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يادداشت- 1

نظريه آشوب، برجام و انتخابات
نخس�ت( ارتباط انتخابات 
ايران با حوادث و رخدادهاي 
وين چيست؟ آيا اساسا براي 
كش��ورهاي 1+4 و امري��كا 
اهميت��ي دارد ك��ه انتخابات 
در ايران چه سرنوش��تي پيدا 
مي كن��د؟ اگر ف��رض كنيم 
دولت دوازدهم بتواند برجام 
را در مس��ير احيا قرار دهد، اين تح��ول در دولت آينده 
چگونه بازتاب پيدا خواهد كرد؟ دريچه نگرش نسبت 
به اين پرس��ش ها مي تواند متفاوت باشد. اگر قرار باشد 
مبتني بر نظريه آش��وب به اين موضوع نگاه كنيم بايد 
بگوييم در اين نظريه اشاره مي شود كه اثر پر پروانه اي 
در برزيل، موجب توفان در تگزاس مي شود. لذا نمي توان 
تغيير يك رييس جمهوري با ويژگي هاي حسن روحاني 
با ديگر كانديداهاي موجود )به خصوص اصولگرايان( را 
ناديده گرفت. بدون ش��ك با توجه به احتمال روي كار 
آمدن يك رييس جمهور اصولگرا در راس هرم اجرايي 
كش��ور )به عنوان يكي از احتماالت موجود( با توجه به 
مواضعي كه اين طيف سياسي نسبت به برجام داشته اند 
و رويكردهايي كه در ارتباط با پس زمينه اصلي و عيني 
پرونده برجام )روابط ايران و امريكا( داشته اند، مي تواند 
چالش برانگيز باشد. به اين معنا كه روي كار آمدن يك 
دولت اصولگرا كه از يك منظر در داخل از اعتبار بيشتري 
در نزد نهادهاي حاكميتي برخوردار است، اما از جهتي 
ديگر در چند دهه اخير راس��تگرايان، محافظه كاران و 
اصولگرايان ايراني با مواضع س��خت خود در مواجهه با 
ايالت متحده شناخته مي شوند، مساله ساز خواهد بود. 
در واقع برخالف برخي طيف هاي چپ كه در سال هاي 
ابتداي��ي انقالب رويكردهاي ضدامريكايي داش��تند و 
بع��د آرام آرام به تعديل مواضع خ��ود در اين خصوص 
پرداختند، محافظه كاران ايراني بالعكس از نگرش هاي 
ميانه رو در سال هاي ابتدايي انقالب به جهت گيري هاي 
راديكاليستي در ارتباط با سياست خارجي روي آوردند. 
دوم( در واق��ع محافظه كاران ايراني در مس��يري قرار 
دارند كه هرگونه مذاكره با امري��كا مي تواند ابهامات و 
پرس��ش هاي فراواني را در خصوص نظام انديش��ه اي 
آنها در حوزه سياس��ت و نظام ارزشي قوه مجريه ايجاد 
كند. بنابراين در صورتي كه  اين طيف سياسي بخواهد 
اين پوسته اي كه طي سال هاي پيرامون خود تنيده را 
بش��كند با نوعي عدم توزان روبه رو خواهد ش��د و هيچ 
بعيد نيست بخشي از طرفداران خود را از دست بدهد. 
از س��وي ديگر در بيرون از مرزهاي ملي و نزد بسياري 
از كش��ورهاي رقيب منطقه اي اي��ران، چالش ديگري 
وجود دارد كه بايد به آنها توجه داش��ت. اينكه در بطن 
كشورهاي بيرون از مرزهاي ملي ما، نسبت به اصولگرايان 
نوع خاصي از زمينه هاي��ي تقابلي به جاي رويكردهاي 
تعاملي وجود دارد. به همين دليل، بافت سياس��ي در 
ايران زير نظر ساير كشورهاي رقيب قرار دارد. بنابراين 
نوع تعامالت در صورت حضور دولتي اصولگرا در ايران 

بسيار چالش برانگيز خواهد بود.
سوم( چالش سوم در حوزه ديپلماسي و تبحر ديپلماتك 
اصولگرايان و اصالح طلب��ان ظهور و بروز پيدا مي كند. 
زيس��ت تجربي و سياس��ي ايران در حوزه سياس��ت 
خارجي نش��ان مي دهد كه هرچند نخب��گان موجود 
در مي��ان اصولگرايان در داخل كش��ور ق��درت و نفوذ 
زيادي دارند و تالش كرده اند ك��ه مهارت هاي الزم در 
حوزه سياس��ت ورزي داخلي را كسب كنند، اما هرگز 
نتوانس��ته اند هماهنگ با ادبيات سياسي تخصصي در 
جامعه بين المللي به اظهار وج��ود بپردازند. بر عكس 
اصالح طلبان كه با استفاده از گفتمان تنش زدايي، ارتباط 
گفتماني معقولي را ب��ا نظام بين المللي ايجاد كرده اند. 
خاطرات ديپلمات ه��اي غربي از دي��دار و گفت وگو با 
ديپلمات هاي اصولگراي ايراني نشان دهنده اين واقعيت 
روشن است كه اين طيف مهارت هاي الزم براي مواجهه 
با جهان پيراموني را ندارند. بدون شك اين فقدان نيز يكي 
گزاره هاي مهمي است كه مي تواند مذاكرات و سرنوشت 

برجام را در آينده با چالش هاي جدي مواجه سازد.
چه�ارم( از جهت ديگر اثر مذاك��رات وين و احتمال 
موفقيت آن در عرص��ه انتخابات 28 خ��رداد 1400 
ايران قابل توجه است. بسياري از تحليلگران معتقدند 
چنانچه دولت روحاني بتواند قبل از اين تاريخ، برجام 
را به سرانجام مورد نظر برس��اند و تحريم ها را از ميان 
بدارد، اين دستاوردهاي ديپلماتيك به سرعت مي تواند 
در حوزه بازار، فضاي كس��ب و كار و البته فهم عمومي 
جامعه از ژرفيت هاي ديپلماسي اثر بگذارد. بدون شك 
اين تحوالت زمينه س��از بروز فضايي خواهد ش��د كه 
نهايتا در ديدگاه راي دهندگان اثرگذار خواهد بود. در 
اين صورت چندان بعيد نخواهد بود كه مردم به تداوم 
رويكردهايي كه از بهبود مناس��بات ارتباطي با جهان 
استقبال مي كنند، راي دهند. موضوعي كه اكنون بايد 
به آن توجه كرد آن اس��ت كه بايد اين اثرگذاري هاي 
احتمالي را در يك چارچوب مش��خص تعريف كنيم؛ 
چرا كه پاس��خ به اين پرس��ش كه مي��زان اثرگذاري 
تحوالت وين در تحوالت انتخاباتي ايران چه مي تواند 
باشد؟ دشوار و پيچيده است. از سوي ديگر اگر دولت 
كنوني موفق شود پايه هاي يك حركت جدي را در وين 
بنيانگذاري كند، كار براي دولت بعدي براي مواجهه با 
نظام بين المللي بسيار ساده و سهل خواهد بود. چرا كه 
دولت دوازدهم پايه هاي بنايي را پي ريزي كرده است 
كه دولت بعدي به راحتي مي تواند آن را تداوم ببخشد.

مهدي مطهرنيا

انسداد بسترهاي شفاف موجود در حوزه ارزهاي ديجيتال، مصداق بارز »خودتحريمي« است

هدايت سرمايه گذاري هاي رمزارز به بسترهاي غيرشفاف خارجي

يادداشت-2

روح ققنوس واِر جامعه ايراني

زهرا س�ليماني| مهم ترين چالش پيش روي اقتصاد 
كشور در افق پيش رو چيست؟ اين پرسش را شايد بتوان 
يكي از مهم ترين ابهامات پيش روي كشورمان در گرماگرم 
انتخابات سال 1400دانست. ابهامات و پرسش هايي كه 
پاسخگويي به آنها مي تواند آگاهي افزونتري به مردم براي 
رسيدن به بهترين رويكرد ارايه كند. با اين مقدمات خبرنگار 
تعادل در جريان گفت وگو با اساتيد اقتصاد و فعاالن حوزه 
اقتصاد تالش كرده تا پاسخي براي اين پرسش كليدي پيدا 
كند كه مهمترين چالش هاي اقتصادي پيش روي كشور 
طي 4سال آينده چيست و با اس��تفاده از چه ساز و كاري 
مي توان از اين مرحله بهترين دستاوردها را برداشت كرد؟ 
3چهره اقتصادي كشور هر كدام تالش كرده اند از منظر خود 

پاسخي به اين ابهامات بدهند.

  برنامه ريزي نامزدها در سه سطح
علي قنبري عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت 
مدرس تهران در جريان گفت وگو با خبرنگار تعادل در پاسخ 
به اين پرسش به اين نكته اشاره مي كند: »واقع آن است كه 
شرايط اقتصادي كشور در وضعيت نامناسبي قرار دارد و 
ش��اخص هاي اقتصادي نزولي هستند. اين شاخص هاي 
نزولي باعث ش��ده تا زندگي، معيشت شهروندان و اوضاع 
رفاهي با بحران هاي جدي مواجه شوند. از سوي ديگر در 
ميان اظهارات نامزدها رويك��ردي كه توجه جدي به اين 
مسائل داشته باشد، مشاهده نشده است.« او در ادامه افزود: 
طي ادوار گذشته انتخابات اغلب متقاضيان از رويكردهاي 

پوپوليستي، غير واقعي و مردم فريبانه استفاده كرده اند. اما 
بدون برنامه جامع اقتصادي و اس��تفاده از الگوي توسعه، 
نمي توان چشم انداز روشني براي 4سال آينده اقتصادي 
پيش بيني كرد.  قنبري يادآور شد: معتقدم مسائل اقتصادي 
كشور در چش��م انداز پيش رو در 3سطح بايد ديده شود؛ 
يك سطح وضعيت جاري كشور است كه شامل تورم باال، 
ضريب جيني نامناسب، بيكاري، غيرعادالنه بودن روندهاي 
اقتصادي، درآمد س��رانه پايين، رشد اقتصادي منفي و... 
است. در مرحله اول گروه هاي مختلف بايد به فكر بهبود 
وضعيت موجود باشند و تالش كنند نوسانات اقتصادي 
را مهار و شاخص ها را به سمت بهبود هدايت كنند. براي 
اين منظور الزم است تعامل سازنده اي با ساير كشورهاي 
جهان در پيش گرفته شود.« او افزود: »واقع آن است، بدون 
جذب سرمايه هاي خارجي و مشاركت ساير كشورها در 
اقتصاد، رشد اقتصادي محقق نمي شود و معيشت مردم 
در مسير بهبود قرار نمي گيرد. در خصوص اف اي تي اف هم 
بايد مواضع كامال شفاف روشن شود.« اين استاد دانشگاه 
در ادامه گفت: »در قدم دوم، طراحي يك برنامه ميان مدت 
5 ساله اس��ت كه بايد تفاهم الزم در خصوص آن صورت 
بگيرد.اين برنامه بايد شامل زيرساخت ها، تحوالت بنيادين، 
اهداف و... باشند. از طريق اين برنامه ميان مدت مردم متوجه 
خواهند شد كه هر جرياني چه رويكردي را پيگيري خواهد 
كرد.« قنبري در پايان خاطرنشان كرد: »در نهايت مجموعه 
تصميم سازان كشور بايد بر روي يك برنامه جامع بلندمدت 
به تفاهم برسند. بايد مشخص شود در افق دو دهه اي پيش 

رو چه اهدافي مد نظر كشور قرار دارد. كشوري كه از منابع 
زيرزميني، معادن، نيروي انس��اني كارآمد، ظرفيت هاي 
گردش��گري و... برخوردار اس��ت بايد در راس كشورهاي 
منطقه از منظر اقتصادي و معيشتي قرار بگيرد. اين ابهامات 

بايد براي مردم و جريانات مختلف روشن شود.«

   فقدان اطالعات كافي از چالش هاي اقتصادي 
در شرايطي كه علي قنبري موضوع چالش هاي اقتصادي 
پيش روي كشور را در 3 سطح مي بيند، مسعود خوانساري 
از زاويه ديگري به بحث ورود مي كند. رييس اتاق بازرگاني 
تهران با بيان اينكه كشور با چالش هاي زيادي مواجه است، 
گفت: »طي 1۶ سال گذشته 1۷ ميليون نفر در سن كار 
به جمعيت كشور افزوده شده است. با اين حال متوسط 
اشتغال ايجاد شده سه ميليون نفر بوده است. همچنين 
سرمايه اجتماعي در تمامي بخش هاي كشور دچار ريزش 
شده است.مسائل تحريم كه ضربه جدي به اقتصاد كشور 
زده، هنوز هم پابرجاس��ت. سردرگمي سياسي در كشور 
يكي از عوامل بازدارنده پيشرفت و توسعه اقتصادي ايران 
بوده است.« رييس اتاق بازرگاني تهران افزود: »بالغ بر 100 
ميليارد دالر در س��ال يارانه انرژي غيرهدفمند پرداخت 
مي شود بدون اينكه اين مولفه در توسعه و رشد اقتصادي 
نقشي داشته باشد. ميانگين رشد تورم منطقه ۶ تا ۹ درصد 
است، درحالي كه تورم ما با كشورهايي همچون سودان، 
گابن و آرژانتين در يك رده قرار دارد. درواقع تورم ما حتي 
نزديك به كشورهاي منطقه هم نيست؛ ضمن اينكه جزو 

بدترين كش��ورها از نظر رتبه فساد هستيم.« وي گفت: 
» هر چهار س��ال يك بار به دليل انتخابات فضايي فراهم 
مي شود كه بتوان اين مسائل را مطرح كرد؛ تجربه نشان 
داده گفت وگو با حاكمين و سياست گذاران زماني جواب 
مي دهد كه تبديل به يك مطالبه عمومي شود. ازاين رو در 
طرح پژوهش��ي »بناي ايران« سعي شده به چالش هاي 
كشور به صورت مفصل پرداخته ش��ود تا تبديل به يك 

مطالبه عمومي شود.«

  هم بازار آزاد ارز در اقتصاد 
در همين خصوص رييس دانش��كده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمي گفت: »قصد تحليل سياسي و... ندارم بلكه 
از ديد اقتصاد تأكيد مي كنم كه بخش واقعي اقتصاد 
يك ش��به و حتي 4 س��اله هم نمي تواند اصالح شود؛ 
اين موضوع پديده اي است كه از دهه 50 سيطره پيدا 
كرده اس��ت به نحوي كه نظام شبه مدرن و مبتني بر 
مونتاژمحوري در كنار رانت و بروكراسي هاي پيچيده 
در بخش توليد سايه افكنده و به همين راحتي هم حل 
نمي ش��ود.« او افزود: »االن چند سال است كه شعار 
بهبود فضاي كس��ب و كار در دولت هاي مختلف داده 
مي ش��ود؟ تمام بخش ها هم روي اين موضوع اجماع 
دارند! كس��ي تا به حال اعالم مخالف��ت در اين حوزه 
نداشته ولي حداقل در 8 سال گذشته و در مرحله اجرا 
هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاده اس��ت. االن جايگاه 
ادامه در صفحه 2 ايران 140-142 است.« 

يادداشت -3

يادداشت -4

پست سياسي روابط عمومي!

»اضطراب« در كودكي »سلطه پذيري« در بزرگسالي

هفته روابط عمومي هر ساله 
مقارن است با تمجيد از نقش 
موثر اين واحد در ارتباطات 
و شفاف س��ازي عملك��رد 
سازمان ها كه مسلما در زمره 
فعاليت ه��اي روابط عمومي 
به عنوان اصل نخس��ت بايد 
نهادينه ش��ده باش��د. اما از 
منظر ديگر، پس از اجراي خصوصي سازي در كشور 
كه منجر به بسط و ظهور شركت هاي متعدد دولتي 
و ش��به دولتي گردي��د كه به نوعي ناف��ي حمايت از 
رشد و توس��عه بخش خصوصي نيز هستند، ديدگاه 
مديريتي بسياري از اينگونه شركت ها به واحد روابط 

عمومي با توجه به مخاطرات رس��انه اي كه مي تواند 
عملكرد و بي تدبيري آنها را آشكار سازد، ديدگاهي 
بعضا تشريفاتي و بدون چالش بوده و عنوان مديريت 
رواب��ط عمومي را در س��ازمان هاي متب��وع خود، تا 
حد برگ��زاري همايش، نمايش��گاه و انتش��ار اخبار 
عموم��ي تنزل داده اند.با اين انگاش��ت، تنوع و تكثر 
جابه جايي ه��اي مديريت��ي در مجموعه هاي بزرگ 
دولتي و شبه دولتي و حتي خصوصي باعث گرديده 
اس��ت، مديران تصميم س��از و تصميم گي��ر، كادر 
مش��خصي از جمله مدير روابط عمومي را با منويات 
خود همراه سازند و در تنفيذهاي اداري ساالنه، مدير 
روابط عمومي را در استقرار پست جديد رياستي خود 
همراه مي كنند تا تصميمات منجر به آزمون و خطاي 

آنها در طي تصدي گري، خصوصًا توسط واحد روابط 
عمومي رسانه اي نگشته و كادر منتخب نيز با توجه به 
بهره مندي از امتيازات مديريتي، از اين موضوع كاماًل 
تمكين مي نمايند .پست »مديريت روابط عمومي« 
در اينگونه شركت هاي دولتي و شبه دولتي در توديع 
و معارفه روس��ا تغيير يافته و مدي��ر روابط عمومي 
در اينگونه س��ازمان ها، منفعالنه اهداف سياس��تي 
مديري��ت را كه بر مبن��اي »بزرگنماي��ي كاركرد« 
و »پاس��خگو نبودن« اس��توار شده اس��ت همراهي 
مي نمايد و به نوعي بس��تري براي س��رپوش نهادن 
كاستي ها قلمداد مي شود .اين واقعيت تنها به چند 
شركت دولتي يا خصوصي بسنده نمي شود و اساسًا به 
دور از شعار و تعريف هاي معمول، واحد روابط عمومي 

در بسياري از ارگان ها و نهادها به عنوان يك ضرورت 
در چارت سازماني مشخص ش��ده است و انتظارات 
خاصي به ج��ز روال معم��ول اداري از آن نمي رود.

واح��د روابط عمومي در هر س��ازمان باي��د با توجه 
به مطالبه گري مخاطبين ع��ام يا خاص از مجموعه 
سازماني خود، در جهت ارايه راه حل و ارتباط صحيح 
بين مديريت با رس��انه ها و سهامداران يا مخاطبين 
باش��د و تغييرات مديريتي نيز خللي در ايده پردازي 
و خالقيت آن ايجاد ننمايد .در هر حال، مدير روابط 
عمومي مي تواند يك س��مت سياس��ي و منفعل در 
راستاي اهداف مديريت باشد يا يك كارشناس خالق 
و نظريه پرداز با گس��تره اي از شبكه هاي رسانه اي و 

ارتباطي پويا با بازخوردهايي مطلوب.

بعض��ا اخت��الل اضط��راب 
اجتماع��ي ب��ا عل��ل اولي��ه 
نوعي »ب��ازداري رفتاري« يا 
»كم روي��ي اجتماعي« آغاز 
مي شود، به طوري كه كودك 
و نوج��وان س��عي مي كند از 
حض��ور در موقعيت ه��اي 

ترس آور و مضطرب اجتناب كند. در نهايت كودك و 
نوجوان مبتال به اين اختالل »سلطه پذير« مي شوند 
و هر نوع عمل، س��خن و رفتار ديگ��ران را مي پذيرند. 
معم��وال س��ن متوس��ط ب��روز اخت��الل »اضطراب 
اجتماعي« 13 س��الگي اس��ت و ۷5 درص��د از موارد 
اين اختالل در س��نين 8 تا 15 س��الگي رخ مي دهد. 
اي��ن اختالل از كودكي آغاز ش��ده و غالبا در س��نين 

نوجواني بروز كرده و در بزرگسالي نيز به وضوح نمايان 
مي شود. به احتمال زياد اين اختالل پس از يك تجربه 
استرس زا يا خجالت آور در فرد ايجاد شده و گاهي در 
فرد پنهان مي ماند و به كندي خود را نش��ان مي دهد. 
اگرچه ريش��ه اين اختالل به ايام كودكي باز مي گردد 
اما گهگاه هنگام مواجهه افراد با مسائل بحران آميز يا 
تغييرات عمده در بزرگسالي نظير مهاجرت، از دست 

دادن عزيزان، طالق و حتي ازدواج كه نقش اجتماعي 
جديدي برايش��ان ايجاد مي كند؛ امكان ايجاد و بروز 
اختالل اضطراب اجتماعي وجود دارد. چنين افرادي 
دچار ترس شديد، پايدار و شرمساري از موقعيت هاي 
جديدي كه مس��تلزم ارتباط با افراد است مي شوند. 
ترس از شرمس��اري در حضور ديگران از خصوصيات 
ادامه در صفحه 8 بارز اين اختالل است. 

بزرگ ترين اميدم جامعه ايراني 
اس��ت. يا بهتر است بگويم: اگر 
يك اميد داشته باشم، جامعه 
ايراني است. شايد كسي انتظار 
نداش��ته باش��د بتوان جامعه 
ايران��ي را س��تود. گاه عمق و 
ابعاد س��رخوردگي ها به حدي 
مي رسد كه جامعه ايراني مقصر 
نابساماني ها معرفي مي ش��ود و آماج ناسزا قرار مي گيرد. 
اما اگر جامعه ايران��ي را »در طول« ببيني��م و با خودش 
بسنجيم و اگر تصورات مدرنيته ستيز و روستادوستانه را 
كنار بگذاريم، درمي يابيم جامعه ايراني تحوالت بزرگي را 
پشت سر گذاشته است و مي گذارد. در يك كالم، در ميان 
همه چيزهايي كه در نيم قرن گذشته تغيير كرده است، 
دگرگون شده ترين مولفه ايراني جامعه ايران است. جامعه 
ايراني از بسياري جنبه ها به درختي چنان تناور و بلندباال 
تبديل شده كه ديگر نمي توان آن را در گلدان و گلخانه نگاه 
داش��ت. در اين ميان آنچه اين تحوالت بزرگ را رقم زده 
است، يكي چرخش نس��ل ها و ديگري افزايش تجربيات 
اس��ت. البته مفهوم »نس��ل« را بايد دقيق تعريف كرد و 
اميدوارم نقايص ساختاري اين نوشتار را ناديده بگيريد، زيرا 
در چنين نوشته كوتاهي مجالي براي تعاريف جزئي نيست. 

بياييد چند واقعيت كالن را يادآوري كنيم: 
1- تفاوتي عظيم ميان نس��لي اس��ت كه تنها اقليتي از 
آنها ديپلمه بودند و نس��لي كه درصد بسيار بااليي از آنها 
تحصيالت عالي دارند )اين افسانه را كه ديپلم قديم چه ُدر 
گراني بود و ديپلم امروز ناچيز است، فراموش كنيد. آدميزاد 
در دوازده سال حد مشخصي مي تواند ياد بگيرد، مگر اينكه 

به معبد شائولين برود(. 
2- تفاوت عظيم و عميقي ميان نس��لي است كه زن ها و 
دخترانش حتي براي مدرسه رفتن با محدوديت روبرويند 
و نسلي كه دخترانش بخش بزرگي از جامعه تحصيل كرده 

و بخش چشمگيري از نيروي كار را تشكيل مي دهند.
3- ميان نسلي كه خانواده هايش اغلب حداقل سه فرزند 
دارند و نسلي كه عمومًا تك فرزندند، هيچ شباهتي وجود 
ندارد. اينها نمونه هايي بارز و كالن از تغييراتي است كه ميان 
دهه هاي 1350 و 13۶0 و امروز وجود دارد. اين تغييرات 
چنان گسترده، عميق و گونه گون است كه اصال نمي توان 
آنها را برشمرد. همين تغييرات اساسي باعث شده جامعه 
ايراني دايم و پرشتاب در حال تغيير باشد و در نتيجه بتوان 
به جامعه ايراني دل بس��ت. همه اينها بديهي است و اين 
تغييرات بر كسي پوشيده نيست؛ اما آنچه گاه از نظر دور 
مي ماند نتايج مردم ش��ناختي آن است. در چنين جامعه 
دگرديس��نده اي جزو و كل �� فرد و جامعه �� همديگر را 
متقابال تغيير مي دهند. اين دگرديسي ويژگي هاي انسان 
ايراني را كام��ال عوض مي كند و از او فردي مي س��ازد كه 
تفاوت هاي ميان نسلي بارزي را در خود نمايان مي سازد. 
فردگرايي، عقل ب��اوري و اندام گرايي از جمله بزرگ ترين 

نتايج اين دگرديسي اجتماعي است. 
ادامه در صفحه 2
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اميرعباس امامي

فرنگيس شريفي باستان

روحاني در جلسه
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 

در مراسمي با حضور رييس ستاد اجرايي فرمان امام
و مديران عامل 10 بانك اعالم شد 

در آستانه روز ملي جمعيت 
تشريح شد

پنج عامل مهم رسوب كاال در 
گمركات معرفي شد
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 درباره حال و آينده معامالت ملك 
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گزارش کميسيون اقتصادی
در مورد چگونگی اجرای سامانه های 

نظارتی در حوزه امور بانکی
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ايجاد ۲۲۰ هزار شغل
در سال ۹۹ توسط بنياد بركت
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در كشور

هر ۲ روز 
يك بخشنامه صادراتي

غليان انتظارات تورمي 
پيشينه گفتمان اقتصادي در انتخاباتزير پوست بازار مسكن 

کنترل تراکنش های 
مالی  برای کاهش کسری 

بودجه و فرار مالياتی



به همت بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام، 5 رويداد 
بزرگ و ملي رونمايي و افتتاح شد.صبح ديروز در مراسمي 
با حضور رييس س��تاد اجرايي فرمان امام، مديران عامل و 
معاونان 10 بانك و نهاد مالي كشور، مديرعامل بنياد بركت 
و جمعي ديگر از معاونان ومسووالن ستاد اجرايي، جشنواره 
»فصل همدلي و بركت« با خبرهايي خوش در حوزه ايجاد 
اش��تغال در مناطق كم برخوردار كشور برگزار شد.محمد 
مخبر دراين مراسم با اشاره به وقوع 5 رويداد در اين جشنواره 
گفت: امروز شكرانه بهره برداري از ٨5 هزار طرح با ٢٢٠ هزار 
شغل ايجاد شده در سال 99 را برگزار مي كنيم كه ١٠ هزار 
ميليارد تومان براي اين طرح ها در بنياد بركت سرمايه گذاري 
شده است.وي افزود: همچنين عمليات اجرايي ايجاد 270 
هزار ش��غل جديد بركت در مناطق محروم كشور در سال 
1400 نيز آغاز مي ش��ود كه براي اين مهم 1۳هزار و 270 
ميلياردتومان توس��ط س��تاداجرايي فرمان امام و امضاي 
تفاهمنامه با 10 بانك و نهادمالي سرمايه گذاري مي شود.

وي افزود: سال گذشته و امسال حدود ۳0 درصد از مشاغل 
جديد ايجادشده در كشور توسط مجموعه كوچكي مانند 
ستاد اجرايي فرمان امام و زيرمجموعه هاي آن ايجاد شده، 
درحال��ي كه بخش هاي اجرايي چندي��ن برابر ما بودجه و 
امكانات دارند، حاال پرسيد رمز اين اتفاق در چيست؟رييس 
ستاد اجرايي ادامه داد: رمز موفقيت يك مجموعه 40 نفره 
مانند بنياد بركت در پيدا كردن سرمايه اصلي كشور يعني 
خود »مردم« و به ميدان آوردن توان و سرمايه و همت خود 
آنهاست، تمام طرح هاي اجراشده توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام با مشاركت خود مردم و بخش خصوصي انجام مي شود 
و اين راه عبور از معضالت است، بايد باور كنيم كه در دنياي 
امروز سرمايه واقعي نيروي انساني و مردم هستند، نه نفت و 
گاز و معدن. مخبر با اشاره به نوآوري هاي جديد بنياد بركت 
گفت: راه اندازي پويش »به روستا برمي گرديم« و »بركت 
همدلي« و همچنين س��امانه »حمايت از كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا« از ديگر اقدامات بزرگي است كه از امروز 
رسما آغاز به كار مي كند.رييس ستاد اجرايي فرمان امام در 
ادامه گفت: ازطريق »اپليكيش��ن بركت« امكان بازگشت 
و ايجادش��غل براي افرادي كه از روستاها به شهر مهاجرت 
كرده اند وهمچنين امكان حضور و سرمايه گذاري مستقيم 
عموم مردم براي ايجادشغل در مناطق محروم كشور فراهم 
مي شود.مخبر افزود: پيش بيني ما اين است كه در سال ١4٠٠ 
حداقل ٣٠ هزار نفر را بتوانيم ازطريق اين طرح به روستاها 
برگردانيم و براي آنان شغل ايجاد كنيم. وي تأكيد كرد: مردم 
از طريق اين سامانه مي توانند به صورت هبه يا قرض الحسنه 
اش��تغال خرد و خانگي را براي هموطنان فراهم كنند و به 
هر اندازه مشاركت مردمي صورت بگيرد، ستاد اجرايي هم 
به همان ميزان و عالوه بر ميزان تعهد شده سرمايه گذاري 
خواهد كرد..مخبر درخصوص آخرين وضعيت واكس��ن 
كوواي��ران بركت نيز گفت: همانطور كه وعده داده بوديم تا 
آخر ارديبهش��ت يك ميليون دوز واكس��ن و در خرداد ماه 
۳.5 ميليون دوز را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد..وي 
افزود: فاز سوم مطالعه باليني واكسن از هفته پيش آغازشده و 
دراين مرحله واكسن به ٢٠ هزار نفر در 6 استان كشور تزريق 
خواهد شد.رييس ستاد اجرايي فرمان امام افزود: مشخص 
كردن زمان آغاز واكسيناس��يون عمومي با »واكسن كوو 

ايران بركت« برعهده وزارت بهداشت است و تمام توليدات 
انبوه ستاد در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد.اميرحسين 
مدني، مديرعامل بنياد بركت نيز در اين مراسم ضمن اشاره 
به اقدامات گسترده اين بنياد گفت: تاكنون توانسته ايم ۳۳۸ 
هزار شغل مستقيم و غيرمس��تقيم را در مناطق محروم و 
روستايي كشور ايجاد كنيم و 770۳ روستا را مورد پوشش 
فعاليتهاي بنياد بركت قرار دهيم.وي با اش��اره به نوآوري 
جديد اين بنياد افزود: درراستاي منويات رهبرمعظم انقالب 
و دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام، ازطريق »اپليكيشن 
بركت« امكان ايجاد شغل براي افرادي كه به شهرها مهاجرت 
كرده اند و بازگشت به روستاي مبدأشان وهمچنين امكان 
حضور و سرمايه گذاري مستقيم عموم مردم براي ايجادشغل 
در مناطق محروم كشور را فراهم كرديم.وي افزود: افرادي 
كه بدليل بيكاري و مشكالت اقتصادي از روستاهاي خود 
به شهرها مراجعه كرده اند مي توانند با مراجعه به اپليكيشن 
»بركت« و پركردن فرم هاي مورد نظر، شرايط خود را به ما 
اعالم كنند، ما به آنها كمك مي كنيم تا در روستاي مبدأ خود 
صاحب كسب و كار مطمئن شوند و ازاين طريق بتوانند از 
حاشيه شهرها به روستاهاي خود بازگردند.مدني به بخش 
ديگري از خدمات اين طرح اشاره كرد و گفت: عموم مردمي 
كه سرمايه و دارايي بالاستفاده اي دارند و مايلند از آن براي 
اشتغالزايي و توليد در كشور اس��تفاده كنند، مي توانند با 
مراجعه و نصب اپليكيشن »بركت«، مبلغ مورد نظرشان را 
به صورت بالعوض يا قرض الحسنه دراختيار بنياد بركت قرار 
بدهند كه دراين خصوص ستاد اجرايي فرمان امام ضمانت 
بازگش��ت پول آنها را هم خواهد كرد.وي افزود: مردم حتي 
مي توانند دراين طرح، روستايي كه عالقه مندند درآن شغل 

ايجاد كنند و رسته و زمينه اي كه مي خواهند درآن مشاركت 
نمايند مانند كشاورزي يا دامداري يا صنايع دستي يا هر زمينه 
ديگري را انتخاب كنند و به صورت آنالين و ش��فاف ميزان 
پيشرفت طرح و مراحل محقق ش��دن آن را رصد و دنبال 
كنند.مديرعامل بنياد بركت درخصوص »سامانه حمايت 
از كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا« نيز گفت: با كمك 
پلتفرم طراحي شده در بنياد بركت، افراد مي توانند شرايط 
كسب و كار آسيب ديده خود را ثبت نمايند، اين داده ها بررسي 
مي شود ونهايتا اين افراد ازطريق بنياد به بانك هاي همكار 
براي گرفتن تس��هيالت معرفي مي شوند. وي خاطرنشان 
كرد: يكي از مشكالت بانك ها در اين زمينه، هميشه نگراني 
از وضعيت تسهيالت ارايه شده و بازگشت اقساط و به ثمر 
رسيدن طرح هايي است كه درآن مشاركت مي كنند، كه با 
توجه به آي تي محور بودن اين سامانه و اتصال مستقيم آن به 
سامانه بانك ها، اين نگراني كامال برطرف شده و بانك مي تواند 
به صورت آنالين و شفاف مشخصات طرح ها و مراحل انجام 
و پيش��رفت آنها را رصد كند و به طور لحظ��ه اي از آخرين 
وضعيت آن مطلع شود. در ادامه اين مراسم كوروش پرويزيان 
مديرعامل بانك پارسيان نيز گفت: خوشحالم كه توانستيم 
نقشي در خدمات بزرگ س��تاد اجرايي فرمان امام داشته 
باشيم، گردش مالي و پولي كشور بايد به سمت ايجاد توليد و 
اشتغالزايي برود و شفافيت و عملكرد موفق نهادي مانند بنياد 
بركت، فرصت مناسبي براي همكاري و مشاركت بانك ها در 
اين زمينه است.وي افزود: ايجاد پلتفرم بركت برپايه آي تي، 
اقدام ارزشمندي است كه امكان نظارت سيستماتيك را هم 
فراهم مي كند. محمدرضا فرزين مديرعامل بانك كارآفرين 
نيز دربخش ديگري ازاين مراسم گفت: الگوي بنياد بركت 

براي به كمك گرفتن سرمايه ها و ايجاد يك پلتفرم قوي و 
به روز، ايده نو و باارزشي است، ازاين طريق ريسك اعتباري 
كه نگراني اصلي بانك هاست كاهش مي يابد و خود بانك ها 
مي توانند اثرات سرمايه خودشان را به صورت آنالين نظارت 
كنند كه اقدام پرخير و بركتي است و ناشي از يك فكر و تجربه 
بزرگ و ايده هاي شجاعانه دكتر مخبر است.وي افزود: اين 
الگو به دولت هم كمك مي كند ت��ا از فقدان برخورداري از 
چنين سيستم مهمي نجات پيدا كند و طرح ها را ازاين به 
بعد به صورت هدفمند اجرا كند. سيد فريد موسوي عضو 
هيات مديره بانك ملي ديگر سخنران اين مراسم بود، وي 
با تقدير از اقدامات ستاد اجرايي فرمان امام در كشور گفت: 
ايجاد 220 هزار شغل يعني پايداري از عزت و كرامت 220 
هزار ايراني و انسان مسلمان، ستاد اجرايي آبروي نظام است 
و امروز شاهد تنها بخشي از اقدامات اين ستاد انقالبي هستيم.

