
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 7  No . 1942  Thu. May 20. 2021  پنجشنبه   30 ارديبهشت 1400   8 شوال 1442  سال هفتم  شماره 1942  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
9976000

شاخص بورس
1154844

يادداشت- 1

بايدها و نبايدهاي انتخابات
چ��ه كس��اني مي توانن��د 
رييس جمهور بهتري براي 
ايران در اين شرايط خاص 
كشور باش��ند. آيا نظاميان 
واجد يك چنين ش��رايطي 
ت ه��ا  يپلما د  . هس��تند
مي توانند اين بار س��نگين 
را به دوش بكش��ند يا اينكه 
اقتصاددانان مي توانند به اين مهم دست پيدا كنند؟ 
يكي از اصول مهم فضاي كار نظامي اطاعت از مافوق 
است؛ اين يكي از اصلي ترين ويژگي هايي است كه 
يك فرد نظامي طي س��ال ها به ابع��اد مختلف آن 
خو گرفته اس��ت. در واقع منظ��ور از اين ويژگي ها، 
سلسله مراتب نظامي، سالم نظامي و برخي بايدها 
و نبايدهاي��ي اس��ت ك��ه در عرصه بخ��ش نظامي 
حاكم اس��ت و افرادي كه در اين حوزه مش��غول به 
فعاليت هس��تند اين ويژگي ها را به كار مي گيرند. 
طبيعي هم هس��ت، فض��اي نظام��ي و جنگ يك 
چنين هنجارهاي��ي را مي پذيرد، چرا كه در عرصه 
جنگ، افراد جان خود را به دس��ت مي گيرند و اگر 
نظام و سلس��له مراتب منظمي حاكم نباشد، اساسا 
ام��كان اجراي عملي��ات نظامي به ش��كل مطلوب 
مقدور نيست و دستاوردهاي الزم و اهداف از پيش 
تعيين ش��ده به دس��ت نخواهد آمد. يكي ديگر از 
اصول فعاليت هاي نظامي، محرمانه بودن مجموعه 
فعاليت هاي نظامي و اطالعات برآمده از آن اس��ت.

مبتني بر اين ضرورت چنانچه يك عمليات نظامي 
لو برود، طبيعي اس��ت كه خس��ارت مالي، جاني، 
تجهيزات و امكان��ات و...به وقع مي پيوندد و فجايع 
يكي يكي از راه مي رس��ند. اما در اتمسفر اقتصادي 
اين روند 180درجه برعكس اس��ت. يعني يكي از 
اصول مهم سياس��ت گذاري اقتصادي اين است كه 
فرد مسوول با بازار و فعاالن اقتصادي ارتباط بگيرد 
و ب��ه آنها بگويد كه دقيقا در ح��ال انجام چه كاري 
اس��ت؟ برعكس عمليات نظامي كه محرمانه بودن 
شرط اصلي اجرا اس��ت در عمليات هاي اقتصادي 
همه امور بايد ش��فاف باشد. بايد مشخص باشد كه 
براي اجراي راهبردهاي اقتصادي قرار است از چه 
گزاره هاي ش��فافي استفاده ش��ود. از سوي ديگر، 
اقتضاي ديگر برنامه ريزي هاي اقتصادي آن است كه 
در برنامه ريزي هاي اقتصادي اطاعت صرف نظامي 
از مافوق وجود ندارد. در واقع يك كارشناس و مدير 
مياني اقتصادي بايد بتواند روساي خود را به چالش 
بكشاند و بگويد كه بر اس��اس داده هايي من دارم، 
فالن تصميم اشتباه اس��ت. اين مشكالت را دارد و 
ضروري است كه برنامه ديگري تدارك ديده شود. 
به آنها بگويد كه اين راه، اين روش و اين سياس��ت 
غلط اس��ت و فالن تبع��ات منف��ي را دارد. در واقع 
بحث و تبادل نظر كارشناسي براي سياست گذاري 
اقتصادي س��الم و شفاف از جمله ضرورت هاي غير 
قابل انكار اس��ت. مجموع��ه اين بايده��ا و نبايدها 
فرهنگ كاري و كاراكتري را مي طلبد كه با فرهنگ 
كاري نظاميان همخوان نيس��تند. هر كدام از جاي 
خود درس��ت هس��تند اما وقتي جاي اين دو گزاره 
تغيير كند، كل شاكله به هم مي ريزد. يعني يك فرد 
نظامي در پادگان اثرگذاري مثبت و خوبي دارد، اما 
اگر اين كاراكتر وارد اتمسفر اقتصادي شود و همان 
اس��لوب و روش ها را به كار بگيرد، نتايج مورد نظر 
را نخواهد داشت. متاسفانه ما يك بدنه كارشناسي 
كه بتواند چنان پروژه هاي م��ورد نظر اقتصادي را 
پيش ببرد، نداريم. در حال حاضر آرام آرام درحال 
رس��يدن به اين نتيجه كه چه نوع رييس جمهوري 
را براي شرايط فعلي اقتصادي نياز داريم، هستيم.

رييس جمهوري كه بتواند درك درس��تي از مقوله 
قيمت ها، داشته باشد و اين درك را داشته باشد كه از 
روز اول يك پرو ژه تدريجي حذف مداخالت قيمتي 
و تبديل آنه��ا به يارانه هاي نق��دي را اجرا كند. اما 
اكنون از دل اين بحث به اين نكته اشاره مي كنم كه 
عالوه بر اين موارد بايد فردي براي به دست گرفتن 
سكان هدايت رياس��ت جمهوري داشته باشيم كه 
تيم توانمندي هم از پژوهشگران اقتصادي كه فكر 
نظري خوبي داش��ته باشند و هم از مديران اجرايي 
كه بتوانند چرخ هاي ي��ك چنين پروژه عظيمي را 
به چرخ��ش در آورند و با نظام جل��و ببرند در كنار 
خود داشته باش��د.اين تيم بايد وجود داشته باشد 
و اين برنامه بايد از روز اول در مس��ير اجرايي شدن 
قرار داشته باشند. مجموعه اين عوامل گزاره هايي 
هس��تند كه از ابتدا بايد مدنظر مردم و تحليلگران 
وجود داشته باش��د تا در نهايت بهترين اتفاق براي 

اقتصاد كشورمان رخ دهد.
همانط��ور كه پيش از اي��ن توضيح داده ش��د و از 
ضرورت بينش اقتصادي رييس جمهوري صحبت 
ش��د، به تدري��ج  مخاطبان متوجه مي ش��وند كه 
اقتصاد ايران در ش��رايط حساس فعلي چه رييس 
جمهوري با چ��ه ويژگي هايي نياز دارد. كاراكتري 
كه بتواند بهترين ارتباط را با بدنه كارشناسي كشور 
ايجاد كند و از س��وي ديگر از يك تيم كارشناسي 
و اجرايي بهره مند باش��د كه هم در بخش نظري و 
هم در بخش اجرا بتواند پروژه بهبود شاخص هاي 

اقتصادي را پيش ببرد. 

پويا  ناظران

در نامه خودروسازان به رييس كميسيون صنايع مجلس مطرح شد

موافقت با آزادسازي واردات خودرو

يادداشت-2

 تغيير ذائقه 
سرمايه گذاري مردم

يگ��ي از ويژگي ه��اي ب��ارز 
اقتصادهاي پويا، واكنش هايي 
است كه اين اقتصادها نسبت 
به مقوله س��رمايه گذاري ارائه 
مي كنند. به عبارت روش��ن تر 
كش��ورهاي توس��عه يافته از 
كوچك تري��ن فرصت ه��اي 
س��رمايه گذاري نيز به راحتي 
عبور نمي كنند و تالش مي كنند تا حداكثر استفاده را از اين 
فرصت ها داشته باشند. اما اين روند در اقتصادهاي غيرپويا 
و دولتي به گونه اي ديگر رقم مي خ��ورد. با توجه به اين 
واقعيت كه اقتصادهاي غيرپويا بيشتر واكنشگر هستند تا 
كنشگر، اغلب فرصت هاي سرمايه گذاري در اين كشورها 
از دست مي رود و چيزي جز خسران و آسيب نصيب مردم 
در اين سيستم ها نمي شود. با دستگيري اخير مالك يكي از 
توكن هاي ارزهاي مجازي و سقوط بيش از ۷۵ درصدي 
ارزش آن در يك روز و فش��ار براي بس��تن صرافي هاي 
ايراني احتماال شاهد از بين رفتن سرمايه هاي بسياري 
از مردم در صرافي هاي بدون مجوز داخلي خواهيم بود و 
ممكن است اين صرافي ها بهانه  بلوكه شدن پول در بانك 
و برخورد قضايي و... را تحويل مردم بدهند كه اميدوارم 
اين اتفاق رخ ندهد. هدف اين نوشتار موضوع ارز مجازي 
نيست بلكه پرداختن به موضوع عدم بهره برداري مناسب 
از فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور و تبعات آن است. 
اينكه بورس بسوزد، مسكن راكد باشد، خودرو راكد باشد، 
طال و ارز سركوب ش��وند و ارز ديجيتال هم بگير و ببند 
شود، تبعاتي دارد كه خودش را در ميان مدت و بلندمدت به 
شكل بحران سرمايه گذاري و سقوط ارزش پول ملي نشان 
خواهد داد. براي تحليل عميق تر موضوع بد نيست نگاهي 
به تركيه كه نزديك ترين رقيب منطقه اي ما است، داشته 
باش��يم. ابتدا با شوي تبليغاتي و آتش زدن دالر و تحريم 
كاالي امريكايي س��عي در اقناع افكار عمومي داش��تند 
)اواسط سال ۹۷( اما با افزايش تورم به بيش از 1۲ درصد، 
مردم شروع به خريد ارز و اوراق ارزي كردند تا پول شان را 
از تورم مصون بدارند و چند وقتي است كه ارز ديجيتال 
هم به سبد سرمايه گذاري شان اضافه شده است. در هيچ 
كجاي دنيا اقتصاد با دستور و شعار و شو پيش نرفته است. 
در كشور ما آسيب اتفاقات اخير بسيار مهيب تر خواهد 
بود تا جايي كه باعث رس��يدن مردم به نقطه  بي تفاوتي 
در اقتصاد شده اس��ت: بي تفاوتي در سطح ريسك قابل 
پذيرش. هر بازاري ولو با ريسك باال جهت ورود و كسب 
سود مورد استقبال قرار مي گيرد حتي اگر ارز ديجيتال 
نوظهور باشد. كسب و كارهاي خدماتي و صنعتي به دليل 
عدم اعتماد به بستر عمومي اقتصادي با عدم استقبال روبرو 
شده اند و در اين فضا، تشكيل سرمايه ثابت و رشد اقتصادي 
منتفي است. سرمايه مردم توسط كسب و كارهاي نوپا در 
داخل و خارج از كش��ور به يغما خواهد رفت و نتيجه  اين 
ركود گسترده در همه بازارها خروج مطلق پول از بازارها و 
ادامه در صفحه 3 صنايع خواهد بود.  

يادداشت روز
دو عامل تعيين كننده!

براي آنكه بدانيم بازارهاي مالي 
ايران حداق��ل در كوتاه مدت و 
ميان مدت به كدام سو خواهند 
رفت، نخس��ت باي��د دو متغير 
تاثيرگ��ذار يعن��ي مذاك��رات 
پيرامون برجام در وين و انتخابات 
آتي را مورد تحليل و آناليز قرار 
دهيم تا بتواني��م وقايع آينده را 

پيش بيني كنيم.
بر اساس آنچه تا به امروز براي ما روشن است، هنوز برخي 
اختالفات جدي پيرامون موضوعاتي از قبيل تحريم هايي 
كه بايد توسط اياالت متحده لغو يا تعليق شود، تعهداتي كه 
بايد ايران انجام دهد، ترتيب اجراي تعهدات و نحوه و زمان 
راستي آزمايي وجود دارد! اما سوال مهمي كه مطرح است 
اين است كه اين اختالفات از كجا نشات مي گيرد؟ به نظر 
مي رسد آنچه كه باعث اختالف در مذاكرات وين شده و در 
شرايط كنوني محل مناقشه اصلي است به انتظارات خارج 
از برجام هر دو طرف بر مي گردد. يعني هم اياالت متحده و 
هم ايران به دنبال بر آورده كردن خواسته هاي جديد فراتر 

از توافق قبلي هستند. 
اياالت متحده احياي توافق قبلي يعني برجام را س��رآغاز 
مذاكرات كامل تر و جامع تري مي بيند كه در مراحل بعدي 
مي بايست حضور منطقه اي و فعاليت هاي موشكي ايران را 
نيز شامل ش��ود و اين يعني انتظاراتي فراي برجام. درواقع 
خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مش��ترك، امريكا را در 
موضع بهتري ق��رار داده و قدرت چانه زن��ي آنها را تقويت 

كرده. ح��اال آقاي بايدن و تي��م مذاكره كننده امريكايي با 
تقسيم تحريم ها به ناسازگار با برجام و سازگار با آن سعي 
در كسب امتيازات بيشتر از ايران را دارند. تحريم هايي كه از 
نظر امريكا ناسازگار با برجام هستند و امريكا پذيرفته آنها را 
لغو كند اغلب مواردي هستند كه در دوران اوباما وضع شده 
بود و ترامپ پس از خروج از برجام در هشتم مي  سال ۲018 
آنها را بازگرداند. بخش ديگر تحريم هاي ناسازگار با برجام 
مربوط مي شود به تحريم هاي نفتي و تحريم بانك مركزي 
و مبادالت مالي ايران كه بر پايه حمايت از تروريسم و برنامه 
نظامي وضع شده اند و اياالت متحده حاضر به مذاكره و لغو 
يا بي اثر كردن آنهاس��ت اما دو امتياز عمده را طلب خواهد 
كرد. اول اينكه ايران بايد با دسترس��ي هايي فراتر از توافق 
برجام موافقت كند؛ مورد دوم، اي��ران بايد ذخاير اورانيوم 
خود را كه حاال حدود پانزده برابر بيش از سطح تعيين شده 
در توافق قبلي است كاهش دهد و سانتريفيوژهاي نسل 

جديد را از بين ببرد. 
اما تحريم هايي كه ازنظر اياالت متحده ربطي به مس��اله 
هس��ته اي ندارند از قبيل تحريم هاي مربوط به قرار دادن 
نام سپاه پاس��داران توسط وزارت خارجه امريكا در ليست 
سازمان هاي تروريستي، تحريم هاي مربوط به بيت رهبري و 
تحريم هاي مربوط به اشخاص دخيل در برنامه موشكي ايران 
كه اياالت متحده حاضر است پيرامون اين موارد مذاكره كند 
اما امتيازات مهمي از قبيل محدود شدن حضور منطقه اي 
ايران، محدوديت برنامه موش��كي و برد موشك ها، دايمي 
شدن محدوديت برنامه هس��ته اي ايران و موافقت ايران با 
افزايش دامنه مذاكرات و اصالح برجام را طلب خواهد كرد. 

قطعا اياالت متحده براي حفظ اهرم فشار براي آينده، حداقل 
در موقعيت كنوني به هيچ عنوان پيرامون تحريم هاي حقوق 

بشري مذاكره نخواهد كرد! 
در مقاب��ل و در مذاكرات وين، ايران ني��ز به دنبال ادغام در 
سيستم مالي جهاني فراتر از آن چيزي است كه در توافق 
برجام در س��ال ۲01۵ وجود داشت و اين يعني انتظاراتي 
فرات��ر از برجام. بنابراين در موقعيت كنوني هر دو طرف به 
دنبال خواسته هايي بيش از آنچه در توافق پايه موسوم به 
برجام وجود داشته، هستند. ايران خواستار لغو تمام 1600 
تحريم وضع شده در دوره ترامپ است حال آنكه اگر بنا باشد 
ايران صادرات نفت را از سر بگيرد اياالت متحده نهايتا با لغو 
يا بي اثر كردن ۷00 تحريم موافقت خواهد كرد. شايد لغو 
سفر وزير امور خارجه كشورمان، آقاي ظريف در روزهاي 
گذشته به اتريش هم علي رغم آنكه به خاطر نصب پرچم 
رژيم صهيونيستي بر فراز وزارت خارجه اين كشور بوده، به 
اين دليل بوده باشد كه تصور مي شده تا پانزدهم مي  نتايج 
مثبتي در مذاكرات وين به دست  آيد و نياز به حضور ايشان 
باشد اما اين اتفاق نيفتاده و اين سفر لغو شده. همزمان با لغو 
سفر آقاي ظريف به وين، بلومبرگ با اشاره به توقف افتتاح 
يك كارخانه توليد فلزات اوراني��وم كه قرار بوده در اين ماه 
به بهره برداري برسد، اين مساله را پالس و سيگنال مثبت 
تهران به مذاكرات در نظر گرفت. خبرها حاكي از آن است 
كه امريكا حاضر شده قدم اول را در زمينه بازگشت به برجام 
بردارد اما اين كشور معتقد است اين اتفاق بايد گام به گام 
باشد و بخش مهم تري از تحريم ها بعد از بازگشت ايران به 

تعهدات هسته اي خود لغو شود. 

با در نظر گرفتن تمامي موارد گفته شده پيش بيني مي شود 
مذاكرات تا بيست و يكم مي  با هدف تمديد توافق ايران و 
آژان��س در يك فضاي به ظاهر مثبت به پيش رود و پس از 
حصول اين هدف، مذاكرات تا انتخابات ايران بدون توافقي 
بزرگ و نهايتا موافقت بر سر يك نقشه راه براي احياي برجام 

و پيش نويسي در اين زمينه ادامه يابد. 
تاثير احياي برجام و انتخابات اي��ران در بازار هاي مالي به 
چه شكل خواهد بود؟ همانطور كه اشاره شد بعيد به نظر 
مي رسد تا قبل از انتخابات ايران اتفاق بزرگي در زمينه توافق 
برجام رخ دهد و احتماال مذاكرات در يك فضاي خنثي و به 
ظاهر مثبت پيش خواهد رفت اما با فرض به نتيجه رسيدن 
مذاكرات و يك توافق اوليه تا پيش از انتخابات خرداد ماه، 
در كوتاه مدت كاهش در نرخ ارز و طال را خواهيم داش��ت 
و احتماال بايد شاهد ريزش بيشتر شاخص بورس باشيم! 
همينطور كاهش قيمت در بازار آزاد خودرو و با يك فاصله 
زماني ركود در بازار مسكن را شاهد خواهيم بود. توجه داشته 
باشيد كه قيمت كارخانه اي خودرو در هر صورت افزايش 
خواهد داشت. رسيدن به توافق و گشايش پيرامون برجام 
گرچه در كوتاه مدت به ضرر نمادهاي بزرگ و صادرات محور 
بازار سرمايه خواهد بود اما در بلندمدت به نفع كليت بازار 
بورس عمل خواهد كرد. در صورتي كه تا پيش از انتخابات 
توافق بزرگي اتفاق نيفتد تمامي بازارها در يك سردرگمي 

و به صورت خبري روند كنوني خود را ادامه خواهند داد. 
انتخابات آتي ايران به احتمال قوي صحنه هم راس��تايي 
جريان هاي معتدل در رقابت با جريان اصولگرا خواهد بود و 
با وجود آراي سنتي براي...  ادامه در صفحه 3
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زهرا سليماني| »كامال اطمينان دارم به توافق مي رسيم.« 
اين عباراتي است كه دبير سياسي اتحاديه اروپا بالفاصله پس 
از پايان دور چهارم مذاكرات در وين با استفاده از آن تالش 
مي كند تصويري از چشم انداز احتمالي مذاكرات هسته اي 
ايران با كشورهاي 1+4، همچنين امريكا ارايه كند. در اين 
ميان هرچند خبر انريكه مورا در خصوص توافق احتمالي 
بازتاب هاي فراواني در رسانه هاي منطقه اي و بين المللي پيدا 
مي كند، اما همچنان يك مجهول بزرگ در بطن مذاكرات 
باقي مانده كه تحليلگران به دنبال رمزگشايي از آن هستند. 
در واقع اين محتوا كه دو طرف چه زماني قرار است رسما 
دستيابي به توافق را اعالم كنند؟ اهميتي به مراتب بيشتر 
از اصل توافق براي ناظران بيروني دارد. به نظر مي رسد براي 
رمزگش��ايي از اين مجهول بايد روي ساير اظهارنظرهاي 
ارايه شده نيز متمركز كرد. داده هاي اطالعاتي كه توسط 
نماينده روسيه در س��ازمان هاي بين المللي در وين ارايه 
مي شود، بخشي از اين ابهامات را روشن مي كند. ميخاييل 
اوليانوف با انتشار سلسله توييت هايي در خصوص نشست 
روز چهارشنبه ضمن اينكه اظهار اميدواري مي كند كه » 
توافق نزديك است.«اما در ادامه به نكته مهم تري اشاره و 
تاكيد مي كند: »اميدوارم دور پنجم، دور نهايي مذاكرات 
براي اعالم توافق باشد.« عباراتي كه بخشي از ابهامات مهم 
مذاكرات در خصوص»زمان دستيابي به توافق« را روشن 
مي كند. بر اين اساس نماينده دايمي روسيه ابراز اميدواري 
مي كند كه دور پنجم مذاكرات برجامي آخرين دور از اين 

مذاكرات باشد. ميخاييل اوليانوف، مي نويسد: »دور چهارم 
گفت وگوها در وين به پايان رسيد. شركت كنندگان برجام 
در جلسه امروز خود اظهار داشتند كه پيشرفت خوب يا قابل 
توجهي حاصل شده است و توافق ميسر است. كميسيون 
مشترك اوايل هفته كار خود را از سر خواهد گرفت. اميدوارم 
كه دور پنجم نهايي باشد.« در اين ميان عراقچي قبل از آغاز 
نشست روز گذشته از باقي ماندن چند موضوع كليدي در 
مذاكرات سخن مي گويد كه دو طرف بايد موضع نهايي خود 
را پيرامون آنها روشن كنند. موضوعاتي كه عراقچي معتقد 
است در صورتي كه حل و فصل شوند مي توان مذاكرات را 
پايان يافته تلقي كرد و نسبت به اعالم توافق خوشبين بود.

