي، تجاري 
و پيمانكاري به منظور انتقال تكنولوژي هاي موجود 
در ايران و تامين مواد اوليه موردنياز توليد در سوريه، 
ايجاد مرك��ز داوري براي حل وفص��ل اختالف هاي 
احتمالي بين فعاالن اقتصادي و تاسيس مركز دايمي 

معرفي توليدات دو كشور در كشور مقابل، شد.
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عرضه 176 هزار خودرو
در دور نخست قرعه كشي 

مدي��ركل صنايع خودروي��ي وزارت صمت گفت: ۱۷۶ 
هزارو ۹۱۱ خودرو در دور نخس��ت قرعه كشي از طريق 
سامانه متمركز عرضه شدند. عبداهلل توكلي الهيجاني 
در ي��ك گفت وگوي تلويزيون��ي، اظهار ك��رد: فرآيند 
ثبت نام در سامانه متمركز قرعه كشي خودرو از ۹ صبح 
۲۷ارديبهشت آغاز شد و يك هفته ادامه داشت و امروز هم 
فرايند قرعه كشي انجام مي شود. در اين دوره ۴ ميليون 
۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت نام كردند كه ۳ ميليون و ۸۸۷ 
ه��زار و ۳۰۱ نفر در طرح ع��ادي ۲۹۷ هزار نفر در طرح 
حمايت از خانواده ثبت نام كرده اند. وي افزود: ۱۷۶ هزارو 
۹۱۱ خ��ودرو در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع )فوري، 
مشاركت در توليد، فروش سه ماهه و يك ساله( در اين 
سامانه عرضه شد. توكلي الهيجاني گفت: فرآيند فروش 
به عهده خودروسازان است ليست كساني كه خودرو به 
آنها تخصيص داده خواهد ش��د در اختيار خودروسازان 
قرار مي گيرد و مطابق فرآيند فروش، فرآيند واريز وجه 
و تحويل از سوي خودروسازان انجام خواهد شد. وي در 
مورد اجراي قانون جواني جمعيت، گفت: در خصوص 
طرح جواني جمعيت ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر ثبت نام كردند و 
بعد از استعالم ۱۴۵ هزار نفر واجد شرايط بودند. ۵۶ طرح 
تنوع براي طرح جواني در نظر گرفته شده است كه با توجه 
به اينكه در ۴۲ طرح ميزان متقاضيان از ظرفيت كمتر 
بوده خودرو بدون قرعه كشي تخصيص مي يابد. توكلي 
الهيجاني تصريح كرد: براي اجراي طرح جواني سازوكار 
و ايجاد زيرساخت الزم بود؛ راه اندازي سامانه متمركز 
قرعه كشي و افزايش توليد خودرو روند تخصيص خودرو 

در طرح جواني جمعيت را بهبود مي بخشد.

افزايش خودسرانه
قيمت لوازم خانگي 

مشاهدات بازار نشان مي دهد برخي از توليدكنندگان 
به صورت خودسرانه نسبت به افزايش قيمت محصوالت 
خود اقدام كرده اند، اين درحالي است كه هنوز مجوزي 
مبني بر افزايش قيمتها صادر نشده اس��ت و اين اقدام 
غيرقانوني اس��ت. به گزارش خبرگزاري تسنيم، اخيراً 
عباس هاشمي دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي اعالم 
كرده: »با گذشت ۷۰ روز از سال جديد هنوز سياست هاي 
قيمتي دولت در مورد قيمت لوازم خانگي مشخص نشده 
اس��ت، اين درحالي اس��ت كه نرخ مواد اوليه به صورت 
ميانگين حداقل ۵۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافته و از سوي 
ديگر نيز با افزايش دستمزد، افزايش هزينه حمل ونقل، 
تغيير مبناي نرخ ارز در گمرك مواجه هستيم.« وي تأكيد 
كرد: با توجه به اينكه قيمت ۵ قلم كاال از گروه لوازم خانگي 
در ستاد تنظيم بازار تعيين مي ش��ود اين نهاد در مورد 
درخواست توليدكنندگان براي تعديل قيمت ها متناسب 
با قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد پاسخي نداده است. 
اظهارات دبي��ركل انجمن صنايع لوازم خانگي درحالي 
مطرح مي شود كه مشاهدات بازار نشان مي دهد برخي 
از توليدكنندگان به صورت خودسرانه نسبت به افزايش 
قيمت محصوالت خود اقدام كرده اند، اين درحالي است 
كه هنوز مجوزي مبني بر افزايش قيمتها صادر نشده است 
و اين اقدام غيرقانوني است. فروشندگان لوازم خانگي نيز 
اعالم مي كنند ليست قيمت هاي جديد از سوي برخي 
از توليدكنندگان ارس��ال شده است و آنها بايد براساس 
قيمت هاي جديد محصوالت را به فروش برسانند. اقدام 
خودسرانه توليدكنندگان در افزايش قيمت لوازم خانگي 
نشان مي دهد بايد وزارت صنعت و به ويژه ستاد تنظيم 
بازار به اين موضوع ورود پيدا كنند و اگر موافقتي مبني بر 
افزايش قيمت ها مصوب شده است آن را رسانه اي كنند در 
غير اين صورت بايد با متخلفين برخورد الزم صورت گيرد.

بازديد مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي 

از ناحيه صنعتي شهداي تفرش
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي 
ضمن بازديد از ناحيه صنعتي شهداي تفرش، در جلسه اي 
به ميزباني دانش��گاه تفرش، با ريي��س و اعضاي هيات 
علمي اين دانشگاه در خصوص ارايه مشاوره به واحدهاي 
صنعتي، گفت وگو نمود. مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي ضمن بازديد از ناحيه صنعتي 
شهداي تفرش، در جلسه اي به ميزباني دانشگاه تفرش، 
با رييس و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه در خصوص 
ارايه مشاوره به واحدهاي صنعتي، گفت وگو نمود. در اين 
نشست كه با حضور حيدري تفرشي، مديرعامل و معاون 
صنايع كوچك شركت با رياست و اعضاي محترم هيات 
علمي دانشگاه تفرش كه در راستاي توسعه ارتباط صنعت 
و دانشگاه و به منظور تحقق شعار سال در محل دانشگاه 
تفرش برگزار شد، در خصوص موارد زير گفت وگو شد: 
۱- تفاهم نامه اي با هدف تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه 
ميان دانش��گاه تفرش و ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
اس��تان مركزي منعقد گردد. ۲- كلينيك كسب و كار 
دانشگاه تفرش با همكاري شركت شهرك هاي صنعتي 
تقويت شود.۳- دانشگاه تفرش ظرفيت هاي خود را در 
خصوص خدمت رس��اني بهتر به واحدهاي صنعتي به 
شركت شهرك ها اعالم نمايد. ۴- با توجه به اعالم آمادگي 
دانش��گاه تفرش در خصوص ارايه خدمات مشاوره به 
صنعتگران شهرستان هاي تفرش، آشتيان و فراهان، 
مقرر گرديد شركت شهرك هاي صنعتي ظرفيت موجود 
در شهرك ها و نواحي صنعتي موجود در شهرستان هاي 
مذكور را به ايشان اعالم نمايد. در ادامه مديرعامل شركت 
به همراه تعدادي از اس��اتيد دانشگاه تفرش، معاون و 
كارشناسان صنايع كوچك و نمايندگان فرمانداري و 
اداره صمت و مشاورين كلينيك كسب و كار استان از ۶ 
واحد صنعتي راكد و زير ظرفيت ناحيه صنعتي تفرش 
بازديد نمودند. در اين بازديدها مشاوره و راهكارهاهايي 

جهت رفع مشكالت واحد صنعتي ارايه گرديد.