وي افزود: نگراني ما هميشه در بخش تسهيالت اينست كه 
آيا طرح مورد نظر به نتيجه رسيد و مايه ايجاد شغل شد يا 
نه، پلتفرم ارايه شده توسط بنياد بركت دغدغه مارا برطرف 
مي كند و باعث مي شود بصورت شفاف ببينيم طرح به كجا 
رسيده است.در ادامه اين مراسم تفاهمنامه بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام با صندوق ها و بانك هاي ملي، صادرات، 
پارسيان، كارآفريني، قرض الحسنه مهر، صندوق كارآفريني 
اميد، س��په، صنعت ومعدن، پست بانك و صندوق اشتغال 
بركت براي مش��اركت در ايجاد 270 هزار شغل در مناطق 
محروم امضا شد.در پايان مراسم 40 هزار طرح اشتغالزايي 
خرد و متوس��ط بنياد بركت با دستور رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام به صورت ويدئوكنفرانسي در 15 استان كشور 

افتتاح شد.

ادامه از صفحه اول

ويژه
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پيشينه گفتمان اقتصادي
در انتخابات

ش��قاقي خاطرنش��ان كرد: »از آنجايي كه ارز با توليد 
ارتباط مس��تقيم دارد و به صادرات و واردات وابس��ته 
است و 50 س��ال نظام معيوب اقتصادي بر اين چرخه 
حاكم بوده، نمي توانيم در سال 1400 منتظر تحول و 
دگرگوني در بخش توليد و بخش واقعي اقتصاد باشيم. 
به دليل اينكه هم دولت تغيير خواهد كرد و هم 50 سال 
ساختارها و نهادهاي معيوب اقتصاد بر بخش توليد سايه 
انداخته كه اصالح آن زمان بر است چراكه در تمام بدنه 
و قوانين ريشه دوانده است.«وي با بيان اينكه براساس 
تئوري هاي اقتصادي ن��رخ ارز برگرفته از تورم داخل و 
خارج است، گفت: » تورم جهاني بين ۳ تا 5 درصد است، 
تورم داخل اما ريشه 50 س��اله دارد )از سال 5۳-52 با 
افزايش قيمت نفت، كسري بودجه و پمپاژ نقدينگي 
در اقتصاد تورم داخلي افزايشي شده است( . البته ما در 
اين 50 س��ال به تورم باال عادت كرديم ولي يك زماني 
در دهه 50 وقتي تورم به 25 درصد رسيد فشار زيادي 
به زندگي مردم وارد شد چراكه قبل از آن مردم چنين 
تورمي را نديده بودند. اقتصاد رانتي وابسته به نفت در 
كنار ساختارهاي شبه مدرن كه بعد از انقالب هم اصالح 
نشد، باعث پمپاژ كسري بودجه و نقدينگي در اقتصاد 
شده است. هر دوي اينها تورم مي شود.«موضوعي كه به 
نظر مي رسد، كارشناسان اقتصادي بر روي ابعاد و زواياي 
گوناگون آن تاكيد وي ژه اي دارند، ضرورت شفاف شدن، 
مهم ترين چالش هاي پيش روي انتخابات است. در واقع 
رسانه ها بايد با طرح پرسش هاي كليدي مشخص كنند 
كه رويكرد هر كدام از افراد و جريانات متقاضي حضور 
در انتخابات چيست؟موضوعات كليدي چون برجام، 
fatf، تعامل س��ازنده با جهان، بحث س��رمايه گذاري 
خارجي، ارتباط با نخبگان دانش��گاهي و اساتيد و... از 
جمله موضوعاتي اس��ت كه بايد پاسخ هاي شفافي به 
آنها داده شود تا مردم با اطالعات كافي در اين آوردگاه 

عمومي حاضر شوند.

اولين جلسه سوخت رساني به 
نيروگاه شهيد سليمي نكا در 1400

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: حمل و تخليه به موقع سوخت جايگزين 
در نيروگاه شهيد س��ليمي نكا يكي از وظايف اصلي 
اين شركت بوده كه با توجه به احتمال افت فشار گاز 
طبيعي بايد همچون س��نوات قبل در س��ال 1400 
نيزصورت پذيرد .به گزارش روابط عمومي، س��بحان 
رجب پورمدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري در جلسه مش��ترك با مديران عامل 
وكارشناس��ان نيروگاه شهيد س��ليمي نكا و راه آهن 
اس��تان كه در تاريخ 1400/2/21در س��الن جلسات 
شركت برگزار شد تامين پايدارسوخت نيروگاه شهيد 
سليمي نكا را جزء برنامه هاي جدي اين شركت برشمرد 
و بيان كرد: منطقه ساري با توجه به زيرساخت هايي 
با قابلي��ت تغيير پذيري باالي عملياتي پش��تيباني 
نيروهاي توانمند عملياتي و با همكاري راه آهن شمال، 
تالش خواهد كرد تا در هر شرايطي بتواند سوخت دوم 
نيروگاه نكا را تامين كند .سبحان رجب پور از تعامل 
خوب بين راه آهن شمال و نيروگاه شهيد سليمي نكا 
با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
تمجيد نموده و با ارايه گزارش��ي از عملكرد يكساله 
سوخت رس��اني به نيروگاه شهيد سليمي نكا اظهار 
كرد: مش��اركت خوب بين اين سه دستگاه مي تواند 
در ذخيره سازي نفت كوره و سيكل تركيبي نيروگاه با 
توجه به شرايط موجود حائز اهميت باشد و با باال بردن 
ظرفيت ذخيره سازي در نيروگاه شهيد سليمي دغدغه 

مسووالن استان كاهش خواهد يافت.

روح ققنوس واِر جامعه ايراني
فردگرايي باعث نوعي تكثرگرايي در جامعه ايراني شده 
اس��ت كه مانند آن شايد هيچگاه در ايران و كشورهاي 
اطرافش وجود نداشته است، ضمن اينكه اين تكثرگرايي 
بيشترين و بي سابقه ترين رواداري ممكن را پديد آورده 
است. عقل باوري باعث شده است كه عقل مرجع اصلي 
زيسِت فرد باشد )ضمن آگاهي از نقايص آن( و مراجع 
سنتي ديگر، از مراجع پدرساالر تا مراجع معنوي، افول 
كنند و همين به ويژه سكوالريس��م را به قاعده جامعه 
كشانده است )در حالي كه سكوالريسم پيش تر صرفا در 
بخشي از نخبگان نفوذ داشت(. و در نهايت مدرن ترين 
ويژگي اين جامعه اندام گرايي و جسمانيت باوري است كه 
باعث شده است »بدن« و نوعي »كيش جسماني« وارد 
زندگي ايراني شود كه اين خود را در جاهاي مختلف بروز 
مي دهد: از لذت گرايي، جنسيت آگاهي و تفريح طلبي 
ت��ا ورود عناصر اندامي در هويت يابي. اينها فقط پاره اي 
از تغييرات كالني اس��ت كه در جامعه ايراني رخ داده و 
باعث شده اس��ت »جوهر و ذات« جامعه متحول شود. 
يكي از بارزترين نتايج اين تغيير رفتاري است كه براي 
مثال نسل هاي متأخِر پدران و مادران )25 تا 45 ساله( 
با فرزندان خود دارند، در مقايس��ه با رفتاري كه پدران و 
مادراِن چند نسل  پيش تر با فرزندان شان داشتند. شايد 
يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي معنوي ما همين بود 
كه فهميديم نسل هاي بعد )به عبارتي فرزندان( پادو، 
گوشت دم توپ و وردست نسل هاي قبل نيستند، بلكه 
هر نس��ل بايد فدايي و جاده صاف كن نسل بعد باشد �� 
نه سركوبگر آن! به همين دليل عموم والدين امروزي نه 
تنها سركوبگر نيستند، بلكه با همان اصول »فردباوري، 
عقل باوري و اندام گرايي« زمينه ساز شكوفايي نسل بعدي 
خودند. حال آسوده خاطر مي توان به چنين جامعه اي 
دل بست... هيچ سياست تنگ نظرانه اي نمي تواند اين 
روح را تخريب كند. اين جامعه با آنكه امروز در كشاكش 
با دنياي سياست به نوعي »جامعه بحران« تبديل شده 
است، اما ارزش هاي مدرن را در خود پرورانده و با نيروي 
انساني دگرديسيده اش آينده را خواهد ساخت، هر سدي 

را خواهد شكست و ققنوس وار پرخواهد كشيد...

هشدار قاليباف نسبت به
افزايش قيمت كاالهاي اساسي

رييس مجلس شوراي اسالمي نسبت به افزايش 
قيم��ت كاالهاي اساس��ي هش��دار داد و از وزير 
صنعت، معدن و تجارت خواس��ت اقدامات الزم 
را در اين زمينه انجام ده��د. محمد باقر قاليباف 
در جلس��ه علني صبح ديروز )سه شنبه( مجلس 
شوراي اس��المي خطاب به وزير صنعت، معدن 
و تجارت گف��ت: اين روزها يك��ي از دغدغه هاي 
مردم كه به م��ا منعكس كردن��د افزايش قيمت 
برخي كاالهاي اساسي است در حالي كه كنترل 
قيمت در حوزه مس��ووليت وزارت صمت است، 
خصوصا در مورد كاالهاي اساس��ي كه براي آنها 
يارانه گذاشته مي شود. وي ادامه داد: آنچه كه ما 
مي گوييم معنايش آسيب به توليد كننده نيست، 
ام��ا وقتي ۸ ميليارد دالر براي كاالهاي اساس��ي 
يارانه پيش بيني مي ش��ود نه بايد مصرف كننده 
آس��يب ببيند و نه قرار است توليد كننده متضرر 

شود و اين برعهده شما و دولت است.

انتقاد سخنگوي دولت
از برخي نامزدها 

سخنگوي دولت درباره بغض اسحاق جهانگيري در 
نشست خبري ثبت نام انتخابات رياست جمهوري 
گفت: »من كاري به س��وال ش��ما در مورد بغض 
آقاي جهانگيري ندارم اما باور دارم، وقتي ش��اهد 
تحميل اين همه فش��ار بر جامعه ب��ودم و در عين 
حال ضمن آنكه نمي شد علتها را بيان كرد و انواع 
تهمت ها و قضاوتهاي نارواها نيز ش��نيده مي شد 
ناخودآگاه بغض به س��راغ هر كسي مي آيد.« علي 
ربيعي سخنگوي دولت از مواضع برخي نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري انتقاد ك��رد. او بغض 
جهانگيري هنگام ثبت نام را ناش��ي از »فشار«ها 
دانس��ت.  او در نشس��ت خبري گفت: »متاسفانه 
برخ��ي از نامزدها ب��ا بي انصافي و ب��دون توجه به 
جنگ اقتصادي و تحريم هاي بي سابقه و فراگيري 
كرونا، برنامه تبليغاتي خود را بر پايه حمله و هجمه 
به هشت سال گذش��ته بنا نهاده اند و با رويكردي 
نفي انگارانه به ميدان آمده اند و اميدواريم ش��اهد 
برنامه هاي ايجابي كانديداها هم باش��يم«  ربيعي 
در ادامه در خصوص پرس��ش خبرن��گار مبني بر 
هماهنگي افراد براي ثبت نام در انتخابات و اينكه 
آيا افراد با چراغ س��بز رييس جمهور در انتخابات 
ش��ركت كرده اند، تاكيد كرد: »با اطمينان و يقين 
كام��ل مي گويم هيچگونه تصميم تش��كيالتي و 
برنامه ريزي شده در اين خصوص وجود نداشته و هر 
كدام از همكاران من بر اساس يك تصميم شخصي 
و حق شهروندي خود و به طور طبيعي مانند افراد 
وابسته به ساير نهادها وارد انتخابات شده اند. احتماال 
اين امر از نظر مخالفان دولت فقط براي اين ۳ نفر 
مشكل زا ست.« ربيعي ادامه داد: »تاكيد مي كنم نه 
اين افراد خود را نماينده دولت مي دانند و نه دولت به 
كسي،  نمايندگي براي حضور در رقابتهاي انتخاباتي 
داده است.«  او درباره بغض اسحاق جهانگيري در 
نشست خبري ثبت نام انتخابات رياست جمهوري 
گفت: »من كاري به سوال شما در مورد بغض آقاي 
جهانگيري ندارم اما باور دارم، وقتي شاهد تحميل 
اين همه فشار بر جامعه بودم و در عين حال ضمن 
آنكه نمي شد علت ها را بيان كرد و انواع تهمت ها 
و قضاوتهاي نارواها نيز ش��نيده مي شد ناخودآگاه 
بغض به سراغ هر كسي مي آيد.« اسحاق جهانگيري 
هنگام قرائت بيانيه انتخاباتي خود هنگامي كه از 
مشكالت اقتصادي مردم سخن مي گفت بغض كرد. 
بغض جهانگيري واكنش هاي زيادي در پي داشت 
و اصولگرايان به ش��دت از او انتقاد كردند و گفتند 
وضع كنوني نتيجه عملك��رد جهانگيري و ديگر 
اعضاي دولت است.  محسن رضايي نيز در سخنان 
انتخاباتي خود به تندي به بغض جهانگيري واكنش 
نش��ان داد. رضايي گفت: »يك عده اينجا آمدند و 
زدند زير گريه و يك عده گفتند نه چكش و نه كليد. 

شما ها عامل بدبختي ملت بوديد.«

وزير صمت كارت زرد گرفت
نماين��دگان مردم در مجل��س از توضيحات وزير 
صمت درخصوص علت واردات بي رويه كاال قانع 
نشدند و به وي كارت زرد دادند. در نشست علني 
ديروز مجلس شوراي اس��المي طرح سوال جواد 
كريمي قدوسي از عليرضا رزم حسيني وزير صمت 
بررسي شد كه نماينده سوال كننده از پاسخ هاي 
وزير صمت به سوال اول خود مبني بر علت واردات 

بي رويه كاال، قانع نشد.
براساس اين گزارش رييس مجلس شوراي اسالمي 
پس از عدم اقناع نماينده سوال كننده از پاسخ هاي 
وزير، توضيحات رزم حس��يني را به رأي گذاشت 
كه نمايندگان مجلس با 10۸ رأي موافق، 96 رأي 
مخالف و 1۳ رأي ممتنع از مجموع 24۳ نماينده 
حاضر در صحن از توضيحات وزير قانع نشدند و در 
نتيجه ب��ه وي كارت زرد دادند. حجت اهلل فيروزي 
س��خنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
در تشريح سوال نخس��ت جواد كريمي قدوسي از 
 وزير صمت، عن��وان كرد: در اجراي م��اده )207( 
آيين نامه داخلي مجلس، س��وال نماينده مشهد 
مبني بر علت واردات بي رويه كاال چيست؟ در جلسه 
رسمي دوشنبه مورخ  1۳99/09/24كميسيون با 
حضور نمايندگان محترم عضو كميسيون، نماينده 
محترم سوال كننده و وزير محترم مطرح و پس از 
استماع اظهارات طرفين و نظر به عدم اقناع نماينده 
سوال كننده از پاسخ هاي ارايه شده وزير، كميسيون 
قلمرو سوال را ملي تشخيص داده و مستند به بند 
)۳( ماده )207( آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي، گزارش سوال جهت اعالم وصول در اولين 

جلسه علني ارسال مي شود.
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ايجاد ۲۲۰ هزار شغل در سال ۹۹ توسط بنياد بركت

روحانيدرجلسهستادهماهنگياقتصاديدولت:

بيانيهمجلسدربارهلغوتحريمها

وضعيتتعدادشاغليندرفصلبهارسالگذشتهبررسيشد

قدرتمند شدن اقتصاد، در گرو افزايش توليد داخل است 

ياهمهياهيچ!

دليلكمشدنتعدادشاغليندربهار۹۹

دويست و بيس��ت و ششمين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت روز سه ش��نبه به رياست رييس جمهور 
برگزار شد و در اين جلس��ه اقدامات و برنامه هاي انجام 
ش��ده و پيش��نهادي در راس��تاي تحقق ش��عار توليد؛ 
پش��تيباني ها، مانع زدايي ها مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت.حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني در اين 
جلسه با بيان اينكه قدرتمند شدن اقتصاد كشور كه مورد 
تاكيد مقام معظم رهبري است، در گرو افزايش توليدات 

داخلي با كيفيت اس��ت، تاكيد كرد: افزايش رشد توليد 
در سال هاي 9۳ تا 96 شاهد قطعي بر امكان رشد پايدار 
توليد با اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي و بهبود روابط 
بين المللي است.رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت تا 
آخرين روز فعاليت خود تمام توان و امكاناتش را به حمايت 
از توليد، توليدكننده و كارآفرينان كشور معطوف كرده 
است، گفت: دولت در جهت رفع موانع و حمايت از فعاالن 
اقتصادي و كارآفرينان همه تالش خود را انجام خواهد 

داد.بررس��ي وضعيت تعيين قيمت خوراك گاز طبيعي 
توليدكنندگان اوره در اين جلسه، همچنين گزارشي از 
عملكرد شركت هاي پتروشيمي و رشد توليد و صادرات 
در اين شركت ها ارايه شد و موضوع تعيين قيمت خوراك 
گاز طبيعي توليدكنندگان اوره، مطرح و تصميمات الزم 
در اين زمينه اتخاذ ش��د.رييس جمهور با تاكيد بر نقش 
پيش��تاز شركت هاي پتروش��يمي در مولد سازي منابع 
ارزش��مند نفت و گاز كش��ور و تامين در آمدهاي ارزي 

حاص��ل از صادرات غير نفتي، حمايت از كش��اورزان در 
تامين نهاده هاي مورد نياز به ويژه ك��ود اوره را ضروري 
دانس��ت.روحاني با تقدير از تالش كشاورزان در افزايش 
توليد محصوالت كشاورزي، ادامه حمايت از كشاورزان در 
اين زمينه را سياست قطعي دولت اعالم كرد و از سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارايي خواست نسبت به 
تامين منابع الزم جهت پرداخت مابه التفاوت مربوط در 

قيمت كود اوره اقدام الزم را به عمل آورند.

بي��ش از 200 نماينده مجلس با انتش��ار بيانيه اي درباره 
مذاكرات وي��ن تاكيد كردند: اگ��ر 100 درصد تحريم ها 
لغو نشود، هيچ تحريمي لغو نشده است و پذيرش ماندن 
برخي تحريم ها، تاييد مش��روعيت آن تحريم ها خواهد 
بود.متن كامل اين بيانيه به ش��رح زير است: »همزمان با 
برگزاري نشست هاي وين، مجلس شوراي اسالمي ضمن 
تأكيد بر سياس��ت حرف قطعي نظام جمهوري اسالمي 
ايران مبني بر »لغو واقعي همه تحريم ها و راستي آزمايي 
دقيق آن« به عنوان شرط اصلي پايبندي ايران به تعهدات 
هسته اي اذعان مي دارد مالك ارزيابي و پذيرش نتايج هر 
گفت وگويي ميان ايران و ديگر كشور هاي عضو برجام انتفاع 
حقيقي اقتصادي مردم ايران است.از اين رو، مجلس شوراي 
اسالمي هيچ گونه تفكيك و دسته بندي تحريم ها را كه 

منجر به حفظ بخشي از فشار اقتصادي عليه مردم ايران و 
ممانعت از انتفاع اقتصادي يا اخالل در آن شود را نپذيرفته 
و به صورت جدي خواستار خلع كامل، قابل راستي آزمايي 
و بازگشت پذير سالح تحريمي امريكا است و معتقد است 
اگر 100 درصد تحريم ها لغو نشود، هيچ تحريمي لغو نشده 
است و پذيرش ماندن برخي تحريم ها، تاييد مشروعيت آن 
تحريم ها خواهد بود.در راستاي تحقق اين هدف، مجلس 
شوراي اس��المي طبق ماده هفت قانون »اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« با دقت و 
اهتمام ويژه اي بر اين روند نظارت خواهد كرد.نشست هاي 
وين نشان مي دهد امريكا و اروپا نه تنها تاكنون اراده جدي 
براي رفع همه تحريم ها ندارند بلكه در پي تحميل توافقي 
بر ايران هس��تند كه ضمن اعمال محدوديت هاي بيشتر 

در زمينه فعاليت هاي هسته اي بس��تري براي مذاكرات 
منطقه اي و دفاعي ايجاد كنند.نظر به زياده خواهي امريكا 
و كش��ور هاي غربي درباره پيش��رفت هاي فني در برنامه 
هسته اي ايران و طرح موضوعاتي نظير توقف فعاليت هاي 
تحقيق وتوسعه و تخريب سانتريفيوژ هاي نسل جديد، 
مجلس شوراي اسالمي ضمن پافشاري بر حفظ و صيانت 
از دستاورد هاي هسته اي دانشمندان كشور، در چهارچوب 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع 
ملت ايران، با قاطعيت در برابر هرگونه آس��يب به صنعت 
هسته اي ايس��تادگي كرده و بر پيشبرد برنامه هسته اي 
طبق تكاليف قانوني مجلس شوراي اسالمي تأكيد دارد.

قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها تحول مهمي در 
برنامه هسته اي ايجاد كرده و نقش موثري در روند مذاكره 

براي رفع تحريم ها داش��ته است؛ لذا ضروري است دولت 
در اجراي تمام مفاد فني اين قانون از جمله بهره برداري از 
كارخانه اورانيوم فلزي كه مهلت قانوني بهره برداري از آن 
طبق ماده 4 نيز منقضي شده است با فوريت اقدام كند و 
دستاورد هاي فني صنعت هسته اي را وجه المصالحه اهداف 
و اغراض سياسي خود ننمايد.الزم است دولت محترم توجه 
نمايد كه كوتاه آمدن در مقابل زياده خواهي هاي دشمنان 
ملت ايران از جمله خواسته هاي نادرست و هدفدار آژانس 
انرژي اتمي در استمرار فراپادماني نظارت ها همراه با تحميل 
آسيب هاي جدي از قبل مذاكرات چندين ساله و فرسايشي 
به س��رمايه اجتماعي و نيز صنعت هسته اي - كه مزاياي 
زيادي در اقتصاد كش��ور از جمله انرژي پاك و داروسازي 

و كشاورزي و حفظ محيط زيست دارد - وارد كرده است.

بررسي وضعيت تعداد شاغلين در بهار سال گذشته نشان 
مي دهد كه نسبت به بهار سال قبل از آن بيش از يك ميليون 
و 445 هزار نفر كاهش داشته است.به گزارش ايسنا، بازار 
كار هر كش��ور از جنبه هاي مختلفي مورد رصد و بررسي 
تحليلگران بازار كار قرار مي گيرد كه در اين راستا تحليل 
شاخص هايي همچون مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري 
و اشتغال همواره از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. 
به ويژه تحليل تعداد شاغلين كه ضمن ارايه چشم اندازي 

از فعاليت هاي اشتغالزاي كشور، نوسانات و تغييرات ساير 
شاخص ها را مورد بررسي قرار مي دهد.مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت كار در گزارشي به بررسي تعداد شاغلين 
در بهار و تابستان سال 1۳99 پرداخته است.بر اساس اين 
گزارش تعداد شاغلين در بهار 1۳99 نسبت به بهار سال 
1۳9۸ بيش از يك ميليون و 455 هزار نفر كاهش داشته 
و اين امر در س��ايه ش��يوع بيماري كرونا رخ داده است اما 
در تابستان سال گذشته با كاهش تعداد شاغلين نسبت 

به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده ايم به نحوي كه اين 
كاهش حدود 779 هزار نفر بوده و بيانگر كاهش ش��دت 
تاثير شيوع ويروس كرونا بر اشتغال كشور بوده است.بررسي 
تعداد شاغلين بخش كشاورزي در تابستان 1۳99 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن نيز افزايش بيش از 102 هزار 
نفر را نشان مي دهد به نحوي كه جمعيت شاغلين بخش 
كشاورزي از چهار ميليون و 291 هزار و 920 نفر سال 1۳9۸ 
حدود 102 هزار و 647 نفر افزايش يافته است. به رغم آنكه 

در بهار 1۳9۸ تعداد شاغلين بخش كشاورزي چهار ميليون 
و 276 هزار و 999 نفر بوده اين رقم در بهار سال 1۳99 به 
رقم چهار ميليون و 2۸۸ هزار و 72۳ نفر رسيده و بيش از 
11 هزار و 700 نفر افزايش داش��ته است.بيشترين تعداد 
شاغلين به تفكيك فعاليت اقتصادي در بخش كشاورزي 
مربوط به بخش كشاورزي و شكار و فعاليت هاي خدماتي 
وابسته بوده است. كمترين تعداد شاغلين نيز به جنگلداري 

و صيد و پرورش و تكثير حيوانات آبزي تعلق دارد.



گروه بانک و بیمه |
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کاهش 
فرار مالیاتی و کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی 
در گرو رصد و کنترل تراکنش های مالی و ریالی اس��ت. 
گزارش کمیس��یون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای 
سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره)۱( 
ماده)۴۵( آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار روز سه 
شنبه نشست علنی مجلس شورای اسالمی از سوی مهدی 
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری 
بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخالل 
در ب��ازار دارایی هایی مانند ارز و مس��کن و ... و همچنین 
کاهش مطالبات غیرجاری بانکه��ا در گرو افزایش توان و 
ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش های مالی از جمله 
تراکنش های ریالی است.  سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
اظهار کرد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال 
اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت 
کامل و اثربخش اجرایی نش��ده است. نتیجه عدم اجرای 
کامل این قوانین و مقررات، بی اطالعی حاکمیت نسبت 
به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار 
مالیاتی و پولشویی بر بستر رالک بوده است. نماینده مردم 
اصفهان با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با 
دستگاه های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین 
و مقررات یادشده گفت: در این گزارش، وضعیت اجرایی 
شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصالح قانون چک و مواد ۱۰ و 
۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین 
بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
بررسی شده است. وی با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون اصالح 
قانون چک افزود: با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت 
چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن همواره به عنوان یکی 
از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوءاستفاده قرار 
میگرفته است،   قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون 
اصالح قانون چک صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل 
را فقط از طریق س��امانه های بانک مرکزی مجاز شمرده 
است. طغیانی ادامه داد: براین اس��اس، در ماده ۲۱ مکرر 
قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده  است که ظرف دو 
سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم 
ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد 
بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفًا از طریق ثبت در 
سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور 
تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقاالت آن تحت رصد و کنترل 
بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک 
مرکزی برای اجرای این حکم، عالوه بر سامانه صیاد، سامانه 
دیگری به نام پیچک را ب��ا هدف مدیریت نقل و انتقاالت 
چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده 
است،   اضافه کرد: بررسی های کمیسیون نشان می دهد که 
هنوز استفاده از سامانه های صیاد و پیچک در شبکه بانکی 
کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر 
در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت 
سنتی ادامه دارد. وی تاکید کرد: طبق اعالم بانک مرکزی، 

با هماهنگی های صورت گرفته، اقدامات الزم برای اجرای 
قانون صورت پذیرفته و بانک ها و موسسات اعتباری در حال 
آماده سازی درگاه های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد 
می باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. نماینده مردم 
اصفهان با بیان اینکه پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چکهایی 
که از طریق سامانه صیاد صادر نشده یا نقل و انتقال آنها در 
سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است، خاطرنشان 
کرد: عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطالع رسانی به 
مشتریان میتواند موجد مشکالت جدی در فضای کسب 
و کار کش��ور گردد. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی 
در اجرای تبصره)۱( ماده)۴۵( آیین نامه داخلی مجلس. 