توافق نزديك است
دور چهارم نشست كميسيون مشترك برجام كه با حضور 
هيات هاي ايران و 1+4 )آلمان، فرانس��ه، چين، روسيه و 
انگليس(، نماينده اتحاديه اروپ��ا و نمايندگان امريكا در 
گرند هتل شهر وين برگزار شده بود، بعد از بحث و تبادل 
نظر حاضران پايان يافت. اين دور از گفت وگوها ديروز عصر 
به وقت تهران در ش��رايطي پايان پيدا كرد كه بر اس��اس 
اعالم طرف هاي حاضر در نشس��ت بخش قابل توجهي از 
پيش نويش مورد نظر طرف هاي حاضر در نشست پايان 
يافته و ظرف هاي اثرگذار حاضر در نشست با خوش بيني 
نس��بت به وضعيت كلي مذاكرات صحبت و دستيابي به 
توافق را نزدي��ك مي دانند. ضمن اينكه طرف هاي حاضر 

در مذاكرات توافق كردند بعد از بازگش��ت به پايتخت ها 
دور پنجم مذاكرات را در هفته آينده از سر بگيرند. در اين 
نشست روساي هيات ها مروري بر پيشرفت هاي حاصله در 
دور چهارم و آخرين وضعيت متن ها كرده و به تبادل نظر 
در خصوص مسير پيش رو پرداختند. در اين ميان، انريكه 
مورا دبير سياسي اتحاديه اروپا از رسيدن به توافقي نهايي 
درخصوص احياي توافق هسته اي ابراز اطمينان كرد. معاون 
دبيركل س��رويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا كه رياست 
كميسيون مشترك برجام را برعهده دارد در پايان جلسه از 
پيشرفت خوب مذاكرات خبر داد و اعالم كرد كه توافق براي 
احياي برجام در حال شكل گرفتن است. »انريكه مورا« در 
توئيتي افزود: اكنون يك درك مشترك درباره ضروريات 
بازگش��ت امريكا به برجام، رفع تحريم ه��اي مرتبط و از 
سرگيري تعهدات هسته اي از سوي ايران حاصل شده است. 
مورا همچنين در پايان نشست ديروز با خبرنگاران مستقر در 
وين گفت وگو كرد كه اين مساله به خودي خود نشان دهنده 
پيشرفت ملموس در مذاكرات است. او كه پيشتر حاضر به 
مصاحبه با رس��انه ها نبود، تصريح كرد: اطمينان دارم كه 
زمان زيادي تا توافق نهايي باقي نمانده است.بالفاصله پس 
از توييت مورا، صفحه توييتري عرب نيوز به نقل از انريكه مورا، 
در توييت ديگري نوشت كه وي »كامال مطمئن« است كه 
طرف هاي حاضر در وين به توافقي نهايي بر سر احياي برجام 
خواهند رسيد. انريكه مورا در اين زمينه گفت: ما در طي ده 
روز گذشته به پيشرفت قابل توجهي دست يافته ايم اما هنوز 

چيزهايي وجود دارند كه بايد بر روي آنها كار كنيم و هفته 
ديگر گردهم خواهيم آمد و به كارمان ادامه خواهيم داد. من 
كامال مطمئنم كه توافقي نهايي در كار خواهد بود. به نظرم 
ما در مسير درست قرار داريم و به توافق خواهيم رسيد. مورا 
در پاسخ به اينكه در دور آتي مذاكرات توافق حاصل خواهد 
شد؟ گفت: »من نمي توانم چنين چيزي را پيش بيني كنم. 
مي توانم بگويم كه )در نهايت( توافقي در كار خواهد بود. وي 
همچنين اعالم كرد كه ايران به مذاكره با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي تمديد توافق شان ادامه مي دهد.« از سوي 
ديگر، نماينده دايمي فدراسيون روسيه ابراز اميدواري كرد 
كه دور پنجم مذاكرات برجامي آخرين دور از اين مذاكرات 
باشد. به گزارش اسپوتنيك، ميخاييل اوليانوف، نماينده 
دايمي روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين، در توييتر 
نوش��ت: »دور چهارم گفت وگوها در وين به پايان رسيد. 
شركت كنندگان برجام در جلسه امروز خود اظهار داشتند 
كه پيشرفت خوب يا قابل توجهي حاصل شده است و توافق 
ميسر است. كميسيون مشترك اوايل هفته كار خود را از سر 

خواهد گرفت. اميدوارم كه دور پنجم نهايي باشد.«

پيشرفت هاي خوبي حاصل شده است 
در ش��رايطي كه برخ��ي طرف هاي حاض��ر در مذاكرات 
هسته اي بعد از پايان نشست اعالم كردند كه مذاكرات در 
مسير درستي قرار دارد و به زودي دو طرف به توافق نهايي 
ادامه در صفحه 3 دست پيدا مي كنند، اما...  
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تعادل| 
رييس جمه��وري با بي��ان اينكه چش��م هاي دنيا به 
انتخابات ايران دوخته شده است، برداشتن چند گام را 
در عرصه انتخاب مهم دانست. حسن روحاني در جلسه 
روز گذشته هيات دولت، قدم اول را حضور قابل توجهي 
نامزدها در انتخابات دانس��ت كه همه از جناح هاي و 
احزاب و تفكرات مختلف در آن حاضر ش��دند. او قدم 
دوم را اعالم نتايج صالحيت داوطلبان از سوي شوراي 
نگهبان عنوان كرد كه مي تواند تشويق كننده جامعه 
براي حضور در انتخابات يا كند كننده اين حركت در 
۲۸ خردادماه باشد. روحاني اما قدم سوم در انتخابات 
كه بسيار مهم است را دوران تبليغات دانست كه به گفته 
او، يا اوايل يا اواخر هفته آينده آغاز مي شود و مهم است 
كه نبايد »ّغش در معامله« صورت بگيرد و كسي كه 
در برابر مردم حاضر مي شود، ارايه برنامه يا نقد گذشته 
يا وصف شرايط حال بايد منطبق با واقعيت باشد و اگر 
خداي ناكرده با دروغ، تهمت و اقدامات غيراخالقي توأم 
باشد، براي مردم قابل قبول نيست. او در اينجا به ذكر 
مثلي پرداخت و گفت: در قديم االيام عده اي مي گفتند 
كه »هدف، وسيله را توجيه مي كند و براي رسيدن به 
هدِف خوب از هر وس��يله اي مي توان استفاده كرد« و 
ما مسلمانان هميشه با اين ش��عار مخالفت كرده ايم 
و آن را خالف اصول مي دانيم؛ بايد مس��ير، وس��يله و 
هدف درس��ت و قابل قبول باش��د. روحاني درنهايت 
حضور مردم را پ��اي صندوق هاي راي مهم ترين قدم 
در رويداد پيش رو عنوان كرد. رييس جمهور در عين 
حال از نامزدهاي پاستور يك درخواست هم داشت كه 
به جاي فحش دادن، برنامه ارايه كنند. روحاني تاكيد 
كرد كه نامزدها بايد بگويند براي مقابله با خشكسالي و 
تحريم چه برنامه اي دارند؟ كانديداها به صراحت اعالم 
كنند كه راهبردشان تعامل است يا تقابل؛ افراط است 
يا اعتدال؟ نكند امروز فضاي مجازي خوب باشد و فردا 

كه راي آوردند دنبال فيلترينگ باشد.

    در شرايط تحريم بنزين صادر كرديم
حس��ن روحاني روز چهاشنبه در جلسه هيات دولت 
گفت: مس��اله مهم اين اس��ت كه دولت دوازدهم در 
يك شرايط پيچيده و مشكل مس��ووليت را بر دوش 
داشت كه حداقل در يكصد سال گذشته مشابه آن را 
نمي بينيم. وقتي جنگ اقتصادي را با كرونا در كنار هم 
ضميمه كنيم مي بينيم آنچنان اداره كشور پيچيده بود 

كه با هيچ زمان ديگر قابل مقايسه نيست.
رييس دولت تدبير واميد با بيان اينكه بايد ظرف زماني 
درست تشريح شود و بگوييم اين دولت در اين شرايط 
چنين كرد، اظهار كرد: اگر شرايط را نگوييم واقعيت ها 
را تحريف كرده ايم و به درس��تي بيان نكرده ايم. مهم 
است در طول سه سال و نيم گذشته با كمترين حضور 
نفت در بودجه با كمترين اس��تفاده از نفت، كشور را 

اداره كرديم. 
روحاني ادامه داد: اينكه بودجه كش��ور بدون نفت در 
س��ال هاي گذشته بسته و اداره ش��ده جزو تصوراتي 
كه كسي فكر نمي كرد محقق شود. مي گفتند بودجه 
بي نفت آرزوي بلندمدت است و ۲۰ يا ۳۰ سال ديگر 
به آن مي رسيم اما اين دولت بودجه بدون نفت را اداره 
كرد. دولت با ايجاد درآمدهاي بسيار جديد اين كار را 
كرد كه بايد به اين قضيه در چهار سال اخير پرداخت.

رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در كشوري كه همه 
منابع آن را قطع كردند و كشوري كه اتكاي به بودجه 
هميشه در تاريخ از زمان كشف نفت، به نفت بوده است 
و حاال نفت با مش��كالت روبرو است، بايد پرسيد اين 
دولت چگونه با اين مش��كالت كشور را اداره مي كند. 
دولت صادرات غيرنفتي را جايگزين نفت كرد و اين كار 
آساني نبود.  وي افزود: عمده ترين صادرات نفتي كه در 
سال هاي اخير ما را ياري كرده فراورده، پتروشيمي و 

فوالد بود. البته موارد ديگر هم داريم اما اين سه عمده 
است و بار سنگين را به دوش گرفت تا جاي نفت را پر 
كند. صادرات غيرنفتي با واردات ما تقريبا ولو در اين 
شرايط كرونايي بسيار سخت هم در كنار هم هستند. 
صادرات غيرنفتي ما ۴۰ ميليارد دالر و واردات ما ۴۲ 

ميليارد دالر است.
روحاني با طرح اين پرس��ش كه چه كس��اني فوالد، 
 پتروشيمي و فراورده را به اينجا رساندند، گفت: حتي در 
مخيله آناني كه ما را تحريم كردند هم خطور نمي كرد 
ما در منطقه صادر كننده بنزين شويم. يكي از مقامات 
امريكايي گفته بود فكر نمي كرديم ايران را تحريم كنيم 
و صادرات بنزين داشته باشد و مي گفتيم جلوي واردات 
بنزين را مي گيريم چون ما وارد كننده بنزين بوديم اما 
امروز صادر كننده بنزين، برق و گاز هستيم. وي ادامه 
داد: اگر روزي صادرات نفت ب��ود امروز صادرات گاز، 
فراورده و برق هم داريم و تحول بزرگي به وجود آمده 
است و همه آناني كه در صنايع معدني ما در اين ۴ سال 

فعال بودند بار سنگيني بر دوش گرفتند. 

    چند گام  مهم تا  ۲۸ خرداد 
روحاني ادامه در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به انتخابات پيش رو، گفت: در روزهاي پاياني ماه 
ارديبهشت و در آستانه ورود به ماه خرداد هستيم كه 
اين ايام از لحاظ سياسي، فرهنگي،  اجتماعي اهميت 
خاص و ويژه اي دارد. عالوه بر اينكه ماه خرداد اساسا ماه 
امام است و هم ۱۵ خرداد و هم سالروز رحلت امام راحل 
را داريم، اما اين ايام امسال ويژگي خالصي دارد و براي 

يك انتخابات بسيار مهم آماده مي شويم.
رييس جمه��وري اضافه كرد: انتخابات ش��وراها هم 
بسيار حائز اهميت است اما رياست جمهوري از لحاظ 
بين الملل��ي و جهاني مورد توجه هم��ه خواهد بود و 
انتخابات رياس��ت جمهوري موضوعي اس��ت كه در 
اواخر خرداد و ۲۸ خرداد كه روز انتخابات است، همه 

چشم هاي دنيا به ايران دوخته شده است.
وي افزود: موقع انتخابات شاهد يك حضور و هيجان 
خ��وب و مناس��بي بوده ايم و كانديداهاي��ي كه براي 
ثبت نام مراجعه كردند، حضور قابل توجهي داشتند 
به طوري كه از جناح ها و احزاب و تفكرات مختلف در 

آن حاضر شدند.

روحاني ادامه داد: در روزهاي آينده آنچه شاهد خواهيم 
بود اعالم شوراي نگهبان است كه اين اعالم مي تواند 
تشويق كننده جامعه براي حضور در انتخابات باشد يا 
خداي ناكرده كند كننده اين حركت باشد و اميدوارم 
اين قدم دوم هم به خوبي در چارچوب قانون اساسي و 
منافع نظام ما برداشته شود و شاهد يك تركيب بسيار 
خوب و مناسبي باشيم كه همه مردم را براي حضور در 

انتخابات ۲۸ خرداد تشويق كند.
رييس جمهوري همچنين تصريح كرد: دوران تبليغات 
از اوايل هفته آينده آغاز مي شود و درباره قدم چهارم 
كه حضور مردم پاي صندوق اس��ت و مهم ترين قدم 
انتخابات هم مي باش��د فرصت مي كني��م چون تا آن 
روز زمان زياد است. وي با تاكيد بر اهميت تبليغات به 
عنوان گام سوم گفت: قدم سوم بسيار مهم است اوال 
غش در معامله نبايد باشد اگر كااليي به مردم عرضه 
مي كنيم اين كاال يا برنامه بايد منطبق با واقعيت باشد و 
اگر خدايي ناكرده با دروغ، تهمت و اقدامات غيراخالقي 
توام باشد، براي مردم قابل قبول نيست. كسي كه آمده 
براي اينكه سنگين ترين بار اجرايي را بر دوش بگيرد اگر 
بخواهد از يك مسير ناصواب به يك هدف بلند برسد، 

اين درست نيست.
روحاني ادامه داد: قديم عده اي مي گفتند هدف وسيله 
را توجيه مي كند و از هر وسيله مي توانند استفاده كنند 
اما ما مسلمانان با اين شعار هميشه مخالفت كرديم و 
آن را مخالف اخالق و اصول مي دانستيم چون مسير، 

هدف و وسيله بايد در ست و قابل قبول باشد. 

    عده اي براي لغو تحريم مرثيه خواني مي كنند
رييس دولت تدبير و اميد با بيان اينكه اين توليدها و 
افتتاح ها دنيا را تكان داد، خاطرنشان كرد: اينكه مردم 
در جن��گ بودند، صدمه ديدند و در س��ختي زندگي 
كردند جاي ترديد وجود ندارد و حاال كه مي خواهيم 
تحريم را برداريم، يك عده مرثيه مي خوانند. عجيب 
است نمي شود آدم بگويد من هم به فكر مردم هستم اما 
وقتي تحريم مي خواهد برداشته شود گريه و زاري بكند 
و مرثيه بخواند. مرثيه خواني براي زندگي مردم توام با 
روضه خواني براي برداشتن تحريم قابل جمع نيست. 
اگر شما به فكر مردم هستيد خوب است كه ما تحريم را 
بر مي داريم چرا شما ناراحت هستيد چرا از وين ناراحت 

هس��تيد. مي گويند چرا وين را ره��ا نمي كنيد. وين 
مركزي هست كه در آنجا مذاكره مي كنند.

 روحاني ادامه داد: به ملت قول مي دهم پايان مذاكرات 
وين پيروزي ملت ايران است و همين امروز قدم هاي 
بس��يار بزرگي ما برداشتيم. دولت تدبير و اميد گفت: 
اگر معيار، زندگي و معيش��ت مردم اس��ت و چنانچه 
مي خواهيم مردم راحت تر به ارزاق عمومي دسترسي 
پيدا كنند، بايد ممنوعيت ۲ هزار قلم كاال برداش��ته 
شود و براي واردات و صادرات مشكلي پيش پاي مردم 
وجود نداشته باشد، اما وقتي مي خواهيم در صادرات و 
واردات مشكلي را برداريم و تحريم را حذف كنيم، يك 

عده ناراحت شده و عزاداري مي كنند.
روحاني تصريح كرد: اگر كس��ي مناف��ع ملي را كنار 
گذاشته و به دنبال منافع حزبي و جناحي و قبيله اي 
برود، بي ترديد خيانت كرده است و براي دولت زندگي 
مردم و منافع ملي اصل اساسي است. رييس جمهوري 
ب��ا بيان اينك��ه موفقيت هاي دولت ب��ه خاطر صبر و 
مقاومت ملت ايران به دست آمده است، گفت: دولت 
بدون مردم چيزي نيست و آنهايي كه به دولت توهين 
مي كنند، نمي دانند كه در واقع به ملت توهين مي كنند. 
ما جزو رأي و اعتماد مردم هيچ چيزي نداريم. روحاني 
افزود: ممكن است كسي بگويد موفقيت هايي كه شما 
داريد، رهبري هدايت كرده و به شما كمك كرده است، 
البته كه اينچنين است هميشه رهبري حمايت كرده، 
هميشه رهبري كمك كرده، مگر مي شود بدون كمك، 
مگر مي ش��ود بدون هدايت و ارشاد رهبري؟ در همه 

مراحل اينطور بوده است.
وي تاكيد كرد: در برجام هم اگر موفق شديم اينطور 
بوده، قدم به قدم و هر مقطعي كه رس��يديم خدمت 
آقا رفتيم، روساي سه قوه هم بودند، نشستيم و بحث 
كرديم و گفتيم اينجا رسيديم، ايشان نصيحت و ارشاد 
كردند و فرمودند بر مبن��اي آن گاهي كتبي و گاهي 
شفاهي، تمام دستورات كتبي ايشان راجع به برجام 
مرحله به مرحله هست، االن هم دستورات ايشان راجع 
به وين است. ايشان چند هفته پيش دستوري راجع 
به وين دادند كه آن دس��تور را ابالغ كردم. بله هدايت 
ايشان هست، ارشاد ايشان هست. ما يك رهبر داريم، 
يك كش��ور داريم همه با هم هستيم، بدون وحدت و 

اتحاد پيش نمي رويم.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

مردمازنامزدهابرنامهميخواهند

اثر كاهشي كرونا بر بازار كار 
تعداد شاغلين يك ميليون و 455 هزار نفر كاهش داشته است

تعداد ش�اغلين، يكي از اصلي ترين نماگرهاي 
بازاركار اس�ت كه تحليل تغييرات آن بخش�ي 
از داليل تغييرات ش�اخص ها و ديگر نماگرهاي 
بازاركار را نيز تبيين مي كند.  با توجه به اهميت 
موضوع گ�زارش مقايس�ه تعداد ش�اغلين به 
تفكيك فعالي�ت اقتص�ادي )بهار و تابس�تان 
1398-1399( ب�ر اس�اس نتاي�ج آمارگيري از 
نيروي كار مرك�ز آمار ايران در بهار و تابس�تان 
س�ال هاي 1398 و 1399، مركز آمار و مطالعات 
راهبردي وزارت كار، گزارش�ي را منتشر كرده 

است.

طبق اين گ��زارش، تعداد ش��اغلين در بهار ۱۳99 
نسبت به بهار سال ۱۳9۸ بيش از يك ميليون و ۴۵۵ 
هزار نفر كاهش داش��ته كه دليل اصلي اين كاهش 
تاثير شيوع بيماري كرونا بوده است ولي در تابستان 
۱۳99 كاهش تعداد شاغلين نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل حدود 779 هزار نفر بوده است كه حاكي 
از كاهش شدت تاثير شيوع بيماري كرونا بر اشتغال 

كشور است. 
طبق اين گزارش، تعداد شاغلين بخش كشاورزي در 
تابستان ۱۳99 نسبت به تابستان سال قبل ۱۰۲ هزار 

و 6۴7 نفر افزايش يافته است.
شاغلين بخش ساختمان در تابستان ۱۳99 نسبت به 
تابستان سال قبل ۲۴۰ هزار و ۱۵۱ نفر افزايش يافته 
است. بر اين اساس مي توان گفت فعاليت هاي ساخت 
و ساز كش��ور مجدد افزايش پيدا كرده است و انتظار 

مي رود بخش هايي از صنعت مانند توليد س��يمان، 
كاش��ي و س��اير مصالح س��اختماني با رونق مواجه 
ش��وند. بنابراين بايد توجه داش��ت: افزايش قيمت 
سهام ش��ركت هاي توليد س��يمان، كاشي و مصالح 
ساختماني دور از انتظار نيست و اين موضوع بايد مورد 
بررس��ي دقيق صندوق هاي زيرنظر وزارتخانه قرار 
گيرد. عالوه بر اين، در صورتي كه واردات محصوالت 
ساختماني همانند سال هاي ۸۸ تا 9۲ به حد بي رويه 
برسد اش��تغال در بخش صنعت مربوط به توليد اين 

محصوالت تغيير چنداني نخواهد كرد.
اين گزارش ادامه داد شاغلين بخش معدن با 9۸۸۲ 
نفر افزايش همان گونه كه انتظار مي رفت همچنان 
روند افزايشي دارد. همان گونه كه با افزايش مصرف 
مواد ش��وينده و ضدعفوني انتظ��ار مي رفت تعداد 
شاغلين بخش توليد مواد و محصوالت شيميايي ۳۵ 

هزار و 9۱۱ نفر افزايش داشته است.
تعداد ش��اغلين در بخش توليد محص��والت فلزي 
ساخته شده و با ۱6 هزار و ۸9۳ نفر افزايش به ۴۱7 
هزار و ۳۱7 نفر رس��يده است كه نشان مي دهد اين 
بخ��ش در حال تبديل به يك بخش عمده اقتصادي 
اس��ت. بنابراين بايد توجه داشت كوتاه كردن دست 
دالل ها از مواد اولي��ه مورد نياز اين بخش، رونق اين 

بخش را بيش از پيش افزايش خواهد داد.
همان گونه كه انتظار مي رفت، با حمايت هايي كه از 
بخش توليد وسايل حمل و نقل صورت گرفته است، 
تعداد شاغلين اين بخش ۳۳ هزار و ۵۱7 نفر افزايش 
يافته اس��ت. اين در حالي است كه بسيار از شركاي 

خارجي اين بخش تحت تاثير تحريم ها تعهدات خود 
را رها كردند. شاغلين بخش توليد تجهيزات برقي ۱۳ 

هزار و 9۰۵ نفر افزايش داشته است. 
بديهي است كاهش سهم رقباي خارجي باعث شد 
بسياري از ش��ركت هاي زيانده اين بخش به سود ده 
تبديل شوند و اگر توان با كنترل قاچاق و حمايت هايي 
همانند حمايت هايي كه از صنعت خودروس��ازي به 
عمل آمده است، روند فعلي را حفظ كرد، اين بخش 
نيز به يكي از بخش هاي اصلي اش��تغالزايي تبديل 
خواهد ش��د. افزايش ۱۱ هزار و 9۸۵ نفري شاغلين 
بخش بازيافت، بر اين نكته تاكيد مي كند كه قواعد 
و مقررات اين بخش از جنبه هايي مانند به كارگيري 
كارگران خارجي، ك��ودكان كار، فرآيند جمع آوري 
ضايع��ات خانگي و صنعتي و همچني��ن فناوري باز 
ياف��ت، بايد به دقت مورد بررس��ي متخصصين قرار 

گيرد.
بخش هاي توليد منسوجات با ۱۰۸ هزار و ۵۳۴ نفر 
كاهش و پوش��اك با 797,۵۵۵۵ ه��زار و 7۰7 نفر 
كاهش تعداد ش��اغلين تحت تاثي��ر ركود حاصل از 

شيوع بيماري كرونا قرار دارند.
تعداد ش��اغلين بخش توليد مبلمان در بهار ۱۳99 
نسبت به بهار س��ال قبل ۳7 هزار و 7۵6 نفر كاهش 
يافته بود ولي در تابستان ۱۳99 نسبت به تابستان 
س��ال قبل ۵۸۵۳ نف��ر افزايش يافته اس��ت. انتظار 
مي رود با باز شدن مرزها و كاهش قيمت دالر، افزايش 
واردات موج��ب ركود در اين بخش نش��ود. البته باز 

شدن مرز عراق بر اين بخش اثر مثبت دارد.

در بخش عمده فروشي كاهش تعداد شاغلين در بهار 
7۲ هزار و ۸6۸ نفر بوده كه در تابستان به 67۳۱ نفر 
كاهش يافته اس��ت. بنابراين در اين بخش اثر شيوع 

بيماري كرونا در حال كم رنگ شدن است.
در بخش خرده فروشي تعداد شاغلين در بهار ۱۳99 
نس��بت به بهار س��ال قبل ۲۳6 هزار و 776 نفر و در 
تابس��تان ۱۳99 نس��بت به س��ال قبل ۲۵7 هزار و 
۵۰6 نفر كاهش يافته اس��ت. بنابراين در اين بخش 
همچنان تاثير شيوع بيماري كرونا رو به افزايش است. 
در بخش هتل و رس��توران تعداد شاغلين نسبت به 
فصل مشابه سال قبل در بهار ۱۵۸ هزار و ۴۴۵ نفر و 
در تابستان ۱۲9 هزار و ۴۲۱ نفر كاهش يافته است 
كه نشان مي دهد تاثير ش��يوع بيماري كرونا اندكي 

كاهش يافته است.
در بخش حمل و نقل زميني تعداد ش��اغلين در بهار 
۲۵۴ هزار و 7۴۱ نفر و در تابستان ۲۳۱ هزار و ۴۳6 
نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش يافته است. 
بخش آموزش ب��ا كاهش ۴7 هزار و ۵۵6 نفر در بهار 
و ۱۱۰ هزار و ۳۳۲نفر در تابس��تان ۱۳99 نسبت به 
فصول مشابه سال قبل مواجه بوده است. البته بخشي 
از كاهش تعداد شاغلين اين بخش در فصل تابستان 
طبيع��ي به نظر مي رس��د. كاهش 6۱ ه��زار و ۴۸۴ 
نفري شاغلين بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 
در تابستان ۱۳99 نسبت به تابستان سال قبل بايد 
مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد. دليل اوليه مي تواند 
كاهش مراجعات بيماران غير كرونايي به مطب ها و 

كلينيك هاي بخش خصوصي باشد.

وزير كشور: 
برخورداري يكسان نامزدها از 

امكانات عمومي الزام قانوني است
نخس��تين جلس��ه كميس��يون تبليغ��ات انتخاب��ات 
رياست جمهوري با حضور عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كشور، حجت االسالم والمس��لمين منتظري دادستان 
كل كشور، علي عسگري رييس س��ازمان صدا و سيما، 
احسان قاضي زاده نماينده شوراي نظارت بر صداو سيما و 
موسوي دبير هيات اجرايي مركزي در محل وزارت كشور 
برگزار شد. وزير كشور در اين جلسه با اشاره به مفاد قانون 
انتخابات رياست جمهوري گفت: اين كميسيون به منظور 
تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري 
از امكانات دولتي تشكيل و زيرنظر هيات اجرايي مركزي 
انتخاب��ات فعاليت مي نماي��د. وي ادام��ه داد: نامزدهاي 
رياست جمهوري كه صالحيت آنان توسط شوراي نگهبان 
تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعالم مي شود، هر 
يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ايران براي معرفي و ارايه برنامه هاي خود استفاده 
نمايند و  ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي 
از طريق صدا و سيما بر عهده اين كميسيون خواهد بود. 
وزير كشور يادآوري كرد: فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري از تاريخ اعالم اس��امي آنان به وسيله 
وزارت كشور رس��مًا آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ 
رأي خاتمه مي پذيرد.  رييس كميسيون تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري تأكيد كرد: داوطلبان رياست جمهوري و 
طرفداران آنها، به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت 
ساير نامزدها نيس��تند و در صورت تخلف، برابر مقررات 
مجازات خواهند شد. رحماني فضلي همچنين با احصاء 
اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري بر 
اساس ماده 6۳ قانون انتخابات رياست جمهوري شامل؛ 
دادستان كل كشور، وزير كشور، مديرعامل صدا و سيما، 
دبير هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست جمهوري و 
نماينده شوراي نظارت بر صدا و سيما، بر حضور موثر اعضا 

در جلسات كميسيون تأكيد كرد.