 دولتكاهشمشروطحقوقگمركي
اقالمغيراساسيرابهمجلساعالمكرد
استارت دريافت حقوق ورودي 

با نرخ جديد ارز 
بر اس��اس قانون، تغيير مبناي محاس��به حقوق 
ورودي، از ابتداي امس��ال اعمال خواهد ش��د و 
كاالهايي كه تاكنون ترخيص شده اند را نيز شامل 
مي ش��ود، گمرك از ابتداي سال از صاحبان كاال 
براي ترخيص تعهد دريافت كرده است و اكنون 
بايد نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام كنند. 

از اي��ن رو، ب��ا آماده س��ازي س��امانه گمرك، از 
۹ خردادماه )روز گذش��ته( مبناي محاس��باتي 
حقوق ورودي براس��اس قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
تغيير ك��رد و ن��رخ ETS جايگزي��ن ارز ۴۲۰۰ 
توماني ش��د كه اولين نرخ ثبت شده حدود ۲۴ 
هزار تومان در هر دالر بوده اس��ت. در اين ميان، 
دولت پيش��نهاد كاهش مشروط حقوق گمركي 
كاالهاي غيراساس��ي به يك درصد را به مجلس 
ارايه كرد و در كنار آن خواستار مجوز انتشار ۲۸ 
هزار ميليارد تومان اوراق مالي براي جبران اين 

كاهش درآمد شد.
طبق تبص��ره ۷ قانون بودجه س��ال جاري، نرخ 
ارز محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي در 
حقوق ورودي، بر اساس نرخ س��امانه معامالت 
الكترونيك )ETS( بوده و نرخ چهار درصد حقوق 
گمركي، براي كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و 
ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي 
كشاورزي و دامي به يك درصد كاهش يافت. بر 
اين اس��اس نرخ حقوق گمركي ساير كاالها كه 
عمده آن را اقالم مرتبط با توليد تشكيل مي دهد، 

تغيير نكرد.
به دليل آثار تورمي افزايش نرخ ارز در محاس��به 
حقوق ورودي و از سويي باال بودن سود بازرگاني 
كاالها، همان ابتدا اعالم ش��د ك��ه دولت جهت 
كاهش سود بازرگاني و همچنين كاهش حقوق 
گمركي ساير كاالها جهت تعديل تبعات تورمي 
اين تغيير اق��دام خواهد كرد. ه��ر چند اين هم 
مط��رح بود كه با وجود كاهش س��ود بازرگاني و 
حتي حقوق گمركي، در هر صورت افزايش چند 
برابري ن��رخ ارز موجب افزايش هزينه در حقوق 
ورودي و در نهايت تح��ت تاثير قراردادن هزينه 

واردات خواهد شد.
 اما با توجه به اينكه تغيير در س��ود بازرگاني در 
حيطه اختيارات دولت بود، چندي پيش با تغيير 
۴۴۰ رديف تعرفه از سوي وزارت صمت و تصويب 
نهايي در هيات وزيران به دس��تگاه هاي ذيربط 
ابالغ و به تازگي اعمال شده است، اما براي كاهش 
حقوق گمركي ساير كاالها بايد خارج از دولت، در 
مجلس و يا سران قوا تصميم گيري شود. گمرك 
ايران چندي پيش اعالم كرد كه بررسي ها در اين 
رابطه در وزارت صمت انجام شده و براي ارايه به 

دولت آماده است.
اخيرا دولت اصالحيه تبصره ۷ قانون بودجه كه 
از جمله آن كاهش حقوق گمركي س��اير كاالها 
كه البته اقالم مرتبط با توليد را دربرمي گيرد، به 
مجلس ارايه كرده اس��ت ولي با تاكيد بر اقالمي 
كه حقوق ورودي آنها حداكثر ۱۰ درصد اس��ت 

كه در اين مورد قابل تامل خواهد بود.
در متن ارس��الي به مجلس آمده اس��ت: در سال 
۱۴۰۱ نرخ حقوق گمركي مواد اوليه واسطه اي، 
اجزا، قطعات، ماش��ين آالت و تجهي��زات كه با 
احتس��اب س��ود بازرگاني حق��وق ورودي آنها 
حداكثر ۱۰ درصد اس��ت به ي��ك درصد كاهش 
مي يابد.  دولت مجاز است با توجه به كاهش منابع 
حاصل از حقوق ورودي نس��بت به فروش اوراق 
مالي تا سقف ۲۸ هزار ميليارد تومان اقدام كند.«

اين در حالي است كه دولت در بودجه سال جاري 
در بخش منابع، انتشار اوراق را در محدود كرد و 
تمركز كمتري روي آن داشت. پيش تر سازمان 
برنامه و بودجه اعالم ك��رده بود كه ترجيح داده 
اوراق را به عنوان ابزاري در اختيار نگه دارد تا اگر 
زماني با عدم تحقق منابع و يا كاهش مواجه شد 

از آن استفاده كند. 
در بودجه امسال و در بخش واگذاري دارايي هاي 
مالي حدود ۱۰۳ ه��زار ميليارد تومان انتش��ار 
اوراق پيش بيني ش��د كه ۸۸ هزار ميليارد براي 
دولت و ۱۵ هزار ميليارد ديگر ناش��ي از تكاليف 
مصوب در مجلس بود. با توجه به كاهش درآمد از 
محل عوارض واردات پيش بيني  شده در بودجه 
ك��ه به دليل كاه��ش حقوق گمرك��ي و كاهش 
س��ودبازرگاني اتفاق افتاده، ۲۸ ه��زار ميليارد 
تومان ديگر انتش��ار اوراق به ميزان قبلي اضافه 

خواهد شد.