    بخش اول طرح مسأله: 
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از 
مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخالل در بازار دارایی هایی 
همچون ارز و مسکن و ...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری 
بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل 
تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است. در این 
حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس 
و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش 
اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و 
مقررات، بی اطالعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف 
بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر 
بستر رالس بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با 
دستگاه های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و 
مقررات یاد شده تشکیل داده است. در این گزارش، وضعیت 
اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصالح قانون چک و مواد 
۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروش��گاهی و سامانه مؤدیان، 
و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.

    بخش دوم- نتایج بررسی:
الف- ماده ۲۱ مکرر قانون اصالح قانون چک )سامانه صدور 

چک و ظهر نویس��ی آن و حذف چک حامل(  با توجه به 
ضرورت س��اماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به 
مقررات حاکم بر آن )امکان صدور چک در وجه حامل و یا 
امکان پشت نویسی آن( همواره به عنوان یکی از ابزارهای 
پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار می گرفت 
هاست، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصالح 
قانون چک )مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ صدور و پشت نویسی 
چک در وجه حامل را فقط از طریق س��امانه های بانک 
مرکزی مجاز شمرده است. براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر 
قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو 
سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم 
ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه 
صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفًا از طریق 
ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله 
صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقاالت آن تحت رصد و 
کنترل بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد 
گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، عالوه بر سامانه 
صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و 
انتقاالت چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور 
قرار داده است. بررسی های کمیسیون نشان می دهد که 
هنوز استفاده از سامانه های صیاد و پیچک در شبکه بانکی 
کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر 
در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت 
سنتی ادامه دارد. حسب اعالم بانک مرکزی، با هماهنگی 
های صورت گرفته، اقدامات الزم برای اجرای قانون صورت 
پذیرفته و بانکها و موسسات اعتباری در حال آماده سازی 
درگاههای ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که 
تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد ش��د. با توجه به این که پس از 
تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چک هایی که از طریق سامانه صیاد 
صادر نشده باشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک 
ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در 
مهلت مقرر و عدم اطالع رسانی به مشتریان میتواند موجد 

مشکالت جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.
ب- م��واد )۱۰ (و )۱۱( قانون پایانه های فروش��گاهی و 
سامانه مؤدیان )اعالم حسابهای بانکی شغلی به سازمان 
امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه های کارتخوان بانکی 

و یا درگاههای پرداخت اینترنتی که به حسابهای مؤدیان 
مالیاتی متصل نیستند( بر اساس مواد قانونی ذکر شده، 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف بوده است:
۱ -حداکثر تا تاریخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۹ نس��بت به ساماندهی 
دس��تگاه های کارتخوان بانکی و درگاه ه��ای پرداخت 
اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطالعات 
کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت شامل مشخصات 
بهره بردار، ذینفعان و حسابهای بانکی متصل به آنها، محل 
فیزیکی اس��تقرار و فعالیت و نوع کاربری )مجوز فعالیت 
شغلی( توسط ش��رکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت 
)psp ها( به روزرس��انی ش��ده و در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار گیرد. طبق اعالم دستگاه های ذیربط، در حال 
حاضر قریب به ۵.۸ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه 
پرداخت اینترنتی توسط شرکتهای ارائه کننده خدمات 
پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود 
۸.۳ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند.

۲ -در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۹ اتصال دستگاه های کارتخوان 
بانکی و درگاه ه��ای پرداخت اینترنتی را که تعلق آنها به 
مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، 

را قطع نماید.
علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل 
نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی )قطع 
دسترسی دس��تگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور( خودداری 
کرده است. در عین حال، حسب اعالم بانک مرکزی، این 
بانک برنامه زمانبندی سه ماهه ای را برای قطع دسترسی 
دس��تگاه های کارتخوان بانکی و ی��ا درگاه های پرداخت 
اینترنتی که مودی مالیاتی نیس��تند به شبکه پرداخت 
بانکی کشور در دس��تور کار خود قرار داده و متعهد شده 
است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل 
اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاههای کارتخوان 
بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز 

اهمیت است:
اوال؛ بسیاری از آنها فاقد اطالعات کامل یا صحیح بهره بردار، 
مالک و حسابهای بانکی متصل می باشند. همچنین حسب 
اعالم بانک مرکزی، مالک و ذینفع برخی از دستگاههای 
کارتخوان یا درگاههای پرداخت اینترنتی )حدود ۳ درصد( 
یکسان نیس��ت. به عنوان نمونه درگاه های ثبت شده در 
مشاغل یا مناطق دارای معافیت مالیاتی )صنوف کشاورزی 
یا مناطق آزاد تجاری( با هدف فرار مالیاتی، در مش��اغل و 
مناطق فاقد معافیت و همچنین برای فعالیت اشخاص فاقد 

مجوز شغلی مورد استفاده قرار می گیرد.
ثانیا؛ در موارد زیادی مجوز شغلی مندرج در سوابق مالیاتی 
و سوابق ارائه دهندگان خدمات پرداخت )PSP (یکسان 

نبوده و در ایجاد تناظر مورد نظر قانون خلل وارد می کند.
ثالثاً؛ براساس ماده ۱۱ قانون یادشده، تغییر حساب های 
بانکی متصل به دس��تگاههای کارتخوان ی��ا درگاه های 
اینترنتی پرداخت نباید بدون کسب مجوز از سازمان امور 
مالیاتی انجام شود. این حکم نیز تا کنون اجرایی نشده و 
بانک مرکزی متعهد شده اس��ت ظرف یک ماه آینده آن 

را اجرایی نماید.

يادداشترويداد

اخبار
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پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان 
هزینه بیمه کرونا به بیمارستان ها

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی از اس��فند 
۹۸ تا پایان س��ال ۹۹ هش��ت هزار میلی��ارد تومان به 
بیمارس��تان های کشور پس از ش��یوع کرونا پرداخت 
کرد.»غالمرضا سلیمانی امیری« روز سه شنبه در مراسم 
پرداخت خسارت به دارندگان »بیمه نامه توقف کسب و 
کار ناشی از اپیدمی« به ۲ هزار واحد صنفی تحت پوشش 
افزود: در مجموع هشت هزار میلیارد تومان از اسفند ۹۸ تا 
۹۹ پرداختی به بیمارستان ها داشتیم که عمده آن مربوط 
به کروناست البته کلینیک ها، درمانگاه ها و پاراکلینیک ها 
نیز در این رقم اعالمی محاس��به نشده است.در سطح 
کشور با ش��یوع بیماری کووید ۱۹ مش��کالت زیادی 
داشتیم و همچنان هم ادامه دارد و دولت بار مسئولیت 
و هزینه های درمان را به دوش کش��یده اس��ت.یکی از 
دغدغه های صنعت بیمه این بود که محصول بیمه ای 
داشته باشیم تا به مردم کمک شود. خوشبختانه مردم، 
خیران و نیکوکاران هم خوب کمک کردند. سلیمانی با 
اشاره به ایجاد »بیمه توقف کسب و کار ناشی از اپیدمی« 
توسط شرکت های بیمه افزود: ویژگی این بیمه نامه این 
است که ما میزان خسارت را بررسی نمی کنیم  و تعطیلی 
موقت یا تعطیلی کامل بررسی نمی شود، چون میزان 
خسارت و تعطیلی آنها کامال مشخص است.شعار ما این 
است هر بیمه یک محصول برای مردم داشته باشد همه 
شرکت های بیمه ای در بحث کرونا در این دوره خوب 
کمک کردند.متاسفانه تعدادی از همکاران ما بخاطر کرونا 
جان خود را از دست دادند. امیدواریم موج بعدی کرونا 
با آمدن واکسن را نداشته باشیم.امروز به نمایندگی از ۲ 
هزار و ۲۰۰ کسب و کار خسارت دیده از کرونا به ۱۰ نفر 
از این افراد، خسارت بیمه ای پرداخت شد تا این اقدامات 
نشان دهد که ما پیگیر مشکالت واحدهای صنفی متضرر 

از کرونا هستیم.

اعالم وصول طرح اصالح قانون 
پایانه های فروشگاهی

عضو هیات رییس��ه مجلس از اع��الم وصول طرح 
اصالح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
در مجلس خبر داد. س��یدناصر موس��وی الرگانی 
در نشست علنی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس، 
موارد اعالم وصولی را به ش��رح زیر قرائت کرد: طرح 
اصالح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. 
همچنین با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه 

تعاون در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

 وام ساخت انبوه سازان
۴۵۰ میلیون تومان شد

 سقف تسهیالت ساخت مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان 
به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. انبوه س��ازانی که 
از فناوری نوآورانه استفاده کنند تا سقف ۴۵۰ میلیون 
تومان وام س��اخت در اختیارش��ان قرار می دهیم. وی 
همچنین درباره وام مسکن جوانان نیز گفت: سقف این 
وام در سال گذشته افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان 
رسید، اما به دلیل افزایش تورم این رقم تاثیر زیادی برای 
خرید مسکن نداشت به همین دلیل مبلغ قابل توجهی 
برای افزایش وام مسکن جوانان در نظر گرفتیم که باید 
شورای پول و اعتبار آن را تصویب و ابالغ کند. محمود 
ش��ایان مدیرعامل بانک مس��کن افزود: از طرف دیگر 
اگر فقط ب��ه افزایش وام توجه کنیم در بازپرداخت این 
تسهیالت برای اقشار مختلف با توجه به درآمد محدودی 
که دارند مشکل ساز خواهد شد. شایان ادامه داد: دو راه 
در سیاست های بانک مسکن در زمینه افزایش وام خرید 
مسکن در نظر گرفتیم، یکی افزایش وام مسکن جوانان را 
در دستور کار قرار دادیم و آن را مصوب کردیم و دیگری از 
طریق طرح اقدام ملی مسکن، دولت ۴۰۰ هزار واحد باید 
در بخش ساخت و ساز مشارکت داشته باشد که نقش 
کلیدی آن را بانک مسکن به عهده دارد. تا االن توانستیم 
در این زمینه ورود کنیم و هزینه ساخت ساختمان را برای 
متقاضیان کاهش دهیم و همچنین توان بازپرداخت را 
در این زمینه نیز در نظر بگیریم. مدیرعامل بانک مسکن 
افزود: اوراق مسکن نیز می تواند انتظار خرید مسکن را 
برای متقاضیان به شدت کاهش دهد و دیگر نیاز نیست 
که سپرده گذاری انجام شود و منتظر وام باشند که این 
موضوع به نفع مشتری است که با خرید اوراق از امتیازات 

این تسهیالت برخوردار می شود.

نظام بانکی برای رهایی از فساد 
نیاز به شفافیت دارد

نماینده مردم رودبار در مجلس  تاکید کرد که شفافیت در 
نظام بانکی کشور سبب کاهش برخی از مشکالت تحت 
عناوین فساد و رانت خواری می شود.مهرداد گودرزوند 
چگینی روز سه ش��نبه با اش��اره به گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس در مورد چگونگی اجرای سامانه های 
نظارتی در ح��وزه امور بانک گفت: یک��ی از موضوعات 
اساسی و تخصصی کشور ش��فافیت نظام بانکی است 
که سبب کاهش برخی از مشکالت تحت عناوین فساد 
و  رانت خواری در کش��ور می شود.نماینده مردم رودبار 
با تاکید بر اینکه گزارش کمیس��یون اقتصادی ناظر بر 
شفافیت اطالعات نظام بانکی کشور است،   افزود: بخش 
زیادی از مشکالت امروز کشور اقتصادی و در اخالل در 
نظام بانکی و پولشویی همچون ارز و مسکن است که اگر 
به درستی کنترل نشود، مشکالت عدیده ای در کشور 
ایجاد خواهد کرد.وی با اشاره به اصالح ماده ۲۱ قانون مکرر 
درباره اصالح نظام پایانه های فروشگاهی،  اظهار داشت: 
با حل ش��دن این موضوع بخشی از مشکالت اقتصادی 
حل خواهد شد. البته ممکن است قوانین متعددی در 
این باره وجود داشته باشد که این قوانین جامعه نیست.

گودرزوند چگینی با بیان اینکه برخی از مردم از روی اجبار 
حساب های جاری متعددی دارند اما برخی دیگر با هدف 
رانت خواری حساب های زیاد را ایجاد کردند،   تصریح کرد: 
رسیدگی به این موضوع سبب جلوگیری از فساد خواهد 

شد و راه های گریز مفسدان را می بندد.

عامل اصلی تورم
رشد نقدینگی است

کامران ندری|کارشناس اقتصادی| 
عامل محرک تورم ۵۰ درصدی سال ۹۹ تحریم ها بود، 
منتها سیاست های داخلی همین، تورِم تحریم را تشدید 
کرد، به زعم من اگر سیاس��ت های نادرست و ضعیف 
داخلی نبود، تورم ما ممکن بود حدود ۳۰ درصد باشد و 
۵۰ درصد نمی شد.کسر بودجه از عوامل عمده تورم است. 
کسر بودجه مشهود بعد از رفع تحریم ها بر طرف می شود، 
اما ما کس��ر بودجه های ناپیدا هم زیاد داریم، حتی اگر 
نرخ ارز هم ثابت شود، فقط باعث می شود که برگردیم 
به همان تورم میانگین سابق که حدود ۲۰ درصد است.

براین اساس، عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد 
نقدینگی حاصل از کس��ری بودجه های پیدا و پنهان 
مزمن است و برای مهار اساسی و ریشه ای تورم مهم این 
است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

ما از متغیرهای کوتاه مدت برای کنترل جهش تورم به 
خوبی استفاده نکردیم نرخ تورم بلند مدت ما ناشی از 
رشد نقدینگی است که خود آن ناشی از اشکاالت جدی 
س��اختار اقتصادی مثل کسر بودجه و ناترازی بانک ها 
و صندوق های بازنشستگی و غیره است.تنها مشکل و 
مایه گرفتاری ما وابستگی به نفت نیست، بلکه وابستگی 
به منابع بانکی عامل مهمتری است، ما هر مشکلی در 
اقتصاد را می خواهیم با منابع بانکی و با نقدینگی حل 
کنیم، این ها در نهایت به خلق پول و رش��د نقدینگی 
منجر می شود.مشکل ما ساختاری است، ما باید رشد 
نقدینگی مان را در بلند مدت به زیر ۱۰ درصد برسانیم، و 
عوامل رشد نقدینگی را برطرف کنیم، تسهیالت تکلیفی 
بانک ها را باید برداریم و نباید برای حل مشکالت به سراغ 
منابع بانکی برویم، بخش عمده این تورم ناشی از همین 

عملیات های فرابودجه ای و تکلیفی است.

ديدگاه

نرخ ارز و سود بانکی
عوامل اثرگذار بر تورم

حمید زمان زاده| کارشناس اقتصادی| 
ریشه تورم فقط نقدینگی نیست، بلکه در کوتاه مدت 
دو متغیر نرخ ارز و نرخ س��ود بانکی بر تورم تاثیر دارد.

جهش تورم در ۲ سال اخیر ناشی از جهش نرخ ارز بود 
و انتظار می رود با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز تورم های 
ماهیانه تا حدودی کاهش پیدا کند. اگر نرخ ارز و رشد 
نقدینگی عوامل مهم تورم اس��ت پس ثبات یا کاهش 
نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی هم عامل کاهش تورم 
خواهد بود. کسری بودجه از عوامل رشد تورم و تحریم از 
علت های کسر بودجه است، زیرا افت درآمدهای نفتی 
باعث افزایش کسری بودجه می شود، از این جهت اگر 
درآمد نفتی ما برنگردد هیچ دولتی نمی تواند با این ساز و 
کار موجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از دست 
رفته را جبران کند. طبق محاسبه ما در سال های اخیر، 
تحریم ها ساالنه حدود ۲۵ درصد نرخ تورم ما را افزایش 
داده است.اگر تحریم ها رفع نشود مردم از دولت آینده 
هم نباید انتظاری داشته باشند و اگر تحریم ها رفع شود 
و درآمدهای نفتی برگردد خود به خود تورم هم کاهش 

پیدا می کند و این خیلی به نوع مدیریت بستگی ندارد

بررسی بند به بند طرح اصالح 
قانون بانک مرکزی 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  از هیات نظارت بر 
رفتار نمایندگان خواست که به پرونده نمایندگان هتاک 
علیه طرح اصالح قانون بانک مرکزی رس��یدگی کند.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکری با اشاره به گزارش 
کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های 
نظارتی در حوزه امور بانکی گفت: در صحن علنی روز 
یکشنبه گذشته مجلس کلیات طرح اصالح قانون بانک 
مرکزی با ۲۰۰ رای به صورت دو شوری تصویب شد و 
مقرر گردید نظرات نمایندگان و کارشناسان برای بررسی 
جزئیات نیز اخذ شود.متاسفانه تعدادی از نمایندگان در 
فضای مجازی درباره ای��ن طرح گفتند که برجام دوم 
تصویب شده است و کاله گشاد بر سر مجلس رفته است 
حالی که کمیسیون از این نمایندگان انتظار تخریب 
نداشت.وی با بیان اینکه باید رییس مجلس از حقوق 
مردم صیانت کند،  تاکید کرد: کمیس��یون اقتصادی 
مجلس مش��روح مذاکرات کمیس��یون در خصوص 
طرح اصالح امور بانک��ی را در اختیار مردم قرار خواهد 
داد و از نظرات تمام کارشناسان استفاده می کند. البته 
نظارت تخصصی در این حوزه متفاوت اس��ت ولی این 
موضوع با تخریب جدا اس��ت.پورابراهیمی با یادآوری 
۶ س��ال کار کارشناسی بر روی این طرح اظهار داشت: 
هیچ ماده ای در این طرح ب��دون نظر تخصصی و نگاه 
علمی کارشناسان و متخصصان تصویب نخواهد شد و 
از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می رود پرونده 
نمایندگان هتاک به طرح اصالح قانون بانک مرکزی 
را بررسی کند.»محمدباقر قالیباف« که ریاست جلسه 
علنی را برعهده داشت در این باره گفت: حرف اول و آخر 
در قانونگذاری را صحن مجلس می زند و در طرح اصالح 
قانون بانک مرکزی نیز مسیر قانونی براساس آیین نامه 
داخلی مجلس طی شده است.این طرح با ۲۰۰ رای و 
به صورت دو شوری تصویب شده و نظارت بر بانک ها به 
ویژه بانک های خصوصی در این طرح بسیار حائز اهمیت 
است و کمیسیون مکلف شد تا از همه نظرات در بررسی 
این طرح استفاده کند و هیچ عجله ای نیز برای تصویب 
آن نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از 
هجمه علیه طرح اصالح قانون بانک مرکزی تاکید کرد 
که هیچ یک از مواد این بند بدون اخذ نظر کارشناسان 
و نگاه علمی تصویب نخواهد شد. بر روی بند بند طرح 

اصالح قانون بانک مرکزی کار تخصصی شده است.

گزارشکمیسیوناقتصادیدرموردچگونگیاجرایسامانههاینظارتیدرحوزهاموربانکیخواندهشد

کنترل تراکنش های مالی  برای کاهش کسری بودجه و فرار مالیاتی

اونسجهانیطالبه1868دالرافزایشیافت

حضور  ُپرقدرت بازارساز برای تعدیل نرخ  ارز  و خروج  دالالن
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

روز سه شنبه، در بازار آزاد ارز، قیمت دالر ۲۲ هزار و ۸۵۰ 
تومان، قیمت یورو ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و درهم امارات  ۶ 
ه��زار و  ۲۸۰ تومان و  اونس جهانی طال نیز به ۱۸۶۸ دالر 
اعالم ش��ده است و در نتیجه قیمت س��که و طال افزایش 
یافته است.  در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک 
میلیون و ۳۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید ۱۰ میلی��ون و ۲۸۰ هزار تومان و س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، قیمت 
نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ میلیون و 
۴۷۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است. در صرافی های 
بانکی قیمت  دالر و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دالر ۲۲ هزار و 
۴۷۵ تومان و قیمت خرید دالر از مردم ۲۲ هزار و ۳۰ تومان 
تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۲۷ هزار 
و ۱۶ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۶ هزار و ۴۸۱ تومان 
اعالم شده است. به دلیل موج جدید کرونا و اعالم شرایط 
قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نیز به مدت ۴ هفته 
تعطیل بود و از ۱۸ اردیبهشت ماه بعد از یک دوره تعطیلی، 
مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده است. نوسان قیمت در بازار 
ارز درحالی رخ داده که در تعطیالت نوروز، با تالش سفته 
بازان،  قیمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسیده بود اما 
انتش��ار خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای و ... باعث 
عقب نشینی دالر از این سطح قیمتی شده است. به اعتقاد 
کارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد که موجب نوسانات 
قیمتی می شود، نخست اینکه با مذاکره و بازگشت به برجام و 
... قیمت ارز کاهش چشم گیری خواهد داشت و دوم اینکه 
حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد 
ایران شود و امکان کاهش چشم گیر قیمت ارز وجود ندارد 
و نهایتا دالر در کانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش می کند.

نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی و بازار 
متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغییر می کند. بازار ارز در سال جاری روند 
نزولی را تا به امروز سپری کرده به گونه ای که نرخ دالر آمریکا 
که در روزهای ابتدایی سال به رقم ۲۵۲۵۰ رسیده بود، در 
ادامه با کاهش همراه شد و به کانال های پایین تر رسید. در 
ماه های اخیر کاهش بهای دالر آمریکا با حضور ُپرقدرت 

بازارساز و تامین نیاز واقعی متقاضیان ارزی، موجب شده 
تا برخالف پیش بینی نوسان گیران و دالالن ارزی، قیمت 
دالر و سایر ارزها، با افزایش معناداری مواجه نشود. هرچند 
در مقاطعی شاهد رشد نرخ ارز بودیم، اما در زمان کوتاهی 
تغییر مسیر شاخص ارزی نش��ان دهنده حضور بازارساز 
بوده است. همچنین معامالت ارزی در هفته های گذشته با 
ریزش نرخ دالر همراه شد و در ادامه به دلیل سیگنال های 
غیراقتصادی و بین المللی، افزایش حبابی نرخ دالر را شاهد 
بودیم که باعث ورود تقاضای کاذب به بازار شد. اما با مدیریت 
بازارساز، فاصله نرخ دالر صرافی های مجاز و بازار آزاد، کمتر 
شد تا نوسان گیران نیز از بازار خارج شوند.   به عنوان نمونه، 
نرخ دالر آمریکا در معامالت روز دوشنبه )بیست و هفتم 
اردیبهشت ۱۴۰۰( تا میانه های روز با افزایش به همراه بود، 
اما در ادامه با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، نرخ دالر حدود 
۳۰۰ تومان در عرض یک س��اعت، کاهش یافت.از سوی 
دیگر، بانک مرکزی در مقام بازارس��از با وجود فشارهای 
حداکثری و تحریم های خصمانه دولت آمریکا بر شبکه 
بانکی و تبادالت ارزی کش��ور، در دو سال اخیر، توانسته 
است مسیر موفقیت آمیزی را در جهت مدیریت بازار ارز 
از طریق سازوکار بازار در پیش بگیرد.یکی از ابزارهای مهم 
در اینباره، فعالیت بازار متشکل ارزی است که به زبان ساده، 
تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و بدون حضور نوسان 
گیران را در پیش گرفته و تا به امروز، نقش مثبت و اثرگذاری 
را در تعیین و تعدیل نرخ ارز در داخل کشور داشته است.

همچنین تقویت معامالت ارزی در بستر سامانه نیما، نیاز 
واقعی متقاضیان ارزی در جهت واردات کاال به کش��ور را 
تامین کرده و حتی در این روزها، میزان عرضه در سامانه 
نیما از میزان تقاضا، سبقت گرفته است. به عنوان مثال، ۲۲ 
اردیبهشت ماه ش��اهد عرضه حدود ۳۸۱ میلیون دالر به 
صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بودیم 
که از عرضه های مذکور حدود ۱۲۰ میلیون دالر معامله 
ش��د. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات 
کشور نرخ مذکور است و روند آن در روزهای اخیر نزولی بوده 
است.در این میان باید یادآورد شد که تاکید رییس کل بانک 
مرکزی کشورمان بر تعیین نرخ ارز در بستر سازوکار بازار نیز 
از نکات مهم و اثرگذار بر کلیت بازار ارز بوده، به گونه ای که 
بسیاری از فعاالن اقتصادی نیز در این خصوص نظر موافق 
داشته اند و معتقدند تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا 
در بازار ارز، می تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن نرخ 

ارز کمک قابل توجهی کند. این موضوع که عرضه و تقاضا 
در تعیین نرخ ارز نقش اساسی دارد، یک واقعیت اقتصادی 
است که اقتصاددان و یا هر کارشناس و فعال اقتصادی به 
آن ایمان دارد و به هر حال قیمت واقعی بر اساس عرضه و 
تقاضا در بازار شکل خواهد گرفت. قطعًا اگر تعیین نرخ ارز 
را به ساز و کار بازار بسپاریم یعنی عرضه و تقاضا قیمت ارز را 
تعیین کند و ما یک ارز تک نرخی و به صورت مدیریت شناور 
داشته باشیم و بر اساس آن در واقع افراد و فعاالن اقتصادی 
بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین سیاست بانک 
مرکزی در جهت تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار، امری 

مورد قبول از سوی فعاالن و کارشناسان اقتصادی است.

     بازار باثبات ارزی
موجب کاهش قیمت کاالها می شود

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس 
معتقد اس��ت کاهش کنونی نرخ ارزها تاثیری بر قیمت 
کاالها نخواهد داشت به این دلیل که تنها بازار با ثبات ارزی 
است که می تواند بر کاهش قیمت کاالها تاثیرگذار باشد.

هنوز اتفاق یا رویداد خاصی به وجود نیامده است و آنچه در 
بازار ارز مشاهده می شود کاهش انتظارات تورمی است که 
موجب شده است تا شاهد روند کاهشی در نرخ ارزها باشیم.

مذاکرات در حال انجام است و هنوز منابع ارزی بلوکه شده 
ایران در سایر کشورها آزاد نشده یا به بازار وارد نشده است 
و تحوالت بازار ارز روانی اس��ت. کاهش کنونی نرخ ارزها 
تاثیری بر قیمت کاالها نخواهد داشت به این دلیل که تنها 
بازار با ثبات ارزی است که می تواند بر کاهش قیمت کاالها 
تاثیرگذار باشد.اگر دارایی های ارزی ایران در سایر کشورها 
آزاد شود و روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد به گونه ای 
که حباب ارزی از بین برود اما نرخ ارز کمتر از ارزش ذاتی 
خود با توجه به شرایط اقتصاد ایران نباشد می توان امیدوار 
بود که کاالها نیز به تدریج به قیمت های واقعی خود نزدیک 
شود. قیمت کاالها به صورت کلی از عرضه و تقاضا تبعیت 
می کند، طبیعی است که بهبود ش��رایط تولید و عرضه 
مناسب کاال یکی از مهمترین فاکتورها در تعادل بخشی 
به قیمت کاالها اس��ت. کمبود عرضه در ش��رایط فزونی 
تقاضا منجر به ایجاد بازار سیاه در بسیاری از کاالها خواهد 
شد.نماینده مردم یزد در مجلس اظهار کرد: کاهش نرخ ارز 
در وضع کنونی بیشتر جنبه روانی دارد و تا رسیدن به نقطه 
با ثبات فاصله وجود دارد. وی با اش��اره به تاثیرات تورمی 

عرضه ارز به بازار اظهار کرد: در بلند مدت تزریق ارز به بازار 
اثرات تورمی شدیدتری را به بازارها تحمیل خواهد کرد و 
بار تورمی آن قابل کنترل نخواهد بود. جوکار در پاسخ به 
این پرسش که روند نزولی بازار ارز می تواند موجب تقویت 
ارزش پول ملی ش��ود، عنوان کرد: تقویت ارزش پول ملی 
به بازار باثبات ارزی و ش��رایط قابل پیش بینی در اقتصاد 
وابسته اس��ت. اگر تولید تقویت ش��ود و موانع پیش روی 
آن برداشته ش��ود با بهبود رشد اقتصادی ارزش پول ملی 
نیز افزایش خواهد یافت.اگر تورم کنترل نش��ود وضعیت 
زندگی برای طبقه کارگر و حقوق بگیر بسیار سخت خواهد 
شد. در قانون بودجه احکام مناسبی در راستای حمایت از 
تولید پیش بینی شده است و تسهیالتی نیز برای ارایه به 
واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که در صورت 
تحقق می تواند در رفع برخی از مشکالت واحدهای تولیدی 

تاثیرگذار باشد.

   کاهش ارزش بیت کوین
به پایین ترین رقم طی ۳ ماه گذشته

ارزش بیت کوین به دنبال توییت های ضد و نقیض الون 
ماسک و افزایش فروش آن تا ۴۲۱۸۵ دالر پایین آمده است.

به دنبال خرید و فروش بیت کوین توسط سرمایه گذاران 
پس از توییت الون ماسک در مورد سرمایه های بیت کوین 
ش��رکت تس��ال، ارزش این ارز مجازی در روز دوشنبه به 
پایین ترین رقم طی سه ماه گذشته رسید.  ماسک در آخرین 
توییت خود اعالم کرده تسال هیچ بیت کوینی را نفروخته 
اس��ت. وی یک روز قبل اعالم کرده بود ممکن است تسال 
این کار را انجام داده باشد و هفته گذشته گفت دیگر بیت 
کوین را به عنوان یک شیوه پرداخت برای خودروهای خود 
قبول ندارد و دلیل آن را نگرانی در مورد مصرف انرژی طی 
اس��تخراج این ارز مجازی اعالم کرد.  ماسک بازار ارزهای 
مجازی را با اش��تیاق خود به این نوع س��رمایه ها تقویت 
کرد ولی اخیراً تجارت این ارزهای مجازی را با اعالم عدم 
تمایل خود به بیت کوین مختل کرده است. درست است 
که بیت کوین، دوج کوین و اتریوم نسبت به سال گذشته 
میالدی در همین زمان افزایش قیمت بسیاری دارند، ولی 
گردش مالی آنها اخیراً کاهش یافته است.  الکساندر وازیلیف، 
یکی از موسسان شبکه پرداخت جهانی مرکوریو، گفت با 
این نرخ کاهش ارزش بیت کوین و در صورت ادامه فروش، 

ارزش این ارز مجازی به ۴۰ هزار دالر می رسد. 



گروه بازارسرمايه|
اين روزها خبرهاي مثبتي به بازار مخابره مي شود اما بازهم 
كليت بورس منفي است و تنها چند تك سهم با حمايت هاي 
از پيش تعيين شده توانستند روند صعودي بگيرند. هنوز 
هم تنها فروش��ندگان به تعداد خريداران تاالر شيشه اي 
غلبه مي كند و آغاز تزريق پول توس��ط صندوق توس��عه 
ملي نيز نتوانست سدي در قبال فروشندگان باشد. البته 
بررسي بازار طي هشت ماه اخيرخبر از نبود سد در مقابل 
فروشندگان مي دهد و به قولي نمي توان اميدوار بود كه با 
تزريق پول به طور كلي وضعيت بازار تغيير كند. همان گونه 
كه در گزارش پيشين ذكر شد  بايد دواي درد بازار پيدا شود و 
تزريق نقدينگي به تنهايي نمي تواند از پس مشكالت برآيد.