در بررسي صالحيت ها 
هنوز به نظر نهايي نرسيديم

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در بررسي صالحيت ها 
هنوز به نظر نهاي��ي در مورد هيچ فردي نرس��يده ايم. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگويي با خبرنگاران گفت: 
امروز دومين جلسه ش��ورا براي بررسي صالحيت ها را 
داشتيم كه در آن اسناد و مدارك پرونده ها مطرح شد. او 
ادامه داد: اعضاي شورا در اين زمينه بحث هايي داشتند 
و الزم بود برخي مطالب كارشناس��ي بيش��تري بشود. 
كدخدايي گفت: از صبح تا ظهر روز گذشته برخي مطالب 
را بررسي كرديم و بازهم هم جلسه خواهيم داشت و اگر 
الزم باشد جلسات ديگري هم خواهيم داشت. سخنگوي 
شوراي نگهبان تاكيد كرد: در بررسي صالحيت ها هنوز به 
نظر نهايي در مورد هيچ فردي نرسيده ايم. او همچنين با 
اشاره به جلسه ديگر شوراي نگهبان گفت: شايد بتوانيم در 
فرصت ۵ روزه بررسي صالحيت ها را به پايان برسانيم؛ اگر 

نشد فرصت ۵ روز ديگر را استفاده خواهيم كرد.

واكنش قوه قضاييه 
به خبر فيلترينگ »اينستاگرام«

نامه صادر ش��ده از س��وي جاويدنيا مبني بر فيلترينگ 
اينستاگرام، همان ساعت از سوي رييس كل دادگستري 
استان تهران بالاثر شده است. مركز رسانه قوه قضاييه اعالم 
كرد: در پي انتشار ادعايي در فضاي مجازي مبني بر صدور 
نامه اي به منظور فيلترينگ اينستاگرام از سوي دستگاه قضا، 
مركز رسانه قوه قضاييه اعالم كرد: پيشتر نامه اي از سوي 
جواد جاويدنيا يكي از معاونين قضايي رييس كل دادگستري 
استان تهران، در مورد فيلترينگ اينستاگرام صادر شده بود 
كه بالفاصله در همان س��اعات اوليه از سوي محمد جواد 
حشمتي رييس دادگستري استان تهران بالاثر شده است. 
طبق اعالم مركز رسانه قوه قضاييه، اقدام جاويدنيا در نوشتن 
چنين نامه اي يك تخلف اداري و مداخله اي خارج از وظايف 
و اختيارات نامبرده بوده است. بنابراين گزارش، پس از اقدام 
رييس كل دادگستري تهران در بالاثر كردن نامه فوق الذكر، 
نامبرده )جاويدنيا( به جهت انجام اقدام غيرقانوني، تحت 

تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار گرفته است.

دستور قاليباف  براي پيگيري 
ضرب و شتم يك خبرنگار

رييس مجلس به كميسيون هاي بهداشت براي رسيدگي 
به درگيري مامور دانشگاه شهيد بهشتي با يك خبرنگار 
ماموريت داد. علي خضريان در جلسه علني روز گذشته 
مجلس شوراي اسالمي در تذكر شفاهي گفت: متأسفانه 
باخبر شدم يكي از خبرنگاران خانم به نام فائزه مومني كه 
براي تهيه گزارش از نحوه واكسيناسيون و ادعاي وزارت 
كش��ور درباره اعالم كد واكسن ها گزارش تهيه مي كرد، 
دچار آسيب و شكستگي انگشت دس��ت شد. نماينده 
مردم تهران، ش��ميرانات، ري، اسالمشهر و پرديس در 
مجلس ادامه داد: متأسفانه حراست دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي در زمان خروج اين خبرنگار تصور مي كرد او 
اطالعات و اخباري تهيه كرده كه مناسب نيست، از اين رو 
با خبرنگار درگير شد و در نهايت انگشتان دست اين خانم 
آسيب ديد و شكسته است و در حال حاضر در دستان او 
پيچ و مهره كار گذاشته شده است. وي بيان كرد: متأسفم 
براي مسووالن دانشگاه شهيد بهشتي كه تاكنون به صورت 
رسمي از جامعه خبري و رس��انه اي كشور عذرخواهي 
نكرده اند. از آقاي نمكي وزير بهداش��ت درخواست دارم 
به سرعت به اين موضوع رس��يدگي كند و با متخلفين 
برخورد ش��ود، همچنين گزارش ش��فافي به مجلس و 
كميسيون بهداشت ارايه شود در غير اين صورت مجلس 
با اين موضوع به صورت جدي برخورد مي كند. محمدباقر 
قاليباف در واكنش به اين تذكر گفت: چنين برخوردي با 
خبرنگاراني كه با مشقت و سختي به دنبال بررسي مسائل و 
اطالع رساني به افكار عمومي هستند، قابل پذيرش نيست. 
از كميسيون بهداش��ت و درمان مي خواهيم پيگير اين 
گزارش باشند، همچنين كميسيون اصل 9۰ در صورتي 
كه شكايتي در اين زمينه دريافت كرد به آن رسيدگي كند.

اطالع رساني واردات واكسن كرونا 
ممنوع شد!

رييس كميته اطالع رساني كرونا در مكاتبه با رييس 
كل گمرك ايران نوش��ت: در حوزه واردات واكسن 
خارجي، محورهايي چون ميزان واردات و... هيچگونه 
اطالع رس��اني بدون هماهنگي با وزارت بهداش��ت 
انجام نش��ود . اخيرا وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
رييس كميته اطالع رساني كرونا در مكاتبه با مهدي 
ميراش��رفي، رييس كل گمرك ايران اعالم كرد، بر 
اساس شيوه نامه اطالع رساني واكسيناسيون مقابله 
با كرونا، تمامي امور مرتبط به اطالع رس��اني حوزه 
واكس��ن بايس��تي با هماهنگي با وزارت بهداشت و 
درمان و علوم پزشكي انجام شود تا شهروندان دچار 
اطالعات پراكنده و تناقض نشوند و از سوءاستفاده 
جريان هاي معاند نظام و كش��ور جلوگيري گردد. 
از اين رو، در محورهاي زير هيچگونه اطالع رس��اني 
بدون هماهنگي با وزارت بهداش��ت انجام نشود: در 
حوزه توليد واكسن داخلي؛ محورهايي چون: ميزان 
توليد، برآورد توليدات در ماه هاي آينده، شيوه توزيع، 
عوارض واكس��ن و موارد مش��ابه. در حوزه واردات 
واكس��ن خارجي، محورهايي چون ميزان واردات، 
كش��ور مبدا، ش��يوه توزيع، ميزان تزريق، عوارض 
واكسن و مواد مشابه . در اين نامه مجددا تاكيد شده 
كه هرگونه اطالع  رس��اني بدون هماهنگي با وزارت 
بهداشت و درمان و علوم پزش��كي غيرمجاز بوده و 

تخلف محسوب مي شود.

وبينارمديرعامل توانير و مديرکل 
روابط عمومی وزارت نيرو با مديران 

روابط عمومی صنعت  برق کشور
نشست پيک تابستان با حضور مديرعامل شرکت 
توانير، مدي��ران کل روابط عموم��ی وزارت نيرو 
وتوانير و ارتباط تصويری با مديران روابط عمومی 
شركت هاي توزيع و برق منطقه ای در مرکز پايش 
صنعت برق برگزار ش��د. در اين نشست مهندس 
محمدحسن متولی زاده  از افزايش پيک بار شبکه 
سراس��ری به ۴97۰۰ مگاوات تا ۲6 ارديبهشت 
جاری خبر داد که بيش از بيش از 6 هزار مگاوات 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يافته است. 
مهندس متول��ی زاده کاه��ش ۳۵۰۰ مگاوات از 
توان توليد نيروگاه هاي برق آبی به جهت کاهش 
ذخيره آب سدها را از ديگر مسايل شبکه در فصل 
گرما برش��مرد و با اش��اره به ضرورت تامين برق 
مطمئن و پاي��دار و تالش جدی همکاران صنعت 
برق در بخش هاي فنی ،بر لزوم پش��تيبانی موثر 
روابط عمومی های صنعت برق از تالش ها در اين 
بخش و تمرکز بر موضوع پيک شبکه تاکيد کرد. 
وی بار مديريت ش��ده شبکه در س��ال گذشته را 
بيش از ۵6۰۰ مگاوات ذکر کرد که امسال ۳۵۰۰ 
مگاوات به آن افزوده ش��ده و بايد حدود ۱۰ هزار 
مگاوات مديريت بار در بازه زمانی نس��بتا طوالنی 
اتفاق بيفتد که از حساسيت بااليی برخوردار است 
و کار بيش��تری را می طلبد. مديرعامل توانير در 
جمع مديران روابط عموم��ی وزارت نيرو، توانير 
و شركت هاي برق منطقه ای و توزيع برق ، اولين 
گام در اين خصوص را ابالغ س��هميه قابل تامين 
هر اس��تان با امضای وزير نيرو عنوان کرد که الزم 
است همه بر آن  تمرکز کنند و با تدبير استاندار و 
مديران استانی و پش��تيبانی روابط عمومی های 
صنعت برق ،سهميه و سقف تعيين شده برای هر 
استان رعايت شود و نيازی به اعمال محدوديت های 
اضافی نباش��د. وی عدم انتقال مشکالت ناشی از 
کوتاهی در رعايت سقف تعيين شده از يک استان 
به استان های ديگر را نکته کليدی عنوان و تصريح 
کرد: اميدواريم با کنترلی که انجام می شود، سهميه 
های اس��تانی به دقت رعايت ش��ود و در غير اين 
صورت هر اس��تانی که رعايت نکند با چالش هاي 
مربوط به خود مواجه می شود. مهندس متولی زاده 
همچنين از افزايش قابل توجه پاداش به استان ها و 
افزايش ۲ برابری آن نسبت به سال گذشته خبر داد 
که با تصميم هر استان به طور مناسب به مشترکان 

و مردم اختصاص می يابد. 

كاهش ۸۶  درصدي درآمدهاي 
عوارض خروج از كشور

كل درآمدهاي مالياتي كشور در سال 99 با تحقق 
۱۰7 درصدي به ۱9۲.۵ هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه نسبت به سال 9۸ افزايش ۳7 درصدي را 
نشان مي دهد. اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به 
بررس��ي درآمدهاي مالياتي كشور در سال ۱۳99 
پرداخت. بر اس��اس اين گ��زارش كل درآمدهاي 
مالياتي كشور در سال 99 با تحقق ۱۰7 درصدي 
به ۱9۲.۵ هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت كه 
نس��بت به س��ال 9۸ افزايش ۳7 درصدي را نشان 
مي دهد. همچنين نس��بت درآمدهاي مالياتي به 
توليد ناخالص داخلي به ۵.۸ درصد رس��يده است. 
بنابر اين گ��زارش، همچنين س��هم ماليات هاي 
مستقيم ۱۱9 هزار ميلياد تومان بوده كه رشد ۴6 
درصدي نسبت به سال 9۸ داشته است و همچنين 
ماليات هاي غيرمس��تقيم با 7۳.۵ ه��زار ميليارد 
تومان رشد ۸۰ درصدي نسبت به سال 9۸ را نشان 
مي دهد. در ميان انواع ماليات ها؛ ماليات بر عوارض 
خروج از كشور با رشدي منفي ۸6 درصدي به ۱6۴ 
ميليارد تومان، ماليات بر فرآورده هاي نفتي با رشد 
منفي ۱۴ درصدي شش هزار مليارد تومان، ماليات 
بر اشخاص حقوقي با رش��د ۲7 درصدي ۵6 هزار 
ميليارد تومان، ماليات بر درآمد با رشد ۳6 درصدي 
۳9.۵ هزار ميليارد تومان و ماليات بر ثروت با رشد 
۱7۸ درصدي ۲۳.۲ هزار ميليارد تومان بوده است.



در عص��ر حاضر داي��ره علوم و 
موضوعات مختلف اجتماعي 
بسيار گسترده و عميق شده و 
بشر ناچار به فراگيري تخصصي 
حوزه هاي مختلف علم و انديشه 
شده است. به تدريج مشخص 
ش��د كه هر چه تكنول��وژي و 
دانش گس��ترده تر مي شود، با 
خود مسائل فراوان تري را ايجاد مي كند. در عصر اطالعات 
كه به انفجار اطالعات و ش��بكه هاي اجتماعي و رسانه اي 
شناخته مي شود، موضوعات نويني براي افراد، شركت ها و 

حريم خصوصي مردم نيز به وجود آمده است. 
با ايجاد مش��كالت اقتصادي ج��اري، نابرابري اجتماعي 
افزاي��ش يافت��ه و مش��كالتي مانن��د افزاي��ش دعاوي، 
درگيري هاي مربوط به بنيان خانواده، مشكالت و شكايات 
مربوط به تسهيالت بانكي، قراردادهاي اقتصادي، مالي، 
حقوقي و بزه هاي مختلف، حجم بزرگ��ي از پرونده هاي 
حقوقي و كيفري را در دادگس��تري ايجاد كرده اس��ت. 
گسترش مشكالت، معضالت مش��ترك را افزايش داده 
است؛ و در نتيجه در بين حوزه هاي مشتركي چون »حقوق 
و اقتصاد«، از نظر تعدد دعاوي و هم از نظر تنوع مشكالت 
موجود، با افزايش مواجه ش��ديم. در گذش��ته مشكالت 
ارضي و ملك عمدتا مربوط به مالك و مستاجر، سرقفلي و 
حق كسب و پيشه بود، اما امروز انواع اختالف ها و مشكالت 
زمين و ملك از مجتمع سازي و شهرك سازي، تا مسكن 
مهر، ساخت مشاركتي و... را شاهد هستيم كه نيازمند دانش 
تخصصي در مورد مسائل حقوقي و همچنين آشنايي از 
روابط اقتصادي امروز جامعه اس��ت و درك��ي دو طرفه از 
»حقوق و اقتصاد« را الزم دارد. براين اس��اس متخصصان 
حوزه هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، سياسي، علوم انساني 
نظير روانشناسي و مردم شناسي ... به دنبال پاسخ به اين 
پرسش هستند كه براي »آينده نگري« و »آينده پژوهي« 
و كمك به تعادل جامعه چه بايد كرد و چگونه مي توان از 

دانش گسترده امروز بشر جهت اثر بخشي در ابعاد مختلف 
استفاده كرد و مشكالت مشترك حوزه هاي اقتصادي و 
حقوقي جامعه را به تدريج به سمت تعادل نسبي حركت 
داد.  در س��ال هاي اخير، موضوعات ميان رش��ته اي براي 
حل مش��كالت پيچيده جامعه مورد توجه دولتمردان، 
انديشكده هاي حقوقي و اقتصادي و علوم اجتماعي قرار 
گرفته است. ايجاد رشته هايي مانند »حقوق اقتصادي«، 
»اقتصاِدحقوق« و ... با نگاه به بررسي موضوعات مشترك 
اقتصاد و حقوق ش��كل گرفته است؛ و با تحليل اقتصادي 
موضوعات حقوقي، ش��ناخت عميق ت��ري از معضالت، 
بزهكاري ه��ا، قرارداده��اي اجتماعي و اقتص��ادي ارايه 
مي دهد. در اين تركيب، تاكيد بر انگيزه ها و واكنش هاي 
افراد به انگيزه ها موضوع مهمي است و به دنبال ارايه بينشي 
 جهت تنظيم بهتر قراردادهاي اقتصادي و حقوقي هست تا 
»بهره وري« و »كارآمدي« افراد، شركت ها و »اثرگذاري« 
قانون و مقررات، افزايش يابد. »كارآيي اقتصادي« به عنوان 
يك مطلوب و يكي از عوامل سازنده و تأثيرگذار در حقوق 
قابل قبول است. در »علم حقوق« نيز كه هدف اصلي آن 
برقراري عدالت است »كارآيي اقتصادي« در اين راه، يك 
مالك اس��ت. »كارآيي اقتصادي« و »عدالت« اغلب قابل 
جمعند؛ يعني قانونگذار در وضع قانون بايد هم »كارآيي 
اقتصادي« و هم »عدالت« را در نظر بگيرد و در اغلب موارد 
قاب��ل جمعند. »حقوق و اقتصاد« بر اي��ن فرض كه افراد، 
عقاليي و متعارف هستند و به محرك ها پاسخ مي دهند، 
وارد تحليل مشترك مي شوند. به عنوان نمونه، با افزايش 
جريمه يك عمل خاص، افراد متعارف به ميزان كمتري به 
انجام آن دست خواهند زد. »حقوق و اقتصاد« با استفاده از 
روش هاي تجربي و آمار، جهت ارزيابي عكس العمل هاي 
افراد در قبال محرك ها توجه مي كنند. به طور مثال، براي 
فعاالن اقتصادي و حقوقي اين پرس��ش مطرح بوده كه با 
چه روش هايي مي توان اعتبار چك را افزايش داد تا چك 
به عنوان يك »ابزار كارآمد«، بيش��تر اس��تفاده شود و به 
رونق معامالت و مبادالت كمك كند؛ اجازه رش��د منفي 

اقتصادي و كاهش توليد نيز داده نشود. هنگامي كه آمار 
نش��ان مي دهد بخش عم��ده اي از پرونده هاي حقوقي، 
تعداد زندانيان، متعلق به چك هاي برگشتي است، تالش 
مي شود با نگاهي اقتصادي به قوانين، مقررات و قراردادهاي 
حقوقي، اجتماعي و اقتصادي، ب��ه »كارآمدي« و »بهره 
وري« قوانين، كمك كرده و پيش��نهادهايي راهگشا در 
جهت كاهش چك هاي برگش��تي و پرونده هاي موجود 
در محاكم ارايه داد؛ تا در نهايت »اثربخشي« قانون چك را 
افزايش داده و »بهره وري« و »كارايي« چك و قراردادهاي 
اقتصادي را افزايش داد. در روزهاي اخير حذف چك در وجه 
حامل و الزام به نوشتن نام افراد موجب مي شود تا با كاهش 
چك برگش��تي، مانع جدي در فضاي كسب وكار، اطاله 
دادرسي در پرونده هاي چك، تحميل هزينه باال به فعاالن 
اقتصادي و استفاده نامناسب در بستر جامعه محدود شود. 
با استعالم سوابق صادر كننده چك از سامانه صياد احتمال 
برگشت چك كاهش مي يابد و از سوابق صادر كننده چك 
و تعداد چك برگشتي اطمينان حاصل مي شود. در تجزيه 
و تحليل اقتصادي موضوعات حقوقي، تنها به يك وجه از 
موضوعات توجه نمي شود و همزمان، هدف هاي دو بعدي 
براي كمك به »رشد بهره وري«، »افزايش كارايي« افراد، 
»رشد اقتصادي« در سرمايه گذاري و توليد، افزايش ثروت 
و درآمد، كمك به توزيع درآمد، رقابت در بازار و ابعاد حقوقي 
توجه خواهد شد. از اين روي، »حقوق اقتصادي« به يكي 
از رش��ته هاي جذاب و بين رشته اي تبديل شده است كه 
مي بايست جايگاه خود را در سازمان هاي اقتصادي، ادارات، 
دادگستري و محاكم باز كند و از تخصص هاي موجود اين 
رشته و دانش هاي نوين ميان رشته اي براي »اثرگذاري«، 

»بهره وري« و »كارايي« بيشتر استفاده شود. 
امروز گسترده شدن نقش روابط بين الملل، افزايش تجارت 
بين الملل، نقش موضوعاتي مانند تحريم هاي اقتصادي، 
انواع سازوكارها، نهادهاي بين المللي، موسسات حقوقي و 
اقتصادي، قراردادهاي بين المللي و داخلي، ايجاب مي كند 
كه آگاهي از موضوعات اقتصادي براي حقوقدانان و شناخت 

موضوعات حقوقي بين المللي براي اقتصاددانان الزم باشد.  
وقتي كشوري با تحريم اقتصادي مواجه مي شود يا عضو 
يك س��ازوكار بين المللي مانند FATF نيس��ت، موجب 
افزايش »هزينه هاي مبادله« ب��راي »فعاالن اقتصادي« 
مي شود. افزايش »هزينه مبادله« به معناي اثرگذاري بر 
نرخ ارز، هزينه هاي بانكي، بيمه اي، قراردادها و ... اس��ت و 
حتي گشايش ال سي و درخواست تجارت بين كشورها را 
دچار مشكل مي كند كه اين امر ابعاد حقوقي فراوان را پيرو 
آن ايجاد مي كند. از جمله اينكه كارمزدهاي بانكي و بيمه اي 
افزايش مي يابد، هزينه هاي بيم��ه حمل و نقل به خاطر 
افزايش ريسك كشور بيشتر مي شود. براين اساس، كساني 
كه به صورت همزمان به موضوعات حقوقي، بين المللي و 
اقتصادي توجه دارند و در عين حال به سازوكار، هزينه ها 
و قراردادهاي مرتبط با اقتصاد داخلي و بين المللي آش��نا 
هس��تند؛ مي توانند در زمينه قراردادها، همكاري ها، اثر 
قوانين و مقررات و ارايه راهكارها اثرگذارتر باشند؛ زيرا توان 
تشخيص، آگاهي و مطالعه موضوعات و ارايه پيشنهادهاي 
موثر را دارند؛ در نتيجه به افزايش »كارايي« و »بهره وري« 

با كاهش هزينه ها كمك مي كنند. 
از اين رو، به نظر مي رسد كه با رشد حجم تجارت جهاني، 
همكاري ها، مبادالت بين كشورها، و همچنين با گسترش 
تن��وع و تيراژ توليد و خدم��ات در عرصه هاي اجتماعي و 
اقتصادي، نيازمند رشته هاي تخصصي بين حوزه اي مانند 
»حقوق و اقتصاد«، »حقوق اقتصادي« و »تحليل اقتصادي 
حقوق « هستيم تا »كارايي« و »بهره وري« و »اثربخشي« 

بهتري را در ايجاد تعادل نسبي در جامعه شاهد باشيم.
در يك جمع بندي بايد گفت »تحليل اقتصادي حقوق« 
خدمت شاياني به قانونگذاران و تصميم گيران مي نمايد تا با 
نگاه به عامل هاي اقتصادي و ديگر بايدها و باورهاي حاكم 
بر جامعه و سياست هاي عمومي و ارزش هاي معنوي، قوانين 
و مقررات مناس��بي، متناسب با شرايط حاكم و در جهت 
توسعه در جامعه وضع نمايند و به ارتقاء رشد بين المللي 

كمك شاياني خواهد كرد.

تعادل |  براساس اعالم مسووالن بانك مركزي در خصوص 
سايه روشن هاي اقالم مصرفي مردم در فروردين ماه حوزه 
مربوط به مواد خوراكي و آشاميدني ها بيشترين افزايش 
قيمت را در نخس��تين ماه س��ال 1400 به خود ديده اند. 
در همين خصوص بانك مركزي اعالم كرد: بررس��ي بازار 
دارايي ها از جمله ارز، سهام و مسكن حكايت از آن دارد كه 
به دنبال تعديل انتظارات تورمي از آذر ماه ۹۹، در فروردين 
ماه 1400 هم چنان ثبات نسبي در بازارهاي ارز و مسكن 
حاكم بوده و روند اصالحي در بازار سهام ادامه داشته است.