  تغيير نرخ ارز از 42۰۰ به 24 هزار توماني
با آماده س��ازي س��امانه گمرك، از ۹ خردادماه 
مبناي محاسباتي حقوق ورودي براساس قانون 
بودجه ۱۴۰۱ تغيير ك��رد و نرخ ETS جايگزين 
ارز ۴۲۰۰ توماني ش��د كه اولين نرخ ثبت شده 
ح��دود ۲۴ ه��زار تومان در هر دالر بوده اس��ت. 
سيدميثم حسيني لر، معاون برنامه ريزي و امور 
بين المل��ل گمرك ايران در اين رابطه به ايس��نا 
اعالم كرد كه ب��ه دنبال ابالغ كده��اي تعرفه از 
سوي وزارت صمت به گمرك كه در اواسط هفته 
گذشته انجام شد، اعمال تغييرات حقوق ورودي 
بر مبناي مأخذهاي جديد و به روزرس��اني آن بر 
اس��اس قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور كار قرار 
گرفت و همزم��ان اعمال ماليات بر ارزش افزوده 
و تغيير نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاماالت 
الكتروني��ك )ETS( انج��ام ش��د. وي گفت كه 
ب��ا اقدامات صورت گرفته، از دوش��نبه س��امانه 
گمرك آماده تغييرات جديد شد و حقوق ورودي 

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ اخذ مي شود.

ايرانخواستارتحققتجارتيكميليارددالريباسوريهشد

دريكميزگردبررسيشد؛

فهرست همكاري  تجاري  با  سوري ها

نقش دانش بنيان ها در توسعه صنايع بزرگ
سرپرس��ت گ��روه پژوهش هاي فن��اوري و نوآوري 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ميزگرد 
تخصصي نقش شركت هاي دانش بنيان و اكوسيستم 
فناوري در توسعه فناوري صنايع بزرگ، ضمن بيان 
هدف جلس��ه مبني بر توسعه مباحث دانش بنيان و 
ارتباط آنها با ش��ركت هاي بزرگ و ضرورت توجه به 
اين موضوع ب��ه دليل تاكيد در ابالغيه هاي مختلف، 
توضيحاتي درباره اكوسيستم و ساز و كار فعلي نوآوري 
و فناوري در كش��ور ارايه كرد. مجيد جليلي با بيان 
اينكه سه چرخ دنده كه شامل اكوسيستم هاي كسب 
و كار، دانش و نوآوري در كش��ور وج��ود دارد افزود: 
مساله اصلي ايجاد ارتباط مناسب ميان اكوسيستم 
كس��ب و كار و نوآوري است كه به رغم وجود مزاياي 
مختلف براي هر دو اكوسيس��تم، بنا به داليلي نظير 
عدم وجود فشار رقابتي در كسب و كارها، اين ارتباط 
به خوبي برقرار نش��ده اس��ت.  در ادامه اين ميزگرد 
مس��عود رضايي زاده مع��اون فناوري پ��ارك علم و 
فن��اوري كرمان مباحث خ��ود را در خصوص ايجاد 
ارتباط بين شركت هاي دانش بنيان و صنايع ارايه و 
اظهار كرد: با توجه به شرايط توسعه اقتصادي در دنيا 
و تغييرات اجتماعي، امروز محصوالت دانش محور و 
توليد دانش بسيار مورد توجه است. با توجه به سير 
توليد و توس��عه از اقتصاد مبتني بر توليد به اقتصاد 
مبتني بر دانش و دانايي، ناگزير از حركت به س��مت 
توسعه مبتني بر نوآوري و خالقيت هستيم و لذا الزم 
است كه تعريف ش��ركت هاي دانش بنيان در ايران 
نيز بازبيني گردد. همچنين با توجه به روند تحوالت 
فناوري مانند انقالب صنعتي چه��ارم، اهميت اين 
موضوع بيش از پيش است. وي با ارايه آمار بر نقش و 
تاثير شركت هاي كوچك و متوسط SME در اقتصاد 
كشورهاي مختلف )آلمان، امريكا، چين و ...( تاكيد و 

مهم ترين ويژگي هاي اين شركت ها را تنوع نوآوري 
)نوآوري در محصول، فروش، خدمات و...(، مديريت 
فناورانه و ق��وي، دانش فني غني و منابع انس��اني 
متخص��ص، بهره وري باال، انعط��اف پذيري باال در 
مواجه با تغييرات در خواسته ها عنوان كرد.  معاون 
فن��اوري پارك علم و فناوري كرم��ان يكي ديگر از 
ويژگي هاي حائز اهميت اين شركت ها را توانمندي 
آنها در توسعه فناوري از سطح ايده تا تجاري سازي، 
ابداع فناوري هاي نو، توسعه و بهبود فناوري با ايجاد 
نوآوري و انتقال فناوري در سطح مهندسي معكوس 

با اخذ ليسانس محصول ذكر كرد.

    برنامه ارتقاي توليد دانش بنيان در صمت
در ادامه اين ميزگرد علي بابايي مدير دفتر فناوري و 
نوآوري وزارت صمت افزود: برنامه ارتقاي توليد دانش 
بنيان به عنوان مبناي راهبردي وزارت صمت است 
كه مشكل اصلي در اين زمينه اين است كه تاكنون 
بنگاه ها در صنع��ت به عنوان تولي��د كننده مطرح 
بوده اند و هيچ وقت به عنوان قلب نوآوري به آنها توجه 
نشده است.  وي بر شفاف س��ازي مساله، آمارهايي 
از مي��زان هزينه ك��رد براي تحقيقات و توس��عه در 
بخش هاي مختلف شامل دانشگاه ها، كسب و كارها، 
بخش غيرانتفاعي و دولتي تاكيد كرد و گفت: در دنيا 
بيش از ۷۰ درصد هزينه براي تحقيق و توس��عه در 
بخش كس��ب و كار صورت مي پذيرد.  بابايي اظهار 
كرد: براساس Oslo Mannual، قلب نوآوري بايد 
بنگاه باشد و دانشگاه در كنار آن قرار دارد. همچنين 
اگر با رويكرد مدل خطي نوآوري، كه از تحقيقات در 
دانشگاه شروع شده بنگاه را به عنوان بازار و مشتري 
فناوري و نوآوري بدانيم و به بررسي آمارهاي جهاني 
در خصوص منبع نوآوري بپردازيم، شواهد حاكي از 