در اولين روز انتش��ار خبر واريز معادل ريالي ۵۰ ميليون 
دالر از حساب صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه برخالف انتظار شاخص سهام با افت 1.2 درصدي 
مواجه شد و پس از دومين روز تزريق نيز بازار ۰.1 درصدي 
افت داشت كه اين نشان دهنده اين موضوع است كه تزريق 
پول به تنهايي نمي تواند چاره ساز باشد و بايد مشكالت به 
صورت ريشه اي حل ش��ود. اگر وضعيت بازار را طي 8 ماه 
اخير بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه تزريق پول 
نمي تواند وضعيت بازار را تغيير بدهد و بايد در كنار تزريق 
پول مصوباتي براي افزايش اعتماد س��هامداران و پس آن 

خروج بازار از سياست و دخالت مسووالن صورت گيرد.

     تزريق پول حريف فروش بازار نشد
عصر روز يكشنبه بود كه روابط عمومي بانك مركزي از واريز 
بخش اول منابع درنظر گرفته شده براي تخصيص از حساب 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه خبر داد. 
محمد ابراهيم آقابابايي، رييس هيات عامل صندوق تثبيت 
بازار سرمايه گفت: روز يكشنبه مبلغ 1۰۳۴ ميليارد تومان 
از سوي بانك مركزي به حساب معرفي شده متعلق به اين 

صندوق واريز شد.
پيش از اي��ن هم محم��د نهاونديان، مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور بانك مركزي را موظف كرده بود تا در راستاي 
اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ظرف مدت سه هفته 
نسبت به فروش تدريجي 2۰۰ ميليون دالر از منابع ارزي 
به حس��اب صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصل را به 

صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز كند. 
انتظار مي رفت كه پس از انتش��ار اين خبر ش��اهد رشد 
شاخص بازارسهام باشيم اما؛ شاهد بي اعتنايي هاي عمده 
بوديم و همچن��ان صف هاي فروش در ب��ازار ادامه دارد و 
تقربيا هر روز صف هاي ف��روش در حدود ۵ الي 6 ميليارد 
در بازار تش��كيل مي شود كه اين موضوغ مي تواند به بدنه 
بازارس��رمايه و همچنين اقتصاد كشور ضربه مهلك وارد 
كند. آمارهاي منتشر شده توسط گروه هاي مختلف نشان 
مي دهد كه از ميانه هاي مردادماه سال گذشته )يعني از آغاز 
روند اصالحي بازار( تاكنون در حدود 88 هزار ميليارد تومان 
توسط حقوقي هاي عمده به بازارسرمايه تزريق شده است 
اما؛ ديديم كه روند بازار تغييري نكرد و تنها سهامداران خرد 
بارمالي و مشكالت بازار را تحمل مي كنند و هرروز نيز شاهد 
از بين رفتن سرمايه سهامداران خرد و اعتراض آنان هستيم.
همچنين محمد ابراهيم آقاباباي��ي، مديرعامل صندوق 
تثبيت بازار سرمايه در گفت وگو با ايسنا، از تزريق 1۰۳۴ 
ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت 

بازار س��رمايه خبر داد و گفت: »اين نقدينگي به صندوق 
تثبيت تزريق شد و با بخشي از اين پول امروز خريدهايي 
در بازار سرمايه انجام شد.نمي توان همه منابع را در يك روز 
خريد كرد و صندوق تثبيت بازار امروز در چارچوب سازمان 
بورس بخشي از پول مذكور را سهم خريد. اين فرآيند در 
روزه��اي آينده هم ادامه خواهد داش��ت و حمايت از بازار 

سرمايه تداوم دارد.« 
برخي از كارشناسان بازارسرمايه براين نظرند كه صندوق 
ثبيت بازار يك پول هدفمند وارد بورس كرده است و اين 
هدفمند بودن به مرور مي تواند وضعيت را تغيير دهد و ما 
تا يك الي سه ماه آينده ش��اهد روند تغييرات در اين بازار 
باشيم. از سويي ديگر عده اي ديگر از كارشناسان بازارسهام 
مي گويند، فرقي ندارد چقدر پول و چگونه وارد بازار شود تا 
زماني كه اعتماد نباشد و هر مقام و مسوولي بتواند به راحتي 
در اين بازار دخالت كند نمي توان با تزريق پول اميدوار بود 

كه شاخص سبز و صف هاي فروش جمع شود.
»تعادل« در گزارش ها پيشين خود مشكالت بازار سهام را 
همراه با كارشناسان بازار بررسي كرده است. براي همين 
نمي توان انتظار داشت با تزريق اين مبلغ وضعيت بازار تغيير 
كند و بايد صبر كرد و ديد ميزان نقدينگي تزريق شده در 
بازار تا چه ميزان افزايش مي يابد. البته نكته مهم اينجاست 
كه مشخص نيست اين تزريق چندهفته و چند روز زمان 
ببرد )درست است مسووالن زمان مشخص شده اي تعيين 
كرده اند اما؛ بررسي وضعيت ماه هاي اخير بازار نشان مي دهد 
كه در بورس هيچ زمان مشخص شده اي وجود ندارد.( اگر 
يك مبلغ انبوه در زمان درس��ت وارد بازار مي ش��د، بدون 
درنظر گرفتن مشكالت؛ صف هاي فروش تا حدود زيادي 
جمع آوري مي شد اما؛ اينكه مبلغ مورد نظر به صورت خرد 
وارد بازار شود، نمي تواند چاره ساز باشد و البته شايد تغيير 

مولفه هاي اساسي بازار همزمان با تزريق پول صورت گيرد 
و درآن زمان مي توان به تغيير وضعيت و افزايش شاخص 

كل و درنهايت جمع شدن صف هاي فروش اميد بست.
البته نبايد به طور عام نسبت به بازار نااميد بود، در اين روزها به 
ميزان سهم هاي مثبت بازار افزوده شده وبرخي از سهامداران 
درحال خروج از زيان هستند و تنها اميدواري اين است كه 
وضعيت تمامي سهام بازارسرمايه اين وضعيت را تجربه 

كنند و به اعتماسازي و سوددهي برسند.

     مبلغ قابل توجهي وارد بورس نشد
محمدي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با »تعادل« 
مي گويد: واريز معادل ريالي ۵۰ ميليون دالر چندان رقم 
قابل توجهي نيست كه بتواند تكاني را به روند معامالت بازار 
بدهد و مسير شاخص بورس را به سمت صعودي كه بازار 
از مدت ها قبل در انتظار آن بود سوق دهد، سال گذشته 
سهامداران حقوقي و نيز دولت با سنجش واحد قيمتي 
دالر رقمي معادل ميلياردها دالر سهام به فروش رساندند. 
رقمي كه از معادل ۵۰ ميليون دالر با معادل ريالي به دست 
مي آيد به هيچ عنوان قابل مقايسه با ميزان فروش سهام از 
سوي حقوقي ها نيست. اكنون مجموع معامالت بازار طي 
يك روز به وضعيتي رسيده است كه معامالت خرد روزانه، 
رقمي بسيار ناچيز است و نمي تواند روزهاي خوشي را در 
بازار ايجاد كند. اگر قرار است اقدامي انجام شود تا در جهت 
بهبود وضعيت بازار موثر باشد واريز رقم ۵۰ ميليون دالر 
كه ميزان نهايي اين واريزها هم 2۰۰ ميليون دالر است 
نمي تواند تاثير چنداني را در بازار داشته باشد بلكه بهتر 
بود عددي قابل توجه معادل يك ميليارد دالر را به بازار 
تزريق كنند. معامالت روزهاي گذشته  بورس نشان داد 
كه رقم ۵۰ ميليون دالر نمي تواند كمك چنداني به بازار 

داشته باشد اما؛ نكته مثبت آن اجرايي شدن صحبت هايي 
بود كه از سوي مسووالن اعالم شد و به مرحله اجرا رسيد، 
اين موضوع در وضعيت فعلي معامالت بورس كه اعتمادها 
ب��راي س��رمايه گذاري در اين بازار كاهش يافته اس��ت 
مي تواند از اهميت زيادي برخوردار باش��د. اصلي ترين 
مشكل بازار عدم وجود اعتماد در معامالت بود و چنين 
تصوري وجود داشت كه قرار نيست حمايتي از بازار صورت 
گيرد ولي؛ تزريق اين مبلغ منجر به كاهش بي اعتمادي 
در بازار خواهد ش��د كه اين موض��وع مي تواند به عنوان 
مثبت ترين نكته در واريز اين مبلغ به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه محسوب شود. اكنون برخي به دنبال اين هستند 
تا تصميماتي اتخاذ شود كه بازار از طريق دامنه نوسان و 

حجم مبنا تحليل محوري شود.
بهتر بود مس��ووالن دامنه نوسان را يك باره و در وضعيتي 
كه معامالت به صورت نوساني در حركت بود را نامتقارن 
نمي كردند زيرا؛ در بين سهامداران چنين تصوري به وجود 
آمد كه بازار قرار است بيش از چند ماه گذشته ريزش داشته 
باش��د كه چنين تصميمي در بازار اتخاذ شده است. بايد 
اقدامي صورت گيرد كه ديگر تصميمات غيرتخصصي براي 
بازار گرفته نش��ود، زيرا اين موضوع باعث افزايش هيجان 
ايجاد شده بين سهامداران و شتاب در روند نزولي شاخص 
بورس خواهد شد. همچنين نبايد به محض اينكه بازار روند 
مطلوبي را به خود گرفت اجراي دستورالعمل ها منحل و بازار 
سهام به باد فراموشي سپرده شود. جبران پول هاي از دست 
رفته در بازار و ورود دوباره نقدينگي به بورس نيازمند زمان 
است كه نمي توان در كوتاه مدت در انتظار آن بود. با توجه به 
ريزش سنگيني كه شاخص بورس در چند وقت اخير تجربه 
كرده است، به نظر مي رسد كه بازار بتواند رشدي حدود 2۰ 

تا ۳۰ درصدي را تا پايان سال تجربه كند.

بازار سرمايهرويداد بازار سرمايه4   Wed.  May 19. 2021  1941   چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400    7  شوال 1442  سال هفتم    شماره

نزول بورس هاي جهاني
بيشتر شاخص هاي مهم بورسي جهان معامالت هفتگي 
را با ريزش شروع كردند. اقتصادهاي بزرگ دنيا كماكان 
تحت تاثير كرونا عملكرد بدي دارند: مركز آمار انگليس 
در گزارش��ي اعالم كرد اقتصاد اين كشور در سه ماهه 
منتهي به مارس به ميزان 1.۵ درصد كوچك شده است 
كه اين عملكرد ۰.۴ درصد كمتر از رشد ثبت شده بازه 
منتهي به ماه قبل بوده است. سال قبل پنجمين اقتصاد 
بزرگ جهان 1۰ درصد كوچك ش��ده بود كه بدترين 
عملكرد اقتصاد اين كشور طي سه قرن اخير بوده است. 
با كاهش محدوديت هاي كرونايي اميد مي رود رش��د 
اقتصادي در فصل بعد مجددا به محدوده مثبت برگردد.  
جوزف اشتلوتسفوتز، كارشناس ارشد سرمايه گذاري 
در موسسه اوپنهايمر اينوستمنتز گفت: كم كم در حال 
بازگشت به سطح اقتصادي قبل از آغاز كرونا هستيم و 
اين يك پيشرفت بزرگ و نشانه اي دلگرم كننده در غلبه 
بر يكي از جدي ترين بحران هاي مالي معاصر است. در 
نيمه دوم امسال مطمئنا اخبار بهتر بيشتري خواهيم 
داشت اما قطعا روزهاي پرنوسان بازارهاي مالي تكرار 
خواهد شد چرا كه هنوز هيچ كس نسبت به اينكه بحران 
به طور كامل پشت سر گذاشته شده است اطمينان ندارد.

در بورس امريكا و وال اس��تريت همه شاخص ها نزولي 
بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۴ درصد ريزش نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۳۴ هزار و 2۴۵.68 واحد بس��ته شد. 
شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.6 درصد كاهش تا سطح 
۴1۴8.۷۹ واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 1.۰۹ درصد 
كاهش در سطح 1۳ هزار و 28۳.۵۴ واحدي بسته شد.

در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
1۰۰« بورس لندن با ۰.1۵ درصد ريزش نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۷۰۳2.8۵ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش ۰.1۳ 
درصدي و ايستادن در سطح 1۵ هزار و ۳۹6.62 واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« بورس 
پاريس با عقبگرد ۰.28 درصدي در س��طح 6۳6۷.۳۵ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.11 
درصد باال رفت و به ۹1۵۵.6۰ واحد رسيد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد مختلفي داشتند؛ 
تا جايي كه شاخص »نيك كي 22۵« بورس توكيو ژاپن 
با ريزش ۰.۹2 درصدي تا س��طح 2۷ هزار و 82۴.2۳ 
واحدي پايين رفت. ش��اخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ ۰.۵۹ درصد باال رفت و در سطح 28 هزار و 
1۹۴.۰۹ واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« جهش 1.۴6 درص��دي را تجربه كرد و در 
سطح ۵18۴.۹8 واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس 2۰۰« بورس سيدني با ۰.1۳ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷۰2۳.۵6 واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

زمان عرضه سيمان
در بورس كاال فرارسيده

علي محمد بد، كارشناس صنعت سيمان در خصوص 
تأثير عرضه س��يمان در بورس كاال بي��ان كرد: عرضه 
سيمان در بورس كاال تاكنون بيشتر در حد وعده هاي 
تبليغاتي بوده و اميدواريم اين بار ش��اهد عملي شدن 
عرضه س��يمان در بورس كاال باش��يم. ورود سيمان به 
بورس كاال اتفاق بس��يار مثبتي براي صنعت س��يمان 
خواهد بود كه از شكل گيري بازار سياه سيمان در بعضي 
مناطق جلوگيري كند. در غير اين صورت، دوباره شرايط 

سال هاي قبل و بازار سياه سيمان را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: در ۳ سال اخير به رغم ركود، مصرف سيمان در 
كشور به شدت افزايش يافته است. قيمت پايين سيمان 
سبب تغيير الگوي مصرف سيمان و استفاده از بلوك هاي 
س��يماني و اس��كلت بتني در ساختمان سازي و حتي 
استفاده از سيمان در راه سازي و... شده است. تا جايي كه 
مصرف سيمان در سال ۹۹ رشد 1۷.۵ درصدي نسبت 
به سال ۹8 داشت. اين در حالي است كه با توجه به قيمت 
پايين سيمان، اكثر كارخانه هاي سيماني امكان تعميرات 
اساسي و ارتقاي خطوط توليد را نداشته و با تمام ظرفيت 
خود توليد نمي كنند. كاهش ميانگين توليد سيمان در 
كنار افزايش مصرف سيمان در كشور، عرضه و تقاضاي 
سيمان را برابر كرده و ديگر در صنعت سيمان، خبري از 
مازاد ظرفيت توليد نيست! اين كارشناس صنعت سيمان 
با اشاره به افزايش كرايه هاي حمل و اثر منفي آن بر بازار 
سيمان، گفت: پراكندگي كارخانه هاي سيماني در سراسر 
كشور و افزايش هزينه هاي حمل موجب شده در برخي 
مناطق كه تقاضاي سيمان بيش از عرضه بوده، بازار سياه 
سيمان شكل بگيرد. مثاًل با توجه به تقاضاي سيمان در 
استان تهران، محصول ش��ركت سيمان تهران توسط 
دالالن در بازار سياه با قيمتي باالتر از قيمت هاي مصوب 
عرضه مي شود. با ورود س��يمان به بورس كاال، قيمت 
محصول شركت هاي سيماني در مناطق پر تقاضا احتمااًل 
كمي افزايش خواهد يافت و سودي كه در حال حاضر به 
جيب دالالن مي رود، نصيب توليدكنندگان خواهد شد. 
محمد بد در رابطه با تأثير ورود سيمان به بورس كاال بر 
كيفيت س��يمان توليدي در داخل كشور اظهار كرد: از 
آنجاكه تمامي شركت هاي سيماني در حد استانداردهاي 
تعريف شده توليد مي كنند، محصول شركت هاي مختلف 
مش��كل كيفي براي ورود به بورس كاال نخواهد داشت. 
تنها مشكل همان كرايه هاي حمل باال است و اگر قيمت 
سيمان متعادل تر و منطقي تر شود، اين مشكل كمرنگ تر 
خواهد ش��د. معتقدم قيمت گذاري يكسان سيمان در 
تمامي مناطق كشور، سياست مناسبي نيست و وقت آن 
رسيده كه اين روش نادرست قيمت گذاري تغيير كند. 
در اين صورت شركت هاي سيماني كه در مناطق پر تقاضا 
قرار دارند و هزينه حمل كمتري به مصرف كننده تحميل 
مي كنند، مي توانند محص��ول خود را با قيمت باالتري 
عرضه كنند تا هم دست دالالن از بازار سيمان كوتاه شود 
و هم توليدكنندگان و مصرف كنندگان از مزاياي ورود 

سيمان به بازار شفاف بورس كاال منتفع گردند.

ايجاد ابزارهاي تازه
راهي براي افزايش جذابيت بازار

س�نا| احمد اتحادپور، كارش��ناس بازارسرمايه 
در خصوص روش هاي جذب س��رمايه به س��مت 
بازارسرمايه گفت: براي اين منظور بايد از ابزارهايي 
كه توان پوشش ريسك دارند، بيشتر بهره گرفت و 
در اين مسير سرمايه گذاران را با اين ابزارها بيشتر 
آش��نا كرد. روش فروش تعهدي سهام و همچنين 
انتشار اوراق تبعي از جمله اين روش هاست كه به 
نظر من بايد اس��تفاده بيشتري از آن كرد. با كمك 
اين ابزارها، سرمايه گذاران ديگر از ريزش قيمت ها 

نگراني ندارند.
اتحادپ��ور اضافه كرد: ب��ه نظر من اگ��ر ابزارهاي 
جديدي را به بازار معرفي كنيم، اقبال به بازار سرمايه 
باز مي گ��ردد. در عين حال، ش��ركت ها اين روزها 
گزارش هاي مناسبي را بر روي سايت كدال منتشر 
مي كنند كه حتي در ش��رايط فعل��ي هم مي تواند 
اعتماد را به بازار برگردان��د. به طور مثال زماني كه 
نس��بت قيمت به عايدي يك سهم) P/E( به ۳ يا ۴ 
برسد، ديگر كسي در بازار فروشنده نخواهد بود، در 
چنين شرايطي به اين دليل كه نرخ برگشت 2۵ تا 
۳۰ درصد است، احتمال باقي ماندن سرمايه گذار 

در بازار قدرت بيشتري مي گيرد.
اين كارشناس بازارسرمايه افزود: با توجه به مبالغ 
زيادي كه از بازار خارج ش��ده اس��ت، تزريق منابع 
محدود از طريق صندوق تثبيت شايد در طوالني 
مدت تاثير زيادي بر بازار نداش��ته باش��د، اما از آن 
جهت كه چني��ن اقداماتي نش��ان از توجه خاص 
مسووالن و دولت به بازارس��رمايه دارد، از اهميت 

زيادي برخوردار است. 
مديرعامل شركت س��بدگرداني آرمان اقتصاد با 
اشاره به راه اندازي طرح اتحاد بورس و صنعت بيمه 
گفت: از اين طريق افراد مي توانند از ميزان رشد در 
بازارس��رمايه بهره ببرند، اما هنگام ريزش، خطري 
متوجه كل بيمه نامه شان نباشد. در اين طرح، حدود 
6۰ درصد از منابع به طور مستقيم وارد بازارسرمايه 
مي شود تا با آن سرمايه گذاري داشته باشيم و مابقي 
منابع را هم مي توان در طرح هاي مشاركتي و اوراق 
مشاركت وارد كرد. در واقع، اين طرح امكان تضمين 
اصل سرمايه و سود سهامداران را فراهم كرده است.
اتحاد پور در پيش بيني از بازار تصريح كرد: در سال 
1۴۰۰ به بازار خوش بين هستم و پيش بيني مي كنم 
روند بازار صعودي باشد، به اين معني كه به احتمال 
زياد حداقل بازدهي حدود ۳۰ درصد را در اين بازار 
شاهد باشيم. وي به سهامداران توصيه كرد: به نظر 
من سهم هاي بنيادي را حتما نگهداري كنيد و در 
بلندمدت )حدود يكي دو سال آينده( از سهم خود، 
سود مناسب برداشت كنيد. شايد بتوان گفت خريد 
و فروش روزانه و نوسان گيري، بزرگ ترين آسيب را 
به سرمايه گذاران و سپس بازارسرمايه وارد مي كند. 
در نظر داشته باشيد كه بايد بر روي آينده صنعت 
خاص و شركتي كه مي خواهيم سهم آن را خريداري 
كنيم تمركز داشته و در شناخت آن تالش كنيم و 
خريد و نگهداشت سهم خود را بر اين مبنا قرار دهيم.

فوالد در بورس
پايين تر از نرخ جهاني

رزم حس��يني، وزير صنعت، مع��دن و تجارت كه 
همين چند ماه قبل بر سر موضوع قيمت گذاري 
دس��توري فوالد م��ورد انتقاد فع��االن صنعت و 
سهامداران فوالد قرار گرفت و البته بر عدم موافقت 
خود با قيمت گذاري دستوري تاكيد كرد، امروز در 
دفاعي منطقي و اقتصادي بر عليه قيمت گذاري 
دس��توري فوالد در صحن علني مجلس س��خن 

گفت.
عضو كابينه دولت دوازدهم يادآور شد: روز گذشته 
قيمت ش��مش فوالد 2۴ درصد پايين تر از قيمت 
جهاني در بورس عرضه شده كه در مجموع به منظور 
تكميل زنجيره فوالد و اصالح قيمت گذاري در بازار 
طرحي در اين وزارتخانه در دس��ت اقدام است و از 
نمايندگان مي خواهيم كه در اين مسير به وزارت 

صمت كمك كنند.
رزم حسيني افزود: در بخش ميلگرد هم نرخ ها 1۷ 
درص��د پايين تر بوده ضمن اينك��ه در مورد ورق با 
كمبود مواجه هستيم بنابراين به شركت هاي بزرگ 
توليدي اجازه داده شد كه واردكننده باشند و به اين 

روش بازار را تنظيم كنند.
وي تصريح كرد: بخشي از دليل افزايش نرخ فوالد به 
قيمت جهاني آن و بخشي نيز به قيمت گذاري كه در 
دوره فعاليت وزير گذشته صورت گرفته برمي گردد 
بنابراين ما در حال آماده كردن طرحي هس��تيم تا 
زنجيره فوالد را از س��نگ تا محصول نهايي كامل 
كنيم و در اين مسير نياز داريم كه هم آقاي كريمي 
قدوسي و هم كميسيون هاي اقتصادي و صنايع به 
ما كمك كنند ضمن اينكه بايد وضعيت بورس را هم 
رعايت كنيم به طوري كه سهامداران خرد كه مردم 
هستند آسيب نبينند و قيمت اين محصول در بازار 

نيز منطقي و متعادل شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ما در كنار اين 
افزايش قيمت ها با مش��كالتي اع��م از افزايش ۴۰ 
درصدي دس��تمزدها و افزايش سه برابري قيمت 
گاز مصرفي و افزايش ن��رخ حمل و نقل نيز مواجه 
بوديم ضمن اينكه بازرسي هايي نيز در حد مقدور 

انجام داديم.
عضو كابينه دولت دوازدهم يادآور شد: مجلس بايد 
براي انفالي ك��ه مطرح كردند قانون وضع كند و به 
دولت اجازه دهد براساس قانون قيمت بيت المال 
و اموال دولت و حكومت را به درستي دريافت كند. 
طبق قانون سال گذشته دو برابر هم حقوق دولتي و 
هم حق انتفاعي كه بدان اشاره شد را پرداخت كرديم 
ضمن آنكه عددي كه مجلس براي اين بخش تعيين 

كرد امسال اجرا مي شود.

»تعادل«وضعيتتزريقنقدينگيبهبازارسهامرابررسيميكند

روي برگرداندن سهامداران از حمايت هاي بورسي

افت دوباره شاخص كل بازار سرمايه
ش��اخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه شنبه، 28 ارديبهشت ماه يك هزار و 111 واحد 
افت داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون 
و 1۷۳ هزار واحد رس��يد. برپايه معام��الت اين روز بيش 
از چهار ميليارد و 8۹1 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش ۳۳ هزار و 1۳2 ميليارد ريال داد و س��تد 
شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با سه هزار و ۷86 
واحد كاهش به ۴۰2 هزار و ۷۹2 واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با دو ه��زار و ۴۵2 واحد افت به 26۰ هزار و 82۷ 
واحد رسيد. ش��اخص بازار اول ۹21 واحد و شاخص بازار 
دوم يك هزار و 8۷۴ واحد كاهش داش��تند. حقوقي ها در 
سومين روزكاري هفته حدود ۵۰۰ميليارد تومان وارد بازار 
سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و 61۰ميليارد 
تومان بود، اشخاص حقوقي ۳6درصد يعني ۹۳۰ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان 1۹درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بازارسهام در 
سه گروه »مواد و محصوالت دارويي«، »خودرو و ساخت 
قطعات« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »ساير واسطه گري هاي مالي« 
و »الستيك و پالستيك« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نماد »بركت«، »خساپا« و »وپاسار« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 
بيشتر به »اپال«، »فجر« و »وپارس« معطوف بود. عالوه بر 
اين در بين همه نمادها، نماد »ملي صنايع مس ايران« با 
يك هزار و 2۹2 واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با ۹۹۳ 
واحد، »توسعه معادن و فلزات« با ۷۷2 واحد، »نفت و گاز 
پتروشيمي تامين« با 688 واحد، »صنايع پتروشيمي خليج 
فارس« با 6۴2 واحد، »فرآوري معدني اپال كاني پارس« 
با ۴1۷ واحد، »بانك پارس��يان« با ۳۰۳ واحد، »معدني و 
صنعتي گل گهر« با 2۷۳ واحد، »شركت سرمايه گذاري 
ملي ايران« با 16۵ واح��د، »پااليش نفت تهران« با 1۴۹ 
واحد و »پتروشيمي بوعلي سينا« با 1۰8 واحد تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داشتند. در مقابل »ايران خودرو« با 682 
واحد، »بانك تج��ارت« با ۵12 واحد، »مخابرات ايران« با 
۵۰۷ واحد، »سايپا« با ۴۴2 واحد، »بانك صادرات ايران« 
با ۳61 واحد، »كشتيراني جمهوري اسالمي ايران« با ۳۳۷ 
واحد، »صنعتي بهشهر« با 2۹6 واحد، »فرآورده هاي نسوز 
آذر« با 2۹6 واحد، »توليدي فوالد س��پيد فراب كوير« با 

222 واحد، »گروه بهمن« ب��ا 2۰۷ واحد، »گروه مپنا« با 
188 واحد و »ايران ترانس��فو« با 1۷۹ واحد تاثير منفي را 
بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، نماد »گروه 
دارويي بركت«، »ايران خودرو«، »سايپا«، »ملي صنايع مس 
ايران«، »فوالد مباركه اصفهان«، »توسعه و عمران اميد« 
و »پتروشيمي بوعلي سينا« در گروه نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 
۷6۹ ميليون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۵۳۵ ميليارد 

ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز 18 واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال 1۷ ه��زار و ۷۷۵ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار ۹6۵ ميليون و ۵82 هزار برگه سهم به 

ارزش 126 هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روز نماد »هلدينگ صناي��ع معدني خاورميانه«، 
»بيمه پاسارگاد«، »شير پاستوريزه پگاه گيالن«، »زغال 
سنگ پرورده طبس«، »سرمايه گذاري مس سرچشمه«، 
»توليدات پتروشيمي قائد بصير«، »مجتمع الستيك يزد« 
و »فوالد هرمزگان جنوب« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار 
داشتند. در مقابل »پتروشيمي تندگويان«، »سنگ آهن 
گهرزمين«، »پتروش��يمي مارون«، »صنايع چوب خزر 

كاسپين«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »سيمان ساوه«، 
»توسعه و عمران استان كرمان«، »شركت سرمايه گذاري 
صبا تامين« و »توليد برق عس��لويه مپنا« تاثير منفي بر 

شاخص فرابورس داشتند.
در چهارمين روزكاري هفته افزايش سهام حقيقي ها در 
1۹نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 1۰۴نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول 
8۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۵۳۰ميليارد 
تومان بود. آخرين قيمت 28نماد حداقل سه درصد نسبت 
به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۳66نماد با كاهش 

بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

     تغيير ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۰.2درصد افزايش يافت و 
ارزش سبد ۵۳2هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 11 ميليون و ۳6هزار تومان و 2۰ ميليون 
و ۷8۹هزار تومان رس��يد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
6۰درصد قابل فروش سبد ۵۳2هزار توماني سهام عدالت 

به 6 ميليون و 621هزار تومان رسيده است.

     روي خط كدال
برخي از اطالعات نمادهاي مهم بر روي كدال بدين شرح 

است:  حسابرس قانوني شركت بورس كاالي ايران با نماد 
»كاال« با افزايش سرمايه 1۰۰درصدي اين شركت از محل 
سود انباشته و ساير اندوخته ها موافقت كرد. شركت گروه 
بهمن با نماد»خبهمن«برنامه انتشار اوراق مرابحه توسط 
شركت بهمن موتور را اعالم كرد.  شركت گروه صنايع كاغذ 
با نماد »چكاپا«از دريافت مجوز س��يب سالمت و پروانه 

بهداشتي محصوالت خبر داد.
بنابر اعالم ش��ركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي 
با نماد»غش��اذر« اين ش��ركت در س��ال مالي منتهي به 
۹۹.12.۳۰، به ازاي هر سهم 12۰ريال سود كسب كرده 
است و 86ريال از آن را بين سهامداران خود تقسيم مي كند.

شركت س��رمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات با نماد 
»وسپهر« اعالم كرد 1.۰۰6ريال از 1.1۷2ريال سود خالص 
به ازاي هر سهم خود را در سال مالي منتهي به ۹۹.12.۳۰، 

بين سهامداران توزيع مي كند.
شركت سيمان ساوه با نماد »ساوه« در سال مالي منتهي به 
۹۹.12.۳۰، براي هر سهم ۵.1۷۵ريال سود محقق كرده 
 است كه ۴.8۷۰ريال از آن را، بين سهامداران خود تقسيم 

خواهد كرد.
سود خالص شركت توزيع داروپخش با نماد »دتوزيع« در 
12ماهه منتهي به 1۳۹۹.12.۳۰، با 11۷درصد افزايش به 
22۰ميليارد تومان رسيد. همچنين سود خالص هر سهم 

دتوزيع ۳.6۵۹ريال رقم خورد.
شركت ليزينگ پارسيان با نماد »ولپارس« صورت هاي 
مالي سه ماهه منتهي به 1۴۰۰.۰1.۳1 را منتشر كرد كه 
طبق آن »ولپارس« طي اين مدت 16ميليارد و ۴۵۵ميليون 
تومان سود خالص، شناسايي كرده   است كه نشان از كاهش 

چهار درصدي اين مبلغ نسبت به سال گذشته دارد.
شركت پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس« بر اساس 
صورت  مالي يك ساله خود منتهي به 1۳۹۹.12.۳۰ در اين 
مدت 6هزار و 1۰۵ميليارد تومان سود خالص كسب كرد 
كه نسبت به دوره گذشته 1۰8درصد افزايش يافته است. 
همچنين سود خالص هر سهم به 2۵.۴۴1ريال رقم خورد.