مديريت انتظ��ارات تورمي به عنوان يكي از اركان مهم در 
زمينه هدايت نرخ تورم به س��مت تورم هدف، مس��تلزم 
ارايه اطالعات درس��ت و به هن��گام از مجموعه تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدام ه��اي بانك مركزي به آحاد جامعه و 
فعاالن اقتصادي است. اين امر موجب خواهد شد تا عالوه 
بر شكل گيري درست انتظارات، بانك مركزي در شرايط 
بهتري اهداف حفظ ارزش پول ملي )كنترل تورم( و كمك 
به رشد اقتصادي را پيگيري كند. بر اين اساس، خالصه اي 
از مجموعه تحوالت اقتصاد كالن و اقدام هاي بانك مركزي 
به منظور دس��تيابي به اهداف و ماموريت ه��اي خود در 
فروردين 1400 به ش��رح زير ارايه مي شود. روند كاهشي 
رشد ماهانه شاخص بهاي كاال و خدمات مصرف كننده كه 
از آذرماه سال گذشته )به استثناي بهمن ماه( آغاز شده بود، 
در فروردين ماه امسال نيز متاثر از تعديل انتظارات تورمي و 
آرامش نسبي در بازار ارز ادامه يافت؛ به طوري كه شاخص 
مذكور كمترين رشد ماهانه خود از ابتداي سال ۹۹ تاكنون 
را در فروردين ماه تجربه كرد. در اين ماه، اغلب زيرگروه هاي 
شاخص بهاي مصرف كننده رشدي نزديك به صفر را نسبت 
به ماه گذشته تجربه كردند و بيشترين رشد نيز مربوط به 
زيرگروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« بوده است. بررسي 
اقالم كااليي از جنبه دوام آنها نشان مي دهد انتظارات تورمي 
عامالن اقتصادي و تعديل آن بيشترين اثر را در بخش اقالم 
كااليي بادوام به دليل تاثيرپذيري باال از تحوالت بازار ارز 
داشته است. به گونه اي كه تورم ماهانه اين گروه از اقالم در 
مقايسه با تورم ماهانه مهرماه، به صورت معني داري كاهش و 
در فروردين ماه امسال تورم ماهانه منفي را تجربه كرده است.

بررسي بازار دارايي ها از جمله ارز، سهام و مسكن حكايت از 
آن دارد كه به دنبال تعديل انتظارات تورمي از آذر ماه سال 
1۳۹۹، در فروردين ماه سال جاري كماكان ثبات نسبي در 
بازارهاي ارز و مس��كن حاكم بوده و روند اصالحي در بازار 
سهام ادامه داشته است. بر اين اساس در فروردين 1400 
متوس��ط ماهانه نرخ دالر در بازار آزاد نيم درصد نسبت به 
اسفند ماه 1۳۹۹ كاهش يافت و در بازار مسكن نيز متوسط 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده شهر تهران، در فروردين سال جاري نسبت به 
ماه قبل ۳.1 درصد كاهش را تجربه كرد. همچنين شاخص 
كل بورس اوراق بهادار در پايان فروردين 1400 در مقايسه 
با روز پاياني اسفند 1۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد كاهش يافت.

نرخ سود بازار بين بانكي متاثر از رفتار فصلي خود، هر ساله 
با آغاز سال كاهش محسوسي را نسبت به اسفندماه سال 
گذشته تجربه مي كند. دليل اين امر كاهش نياز نقدينگي 
بانك ها در مقايسه با پايان سال و در نتيجه كاهش تقاضا 
در بازار بين بانكي است. بانك مركزي در فروردين ماه سال 
جاري ضمن تسهيل مديريت منابع بانك ها تالش كرد تا 
با استفاده از ابزارهاي سياستي خود، اين نرخ را در محدوده 
مد نظر خود تثبيت كند. از اين رو، بانك مركزي با انتشار 
اطالعيه هاي هفتگي درباره عمليات ب��ازار باز و عملكرد 
سپرده گذاري قاعده مند و اعتبارگيري قاعده مند و همچنين 
انتش��ار آمار و اطالعات مربوط به نرخ  سود بازار بين بانكي 

و نرخ توافق بازخريد، تالش دارد تا در كنار اطالع رس��اني 
درخصوص وضعيت پولي اقتصاد، آگاهي عمومي نسبت 

به چارچوب عملياتي جديد سياست پولي را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در سررسيدهاي يك، ۲ 
و سه ساله، در فروردين ماه نزولي بود. نرخ بازده اسناد 
با سررسيد يك ساله در فروردين ماه 1400 با كاهش 
۲4 صدم واحد درصدي نس��بت به ماه قبل از ۲1.۲4 
درصد به ۲1 درصد رسيد. همچنين نرخ بازده اسناد 
با سررسيد ۲ س��اله در فروردين ماه 1400 به ۲1.۳0 
درصد رسيد كه نسبت به اس��فندماه 1۳۹۹ معادل 
۶۶ صدم واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. اگر چه 
صعود نرخ هاي بازده كوتاه مدت و ميان مدت مي تواند 
منعكس كننده تحوالت بازار سرمايه و بازارهاي ساير 
دارايي ها باشد، اما ثبات نسبي اين نرخ ها در ۲ ماه اخير 

نشان از بهبود انتظارات تورمي دارد.
الزم به يادآوري است كه تعديل نرخ هاي بازده كوتاه مدت 
مي تواند به با ثبات ش��دن ش��رايط پولي در اقتصاد كالن 

كمك كند.
تغيير رويكرد سياس��ت پولي بانك مرك��زي در حركت 
به س��مت راهبرد هدف گذاري تورمي با محوريت انجام 
عمليات بازار باز، يك تغيير عمده از هدف گذاري كل هاي 
پولي به سمت مديريت نرخ هاي سود محسوب مي شود. اما 
تا زمان پياده سازي كامل رويكرد جديد و ترميم سازوكار 
اشاعه پولي، رصد و مديريت رشد كل هاي پولي همچنان 
مورد توجه سياست گذار پولي خواهد بود. در همين راستا و 
هم جهت با رشد متغيرهاي عمده پولي در چند ماه گذشته 
و بر اساس ارقام مقدماتي، رشد نقدينگي و پايه پولي در 1۲ 
ماهه منتهي به پايان فروردين ماه 1400، به ترتيب به ۳۸.۸ 
و ۲۶.4 درصد رسيد. همچنين حجم نقدينگي و پايه پولي 
در پايان فروردين ماه 1400 نسبت به پايان سال 1۳۹۹ به 
ترتيب معادل چهار دهم و 1.۲ درصد رشد نشان مي دهد 
كه در مقايسه با رشد متغيرهاي مذكور در دوره مشابه سال 
قبل )به ترتيب 1.۷ و ۳.۵ درصد( به ميزان 1.۳ و ۲.۳ واحد 

درصد كاهش يافته است. در مجموع رشد نقدينگي در 1۲ 
ماهه منتهي به فروردين ماه 1400 معادل ۳۸.۸ درصد بوده 
است كه تحت تاثير رشد ضريب فرآينده نقدينگي به ميزان 
۵.۸ واحد درصد بيشتر از رشد نقدينگي در دوره مشابه سال 
قبل )۳۳ درصد( بوده است. در سال هاي اخير رفتار برخي 
بانك ها در رعايت نكردن دقيق ضوابط و اس��تانداردهاي 
اعالمي بانك مرك��زي در خلق دارايي ها نيز نقش موثري 
در رشد نقدينگي ايفا كرده و به همين دليل بوده كه بانك 
مركزي با هدف اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانك ها و 
موسسه هاي اعتباري، سياست احتياطي مربوط به محدود 
كردن رشد ترازنامه بانك ها را در دستور كار قرار داده است. 
بررسي رش��د اجزاي نقدينگي نيز حاكي از تداوم كاهش 
رشد پول است، به طوري كه رشد 1۲ ماهه پول از حداكثر 
آن يعني ۸۸.۶ درصد در مهر م��اه 1۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد 
در فروردين م��اه 1400 كاهش يافته كه حاكي از تقويت 
ماندگاري س��پرده ها در ماه هاي اخير بوده و نشان دهنده 
كاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر از سپرده گذاري 

بلندمدت در بانك ها است.

    اقدامات بانك مركزي
بانك مركزي در فروردين ماه 1400 به منظور تنظيم  نرخ 
س��ود بازار بين بانكي، در تعامل با بانك ها اقدام هاي زير را 
انجام داد كه از جمله آن انجام عمليات بازار باز در مجموع به 
ارزش 1۵۷.۵ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با 
سررسيدهاي 14روزه است. )مانده توافق بازخريد از محل 
علميات بازار باز معادل ۹۵ هزار ميليارد ريال در پايان ماه 
بوده است( . همچنين استفاده از اعتبارگيري قاعده مند 
توس��ط بانك ها براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري با 
حجم ۸۷1.۲ هزار ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري در پايان 
ماه قاعده مند معادل 1۳۹.۷ هزار ميليارد ريال بوده است( از 

ديگر اقدام هاي بانك مركزي است.
بانك مركزي همچنين اقدام هاي��ي هم چون تامين ۲.۳ 
ميليارد دالر ارز به منظور واردات مورد نياز اقتصاد كشور در 

فروردين ماه سال جاري )از اين ميزان معادل ۶۶۹.۳ ميليون 
دالر با نرخ ترجيحي به منظور واردات كاالهاي اساسي، دارو 
و تجهيزات پزشكي اختصاص يافته است( انجام داده است. 
باتوجه به كاهش انتظارات تورمي و بر اين اساس كاسته 
شدن از شدت منفي بودن نرخ س��ود حقيقي، ضرورتي 
براي تغيير نرخ سود سياستي ديده نشده است. البته يادآور 
مي شود در سال جديد حراج اوراق دولتي آغاز نشده است.

   تورم فروردين ۵۰  درصد شد
از سوي ديگر، برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه تورم 
فروردين ماه باالترين نرخ تورم بوده و به ۵0 درصد رسيده 
است و از جمله برخي نمايندگان مجلس از جمله مالك 
شريعتي و خاندوزي در اين زمينه اعالم كرده اند كه تورم 

فروردين ماه 1400 باالترين نرخ تورم بوده است. 
شريعتي گفت: اجازه ارزپاشي به دولت نمي دهيم؛ كاهش 
نرخ ارز با تصميم سياسي سودي براي مردم ندارد. كاهش 
نرخ ارز در ۲ ماه گذشته اثري در زندگي مردم نداشته و بيشتر 
ناشي از تصميم هاي سياسي بوده است، و ما اجازه ارزپاشي 
به دولت را نمي دهيم. مالك شريعتي نياسر در گفت وگو با 
تس��نيم درخصوص منبع اعالم تورم ۵0درصدي توسط 
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اظهار داشت: 
محاسبات كارشناسان اقتصادي نشان مي دهد كه نرخ تورم 
در فروردين 1400 به ۵0 درصد رسيده است كه البته ظاهراً  
بانك مركزي هم به همين نرخ تورم در فروردين ماه رسيده 
است. از بانك مركزي خواستيم محاسبات تورمي فروردين 
ماه را منتش��ر و اعالم كند كه تورم به چه نرخي رس��يده 
اس��ت.اين نماينده مجلس همچنين درباره ارزپاشي در 
ماه هاي پاياني دولت، تأكيد كرد: در مجلس اجازه ارزپاشي 
به دولت را نمي دهيم چراك��ه طبق ضوابط قانوني دولت 
اجازه چنين كاري را ندارد. حس��اب هايي را كه به صورت 
غيررسمي منابع ارزي حاصل از فروش فراورده هاي نفتي 
در آن نگه داري مي شود رصد مي كنيم و اجازه ارزپاشي به 

دولت را نمي دهيم. 

مريم  دهقان
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دو عامل تعيين كننده!
 اصولگراي��ان، قطع��ا اعتدال گرا ه��ا و ميانه رو ها 
با توجه به از دس��ت دادن مقبولي��ت عمومي و 
آراي خاكس��تري كار س��ختي براي پيروزي در 
پيش خواهند داشت. در صورت پيروزي جريان 
اصولگرا در كوتاه مدت شاهد افزايش در نرخ ارز 
و طال خواهيم بود و ب��ا فاصله و به صورت موقت 
مي توان شاهد سبزپوشي بازار بورس بود. اما در 
مقاب��ل و در صورت پيروزي جري��ان ميانه رو در 
كوتاه مدت مي توان انتظار واكنش كاهش��ي در 
بازار ارز و طال را داش��ت. ب��ورس ريزش خواهد 
كرد و در صورت تداوم اين ش��رايط و همين طور 
رس��يدن به گش��ايش هايي در زمين��ه برجام، 
ملك وارد ركود خواهد ش��د. اقب��ال به رمزارز ها 
و بازارهايي مانند فاركس براي س��رمايه گذاران 
جذابيت بيشتري پيدا خواهد كرد و حساب هاي 
بانكي بخشي از نقدينگي را به سمت خود خواهد 
برد. در هر ص��ورت فعاالن اقتصادي به خصوص 
سرمايه گذاران خرد و مردم عادي بايد با مديريت 
مالي صحيح ريسك هاي پيش روي را به حداقل 
برسانند و بنابراين در شرايط فعلي مديريت مالي 
و جلوگي��ري از ضررهاي احتمالي اولويت اصلي 
خواهد بود تا انگيزه كسب سود. فراموش نكنيم 
ريسك ها از آنجايي ناشي مي شوند كه ما در حوزه 
مورد نظر دانش كافي را نداشته باشيم و با افزايش 
اطالعات و آگاهي ريس��ك ها به حداقل خواهند 
رسيد. دانش در رابطه با اقتصاد و سرمايه گذاري 
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت و اشخاصي كه 
سوار بر احس��اس ترس و طمع خود در بازارهاي 
مالي دست به اقدام مي زنند مشخصا نتيجه اي جز 
شكست حاصل نخواهند كرد پس ضروري است 
به طور مداوم ميزان مشخصي از زمان و نقدينگي 

به آموزش در حوزه هاي مالي اختصاص يابد.

توافق نزديك است
عراقچ��ي قب��ل از حض��ور در نشس��ت از برخي 
گزاره هاي كليدي سخن مي گويد كه حل و فصل 
آنها مذاكرات را در وضعيت مطلوبي قرار مي دهد. 
عراقچي همچني��ن مي گويد كه پيش��رفت هاي 
خوبي در مذاكرات وين حاصل شده و چند موضوع 
كليدي مانده كه نياز به بررسي و تصميم گيري در 
پايتخت هاس��ت. رييس هيات ايراني در مذاكرات 
ج��اري در وين دي��روز پيش از برگزاري نشس��ت 
كميسيون مشترك برجام در گفت وگويي عنوان 
كرد: اين نشس��تي اس��ت كه در پايان بيش از دو 
هفته مذاكرات برگزار خواهد شد و يك جمع بندي 
ص��ورت خواهد گرف��ت و مجددا هيات ه��ا براي 
مشورت به پايتخت ها مراجعه مي كنند. وي كه با 
خبرگزاري صدا و س��يما گفت وگو مي كرد، افزود: 
در دو هفته گذشته كه دور چهارم مذاكرات بود، به 
نظرم پيشرفت هاي خوبي انجام شده و چند موضوع 
كليدي مانده كه نياز به بررسي بيشتر و تصميم گيري 
در پايتخت ها است كه اميدواريم در چند روز آينده 
صورت بگي��رد و در دور بعدي كه ب��راي مذاكرات 
خواهيم آمد، بتوانيم درباره آن مسائل ان شاءاهلل به 
يك جمع بندي برسيم. معاون وزير خارجه درباره 
ديدارها و نشست هاي كارگروه ها در طول دو هفته 
اخير نيز خاطرنشان كرد: نشست ها فشرده بود و در 
همه سطوح به صورت دوجانبه و چندجانبه و بين 
هيات هاي مختلف و در س��طوح كارشناسي و در 
سطح بنده نشست داشتيم و در طول بحث ها تالش 
كرديم درباره موضوعاتي كه مورد اختالف است به 
جمع بندي برس��يم و اختالفات را رفع كرده يا هر 
چه كمتر كنيم. رييس هيات مذاكره كننده ايراني 
در وين اظهار داش��ت: االن در موقعيتي قرار داريم 
كه مي توانيم جمع بندي كلي داشته باشيم. چند 
موضوع كليدي هست كه بايد حل شود. روي بقيه 
موارد توافق وجود دارد روي متن ها نگارش خوبي 
صورت گرفته است و االن موقعي است كه يك رجوع 
مجدد به پايتخت  ها انجام و مشورت هاي آخر انجام 
شود و ان شاءاهلل بعد از آن مذاكرات را ادامه مي دهيم.

تغيير ذائقه  سرمايه گذاري مردم
در صورت��ي كه فكري به حال اي��ن وضعيت غيرپويا 
نش��ود، بعد از مردم عادي باي��د كم كم منتظر خروج 
صاحبان صنايع از كشور باشيم. يادمان باشد كه مديران 
اقتصادي و مديران صنايع هم در شرايط عدم اعتماد، 
دست به توسعه  ظرفيت ها نمي زنند. قبال چندين بار 
عرض كردم كه م��ا آرايش يك تورم قدرتمند را براي 
س��ال هاي آينده در اقتصاد خ��ود چيده ايم. عواملي 
كه منجر به تورم سنگين مي شوند هم اينك در حال 
كسب نيرو هستند و كم كم اژدهاي تورمي اندك قدرت 
باقي مانده  در سفره هاي مردم را نيز خواهد بلعيد. در 
نبود بازار مطمئني مانند بورس، ركود در بازار مسكن 
و خودرو و عدم تش��كيل س��رمايه ثابت شاهد خروج 
گس��ترده پول از كشور و هجوم چندباره  مردم به بازار 
ارز و طال و كاهش ش��ديد ارزش پ��ول ملي درآينده 
خواهيم بود. متاسفانه ما هيچگاه مانند اكنون در لبه  
پرتگاه اقتصادي نبوده ايم. مردم ما تا اينقدر نس��بت 
به بازارهاي س��رمايه گذاري داخل��ي نااميد نبوده اند 
و تا اين حد بي اعتمادي به اقتصاد كش��ور را ش��اهد 
نبوده ايم. اغلب گروه هاي حاضر در انتخابات تاكنون 
برنامه جدي براي اقتصاد كش��ور و نجات آن تدارك 
نديده اند و تا اينجاي كار شاهد يك سري صحبت هاي 
تكراري در خصوص معجزه در اقتصاد كشور بوده ايم 
كه بي بنياد اس��ت. اتفاقات يك سال اخير اقتصاد ما، 
منجر به تغيير ذائقه  سرمايه گذاري مردم شده است و 
اينك ما با مردِم جديدي روبرو هستيم كه مي توانند 
مانند شمش��ير دولبه عمل كنند. اگر فرهنگ جديد 
سرمايه گذاري ش��ان را درك كردي��م و اعتماد ايجاد 
كرديم قطعا پاسخ مثبت مي گيريم و اگر قصد داشته 
باشيم شعاري عمل كنيم بايد منتظر فروپاشي كامل 
بازارها و صنايع كشور در ميان مدت و بلندمدت باشيم.

روند نرخ ارز و اونس جهاني 
طال نزولي شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز چهارش��نبه، ۲۹ ارديبهش��ت ماه، روند نرخ 
ارز، طالي جهاني و طال و س��كه در داخل كشور 
نزولي شد و همه قيمت ها در حال كاهش بودند. 
دالر به كانال ۲۲ هزار، و سكه به كانال ۹ ميليون 

تومان رسيد. 
ن��رخ دالر در بازار آزاد ب��ه ۲۲۷۸0 تومان و نرخ 
اون��س جهاني طال به 1۸۵۷ دالر رس��يد. براين 
اساس، قيمت سكه و طال نيز كاهش يافت و سكه 

به قيمت 10 ميليون تومان رسيد. 
در بازار آزاد ارز قيمت دالر ۲۲ هزار و ۷۸0 تومان، 
قيمت يورو ۲۷ هزار و ۸00 تومان و درهم امارات 

۶ هزار و ۲1۶ تومان اعالم شده است. 
 در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نس��بت 
ب��ه روز كاري قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين 
اساس، قيمت فروش دالر ۲۲ هزار و ۳۳4 تومان 
و قيمت خريد دالر از مردم ۲1 هزار و ۸۹۲ تومان 

تعيين شده است. 
قيمت ف��روش يورو نيز مع��ادل ۲۷ هزار و 11۸ 
توم��ان و قيمت خريد يورو ني��ز ۲۶ هزار و ۵۸1 

تومان اعالم شده است.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۲ ه��زار و ۲۲۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار 
و پنج تومان اعالم شد.همچنين نرخ خريد يورو 
در اين ب��ازار ۲۷ هزار و 1۲۳ تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۲۶ هزار و ۸۵۵ تومان اعالم شد.در سامانه 
سنا نيز دالر ۲۲ هزار و ۷4 تومان و يورو ۲۶ هزار 

و ۹۳۵ تومان قيمت خورده است.
همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲4 هزار و ۹۵۵ تومان فروخته و حواله 
دالر به قيمت ۲0 هزار و 41۵ تومان معامله شد.

با توجه به تحوالت سياس��ت خارجي و افزايش 
اميدواري به موفقيت مذاكرات وين، آزادسازي 
پول هاي بلوكه ش��ده ايران در س��اير كشورها و 
كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع ارز در 

هفته هاي اخير روند كاهشي داشته است.

   نرخ سكه به زير ۱۰ ميليون رسيد
در س��اعات عصر نيز ب��ا كاهش قيم��ت دالر به 
۲۲۷40 و اونس 1۸۵۷ دالري، قيمت س��كه ۹ 
ميلي��ون و ۹۸0 هزار، طرح قدي��م ۹.۹ ميليون، 
نيم س��كه ۵.۸، ربع سكه ۳.۸ و س��كه گرمي ۲ 
ميلي��ون، مظنه مثقال 4 ميلي��ون و ۳۵0 هزار و 
هر گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و4 هزار تومان 

معامله شد. 

   قيمت سكه و دالر در كانال كاهش
نايب ريي��س اتحادي��ه ط��ال و جواه��ر گف��ت: 
چهارش��نبه ۲۹ ارديبهش��ت 1400 ب��ه دليل 
كاهش نرخ ارز، شاهد افت قيمت ها در بازار طال 

و سكه هستيم.
محمد كش��تي آراي ب��ا بيان اينك��ه امروز انس 
جهان��ي طال هزار و ۸۷۲ دالر قيمت گذار ش��ده 
اس��ت افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 
10 ميليون و ۸0 هزار تومان، قيمت س��كه طرح 
قديم 10 ميليون تومان، نيم س��كه ۵ ميليون و 
۷۵0 هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۷۵0 هزار 
تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و 1۵0 هزار تومان 
بفروش مي رسد.هر مثقال طال 4 ميليون و ۳۸0 
هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار يك ميليون 
و 1۳ هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و ۳۷0 

هزار تومان ارزش گذاري شده است.
 گفتني اس��ت، به دليل موج جديد كرونا و اعالم 
ش��رايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران 
نيز به مدت 4 هفته تعطيل بود و از 1۸ ارديبهشت 
ماه بعد از يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود 
را آغاز كرده اس��ت. قيمت هاي درج شده در اين 
خبر با استناد به نرخ هاي اعالمي از سوي اتحاديه 

طال و جواهر است.
نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در 
تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر 
به مرز ۲۶ هزار تومان هم رس��يده بود اما انتشار 
خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.

به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود 
دارد ك��ه موج��ب نوس��انات قيمتي مي ش��ود، 
 نخس��ت اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و 
... قيمت ارز كاهش چش��مگيري خواهد داشت 
و دوم اينكه حتي مذاكره ه��م نمي تواند مانع از 
 واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش 
چش��م گير قيمت ارز وجود ن��دارد و نهايتا دالر 
در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند.

ن��رخ خريد و فروش دالر و ي��ورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب 
با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 

مي كند.

  امهال اقساط دريافت كنندگان تسهيالت 
ارزي و ريالي ويژه كرونا

نخستين جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي 
امسال به رياست حس��ن روحاني رييس جمهور 
برگ��زار و براي رفع مش��كالتي ك��ه كرونا براي 
افراد دريافت كننده تسهيالت ريالي و ارزي اين 

صندوق ايجاد كرده بود، تصميماتي اتخاذ شد.
اعضاي هي��ات امناي صندوق به عن��وان اولين 
دس��تور، با توجه به وضعيت اقتص��ادي متاثر از 
ش��يوع كرونا و تحريم هاي همه جانبه، با امهال 
اقساط تسهيالت اشتغالزايي روستايي و عشايري 
كه از مح��ل اعتبار ي��ك و نيم ميلي��ارد دالري 
تخصيص يافته از اين صندوق پرداخت شده بود، 

موافقت كردند.