اين است كه نخستين منبع نوآوري، مشتري و سپس 
تحقيقات داخلي اس��ت و دانشگاه ها در اولويت هاي 
پايين تر قرار دارن��د.  مدير دفتر فن��اوري و نوآوري 
وزارت صمت گفت: براي دس��تيابي ب��ه توليد و در 
 R&D نتيجه اقتص��اد دانش بنيان راهي جز ارتقاي
در بنگاه ها وجود ندارد و ارتقاي تحقيق و توسعه در 
بنگاه ها، به معناي ايجاد بازار براي شركت هاي دانش 
بنيان )و دانش��گاه ها( و يا نوآوري باز نيست، بلكه به 
معناي ايجاد يا تقويت واحدهاي تحقيق و توس��عه 
)R&D( درون خ��ود بنگاه ها و انج��ام فعاليت هاي 
تحقيق وتوس��عه درون آنهاس��ت. )۷۰% تحقيق و 
توسعه دروني و ۳۰% استفاده از دانش بنيان ها.( وي 
الزمه همكاري بنگاه هاي بزرگ با شركت هاي دانش 
بنيان را ايجاد كنسرسيوم هاي تحقيق وتوسعه ملي 
و بزرگ مقي��اس )ميان بنگاه ها مراك��ز تحقيقاتي 
شركتهاي زايش��ي دانشگاه ها( با محوريت يك يا دو 
بنگاه بزرگ )همراه با سازوكار مديربرنامه(؛ تاسيس 
مراكز فناوري صنعتي )حضور همزمان پرسنل فني 
بنگاه ه��ا، محققين مراكز تحقيقاتي، و ش��ركتهاي 
زايش��ي دانش��گاهي جهت انجام تحقيق وتوس��عه 
مشترك بر روي چند مساله بزرگ( و به هم رساني با 
شركت هاي دانش بنيان )Match-Making( با 
تاكيد بر نيازهاي تجميعي بخش صنعت )جهت ايجاد 
بازار با مقياس بزرگ( به همراه واسطه گري نهادهاي 
ميانجي نظير معاونت علمي و فناوري )جهت كاهش 
ريس��ك( عنوان كرد. علي ديني عضو هيات علمي 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني هم ضمن 
تاكيد مجدد بر سهم ش��ركت هاي SME از اقتصاد 
و GDP كش��ورها، بيان كرد: در ايران شركت هاي 
SME از تعري��ف مناس��بي برخوردار نب��وده و اين 
تعريف با تعريف جهاني متفاوت است )در ايران تعداد 

پرس��نل كمتر از ۱۰۰ در نظرگرفته مي شود ولي در 
دنيا اين تع��داد كمتر از ۵۰۰ اس��ت.  وي تاريخچه 
شكل گيري ش��ركت هاي SME را از اروپا دانست و 
گفت: براي فضاي كس��ب و كار و شرايط اجتماعي 
ايران كه صنعت گرايي اروپا را تجربه نكرده است، اين 
تعريف مناسب نيست و نيازمند بازبيني اين تعريف 
جهت تخصيص بهينه س��رمايه به اين ش��ركت ها و 
جلوگيري از اتالف منابع است. ديني برمبناي نتايج 
الگوبرداري از تجربي��ات مكزيك در حوزه فناوري و 
نوآوري، در خصوص نقش مهم و موثر سرمايه گذاري 
خارجي )FDI( در توس��عه فناوري و رشد اقتصادي 
و همچنين وابس��تگي بنگاه به سطوح باالتر )بخش 
و صنعت( اش��اره كرد و افزود: نمي ت��وان بنگاه ها را 
از بخش صنعت جدا دانس��ت و با ساماندهي صنعت 
)نظارت بر مجوز پروژه ها و شركت هاي دانش بنيان، 
بهره برداري صحيح از منابع و تجميع نيازها و...( است 
 R&D كه بنگاه ها هم مي توانند به سودآوري رسيده و
را در اولويت قرار دهن��د. وي ادامه داد: همچنين در 
خصوص مبحث صرفه هاي اقتصادي و خوش��ه ها و 
شهرك هاي صنعتي، الزم است شرايط و قواعد الزم 
براي ش��كل گيري ارتباطات بين بنگاه، دانش��گاه و 
شركت هاي دانش بنيان فراهم شود.  ديني تركماني 
با اشاره به رشد ضعيف بخش كالن صنعت و معدن در 
ايران كه منجر به بهره وري كم منابع توليد مي شود 
اظهار داش��ت: با اين شرايط، نوآوري رشد نمي كند 
چرا كه در سطوح كالن، بخش صنعت چالش هايي 
وج��ود دارد كه ب��ر بنگاه ها اثرگذار اس��ت و در يك 
اكوسيستم نمي توان بدون تغيير در عوامل سطوح 
باالتر، تغييري در عوامل جزيي ايجاد كرد. بنابراين 
ممكن است بنگاه بتواند تغييراتي را ايجاد كند ولي 

به دليل شرايط كالن قطعا محدوديت هايي دارد. 
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خبرروز

تعداد قربانيان متروپل به ۳۱ نفر رسيد
مديرعامل جمعيت هالل احمر خوزستان از افزايش قربانيان متروپل به ۳۱ نفر خبر داد. به گزارش جمعيت هالل احمر خوزستان، وحيد شعباني 
اظهار كرد: با تالش بي وقفه يگان هاي امدادي مستقر در محل ساختمان فرو ريخته متروپل، بامداد امروز)ديروز( دو پيكر ديگر شناسايي و 
رهاسازي شدند و به آرامستان آبادان انتقال يافتند. او با اشاره به اينكه در حادثه متروپل تاكنون جمع پيكرهاي شناسايي و انتقال يافته به ۳۱ 
پيكر رسيده است، افزود: اين دو پيكر جديد نيز در ادامه عمليات آواربرداري از محل آوار ساختمان بستني فروشي شناسايي و خارج شده اند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان خوزستان ادامه داد: تالش براي يافتن مفقودين اين حادثه دلخراش در هشتمين روز از وقوع ريزش 

ساختمان متروپل با تمام توان ادامه دارد و حضور تيم هاي جمعيت هالل احمر در منطقه تا پايان عمليات آواربرداري استمرار خواهد داشت.

ادامهازصفحهاول

حقوق زن و مرد در خانواده 
بازنگري شود

معضالت مشترك اقتصادي 
ايران و تركيه

همچنين تسهيل طالق عسر و حرجي زنان در صورت 
بخشش تمام مهريه هم به نوعي پاك كردن صورت 
مساله است اينكه به زن بگوييم بايد همه حق و حقوق 
خود را ببخشد تا طالق بگيرد درست نيست. بايد براي 
زن هم حقوقي در نظر گرفته شود. در اين طرح آمده 
است كه اگر زن بخواهد طالق عسر و حرجي بگيرد با 
بذل همه مهريه اش امكان پذير است. اگر بحث عسر 
و حرج باش��د و بتواند آن را ثابت كند، زن مي تواند با 
دريافت مهريه طالق بگيرد. چرا بايد ببخشد. مردي 
كه كتك مي زند يا بدون اجازه همسر دوم اختيار كرده 
است يا محكوميت كيفري دارد زن اگر طبق قانون، 
عس��ر و حرج خود را ثابت كند با اذن قاضي مي تواند 
طالق بگيرد و همه حق و حقوق خود را دريافت كند. 
قاضي به واليت و وكالت از سوي زوج ممتنع، در شرايط 
عس��ر و حرج زن را طالق مي دهد بنابراين بايد همه 
حق و حقوق زن را بدهد اگر هم بحث بخشش حق و 
حقوق زن است مربوط به شرايط عسر و حرج نيست 
اما طالق عسر و حرجي با بذل مهريه، ناديده گرفتن 
حقوق زنان است. اين مساله بايد با حضور حقوقدانان 
و متخصصان حقوق خانواده به صورت مبنايي بررسي 
و بازنگري ش��ود ما سال هاست كه با طرح ها و لوايح 
گوناگون خواسته ايم اين مس��اله را درمان كنيم اما 
مشكل حل نمي شود و سرجاي خود باقي مانده است 
بنابراين اگر كار مطالعاتي عميق انجام دهيم و مبناي 
نظام مالي زوجين را تعريف كنيم فكر مي كنم مشكل 

به صورت اساسي حل خواهد شد.