شركت توليد نيروي برق آبادان با نماد »آبادا« طبق صورت  
مالي يك ساله منتهي به 1۳۹۹.12.۳۰خود در اين مدت 
۹۵ميليارد و 6۰۰ميليون تومان سود خالص كسب كرد 
كه نس��بت به دوره گذشته 6۴درصد افزايش يافته است. 

همچنين سود خالص هر سهم به ۳8۳ريال رقم خورد.



گروه راه و شهرسازي|
نتايج بررس��ي هاي آماري و همچنين نظر سنجي از 
فعاالن بازار مسكن تهران نشان مي دهد كه قيمت هاي 
مسكن طي 3 سال گذشته ركورد تازه اي طي 30ساله 
گذشته بر جاي گذاشته است و از همين رو است كه 
مردم همچنان تصور مي كنند ك��ه صعود قيمت ها 
بناي ايستادن ندارد و تنها در سال 1400 توقفي در 
برابر تورم خواهد كرد و از سال 1401 بار ديگر به روند 

افزايشي خود باز خواهد گشت.
نتايج به دست آمده از يك پژوهش درباره بازار مسكن 
شهر تهران كه 1۶ شاخص را مورد ارزيابي قرار داده، 
نشان مي دهد كه در سال هاي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بيشترين 
و مداوم ترين افزايش قيمت مسكن در 30 سال اخير 
رقم خورده و احتمال اينكه قيمت واقعي مسكن در 
باالترين سطح خود باشد، بسيار زياد است. بنابراين 
احتماال در سال جاري روند تثبيت قيمت مسكن كه 
با توجه به تورم به معناي كاهش قيمت واقعي است، 

آغاز مي شود.
در پژوهشي كه با عنوان »آيا بازار مسكن وارد حباب 
شده است؟« 1۶ ش��اخص درخصوص بازار مسكن 
شهر تهران مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين بررسي 
در دو قس��مت با عنوان »ش��اخص هاي مس��كن« و 
»پرسشنامه از متقاضيان بالقوه خريد« انجام شده كه 
در بخش شاخص هاي مسكن، تغييرات ساالنه قيمتي 
مس��كن در تهران، ش��اخص قيمت به رهن و اجاره، 
نسبت قيمت به دس��تمزد، تعداد معامالت و بررسي 
جس��ت وجوي كلمه »قيمت خانه« توسط كاربران 
اينترنت پرداخته شده است. قسمت دوم اين پژوهش 
نيز به نتايج 11پرسش از متقاضيان بالقوه خريد ملك 

اختصاص يافته است.
به گزارش ايس��نا، طبق اطالعات س��امانه كيليد از 
ش��اخص هاي اقتصادي و نتايج پرسشنامه مي توان 
اينگونه استنباط كرد كه با افزايش قيمت مسكن در 
س��ال هاي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتيب با ۷0 درصد، 10۲ 
درصد و ۸۵ درصد بازار مسكن وارد رفتارهاي هيجاني 
و حبابي شده و نگاه به خريد ملك به عنوان يك كاالي 
سرمايه اي بيش از گذشته شده و احتمال اينكه قيمت 
واقعي مسكن در باالترين سطح خود باشد بسيار زياد 
اس��ت. با توجه به اينكه كش��ور ما هميشه تورم دارد 
كاهش اسمي قيمتها ممكن است رخ ندهد، اما قيمت 
واقعي مسكن )تورم در رفته( احتماال كاهش مي يابد.

   تغييرات ساالنه قيمت مسكن در تهران
در اين داده ها از س��ال 13۷0 تا 13۹0 از ش��اخص 
ميانگين وزارت راه و شهرسازي استفاده شده است. از 
سال 13۹0 تا 13۹۹ از شاخص كيليد استفاده شده 
است. ميزان رشد در سال هاي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتيب 
۷1، 103 و ۸۵ درصد بوده اند. اين افزايش بيشترين 
و مداوم ترين افزايش قيمت مسكن در 30 سال اخير 
بوده اند. ما يك سال در سال ۸۶ افزايش ۸1 درصدي 
را شاهد بوديم و در سال هاي ۷4 و ۷۵ به ترتيب رشد 
۶1 درصدي و ۶۷ درصدي داشته ايم. بر اين اساس، 
در طول 30 سال فقط 4 سال افزايش متوالي باالي ۷0 
درصد در قيمت مسكن را مشاهده كرده ايم و آن هم 
در سال هاي ۸1، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده اند. افزايش مداوم 
و بسيار شديد سال هاي اخير ممكن است ذهنيتي در 
خريداران به وج��ود آورد كه اين روند همچنان ادامه 
پيدا مي كن��د و انگيزه مردم براي س��رمايه گذاري را 

افزايش دهد.

    شاخص قيمت به رهن و اجاره
اين شاخص يكي از شاخص هايي است كه تا حدودي 
به ما نشان مي دهد آيا قيمت مسكن حبابي شده است؟ 
در اين بخش ش��اخص قيمت ملك به اجاره در شهر 
تهران در س��ال ۹۹ به باالترين حد خود در طول 30 
سال اخير رسيده و اين عدد در طول تاريخ بي سابقه 
بوده است. اين عدد در سال ۷۵ به ۲۸ رسيده بود اما 
امروز ركورد 30 ساله خود را زده و اين نسبت به ۲۹.۵ 

رسيده است.

     نسبت قيمت به دستمزد
يكي از شاخص ها براي بررسي اينكه قيمت دچار اضافه 
جهش ش��ده است، نسبت قيمت به دستمزد است و 
براي اينكه اين عدد ملموس تر باشد تعداد سال هاي 
انتظار براي خريد يك ملك ۵0 متري باتوجه به حداقل 
دستمزد هر سال و قيمت ملك بررسي شده است. اگر 

فرض كنيم كه فرد يك سوم از درآمد خود را در هر ماه 
براي خريد خانه پس انداز كند چه مدت طول مي كشد 
تا خانه اي خريداري كند؟ در اين شاخص هم با عدد 
1۵4 سال به بيشترين ميزان خود در طول 30 سال 

خود رسيده است.

   تعداد معامالت طي 10 ساله اخير؟
يكي ديگر از شاخص هايي كه مي توان بررسي كرد، 
تعداد معامالت اس��ت كه نشان مي دهد بازار مسكن 
ش��هر تهران وارد ركود شده اس��ت. از سال ۸۹ تا ۹۶ 
به طور متوسط ساالنه 1۶3 هزار معامله خريد در بازار 
مسكن تهران انجام مي شده، اما در سال هاي ۹۷، ۹۸ 
و ۹۹ به طور متوسط 100 هزار معامله انجام شده است. 
در سال هاي ۹۸ و ۹۹ تعداد معامالت به ۸4 هزار واحد 
مسكوني در سال نزول كرده كه تقريبا نصف ميانگين 
سال هاي ۸۹ تا ۹۶ بوده است. اين اعداد به خوبي نشان 
مي دهد كه افزايش بي سابقه قيمت مسكن باعث ركود 
ش��ديد در اين بازار شده و بخش تقاضاي مصرفي در 

بازار كاهش جدي يافته است.

    جست وجوي »قيمت خانه« در اينترنت
يكي از ابزارهايي كه مي توان براي بررس��ي حباب ها 
انجام داد، ابزار گوگل ترند است كه ميزان جست وجوي 
كاربران يك كشور روي كلمات را در سال هاي مختلف 
نش��ان مي دهد. بر اساس داده هاي گوگل ترند كلمه 
»قيمت خانه« در سه س��ال گذشته نسبت به ساير 
سال ها توسط كاربران ايران بيشتر جست وجو شده 
اس��ت. اين موضوع نش��ان مي دهد، افزايش قيمت 
در س��ال هاي اخير باعث ش��ده بود تا مردم بيش��تر 
تغييرات قيمت مسكن را رصد كنند. بيشترين ميزان 
جست وجوي اين كلمه از سوي كاربران در دوره 10 
س��اله اخير مربوط به بازه ارديبهشت تا مهر سال ۹۹ 
بوده است. اين داده ها نشان مي دهد احتمال حباب 

مسكن در آن زمان بيشتر از ساير دوران است.
البت��ه ناگفته نماند كه در اين زم��ان دولت دو مرتبه 
خواس��تار ح��ذف قيم��ت از آگهي ه��اي امالك در 
س��ايت هاي تبليغاتي امالك ش��د تا با حذف قيمت 
از روند افزايشي قيمت مس��كن جلوگيري كند، اما 
اين موضوع فقط باعث افزاي��ش هزينه خريداران و 
فروش��ندگان براي آگاهي از قيمت روز مسكن شد 
و هيچ اثري در جلوگيري از افزايش قيمت مس��كن 

نداشت.

     نتايج نظرسنجي از كاربران اينترنتي
بخش دوم اين پژوهش، 11 سوال از متقاضيان بالقوه 
خريد )كاربران سايت( پرس��يده شده است. ابتداي 
س��ال 1400 از كاربراني كه مي خواس��تند تغييرات 
قيمتي مس��كن خود را در س��ايت رصد كنند يا در 
جست وجوي خريد ملك بودند نظرسنجي به عمل 
آمده و ديدگاه و نظرات آنها درباره بازار مسكن دريافت 

شده است.

نتايج سوال اول كه 4۹0 نفر به آن پاسخ داده اند، نشان 
مي دهد كه حدود 44 درصد از اين افراد در پنج سال 

گذشته خانه اي خريداري نكرده بودند.
س��وال دوم اين بود كه »به چ��ه منظوري ملك خود 
را خريداري كرده اي��د؟« كه 33 درصد افرادي كه در 
يك سال اخير خانه خريده اند، به قصد سرمايه گذاري 
تهيه كرده بودن��د. در حالي كه اين عدد براي افرادي 
كه يك تا 3 سال يا 3 تا ۵ سال خريداري كرده بودند 
11 درص��د و 13 درصد بود. اين موضوع حاكي از آن 
اس��ت كه تقاضاي سرمايه اي در بازار مسكن در سال 
گذشته زياد شده و نگاه به مسكن به عنوان يك كاالي 

سرمايه اي در سال اخير شدت يافته است.
»خري��د خانه، امروز در تهران به چه ميزان ريس��ك 
دارد؟« اين عنوان سوال س��وم بوده كه 30 درصد از 
پاس��خ دهندگان آن را داراي ريسك زياد، 34 درصد 
بدون ريسك و 3۶ درصد تا حدي ريسك دانسته اند.

در س��وال چهارم از كاربران خواسته ش��ده تا رفتار 
 قيمتي بازار مسكن شهر تهران را در سال هاي آينده 
پيش بين��ي كنند. ۵۶ درصد تصور اي��ن را دارند كه 
قيمت مسكن در سال هاي آتي بيش از تورم افزايش 
مي يابد. اين نشان مي دهد كه همچنان مردم تصور 
مي كنند كه قيمت مسكن روند افزايشي خود را حفظ 

مي كند و انتظار افزايش قيمت را دارند.
انتظ��ار داريد در 1۲ م��اه آينده چن��د درصد ارزش 
خانه هاي تهران تغيير كند؟ پاسخ دهندگان به پرسش 
پنجم 4۵3 نف��ر بودند كه به طور ميانگين ۲۸ درصد 
افزايش قيمت مسكن را براي سال آينده پيش بيني 

كرده اند.
سوال شش��م اين است كه طي 10 سال آينده انتظار 
داريد ارزش خانه هاي تهران به طور متوس��ط ساالنه 
چن��د درصد تغيير كند؟ ۷۵ درصد افزايش س��االنه 
قيمت مس��كن را براي 10 س��ال آينده پيش بيني 

كرده اند.

    1400؛ فرصتي براي خريد خانه
همچنين ۶۹ درصد كاربران در پاسخ به سوال هفتم 
كه سال 1400 زمان مناسبي براي خريد ملك است 
زيرا قيمت مسكن در سال هاي آتي افزايش مي يابد، 
گزينه موافقم را انتخاب كرده اند. زيرا انتظار دارند كه 

قيمت همچنان افزايش يابد.
سوال هش��تم اين بوده كه اگر شخصي امروز مسكن 
خريداري نكند احتماال بعدا قادر به تهيه خانه نخواهد 
بود؟ ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان جواب مثبت داده اند.
در مكالمات چند ماه گذشته با دوستان و همكاران، 
به چه ميزان ش��رايط بازار مس��كن مورد بحث قرار 
گرفت؟ 4۸۶ نفر به س��وال چهار گزينه اي نهم پاسخ 
داده اند كه نش��ان مي دهد 44 درصد از افراد به طور 
مكرر با دوستان و آشنايان خود در رابطه با بازار مسكن 

صحبت كرده اند.
سوال 10 اين است كه به نظر شما كدام بازار بهترين 
بازار براي سرمايه گذاري بلندمدت است؟ 4۹ درصد 

از كاربراني كه به اين سوال جواب داده اند بازار مسكن 
را مناسب براي سرمايه گذاري ديده اند، بعد از آن 1۹ 
درصد بازار رمزارزها را مناسب ديده اند، 1۵ درصد بازار 
سرمايه، 14 درصد بازار سكه و طال و ۲ درصد بازار ارز 

را مناسب ديده اند.
در چند ماه اخير در مكالمات با دوستان و آشنايان در 
رابطه با كدام بازار بيشتر بحث شد كه بيشترين راي 
را بازار س��رمايه با 33 درصد، بعد از آن به ترتيب بازار 
مسكن با ۲۵ درصد، بازار رمزارزها 1۹ درصد، بازار ارز 
1۹ درصد و در نهايت بازار سكه و طال با ۸ درصد رتبه 

آخر را در بين پاسخ كاربران داشته است.

   منظور از حباب چيست؟
در مقدمه اين مقاله به بررسي اين موضوع كه در چه 
شرايطي مي توان گفت يك بازار حباب دارد پرداخته 
شده است. شيلر و كيس در مقاله سال ۲003 با عنوان 
»آيا در بازار مس��كن حباب وجود دارد« بر اين باورند 
كه در كاربرد گسترده اين اصطالح به وضعيتي گفته 
مي ش��ود كه انتظارات بيش از حد م��ردم، از افزايش 
قيمت در آينده باعث افزايش موقت قيمتها مي شود. 
در حين حباب قيمت مسكن، خريداران مسكن فكر 
مي كنند خانه اي كه براي آنها بسيار گران است اكنون 
يك خريد قابل قبول است؛ زيرا با افزايش قابل توجه 
قيمت در آينده س��ود زيادي خواهن��د برد و با توجه 
به اينكه افزايش قيمت مس��كن در سال هاي آتي از 
پس انداز بازده��ي بهتري دارد، ني��ازي به پس انداز 
زيادي ندارن��د. افرادي ك��ه در دوران حباب قيمتي 
موفق به خريد خانه نش��ده اند نگرانن��د كه اگر امروز 
موفق به خريد ملك نشوند احتماال در آينده با سختي 
بيشتري قادر به خريد مسكن خواهند بود. بنابراين 
انتظ��ار افزايش قيمت در آينده اثر جدي بر س��مت 
تقاضاي ملك مي گذارد، اگر مردم انتظار داشته باشند 
كه قيمت ملك كاهش پيدا نكند، و مطمئن باش��ند 
براي مدت طوالني قيمت ملك كاهش پيدا نمي كند، 
آنها مسكن را به عنوان يك دارايي با ريسك كم قلمداد 
مي كنند. در اين ش��رايط تقاضاي سرمايه گذاري در 
ملك شدت بيش��تري مي گيرد و با افزايش تقاضاي 
س��رمايه گذاري احتمال حبابي ش��دن بازار مسكن 
زياد مي ش��ود. يكي از ويژگي هاي حباب مسكن اين 
اس��ت كه خريد ملك جهت افزاي��ش قيمت آن در 
آينده است نه براي لذت زندگي در آن. اگر انتظارات 
افزايش س��ريع و مداوم قيمت ها يك عامل موثر در 
ايجاد انگيزه براي خريداران ملك باشد، در آن صورت 
قيمت مسكن به صورت ذاتي بي ثبات است. قيمت ها 
هميشه نمي توانند با سرعت باال بروند و هنگامي كه 
مردم متوجه شوند افزايش قيمت ها متوقف شده است، 
حمايت براي پذيرش قيمت هاي باال شكسته مي شود 
و قيمت ها در نتيج��ه كاهش تقاضا، )در اقتصادهاي 
س��الم با نرخ تورم تك رقمي( كاهش پيدا مي كنند، 
در كشور ما اما نرخ رشد قيمت مسكن كمتر از تورم 

عمومي  مي شود و درنتيجه آن حباب مي تركد.
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دليل عقب نشيني شهرداري از 
خريد واكسن كرونا

ناهيد خداكرمي رييس كميته س��المت شوراي 
شهر تهران دليل عقب نشيني شهرداري از ورود به 
عرصه خريد واكسن كرونا را وجود ۲00 ميليون دوز 

واكسن تقلبي در دنيا اعالم كرد.
خداكرمي گفت: محس��ن هاشمي رييس شوراي 
شهر تهران در ستاد ملي كرونا در مورد خريد واكسن 
از بخش خصوصي صحبت هايي داشت كه در اين 
جلسه عنوان ش��د ۲00 ميليون واكسن تقلبي در 
دنيا توليد ش��ده و از آنجايي كه بيم آن مي رفت از 
طريقي وارد كشور شود خريد بخش خصوصي براي 
تهيه واكسن منتفي شد لذا طرحي كه در اين زمينه 
داده بوديم فعاًل مس��كوت ماند تا وزارت بهداشت 

تأييدهاي الزم را اعالم كند.
او همچني��ن در پاس��خ به اينكه ش��وراي ش��هر 
ب��راي مقابله با مواردي از قبيل ضرب و ش��تم يك 
دس��تفروش در ش��هرري طي روز عي��د فطر چه 
اقدامي در دس��تور كار قرار داده است؟ اظهار كرد: 
همه رسانه ها اطالع دارند كه طي 4 سال گذشته و 
در شوراي پنجم مهم ترين مشكل در زمينه برخورد 
با دستفروشان بوده و خوشبختانه چنين اتفاقاتي 
تقريبًا به صفر رس��يده بود و مامورين ش��هرداري 
با صب��وري، تعامل و ت��اب آوري باال س��اماندهي 
دستفروش��ان را به آرامي و با رعايت احترام انجام 
داده اند، ولي به هر حال اخيراً اين اتفاق ايجاد شد و 
شورا هم شديداً بر روي اين قضيه حساس شد و به 
شهردار تذكر داده شد. بر اساس اطالعات دريافتي 
گويا شوراي تأمين شهرستان ري نسبت به تغيير 
محل دستفروشان تصميم گيري كرده و بر همين 
اساس به شهرداري منطقه تكليف شده است نسبت 
به جمع آوري اين اف��راد اقدام كنند كه اجراي اين 

حكم با مقاومت دستفروشان مواجه شد.
رييس كميته سالمت شوراي ش��هر تهران افزود: 
البته رفتار مامور شهرداري را توجيه نمي كنيم قطعاً  
بايد اين موضوع با احترام و صبوري انجام مي گرفت، 
 رفت��ار ني��روي خدمات ش��هري محكوم اس��ت 
هر چند كه آنها حكم داشته اند اكنون بايد با خاطيان 
برخورد شود و از همه ماموران خدوم خدمات شهري 
هم تقاض��ا دارم تاب آوري خود را افزايش دهند و با 
احترام در اجراي حكم با دستفروشان برخورد كنند. 
ش��هرداري هاي مناطق هم هر چه سريع تر مكان 
مناسب استقرار دستفروشان را ساماندهي كنند تا 
اين افراد براي معيشت شان مشكلي نداشته باشند.

خداكرمي در پاسخ به اينكه پيروز حناچي شهردار 
تهران اخيراً در نشست خبري اعالم كرد كه انتشار 
في��ش حقوقي مدي��ران به صالح نيس��ت ميزان 
حقوق مديران شهري ميانگين چقدر است و چرا 
شوراي ش��هر كه شعار شفافيت دارد نسبت به اين 
موضوع حساس نبوده است؟ نيز گفت: در كشور ما 
متأسفانه يك پيچيدگي هايي در مورد شفافيت ها 
به ويژه در زمينه حقوق ه��ا و درآمدها وجود دارد 
و در ش��هرداري آنطور كه بايد عمل نشده در بدنه 
ش��هرداري بسياري نسبت به انتش��ار نام و ميزان 
درآمدشان مقاومت مي كنند و تمايلي براي انتشار 
فيش حقوقي ش��ان ندارند. ما پيشنهاد مي كنيم 
اين موضوع از طريق مجلس به صورت قانون درآيد 
تا ش��هرداري بتواند بهتر در اين زمينه عمل كند و 
اين اعتراض وجود نداشته باشد كه چرا نيروي بقيه 
سازمان ها فيش حقوقي شان را منتشر نمي كنند و 

نيروهاي شهرداري ملزم به اين كار شوند.
او افزود: ميزان حقوق نسبت به حجم كار مديران 
شهري كه ش��بانه روزي كار مي كنند چندان زياد 
نيس��ت البته از مي��زان عددي آن اط��الع دقيقي 
ندارم و موافق هستم كه همه چيز بايد شفاف باشد 
در اي��ن زمينه پيروز حناچي ش��هردار تهران بايد 

پاسخگو باشد.
او اظهار كرد: حناچي شهردار پايتخت استاد تمام 
دانشگاه، معمار و سابقه باالي مديريتي دارد و فردي 
محسوب مي ش��ود كه طبيعتًا از نظر اشل حقوقي 
باالترين ميزان حقوق را در شهرداري دارد، از طرفي 
شهردار تهران هم ضريب حقوقي خاصي دارد ولي 
هر چه ميزان حقوقش باشد بر مبناي موازين قانوني 
اس��ت و نه بيش از آن و يادآوري مي كنم كه فردي 
با شرايط حناچي اگر شهردار نبود درآمدي بسيار 

بيشتر از حقوق شهرداري داشت.
 خداكرمي در پاس��خ به اينكه اعضاي شوراي شهر 
چقدر حق��وق دريافت مي كنند؟ ني��ز گفت: من 
خيلي از جزييات و مبلغ حقوق و دستمزد اعضاي 
شورا اطالعي ندارم ولي از ابتداي فعاليت در شوراي 
پنجم و شروع كار ۵ ميليون تومان حقوق مي گرفتيم 
سال دوم دريافتي هاي اعضا حدود ۶ ميليون تومان 
بود و گويا چ��ون حقوق اعضاي ش��ورا ضريبي از 
حقوق شهردار است و آقاي حناچي به دليل استاد 
تمام بودن حقوق باالتري نسبت به ساير شهرداران 
داشتند، از اين رو، حقوق اعضاي شورا هم تغيير كرد 
و از سال ۹۹ حقوق هاي اعضاي شوراي شهر حدود 
۲.۵ برابر ش��د كه البته همه تقريبًا حقوق مساوي 
دارند و فرقي ندارد كه فرد س��ابقه فعاليت در شورا 
داشته باشد يا عضو هيات علمي باشد، البته برخي 
از اعضاي شورا كه كارمند شهرداري هستند، همان 

حقوق شهرداري را مي گيرند.
او همچني��ن با بيان اينكه تعيي��ن حقوق اعضاي 
شوراي شهر بر اساس دستورالعمل ابالغي وزارت 
كشور و مصوبه هيات وزيران تعيين مي شود، اظهار 
كرد: اغلب اعضا زمان بيش��تري در ش��وراي شهر 
حاضر هستند و غير از جلس��ات صحن كه دو روز 
شورا تشكيل مي شود بازديدها و جلسات متعددي 
هم داريم و تقريبًا عضويت در ش��وراي شهر تهران 
يك كار تمام وقت اس��ت. ناگفت��ه نماند كه اغلب 
مدارك تحصيلي اعضاي شورا هم كارشناسي ارشد 
يا دكترا است و چندين نفر از آنها عضو هيات علمي 
هستند و با توجه به اين موضوعات حقوق چندان 

چشمگيري هم ندارند.

  تجمع اعتراضي كاركنان هما 
در ترمينال۲ مهرآباد 

صبح ديروز تعدادي از كاركنان شركتي ايران اير كه 
در بخش خدمات فرودگاهي مشغولند، در اعتراض 
به احتمال حذف نيروهاي شركتي، در ترمينال ۲ 

مهرآباد تجمع كردند و پروازها با تأخير مواجه شد.
ب��ه گزارش  مهر، صبح ديروز تع��دادي از كاركنان 
شركتي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( 
كه در يكي از ش��ركت هاي پيمانكار اي��ران اير به 
عنوان پرس��نل خدمات فرودگاهي مشغول به كار 
هس��تند، در اعتراض به تصميم ايران اير مبني بر 
احتمال عدم تمديد قرارداد نيروهاي ش��ركتي در 
س��ال جاري، در ترمينال ۲ مهرآباد تجمع كرده و 

دست از كار كشيدند.
اين اقدام كه با تعويق برخي پروازها و معطلي مردم 
و مسافران در ترمينال ۲ مهرآباد همراه شد، سبب 
شد تا با پادرمياني برخي مسووالن شركت فرودگاه ها 
و مدي��ر ترمينال ۲، اين افراد ب��ه محوطه ايران اير 

منتقل شوند.
پي��ش از اين ني��ز عليرض��ا برخ��ورد مديرعامل 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران در گفت وگو 
با  مهر از برنامه ريزي اين شركت براي عدم تمديد 
قراردادهاي نيروهاي شركتي، خدماتي و فضاي سبز 
ايران اير به دليل باال بودن تعداد پرسنل اين شركت 
اعم از شاغل و بازنشسته و ناتواني در پرداخت حقوق 

و مزاياي كاركنان آن خبر داده بود.
گفتني اس��ت اي��ران اي��ر اين روزها با مش��كالت 
گسترده اي دس��ت به گريبان بوده و حتي محمد 
اسالمي وزير راه در نامه اي به مديرعامل هما، نسبت 
به تعويق در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل 
و بازنشسته اين شركت در ماه جاري انتقاد كرده بود.
محمود واعظي مس��وول دفت��ر رييس جمهور در 
اواخر بهمن ماه سال گذشته در نامه اي به نوبخت 
معاون رييس جمه��ور و رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه دستور داده بود تا براي رفع مشكالت هما، 
هزار ميليارد تومان به اين ش��ركت اختصاص داده 
شود كه اين وعده واعظي تاكنون عملي نشده است.
همچنين هيچ يك از صندوق هاي بازنشس��تگي 
كش��وري و تأمي��ن اجتماعي حاضر ب��ه پذيرش 
صندوق بازنشستگي هما نيستند و ايران اير مجبور 
به پرداخت حقوق بازنشستگان هما از محل منابع 

داخلي خود است.

افزايش نرخ كرايه 
اتوبوس هاي  بين شهري

رييس اتحاديه شركت هاي تعاوني مسافربري كشور 
از افزاي��ش قيمت بليت اتوبوس هاي بين ش��هري 
در پي تصويب دس��تورالعمل تعيي��ن نرخ بليت 
حمل ونقل عمومي مسافر جاده اي در شوراي عالي 

هماهنگي ترابري كشوري خبر داد.
روز دوش��نبه دس��تورالعمل تعيي��ن ن��رخ بليت 
حمل ونقل عمومي مس��افر جاده اي در نشس��ت 
شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور تصويب شد 
و بر اين اساس نرخ كرايه هاي بين شهري افزايش 

خواهد يافت.
احمدرضا عامري در گفت وگو با ايس��نا در اين باره 
اظهار كرد: بر اساس اين دستورالعمل بايد در وهله 
نخست نرخ تورم ساالنه مرتبط با بخش حمل ونقل 
را در سال گذشته از بانك مركزي استعالم گرفت 
و براساس آن نرخ كرايه اي مشخص پيشنهاد داد تا 

تصويب و ابالغ شود.
وي ب��ا بيان اينك��ه هم اكن��ون از بان��ك مركزي 
درخواست كرده ايم نرخ تورم سال گذشته در بخش 
حمل ونقل را اعالم كند، افزود: برخي گمانه زني ها 
و اس��تعالم هاي دريافت ش��ده حاكي از تورم ۸0 

درصدي سال گذشته در بخش حمل ونقل است.
رييس اتحاديه ش��ركت هاي تعاوني مس��افربري 
كشور ادامه داد: در حال حاضر نيز نرخ بليت اتوبوس 
بين ش��هري كمتر از يك چهارم قيمت تمام شده 
است و شركت هاي حمل و نقل و مالكان و رانندگان 
اتوبوس در زيان به سر مي برند و خاص بودن شرايط 
در حوزه حمل و نقل س��بب شده تا نتوانيم نرخ آن 
را افزايش دهيم. عامري با اش��اره به اينكه به زودي 
قيمت بليت اتوبوس بين شهري افزايش پيدا خواهد 
كرد، گفت: بر اساس نظر كارشناسان اين بخش نرخ 
كرايه اتوبوس بين شهري به طور متوسط حدود ۵00 
توم��ان به ازاي هر نفر كيلومتر اس��ت در حالي كه 
هم اكنون نرخي كمتر از 100 تومان در حوزه حمل 

و نقل بين شهري اعمال مي شود.

مقاومت  دربرابر تغيير كاربري اراضي 
كشاورزي  و  باغات 

مديركل راه و شهرسازي استان تهران، در جلسه 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات گفت: 
هيچ فش��اري ب��راي تغيير كارب��ري غيرقانوني 
اراضي زراعي و باغات در تصميم گيري ها تأثيري 

نخواهد داشت.
به گ��زارش مه��ر، خلي��ل محبت خ��واه گفت: 
كميس��يون تبصره يك ماده يك كه مسووليت 
حف��ظ باغ��ات و اراض��ي را برعه��ده دارد يكي 
از كميس��يون هاي حس��اس در راس��تاي حفظ 
س��رمايه هاي ملي يعني اراضي باغ��ي و زراعي 
اس��ت و بايس��تي با تمام دقت تمام پرونده ها در 
آن بررسي و كارشناسي ش��ود.وي ادامه داد: در 
اين زمينه الزم اس��ت جهاد كشاورزي به عنوان 
دبيرخانه كميسيون همه مستندات را استخراج 
و به كميس��يون ارايه كند و در خصوص تمامي 
پرونده هاي مطروحه در سال هاي قبل نيز رصد 
و گزارش تحقق مصوبات را ارايه و اطالع رس��اني 
كند، لذا كميس��يون با جديت تم��ام مصمم به 
تصميم گيري در راستاي قانون بوده و تحت هيچ 

گونه فشاري تسليم نخواهد شد.
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غليان انتظارات تورمي زير پوست بازار مسكن 

۴۰درصدفوتيهايكرونايكشوردرتهرانتجمعرانندگاناتوبوسرانيمقابلشورا
پيش از ظهر ديروز تعدادي از رانندگان شركت واحد 
در اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در 
اين شركت، عدم پرداخت معوقات، عدم تحويل لباس 
كار و تغذيه در مقابل ساختمان شوراي اسالمي شهر 

تهران تجمع كردند.
به گزارش ايلنا، رييس فراكس��يون كارگري شوراي 
اسالمي شهر تهران در ميان رانندگان شركت واحد كه 
مقابل شوراي اسالمي شهر تجمع كرده بودند، حضور 
يافت و در جريان مسائل و مشكالت رانندگان شركت 
واحد ق��رار گرفت. وي درباره اين تجمع به ايلنا گفت: 
تاكنون مسائل و مشكالت مختلف رانندگان شركت 
واح��د را در حد توان پيگيري كردم ك��ه يكي از آنان 
اختصاص اعتبار الزم در بودجه س��نواتي شهرداري 
براي پرداخت مبلغ 4 درصد حق بيمه مشاغل سخت 
و زيان آور براي بازنشستگي رانندگان اين شركت بود.