ثبات نسبي در بازارهاي ارز و  مسكن  با مديريت  انتظارات  تورمي

رشد منفي قيمت ارز، شاخص بورس و مسكن در فروردين 1400 
بيشترين رشد قيمت مربوط به خوراكي   و آشاميدني است 

دستاوردهاي حقوق و اقتصاد براي كاهش مشكالت ميان رشته اي 



تعادل|رقيه ندايي|
وضعيت بازارسرمايه ديگر قابل پيش بيني و بررسي 
نيست و گره مشكالت آن هر روز عميق تر از روز گذشته 
مي شود. تقريبا طي دو روز، دوبند مهم از بسته نجات 
بازارس��رمايه اجرايي شد و در ابتدايي ترين بند، بانك 
مركزي مجوز تزريق 50ميليون دالر نقدينگي را به بازار 
سهام صادر كرد و در بخش دوم، دستور ارايه تسهيالت 
از سوي بانك ها به س��هامداران و نهاد هاي مالي براي 
خريد س��هام صادر ش��د اما؛ هيچ ي��ك از مصوبات و 
مصوبات پيشين بازار، نتوانست صف هاي فروش را در 
بازار جمع آوري كند. بسياري از فعالين بازارسهام براين 
نظرند كه سرمايه گذاران بورسي در انتظار انتخابات 

رياست جمهوري هستند.
بررسي ها نش��ان مي دهد كه يكي از مهم ترين داليل 
بي توجه��ي بازارس��رمايه و س��هامداران ب��ه اجراي 
سياست هاي حمايتي و تزريق نقدينگي نزديك  شدن 
به زمان انتخابات رياس��ت جمهوري است. به عقيده 
بسياري از كارشناسان اقتصادي )بورسي( انتخابات 
آتي نقش زيادي در تصميم گيري سهامداران داشته 
و خواهد داش��ت و تا پيش از مش��خص شدن رييس 
دولت آينده نقدينگي مطلوبي توسط بورس بازان به 
بازار تزريق نخواهد شد. باتوجه به تداخل سياست در 
اقتصاد كشور، بازارهاي مالي خصوصا بازارسرمايه در 
طول دوره هاي قبلي و حتي به صورت جهاني نسبت به 
انتخابات واكنش نشان داده است و مهم ترين دليل اين 
واكنش را مي توان ابهامات در سياست گذاري توسط 

دولت هاي آتي دانست.
مهم تري��ن مس��اله اي��ن روزه��ا نامش��خص بودن 
سياست هاي اقتصادي دولت بعدي است كه در مواجهه 
با برجام، مذاكرات، نرخ دالر، تورم و ديگر مش��كالت 
اقتصادي- سياسي واجتماعي چگونه واكنش نشان 
مي  دهد و اين موضوع س��هامداران و سرمايه گذاران 

بورسي را به حالت تعليق يا فروشنده درآورده است.
در ميان بسياري از كارشناسان بازارسرمايه مي گويند 
كه باتوجه به س��وابق گذشته دولت ها تالش  خواهند 
كرد ك��ه از طريق افزايش عرضه انواع ارز، قيمت آن را 
كاهش دهند و اين موضوع را مي توان پاش��نه آشيل 
بازارس��رمايه دانس��ت. نبايد فراموش كرد كه قيمت 
ارز به طور مستقيم برروي شاخص و سهام موجود در 
بازارسهام تاثير مي گذارد و ممكن است تك سهم يا يك 
گروه تا آستانه سقوط در دره عميق نزول قيمت ها پيش 
ببرد. بنابراين مي توان گفت كه سهامداران در انتظار 
هستند ما تكليف مولفه هاي اصلي اقتصادي مشخص 
شود و تا پيش از تعيين و تكليف دولت آتي و جايگيري 
آن نمي توان انتظار خاصي از بازارسهام داشت. اين گروه 
از كارشناس��ان اقتصادي تاكيد مي كنند كه سازمان 
بورس براي تقويت بازار، بايد برنامه هاي خود را به پس 
از انتخابات منتقل مي كرد و تزريق نقدينگي، تغيير 
دامنه نوسان، دستور ارايه تسهيالت از سوي بانك ها 
به س��هامداران و نهاد هاي مالي براي خريد س��هام و 
امثال اين موارد نمي تواند پيش از انتخابات كارس��از 
باشد و بايد يك برنامه جامع براي سامان دهي سازمان 

بورس داشت.
يكي از كارشناس��ان بازارس��رمايه درخصوص تاثير 
انتخابات بر روي بازارس��رمايه مي گويد: بازارس��هام 
تا زمان انتخابات رياس��ت جمهوري در بالتكليفي و 
ابهام خواهد ماند چراكه؛ بخش عمده اي از نامزدهاي 
رياست جمهوري برنامه اي درست و جامع براي اقتصاد 
كش��ور و بازارس��رمايه ندارند. اگر همانند سال هاي 
گذشته انتخابات به س��مت تخريب رقيبان برود، اثر 
منفي بر روي بازار مي گذارد و اگر مذاكرات اصولي انجام 
شود مي توان به آينده بازارسرمايه اميدوار بود. البته اگر 
وضعيت ثبت نامي هاي انتخابات و رزومه آنها را بررسي 
كنيم به اين نتيجه مي رس��يم كه انتخابات وضعيت 

اسفناكي براي بازار پديدار خواهد ساخت.
به طور كلي فرقي ندارد مصوبات بازارس��رمايه رييس 
دولت چه كسي باشد زماني كه مشكالت بازار ريشه اي 
حل نشود و تنها به مسكن هاي موقت دل خوش كرد 
نمي توان به آينده اميدوار بود. چندسالي مي شود كه 
اقتصاد كشور رشد نداشته آن وقت يك بازار در سال 
1399 در زماني كه اقتصاد رشد چنداني نداشته 310 
درصد بازدهي مي دهد؟ مس��ائل كمي عجيب است، 
اگر اقتصاد رشد نداشته چگونه بازارسرمايه رشد كرده 
است؟ اگر اقتصاد رشد كافي داشته چرا در هيچ جاي 
كشور و درمباحث كالن اين موضوع لمس نمي شود؟

درحال حاضر بي اعتمادي در بازار رخنه كرده اس��ت 
و كمبود نقدينگي مشكل چندماهه بورس محسوب 
مي ش��ود و بدين ترتيب نمي توان اميد داش��ت تنها 
با تزريق50ميليون دالر وضعيت ب��ازار تغيير كند و 
شاخص سبزپوش شود. مشكل تاالرشيشه اي بايد به 
صورت اساسي حل شود و با مصوبات دردي از بورس دوا 
نمي شود. از مردادماه سال گذشته تاكنون بازار درگير 
تغيير رياست، مصوبات و اينگونه موارد است و دراصل 
ديديم مشكلي از بازار حل نشد و نمي شود. مسووالن 
بورسي بايد به يك راهكار اساسي دست يابند و پس از 
آن با مصوبه، تزريق نقدينگي و امثال اين موارد به حل 

مشكل بازار بپردازند.

    اعطاي  وام به  نهادهاي  مالي
بانك مركزي بخشنامه اعطاي تسهيالت به شركت هاي 
كارگزاري، شركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ 
را براي اجرا به ش��بكه بانكي ابالغ كرد. براساس اين 
بخشنامه؛ از اين پس روند ارايه تسهيالت به كارگزاران 
و نهاد هاي مالي تس��هيل مي ش��ود. آنطور كه بانك 
مركزي اعالم كرده از اين پس اعطاي تس��هيالت به 
شركت هاي كارگزاري در چارچوب ضوابط و مقررات 
مربوط بالمانع بوده و مجموع تسهيالت اعطايي به هر 
شركت كارگزاري در سطح كل شبكه بانكي، حداكثر 
معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري 
براس��اس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده 
اس��ت. همچنين اعطاي تس��هيالت به شركت هاي 
س��رمايه گذاري و هلدينگ در چارچ��وب ضوابط و 
مقررات مربوط بالمانع اس��ت. برآورد مي شود با ابالغ 
اين بخشنامه، جريان ورود نقدينگي از سوي بانك ها به 
بازار سهام در قالب تسهيالت افزايش يابد و اين موضوع 

به تحرك بورس منجر شود. 
سال گذشته اجراي اين سياس��ت واعطاي اعتبار به 
س��هامداران در وهله اول نقش بسيار زيادي در رشد 
بورس داش��ت اما؛ پس از مدت��ي ديديم كه اين تاثير 
موقتي بوده و به عقيده بسياري از كارشناسان بازار اين 
موضوع تنها جو معامالتي بوده و در سال جاري و اين 
روزها نيز شاهد اين جو معامالتي و پس از آرام شدن 

اوضاع خواهيم بود.
يكي از كارشناسان اقتصادي دراين خصوص مي گويد: 
سازمان بورس به جاي حل مشكالت به تكرار مكررات 
مي پردازد. خب مگر پيش از اين چند و چندين مصوبه 
در بازار اجرايي نشد، مگر در عمل و در بلندمدت بر روي 
معامالت و شاخص كل تاثيرگذار بودند؟ كمي خنده دار 
است مشخص نيست سازمان بورس چگونه مشكالت 
را حل خواهد كرد و حتي مشخص نيست كه قرار است 
چه باليي سر سرمايه هاي مردم بياييد. بايد يك راه حل 
اساسي براي بازارسرمايه يافت و اغلب كارشناسان و 
مديران بورسي اين راه حل را به گوش رييس سازمان 
بورس رسانده اند اما؛ روند مصوبات و تصميمات بازار 
با آن چيزي كه واقعيت بازار است فرق مي كند. حال 

بايد منتظر انتخابات رياست جمهوري ماند و ديد كه 
اين انتخابات و گفت وگوهاي پي��ش از آن چه باليي 

سر بازار مي آورد.

    بازبيني وضعيت بازار
شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري هفته 
يعني چهارشنبه، ۲9 ارديبهشت ماه 1۸ هزار و ۷۴۶ 
واحد افت داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم يك 
ميليون و 15۴ هزار واحد رسيد. برپايه معامالت اين 
روز بيش از چهار ميليارد و ۷1۸ ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 3۷ هزار و ۴۸3 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 
پنج هزار و ۸3۶ واحد كاهش به 39۶ هزار و 9۸1 واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۷۷۸ واحد افت 
به ۲5۷ هزار و 11 واحد رس��يد. شاخص بازار اول 15 
هزار و ۶۴۴ واحد و ش��اخص بازار دوم 31 هزار و ۲۸۸ 

واحد كاهش داشتند.
حقوقي ها در اي��ن روز حدود 5۶0ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار 
و 1۴0ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۴1درصد 
يعن��ي ۸۷0ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدش��ان ۲۶درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بازارسهام در سه گروه »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري«، »محصوالت ش��يميايي« و 
»س��رمايه گذاري ها« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معام��الت گروه هاي »خدمات فني و مهندس��ي« و 
»تجارت عمده فروش��ي« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »وملل«، »بركت« و »وتجارت« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »ميدكو«، »فجر« و »رمپنا« 
معطوف بود. عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« ب��ا 9۴ واحد، فرآوري 
معدن��ي اپال كاني پارس با نماد »اپ��ال« با ۸9 واحد، 
گروه صنعتي پاكش��و با نماد »پاكش��و« با ۸3 واحد، 
پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با 5۶ واحد، بانك 
پارسيان با نماد »وپارس« با 35 واحد، توسعه و عمران 
اميد با نماد »ثاميد« با 31 واحد، البراتورسازي دكتر 
عبيدي با نماد »دعبيد« با 30 واحد، تامين س��رمايه 
امين با نماد »امين«، نفت پارس با نماد »شنفت« با 1۸ 
واحد و بانك پاسارگاد با نماد »وپاسار« با 1۶ واحد تاثير 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
 در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با دو 
هزار و ۴9۸ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس 
با نماد »فارس« ب��ا يك ه��زار و ۷9۲ واحد، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با 9۸۷ واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شس��تا« با 
9۲۲ واحد، گروه مپنا با نم��اد »رمپنا« با ۶59 واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با 595 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 593 واحد، 
پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با 5۲۴ واحد، 

پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با ۴۸0 واحد 
و بانك تجارت بانماد »وتج��ارت« با ۴۷5 واحد تاثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، گروه دارويي بركت بانماد »بركت«، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي«، توسعه و عمران 
اميد با نماد »ثاميد«، فرآوري معدني كاني پارس با نماد 
»اپال«، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شستا«، ايران خودرو با نماد »خودرو« و سايپا با نماد 
»خساپا« در گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه بانك ها هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۷5۷ ميليون و 9۸۴ 
ميليون برگه سهم به ارزش دو هزار و ۷90 ميليارد ريال 

دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در آخرين روزكاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
1۷ واحد افزايش داشت و بر روي كانال 1۷ هزار و ۷90 
واحد ثاب��ت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 
۲۴۶ هزار برگه سهم به ارزش 100 هزار و ۴۷0 ميليارد 

ريال دادوستد شد.
ش��ركت هلدينگ صنايع معدن��ي خاورميانه بانماد 
»ميدك��و«، بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، ش��ير 
پاس��توريزه پگاه گي��الن با نماد»غگي��ال«، صنعتي 
دوده فام با نماد »ش��صدف«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد»هرم��ز«، توليدات پتروش��يمي قائد بصير با 
نماد »ش��بصير« و گسترش صنايع روي ايران با نماد 

»فگستر« تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقاب��ل »پتروش��يمي زاگ��رس«، »س��نگ آهن 
گهرزمين«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »سهامي 
ذوب آه��ن اصفه��ان«، »اعتباري ملل«، »س��يمان 
ساوه«، »پتروشيمي مارون«، »شركت سرمايه گذاري 
صبا تامين« و »توسعه مولد نيروگاهي جهرم« تاثير 
منفي بر ش��اخص فرابورس داشتند. روز چهارشنبه 
افزايش س��هام حقيقي ها در 11نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در 11۴نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۶0ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 5۸0ميليارد تومان 
بود. آخرين قيمت 1۷نماد حداقل سه درصد نسبت به 
قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 39۶نماد با كاهش 

بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

    كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معام��الت آخرين روزكاري بازار س��رمايه، 
ارزش سهام عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۲.۲درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد 53۲ه��زار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون و 
۷9۷هزار تومان و ۲0 ميليون و 33۷هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0درصد قابل فروش 
س��بد 53۲هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 

۴۷۸هزار تومان رسيده است.
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 عرضه صكوك 
اجاره ۱۳۵۰۰ ميليارد ريالي

غالمرضا ابوترابي مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه با بيان اينكه با مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار، صكوك اجاره شركت گسترش 
انرژي پاسارگاد )سهامي خاص( به مبلغ 13,500 
ميليارد ريال از طريق شركت فرابورس ايران از روز 
يكشنبه ۲ خرداد 1۴00 به مدت 5 روز كاري عرضه 
عمومي مي شود. گفت: ش��ركت گسترش انرژي 
پاسارگاد به عنوان باني، در نظر دارد منابع مالي مورد 
نياز خود را در قالب اوراق اجاره و از طريق فروش دكل 
حفاري دريايي پاسارگاد 100 به نهاد واسط )شركت 
واسط مالي مهر دوم( و سپس اجاره به شرط تمليك 

آنها، تامين كند.
وي اظهار داشت: اين اوراق ۴ ساله و با نرخ 1۸ درصد 
است كه اجاره بهاي آن هر يك سال يك بار از طريق 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 

وجوه پرداخت مي شود.
ابوتراب��ي در خص��وص اركان انتش��ار اي��ن اوراق 
توضيح داد: ضامن اين اوراق بانك پاسارگاد بوده و 
بازارگردان و متعهد پذيره نويس آن شركت تامين 
سرمايه امين است. همچنين، عامل فروش اين اوراق 

شركت كارگزاري بانك پاسارگاد است.

راه اندازي سامانه  پيشگيري
و كشف تخلفات در بورس 

حميد حس��ن آبادي؛ مدير فن��اوري اطالعات 
سازمان بورس و اوراق بهادارگفت: در راستاي 
ارتقا و حفظ شفافيت اطالعاتي و معامالتي در 
بازار س��رمايه و به منظور پيش��گيري و كشف 
تخلفات، س��ازمان بورس و اوراق بهادار توسعه 
و پياده س��ازي س��امانه ديده بان سالمت بازار 
سرمايه )سوت زن( را در دستور كار قرارداده و 
هم اكنون ب��ه آدرس dideban.seo.ir قابل 

بهره برداري است. 
حميد حسن آبادي افزود: با هدف پيشگيري و 
جلوگيري از تخلف، يكي از ش��يوه هاي نوين و 
راهبردي، افشاگري تخلفات توسط شهروندان 
و بهره مندي از نظارت مردمي با سازوكارهاي 
قانوني و حقوقي در قالب سوت زني بوده، كه اين 
موضوع يك اصل مهم و اساسي در سياست هاي 

كالن سازمان بورس و اوراق بهادار است. 
وي خاطرنش��ان كرد: از اهداف اصلي س��امانه 
دي��ده ب��ان س��المت ب��ازار س��رمايه دريافت 
گزارش هاي مبتني بر تخلف در بازار س��رمايه، 
شناس��ايي خأل هاي قانوني، پيگيري، بررسي 
و رفع آنهاس��ت كه در نهايت پ��س از دريافت 
گزارش صحت و س��قم گزارش هاي ارس��الي 
بررسي ش��ده و اقدامات الزم از سوي سازمان 

صورت خواهد گرفت. 
مدير فناوري اطالعات س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار توضيح داد: ش��هروندان مي توانند به دو 
صورت شناس و ناشناس در سامانه اقدام به ثبت 

گزارش تخلف كنند. 
در ص��ورت ثب��ت گ��زارش تخل��ف به صورت 
شناس مش��خصات اصلي ش��هروند گزارشگر، 
از وي دريافت ش��ده و در صورت تاييد گزارش 
مبتني ب��ر تخلف، تعامالت آت��ي با وي صورت 
خواهد گرفت. در صورتي كه ش��هروند يا فعال 
بازارس��رمايه تمايلي به اح��راز هويت خويش 
نداشته باشد مي تواند به صورت ناشناس اقدام 

به ثبت گزارش تخلف كند.
 به گفته حسن آبادي، در هردو حالت شهروندان 
مي توانن��د از طري��ق كارتابلي ك��ه در اختيار 
ايش��ان قرار داده مي ش��ود از آخرين وضعيت 
گزارش تخلف مطلع ش��وند ش��ايان ذكر است 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ه عنوان نهاد 
ناظر بازار س��رمايه كش��ور با نگرش حمايت از 
حقوق و منافع سرمايه گذاران و با ايجاد فضاي 
قانونمند و افزايش اعتماد فعاالن بازار سرمايه، 
همواره ت��الش دارد تا فرهنگ س��هامداري و 

سرمايه گذاري را در كشور توسعه دهد. 

تالش براي واگذاري سرخابي ها 
تا پايان  عمر دولت

فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد و امور دارايي در 
حاش��يه نشس��ت روز گذش��ته خود با اعضاي 
كميس��يون اقتصادي گف��ت: براي پاس��خ به 
س��واالت تعدادي از نماين��دگان در حوزه هاي 
ماليات، گمرك، اموال تمليكي، بازار س��رمايه، 

مناطق آزاد و ... در اين جلسه حضور يافتم. 
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: پرسش ها 
و ارايه پاس��خ ها در اي��ن جلس��ه در يك روند 
منطقي مطرح، و نمايندگان نس��بت به پاس��خ 
برخي سواالت قانع شدند و درباره ديگر سواالت 
هم ب��ا توجه ب��ه محدوديت زماني مقرر ش��د، 
اطالعات تكميلي بعدا ارايه و جلس��ات برگزار 
شود. سواالت مطرح ش��ده توسط نمايندگان 
مجلس در حقيقت بي��ان مواضع مردم از زبان 
وكاليش��ان اس��ت و ما هم توضيح��ات الزم را 

ارايه كرديم. 
دژپسند با اش��اره به بررس��ي بازار سرمايه در 
اين نشس��ت اظهار كرد: بعد از بررسي موضوع 
بازار س��رمايه مقرر ش��د، نماينده سوال كننده 
جلس��ه اي را با رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در محل اين س��ازمان برگزار تا تحوالت 
بازار سرمايه را به صورت ميداني بررسي كنند. 
وزي��ر اقتصاد و امور دارايي تاكي��د كرد: درباره 
تمام��ي جوانب بازار س��رمايه باي��د به صورت 
تش��ريحي و مفصل بحث ش��ود؛ زيرا طي سال 
گذش��ته اتفاقات مختلفي در اين ب��ازار اتفاق 
افت��اده و بايد علل ب��روز رويدادها در هر يك از 
مقاطع زماني بررس��ي و راهكارهاي س��ازمان 
بورس، وزارت اقتص��اد و دولت درباره آن مورد 
توجه قرار بگيرد. زيرس��اخت هاي بازار بورس 
امروز تحول اساسي پيدا كرده و قابليت هاي آن 

گسترده شده است. 
دژپس��ند در ادامه و در پاس��خ به سوالي درباره 
بررسي موضوع واگذاري پرسپوليس و استقالل 
ب��ه بخش خصوص��ي در كميس��يون اصل 90 
مجلس ني��ز گفت: واگ��ذاري اين دو باش��گاه 
مالزماتي دارد و باي��د براي ارايه در بازار بورس 
اس��تانداردهاي مورد نظر بورس را به دس��ت 
بي��اورد و يك فرآين��د طوالني ب��راي تطبيق 
شرايط آن با نيازمندي هاي بازار سرمايه وجود 
دارد و اكنون اين موضوع مراحل پاياني خود را 

طي مي كند.
وي تصري��ح كرد: از س��وي ديگر باي��د درباره 
واگ��ذاري باش��گاه هاي بزرگ ورزش��ي مانند 
استقالل و پرس��پوليس تمام جوانب سنجيده 
ش��ود و اين موض��وع مراحل آخر خ��ود را طي 
مي كند و اگر هيات واگ��ذاري دو نكته اعالمي 
سازمان بورس و اوراق بهادار را رفع كند، اين دو 
باشگاه آماده واگذاري خواهد بود. البته اكنون 
نمي ت��وان زمان اين واگ��ذاري را اعالم كرد اما 
تالش داريم تا واگذاري دو باش��گاه استقالل و 

پرسپوليس در اين دولت انجام شود.

شستا بورس كاال 
و انرژي را رونق داد

محمد رضواني فر مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا( با اشاره به بررسي عملكرد 
شركت هاي زيرمجموعه اين شركت در بورس كاال 
و انرژي طي سال جاري، يادآور شد: حجم معامالت 
گروه شستا در بورس كاال در دوره دو ماهه نخست 
س��ال 1۴00 )1۴00/1/1 الي ۲۴/0۲/ 1۴00( با 
رش��دي بيش از 100 درصدي در حجم معامالت 
و بي��ش از ۴90 درصدي در ارزش معامالت همراه 
بوده است، اين در حالي است كه حجم و ارزش كل 
معامالت بورس كاال در دوره مورد اشاره به ترتيب 
۲3 و ۲50 درصد رشد نموده است. وي تصريح كرد: 
تفاوت معنادار ايجاد شده در عملكرد گروه نسبت به 
كل معامالت انجام شده در بورس كاال نشان دهنده 
عزم گروه شس��تا براي بورس محور كردن عرضه 
محصوالت توليدي در ش��ركت هاي زير مجموعه 
اس��ت. همچنين حجم معامالت گروه شس��تا در 
بورس انرژي در دوره دو ماهه نخست سال 1۴00 
با رشدي بيش از 3۷0 درصدي در حجم و رشدي 
بالغ بر ۷90 درص��د در ارزش معامالت همراه بوده 
است. به گفته وي، در راستاي ارتقاي شفافيت در 
حوزه بازرگاني و فروش محصوالت، افزايش حجم 
عرضه محصوالت پذيرش شده و همچنين پذيرش 
ساير محصوالت در دستور كار قرار دارد. رضواني فر 
افزود: در حالي ارزش معامالت ش��ركت هاي گروه 
شستا در بورس كاال در 5۴ روز اول سال 99 بيش از 
31۲9 ميليارد ريال بوده كه اين رقم در مدت مشابه 
امسال به بيش از 1۸۷31 ميليارد ريال رسيد. حجم 
معامالت هم از 9۶ هزار تن به ۲۲9 هزار تن افزايش 
يافته است. وي اضافه كرد: نكته مهم اينكه در سال 
1399 تنها 3 درصد از ارزش محصوالت معامله شده 
گروه، در بورس كاال مربوط به بازار فرعي بود كه سهم 
عرضه محصوالت در اين بازار در سال 1۴00، با رشد 
بيش از 1۶00 درصدي به ۸ درصد رس��يده است. 
محصوالت شركت هاي عمدتًا كوچك گروه در بازار 
فرعي عرضه مي گردند.  مديرعامل شستا افزود: با 
افزايش پذيرش محصوالت ش��ركت زير مجموعه 
در بازار فرعي در س��ال 1۴00 شاهد جهش بيش 
از 1، ۶00 درصدي در ارزش معامالت شركت هاي 
گروه در بازار فرعي بوديم. محصوالت شركت هاي 
حرير خوزستان، دوده صنعتي پارس، كربن ايران، 
كربن س��يمرغ، كاغذي لطيف و نيرو كلر در سال 
1۴00 براي نخستين بار در بورس كاال مورد معامله 
قرار گرفته است. عرضه شركت هاي دوده صنعتي 
پارس و كربن ايران در رينگ صادراتي بورس كاال به 
صورت ارزي )بر اساس ارز دالر( صورت گرفته است. 
اين دو شركت محصول دوده خود را صادر مي كنند. 
رضواني فر بيان كرد: با توجه به امكان فراهم ش��ده 
براي ارايه اين محصول، مفيد خواهد بود اگر با ايجاد 
مش��وق هايي حجم عرضه اين محصول در بورس 
كاال افزايش يابد و بخ��ش عمده دوده صادراتي دو 
ش��ركت ياد ش��ده از طريق بورس كاال و به شكلي 
شفاف فروخته شود. به گفته وي، شركت ايرانول از 
دو واحد خود در تهران و آبادان اسلك واكس سبك 
و سنگين خود را در رينگ صادراتي بورس كاالي 
ايران عرضه كرده و شركت نفت پاسارگاد هم موفق 
شده است تناژ قير صادراتي خود را تقريبًا سه برابر 
كند. مديرعامل شس��تا گفت:  پذيريش و معامله 
محصوالت جديد از جمله ذغال س��نگ، شركت 
پروده، نيتروژن شركت پتروشيمي غدير، اكستراكت 
نفت ايران��ول و افزايش حجم معامالت ش��ركت 
پتروشيمي شيمي بافت منجر به افزايش در حجم 
و ارزش معامالت شركت هاي گروه در بورس انرژي 
شده است. رضواني فر همچنين يادآور شد:  ريشه 
يابي در موضوعاتي از جمله عرضه هايي كه منجر به 
معامله نشده است، مي بايست در دستور كار جدي 
شركت هاي عرضه كننده قرار گيرد به عنوان نمونه 
شركت مس باهنر در دوره مورد بررسي و دوره مشابه 
سال گذشته اقدام به عرضه اسلب و بيلت مسي در 
ب��ازار فيزيكي داخلي بورس كاال نموده اس��ت كه 
منجر به معامله نشده است. همچنين عرضه ۸0 تن 
تيشو در بازار فرعي بدون خريدار باقي مانده است. 
به منظور گسترش همكاري ها في مابين شستا و 
بورس كاالي ايران تفاهم نام��ه همكاري با هدف 
تسهيل در پذيرش و عرضه محصوالت گروه امضا و 
كارگروهي به منظور پايش مستمر روند پيش برد 
امور و نظارت بر حسن اجراي گام هاي برنامه ريزي 

شده تشكيل شده است.