سرعت در حال كم شدن است سطح درياچه ها پايين 
آمده و تاالب ها رو به خشكي مي رود و دبي آب رودها 
كم شده است. در يك نگاه وسيع هم اكنون اتحاديه اروپا 
با بحران انرژي روبرو است و با برنامه ريزي مي خواهد 
واردات نفت و گاز را از روسيه متوقف كند كه البته اين 
امر آس��ان نخواهد بود هم اكنون اروپا در چهارچوب 
توافقنامه نقشه راه اقتصادي بدون كربن را در پيش رو 
دارد. تركيه ناگزير است درنقشه تعادل اقتصادي جهان 
به خصوص برنامه ريزان اتحاديه اروپا خودرا هماهنگ 
و منطبق كند و ايجاد اعتماد ملي و عمومي براي گذر 
از بحران نمايد . تركيه براي رسيدن به توسعه پايدار راه 
را براي مشاركت زنان توانمند اقتصادي باز مي كند تا 
بتواند از اين نيروي عظيم اقتصادي استفاده كند. به طور 
كلي اقتصاد جهان دوره سختي را مي گذراند و با جنگ 
اوكراين خيلي از مع��ادالت در عرضه و تقاضا به هم 
خورده و دگرگون شده و در نابساماني در حمل ونقل 
و عرضه مواجه است و تورم در تمامي كشورها وجود 
دارد و نس��بت آن با كنترل و استفاده از دكترين هاي 

اقتصادي متفاوت است.

رويداد

تاسهماهآيندهموججديديازكرونانخواهيمداشت

بر اساس پيش بيني هاي متخصصان به نظر مي رسد 
تا س��ه ماه آين��ده موج جدي��دي از كرون��ا و افزايش 
چش��مگيري در ابتال به اين بيماري نداش��ته باشيم و 
پيش بيني موج جديد كرونا در فصول سرد سال براي 
كشور، سخت و دشوار است. دبير كميته علمي كشوري 
كرونا گفت: امروز آخرين وضعيت كرونا در جهان و ايران 
در جلس��ه كميته علمي بررسي و مشخص شد كه در 
حال حاضر در آسيا و اروپا، موارد ابتال به كرونا و مرگ و 
مير ناشي از آن، ثابت و رو به كاهش است در حاليكه در 
برخي كشورهاي آفريقايي و امريكايي، شاهد افزايش 
 BA۵ و BA۴ ابتال به زيرس��ويه هاي اُميكرون مانن��د
هستيم. دكتر حميدرضا جماعتي افزود: ميزان مرگ 
و مير در س��ويه اُميكرون و زيرس��ويه هاي آن، نسبت 
به واريانت هاي قبلي، بيش��تر نبوده است بلكه قدرت 
انتقال اُميكرون، باال رفته است. باتوجه به افزايش اخير 
كرونا در برخي كشورها، بايد اين وضعيت را تا يكي 
دو هفته آينده رصد كني��م. او با بيان اينكه در ايران 
زيرسويه BA۲، غالب اس��ت، افزود: زيرسويه هاي 
ديگر اُميكرون مانن��د BA۴ و BA۵ و BA.X كه در 
امريكا و كشورهاي آفريقايي غالب است، در كشور ما 
شيوع پيدا نكرده است. همچنين مطالعات مختلف 
نشان داده اند كه اثربخشي انواع واكسن ها در مقابله 
با اُميكرون نسبت به ساير واريانت هاي قبلي، مقداري 
كاهش يافته اگرچه بيشترين اثر واكسيناسيون در 
كاهش مرگ و مير و بستري بيماران در بيمارستان ها 

بوده و هدف ما نيز همين بوده است.

    تاكيد بر تكميل واكسيناسيون
دبير كميته علمي كشوري كرونا ادامه داد: در مطالعات 
مختلف مشخص شده كه در سه ماهه اول بعد از تزريق 
دو نوبت واكسن، ۷۰ درصد و بعد از شش ماه، حدود ۵۰ 

تا ۶۰ درصد اثربخشي عليه اُميكرون و زيرسويه هاي آن 
وجود دارد؛ بنابراين تاكيد ما بر تكميل واكسيناسيون 
اس��ت. جماعتي تاكيد كرد: واكسيناسيون عالوه بر 
كاهش ابتال، بس��تري و فوت ناش��ي از كرونا مي تواند 
در كاهش عوارض پس��اكرونا كه حتي ممكن است تا 
يكسال بعد از ابتال نيز مشاهده شود، موثر باشد. كميته 
علمي تكميل واكسيناسيون كودكان و بزرگساالن را 
توصيه مي كند و نوبت چهارم نيز براي افراد پرخطر و 
داراي سيستم ايمني ضعيف بر اساس تصميمات كميته 
ملي واكس��ن كوويد۱۹، قابل تزري��ق و مورد توصيه 
كميته علمي كشوري كرونا اس��ت. او با بيان اينكه از 
بيماران غيركرونايي در زمان بستري در بيمارستان ها، 
تست هاي سي تي اسكن و پي سي آر، گرفته مي شود، 
گفت: براي بيماراني كه نيازمند اعمال جراحي عمده و 
سنگين )Major( و داراي عالئم كرونا نيستند، انجام 
تست هاي غربالگري كرونا مانند پي سي آر، ضروري 
به نظر نمي رسد. همچنين سي تي اسكن در صورت 
عدم وج��ود عالئم عفوني، براي هيچ ي��ك از بيماران 
غيركرونايي توصيه نمي شود و در اعمال جراحي عمده، 
در صورت نياز مي توان از عكس سينه استفاده كرد و 
نيازي به سي تي اسكن نيس��ت. دبير كميته علمي 
كشوري كرونا افزود: در صورت وجود عالئم كرونا 
در اعمال جراحي عمده، بر اساس معاينات پزشكي 
و شرح حال بيماران، ممكن است نياز به تست پي 
سي آر و سي تي اس��كن وجود داشته باشد اما در 
مجموع بنظر مي رسد در صورت عدم انجام جراحي 
عمده، ضعيف نبودن سيس��تم ايمني بدن و مسن 
نبودن، بيماران غير كرونايي نيازي به تس��ت هاي 
غربالگري كرونا ندارند و مقرر ش��ده كه راهنماي 
باليني در اين زمينه توس��ط كميت��ه علمي كرونا 
تهيه و به معاونت درمان وزارت بهداشت ارايه شود.