حبيب زاده ادامه داد: پس از ش��نيدن مشكالت اين 
رانندگان با مديرعامل شركت اتوبوسراني صحبت كردم 

و گزارشاتي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي 
رفع اين مشكالت ارايه كرد.

رييس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران افزود: 
قرار است طي چند روز آينده جلسه  اي در كميسيون 
عمران و حمل و نقل و ترافيك ش��وراي اسالمي شهر 
به منظور بررسي مسائل و مشكالت رانندگان شركت 
واحد ب��ا حضور مدي��ران اين ش��ركت و نمايندگان 
رانندگان برگزار و تصميم گيري هاي الزم انجام گيرد.

مديرعامل بهشت زهرا )س( گفت: به طور متوسط 
در تهران روزانه 1۷0 نفر متوفي از متوفيان كرونايي 
هستند و 40 درصد فوتي هاي ناشي از كرونا كشور، 

در تهران اتفاق مي افتد.
به گزارش ايلنا، س��عيد خال در ديدار با سعيد رضا 
عاملي دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، اظهار 
ك��رد: در امور متوفيان ۲4 فرآيند اعم از تغس��يل، 
تكفي��ن، تدفين و مراس��م و... انجام مي ش��ود كه 
همكاران سازمان بي وقفه در اين حوزه مشغول كار 
هستند و 1۵0 نفر از آنها دچار بيماري كرونا شدند 

ولي سالمت خود را به دست آوردند.
خال افزود: در اين دوران چندين بار تست هاي الزم 
از كارمندان گرفته ش��د و اميدواريم بتوانيم حافظ 

سالمتي شان باشيم.
وي همچنين اظهار كرد: روزانه به طور متوسط ۲00 
نفر فوتي در بهشت زهرا )س( پذيرش مي شد كه با 

شيوع كرونا برخي روزها به 400 نفر رسيد. 

او گفت: با وجود اينكه برخي كشورها گورهاي دسته 
جمعي يا موقت براي تدفين متوفيان از كرونا درست 
كرده اند يا به س��وزاندن اجس��اد روي آورده اند، اما 
براساس وظيفه شرعي و انساني خود تنها كشوري 
هستيم كه تطهير متوفيان را با آب و براساس اصول 
شرعي انجام مي دهيم. ضمن اينكه به متوفيان ساير 
اديان رسمي كشور نيز در گورستان هاي اختصاصي 

خود ياري رسانده ايم.
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نوبت دوم

محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

مدت انجام کار محل اعتبار مبلغ تضمین فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

مبلغ برآورد 
اولیه )یال( موضوع

از 1400/2/1 
لغایت 1401/1/31 اعتبارات  هزینه ای 1/400/000/000 28/000/000/000

واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی )نظافت- آبدارخانه و اداری( و 
امور نقلیه در سطح استان و ادارات شهرستان در سال 1400-

 اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
استان مازندران 

برخورد قهري و انس��داد بس��ترهاي شفاف و قابل 
نظ��ارت موجود در ح��وزه ارزه��اي ديجيتال، در 
عمل مص��داق ب��ارز »خودتحريم��ي« و به معني 
توقف تمامي فعاليت  هاي شفاف و قانوني اين حوزه 
اس��ت. چنين برخوردهايي منجر به س��وق دادن 
س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته روي رمزارز از 
بس��ترهاي قابل نظارت داخلي به بسترهاي فاقد 
امكان نظارت در خارج از كشور و ديگران همچنين 
افزايش احتمال بلوكه ش��دن سرمايه گذار ي هاي 

صورت پذيرفته در پلتفرم هاي خارجي مي شود.
به گفت��ه كارشناس��ان، ارزهاي ديجيتال مس��ير 
خوب��ي براي خنثي كردن تحريم ه��ا عليه ايران به 
شمار مي روند زيرا قابل  پيگيري نيستند كاربران، 
صاحبان كس��ب وكارها ايران��ي و صادركنندگان 
مي توانن��د با حذف واس��طه هاي م��ورد نياز براي 
جابه جايي پول در صرافي هاي بين المللي و با صرف 
كم ترين زمان نيازهاي كش��ور را از طريق ارزهاي 

ديجيتال تضمين كنند.
 بازار ارزه��اي ديجيتال به مديريت ارز در كش��ور 
كمك مي كن��د، كاربران اين ب��ازار به جاي تزريق 
ارز خود ب��ه بازاره��اي غيرمولد ك��ه در نهايت به 
افزايش تورم منجر خواهد ش��د، نقدينگي ريالي و 
ارزي خود را به اين ب��ازار منتقل مي كنند. خروج 
حجم قابل توجهي از نقدينگي و عدم س��رايت آن 
ب��ه بازارهاي غيرمول��د و تورم زا كم��ك زيادي به 
آرامش بازارهاي اس��تراتژيك مانند مسكن ، طال و 
ارز مي كند. فع��االن و متخصصان اين حوزه تأكيد 
دارند قانون گذار بايد با وضع قوانين به روز و شفاف 
فعالي��ت در اين حوزه را زير چتر خ��ود ببرد و آنها 
در اين راس��تا آماده هرگونه همكاري خواهند بود. 
برخوردهاي سلبي فقط حذف صورت مساله است و 
منجر به زيرزميني شدن و عدم كنترل و نظارت اين 
صنعت مي شود. به گفته مسووالن و كارشناسان، 
بايد از ظرفي��ت رمزارزها براي تس��هيل تجارت و 
گردش پولي و كاهش هزينه هاي مالي در كش��ور 
اس��تفاده كنيم كه اين امر ب��ا بهره گيري از نظرات 
كارشناس��ي و قانون گذاري ه��اي صحيح موجب 
انتفاع كش��ور و مردم از ظرفيت رمزارزها مي شود. 
تصميم گيري ه��اي بدون مش��ورت با متخصصان 
بدون شك باعث زيرزميني شدن فعاليت اين بازار 
بين المللي و چند هزار ميلياردتوماني خواهد شد؛ 
اتفاقي كه ضربه اي س��نگين بر پيكره اقتصاد ايران 
وارد مي كن��د. صاحب نظران بر اي��ن عقيده اند كه 
تضعيف اين صنعت اس��تراتژيك ك��ه مي تواند در 
آستانه فصل جديد تاريخ كش��ور يكي از بازوهاي 
قدرتمند اي��ران در عرصه هاي بين المللي باش��د، 
بدون ترديد آس��يب هاي جبران ناپذيري بر پيكره 

اقتصاد وارد خواهد كرد.
از ابتداي تابستان ۹۹ كه بحث رگوالتوري رمزارزها 
در فضاي خب��ري ايران مطرح ش��د تش��كل ها و 
كارگروه هاي��ي به وجود آمد ك��ه تالش هايي براي 

قانون گذاري اين حوزه انجام دادند. س��ه تش��كل 
انجمن بالك چين، نظ��ام صنفي رايانه اي تهران و 
انجمن فين تك در بانك مرك��زي، تالش هايي در 
راس��تاي تعيين و تعري��ف چارچوب هاي فعاليت 
وب س��ايت هاي خريدوفروش ارزه��اي ديجيتال 

انجام دادند.
 در روزهاي اخير حواش��ي زيادي پيرامون فعاليت 
پلفترم هاي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال شدت 
گرفته و اين مساله نگراني كاربران و معامله گران را 
به دنبال داشته است. پس از نامه فوري محمدباقر 
قاليباف، رييس مجلس ش��وراي اسالمي به بانك 
مرك��زي و دولت براي س��اماندهي ب��ازار ارزهاي 
ديجيت��ال در اي��ران و جلوگي��ري از اراي��ه درگاه 
پرداخ��ت به صرافي ه��ا، انجمن ها و تش��كل هاي 
مختلف ارز ديجيتال در اي��ران تالش كردند مانع 
از اين اقدام ش��وند. به گفته آنها، ارايه  ندادن درگاه 
پرداخ��ت به صرافي هاي ارز ديجيت��ال تنها با يك 
نامه خالف مقررات است و »مصوبه قانوني« ندارد. 
همتي رييس بانك مركزي چند روز بعد از انتش��ار 
اين نامه اعالم كرد اين نهاد تا پيش از تصميم گيري 
و قانون گ��ذاري در اين ح��وزه، تصميمي نخواهد 
گرفت. همتي اع��الم كرد بانك مرك��زي در حال 
هم انديشي با صاحب نظران و افراد صاحب منفعت 
است تا بهترين تصميم براي اين حوزه اتخاذ شود 
و تا آن زمان اين پلتفرم ها مي توانند به فعاليت هاي 

خود ادامه دهند. موج تخريبي به وجود آمده از نامه 
يكي از نمايندگان مجلس شروع شد كه در آن ابراز 
نگراني خود از خروج پول از بورس و روانه ش��ان آن 
به سمت بازار رمزارز را در نامه اي به رييس جمهور 
اعالم كرده بود و خواستار برخورد با وب سايت هاي 
اين حوزه ش��ده بود. پيش ازاين كارشناس��ان اين 
حوزه مطرح ك��رده بودند كه ممكن اس��ت مانند 
سال هاي گذش��ته بسته شدن درگاه و فيلتر شدن 
اتفاق بيفتد اما باتوجه به دغدغه قوه قضاييه و پليس 
فتا در كاه��ش تخلفات اين ح��وزه و جلوگيري از 
زيرزميني ش��دن بازار رمزارزه��ا، فعاليت ها حتي 
در صورت فيلترش��دن وب س��ايت ها ادامه خواهد 
يافت تا تعام��ل و توافق با نهادهاي مربوطه صورت 
پذيرد. در حال حاضر در رس��انه ها آم��ده كه قرار 
است چهارشنبه جلس��ه اي برگزار شود كه در آن، 
بانك مركزي و مس��ووالن مربوطه درباره وضعيت 
درگاه هاي پرداخت صرافي هاي ارز ديجيتال فعال 
در داخل كشور تصميم گيري خواهند كرد و احتماًال 

روز پنج شنبه نتيجه اين جلسه علني خواهد شد.
برخورد قهري و انس��داد بس��ترهاي شفاف و قابل 
نظارت موجود در عمل مصداق بارز خود تحريمي 
و به معني توقف تمامي فعاليت  هاي شفاف و قانوني 
اين حوزه است. چنين برخوردهايي منجر به سوق 
دادن سرمايه گذاري هاي صورت گرفته روي رمزارز 
از بسترهاي قابل نظارت داخلي به بسترهاي فاقد 

امكان نظارت در خارج از كشور همچون كوينكس، 
بايننس و ديگران همچنين افزايش احتمال بلوكه 
ش��دن س��رمايه گذار ي هاي ص��ورت پذيرفته در 
پلتفرم هاي خارجي مي شود. ادامه اين روند، منجر 
به ايجاد سردرگمي براي سرمايه گذاران داخلي و 
سوق دادن سرمايه ها به كانال هاي غيرقابل نظارت 
خواهد ش��د كه نتيجه آن پيامد منفي خروج ارز از 
كشور است، نظير آنچه در پايان سال ۱۳۹۹ و پس 
از خب��ر اعمال محدوديت ب��ر فعاليت صرافي هاي 
ارز ديجيتال رخ داد. در اي��ن مقطع زماني با ابالغ 
بخش��نامه ش��اپرك مبني بر احتمال انسداد ارايه 
خدمات پرداخت ياري به بسترهاي مبادله رمزارز 
ايراني، در بازه زماني چندروزه مردم بدون دخالت 
بس��ترهاي ايراني بيش از ٥٠ ميليون دالر دارايي 
رمزارزي خ��ود را به بس��ترهاي غيرايراني منتقل 
كرده اند.  ايران در بين ٧٢ كش��ور درحال توس��عه 
بر اس��اس معيارهاي س��ازمان مل��ل متحد رتبه 
س��وم را در فرار مغزها در اختيار دارد. مس��ووالن 
بايد توجه داشته باش��ند كه اهمال در توسعه اين 
صنعت باعث خروج سرمايه هاي ارزشمند انساني 
از كش��ور خواهد ش��د. بايد منتظر ماند و ديد كه 
واكنش هاي نهاده��اي قانون گذار در قبال ارزهاي 
ديجيتال و وب سايت هاي خريدوفروش اين ارزها 
چيست و مقررات اين حوزه تا چه مرحله اي اجرايي 

خواهد شد.
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اقدامات انحصارطلبانه اپل
به نفع آمازون براي تسخير بازار

فيل شيلر رييس سابق واحد بازاريابي اپل افشا كرده 
كه اين ش��ركت حق الس��هم دريافتي از آمازون براي 
عرضه اپليكيش��ن هاي آن در اپ اس��تور اپل را نصف 
كرده تا آم��ازون از اپ��ل تي وي پش��تيباني كند. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از س��ي ان بي سي، بر 
مبناي توافق دو طرف در سال ۲۰۱۶، اپل حق السهم 
دريافتي از آمازون بابت درآمدزايي برنامه هاي آن در 
اپ استور را از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد كاهش داد و در 
مقابل آمازون پذيرفت از اپل تي و قابليت هاي آن در 
برخي سيستم ها و خدمات خود مانند دستيار صوتي 
هوشمند سيري پشتيباني كند. از اين طريق اپل موفق 
شد س��هم بيش��تري از بازار خدمات پخش محتواي 
ويدئويي اينترنتي را به خود اختصاص دهد. شيلر كه 
در جريان رسيدگي به پرونده شكايت شركت اپيك 
گيمز از اپل شهادت داده همچنين افزوده كه آمازون 
قادر به دريافت مستقيم هزينه از كاربران اپ هاي خود 
در اپ استور اپل بوده، بدون آنكه مجبور باشد از قابليت 
خريد داخلي اپل استفاده كند. توافق هاي مربوط به اين 
رويه ها در سال ۲۰۱۶ و در جريان تبادل چند ايميل 
بين مديران دو شركت اپل و آمازون نهايي شده است. 
اپيك گيمز از اپل خواسته بود تا اجازه دهد اپليكيشن 
اپ استور اختصاصي خود را از طريق فروشگاه آنالين 
اپل عرضه كند تا ديگر مجبور نباشد حق السهمي ۳۰ 
درصدي به اپل پرداخت كند. اما اپل اين اپليكيشن را 
بلوكه كرد و همين مساله باعث شد اپيك گيمز از اپل 
شكايت كند. افشاي توافق آمازون و اپل به نفع اپيك 
گيمز تمام خواهد شد و احتمال محكوميت اپل در اين 

پرونده را افزايش مي دهد.

تشدید جاسوسي واتس اپ
در برزیل به تعویق افتاد

با فشار مقامات برزيلي، واتس اپ مجبور شد اجراي 
تصميم خود به منظور تشديد جاسوسي از كاربران 
اين اپليكيشن پيام رس��ان را به تعويق بيندازد. به 
گ��زارش مهر به نقل از زد دي ن��ت، واتس اپ قصد 
دارد در آينده نزديك اطالعات خصوصي كاربران 
اين اپليكيشن را در اختيار فيس بوك بگذارد. اين 
شركت قصد ندارد سياس��ت خود در اين زمينه را 
تغيير دهد، اما با فشارهاي مقامات برزيلي اجراي 
اين تصميم در برزي��ل ۹۰ روز به تأخير مي افتاد و 
طي اين مدت مس��ووالن مربوطه در مورد تبعات 
اجراي اين تصميم بررس��ي كرده و سپس در مورد 
نح��وه اجراي آن با واتس اپ تعام��ل خواهند كرد. 
اج��راي اين تصميم حاصل جلس��ات و بحث هاي 
مكرر مديران فيس بوك مالك واتس اپ با سازمان 
 ANPD ملي حفاظت از داده هاي برزيل موسوم به
و س��ازمان Senacon است كه در زمينه حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان فعال اس��ت. بر اس��اس 
تصميم يادش��ده تا س��ه ماه يادش��ده تغييري در 
سياست هاي حريم ش��خصي فيس بوك بر عليه 
كاربران ايجاد نمي ش��ود. عالوه بر اين حساب هاي 
كاربراني كه حاضر به به اشتراك گذاري داده هاي 
خود با فيس بوك نباشند نيز بسته نمي شود. پيش 
از اين واتس اپ تهديد كرده بود افرادي كه حاضر به 
اين كار نباشند امكان استفاده از واتس اپ را از دست 
مي دهند. در مقابل مقامات برزيلي خواستار جريمه 
فيس بوك مالك واتس اپ شده بودند. در عين حال 
هنوز مش��خص نيست بعد از گذش��ت سه ماه چه 
تصميمي در مورد تداوم فعاليت واتس اپ در برزيل 

گرفته خواهد شد.

توئيتر از قوانين روسيه
پيروي كرد

روس��يه اقدام تنبيه��ي كاهش س��رعت توئيتر را 
متوقف كرده زيرا اين شبكه اجتماعي بخش زيادي 
از محتواي غيرقانوني را در اين كش��ور حذف كرده 
اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، پس از آنكه 
توئيتر انبوهي از محتواي غيرقانوني در روس��يه را 
حذف كرد، مقامات اين كش��ور به طور موقت اقدام 
كاهش پهناي باند شبكه اجتماعي را متوقف كردند. 
البته روسيه به بقيه پلتفرم هاي امريكايي نيز هشدار 
داد براي اجتناب از جريمه هاي مشابه، بايد از قوانين 
كشور پيروي كنند. راس��كامنادزور )سازمان ناظر 
بر ارتباطات روس��يه( از ماه مارس تاكنون سرعت 
توئيت��ر را كاهش داده زيرا اين ش��بكه اجتماعي با 
سرعت كافي محتواي ممنوع را پاك نكرد و به شبكه 
اجتماعي هش��دار داد در صورت عدم همخواني با 
قوانين آن را به طور كامل مسدود مي كند. اما به تازگي 
اين س��ازمان ناظر اعالم كرد هيچ تصميمي براي 
مسدود كردن اين سرويس ندارد و كاهش سرعت 
آن فقط محدود به دستگاه هاي موبايل خواهد بود. 
سخنگوي توئيتر در اين باره مي گويد: ما همچنان به 
ارايه سرويسي ايمن براي كاربران در سراسر جهان 
و همچنين روسيه متعهد هس��تيم. از سوي ديگر 
راسكامنادزور اعالم كرد پلتفرم هاي اينترنتي ديگري 
از جمله فيس بوك و يوتيوب نيز محتواي غيرقانوني 
منتشر مي كنند. در بيانيه سازمان آمده است: اگر اين 
پلتفرم ها اقدامات مناسب را اتخاذ نكنند، احتماًال با 

تحريم هاي مشابهي روبرو مي شوند.

استقبال فرانسه از 
نگهداري اطالعات با استفاده از 

فناوري گوگل و مایكروسافت
دولت فرانسه اعالم كرد بخشي از اطالعات حساس 
دولتي و شركتي اين كش��ور مي توانند با استفاده از 
فناوري رايانشي ابري گوگل و مايكروسافت به شكل 
ايمن نگهداري شوند. به گزارش ايسنا، اين اظهارات 
بخشي از طرح استراتژيكي بود كه توسط برونو لومر، 
وزير دارايي و دو وزير ديگر فرانس��ه تشريح شد و به 
برتري تكنولوژيك امريكا در اين بخش اذعان شد و 
برخالف درخواستهاي پيشين سياستمداران اروپايي 
براي گزينه هاي كامال بومي بود. گوگل و مايكروسافت 
به همراه آمازون حوزه نگهداري اطالعات در سراسر 
جهان را تحت نفوذ دارن��د و نگرانيهايي را در اروپا بر 
سر ريسك جاسوس��ي توسط امريكا در پي تصويب 
شدن قانون ۲۰۱۸ كلود امريكا به وجود آورده اند. لومر 
گرفت: با اين حال يك گزينه رايانش ابري مطمئن 
مي تواند در اروپا طراحي شود با اين ضمانت كه محل 
سرورها در خاك فرانسه باشد و مالكيت شركتهايي 
كه اطالعات را نگهداري و پردازش مي كنند اروپايي 
باشد. وي در ادامه افزود: ما تصميم گرفتيم كه بهترين 
شركتها - و من به مايكروسافت و گوگل فكر كردم - 
مي توانند مجوز استفاده از تمام يا بخشي از فناوري 
خود را به شركتهاي فرانسوي بدهند. اما لومر از آمازون 
نامي نبرد. گوگل اعالم كرد از روشنگري دولت فرانسه 
اس��تقبال كرده و از ضرورت نياز به باالترين س��طح 
امنيت حمايت مي كند. مايكروسافت اعالم كرد اين 
خبر خوبي براي تحول ديجيتالي فرانسه با استقالل 
كامل است. جورلين گروئس، مديركل رايانش ابري 
آمازون در فرانسه به رويترز گفت: آمازون هم از طريق 
شراكت با شركتهاي فرانسوي بزرگ متعدد شامل 
شركت مخابراتي اورانج، در اين كشور همكاري داشته 
است. اين كاري است كه سال ها انجام مي دهيم. لومر 
مجوزهاي ذكر ش��ده براي فن��اوري رايانش ابري را 
با مجوزهاي دهه ۱۹۶۰ در حوزه انرژي هس��ته اي 
غيرنظامي ميان فرانسه و امريكا مقايسه كرد. بر اساس 
گزارش رويترز، برچس��ب »ابري قابل اطمينان« به 
شركت هايي تعلق خواهد گرفت كه خدمات رايانش 
ابري عرضه كنند كه اصول مورد اش��اره لومر و ساير 
شرايط تعيين شده توس��ط آژانس امنيت سايبري 

ANSSI  فرانسه را رعايت كنند.

فشار افكار عمومي براي دریافت 
ماليات بيشتر از جف بزوس

گروهي از مردم امريكا با راه اندازي پيكارهاي تبليغاتي 
خواس��تار دريافت ماليات هاي بيشتر از افرادي مانند 
جف بزوس مديرعامل ش��ركت آمازون ش��ده اند. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از س��ي ان بي س��ي، 
اين اف��راد با اجاره كردن كاميون هاي كوچك و نصب 
پالكاردهايي بر روي آنها خواستار آن شده اند كه جف 
بزوس متناسب با درآمد ميلياردي خود ماليات بپردازد. 
اين كاميون ها كه تصوير جف بزوس بر روي آنها نقش 
بسته با اين پيام تمسخرآميز به حركت درآمده اند: از من 
بيشتر ماليات بگير؛ اگر مي تواني! كاميون هاي يادشده 
هم در برابر منزل جف بزوس به طور متناوب در حركت 
هس��تند و هم در برابر كنگره امريكا توقف داشته اند. 
كاميون هاي مذك��ور در برابر اقامتگاه ميچ مك دانل 
رهبر اقليت سنا در واشنگتن و دفاتر چاك شومر رهبر 
اكثريت سنا در نيويورك هم توقف داشته اند تا توجه 
آنان را به اهميت اين موض��وع جلب كنند. تبليغات 
يادش��ده همزمان با بررسي طرحي در كنگره توسط 
نمايندگان دموكرات صورت مي گيرد كه بر اساس آن 
افرادي كه در سال بيش از ۴۰۰ هزار دالر درآمد دارند 
بايد ماليات بيشتري بپردازند تا هزينه نوسازي و ارتقاي 
زيرساخت هاي فرسوده در اياالت متحده تأمين شود. 
براي اين نوسازي دو تريليون دالر بودجه در نظر گرفته 
شده و جو بايدن نيز از طرح مذكور پشتيباني مي كند.

پارلر به اپ استور بازگشت
 اپل اجازه داد اپليكيشن ش��بكه اجتماعي پارلر در 
اپ اس��تور حضور ياب��د. قبال پارلر اع��الم كرده بود 
تغييراتي در قوانين بازبين��ي محتوا ايجاد مي كند. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اپ پارلر 
كه ميان طرفداران دونالد ترامپ محبوبيت داشت، 
روز گذش��ته به اپ استور اپل بازگش��ت. اپل پس از 
خش��ونت ها و حمله حاميان رييس جمهور پيشين 
امريكا به كنگ��ره در ۶ ژانويه ۲۰۲۱ ميالدي اين اپ 
را از فروشگاه آنالين خود حذف كرده بود. همچنين 
جورج فارمر مدير ارش��د عملياتي اين پلتفرم از ماه 
مارس تاكنون، به عنوان مدير ارشد اجرايي آن انتخاب 
شده است. ماه گذشته اين شبكه اجتماعي اعالم كرد 
تغييراتي در قوانين مربوط به اپ و بازبيني محتوا جرا 
مي كند. پس از آن نيز اپل اعالم كرد حاضر به پذيرش 
مجدد آن در اپ استور خواهد بود. در بيانيه ايميلي 
پارلر آمده است: كل تيم پارلر سخت مشغول فعاليت 
هستند تا بدون به خطر انداختن ماموريت اصلي مان، 
نگراني هاي اپل را برطرف كنند. از سوي ديگر نشريه 
واشنگتن پست در گزارشي اشاره كرد پارلر همچنان 
به اپل فشار مي آورد تا به كاربران اجازه دهد محتواي 
نفرت پراكنانه و برچسب خورده را به كاربران نشان 
دهد. البته اپل هن��وز در اين باره اظهارنظري نكرده 
اس��ت. اين درحالي است كه پس از حمله طرفداران 
ترامپ به كنگره، چند شركت فناوري از جمله گوگل 

و آمازون نيز روابط خود با پارلر را قطع كردند.
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هدايت سرمايه گذاري هاي رمزارز به بسترهاي غيرشفاف خارجي

آذري جهرمي عقب ماندگي در شبكه ملي اطالعات را پذیرفت
س�خنگوي كمیس�یون صنایع در تش�ریح 
جزیی�ات جلس�ه ب�ا جهرم�ي گف�ت: وزیر 
ارتباط�ات ب�ا پذی�رش عق�ب ماندگ�ي در 
پیاده سازي شبكه ملي اطالعات، گزارش این 
شبكه را براي كارشناس�ي بیشتر در اختیار 

نمایندگان قرار داد. 

حجت اهلل فيروزي در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
جزييات حضور محمدج��واد آذري جهرمي وزير 
ارتباطات در جلسه روز گذشته كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ش��وراي اس��المي گفت: نظارت 
نمايندگان مجل��س در حوزه هاي نظارتي خود در 
چند قالب انجام مي شود كه مي تواند شامل تذكر به 
وزرا و دستگاه ها، سوال از آنها يا در قالب استيضاح 
باشد؛ از اين رو برخي از نمايندگان از وزير ارتباطات 
دعوت كردند كه براي پاس��خگويي به سواالت آنها 
در كميسيون تخصصي وزارت ارتباطات كه همان 

كميسيون صنايع و معادن است، حاضر شود.
وي با بيان اينكه در اين جلسه نمايندگان شيروان 
و دامغان از وزي��ر ارتباطات در خصوص علت عدم 
راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات سواالتي را طرح 
كردن��د گف��ت: وزير ارتباط��ات در پاس��خ به اين 
س��واالت، گزارش مكتوب و مبس��وطي به لحاظ 

حجمي از اقدام��ات وزارت ارتباطات در خصوص 
راه ان��دازي اي��ن ش��بكه ارايه ك��رد. ماحصل اين 
موضوع��ات، مطابق اظهارات وزي��ر ارتباطات اين 
بود كه سياس��ت هاي كلي در حوزه ش��بكه ملي 
اطالعات در وزارت ارتباطات تدوين نمي ش��ود و 
بخشي از آن مطابق با سياس��ت هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري و بخش��ي نيز توس��ط شوراي عالي 
فضاي مجازي و مجموعه هاي باالدس��تي تدوين 
مي شود و وزارت ارتباطات تنها سياست هاي پايين 
دستي اين پروژه را تدوين و اجرا مي كند. سخنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اظهارات وزير ارتباطات مبني بر اينكه 
ب��ه دنبال ايجاد يك زباني و اتفاق نظر در خصوص 
ش��بكه ملي اطالعات، سند باالدس��تي اين پروژه 
ملي در شوراي عالي فضاي مجازي تهيه و تصويب 
ش��د، افزود: آذري جهرم��ي از ايجاد يك گفتمان 
واحد از شيوه راه اندازي شبكه ملي اطالعات خبر 
داد و اذع��ان داش��ت كه اين ش��بكه در چند اليه 
سخت افزاري، خدمات و محتوا پيگيري مي شود 
 ك��ه وزارت ارتباطات اجراي اليه ايجاد ش��بكه و 
س��خت افزار را بر عه��ده دارد و آن را در چند فاز 
تعريف كرده اس��ت. فيروزي ادام��ه داد: مطابق با 
پيش بيني وزير ارتباط��ات، بهره برداري كامل از 

شبكه ملي اطالعات تا سال ۱۴۰۴ اتفاق مي افتد. 
پياده س��ازي تكاليف در حوزه محتوا نيز به اعتقاد 
آذري جهرمي وظيفه ساير دستگاه ها است و بخش 
خدمات هم بايد توس��ط مجموعه هاي خصوصي 
كش��ور از جمله اپراتورها و برخي دستگاه ها فعال 
ش��ود. وي با بيان اينكه مطابق ب��ا اظهارات وزير 
ارتباطات بخشي از وظايف در حوزه اجراي پروژه، 
انجام شده اس��ت، گفت: آذري جهرمي پذيرفتند 
كه نسبت به برنامه زمان بندي پياده سازي شبكه 
ملي اطالعات، مقداري عقب ماندگي داريم اما علي 
رغم همه محدوديت ها، توانسته از ظرفيت داخلي 
كش��ور براي پيشبرد اهداف اين ش��بكه استفاده 
كند. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن با اشاره 
به اينكه به اذعان وزير ارتباطات، اين طور نيس��ت 
كه تصور شود قرار اس��ت يك دكمه اي را بزنيم و 
شبكه اي ايجاد شود و اتفاق خاصي بيفتد، تصريح 
كرد: به گفته آذري جهرمي بس��ياري از خدماتي 
كه هم اكنون در حال ارايه است در چارچوب شبكه 

ملي اطالعات است.
براي مث��ال ظرفيت هايي كه در اي��ام كرونا براي 
اس��تفاده م��دارس و دانش��گاه ها ايج��اد ش��ده، 
همه بخش��ي از ش��بكه مل��ي اطالعات اس��ت كه 
با مش��اركت وزارت ارتباطات تهيه ش��ده اس��ت. 
حت��ي اپليكيش��ن هاي بوم��ي كه تح��ت عنوان 

مسيرياب ها در كش��ور فعال اس��ت نيز بخشي از 
همين ظرفيت هايي اس��ت كه در دل ش��بكه ملي 

اطالعات ايجاد شده است. 
فيروزي خاطرنش��ان كرد: به گفته وزير ارتباطات 
هدفگذاري و برنامه ريزي براي حركت به س��مت 
پياده سازي كامل شبكه ملي اطالعات تعيين شده 
و عزم وزارت ارتباطات نيز بر اين است. حتي آذري 
جهرمي اشاره داش��ت كه برخي از مواقع كه مقام 
معظم رهبري در خصوص پياده سازي شبكه ملي 
اطالعات تذكراتي مي فرمايند اين تذكرات درست 
است اما تنها بخشي از اين عقب ماندگي از برنامه، 
متوجه وزارت ارتباطات اس��ت و بخشي ديگر نيز 

متوجه ساير دستگاه ها است. 
البته همين تذكرات ظرفيت هايي است كه مي توان 
از آنها براي پيش��برد پروژه اس��تفاده كرد و ساير 
وزارتخانه ه��ا را نيز متوجه اين تذكرات و همكاري 
در اجرا كرد. وي گفت: در نهايت در اين جلس��ه با 
توجه ب��ه اينكه نمايندگان تمايل داش��تند كه در 
خصوص روند اجراي شبكه ملي اطالعات اطمينان 
حاص��ل كنند، مقرر ش��د ظرف م��دت يك هفته، 
گزارش��ي از اطالعات مربوط به اين پروژه از سوي 
وزارت ارتباطات در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا با 
همراهي كارشناساني از اين حوزه، ميزان پيشرفت 

پروژه، نحوه انجام و روند ادامه آن مشخص شود. 