»تعادل« ابهامات پيش روي بازارسرمايه را بررسي مي كند

بالتكليفي  سهامداران بورسي

پايان مشكل ارزش گذاري محصوالت در زنجيره فوالد 
مدرس خياباني، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در گفت وگوي اخير خود گفت: ضرايب 1۶، 
۲3 و 50 درصدي كنس��انتره، گندله و آهن اسفنجي 
نسبت به نرخ ش��مش فوالد خوزستان، همواره مورد 
اعتراض بخش هاي مختلف ق��رار دارد. در اين زمينه، 
منتقدان معتقدند كه اكثر سود و درآمد حاصل از توليد 
به حلقه هاي پايين دس��ت زنجيره توليد فوالد تعلق 
گرفته و اكثر توليدكنندگان حلقه هاي باالدست يعني 
سنگ آهن، كنس��انتره، گندله و آهن اسفنجي از اين 
سود محروم هستند. مدرس خياباني خاطرنشان كرد: 
در مجلس و همچنين وزارت صمت بارها بحث بازنگري 
در ارزش گذاري حلقه هاي مختلف فوالد مطرح بود كه 
اين موضوع را بنده هم در زماني كه مسووليت وزارتخانه 
را برعهده داشتم مورد بررسي قرار دادم اما نشست هاي 
برگزار شده و پيگيري هاي صورت گرفته با نتيجه مثبت 
همراه نبود اما به نظر مي رس��د كه اي��ن رويه امروز به 
جريان افتاده اس��ت. اين مقام و مسوول گفت: در آن 
زماني كه قرار بود توس��عه فوالد در بخش فوالدسازي 

اضافه شود طبيعي بود كه بيش��ترين درآمد را در آن 
حلقه ها مدنظر قرار دهند تا از اين طريق بتواند در حلقه 
انتهايي سرمايه گذاري شود، اكنون هم در بخش هاي 
انتهايي مانند فوالد آلياژي خاص يا ورق هاي عريض 
با كمبود مواجه هستيم و طبيعي است كه نبايد اجازه 
دهيم بخش سرمايه گذاري انتهاي حلقه مخدوش شود.

    اثر ورود كل زنجيره به بورس كاال
وي در ادام��ه ب��ه اتفاق��ات رخ داده در زمين��ه عرضه 
محصوالت معدني و زنجيره فوالد در بورس كاال اشاره 
كرد و گفت: بنده معتقدم كه ورود كل زنجيره فوالد به 
بورس كاال مي تواند به عمده مشكالت ارزش گذاري و 
قيمت كاالها در حلقه هاي مختلف زنجيره فوالد پايان 
دهد و با توزيع متوازن سود به توسعه مطلوب كل زنجيره 
كمك كرد. مديرعامل شركت سرمايه گذاري اميد در 
ادامه گفت: گاهي به دليل تغيير قيمت هاي جهاني و 
نيز شوك هاي قيمتي ايجاد شده در داخل كشور، براي 
توليدكنندگان فوالد به صرفه بود تا مواد اوليه را باالتر از 

اين ضرايب و از طريق حلقه هاي باالدست تامين كنند؛ 
بنابراين اصرار بر ادامه فروش محصوالت معدني با اعداد 
پايين تر كه به ترويج واسطه گري منجر مي شود، سود 
حاصل از توليد را به جيب عده اي واسطه انتقال مي دهد و 
به نظر مي رسد واقعي سازي قيمت ها از طريق مكانيسم 

بورس كاال بهترين راه حل در اين حوزه باشد.

    اصالح ارزش گذاري
سرپرست سابق وزارت صنعت، معدت و تجارت تاكيد 
مي كند كه با عرضه مواد اوليه باالدستي صنعت فوالد 
در بورس كاال اتفاقي مثبت در جريان اس��ت. به گفته 
او، در حال حاض��ر تقريبا همه محصوالت حلقه هاي 
زنجيره فوالد در بورس عرضه مي شود و از اين طريق 
ضمن از بين رفتن اختالف قيمت و رانت ها، قيمت ها 
واقعي خواهند شد و شفاف س��ازي صورت مي گيرد. 
وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه در اين ميان 
ديگر بحث ارزش گذاري براس��اس نرخ شمش فوالد 
خوزستان، بازنگري و تا حد زيادي اعتراضاتي كه به طور 

معمول در بخش فوالد وجود داشت با اين اتفاق مرتفع 
خواهد شد. مدرس خياباني در ادامه افزود: بارها اعالم 
ك��رده ام كه راه نجات عم��ده صنايع مختلف و بهبود 
اوضاع آنها، استفاده از ظرفيت بورس كاال است و اكنون 
هم معتقدم كه در مورد سيمان بايد اين اتفاق رخ دهد. 
در صورت ورود و عرضه س��يمان در بورس كاال اجازه 
داده مي شود تا عالوه بر ارايه مجوز به كارخانه ها براي 
نوسازي و توسعه، زمينه افزايش ظرفيت هاي كارخانه 
و بهبود فعاليت در حوزه صادرات فراهم شود؛ بنابراين 
در مجموع شواهد نش��ان مي دهد كه ورود و معامله 
محصوالت از طريق بورس به نفع كل صنعت خواهد 
بود. مدرس خيابان��ي تصريح كرد: بايد توجه كرد كه 
هدف از عرضه محصوالت در بورس كاال و انتقال سود 
به مجموعه كارخانه و بنگاه هاي اقتصادي اين اس��ت 
كه كارخانجات و بنگاه ه��ا از محل اين انتفاع و واقعي 
ش��دن قيمت فروش، اقدام به توسعه كمي و كيفي و 
زيرساخت ها كنند و در اين زمينه همه بخش ها بايد 

براي تحقق رشد توليد كمك كنند.



گروه راه و شهرسازي|
»زلزله«، »س��يالب« و »فرونشست« زمين از جمله 
ريسك هاي طبيعي زيست در تهران به شمار مي رود، 
ريسك هايي كه پيامدهاي منفي آنها با در نظر گرفتن 
تمهدي��دات فني م��درن تا حد زي��ادي قابل كنترل 
و كاهش هس��تند. در اي��ن ميان، تش��ديد پيامدها 
و جلوه ه��اي تغيي��ر اقليم، ريس��ك هاي طبيعي در 
كالن ش��هر تهران و ساير شهرهاي كش��ور را فزوني 
بخشيده اس��ت. نوروز س��ال 98، به دليل بارش هاي 
شديد در نقاط مختلف كش��ور، شاهد حوادث ناگوار 
ناشي از سيالب در شمال كشور، خوزستان و در شهر 
شيراز و اس��تان فارس بوديم، حوادثي كه نشان داد، 
دستكاري منابع طبيعي يا ايجاد بنا و ساخت و ساز در 
مسير مسيل ها و رودخانه ها تا چه حد مي تواند مخرب 
باش��د. همزمان با اين رويداد، پايتخت نيز در آستانه 
تجربه مشابهي بود اما به دليل انجام كارهاي زيربنايي 
و البته مهرباني طبيعت، مخاطرات بارش ها در تهران 

تحقق نيافت. 
ديروز اما پيروز حناچي ش��هردار تهران در مراس��م 
بهره برداري از پروژه هاي مديريت س��يالب از پشت 
پرده مصونيت نس��بي اين كالن شهر در برابر سيالب 
نوروز 98 س��خن گفت. او اظهار ك��رد: از ابتداي دوره 
پنجم مديريت ش��هري، يكي از موضوعاتي كه ما در 
دس��تور كار داش��تيم افزايش تاب آوري شهر تهران 
بوده است چيزي كه همه كالن ش��هرهاي دنيا آن را 
دنبال مي كنند. ما در سرزميني زندگي مي كنيم كه 
از ديرباز مشكالت مشابهي داشته است. داريوش در 
كتيبه بيستون ۲۵۰۰ سال پيش آرزو مي كند كه اين 
سرزمين از دروغ و خشكسالي در امان باشد. اين يعني 
خشكسالي از آن زمان مشكل ايران بوده است اما مردم 
با هنرمندي چگونگي مقابله با آن و اس��تقرار در اين 
سرزمين را آموخته بودند و بهشت هايي در دل كوير 

ساخته اند كه نمونه هاي آن موجود است.
به گزارش ايلنا، حناچي اف��زود: علت اصلي به وجود 
آمدن تهران هم رشته قنات هاي موجود در تهران بود. 
تعداد اينها ۷۵۰ رشته بوده و هم اكنون نيز ۱۵۰ رشته 

آن باقي مانده است.
او افزود: س��يل و زلزله دايم تهران را تهديد مي كنند 
سابقه تهران در سيلهاي ۴8، ۶۶ و 98 نشان مي دهد 
كه هر ۲۰ س��ال يك س��يل را تجرب��ه مي كنيم. ما و 
همكارانمان ت��الش كرديم كه با آغاز فصل بارش اين 
هوشمندي را در شرايط تهران فراهم كنيم كه سيل ها 
كنترل شوند. توسعه جنگل كاري در حريم شمالي و 

آب خيزداري يكي از اين كارها بوده است.
او با بيان اينك��ه پروژه هاي زيربناي��ي خيلي در ديد 
نيس��تند، ادامه داد: در مناطق ۲۱ و ۲۲ و ۵ به جهت 
خدمات زيربنايي و هدايت آب هاي سطحي متناسب 
با توس��عه بخش هاي مسكوني و توس��عه شهر مورد 
توجه قرار نگرفته اند. ما در سال 98 در همين مناطق 
در آستانه وقوع سيل بوديم و آب تا زير عرشه پل بزرگراه 
تهران كرج باال آمد ولي با كاهش بارندگي ها اين خطر 
رفع شد. در همان زمان اكيپ هاي امدادي ما در ساير 

شهرها در حال فعاليت بودند.
حناچي از زحم��ات خاكريزآب تش��كر كرد و گفت: 
اين شركت تحول ملموسي در اين حوزه ايجاد كرد و 
مديريت شهري هم به اين تالش جواب مثبت داد. علي 
رغم اينكه اين پروژه ها در معرض ديد نيست اما بسيار 
تاثيرگذار هستند و مي توانند موضوعات را حل كنند.

در تهران ب��ه چيزي در حدود ۷۰۰ كيلومتر مس��ير 
جمع آوري سيالب نياز داريم كه حدود ۵۳۰ كيلومتر 

به اجرا در آمده است و مابقي را بايد اضافه كنيم .
حناچي با اشاره به اعتبارات مديريت سيالب گفت: در 

سال 99، ۱9۰ ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ 
ميليارد تومان اعتبار ب��راي اين كار در نظر گرفته ايم 
كه اهميت آن را نش��ان مي ده��د و تخصيص همين 
اعتبارات است كه باعث ش��ده در تهران شاهد كمتر 

شدن آبگرفتگي ها باشيم .
حناچي ادامه داد: ما چشم اندازي براي تهران داريم كه 
بايد فعاليت هايمان در آن راستا باشد. وقتي مي گوييم 
»شهر انسان محور« بايد پروژه ها در اين جهت باشد 
و ديگر شاهد توس��عه بزرگراه هاي خارج از مصوبات 

نباشيم.
او با اشاره به پروژه شارباغ گفت: 8.۵ كيلومتر پياده راه 
يا غلبه پياده بر سواره در ميدان امام خميني كه تا آخر 
دوره بهره برداري و ساختمان بلديه در حاشيه شمالي 
تهران نيز بازس��ازي مي شود .كوچه پشت شهرداري 
مجددا احيا مي شود. همچنين پروژه ديگري كه امروز 
كلنگ آن را زديم و باعث مي شود كه ساكنان منطقه 
تردد راحت تري داش��ته باش��ند در راس��تاي همين 

هدف است.

  خطرآفريني اختالف ۶۰۰ متري ش�مال و 
جنوب 

محسن هاش��مي رييس شوراي ش��هر تهران نيز در 
مراس��م بهره برداري از پروژه هاي مديريت س��يالب 
گفت: كشور نياز به تحول دارد و حاال كه فصل انتخابات 
است هر كسي آن را طوري تعريف مي كند. اميدوارم به 

سمت تحولي مثبت با انتخابات پيش رو برويم.
به گزارش ايس��نا، وي با بيان اينكه سخنرانان سابقه 
مديريت سيالب را به درستي نگفتند، گفت: مديريت 
س��يالب از دهه چهل مطرح ش��د و اما در دهه پنجاه 
پروژه هاي زيادي براي ش��هر به اجرا درآمد كه مترو و 
فاضالب تهران متعلق به همان زمان است بعد از انقالب 
هم با وجود جنگ تحميلي آيت اهلل هاشمي مديريت 
س��يالب و فاضالب را مطرح كرد و همان موقع بحث 

مترو را هم در سال ۶۳ عنوان كرد.
رييس شوراي ش��هر تهران با اش��اره به آغاز فعاليت 
ش��ركت خاكريزآب در س��ال ۷۲، افزود: ما در تهران 
اختالف ارتفاع ۶۰۰ متري در باال و پايين شهر داريم 

كه خطر آفرين است . در اين سال ها ۵۳۰ كيلومتر تونل 
آب ساخته شده است كه بايد به ۷۰۰ كيلومتر برسد. 
اينها عمدتا در عمق ۱۲ تا ۴۰ متري ساخته مي شود 
و ديده نمي شود و زحمتي است كه در تهران كشيده 
مي شود ولي متاسفانه مردم آن را نمي بينند. مترو يا 
فاضالب را مردم مي بينند. در مورد مديريت سيالب 
اين اتفاق نمي افتد و به صورتي گمنام باقي مانده است 

و الزم است روي آن تبليغات شود.
او افزود: در ته��ران ۵۰۰ كيلومتر اتوبان داريم در زير 

زمين ۵۳۰ كيلومتر تونل هاي انتقال آب داريم.
هاشمي در ادامه سخنان خود با قدرداني از مديرعامل 
ش��ركت خاكريز آب گفت: او مديريت درخشاني در 
اين حوزه داش��ته در حالي كه ۳۳ سال سن دارد. من 
ه��م وقتي متروي تهران را به عهده گرفتم ۳۶ س��ال 
داش��تم اما االن متوسط س��ن مديريت شهري از ۵۰ 

گذشته است.

  افزايش ۵۰۰ درصدي اعتبارات پيشگيري
صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران نيز در آيين بهره برداري از پروژه هاي مديريت 
س��يالب در غرب تهران گفت: پروژه هاي عمراني در 
شهر تهران شامل تغيير رويكرد شده است و اين را از 
تغيير رويكرد در مديريت سيالب هم مي توان متوجه 
شد. در سال 9۷ اعتباراتي براي سيالب تخصيص داده 
شد كه يك پنجم اعتبارات ۱۴۰۰ است يعني شوراي 
شهر تهران ۵۰۰ درصد اعتبار در اين زمينه را افزايش 
داده است. او افزود: ابرپروژه هايي كه در شهر تهران در 
حال اجرا هستند ماشين محور نيستند و انسان محور 
هستند و بخشي از آن پروژه ها همين است كه خطر 

سيل و سيالب را از جان و مال مردم برطرف كنيم.
ديلمي به باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س( اشاره كرد و 
گفت: اين باغ راه 9 كيلومتري روي تونل تهران_ تبريز 

از اقدامات كم نظير در جهان است.
او درباره بوس��تان ۵۴ هكتاري ك��ه در مناطق ۱۷ و 
۱8 در حال ساخت اس��ت، گفت: با اجراي اين پروژه 
مسير ورزشي، تفريحي و گردشگري براي مردم ايجاد 
مي شود. سرانه آنجا رشد پيدا مي كند. اميدوارم حداقل 

فاز يك اين پروژه در ماه آينده بهره برداري شود.
در ابتداي اين مراس��م حبيب پوش پارس مديرعامل 
شركت خاكريز آب گفت: در ميدان آزادي بعد از باران، 
مشقت و ناراحتي زيادي بين مردم ايجاد مي شد. آنها 
انتقاد داشتند كه چرا ش��هرداري براي آب گرفتگي 
ميدان آزادي و بزرگراه جناح اقدامي انجام نمي دهد و 
اين جزو دغدغه هايشان بود. اين پروژه به سرانجام رسيد 
و امروز ديگر مشكلي در ميدان آزادي و بزرگراه جناح 

در روزهاي باراني وجود ندارد.
او افزود: نقاط خطر آفرين و گلوگاه هاي سيالبي خيلي 
مهم هستند و اتفاقي كه در شيراز افتاد به خاطر ضعف 
اين سازه ها بود . ما ترس از سيالب را در دل مردم ايجاد 
نكرديم و در آرامش و با برنامه منس��جم مشكالت را 

شناسايي و حل كرديم.
پوش پارس عنوان كرد: اتمام و بهره برداري از دو پروژه 
مهم در غرب تهران يكي رفع آبگرفتگي و سرش��اخه 
بزرگراه جناح و ديگري هم حل مش��كل آبگرفتگي 
ميان بزرگراه تهران _كرج و مسير رودخانه كن زودتر 
از برنامه انجام شد. اين برنامه ريسك داشت و آن فعاليت 
در زير س��طح ميدان آزادي و اطراف ميدان بود كه پر 
از تاسيسات و خطوط انتقال آب و كابل هاي ديگر به 

خصوص براي فرودگاه بود.
مديرعام��ل ش��ركت خاكري��ز آب گفت: ش��ركت 
خاكريزآب اين ريسك را پذيرفت و جوان ترين عضو 
شركت را به عنوان مدير پروژه منصوب كرد، به او فرصت 
تجربه و اشتباه داده شد و نتيجه اينكه پروژه زودتر به 
اتمام رسيد. اكنون در آزادي آب سرگردان نيست و راه 
نفس ميدان باز شده اس��ت و مردم در زمان بارندگي 

احساس آرامش بيشتري دارند.
او ادام��ه داد: دومين گلوگاه س��يالبي تهران كرج در 
تقاطع با رودخانه كن ق��رار دارد. در اوايل 9۰ بي آبي 
رودخانه كن كنترل نشد و پل رودخانه كن فروريخت 
و اگر لطف خداوند نبود اتفاقات ناگواري پيش مي آمد. 
لذا از س��ال9۷ تاكنون ۷ گلوگاه سيالبي تهران رفع 
شده اس��ت. آنچه وجود داشت يك بمب ساعتي زير 
اتوبان ته��ران كرج بود كه ش��ركت خاكريزآب آن را 

خاموش كرد.
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افزوده شدن 1۰ مركز جديد 
براي تزريق واكسن

ش��هردار منطقه ۵ تهران از در نظرگرفتن ۱۰ مركز 
جديد براي واكسيناسيون كرونا در پايتخت خبر داد. 
محمود كلهري شهردار منطقه ۵ تهران در گفت وگو با 
فارس، درباره اختصاص ۱۰ مركز براي واكسيناسيون 
كرونا با اشاره به طرح سراسري شهيد قاسم سليماني 
براي مهار كرونا اذعان داشت: در اين طرح در منطقه 
۵ اقدامات خوبي رخ داد و همكاران ما در سپاه، بسيج، 
شهرداري و مركز بهداشت تعامل و همكاري خوبي با 
هم داشتند و از هيچ كوششي دريغ نكردند. وي تاكيد 
كرد: منطقه ۵ به لحاظ جمعيت و آماري گستردگي 
زيادي دارد كه به نس��بت اين جمعيت در وضع مهار 
و مقابله با كرونا و ميزان مبتاليان آمار خوبي داش��ته 
اس��ت كه از همدلي و همراهي ارگان ها و شهروندان 
رقم خورده اس��ت. ش��هردار منطقه ۵ به قرار گرفتن 
سوله س��ازمان برنامه جنوبي در اختيار نظام سالمت 
براي واكسيناس��يون كرونا اش��اره كرد و افزود: االن 
وضعيت واردات واكسن و توليدات داخلي روز به روز 
بهتر مي شود و به هيچ وجه پذيرفته نيست كه واكسن 
و نيروي انساني براي تزريق آن داشته باشيم اما مكان 
مناسب در اختيار آنها نباشد.بايد آمادگي صددرصدي 
براي افزايش مكان هاي مناسب براي تزريق واكسن 
را داشته باشيم. وي ادامه داد: پارك ترافيك نيز براي 
تزريق واكسن مجهز ش��ده و به زودي به بهره برداري 
مي رس��د و چند نقطه ديگر هم در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.حتي پيش بيني ۱۰ مكان جديد براي تزريق 
واكسن پيش بيني شده تا اين چرخه به سرعت پيش 
برود.م��ا حتي آمادگي اينكه يكي ازس��اختمان هاي 
اداري را در اختيار نظام س��المت ق��رار دهيم داريم. 
كلهري تاكيد كرد: تمامي سالن هاي ورزشي و امكانات 
شهرداري بدون هيچ محدوديتي براي سرويس دهي 
به شهروندان در راستاي تزريق واكسن كرونا در اختيار 
مس��ووالن مربوطه خواهد بود و هيچ بهانه اي در اين 

راستا پذيرفتني نيست.