    شناسايي 220 مورد آبله ميموني 
در چندين كشور

بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، جماعتي 
با اشاره به گزارش مواردي از آبله ميموني در چندين 
كش��ور دنيا، گفت: تا كنون حدود ۲۲۰ مورد از آبله 
ميموني در چندين كش��ور شناس��ايي ش��ده اما در 
ايران هنوز هيچ مورد تاييد نش��ده اي از اين بيماري، 
گزارش نش��ده كه البته منتظر گزارش هاي بيشتر 
از س��اير كش��ورها و پروتكل و روش هاي تشخيصي 
سازمان جهاني بهداشت هستيم. او با بيان اينكه بنظر 
نمي رسد كه آبله ميموني، مشكل و مساله اي جدي 
باشد، گفت: معاونت هاي بهداش��ت و درمان وزارت 
بهداشت براي بروز احتمالي آبله ميموني در كشور، 
آمادگي كامل دارند از سوي ديگر، بر اساس اطالعات 
موجود، هيچ موردي از مبتاليان آبله ميموني، جان 
خود را از دس��ت نداده اند و اكث��ر اين بيماران بهبود 
يافته و نيازي به مداخله درماني ويژه اي نداش��ته اند. 
دبير كميته علمي كش��وري كرون��ا تصريح كرد: بر 
اساس اطالعات و گزارش ها، ممكن است افراد داراي 
نقص سيستم ايمني، كودكان و زنان باردار بيشتر در 
معرض آبله ميموني باش��ند و عالئم اين بيماري هم 
خفيف گزارش شده كه جاي نگراني نيست. از سوي 
ديگر سرعت انتقال آبله ميموني باال نيست. جماعتي 
تاكيد كرد: باتوجه به اينكه هنوز اطالعات كافي از آبله 
ميموني در دنيا وجود ندارد، منتظريم كه از س��وي 
سازمان جهاني بهداشت و سازمان هاي علمي ساير 
كشورها، اطالعات بيشتري در اين زمينه حاصل شود. 
او با اشاره به شيوع آبله مرغان در سطح كشور، گفت: 
خيل��ي از مواردي كه به عنوان موارد مش��كوك آبله 
ميموني بررسي شود، ممكن است همان آبله مرغان 

باشد؛ بنابراين جاي نگراني نيست. 

گليماندگار|
 از روزي كه فيلم رها شدن يك نوزاد در سطل 
زباله به يكي از پ��ر بازديدترين هاي فضاي 
مجازي تبديل شد، بحث بر سر كودكان بي سرپرست و 
فرزند خواندگي يك بار ديگر داغ شد. بماند كه همين يك 
كودك بيش از ۱۷ هزار متقاضي سرپرستي داشته است، 
اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود و آمار تكان دهنده اي 
كه يك عضو انجمن علمي ارتقاي سالمت اعالم مي كند، 
مانند سيلي كه خواب را از سر مي پراند بر صورت جامعه 
فرود مي آيد، طي ۱۰ روز ۵ هزار نوزاد در كشور رها شده اند! 
محمدرضا محبوب فر اظهار مي كند كه اين آمار را براساس 
اطالعاتي به دست آورده كه مراكز بهداشتي، مددكاران 
اجتماع��ي و ديگر مراج��ع در اختيارش ق��رار داده اند. او 
افزايش رهاشدن كودكان را ناشي از سياست هاي جديد 
جمعيتي از جمله ممنوع ش��دن توزيع رايگان وس��ايل 
پيشگيري از بارداري دانسته است. حال با توجه به آنچه 
از سوي اين عضو انجمن علمي ارتقاي سالمت اعالم شده 
است، مس��اله افزايش جمعيت و جواني جمعيت كشور 
با چالش جديدي مواجه خواهد ش��د. از آنجايي كه ديگر 
قرار نيست افراد به راحتي به وسايل پيشگيري دسترسي 
داشته باشند، باز هم اين خانواده هاي بي بضاعت هستند 
كه دچار مشكل مي شوند، افرادي كه اعتياد دارند، آنهايي 
كه رفتارهاي جنسي پر خطر دارند، فرزند آوري اين دسته 
از افراد چقدر مي تواند به نفع جامعه باش��د، در حالي كه 
هستند ميليون ها خانواده كه براي فرزند آوري تحت درمان 
قرار دارند، هزينه هاي سنگين مي پردازند تا شايد روزي 
بتوانند فرزن��دي را در آغوش بگيرند. نگاهي به اين آمار و 
ارقام و اتفاقات رخ داده نشان مي دهد، برخي قوانين بدون 
بررس��ي هاي الزم، بدون اينكه كارشناسان در آن دخيل 
باشند، به تصويب مي رسند، با ابالغيه به مرحله اجرا گذاشته 
مي شوند در حالي كه حفره هاي بسياري در آنها وجود دارد 
كه مي تواند هر كدام به دست اندازي خطرناك بر سر راه 

اجرايي شدن اين قوانين تبديل شود. 

    تا رفاه نسبي نباشد 
افزايش جمعيت عملي نيست

خسرو معتمدي، جامعه شناس درباره افزايش كودكان 

سر راهي به »تعادل« مي گويد: عوامل زيادي باعث بروز 
چنين اتفاقاتي مي ش��ود، البته اين آمار اعالم ش��ده از 
سوي يكي از مسووالن حوزه سالمت اغراق شده به نظر 
مي رسد، چرا كه چنين آماري اگر واقعيت داشته باشد، 
مساله بسيار بغرنج مي شود، اينكه تنها طي ۱۰ روز ۵ هزار 
كودك سر راهي داشته باشيم اين آماري است كه زنگ 
خطر بزرگي را براي جامعه به صدا در مي آورد و در حالي كه 
مساله جواني جمعيت مطرح است و قوانيني براي افزايش 
باروري به تصويب رسيده چنين آماري هشدار بزرگي 
 اس��ت براي اينكه ببينيم كجاي كار را اشتباه كرده ايم.
 اجرايي كردن برخي قوانين به صورت دست و پا شكسته 
و شتابزده مي تواند عواقبي از اين دست داده باشد. وقتي 
قرار اس��ت قانوني به اين مهمي به تصويب برس��د بايد 
تمامي زير ساخت هاي آن اعم از اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي فراهم باشد. 
او مي افزايد: وقتي قرار است جواني جمعيت اولويت اصلي 
جامعه باشد، بايد ش��رايط براي رسيدن به اين اولويت 
فراهم شود، بايد ببينيم چه اتفاقي باعث مي شود تا فردي 
فرزندش را در سطل زباله بياندازد، بايد ببينيم چه اتفاقي 
باعث ش��ده تا ۵ هزار نوزاد طي ۱۰ روز سر راه گذاشته 
ش��وند. نمي توانيم از كنار اين مساله و آمارها به راحتي 
بگذريم. هر چند اگر اين آمار اشتباه باشد، باز هم حتي 
همان يك كودكي كه در سطل زباله پيدا شده، مي تواند 
زنگ خطري براي جامعه باشد. تا زماني كه دولتمردان 
نتوانند رفاه نسبي را براي جامعه فراهم كنند، نمي توانيم 
انتظار افزايش جمعيت را داش��ته باشيم. يا اگر افزايش 
جمعيتي هم صورت بگيرد در اقشار بي بضاعت و افرادي 
خواهد بود كه سرنوشت نوزاد متولد شده به بهزيستي و 
مراكز خيريه ختم خواهد شد و اين آن چيزي نيست كه 

ما از جواني جمعيت به دنبال آن هستيم. 