تعادل | فرشته فريادرس |
ميزان كااله��اي موجود در گم��رك ۹ ميليون و ۲۰۰ 
هزارتن اعالم شد كه بيش از ۴.۵ ميليون تن آن كاالي 
اساس��ي اس��ت. اما چرا كاالها در گمركات مي مانند و 
ترخيص آنه��ا به كندي صورت مي گي��رد؛ رييس كل 
گمرك در نشستي با فعاالن اقتصادي به تشريح داليل 
اين امر پرداخت. »تحريم ها« در رأس عواملي كه باعث 
رسوب كاال در گمركات مي شود، قرارمي گيرد. ارزيابي ها 
نش��ان مي دهد، پيش از تحريم، امكان اظهار كاالهاي 
واردات��ي در زمان��ي ۲۰ روزه فراهم بود، ام��ا حال اين 
عدد به ۵۰ روز رسيده، كه در كنار طوالني كردن زمان 
ترخيص، هزينه گمركي و قيمت تمام شده محصول را 
نيز افزايش مي دهد. عامل دوم، »تعدد قوانين و مقررات« 
اس��ت. به طوريكه بنابر آمار اعالمي در اين نشست، در 
بحث تجارت بي��ش از هزار مورد قانون��ي وجود دارد و 
تعداد بخشنامه ها در اين بخش به ۲۲۰ هزار بخشنامه 
و دس��تورالعمل مي رس��د. در يك نمونه، تنها در سال 
گذشته، هر۲ روز يك بخشنامه دست و پاگير صادرات 
به گمرك ابالغ ش��ده؛ »يعني ۱۵۰بخشنامه متضاد، 
متناقض و كندكننده در حوزه تجارت در يك سال.« اما 
با شروع سال جاري نيز ۱۱ بخشنامه صادراتي در كمتر 
از دوماه ابالغ شده كه اين مساله يكي از عوامل كندي در 
امر تجارت به شمار مي رود. اين درحالي است كه به گفته 
متولي گمرك، در بحث واردات شرايط ابالغ بخشنامه ها 
بدتر است. چهارمين عامل اثرگذار در رسوب كاال »اطاله 
صدور مجوزها« عنوان مي شود. چراكه مدت استاندارد 
صدور يك مجوز 7 روز اس��ت، اما در ايران اين فرايند تا 
چند ماه به طول مي انجامد و گاهي ۴ مرجع براي صدور 
مجوز در يك امر واحد اقدام مي كنند. عامل نهايي، نيز 
دخيل بودن ۲۵ س��ازمان در امر تجارت اس��ت، كه به 

ماندگاري بيشتر كاالها در گمرك دامن مي زند.

     ۶ ميليون دوز واكسن پريد
در نشست ارديبهشت ماه هيات نمايندگان اتاق ايران، 
چند محور مه��م از جمله »آخرين وضعي��ت واردات 
واكس��ن كرونا توس��ط بخش خصوصي«، »انتظارات 
بخش خصوصي از دولت آين��ده«، »وضعيت كاالهاي 
مانده در گمرك و تش��ريح داليل آن«، و »ارايه رئوس 
برنامه وزارت صمت براي تحقق شعال سال« به بحث و 
بررسي گذاشته شد.  رييس اتاق تهران در اين نشست با 
اشاره به بحث واردات واكسن از سوي بخش خصوصي 
اظهار كرد: بخش خصوصي از چند ماه قبل براي واردات 
واكس��ن اعالم آمادگي كرده بود و حتي اعالم كرد كه 
براي واردات ۶ ميليون دوز واكسن مقدمات ابتدايي كار 
را فراهم كرده است. مسعود خوانساري اما با اشاره به 
بروكراسي پيچيده در وزارت بهداشت براي رسيدن اين 
واكسن ها به كشور، بيان كرد: ما پيش از اين نيز گفته 
بوديم كه با توجه به تقاضاي باالي جهاني براي واكسن 
كرونا، بايد در مدتي كوتاه شرايط واردات فراهم كنيم 
اما متاسفانه در بروكراسي پيچيده، اين فرايند متوقف 
ش��د و پرفورم ها آماده نش��دند و ديگر امكان واردات 
آن واكسن ها فراهم نيست. به گفته او، با وجود از بين 
رفتن فرصت قبلي، چند شركت بخش خصوصي، از 
به دست آوردن منابع جديد براي واردات واكسن خبر 
داده اند كه اين بار همكاري هاي خوبي از سوي وزارت 
بهداشت ديده مي شود و حتي از نهاد رياست جمهوري 
نيز حمايت هاي خوبي وجود دارد و اميدواريم امكان 

واردات اين واكسن ها فراهم شود.
خوانس��اري در بخش بعدي سخنان خود با بيان اينكه 
اقتصاد ايران امروز با چند معضل مهم مواجه است، بيان 
كرد: يكي از اصلي ترين مشكالت امروز كشور، تورم باالي 
۳۶ درصد است. اين موضوع نشان مي دهد كه اگر پول 
خود را در بازارهايي مانند ارز، مسكن، طال يا بورس وارد 
كنيد سود بسيار بيش��تري نسبت به سپرده گذاري در 
بانك خواهيد برد. به گفته او، عدم ثبات در اقتصاد ايران 
باعث شده از سوي فعاالن اقتصادي دقيقا ندانند كه بايد 
براي سرمايه خود چه تصميمي بگيرند و از سوي ديگر 
عدم اطمينان باعث شده ميزان سرمايه گذاري جديد در 
اقتصاد نيز كاهش يابد كه اين موضوع نيز در فضايي كالن 

به ضرر اقتصاد ايران خواهد بود. 

     نامزدها براي اقتصاد برنامه  كاربردي بدهند
 او همچني��ن با اش��اره ب��ه آغ��از فراين��د انتخابات 
رياست جمهوري، در اظهاراتي عنوان كرد: در كشور 
ما حزبي وجود ندارد تا افراد را مجبور به پاسخگويي در 

برابر عملكردشان كند.
 از سوي ديگر به نظر مي رسد، ميزان دشواري فضاي 
اقتصادي كشور و آنچه كه ايران با آن روبه روست به طور 
دقيق براي برخي مشخص نيست، وگرنه قطعا تعداد 
كساني كه نام نويس��ي مي كردند كمتر از اين تعداد 
بود. بنابه اظهارات خوانس��اري، در كش��ور ما ساالنه 
۱۰۰ ميليارد دالر يارانه پرداخت مي ش��ود كه اگر بنا 
بود به شكل مستقيم به حساب افراد ريخته شود، در 
ماه هر ايراني چند ميليون تومان يارانه مي گرفت اما در 
عمل مي بينيم كه نه اين يارانه به دست مردم مي رسد 
و ن��ه عدالتي در اين بين وج��ود دارد. از اين رو يكي از 
اصلي ترين اولويت هاي نامزدهاي انتخابات بايد اصالح 

نظام پرداخت يارانه ها باشد.
رييس اتاق تهران همچني��ن با بيان اينكه در دو دهه 
گذشته مشكالت اقتصادي تلنبار شده و قطعاً در چهار 
سال آينده و سال هاي بعد اين مشكالت سرريز خواهد 
ش��د، تاكيد كرد: درخواست ما از كانديداها اين است 
كه به صورت مش��خص و نه شعاري، برنامه هايشان را 
اعالم كنن��د و به صورت كّمي بگويند چه برنامه هايي 
در دستوركار دارند. او در عين حال تاكيد كرد كه نبايد 
مناظره هاي تلويزيوني مثل دوره قبل به اين صورت 
باش��د كه به جاي اعالم برنامه، برخوردهاي سخيف 
شكل بگيرد. خوانساري گفت: خواسته ما از صداوسيما 
هم اين است كه هر كدام از كانديداها در ميزگردهايي با 
گروه هاي متخصص در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي 
و... حضور داش��ته باشند و صاحب نظران از كانديداها 
نظرات صريح و كّمي آنها را درباره حل مشكالت كشور 

بپرسند و آنها هم از برنامه هايشان دفاع كنند. 

     تشريح عوامل رسوب كاال در گمرك
در بخش بعدي اين نشس��ت، »وضعيت رسوب كاال در 
گمركات« از سوي رييس كل گمرك ايران تشريح شد. 
مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك پشت تريبون قرار 

گرفت تا گزارشي در مورد اين نهاد ارايه كند. 
براساس آمار اعالمي از سوي او، از ابتداي سال ۱۴۰۰ 
تا ۲۵ ارديبهشت ماه ۴.۵ ميليون تن كاال به ارزش ۵.۶ 
ميليارد دالر وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به لحاظ ارزشي ۲۸ درصد رشد داشته است. 
در همين مدت ۱۵.۵ ميليون ت��ن كاال به ارزش ۵.۶ 
ميليارد دالر صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۴۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
ميراشرفي در ادامه با اشاره به اينكه موجودي كاالها 
در بنادر شامل سه دسته تخليه شده، در حال تخليه 
و كشتي هاي پهلو گرفته اس��ت، به ارايه توضيحاتي 
پرداخ��ت. بنابه اظه��ارات او، در حال حاضر مجموعًا 
۹ ميلي��ون و ۲۰۰ هزارت��ن كاالي غيركانتينري در 
گمركات وجود دارد كه از اين مقدار ۴ و ۵۰۰ ميليون 
تن كاالي اساس��ي است و در كاالهاي در حال تخليه 
۴۵۰ هزار تن و در لنگرگاه نيز ۸۳۱ هزار تن كاال وجود 

دارد. اما به گفته ميراشرفي، پيش از اعمال تحريم ها از 
زمان ورود كاال به كش��ور تا زماني كه اين كاال مستعد 
اظهار بود، به طور ميانگين ۲۰ روز به طول مي انجاميد. 
اما تحريم ها ميانگين ماندگاري كاال در گمركات را به 
مدت ۵۰ روز افزايش داده است. در حالي كه بررسي ها 
نشان مي دهد هر يك روز توقف كاال در زنجيره عرضه 
قبل و بعد از گمرك يك درصد به قيمت تمام شده كاال 

اضافه مي كند.
رييس كل گمرك اي��ران با بيان اينكه در حال حاضر 
بيش از ۸۰ درصد كاالهاي وارد شده به كشور مواد اوليه 
و ماشين آالت واسطه اي توليد است، ادامه داد: هر چه 
ماندگاري كاالها در گمركات افزايش پيدا كند، هزينه 

توليد افزايش خواهد يافت. 
ميراشرافي در بخش دوم صحبت هاي خود اما با بيان 
اينكه رسوب و ماندگاري كاال در گمركات يك معلول 
است، به تشريح داليل اين اتفاق در تجارت خارجي 
كش��ور پرداخت. به گفته او، »تحريم ه��ا « در رأس 
عواملي كه باعث رس��وب كاال در گمركات مي شود، 
قرارمي گيرد و ساير عوامل، داخلي است. اما دومين 
عامل اثرگذار در رسوب كاال، »تعدد قوانين و مقررات« 
عنوان شد. به طوريكه بنار آمار اعالمي از سوي او، در 
بحث تجارت بيش از ه��زار مورد قانوني وجود دارد و 
تعداد بخشنامه ها در اين بخش به ۲۲۰ هزار بخشنامه 
و دستورالعمل مي رسد. در اين ميان آمار رييس كل 
گمرك بيانگر اين است كه تنها در سال گذشته، هر۲ 
روز يك بخشنامه دس��ت و پاگير صادرات به گمرك 
ابالغ شده است. اين بدان معناست كه در سال ۱۳۹۹ 
حدود ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و كندكننده 
در حوزه تجارت ابالغ ش��ده. در س��ال جاري نيز ۱۱ 
بخش��نامه در حوزه صادرات ابالغ شده و اين مساله 
يك��ي از عوامل كندي در امر تجارت اس��ت. البته در 
بحث واردات ش��رايط ابالغ بخش��نامه ها بدتر است. 
عامل سومي كه سبب كندي ترخيص وماندگاري كاال 
درگمركات شده، را مي توان تعدد سازمان هاي مرتبط 
به امر تجارت عنوان كرد و به به گفته ميراشرفي، شايد 
ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين سازمان 
مداخله گر در تجارت كش��ور را داراست و تعداد آنها 
به ۲۵ س��ازمان  مي رسد. او عامل چهارم داخلي براي 
رس��وب كاال را اطاله صدور مجوزها دانست و گفت: 
مدت اس��تاندارد صدور يك مجوز 7 روز است اما در 
اي��ران اين فرايند ت��ا چند ماه به ط��ول مي انجامد و 
گاه��ي ۴ مرجع براي صدور مج��وز در يك امر واحد 

اقدام مي كنند.
ميراشرفي در عين حال تاكيد كرد: در كشوري كه ۲۵ 
سازمان براي تجارت كشور تصميم گير هستند، غير از 
عامل تحريم ها اگر فقط يكي از اين سازمان ها با ساير 
سازمان ها هماهنگ نباشد مي تواند به تجارت كشور 
لطمه بزن��د. او در ادامه به برخي اقدامات نهاد متبوع 
خود براي كاهش رس��وب كاال اشاره كرد و گفت: به 
موجب ماده ۴۱ قانون ام��ور گمركي، با حك رييس 
گمرك ترخيص كاالها ممكن مي ش��ود و ما در سال 
گذشته با استفاده از اين اختيارات، به ترخيص چند 

ميليارد دالر كاال كمك كرديم. 

     دو تذكر به »صمت« 
در همين ح��ال طي روزهاي گذش��ته مع��اون فني 
گمرك اي��ران طي مكاتب��ه اي با مع��اون وزير صمت 
درام��ور بازرگاني اعالم كرد كه در كمت��ر از دو ماه ۱۱ 
فقره بخشنامه در رابطه با ايجاد محدوديت بر صادرات 
كاال از سوي اين وزارتخانه ابالغ شده كه تبعات خاص 
خود را به همراه دارد. به گفته مه��رداد جمال ارونقي 
ادامه اي��ن روال موجبات بي اطميناني صادركنندگان 
و بي اعتمادي بازارهاي بين المللي نسبت به صادرات از 
مبدا ايران را فراهم كرده است. گمرك از وزارت صمت 
خواسته تمهيدات الزم در اين زمينه انديشيده شود تا 
شرايط جاري به سوي ثبات و پايداري در بخشنامه ها 
و دستورالعمل ها تغيير كند. از سوي ديگر، معاون فني 
گمرك در نامه ديگري به عباس قبادي معاون بازرگاني 
داخلي صم��ت و دبير كارگروه تنظي��م بازار به صمت 
نس��بت به تعلل كارگروه تنظيم بازار در زمينه تمديد 
مهلت ترخيص ٩٠ درصدي كاالهاي اساس��ي هشدار 
داده و خواس��تار رفع ف��وري مشکل رسوب کاالهای 
اساسی در بنادر و گمرکات ش��د. ارونقي عنوان كرده: 
از آنجا ك��ه امکان فساد کاال و عدم تامين به موقع مواد 
اوليه واحدهاي توليدي کاالهای مزبور و متعاقبًا کمبود 
کاالهای اساسی در بازار داخلی و در سطح عرضه متصور 
است، در اين نامه از معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
و دبير کارگروه تنظيم بازار درخواس��ت كرديم موارد 

اشاره شده به قيد فوريت مورد توجه قرار گيرد.

     برنامه اي  براي  بهبود كسب وكارها
اما در بخش سوم اين نشس��ت، معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت به ارايه توضيحاتي در ارتباط با برنامه هاي 
اي��ن وزارتخانه براي بهبود فضاي كس��ب و كار و رفع 
موانع واحدهاي توليدي طي س��ال جاري پرداخت. 
س��عيد زرندي ابتدا به نتايج نظرسنجي از نزديك به 
هزار فعال اقتصادي درباره موانع توليد اشاره كرد و بر 
اس��اس آن، »عدم ثبات اقتصاد كالن«، »تورم باال« و 
»نبود نقدينگي مناسب« را مهم ترين موانع اعالمي از 
سوي كارآفرينان و صنعتگران برشمرد. وي يادآور شد 
كه بر اساس اين نظرسنجي، مقررات زدايي از بخش و 
ارايه مشوق هاي سرمايه گذاري به عنوان اولويت هاي 
وزارت صمت در سال جاري از سوي فعاالن اقتصادي 
مطالبه شده است. در ادامه، معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت در پاسخ به پرس��ش هاي مطرح شده از سوي 
اعض��اي هيات نمايندگان اتاق ته��ران، با بيان اينكه 
توليد با ارزش افزوده باال، تنها راه نجات اقتصاد كشور 
است، تصريح كرد كه فهرست مواد خام و نيمه خام به 
زودي نهايي و اعالم مي شود. وي همچنين يادآور شد 
كه پيشنهاد ايجاد صندوق براي جذب منابع حاصل از 
ماليات صادرات اين مواد را نيز مي توان از طريق مجلس 
پيگيري كرد. او به موضوع صدور كارت بازرگاني اشاره 
كرد و افزود: طي چندين نشس��ت با مس��ووالن اتاق 
بازرگاني، اين پيش��نهاد را مطرح كرده ايم كه سامانه 
جامع تجارت به عنوان مبناي صدور كارت بازرگاني 
قرار بگيرد اما فرايندهاي مربوط به آن به اتاق بازرگاني 
محول ش��ود. زرندي همچنين سپس از حذف تيك 
صادراتي به طور كامل در آينده نزديك خبر داد و گفت 
كه عرضه تمام صنايع معدني از اين پس در بورس كاال 
انجام مي ش��ود. زرندي همچنين در خصوص مساله 
قيمت گذاري، گفت: قيمت گذاري جزو پيچيده ترين 
مس��ائلي اس��ت كه بخش هاي مختلف با آن درگير 
هستند. در شرايط عادي، قيمت گذاري هيچ جايگاه و 
نقشي ندارد اما در وضعيت بحران بايد به مدلي كه روي 

آن تفاهم  جمعي صورت بگيرد، رسيد.
زرندي اف��زود: با اين حال، موض��وع قيمت گذاري از 
فراتر از سطح وزارت صمت است و پيشنهاد داديم كه 
در جلسات س��ران قوا به آن پرداخته و تصميم گيري 
شود. اين در حالي اس��ت كه بر اساس ماده ۱۸ قانون 
ابزارهاي مال��ي، دولت به هيچ وجه حق ورود به حوزه 
قيمت گ��ذاري ن��دارد. او همچنين گف��ت: در مورد 
قيمت گذاري خودرو، بايد ش��رايط ديگ��ر اين بازار از 
جمله صادرات و واردات خودرو نيز فراهم باشد تا مدل 

قيمت گذاري به دست آيد.
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بسته پيشنهادي
براي  رييس جمهور آينده

مرك��ز پژوهش هاي اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران در آستانه سيزدهمين انتخابات 
رياس��ت جمهوري، با انتش��ار گزارشي تحت عنوان 
»درباره انتخابات رياس��ت جمهوري؛ پيشنهادهاي 
بخش خصوصي« اولويت هاي اصلي رييس جمهور 
آينده را براي مديريت ش��رايط حاضر برشمرده و از 
منظر بخش خصوصي پيشنهادهاي مشخص خود را 
به دولت آتي ارايه كرده است. در اين گزارش با تأكيد 
بر چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور از قبيل بحران 
آب و محيط زيست گرفته تا كسري بودجه قابل توجه 
و تورم، بيكاري، فساد، نابرابري و... عنوان تأكيد شده 
است كه كش��ور در دهه آتي با مسائل پيچيده تري 
نس��بت به قبل روبروس��ت و اگرچه برخي همه اين 
مشكالت را به تحريم هاي اقتصادي ربط مي دهند؛ 
اما بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه تحريم ها، 
ضعف هاي س��اختاري اقتصاد اي��ران و ناكارآمدي 
سياس��ت گذاري اقتص��ادي در ايران را آش��كارتر و 
مخرب تر كرده اس��ت. در چنين ش��رايطي بار ديگر 
زمينه براي شعارهاي عوام پسندانه مبني بر افزايش 
يارانه هاي نقدي، طرح ه��اي اقتصادي خارق العاده 
براي اشتغال زايي زياد در كوتاه مدت، افزايش حقوق و 
دستمزد كارمندان و كارگران و افشاي مفاسد و مقابله 
انقالبي با مفسدان اقتصادي فراهم است. شعارهايي 
كه بارها و بارها تكرار شده است اما دهه هاست كه اين 
شعار درماني ها، پول پاشي ها و رانت پاشي ها نتيجه 
چنداني نداشته است. پيشنهاد مشخص اتاق ايران به 
دولت آينده، تحقق بخشي به افزايش توان رشد زايي 
اقتصادي به شكل پايدار و با ثبات و فراگير عنوان شده 
است. تجربه كشورهاي فوق كه در ايجاد رشد سطح 
باال، پايدار و باثبات موفق بوده اند با آنچه در پنج دهه 
اخير به اسم حمايت از توليد در ايران انجام شده و در 
حال انجام است تفاوت هاي اساسي دارد. فقدان يك 
چارچوب شفاف و سازگار سياست گذاري كه مبتني 
بر علم اقتصاد و مورد اجماع سياس��ت گذاران كشور 
باشد، منجر به شكل گيري سياست گذاري اقتصادي 
بر مبن��اي آزمون وخطا و توزيع رانت ان��رژي، آب و 
حمايت هاي ناكارآمد تعرفه اي و مالياتي شده است. 
ثبات اقتصادي، هم به دليل تنش در روابط بين المللي 
و هم سياس��ت هاي عوامانه اي كه نگاه اصلي ش��ان 
به صندوق هاي رأي اس��ت به بوته فراموشي سپرده 
شده است. در فرايند حمايت هاي اين چنيني قوانين 
و مقررات انبوهي تصويب مي شود كه هم وضع آنها 
و هم لغو آنها، به اسم حمايت از توليد انجام مي شود. 
نتيجه اين نحوه حمايت از توليد، به شكل باالتر بودن 
قيمت تمام شده بسياري از كاالها نسبت به كشورهاي 
ديگر، كيفيت پايين محصوالت سرمايه اي، استمرار 
دس��تمزد پايين نيروي كار، تداوم وابستگي دولت 
به درآمدهاي نفتي به دليل عدم كفايت درآمدهاي 
مالياتي، بحران بانكي و درمجموع يك نقشه اقتصادي 
س��اده و غيرقابل رقابت حتي با كشورهاي همسايه، 
گريبان گير كشور شده است. اتاق ايران از منظر بخش 
خصوصي، اولويت هايي را براي دولت جديد از جنبه 
راهبردي برشمرده ش��ده و به دولت جديد توصيه 
كرده است كه با درس گيري از تجربه هاي گذشته، از 
تكرار سياست گذاري هاي آزمون وخطايي و نادرست 
گذش��ته حذر كند و درنهايت با توجه به مراتب ياد 
شده كليات بسته سياس��ت هاي پيشنهادي اتاق 
ايران به دولت آتي در راستاي رشد اقتصادي پايدار 

و اشتغال زايي ارايه شده است.

فروش ايران خودرو  و  سايپا
زياد شد

 ايس�نا |در فروردين سال جاري تغيير در موجودي 
انبار شركت هاي صنعتي تحت تاثير تغيير قابل توجه 
استراتژي فروش شركت هاي خودروساز قرار گرفت 
كه نش��ان از افزايش قابل توجه فروش دو خودروساز 
بزرگ كش��ور )س��ايپا و ايران خودرو( دارد. شاخص 
توليد صنعتي شركت هاي بورسي س��ال ۱۴۰۰ را با 
رشد مثبت شروع كرد كه بخش قابل توجه از اين رشد 
به دليل رشد قابل توجه توليد در صنعت خودروسازي 
بوده است . در اين زمينه بررسي تغييرات در موجودي 
انبار محصوالت، عالوه بر اينكه تحليل بهتري از علت 
تغييرات ارايه مي دهد و شاهدي از وضعيت بازار و تقاضا 
ارايه مي كند، مي تواند در پيش بيني روند آتي توليد نيز 
كمك كند كه منظور از تغيير در موجودي انبار تفاوت 
رشد توليد و فروش است. طبق اطالعات پژوهشكده 
پولي و بانكي بانك مركزي، در فروردين س��ال جاري 
تغيير در موجودي انبار ش��ركت هاي صنعتي تحت 
تاثير تغيير قابل توجه استراتژي فروش شركت هاي 
خودروس��از قرار گرفت. به دلي��ل افزايش قابل توجه 
فروش شركت هاي خودروس��از بزرگ )سايپا و ايران 
خودرو( درصد تغيير در موج��ودي انبار اين صنعت 
نس��بت به توليد ۶۳.۹ درصد بوده است يعني حدود 
۶۴ درص��د توليدي كه اين صنعت در فروردين انجام 
داده از موجودي انبار شركت هاي اين صنعت كاسته 
شده است. همچنين، از مرداد تا اسفند سال گذشته 
به طور متوسط در هر ماه ۱۲.۸ درصد از توليد صنعت 
خودروس��ازي به موجودي انبار اضافه مي شد كه به 
نظر مي رسد كه با افزايش فروش فروردين بخشي از 
آن موجودي انبار وارد بازار شده است. از سوي ديگر، 
صنايع محصوالت ش��يميايي كه در ماه آخر س��ال 
گذشته كاهش در موجودي انبار داشته در فروردين 
افزايش موجودي انبار به مي��زان ۱.۲ درصد از توليد 
فروردين را تجربه كرده است. عالوه براين، در صنعت 
فلزات اساسي از ارديبهشت تا بهمن سال گذشته رشد 
فروش محصوالت كمتر از رشد توليد در اين صنعت 
بود.در اسفندماه اين روند تغيير كرد و رشد فروش در 
اين ماه ح��دود ۳.۸ درصد و در فروردين س��ه درصد 
بيش��تر از رشد توليد شد كه نش��ان از افزايش تقاضا 
براي محص��والت اين صنعت و به نوعي تعادل عرضه 

و تقاضا بوده است.

بيانيه اصناف
درباره تغيير قيمت نان

گزارش روابط عمومي اتاق اصناف ايران در هشتمين 
اجالس هفتمي��ن دوره هي��ات نماين��دگان اتاق 
اصناف ايران ك��ه در مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۸به صورت 
ويدئو كنفراس برگزار گرديد، يكي از مس��ائل مهم 
و خواسته هاي اساسي ۱۴۰ نفر از هيات نمايندگان 
اصناف كش��ور از دولت محترم، بح��ث اصالح نرخ 
نان متناس��ب با قيم��ت تمام ش��ده و جلوگيري از 
خسارات بيش از پيش به صنف زحمتكش و خدوم 
نانوايان كشور بود. امروز در شرايطي قيمت نان ثابت 
مانده اس��ت كه نانوايان با افزايش چند برابري ديگر 
هزينه هاي توليد، روزگار دشواري را سپري مي كنند. 
نكته حائز اهميت آن اس��ت كه افزايش قيمت نان 
تنها منوط به قيمت آرد نيست و فاكتورهاي متعدد 
ديگري در هزينه هاي جاري نانوايان دخيل اس��ت 
كه در قيمت تمام شده نان لحاظ نشده و مشكالت 
جدي را براي اين صنف ايجاد كرده است. بنا به بررسي 
خبرنگار اتاق اصن��اف ايران از جامع��ه صنفي اين 
تمهيدات در نرخ صنف نانوايان كامال مشهود است و 
اين موارد عبارتند از افزايش قيمت دستمزد كارگران 
كه ساالنه مطابق مصوبات قانون كار افزايش يافته، 
افزايش نرخ خمير مايه، افزايش هزينه  انرژي )برق، 
آب، گاز(، افزايش نرخ اجاره مغازه، افزايش هزينه هاي 
بهداشت نانوايي به دليل ش��يوع كرونا و... به عنوان 
مثال هزينه دستمزد سركارگر نانوايي در اسفندماه 
سال ۱۳۹۸ روزانه ۸۵ هزار تومان بوده كه در آبان ماه 
سال ۱۳۹۹ به ۱۳۰ هزار تومان افزايش يافته است 
و در سال ۱۴۰۰ نيز از ۲۶ تا ۳۹ درصد افزايش روبه 
رو شده است و هزينه خمير مايه در اسفندماه سال 
۱۳۹۸ هر كيسه ۱۰ كيلويي، ۱۵۶ هزارتومان بوده، 
كه در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۳7۰ هزار تومان افزايش 
يافته و هم اينك نيز قيمت آن ۴۵۰ هزار تومان است يا 
اينكه قيمت نمك در اسفندماه ۱۳۹۸ هر كيلو ۱۰۰ 
توم��ان بوده كه در آبان ماه س��ال ۱۳۹۹ به هركيلو 
يك هزار تومان تغيير قيمت يافته و در ارديبهشت 
۱۴۰۰ به ميزان يك هزار و ۲۵۰ تومان رسيده است 
و همچنين هزينه تغذيه كارگران در اسفندماه سال 
۱۳۹۸ روزانه ح��دود ۱۰ هزار تومان بود كه همين 
قيمت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به ۶۰ هزار تومان تغيير 
يافت و هزينه بهداشت نانوايي در سال ۹۸ روزانه ۵ 
هزار تومان بوده كه در س��ال ۱۳۹۹ به دليل رعايت 
پروتكل بهداشتي ناشي از بيماري كرونا به ۱۵۰ هزار 
تومان افزايش يافته است. متأسفانه فشار اقتصادي 
ناشي از تورم شديد ساالنه، افزايش نرخ ارز و متعاقب 
آن افزايش قيمت بس��ياري از كاالهاي ديگر و عدم 
همخواني قيمت ها موجب شده تعدادي از صنوف 
خبازان مجبور به تغيير شغل خود شده يا از نيروهاي 
ش��اغل در نانوايي بكاهند؛ اين درحالي است كه در 
هر نانوايي حداقل به ۵ نفر نيروي كار نياز است و اين 
مساله به اقتصاد و معيشت جامعه و كارگران آسيب 
جدي وارد مي كند. بنابراين نمي توان نرخي را ثابت 
نگه داشت و با افزايش هزينه ها همان خدمات قبلي 
را ارايه كرد، لذا از دولت محترم تقاضا داريم همانطور 
كه نرخ خدمات دولتي مانند انرژي را براي جلوگيري 
از بروز خس��ارت به واحدهاي توليد كننده افزايش 
مي دهد، نرخ نان را نيز متناسب با تورم كشور افزايش 
داده تا فعاالن صنفي در بخش پخت نان نيز بيش از 
اين متحمل زيان نشوند. بديهي است تا زمان تصويب 
اصالحيه نرخ هيچ يك از واحدهاي نانوايي مجاز به 
افزايش نرخ به صورت غيرقانوني نيستند و واحدهاي 
بازرسي و نظارت اصناف و سازمان تعزيرات به صورت 

جدي با خاطيان برخورد خواهد نمود.