افزايش ۳۰ درصدي نرخ كرايه 
اتوبوس هاي بين شهري

رييس اتحاديه ش��ركت هاي مس��افربري از افزايش 
۳۰درصدي قيمت بليت اتوبوس هاي بين ش��هري از 
اول خردادماه خبر داد. به گزارش ايسنا، دو روز گذشته 
دستورالعمل تعيين نرخ بليت حمل ونقل عمومي مسافر 
جاده اي در نشست شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور 
تصويب شد و بر اين اساس نرخ كرايه هاي بين شهري 
افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، در صورت درخواست 
كانون ها و اتحاديه ها براي تعديل نرخ جابه جايي مسافر به 
ميزان بيش از نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي، نرخ 
پايه ساالنه به پيشنهاد كارشناسي كانون ها و اتحاديه ها 
متناسب با عوامل موثر بر قيمت تمام  شده حمل ونقل 
تعيين مي ش��ود. پس از تعيين نرخ از سوي اتحاديه ها 
يا كانون هاي ذيرب��ط، مراتب به س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي منعكس و پس از تأييد سازمان به 
جهت انطباق ب��ا ضوابط، براي اجرا به اتحاديه يا كانون 
مربوطه ارس��ال و از س��وي آنها ابالغ باالتر گفته شد، 
انجام مي شود. احمدرضا عامري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: براس��اس مصوبه اخير شوراي عالي ترابري 
مي توانستيم تا سقف تورم س��االنه اعالم شده از سوي 
بانك مركزي در بخش حمل و نقل قيمت بليت اتوبوس 
را افزايش دهيم كه 8۷ درصد بود اما مسلما مردم كشش 
اين حجم از افزايش را نداشتند و بنابراين قيمت بليت 
اتوبوس را با توافق صورت گرفته تنها ۳۰ درصد افزايش 
داديم. وي ادامه داد: ش��وراي عالي ترابري افزايش نرخ 
بليت حمل و نق��ل عمومي بين ش��هري را در اختيار 
اتحاديه ها و تشكل هاي بخش خصوصي قرار داده و براين 
اساس از اول خردادماه ۳۰ درصد افزايش قيمت بليت 
اتوبوس را خواهيم داشت. رييس اتحاديه شركت هاي 
مسافربري تاكيد كرد: در اين افزايش قيمت كشش بازار 
و توان مردم را در نظر گرفتيم و به همين دليل تنها ۳۰ 
درصد افزايش قيمت از اول خردادماه اجرا خواهد شد. 
البته عامري پيش از اين، درباره نرخ كرايه اتوبوس هاي 
بين شهري گفته بود: بر اس��اس نظر كارشناسان اين 
بخش نرخ كرايه اتوبوس بين ش��هري به طور متوسط 
حدود ۵۰۰ تومان به ازاي هر نفر كيلومتر است در حالي 
كه هم اكنون نرخي كمتر از ۱۰۰ تومان در حوزه حمل 

و نقل بين شهري اعمال مي شود.

اتصال متروي تهران به پرند
 و هشتگرد 

اتصال متروي تهران به متروي ش��هرك هاي اقماري 
همچ��ون پرن��د و هش��تگرد در دوره كنوني مديريت 
شهري محقق خواهد شد. به گزارش مهر، پيروز حناچي، 
ش��هرداري تهران در هفتمي��ن كنفرانس بين المللي 
پيشرفت هاي اخير در مهندسي راه آهن كه روز سه شنبه 
با حضور وزير راه و شهرسازي در دانشگاه علم و صنعت 
برگزار ش��د، گفت: اصلي ترين راهب��رد حل دو چالش 
آلودگي و ترافيك را توسعه حمل و نقل عمومي برشمرد. 
او گفت: با هدف ارتقاي حمل و نقل ريلي درون شهري، 
۳۳ ايستگاه در اين دوره از شهرداري تهران به بهره برداري 
رسيد و همچنين، ۴۰ كيلومتر به طول قطارهاي شهري 
افزوده شد. او افزود: توليد قطار ملي در كشور كمتر از ۱8 
ماه تحقق يافت. طراحي اين واگن ها در داخل انجام شده 
اس��ت و تالش اين بوده تا حداقل وابستگي به خارجي 
از كشور را داشته باش��يم. حناچي اصلي ترين راهبرد 
شهرداري تهران در حل دو چالش آلودگي هوا و ترافيك 
را توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه قطار درون شهري 
ناميد و افزود: با تأمين واگن هاي الزم كه قراردادهاي آن 
بسته شده تالش مي كنيم تا بهره وري مترو افزايش يابد. 
ش��هردار تهران همچنين در بخش ديگري از سخنان 
خود اعالم ك��رد: تالش مي كنيم تا كنترل آالينده ها را 
برعهده بگيريم. همچنين اتصال متروي تهران به متروي 
شهرك هاي اقماري همچون پرند و هشتگرد در اين دوره 

از مديريت شهرداري تهران محقق خواهد شد.

درخواست ماليات ميليوني 
براي مسكن مهر

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه سود سازندگان در طرح مسكن مهر 
ناچيز است، گفت: ماليات واحدهاي طرح مذكور 

از آورده متقاضيان كسر مي شود.
محمودزاده در گفت وگو با تس��نيم درباره ماليات 
واحدهاي مس��كن مهر، اظهار ك��رد:  پروژه هاي 
مسكن مهر از پرداخت ماليات معاف نيست، عدد 
دريافت شده براي ماليات در اين طرح ثابت است.

در س��نوات اخير با ابط��ال روي يك مصوبه، يك 
سري از پروژه هايي كه ديرتر شروع شده يا ساخت 
و تكميل آنها طوالني ش��ده مش��مول پرداخت 
ماليات هس��تند. وي با بيان اينكه در حال رايزني 
با س��ازمان امور مالياتي هس��تيم كه اگر بتوانيم 
آن را حل كنيم، تصريح كرد: س��ازندگان مسكن 
مهر ماليات را نمي پردازن��د و متقاضيان بايد آن 
را پرداخت كنند. معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرس��ازي با يادآوري اينكه در مسكن مهر 
و مسكن هاي حمايتي سرمايه گذار نداريم، اضافه 
كرد: اين ماليات، ماليات س��رمايه گذاري اس��ت. 
به عبارت ديگر يك سرمايه گذاري انجام مي شود، 
سودي كسب مي شود و بايد بخشي از آن به عنوان 

ماليات پرداخت شود.
محمودزاده گفت: سازندگان در مسكن حمايتي 
صرفا سازنده هستند، يعني براي كسي مسكن را 
مي سازند كه از همان اول آورده را تامين مي كند 
و با قيمت تمام شده و يك سود خيلي مشخص و 
ناچيزي است. سود پيمانكاري و آن شرايطي كه 
بخواهند بر اساس آن ماليات پرداخت كنند نبوده 
است. به همين دليل قبال و االن ديدگاه آن است 

كه ماليات مسكن مهر بايد به حداقل برسد.
وي افزود: هر چه عدد ماليات مسكن مهر افزايش 
ياب��د به طور مس��تقيم به عدد تمام ش��ده اضافه 
مي ش��ود و متقاضي نهايي متحم��ل اين هزينه 

مي شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي در واكنش به مطالبه 
مبالغ ۲ تا ۱۰ ميليون توماني برخي س��ازندگان 
پروژه هاي مسكن مهر از متقاضيان تحت عنوان 
ماليات، افزود:  چند سال پيش بر اساس يك نظريه 
يا ش��كايت ديوان عدال��ت اداري محدوديت نرخ 
ماليات -براي واحدهاي مسكن مهر- را كه حدود 
9۰ درص��د از پروژه هاي اين ط��رح از آن منتفع 
شده اند، تمام شده و رفته است. باقيمانده واحدها 
دچار مشكلي شده و با ابطال مصوبه اينها را دچار 

مساله كرده است.
محمودزاده بيان كرد: البته يك ديدگاهي وجود 
دارد و مطابق استعالم از ديوان عدالت اداري اين 
مصوبه عطف به ماسبق نمي شود. كساني كه از آنها 
ماليات مطالبه شده واحدهاي آن تمام قبل از اين 
بخشنامه شروع ش��ده و ما معتقديم كه مشمول 
ابطال بخشنامه نمي ش��وند، بايد با همان شرايط 
قبلي -ماليات آنها- محاسبه شود و به حساب هاي 
سازمان امور مالياتي واريز خواهد شد. به گزارش 
تسنيم، برخي سازندگان مسكن مهر در شهرهاي 
جديد اطراف تهران ش��رط تحويل واحدهاي اين 
طرح را پرداخت ارقامي از ۲ تا ۱۰ ميليون تومان 
تحت عن��وان ماليات توس��ط متقاضي��ان اعالم 
مي كنند. مساله اي كه چند وقتي است با اعتراض 

مالكان مسكن مهر روبرو شده است.

برقراري پرواز فوق العاده 
تهران-پاريس

مقام مسوول شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران گفت: پرواز فوق العاده هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران در مسير تهران-پاريس-تهران روز 
سوم خرداد سال جاري مطابق با ۲۴ مي ميالدي، 

انجام مي شود.
حس��ين جهاني در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
پرواز فوق الع��اده ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران در مسير تهران به پاريس و بالعكس 
روز س��وم خردادماه س��ال جاري مطاب��ق با ۲۴ 

مي ميالدي انجام مي شود.
وي افزود: اين پرواز در س��اعت ۰۷:۲۵ به شماره 
۷۳۳ از ف��رودگاه حضرت امام خمين��ي )ره( به 
مقصد فرودگاه شارل دوگل پاريس پرواز مي كند 
و در ساعت ۱۱ وارد اين فرودگاه مي شود، بازگشت 
اين پرواز در ساعت ۱۲:۳۰ از فرودگاه شارل دوگل 
خواهد بود و هواپيما س��اعت ۲۰:۴۵در فرودگاه 

حضرت امام خميني )ره( به زمين مي نشيند. 
مدي��ركل روابط عموم��ي ش��ركت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي اي��ران تأكيد ك��رد: مقامات 
بهداشتي كشور فرانسه رويه اي را براي مسافران 
ورودي به اين كشور اعالم كرده اند، براساس رويه 
صادره شده، مسافران با ويزاي تايپ C توريستي 
تا اطالع ثانوي نمي توانند به اين كش��ور مسافرت 
كنند و فقط دارندگان پاسپورت و اقامت اتحاديه 
اروپا، ايسلند، نروژ، سوييس و انگليس، دارندگان 
 D و وي��زاي تاي��پ Laissez-Passer برگ��ه
فرانسه داراي اعتبار و مسافران به صورت ترانزيت 

بين المللي مي توانند به اين كشور سفر كنند.
جهاني اضافه كرد: براساس اين اطالعيه، داشتن 
برگه تاييديه از س��فارت براي دارن��دگان ويزاي 
خانوادگي تايپ C جهت پيوس��تن ب��ه خانواده 
و ويزاي دانش��جويي تايپ C الزامي اس��ت و در 
صورت داش��تن ويزاي پزش��كي تايپ C جهت 
درمان، باي��د كلم��ه COURT SEJ.CIRC در 
ويزا درج شده باشد. وي افزود: مسافران ورودي به 
اين كش��ور توجه كنند كه همه مجوزهاي اقامت 
صادره در فرانس��ه كه اعتبار آنها دربازه زماني ۱۵ 
ژوئن سال ۲۰۲۰ لغايت ۱۶ مارس سال ۲۰۲۰ به 
پايان رسيده است، به صورت خودكار و بدون نياز 

به انجام مراحل اداري تا ۶ ماه تمديد شده است.

حناچي: تهران  هر ۲۰ سال يك سيل را تجربه مي كند

استاد دانشگاه تهران:  احتمال  بروز  فساد  با  حذف  قانون  مناقصات  وجود  دارد

پشت پرده پيشگيري از سيالب در پايتخت 

هشدار 9 تشكل عمراني نسبت به اليحه مشاركت عمومي- خصوصي
اليحه مشاركت عمومي، خصوصي انتقادات بسياري 
را برانگيخته است؛ 9 تشكل بزرگ عمراني كشور نيز با 
انتشار بيانيه اي مشترك در خصوص »اليحه مشاركت 
عمومي-خصوصي« اعالم كرده اند: »كنار گذاش��تن 
قوانين پايه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات 
عمومي كشور، مترادف با بي قانوني در حساس ترين 

پروژه هاي زيربنايي و خدمات عمومي كشور است«.
امضاءكنن��دگان اين بيانيه 9 تش��كل صنفي بخش 
خصوص��ي در ح��وزه عمراني ش��امل س��نديكاي 
شركت هاي ساختماني ايران، سنديكاي شركت هاي 
تاسيساتي و فني ايران، انجمن صادر كنندگان خدمات 
فني و مهندسي ايران، انجمن شركت هاي مهندسي 
و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي، جامعه مهندسان 
مش��اور ايران، سنديكاي صنعت برق، انجمن صنفي 
كارفرمايي انبوه س��ازان مسكن و س��اختمان استان 
ته��ران، انجمن صنف��ي توليد كنن��دگان و فناوران 
صنعتي ساختمان و انجمن شركت هاي حفاري نفت 
و گاز اي��ران بودند. در بخش هايي از بيانيه 9 تش��كل 
عمراني آمده: كنار گذاشتن »قانون مناقصات« و نقض 
مواد »قانون محاس��بات« كشور راه درست مشاركت 
بخش خصوصي نيست. اين بيانيه اگرچه »مشاركت 
عمومي و خصوص��ي« را داراي نقش مهمي در ارتقا و 
فراهم ساختن زيرساخت هاي كشور و خدمات عمومي 
دانسته و آورده است: »مشاركت عمومي و خصوصي 
داراي ظرفيت هايي براي توسعه پايدار است«، اما در 
عين حال نبود شفافيت و كفايت در چارچوب قانوني 
كش��ور را نيز زمينه ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه 

عمومي هم عنوان كرده است.

به گزارش  مهر، بهروز گتميري، استاد دانشگاه تهران 
و دانشگاه پونزشوس��ه پاريس در خصوص اين بيانيه 
و آس��يب هاي احتمالي اليحه مش��اركت عمومي-

خصوصي اظهار كرد: در اليح��ه مزبور، حذف قانون 
برگزاري مناقصات و موادي از قانون محاسبات عمومي 
كشور آمده است. همين اآلن اين موضوعات در اليحه 

وجود دارد.
گتميري افزود: در جريان خصوصي سازي مي بينيم 
كه حدود ۷۳ مورد فس��اد از س��وي ق��وه قضاييه در 
خصوصي س��ازي ها كشف شده اس��ت. در حالي كه 
عدد خصوصي سازي صورت گرفته، تقريبًا يك دهم 
اين پروژه هاي مش��اركت عمومي- خصوصي است. 
يعني در خصوصي س��ازي آن چيزي كه واگذار شده 
تقريبًا حدود ۳۷۵ هزار ميليارد تومان است. اين رقم 
در طول ۲9 س��ال خصوصي سازي، نسبت به عددي 
كه در بحث مش��اركت عمومي-خصوصي داريم يك 
دهم است. از آنجايي كه در طول ۲9 سال اين فساد را 
شاهد بوديم، لذا امروز حساسيت بيشتري روي اليحه 
مش��اركت عمومي-خصوصي داريم. دامنه ش��مول 
مش��اركت عمومي-خصوصي اصاًل لزوم��ي ندارد به 
پروژه هاي تمام ش��ده و در حال بهره برداري برس��د. 
شما هم مي گوييد و همه هم مي گويند ما مي خواهيم 

پروژه هاي نيمه تمام مان را راه بيندازيم.
او با بيان اينكه »اليحه مشاركت عمومي - خصوصي« 
هم در مجلس دهم از اسفند ۱۳9۷ بررسي مي شد و هم 
مجلس يازدهم در كميسيون عمران مجلس شوراي 
اس��المي در حال بررسي است، اظهار كرد: در واقع دو 
نگاه بنيادي و اساسي به دولت هست كه ما بايد به آن 

توجه بكنيم. از سال ۱۳9۰ تقريبًا يك پاراديم شيفتي 
در سازمان برنامه و دولت رخ داده و آن هم اين بوده كه: 
»دولت توسعه گر« ديگر بودجه هاي عمراني كالن را 
ندارد پس دولت بايد ديگر »دولت توسعه گر« نباشد و 

»دولت تسهيل گر« باشد.
او افزود: تقريبًا از سال ۱۳9۰ بيشتر از ۳۰ هزار شركت 
پيمانكاري و بيشتر از ۳۵۰۰ شركت مشاور در شرايط 
سخت مديريتي و معيش��تي به سر مي برند و هر چه 
توان مالي جمع شده در طول س��ال ها بوده است، در 
اين ۱۰ سال از جيب خورده و تحليل رفته اند. خيلي 
از شركت هاي عمراني كش��ور تعطيل شدند؛ خيلي 
از شركت ها كاهش نيروي انس��اني دادند؛ نيروهاي 
انساني آنها مهاجرت كردند؛ البته من نمي خواهم وارد 
اين حوزه شوم، ولي از آن يك نتيجه مي خواهم بگيرم.

اين استاد دانشگاه افزود: وقتي بحث ظرفيت اقتصادي و 
اشتغالي طرح هاي عمراني و بحث »مشاركت عمومي-

خصوصي« مطرح مي شود، بايد با حضور مجموعه اين 
شركت هاي پيمانكاري و ش��ركت هاي مشاور انجام 
بشود. البته امروز اينها توان مالي بزرگي ندارند. پس 
در نتيجه اگر اليحه اي مي خواهد نوش��ته بشود بايد 
تأكيدش روي توان كيفي، دانش فني، تجربه، حسن 
سابقه و توان برنامه ريزي و توان مديريتي پيمانكاران 
و مشاوران باشد و نه بحث اينكه پيمانكار و مشاور بايد 

پول بياورد.
او در پاس��خ به اينكه آيا قانون مناقصات كنوني كه در 
بيانيه نام برديد، اصاًل پاس��خگوي ني��از قراردادهاي 
مش��اركت هس��ت؟ آيا از نظر ش��ما در اي��ن قانون و 
آيين نامه هاي��ش اي��رادي وجود ن��دارد؟ اظهار كرد: 

مي توان گفت قانون مناقصات ما و آيين نامه هاي آن 
مشكل داش��ته و از قديم هم بحث هاي رانتي داخل 
مناقصات بوده اس��ت. درباره اين س��والي كه كرديد، 
خيلي من نمي خواهم بگوي��م كه قانون مناقصات ما 
بي نقص بوده اس��ت و اگر االن ما تاكيد مي كنيم روي 
اين قانون مناقصات كه در اليحه مي خواهند حذفش 
كنند، معتقد نيستم كه قانون بي نقصي است؛ بر فرض 
كه قانون ُپرعيبي هم داشته باشيم و خيلي از مناقصات 
گذش��ته با هم رانتها و ترجيحات خ��اص همراه بوده 
اس��ت؛ ولي حذف قانون خيلي خطرناك تر از وجود 

ناقص قانون است.
گتميري اف��زود: به همين دليل هم م��ا بر اين قانون 
تاكيد مي كنيم. اين تاكيد ما، ادعايش اين نيست كه 
قانون مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن بي نقص 
بوده اس��ت. همين مصوبه كميسيون اقتصاد مصوب 
8 دي ماه ۱۳99 خيلي چيزها را اصالح كرده اس��ت؛ 
در راستاي همين ما هم نقطه نظراتي داريم. به همين 
دليل است كه در عين تاكيد ما روي قانون مناقصات 
و آيين نامه هاي آن، نبايد حمل بر اين باشد كه ايرادي 
ندارد. اتفاق��ًا اخيراً در دول��ت، اصالحات خوبي روي 
آيين نامه هاي اجرايي قانون انجام ش��ده است. حذف 
اين اصالح اخير نيز از قضا در همان جهتي اس��ت كه 
ما را نگران كرده اس��ت. پس يك نكته اين اس��ت كه 
پيمانكاران و مش��اوران توان مالي زي��اد ندارند و بايد 
به كيفيت كار، توان كيفي و ت��وان مطالعه و طراحي 
و حسن سابقه، بهاي بيش��تري در »اليحه مشاركت 
عموم��ي- خصوصي« بدهيم. چون اي��ن اليحه بعداً 

قانون خواهد شد.
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گوگل تا ۲۰۲۹ رايانه كوانتومي 
تجاري مي سازد

ساندار پيچاي مديرعامل گوگل در جريان برگزاري 
كنفرانس توسعه دهندگان اين شركت اعالم كرد 
اميدوار اس��ت گوگل ت��ا س��ال ۲۰۲۹ بتواند يك 
رايانه كوانتومي تجاري بس��ازد. به گزارش مهر به 
نقل از ياهونيوز، از سوي ديگر اريك لوسرو يكي از 
مهندسان ارشد واحد هوش مصنوعي گوگل نيز با 
ارسال پستي وبالگي تأييد كرده كه يكي از اهداف 
گوگل س��اخت رايانه اي كوانتومي اس��ت كه توان 
پردازش و سرعت محاسباتي منحصر به فردي داشته 
باشد. گوگل مجموعه اي جديد را در سانتابارباراي 
كاليفرنيا به همين كار اختصاص داده است. اولين 
پايگاه داده كوانتوم��ي گوگل در همين مركز واقع 
است و آزمايشگاه هايي براي تحقيق در حوزه سخت 
افزار نيز در آن ايجاد شده است. همچنين قرار است 
تاسيساتي براي توليد تراشه هاي مورد استفاده در 
رايانه هاي كوانتومي در مركز يادشده تأسيس شود. 
قدرت پردازش باال، دقت بي همتا و امكان فعاليت 
در مقياس گس��ترده از جمل��ه مهم ترين مزاياي 
رايانه هاي كوانتومي است كه مي توانند پيچيده ترين 
محاس��بات را در مدت زمان كوتاهي انجام دهند. 
از اين طريق تحولي اساس��ي در حوزه بهداشت و 
درمان، اقتصاد، رمزگذاري، هوش مصنوعي، انرژي 
و توسعه پايدار ايجاد مي شود. با توجه به نگراني هاي 
ناش��ي از تداوم گرمايش زمين و احتمال ش��يوع 
بيماري هاي خطرناك ت��ازه، رايانه هاي كوانتومي 
مي توانند به منظ��ور غلبه بر چالش هاي مذكور به 

كمك انسان ها بيايند.

اپل با كنترل داده هاي محلي 
توسط دولت چين موافقت كرد

 اپل به منظور تداوم فعاليت در چين موافقت كرده 
كه داده هاي محلي كاربران خود را در اين كش��ور 
ذخيره كرده و دسترس��ي دولت به آنها را ممكن 
كند. به گزارش مهر ب��ه نقل از انگجت، اپل پيش 
از اي��ن با هدف جلب رضاي��ت دولت چين برخي 
اپليكيش��ن ها مانند يك نقش��ه موبايلي و برخي 
بازي هاي ويدئويي را حذف كرده بود. بر اس��اس 
اسنادي كه توس��ط نيويورك تايمز بررسي شده، 
اپل كنترل مراك��ز داده جديد خود را در گويانگ 
- كه گفته مي شود ماه آينده تكميل مي شود - و 
در منطقه مغولستان داخلي واقع است را به دولت 

چين واگذار كرده است. 
دول��ت چين در س��ال ۲۰۱۶ قانون��ي را تصويب 
كرد كه به موجب آن تمامي اطالعات ش��خصي 
و داده ه��اي مه��م كارب��ران چيني كه توس��ط 
شركت هاي فناوري خارجي جمع آوري مي شود، 
بايد در چي��ن باقي بماند و تصميم تازه اپل نيز در 
راستاي تبعيت از همين قانون است. پيش از اين 
اپل داده هاي كاربران خدمات اي كلود در چين را 
نيز از چند سرور كه در خارج از چين قرار داشتند 
به داخل اين كشور منتقل كرد. چين دغدغه هاي 
مربوط به امني��ت ملي و نگراني از سوءاس��تفاده 
س��اير كش��ورها از اطالعات خصوصي مردم اين 
كش��ور را عامل تصميم هاي يادشده مي داند. در 
حال حاضر داده هاي ذخيره ش��ده مردم چين در 
سرويس اي كلود اپل توسط شركتي چيني به نام 
 )Guizhou-Cloud Big Data (GCBD
مديريت مي شود كه وابسته به دولت چين و تحت 

نظر آن است. 
اپ��ل حتي كليده��اي ديجيتال م��ورد نياز براي 
رمزگشايي از داده هاي قفل شدن كاربران چيني را 

نيز از امريكا به اين كشور انتقال داده است.

گوگل پنجره جادويي مي سازد
 گوگل مش��غول يك پروژه جديد براي س��اخت 
پنجره جادويي اس��ت كه با كمك عكس��برداري 
۳ بع��دي به اف��راد اج��ازه مي ده��د از راه دور با 
يكديگر مالقات كنند. به گ��زارش مهر به نقل از 
بيزينس اينسايدر، روز گذشته گوگل در كنفرانس 
توسعه دهندگان I/O اعالم كرد مشغول ساخت 
محصولي اس��ت كه به افراد اجازه مي دهد به طور 
مجازي و از طريق يك پنجره جادويي با يكديگر 
ديدار كنند. اين فن��اوري چت ويدئويي كه به نام 
»پروژه استارالين« مشهور است به كاربران اجازه 
مي دهد ف��رد مقابل را در ابعاد واقعي و به ش��كل 
س��ه بعدي ببينند. به گفته اس��تيو س��يتز مدير 
بخش مهندس��ي گوگل، براي همي��ن منظور، از 
عكسبرداري سه بعدي و فشرده سازي واقعي براي 
ثبت تصوير افراد اس��تفاده مي شود. او در اين باره 
مي گويد: بنابراين واقعًا به نظر مي رسد فرد با كسي 
صحبت مي كند كه جلوي او ايستاده است. اين يك 
پروژه فناوري است كه پيشرفت هاي حوزه سخت 
افزاري و نرم افزاري را تركي��ب مي كند تا افراد با 
وجود فاصله، احس��اس كنن��د در فاصله نزديكي 
از يكديگر ق��رار دارند. در حال حاض��ر اين پروژه 
نيازمند تجهيزات پيشرفت هاي است و براي اين 
منظور از اتاقكي همراه چند چراغ، حسگرها و يك 
نمايشگر بزرگ استفاده مي ش��ود. نتيجه آن نيز 
يك چت ويدئويي اس��ت كه طي آن فرد احساس 
مي كند واقعًا روبروي مخاطب خود نشسته است. 
هنوز مشخص نيست اين فناوري چه زمان توليد 
مي شود و آيا در دس��ترس عموم قرار مي گيرد يا 
خير. اما خبر توسعه آن در زماني اعالم مي شود كه 
يك سال از شيوع ويروس كرونا مي گذرد و بسيار 
از افراد مجبور شده اند براي برگزاري كنفرانس هاي 
كاري يا ارتباط با نزديكانش��ان از ويدئو كنفرانس 
 I/O اس��تفاده كنند. كنفرانس توسعه دهندگان
گوگل در س��ال جاري به طور مجازي برگزار شده 
است. اين مراسم تا روز ۵ شنبه ادامه مي يابد. سال 
گذشته كنفرانس توسعه دهندگان گوگل به دليل 

شيوع ويروس كرونا برگزار نشد.