    اكثر كودكان رها شده 
حاصل رابطه نامشروع هستند

رييس انجمن علم��ي مددكاري اجتماع��ي اما درباره 
داليل رها كردن نوزاد توسط خانواده به تعادل مي گويد: 
اكثر افرادي كه نوزادشان را رها مي كنند، به دليل روابط 
نامش��روع اس��ت، اين افراد چون بر اثر اين روابط باردار 

ش��ده اند و در موقع مناسب هم نتوانسته اند آن را سقط 
كنن��د بعد از به دنيا آم��دن آن را رها مي كنند. البته در 
هيچ كجاي دنيا آمار دقيقي از اين كودكان در دسترس 
نيست و طبيعتا در ايران هم دسترسي به چنين آماري 
سخت است چرا كه در بسياري از موارد اين كار به صورت 
مخفيانه انجام مي شود، همانطور كه ما نمي توانيم آمار 
سقط جنين هاي زير زميني را داشته باشيم نمي توانيم 

آمار دقيقي هم از رها كردن نوزادان داشته باشيم. 

    فقر عامل ديگري است
مصطفي اقليم��ا در بخ��ش ديگري از س��خنان خود 
مي افزايد: اما تمامي اين مواردي كه كودكش��ان را سر 
راه مي گذارند به دليل روابط نامشروع نيست، در شرايط 
كنوني فقر ه��م مي تواند يكي ديگر از عوامل موثر براي 
اين رفتار باشد. خانواده اي كه توان پرداخت هزينه هاي 
زندگي يك نوزاد تازه را ندارند او را سر راه مي گذارند به 
اين اميد كه خانواده اي پيدا شود و كودك را به فرزندي 

قبول كند و آن كودك در شرايط بهتري بزرگ شود. 
او مي گويد: زماني كه قان��ون جواني جمعيت تصويب 
شد، بحثي كه اكثر جامعه شناسان داشتند، اين بود كه 
با ممنوع كردن وسايل پيشگيري از بارداري باز هم اين 
خانواده هاي بي بضاعت هستند كه از اين مساله آسيب 
مي بينند، در واقع افرادي كه شرايط مالي مناسبي دارند 
اگر قصد بچه دار شدن نداشته باشند به هر روشي مانع 
از بارداري مي ش��وند، اما خانواده هايي كه چندين بچه 
دارند و وضع مالي مناسبي هم ندارند وعمدتا پدر و مادر 
از تحصيالت خوبي هم برخوردار نيستند، دچار بارداري 
ناخواسته مي ش��وند و به اين ترتيب بر تعداد كودكاني 

كه به پرورشگاه ها سپرده مي شود، افزوده خواهد شد. 

    رهاشدن 6۱ نوزاد در سال ۱400
آمار ۵ هزار كودك رها شده در حالي مطرح مي شود 
كه معاون فعلي امور اجتماعي سازمان بهزيستي اين 
آمار را در سال ۱۴۰۰ تنها ۶۱ كودك اعالم مي كند. او 
درباره سخت بودن فرايند فرزند خواندگي مي گويد: 
تعداد كودكاني كه سازمان بهزيستي در مراكزش براي 
واگذاري و فرزندخواندگي دارد، خيلي محدود است و 

ما هميشه شرمنده خانواده متقاضيان هستيم، چون 
آنها بايد س��ال ها در نوبت باشند كه يك فرزند داراي 

قابليت واگذاري را به فرزندي قبول كنند.

    هفت خوان 
درخواست پذيرش سرپرستي فرزند

همه چيز از ثبت در سامانه ملي فرزندخواندگي شروع 
مي ش��ود. به اين ص��ورت كه خانواده ه��اي متقاضي 
بعد از ثبت درخواس��ت خود، مداركشان بايد توسط 
كارشناس��ان بهزيستي ش��هرها و شهرستان ها مورد 
بررسي قرار گيرد . س��عيد بابايي؛ مدير كل دفتر امور 
كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيس��تي در اين باره 
مي گوي��د: خانواده هاي متقاضي پذي��رش فرزند، در 
مرحله بعد به مصاحبه دعوت مي ش��وند و در صورت 
تاييد مصاحبه، كارشناسان سازمان بهزيستي از منزل 
آنها بازديد مي كنند. در صورت تاييد شرايط، خانواده 
به ارگان هاي ذيربط مثل پزش��كي قانوني و تشخيص 
هويت و مشاوران معتمد س��ازمان معرفي و نهايتا در 
صورت تاييد اين نهادها به كميته اس��تاني براي انجام 
مصاحبه دعوت مي ش��وند. در صورت تاييد ش��رايط 

خانواده متقاضي، كودك واجد ش��رايط سرپرستي به 
آنها معرفي مي شود و در نهايت بعد از تكميل مراحل 

فرزندخواندگي، فرزند به خانواده سپرده مي شود.

    ۱0 هزار كودك در مراكز بهزيستي 
نگهداري مي شوند

بابايي درباره آماري كه در سال ۹8 درباره آمار ۵ هزار 
نفري پذيرش ساالنه سازمان بهزيستي عنوان شده 
است نيز توضيح مي دهد: سازمان ورودي و خروجي 
دارد. ممكن است كودكي امروز وارد حيطه حمايتي 
سازمان ش��ود و دو هفته ديگر با مددكاري فعال به 
خانواده اش بازپيوند ش��ود. در ح��ال حاضر قريب 
۱۰هزار كودك در مراكز بهزيستي نگهداري مي شوند 
ك��ه در رده هاي ش��يرخوارگاه )۰تا ۳ س��ال(، خانه 
نوباوگان )۴ تا ۶ سال(، خانه كودكان )۷ تا ۱۲ سال( و 
خانه نوجوانان )۱۳ تا ۱8 سال( طبقه بندي مي شوند.

تمام تالش ما اين است كه هيچ كودكي در مراكز باقي 
نماند و وارد خانواده اي ايمن شود. طبيعتا اولويت با 
خانواده زيستي وي، سپس با خانواده اقوام نزديك و 

در نهايت فرزندخواندگي يا امين موقت است.