افت ۲۰ درصدي تقاضاي برنج 
دبي��ر اتحاديه بنكداران مواد غذاي��ي تهران اظهار 
داشت: قيمت حبوبات بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش 
يافته است. علت اين امر به علت قرار گرفتن در فصل 
گرما است كه در آن مصرف چنداني براي حبوبات 
وجود ندارد و شرايط نگهداري آن نيز سخت است. 
قاس��معلي حس��ني در گفت وگو با ايلن��ا در مورد 
وضعي��ت بازار بعد از افزايش قيمت روغن و ش��كر 
اظهار كرد: از دو روز پي��ش قيمت روغن به ميزان 
۳۵ درصد افزايش يافته است اما از آنجا كه هنوز بار 
جديدي به ما ندادند و با قيمت جديد باري تحويل 
نگرفته ايم فقط در حد شنيده ها از آن اطالع داريم. 
شكرهاي يك كيلويي نيز ارتباطي به ما پيدا نمي كند 
و در واحدهاي خرده فروش��ي عرضه مي شود. وي 
افزود: قيمت حبوبات بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش 
يافته است. علت اين امر به علت قرار گرفتن در فصل 
گرما است كه در آن مصرف چنداني براي حبوبات 
وجود ندارد و شرايط نگهداري آن نيز سخت است. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران با اشاره به 
كاهش تقاضاي برنج گفت: مصرف برنج نيز به علت 
افزايش بي رويه قيمت كاهش پيدا كرده و فروش 
بنكداران براي برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۲۰ درصد كمتر ش��ده اس��ت.  وي در ادامه 
تصريح كرد: بازار با يك ركود سنگين مواجه بوده و 
پيش بيني ما اين است كه اين وضعيت تا انتخابات 
رياست جمهوري و تغيير دولت ادامه پيدا كند. همه 
منتظر هستند تا ببينند چه كسي رييس جمهور 
مي ش��ود و چه سياس��ت هايي را پيش مي گيرد، 
همچنين منتظر نتيجه برجام هم هستند. عمده 
فروشان چندان خريد نمي كنند و مصرف كنندگان 
نيز مص��رف روز خود را خري��داري مي كنند. يك 
حالت بيم و اميد در بازار حاكم اس��ت ولي بيش��تر 
اميد دارند كه با كاهش قيمت مواجه شويم. حسني 
همچنين در پاسخ به سوالي در مورد ميزان تقاضاي 
مواد غذايي بيان كرد: در مورد مواد غذايي از بعد از 
عيد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش فروش 
داشتيم. قيمت چاي نيز براي هر كيلو از ۱۴۰ تا ۱۶۰ 
هزار تومان در نوسان است و افزايش يا كاهش قيمت 

خاصي نداشته است.

پنجعاملمهمرسوبكاالدرگمركاتمعرفيشد

درسالگذشته۱۵۰بخشنامهمتناقضوكُندكنندهتجارتصادرشد

درصحنعلنيمجلسصورتگرفت

هر ۲ روز يك بخشنامه صادراتي

توضيح وزير صمت در  مورد گراني  سيمان 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت در صحن علني مجلس با 
اش��اره به اقدامات وزارت صمت در حوزه فوالد و سيمان 
و دستاوردهاي آن، از تدوين طرح قيمت گذاري در كل 
زنجيره فوالد با مشاركت مجلس شوراي اسالمي و بخش 
خصوصي خبر داد و ضمن اقناع نماينده س��وال كننده، 
گفت: بخشي ازعوامل تعيين كننده گراني در بخش هاي 
ديگرند كه از حوزه مسووليت وزارت صمت خارج هستند.

علي رزم حس��يني صبح ديروز )۲۸ ارديبهش��ت ماه( با 
حضور در صحن علني مجلس براي پاس��خ به سواالت 
جواد كريمي قدوسي نماينده مشهد، درخصوص قيمت ها 
در بازار س��يمان گفت: توليد س��يمان در كشور با رشد 
۱۳ درصدي به ۶۸ ميليون ُتن رس��يده است كه يكي از 

افتخارات نظام است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره بر تاثير نرخ ارز و 
رشد نقدينگي در كشور بر قيمت ها اظهار كرد: مطالعات 
نشان داده است به ازاي هر ۱۰ درصد رشد نقدينگي، پنج 
درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز 
به ميزان هشت درصد شاخص قيمت كاالهاي وارداتي 

را افزاي��ش خواهد داد، در كن��ار آن، افزايش هزينه هاي 
توليد وجود دارد. وي ۲.۵ برابر ش��دن قيمت گاز و چهار 
تا پنج برابر ش��دن قيمت برق براي صناي��ع انرژي بر در 
كنار رشد ۶۶ درصدي هزينه هاي حمل و نقل، افزايش 
۱۶۵ درصدي قيمت آجر نسور مورد استفاده در صنايع 
سيمان، رش��د ۲۴۲ درصدي قيمت قطعات و ملزومات 
صنايع سيمان و همچنين افزايش ۲۸۰ درصدي قيمت 
كيسه سيمان را از ديگر عوامل اثرگذار در افزايش قيمت 
سيمان عنوان كرد. رزم حسيني با تاكيد بر ظرفيت خوب 
توليد سيمان در كش��ور و صادرات آن در منطقه، سهم 
سيمان در ساختمان سازي را تنها ۰.۴ درصد اعالم كرد 
و با اش��اره به افزايش نظارت ها بر اين بازار گفت: در سال 
گذش��ته ۱۵ هزار و ۵7۶ فقره بازرسي انجام شد كه ۱۸ 
درصد نسبت به س��ال ۹۸ افزايش داشته و پرونده هاي 
تعزيراتي در ۶ ماه دوم س��ال گذشته ۳۰ درصد افزايش 
داشته است. رزم حس��يني درخصوص ساماندهي بازار 
فوالد و صنايع فوالدي كشور با تاكيد بر توافق نظر وزارت 
صمت و مجلس در راستاي حمايت از توليد گفت: قيمت 

جهاني شمش فوالد از ۳۴۵ دالر در سال گذشته به ۶۴۳ 
دالر در سال جاري افزايش پيدا كرده است در حالي كه 
قيمت شمش فوالد در بورس ۲۴ درصد پايين تر از قيمت 
جهاني عرضه مي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت عالوه 
بر قيمت جهاني، يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در قيمت 
فوالد را نحوه قيمت گذاري آن اعالم كرد و افزود: وزارت 
صمت تدوين طرحي را در همين زمينه در دس��تور كار 
خود قرار داده اس��ت تا با همفكري و كمك نمايندگان و 
كميسيون هاي مربوطه و نيز با مشورت بخش خصوصي 
اقداماتي را در اين ح��وزه و در قيمت گذاري كل زنجيره 

فوالد انجام دهد.
رزم حس��يني افزايش هزينه هاي توليد و نوسانات ارز و 
سياست هاي كالن اقتصادي را از ديگر عوامل تاثيرگذار 
ب��ر قيمت ها در بازار فوالد اعالم كرد و اظهار داش��ت: در 
برخي از موارد الزم است مجلس شوراي اسالمي قوانيني 
را وضع و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت بتواند بيت المال 
را درياف��ت كند. وزير صم��ت نقش ف��والد در افزايش 
قيمت ساير حوزه ها را ۰.۶ درصد عنوان كرد و انتظارات 

تورمي و سياست هاي كالن اقتصادي را به عنوان عوامل 
تعيين كننده گراني در بخش هاي ديگر معرفي كرد كه از 
حوزه مسووليت وزارت صمت خارج هستند. وي با بيان 
اينكه در بدترين شرايط اقتصادي مسووليت وزارتخانه را 
پذيرفت گفت: در اين مدت س��عي كرديم تا حد توان با 
اجراي برنامه ها و اقدامات موثر شرايط را مديريت كنيم 
اما برخي موارد از حوزه اختيار و عملكرد وزارتخانه خارج 

بود و به قوانين يا ساير دستگاه ها مربوط مي شد.
رزم حسيني تبديل كشور از يك واردكننده فوالد به 
دهمين كشور توليد كننده فوالد در دنيا را يك موفقيت 
بزرگ براي نظام دانس��ت و تصريح ك��رد: با توجه به 
اينكه ۵۰ ميليون نفر از ملت ش��ريف ايران سهامدار 
شركت هاي فوالدي در بورس هستند، الزم است در 
اين حوزه به گونه اي عمل شود كه نه بورس آسيب ببيند 
و نه حق و حقوق دولت و بيت المال و نه بخش توليد. 
گفتني است نماينده سوال كننده از وزير در خصوص 
بازار فوالد و سيمان، توضيحات رزم حسيني را كافي 

دانست و قانع شد.
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خبرروز

انتقال سند تاالب ها به وزارت نيرو منتفي شده است
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد شديد از ثبت سند چند تاالب به نام وزارت نيرواز منتفي شدن 
اين انتقال خبر داد. عيسي كالنتري گفت: هر وزارتخانه و نهادي، حتي سازمان حفاظت محيط زيست، اگر سند به نامش شود مي تواند 
زمين را بفروش��د اما سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اين حق را ندارد، بنابراين سند تاالب ها بايد به نام منابع طبيعي و نه هيچ 
وزارتخانه ديگري باشد. او با تاكيد بر اينكه منابع طبيعي پيگير بازگرداندن سند تاالب ها به نام خود است، خاطرنشان كرد: قوه قضاييه 
به اشتباه رخ داده پي برده است. چندي پيش اعالم شد كه سند تاالب انزلي را به وزارت نيرو زده است كه اين مساله موجب واكنش 

سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداري شد.

كتابخانه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ادامهازصفحهاولجامعه

»اضطراب« در كودكي 
»سلطه پذيري« در بزرگسالي

ف��رد تص��ور مي كند ب��ا ق��رار گرفت��ن در چنين 
موقعيت هايي مورد بررسي و ارزيابي منفي ديگران 
قرار مي گيرد و ترس از اين موقعيت حتي مي تواند 
به شكل نشانه هاي فيزيكي اضطراب نيز بروز كند. 
اين اختالل حداقل بايد ش��ش م��اه در افراد وجود 
داشته باشد تا بتوان گفت فرد دچار اختالل اضطراب 
اجتماعي شده است. بنابراين اگر گاهي با حضور در 
موقعيت هايي دچار اضطراب مي شويم نشان دهنده 
ابتال به اين اختالل نيس��ت. اي��ن اختالل بايد يك 
ناراحتي عمده و اختالل عملكرد اجتنابي وسيعي 
را در ف��رد ايجاد كند. افراد دچ��ار اختالل اضطراب 
اجتماعي گاه��ا پيش از قرار گرفت��ن در موقعيتي 
شروع به نگراني مي كنند و از جمله نشانه هاي عمده 
جسماني آن لرزيدن بدن، عرق كردن، لكنت زبان، 
خيره شدن به ديگران و س��رخ شدن است. تفاوت 
اختالل اضطراب اجتماع��ي در كودكي، نوجواني و 
بزرگس��الي تنها به موضوعات و موقعيت هايي كه 
افراد نسبت به آنها اضطراب دارند معطوف مي شود. 
معموال نوجوانان در قياس با كودكان به علت تالش 
براي هويت يابي، ترس شديدتري را تجربه مي كنند. 
يك كودك ممكن است اين اضطراب را با گريه كردن 
يا چس��بيدن زيادي به والدين نشان دهد، نوجوان 
مي تواند با اجتن��اب از قرار گرفتن در موقعيت هاي 
جديد نظير قرار گرفتن در جمع يا كنفرانس درسي 
و سخنراني كردن اين اضطراب را نشان دهد درحالي 
كه اين اضطراب در افراد مسن تر مي تواند به شكل 
شرمندگي از ظاهر يا بيماري هاي جسمي و اختالالت 
ش��ناختي بروز كند. ترس و اضطراب بي منطق اين 
اختالل، با خطر واقعي ارزيابي منفي توسط ديگران 
بي تناسب است. بنابراين افراد مبتال به اين اختالل 
معموال پيامدهاي منفي موقعيت هاي اجتماعي را 
بيش از اندازه برآورد مي كنند و دايما به اين پيامدهاي 
منفي فكر مي كنند. اين اختالل معموال در كودك و 
نوجواني ك��ه از زمان تولد داراي يك الگوي بازداري 
رفتاري ثابتي بوده  يا والدين آنه��ا دچار اختالالت 
اضطرابي بوده اند بيش��تر ديده مي شود. همچنين 
اين بازداري رفتاري با رش��د ك��ودك و نوجوان به 
شكل »خجالتي بودن شديد« نمايان مي شود. بايد 
توجه داشته باشيم كه »بازداري اجتماعي« عاملي 
ژنتيكي و »اضطراب اجتماعي« عاملي ارثي است. 
گاهي از بازداري رفتاري به عنوان يك ريش��ه ارثي 
نيز ياد مي ش��ود. در واقع والديني كه دچار بازداري 
رفت��اري يا اخت��الل اضطراب اجتماعي هس��تند 
همين شرايط را به فرزندان خود منتقل مي كنند. 
 در اين والدين رفتارهاي كنترل گرانه، مراقبت هاي 
وسواس گونه يا طرد كردن بچه ها ديده مي شود. در 
نهايت نيز منجر به تربيت بچه هايي »سلطه پذير« 
مي شود كه از تماس چشمي با ديگران هراس دارند 

و تمام اعمال و رفتار و سخن ديگران را مي پذيرند.

كروناجان۳۱۰نفرديگررادرايرانگرفت
با ف��وت ۳۱۰ نفر ديگ��ر از هموطنان 
مبتال به كوويد۱۹ تعداد جان باختگان 
اين بيماري در ايران به ۷۷ هزار و ۵۳۲ 
نفر رسيد. مركز روابط عمومي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز 
سه شنبه در اطالعيه اي اعالم كرد: بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۳ ه��زار و ۹۳۰ بيم��ار جديد مبتال 

به كوويد۱۹ در كشور شناس��ايي شد كه دو هزار و 
۱۰۲ نفر از آنها بس��تري ش��دند و مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۷۷۹ هزار و ۴۱۵ 
نفر رسيد. وزارت بهداش��ت در اين اطالعيه افزود: 
تاكنون دو ميليون ۲۵۸ ه��زار و ۴۶ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
پنج هزار و ۱۷۳ نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها 

تحت مراقبت ق��رار دارند و ۱۸ ميليون 
و ۲۸۵ هزار و ۳۹۳ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، اكنون سه شهر 
كش��ور در وضعيت قرمز، ۲۶۲ شهر در 
وضعيت نارنجي، ۱۸۳ شهر در وضعيت 
زرد قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد 
ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و »به« 
شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است. با 
افزايش مبتاليان در سيستان و بلوچستان نيز تعداد 
شهرستان هاي آبي به صفر رسيد. وزارت بهداشت 
همچنين اعالم كرد: تاكنون دو ميليون و ۱۶۳ هزار 
و ۶۴۱ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۴۰۷ هزار و ۵۱۹ 
نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكس��ينه شده اند. 
مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به دو 

ميليون و ۵۷۱ هزار و ۱۶۰ دوز رسيد.

رگبارباراندرنقاطمختلفكشور
مديركل پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناسي از وزش باد و خيزش 
گرد و خاك در برخي مناطق كشور طي 
چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. صادق 
ضياييان اظهار كرد: روز چهارش��نبه 
در ارتفاع��ات البرز مركزي و ش��رقي، 
برخي نقاط خراس��ان شمالي و شمال 
خراس��ان رضوي رگب��ار پراكنده دور 

از انتظار نيس��ت، گف��ت: طي روز پنجش��نبه )۳۰ 
ارديبهشت( در بيشتر مناطق كشور آسمان آفتابي و 
آرام خواهد بود البته طي ساعات بعد ازظهر اين روز 
در ارتفاعات البرز مرك��زي ابرناكي و بارش پراكنده 
خواهيم داش��ت. او ادامه داد: ط��ي روز جمعه )۳۱ 
ارديبهشت( نيز در اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان 

شرقي، جنوب آذربايجان غربي، ارتفاعات 
البرز مركزي و برخي نقاط زنجان رگبار 
پراكنده پيش بيني مي ش��ود. به گفته 
مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع 
سازمان هواشناس��ي طي روز شنبه )۱ 
خرداد( در اردبيل، آذربايجان ش��رقي، 
آذربايجان غربي، ارتفاعات البرز مركزي، 
برخي نقاط زنجان، برخي نقاط اس��تان 
مركزي، قزوين و شمال همدان رگبار باران همراه با 
رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي ش��ود. ضياييان 
افزود: طي روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه )۳۰ و ۳۱ 
ارديبهشت و ۱ خرداد( در مناطقي از شرق و جنوب 
شرق كش��ور به ويژه در منطقه زابل وزش باد شديد 

گاهي همراه با گرد و خاك رخ خواهد داد.

افت۵۰درصدياهدايعضودرايامكرونا
رييس مرك��ز مديريت پيون��د و درمان 
بيماري هاي وزارت بهداش��ت از افت ۵۰ 
درصدي اهداي عض��و در ايام كرونا خبر 
داد. مهدي شادنوش با اشاره به وضعيت 
اهداي كليه در ايام شيوع كرونا در كشور 
بيان كرد: در هر صورت ش��يوع كرونا بر 
روي تمام حوزه هاي سالمت به خصوص 
حوزه پيوند تاثير گذاش��ته است، البته 

اين موضوع طبيعي اس��ت، چون ما هم بايد از سالمت 
اهدا كننده و گيرنده اطمينان داشته باشيم، همچنين 
وضعيت مراقبت از افراد بعد از اهدا هم از اهميت زيادي 
برخوردار است. به طور كلي، به دليل اختالل هاي ايجاد 
شده در زمان شيوع كرونا، ما در سال ۹۹ نسبت به سال 
۹۸ شاهد افت ۵۰ درصدي اهداي عضو و پيوند بوديم. 

شادنوش در مورد بيشترين سن نيازمندان 
به اهداي پيوند، اف��زود: در اين مورد، رنج 
سني هاي مختلفي وجود دارد، اما معموال 
بين ۴۰ تا ۵۵ سال نيازمند پيوند و اهداي 
عضو هستند كه البته اين موضوع در مناطق 
مختلف متفاوت است، يعني بسته به سبك 
زندگي و مناطق جغرافيايي كه افراد آنجا 
زندگي مي كنند، شرايط متفاوت خواهد 
بود. اوافزود: در واقع آن منطقه اي كه بيشترين مشكالت 
كليوي را دارد و بيماران به مرحله دياليز رسيدند، نياز به 
پيوند كليه آنجا بيشتر است و اينطور نيست كه صرفا در 
مناطق محروم اين مشكل بيشتر وجود داشته باشد چون 
در شهرهاي صنعتي هم احتمال دارد، شرايط سخت تري 

از نظر سبك زندگي وجود داشته باشد.

از نظر ساختار جمعيتي به سرعت به سوي 
مشكل پيش مي رويم؛ فرصت مداخله كوتاه 
است و عقالي كشور با هر مرام و مسلكي و در 
هر خط و جبهه سياسي، راست يا چپ كه هستند، بايد اين 
موضوع را باور كرده و براي رفع آن تالش كنند. مديركل 
دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
ضمن تشريح روند كاهشي زاد و ولد در كشور و عوامل موثر 
در آن، تاكيد كرد: تصميم جديد ما براي روز ملي جمعيت، 
اجراي عملي��ات اجرايي و تغيير رويه هاي پيش��ين در 
برگزاري روزهاي ملي كه عمدتا به اطالع رساني و حداكثر 
حساس سازي پرداخته مي شود، است. امسال با توجه به 
اينكه موضوع جمعيت بيش از هر چيزي نيازمند اقدام و 
عمل است با دستور وزير برنامه جامعي ذيل »سند صيانت 
از جمعيت« با مشاركت تمام معاونت هاي وزارت بهداشت 

و دانشگاه هاي علوم پزشكي براي اجرا تهيه شده است.

    برنامه عملياتي وزارت بهداشت 
 براي صيانت از جمعيت 

دكتر سيد حامد بركاتي افزود: رويكرد اين سند درباره 
جمعيت و بحث هاي كلي سالمت است. اين سند براي 
اجرا به برنامه عمل تبديل شد و براي اينكه مطمئن شويم 
اين برنامه قابليت اجرا در دانشگاه هاي علوم پزشكي را 
دارد، امكان سنجي اجرايي در ۴ دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن، هم��دان، يزد و اصفهان در نيمه دوم س��ال ۹۹ 
انجام داديم و متوجه شديم اين سند و برنامه عملياتي 
با ۱۵ راهبرد پيشنهادي در س��طح وسيع و در محيط 
دانش��گاه ها و دانشكده هاي علوم پزش��كي و در سطح 
استان و شهرستان هم قابل اجرا است. انتخاب حداقل 
۵ راهبرد از ميان اي��ن ۱۵ راهبرد را در ابتداي كار براي 
دانشگاه ها ضروري دانستيم. گزارشاتي كه از ۴ دانشگاه 
به دستمان رسيد راضي كننده بود و پاسخ امكان سنجي 
ما مثبت بود. او افزود: با ارايه گزارش عملكرد به شخص 
وزير، ايشان دستور ملي ش��دن برنامه را صادر كردند و 
مقرر شد در روز ملي جمعيت امس��ال اين برنامه را در 
گستره كل كشور آغاز كنيم. ۱۳ اسفندماه سال قبل پيش 
كارگاه آغاز عمليات اجرايي سند صيانت از جمعيت در 
كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي برگزار شد و پس از آن 

كارگاه هاي متعددي در ۲ ماه گذشته برگزار شد. 

  آمايش نرخ باروري و تحليل جمعيتي  در 
شهرستان ها

بركاتي ادامه داد: در اجراي ملي هم هر دانشگاه حداقل 
در جه��ت عملياتي ش��دن ۵ راهبرد اق��دام به تدوين 
برنامه عملياتي كرده اس��ت. البته ما ۲ راهبرد به عنوان 
راهبردهايي كه پايه و اساسي هستند تعيين كرديم كه 
اين ۲ راهبرد در برنامه كليه دانشگاه ها قرار گرفته است. 
راهبرد »رصد دقي��ق آمايش جمعيت و نرخ باروري در 
سطوح دانشگاهي/ استاني و كش��وري« براي بررسي 
آماري وضعيت جمعيت در س��طح استان و شهرستان 
كه بسيار مهم است؛ زيرا تمام استان هاي كشور و حتي 
تمام شهرستان هاي هر استان يك رويه جمعيتي ندارند. 

    كاهش ۲۵ درصدي زاد و ولد 
در ۴ سال اخير

وي درباره وضعيت فعلي رشد جمعيت در كشور، تاكيد كرد: 
وضعيت جمعيت در چندسال گذشته كاهشي بوده است. 
در ۴ س��ال اخير روند زاد و و لد در كشور حدود ۲۵ درصد 
كاهش داشته است. در سال هاي ۹۴ و ۹۵ در قله جمعيتي 
كشور در س��ال هاي اخير قرار داشتيم و TFR نزديك به 
۲.۱ در اين سال ها را تجربه كرديم. اگر همان زمان تحليل 
درستي انجام مي شد، مي دانستيم اين TFR كاهش پيدا 
خواهد كرد. كامال روشن بود كه در سال هاي منتهي به سال 
۱۳۹۵ فرزندآوري وابسته به بانوان دهه شصتي اي بودكه در 
سال هاي انتهايي دوران باروري خود قرار داشتند. پس از اين 
سال ها زاد و ولد در ميان خانم هاي متولد دهه ۶۰ رو به اتمام 

مي رفت و از سنين باروري فاصله مي گرفتند. 

   ۱۷ درصد مواليد كشور 
در زنان باالي ۳۵  سال

بركاتي گفت: اوج س��نين باروري در كشور ما و بر اساس 
آمارهاي رسمي مركز آمار ايران در سنين ۲۰ تا ۳۵ سالگي 
بانوان است، هرچند كه حدود ۱۷ درصد مواليد كشور در 
خانم هاي باالي ۳۵ سال است. اما به هر حال اوج باروري 
خانم هاي كشور و بيش��ترين ميزان فرزندآوري در بين 
۲۰ تا ۳۵ س��الگي بانوان كشور است. در كنار اين موضوع 
شرايط فرهنگي ،اجتماعي و عوامل اقتصادي نيز از تاثير 

برخوردار بوده است.

    زاد و ولد در كشور 
نيازمند  حمايت ويژه از جوانان

وي افزود: با اين تفاس��ير تعداد تولدها كاهش يافت و از 
يك ميليون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به يك ميليون 
و ۱۹۶ هزار تولد در س��ال ۹۸ و يك ميليون و ۱۲۰ هزار 
تولد در سال ۹۹ رس��يديم و به همين ترتيب TFR هم 
 TFR روند كاهش��ي را طي مي كرد و در حال حاضر عدد
حدود ۱.۷ و بلكه كمتر از آن اس��ت و متاسفانه همچنان 
در روند كاهشي تولدها قرار داريم. تا سال ۱۳۶۷ به طور 
متوسط ساالنه حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تولد داشتيم 
و زماني كه به چند سال بعد يعني تا حدود سال هاي۷۴ و 
۷۵ نگاه مي كنيم؛ اين ميزان به يك ميليون و ۷۰۰ هزار 
تولد مي رسد و اين ۲۵ درصد كاهش تولد در اين بازه ۷ يا ۸ 
ساله حتما تاثيرات خود را در سال هاي باروري دختران اين 
دو نسل كه سال هاي اخير است، خواهد داشت و با توجه 
به اين نيازمند آن هستيم تا با اجراي خدمات ويژه حمايت 

از جوانان و خانواده ها جلوي اين روند كاهشي را بگيريم. 

    ۲۳ ميليون زن ايراني؛ در سن باروري
مديركل دفتر س��المت جمعي��ت، خان��واده و مدارس 
وزارت بهداشت، تصريح كرد: موتور مولد جمعيت، بانوان 
هس��تند. در حال حاضر حدود ۲۳ ميليون خانم در سن 
باروري داريم. يك ميليون و ۱۲۰ هزار تولد در سال ۹۹ با 
۲۳ ميليون خانم بارور است؛ در حالي كه عدد ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تولد در س��ال هاي ابتداي��ي دهه ۶۰ با ۱۰.۵ 
ميليون خانم در س��ن باروري صورت مي گرفت؛ با يك 
حساب سرانگشتي ميزان باروري به ازاي خانم ها نزديك 
يك چهارم كاهش پيدا كرده است و روند اين موضوع بسيار 
نگران كننده است. او در ادامه صحبت هايش درباره سقط 
جنين در كش��ور نيز اظهار كرد: اين موضوع نياز به كار و 
فرهنگسازي بيشتري دارد. سقط قانوني زيرنظر پزشكي 
قانوني و پس از طي مراحل مختلف و بررسي هاي متعدد 
و با مجوز س��ازمان مذكور صورت مي گيرد. در سال هاي 
اخير ساالنه در كل كشور حدودا ۱۲ هزار درخواست سقط 
ارايه مي شود كه به طور متوسط كمتر از حدود ۸ تا ۹ هزار 
سقط با مجوز سقط قانوني صادر شده است. در مورد سقط 
غيرقانوني بايد بدانيم كه چنين اقدامي به لحاظ فرهنگي و 
ديني درست نيست. در شرع مقدس اين عمل در هر سني 

پس از لقاح حرام دانسته شده است. به ويژه آنكه پس از ماه 
چهارم كه روح در جنين دميده مي شود، سقط هم مانند 
از بين بردن يك زندگي و انسان كامل و قتل است. بركاتي 
در مورد آمار سقط غيرقانوني نيز گفت: دربررسي هايي 
كه انجام مي شود به اعداد دقيقي براي سقط غيرقانوني 
نمي رس��يم. چون افراد انجام دهنده از اعالم آن به داليل 
مختلف خودداري مي كنند. اگر چه كه اعالم آمار به ويژه 
اعالم آمار سقط غيرقانوني به عامه مردم، مي تواند منجر 

به طبيعي سازي اين موضوع و حتي اشاعه منكر شود. 

    موضع فني وزارت بهداشت
 در برابر طرح جواني جمعيت مجلس

بركاتي درباره »طرح جواني جمعيت« مجلس و موضع 
وزارت بهداش��ت در برابر آن، اظهار ك��رد: موضع وزارت 
بهداش��ت، موضعي فني و نه سياسي است. آنچه كه نظر 
وزارت بهداشت بود و در مكاتبه با شوراي نگهبان به آن اشاره 
شد اين بود كه توليت سالمت براي وزارت بهداشت بايد 
محفوظ بماند. موادي از اين طرح از منظر شوراي حقوقي 
وزارت بهداشت با سياست هاي كالن سالمت مغايرت دارد. 
طرح جواني جمعيت ۷۲ بند دارد كه بندهاي مورد اشاره 
كمتر از ۱۰ بند اس��ت و رويكرد كلي وزارت بهداشت اين 
است كه توليت وزارت بهداشت در امر سالمت مردم بايد 

حفظ شود و اگر قرار است دستورالعملي در حوزه  سالمت 
ذيل اين قانون نوشته ش��ود مرجع تاييد، نهايي سازي و 
اجرايي نمودن آن وزارت بهداشت به عنوان توليت نظام 
سالمت است. طرح جواني جمعيت از سوي شوراي محترم 
نگهبان به مجلس بازگشته و ان شاءاهلل در جلسات بازنگري، 
نظرات وزارت بهداشت و حوزه هاي مختلف به نمايندگان 
محترم عضو كميسيون اعالم مي شود تا بنا به نظر مجلس 
محترم و در جهت رفع موارد تذكر داده شده ازسوي شوراي 

نگهبان تغييرات نهايي صورت گيرد. 

    چالش هاي كرونا 
براي ارايه خدمات كودكان

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت درباره مشكالتي كه شيوع كرونا براي اين اداره 
كل وزارت بهداش��ت پيش آورد، تاكيد كرد: در ماه هاي 
اول وضعيت خوبي نداشتيم. مراجعات مردم براي دريافت 

خدمات كاهش زيادي داشت. 

    اجراي آزمايشي غربالگري ناباروري
 در ۶   استان

او درباره نتايج اجراي آزمايشي غربالگري ناباروري در كليه 
استان هاي كش��ور، بيان كرد: اين طرح به اتمام رسيد و 

گزارش آن آماده شد. با توجه به نتايج طرح برنامه اي تدوين 
و نهايي سازي شده است كه براي اجرايي كردن آن در حال 
ادغام آن بر روي سامانه هاي سالمت هستيم و مراحل ادغام 
برنامه براي اجراي پايلوت در ۶ شهرستان را طي مي كنيم. 
اجراي آزمايشي براي اين است كه بررسي كنيم كه اجراي 
اين برنامه در مغايرت با ساير برنامه ها نباشد و همچنين 
ارايه دهنده خدمت توان و فرصت ارايه اين خدمت جديد 
را داشته باشد. مراحل مذكور تقريبا به اتمام رسيده است 
و تاييد مركز مديريت شبكه را گرفتيم و اين مركز در حال 
بارگذاري برنامه  ما روي سامانه هاي سالمت است. سپس 
اين برنامه اجرايي در اين ۶ استان پايلوت مي شود تا پس 
از مدت مشخصي ارزيابي هاي الزم انجام شده و برنامه را 
در كل كشور با حداقل چالش هاي اجرايي عملياتي كنيم. 

  IVF و IUI؛ رايگان
بركاتي ادامه داد: درمورد پوشش هزينه درمان ناباروري 
 IUI بودجه و منابع خوبي در نظر گرفته شد و خدمات
و IVF و سونوگرافي رايگان انجام مي شود و با منابعي 
كه مجلس شوراي اسالمي براي سال ۱۴۰۰ تخصيص 
داد ، برآورد اين اس��ت كه براي اكثريت كساني كه بر 
اساس پروتكل هاي وزارت بهداشت درخواست خدمت 

مي كنند، امكان ارائه خدمات وجود خواهد داشت.

گزارش

درآستانهروزمليجمعيتتشريحشد
روند كاهشي زاد و ولد در كشور
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