    پايان ماجرا چه مي شود؟
سوال هاي زيادي در اين رابطه بي پاسخ مانده اند، اينكه 
چه تدبيري بايد انديشيده شود تا خانواده ها بتوانند با 
فراغ بال و راحتي خيال فرزندي را كه به دنيا آورده اند 
در كانون گرم خانواده پذيرفته و از او نگهداري كنند. 
چگونه مي شود مانع بروز اتفاقي از قبيل پيدا شدن يك 
كودك در سطل زباله شهري شد؟ مساله فرزند آوري 
به چه زير ساخت هايي نياز دارد و در جامعه كنوني ما 
چند در صد اين زير ساخت ها آماده اند؟ اگر قرار باشد 
جمعيت كشور جوان باشد اما اين جوان بودن به قيمت 
باال رفتن هزينه هاي نگهداري و سرپرستي از كودكان 
به دنيا آمده و سر راه قرار گرفته توسط بهزيستي و دولت 
باشد، ديگر چطور مي توان به پويايي و شادابي جامعه 
اميدوار بود. اولين ركن بالندگ��ي فرزندان حضور در 
كانون خانواده است، قطعا كودكي كه بدون سرپرست 
در بهزيستي بزرگ مي ش��ود دچار مشكالت عديده 
بسياري از نظر روحي خواهد بود كه بايد مورد رسيدگي 
قرار بگيرد. به هر حال تا زماني كه رفاه نسبي اجتماعي 
در جامعه حاكم نشود نمي توان انتظار داشت كه جواني 
جمعيت امري بديهي بوده و به راحتي صورت بگيرد. 

گزارش
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رفاه اجتماعي سنگ بناي نخستين جواني جمعيت است

توقيفبيشازهزارخودرودرطرحامنيتاخالقيپايتخت
رييس پليس پايتخت از توقيف يك هزار و ۲۵۳ خودرو 
در طرح امني��ت اخالقي كه اقدام ب��ه دور دور و ايجاد 
مزاحمت براي نواميس كرده بودند، خبر داد. س��ردار 
حسين رحيمي گفت: نخستين مرحله از طرح برخورد 
با اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس در فضاي حقيقي و 
مجازي توسط پليس فتا و امنيت عمومي اجرا شد. او با 
اشاره به اقدامات پليس امنيت عمومي در اين طرح افزود: 
۶۳ نفر از اراذل و اوباش سطح دار و عامالن تخريب، ۲۲ 
نفر از اراذل دارنده سالح غيرمجاز، ۲۲ نفر از اراذلي كه 
در توزيع مشروبات الكي حضور داشتند، ۴8 نفر از اراذل 
كه گردانندگان مراكز قمار و ساير جرايم اخالقي بودند و 
۱۲۳ نفر از مزاحمان نواميس در پارك ها شناسايي و در 
مجموع ۲۷8 نفر دستگير و در اين طرح از سوي پليس 
امنيت عمومي دستگير ش��دند. رييس پليس تهران 
بزرگ ادامه داد: همچنين در اين طرح ۲۰ قبضه سالح 
جنگي و شكاري، ۹ قبضه شبه سالح، ۱۲۳8 فشنگ، 
۱۰ هزار و ۳8 ليتر مشروب الكلي، هفت دستگاه خودرو 
و موتور اراذل و اوباش توقيف شده همچنين يك هزار و 

۲۵۳ دستگاه خودرو در طرح امنيت اجتماعي كه اقدام 
به مزاحمت و دور دور كرده بودند توقيف شد. رحيمي 
اظهارداشت: در مجموع ۱۳۰ طرح اجرا شده و ۴۹ واحد 
صنفي كه محل تردد و پاتوق اراذل و اوباش بوده و شامل 
قهوه خانه، سفره خانه و باشگاه ورزشي پلمب شده است. 
رييس پليس تهران بزرگ درباره اقدامات پليس فتا 
در فضاي مجازي در ارتباط با اين طرح گفت: ۱۲۵ 
 متهم كه در فضاي مجازي اقدام به ترويج اوباشگري، 
ك��ري خواني و ف��روش مدرك تحصيل��ي بودند، 

شناسايي و دستگير شدند.

رويخطخبر

بروزساالنه5تا۸هزارمرگمغزيدركشور

ساالنه بين ۵ تا 8 هزار مرگ مغزي در كشور داريم كه 
معموال نيمي از آنها قابليت اهداي عضو دارند كه حدود 
۳۰۰۰ نفر است و از اين تعداد يك سوم شان معموال به 
اهداي عضو مي رسند. مديرعامل انجمن اهداي عضو 
ايرانيان با بيان اينكه ش��ايع ترين عل��ت مرگ مغزي 
تصادفات و حوادث بوده و ش��ايع ترين سن آن هم بين 
۲۰ تا ۴۰ سال اس��ت، گفت: بنابراين افراد دچار مرگ 
مغزي، اعضاي كامال سالمي دارند. اگر خانواده بتواند به 
موقع تصميم بگيرد و اين اعضاي كامال سالم از بدن پر 
از سم خارج شود، مي تواند به بيماري كه نيازمند تامين 
عضو است و هيچ چاره اي جز پيوند براي ادامه زندگي 
ندارد، پيوند شود و آن فرد به زندگي عادي برگردد و در 
عين حال براي فرد متوف��ي و خانواده اش هم باقيات  و 
صالحات است. نجفي زاده درباره ميزان اهداي عضو در 
كش��ور، گفت: در دوران قبل از كرونا PMP به معناي 
تعداد اهداي عضو به ازاي يك ميليون نفر ۱۴.۳ بود كه 

آمار بسيار خوبي بود. البته همچنان ايران در رتبه ۳۱ 
اهداي عضو در دنيا قرار داشت و در آسيا ايران رتبه اول 
اهداي عضو از افراد مرگ مغزي را داشت. متاسفانه به 
دليل كرونا در همه دنيا افت شديدي در حوزه اهداي عضو 
اتفاق افتاد و در ايران هم آمار به نصف رسيد و شاخص 
به بيش از ۷ درصد رسيد، اما در سال ۱۴۰۰ مجددا اين 
آمار باال رفت و به حدود ۱۰.۷ رسيد و هنوز جا داريم تا 
حداقل به وضعيت قبلي بازگرديم. او با بيان اينكه قبل 
از كرونا بيش از ۲۵ هزار نفر بيمار نيازمند پيوند عضو در 
ليست انتظار پيوند قرار داشتند كه روزانه هفت تا ۱۰ 
نفرشان به دليل نرسيدن عضو پيوندي فوت مي كردند، 
گفت: حال مي توان تصور كرد كه وقتي PMP از ۱۴ به 
۷ رسيد، مرگ بيماران ليست انتظار پيوند دو برابر شد. 
بايد تمام تالش براي حل اين موضوع انجام شود تا در 
كشورمان نه اجازه دهيم عضوي هدر رود و نه اجازه دهيم 

كه فردي در ليست انتظار فوت كند.
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