همراه اول از شركت هاي 
دانش بنيان و فناور حمايت مي كند

 - ICT ميزگ��رد تخصصي »بومي س��ازي صنع��ت
دستاوردهاي اپراتورهاي موبايل« با حضور نمايندگاني 
از س��وي اپراتورهاي تلفن همراه و چهره هاي علمي 
برگزار و به ظرفيت هاي عملياتي اپراتورهاي تلفن همراه 
به خصوص همراه اول براي حمايت از ش��ركت هاي 
فناور ايراني پرداخته شد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، ميزگ��رد تخصصي 
»بومي سازي صنعت ICT - دستاوردهاي اپراتورهاي 
موبايل« در جريان برگزاري بيست و نهمين كنفرانس 
مهندسي برق ايران، عصر امروز به شكل آنالين و البته 
با حضور اعضاي مشاركت كننده در پنل در محل برج 
همراه برگزار شد. اين پنل كه به رياست حميد بهروزي، 
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و قائم مقام 
مديرعامل همراه اول و با دبيري فرامرز رستگار، دبير 
س��نديكاي مخابرات برگزار ش��د، ميزبان وحيد شاه 
منصوري، رييس مركز تحقيق و توس��عه همراه اول، 
مرتضي طاهري بخش، معاون فني و توس��عه شبكه 
همراه اول، حس��ن بولوردي، معاون فني و مهندسي 
ايرانس��ل، محمدرض��ا پاكروان، عض��و هيات علمي 
دانشگاه صنعتي شريف، عباس محمدي، عضو هيات 
علمي دانشگاه اميركبير و كريم محمدپور اقدم، عضو 

هيات علمي تهران بود.

  حمايت چند وجهي همراه اول 
از شركت هاي دانش بنيان و فناور

حميد بهروزي، قائم مق��ام مديرعامل همراه اول در 
اين پنل ضمن اش��اره به فعاليت هايي كه از س��وي 
اپراتورهاي تلفن همراه جه��ت حمايت از توليدات 
بومي انجام شده است، اشاره اي به توجه ويژه هر دو 
اپراتور اصلي تلفن همراه به مقوله تحقيقات داشت 
و اظهار كرد: س��رمايه گذاري ما در حوزه پژوهش ها 
و تحقيقات دانش��گاهي مخصوصا با تمركز بر حوزه 
فناوري هاي نوين، اين سيگنال را براي جامعه علمي 
داشته كه »پژوهش« در كشور خريدار دارد. وي ادامه 
داد: اين رويكرد را مي توان در اعطاي حمايت پژوهشي 
)گرنت) به پايان نامه هاي مرتبط با حوزه هاي مركز 
تحقيق و توسعه همراه اول براي تشويق دانشجويان 
و بهره مندي از توانمندي اساتيد، شاهد بود. بهروزي 
همچنين اش��اره اي به حمايت از شركت هاي دانش 
بني��ان در قال��ب فراخوان هاي خري��دي كه همراه 
اول داشته اس��ت، كرد و گفت: پيرو اين فراخوان ها، 
ش��ركت هاي دانش بنيان ترغيب به سرمايه گذاري 
ش��دند؛ اما نكته اي ك��ه اين ش��ركت ها بايد ضمن 
احتس��اب حمايت همه جانبه اپراتور داشته باشند، 
اين اس��ت كه با توجه به اهميت س��رعت عمل، هم 
توجه خاص به امر »تيم« و هم »س��رمايه گذاري« 
داشته باش��ند تا در روند حركت محصول به سمت 
بلوغ تسهيل شود. عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي 
ش��ريف درباره حمايت از تجاري س��ازي تجهيزات 
بومي، يادآور ش��د: ما ش��ركت هايي كه توان توليد 
تجاري دارند را شناسايي كرده، نمونه هاي اوليه آنها 
را در آزمايش��گاه هاي خود تس��ت و تأييد مي كنيم 
و زمين��ه اس��تفاده هم��راه اول از آن را محصوالت 
را فراه��م مي آوريم. وي اف��زود: به عن��وان مثال از 
ابتداي مطالعات مرتبط با نسل پنجم، تمركزمان بر 
بومي سازي اين نسل از فناوري بود و اكنون نيز يكي 
از هدف گذاري هايمان اين اس��ت كه بين ۵۰ تا 8۰ 
درصد تجهيزات مورد نياز اپراتور را ظرف س��ه سال 
آينده از طريق توليدات داخلي تأمين كنيم؛ بنابراين 
اگر نگاه شركت هاي دانش بنيان نيز »بنيادي« باشد، 

مي توانند محصولي در رده بخش تلكام توليد كنند.

استاندار اصفهان از سامانه رويدادهاي 
شهر اصفهان رونمايي كرد

برترين روابط عمومي هاي استان 
اصفهان معرفي شدند

س��امانه رويدادهاي ش��هر اصفهان با حضور استاندار 
اصفهان در مراس��م س��االنه انجمن فرهنگ��ي روابط 
عمومي و همزمان ب��ا روز جهاني ارتباط��ات و روابط 
عموم��ي رونمايي ش��د. ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، اين سامانه توسط اداره كل 
 ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان به آدرس

 event.isfahan.ir طراحي و اجرا شده است. سامانه 
جديد اداره كل ارتباطات شهرداري اصفهان، سامانه اي 
براي اطالع شهروندان از رويدادهاي شهر اصفهان است. 
اطالع رساني رويدادهاي مختلف شهري با قابليت فيلتر 
و دسته بندي جهت دسترسي حوزه هاي مختلف درون 
و برون سازماني، نمايش رويدادها بر پايه نقشه، امكان 
جست وجوي رويدادها براس��اس موضوع، مكان، رده 
سني و ...، امكان ثبت رويدادهاي بخش خصوصي، امكان 
دريافت نظرات و پيشنهادات مخاطبان هر رويداد، امكان 
ثبت نظر مخاطبان درباره رويدادها، امكان دسته بندي 
مجموعه رويدادها بر اساس مناسبتهاي مختلف و امكان 
خروجي گيري از رويدادهاي ثبت شده از ويژگي هاي 
اين سامانه اس��ت. مديركل ارتباطات و امور بين الملل 
ش��هرداري اصفهان در جمع مدي��ران روابط عمومي 
استان، رييس و اعضاي انجمن روابط عمومي استان در 
اين خصوص گفت: هميشه روابط عمومي ها به دنبال 
دسترسي سريع به مخاطب هستند و مخاطب نيز به 
دنبال رسيدن به موضوعات مورد عالقه خود است. اين 
سامانه به نوعي طراحي شده كه اين فرآيند را تسهيل 
مي كند. ايمان حجتي ادامه داد: اين سامانه به گونه اي 
طراحي شده كه هر سازمان و نهاد مي تواند رويدادهاي 
موردنظر خود را در آن ثبت  كند. در اين سامانه مشخص 
مي كنيد رويداد چه موضوعي دارد، مناس��ب چه رده 
سني است و در كدام نقطه جغرافيايي شهر اتفاق مي افتد. 
وي تصريح كرد: ثبت دقيق اطالعات باعث مي ش��ود 
رويدادها متناسب با دسته بندي ها و طبق عالقه مندي ها 
قابل مشاهده باشد و كمك خواهد كرد ارتباطات روند 

بهتري را ميان مخاطب و روابط عمومي ها طي كند.

قيمت رمزارزها در ماه هاي اخير نوس��انات زيادي داشته 
و بيت كوين به عنوان باارزش ترين آنها در بازار، توانس��ت 
چندين بار ركوردشكني كند. اما حاال روند بازار برعكس 
ش��ده و قيمت بيت كوين حاال به كمت��ر از ۴۰ هزار دالر 
رسيده است. داده هاي بالك چين نشان مي دهد اصالح 
در بازار بيت كوين كه قيمت اين ارز ديجيتال را بيش از ۴۰ 
درصد نسبت به اوج آن در ۶۴ هزار دالر كاهش داد، ممكن 
است به دليل فروش ناشي از هراس سرمايه گذاراني باشد 
كه در بازار صعودي اخير اقدام خريد كرده اند. اين در حالي 
است كه معامله گران حرفه اي در اين سقوط، در حال خريد 
بيشتر هستند. اگرچه قيمت بيت كوين نسبت به آخرين 
بازار صعودي هنوز باالتر است، اما براي يك بازيابي قيمت 
كامل نيازمند جريان ورودي سرمايه بزرگ تري است. از 
سويي ديگر داده هاي بالك چين نشان مي دهد كه اصالح 
قيمت فعلي مي تواند در يك چرخه صعودي نشان دهنده 
يك پولبك در بازه زماني بزرگ تر باشد. در ماه هاي پاياني 
۲۰۲۰ بازار رمزارزها جان گرفت و قيمت ها صعودي شدند. 
با انتش��ار اخبار مختلف روند صعودي بازار حفظ شد كه 
يكي از مهم ترين آنها، سرمايه گذاري ۱.۵ ميليارد دالري 
تس��ال در بازار بود. قيمت رمزارز بيت كوين با اعالم چنين 
خبرهايي چندين بار ركوردشكني كرد و به باالي ۶۰ هزار 
دالر رسيد. اگرچه برخي كارشناسان قيمت باالتر از ۱۰۰ 
هزار دالر را براي اين رمزارز پيش بيني مي كردند، تعدادي 
هم نسبت به وضعيت بازار هشدار مي دادند و حتي يكي از 
بزرگ ترين حاميان اين بازار يعني ايالن ماسك هم گفت كه 
بايد با احتياط در اين بازار سرمايه گذاري كرد. اين هشدارها 
بي دليل نبودند چرا كه حاال رمزارزها در مس��ير س��قوط 
هستند و قيمت آنها در روزهاي اخير كاهش چشمگيري 
داشته كه البته ايالن ماس��ك با اعالم خبر عدم پذيرش 
بيت كوين توسط تسال، ش��وك بزرگي به بازار وارد كرد. 
اگرچه در چند روز گذشته بيت كوين سعي كرد همچنان 
قيمتش را باالتر از ۴۰ هزار دالر نگه دارد، اما حاال قيمتش 
سقوط كرده و ارزش آن تقريبا به ۳۹ هزار دالر رسيده است. 
بيت كوين در اين كاهش ارزش شديد تنها نبوده و اتريوم 
كه در هفته هاي اخير توانست چندين بار ركوردشكني كند 
و قيمتش را به باالي ۴۰۰۰ دالر برساند، حاال فاصله تقريبا 
زي��ادي با ركوردش دارد و با قيمتي كمت��ر از ۳۰۰۰ دالر 
معامله مي شود. ريپل هم وضعيت مناسبي ندارد. اين رمزارز 
كه تالش مي كرد قيمتش را به ۲ دالر برساند، حاال ارزشي 
نزديك به ۱.۴۲ دالر دارد. دوج كوين، رمزارز محبوب ايالن 
ماسك كه روزي توانست به قيمت باالي ۷۰ سنت دست 
پيدا كند، حاال با قيمتي نزديك به ۴۰ سنت معامله مي شود 

كه از سقوط چشمگيرش خبر مي دهد.

    اصالح تاريخي بيت كوين
قيمت بيت كوين در حالي با س��قوط به زير ۴۰ هزار دالر، 
در محدوده ۳8 هزار دالري معامله مي شود كه داده هاي 
گالسنود نشان مي دهد روز گذش��ته تنها در عرض يك 
ساعت، حدود ۳۰ هزار واحد بيت كوين به صرافي ها وارد 
شده است و در ۴8 ساعت گذش��ته هم ۱.۴ ميليارد دالر 
بيت كوين تنها به صرافي بايننس واريز شده است. شركت 
تحليل داده بالك چين گالس��نود روز دوشنبه در پستي 
نوشته بود: بازار بيت كوين در يك اصالح مهم تاريخي قرار 

دارد. سيگنال هاي قدرتمندي وجود دارد كه سرمايه گذاران 
كوتاه مدت، با فروش ناشي از ترس آن را هدايت مي كنند. در 
ابتدا، كاهش شديد قيمت پس از توييت هاي ايالن ماسك 
مديرعامل تسال اتفاق افتاد. او در ابتدا به طور آشكار انكار 
نكرد كه شركت خودروهاي الكتريكي او تمام يك ميليارد 
دالر بيت كوين خود را فروخته يا بزودي مي فروشد. ماسك 
پس از مدتي تصريح كرد كه تسال دارايي هاي بيت كوين 
خود را نفروخته است. ايالن ماسك روز چهارشنبه اعالم 
كرد كه تس��ال به دليل نگراني ها در مورد تأثير بيت كوين 
بر محيط زيست ديگر آن را به عنوان يك روش پرداخت 
نمي پذيرد. داده هاي تريدينگ ويو نشان مي دهد كه آن 
روز قيمت بيت كوين تقريبًا ۱۳ درصد يا بيش از ۷,۰۰۰ 

دالر در صرافي كوين بيس كاهش يافت. 

    اصالح بازار به دليل وحشت سرمايه گذاران
گالسنود در پست روز دوشنبه خود با استناد به چندين 
معيار داده بالك چين كليدي گف��ت كه اصالح بازار 
به دليل سرمايه گذاراني اس��ت كه از روي وحشت در 
 SOPR حال فروش هستند. به گفته گالسنود شاخص
كوتاه مدت كه با ارزهاي نگهداري شده در كمتر از ۱۵۵ 
روز مش��خص مي ش��وند، به كمتر از مقدار ۱ كاهش 
يافته اند. اين يعني تازه واردهاي بازار از روي وحشت 
اقدام به فروش كرده اند و ضرر قابل توجهي را متحمل 
شده اند. شاخص SOPR موقعيت سود/زيان خالص 
بيت كوين هاي در جريان را اندازه گيري مي كند. مقدار 
كمتر از يك نش��ان مي دهد هر بيت كويني كه در آن 
روز انتقال يافته به طور متوسط با ضرر به فروش رسيده 
اس��ت. در حال حاضر اگرچ��ه SOPR نگه دارندگان 

بلندمدت نيز روندي نزول��ي دارد، اما مقدار آن هنوز 
باالي ۴ است.

    دارندگان بلندمدت پس از كاهش قيمت 
در حال خريد  هستند

در همين حال با توجه به پست گالسنود تعداد آدرس هاي 
انباشت بيت كوين در حال افزايش است؛ به طوري كه تعداد 
آدرس هاي با موجودي غير صفر حدود ۲.8 درصد كاهش 
يافته است. اين امر نش��ان دهنده آن است كه دارندگان 
بلندمدت پس از كاهش قيمت اخير در حال خريد هستند. 
براس��اس گزارش گالس نود، اگرچه قيمت بيت كوين 
نسبت به آخرين بازار صعودي هنوز باالتر است، اما براي 
يك بازيابي قيمت كامل نيازمند جريان ورودي سرمايه 
بزرگ تري است. از سويي ديگر داده هاي بالك چين نشان 
مي دهد كه اصالح قيمت فعلي مي تواند در يك چرخه 
صعودي نشان دهنده يك پولبك در بازه زماني بزرگ تر 
باشد. گالس نود مي گويد: سرمايه گذاران كم طاقت تسليم 
مي شوند و س��رمايه گذاران قدرتمند دوباره جمع آوري 

كوين هاي ارزان تر را شروع مي كنند.

    وضعيت احساسات در بازار بيت كوين؛ 
ترس شديد

گزارش هاي تازه نشان مي دهد كه شاخص ترس و طمع 
بازار بيت كوين در وضعيت ترس ش��ديد قرار دارد. اين 
اولين ب��ار از آوريل ۲۰۲۰ )فروردين ۹۹) اس��ت كه اين 
ش��اخص به اين محدوده رسيده است. شاخص ترس و 
طمع احساسات حاكم بر وضعيت فعلي بازار بيت كوين 
را نشان مي دهد. به گزارش كوين دسك، وضعيت فعلي 

احساسات حاكم بر بازار ناشي از سقوط قيمت بيت كوين 
از اوج ۶۵ هزار دالري تا ۴۳ هزار دالري اس��ت. شاخص 
ترس و طمع در حال حاضر در محدوده ۲۱ قرار دارد كه 
نشان دهنده ترس شديد اس��ت. شركت نروژي آركين 
ريسرچ، كه حوزه تحليل بازار فعاليت دارد، گزارش كرده 
است كه هفته گذشته شاخص ترس و طمع در محدوده 
۷۳، كه نشان دهنده »طمع« در بازار است، قرار داشت. اين 
شركت در گزارش خود نوشت: هفته گذشته پر از ترس، 
ابهام و بالتكليفي در بازار بود و قيمت بيت كوين سقوط 
كرد. در گذش��ته، بازاري كه ترس زي��ادي در آن وجود 
داشت، در چرخه هاي صعودي موقعيت بسيار خوبي براي 
خريد در اختيار سرمايه گذاران قرار مي داد. آركين ريسرچ 
در بخش ديگري از گزارش خود در ارتباط با داليل اين 
وضعيت بازار، عواملي را مطرح مي كند. نرخ تأمين سرمايه 
بازار مشتقات بيت كوين و منفي شدن اين ميزان از جمله 
ديگر عواملي است كه آركين ريسرچ از آن ياد مي كند. 
در طول هفته گذشته، دو بار شاهد رسيدن نرخ تأمين 
سرمايه به زير صفر درصد بوديم؛ بار اول هفته گذشته و 
همزمان با افزايش شديد فشار فروش در بازار بود و بار دوم 
به اظهارنظر ايالن ماسك در مورد بيت كوين باز مي گردد. 
آركين ريسرچ با بيان اين موضوع كه روز سه شنبه نرخ 
تأمين سرمايه به محدوده خنثي وارد شد، نوشت: »با اين 
سقوط در بازار، ۱ ميليارد دالر قرارداد آتي خريد ليكوييد 
شد.« اين شركت همچنين عنوان مي كند كه نوسانات 
بازار به بيشترين ميزان از ماه فوريه )بهمن) رسيده است. 
نوسانات ماهيانه بيت كوين در محدوده ۴.۵ درصد رسيده 
است كه نشان مي دهد بيت كوين به طور ميانگين در هر 

روز ۴.۵ درصد نوسان داشته است.

قيمت بيت كوين به كمتر از ۴۰ هزار دالر سقوط كرد

روزهاي جهنمي رمزارزها

مسدودسازي درگاه پرداخت پلتفرم هاي مبادالتي ارز 
ديجيتال در ايران؛ موضوعي كه طي دو ماه گذشته يكي 
از مهم ترين بحث ها در ميان فعاالن ارز ديجيتال در ايران 
بوده است و با نامه فوري رييس  مجلس به بانك مركزي 
در هفته اخير، اين بحث از هميش��ه داغ تر است. از طرف 
ديگر، معامله گران ايراني ارز ديجيتال نگران سرمايه هاي 
خود و آينده معامالت ارز ديجيتال در ايران هستند. در 
اين شرايط اين سوال مطرح ش��ده كه ارايه  ندادن درگاه 
پرداخت به پلتفرم هاي معامالتي ارز ديجيتال در ايران چه 
عواقبي خواهد داشت؟ فرداي مسدودسازي چه خواهد 
شد؟ آيا همچنان امكان معامله ارزهاي ديجيتال در ايران 
وجود خواهد داشت؟ در حال حاضر، برخي از پلتفرم هاي 
مبادالتي ارز ديجيتال ايراني به طور رسمي اعالم كرده اند 
همچنان درگاه هاي فعال دارند و هنوز مشخص نيست 
كه بانك مركزي چه موضع��ي در پيش خواهد گرفت. 
طبق اعالم اين پلتفرم ها، پس از مسدودسازي درگاه ها 
هم فعاليت ادامه خواهد داشت و روش هاي جايگزيني 
براي اين واريز وجه اعالم خواهد شد. از طرف ديگر، برخي 

از كارشناس��ان درباره احتمال برخوردهاي سختگيرانه 
هشدار مي دهند.

    شيوع قارچ گونه كانال هاي تلگرامي 
معامله ارزهاي ديجيتال

افش��ار جوكار، يكي از فعاالن اين حوزه شيوع قارچ گونه 
كانال هاي تلگرامي معامله ارزهاي ديجيتال را از نتايج اين 
موضوع دانست و گفت: با اين اقدام، اول از همه ترس برآمده 
از اين خبر باعث مي شود مردم نگران سرمايه خود شوند و 
آنها را به پلتفرم هاي خارجي منتقل كنند كه اين خودش 
خطر از دست دادن سرمايه را افزايش مي دهد. اتفاق ديگري 
كه قطعًا رخ خواهد داد رشد قارچ گونه كانال هاي تلگرامي 
جهت خريد و فروش ارزهاي ديجيتال خواهد بود. به اين 
دليل كه نياز از بين نرفته است و همين حاال هم مشتريان 
زيادي از ما اين سوال را مي پرسند كه در آينده چطور درآمد 
تريد خود را به تومان تبديل كنيم. تلگرامي شدن معامالت 
به معناي افزايش كالهبرداري و سوءاستفاده هاي بي حد و 
مرز خواهد بود كه در چند سال اخير شاهدش بوديم. طي 

دو سال گذشته صرافي هاي معتبر توانسته بودند با انجام 
احراز هويت پيش��رفته جلوي اين مشكل را بگيرند. اينها 
فقط تأثي��رات واضح اين اتفاق خواهد بود و قطعًا تأثيرات 
ديگري نيز وجود خواهد داشت كه تازه بعد از اقدام سلبي 

مشخص مي شود.

    راه پولشويي باز مي شود
سعيد عبادتي، دبير كارگروه تبادل انجمن بالك چين 
ايران با بيان اينكه راه پولش��ويي باز مي ش��ود، گفت: 
مسدودكردن درگاه ها به طور كلي تبعات زيادي دارد 
كه مشخص ترين ش��ان عبارت اند از: زيرزميني شدن 
فعاليت ها، افزايش پرونده هاي كالهبرداري توس��ط 
فعاالن جديد و ناشناخته و هجوم شاكيان به قوه قضاييه 
و پليس فتا، انتقال س��رمايه هاي مردم به پلتفرم هاي 
خارجي با خطر مسدودسازي به  بهانه تحريم و از همه 
مهم تر غيرشفاف شدن تبادالت كه راه را براي پولشويي 
و اقدامات غيرقانوني باز مي كن��د، چراكه ديگر امكان 
رديابي درست وجود نخواهد داشت. همچنين كشور از 

نظر توسعه علمي و فني در زمينه رمزارزها و بالك چين 
عقب خواهد افتاد.

    افزايش فشار  به  دستگاه قضايي
 س��روش حس��ين زاده، عضو كارگروه تب��ادل انجمن

 بالك چين ايران اظهار كرد: محدود كردن اكوسيستم 
رمزارز در ايران باعث زيرزميني شدن ماركت، گسترش 
بازار تلگرامي، افزايش پرونده هاي فيشينگ و كالهبرداري 
شده و فش��ار آن روي دس��تگاه قضايي و بازوي اجرايي 
آن پليس فتا بيشتر مي شود. حجم گردش ۲۴ ساعت 
گذشته بايننس ۵۰ ميليارد دالر بوده كه كارمزد بايننس 
)سود) از اين گردش معادل ۱۰۰ ميليون دالر مي شود. 
به عبارت ديگر اين شركت كه عمر سه ساله دارد ساالنه 
به طور متوسط ۳۶.۵ ميليارد دالر سوددهي دارد. مقايسه 
كنيم درآمد ميهن عزيزمان از فروش نفت طي ۲ سال آخر 
تحريم ها كمتر از ۲۰ ميليارد دالر در سال بوده و ما در اوج 
قيمت نفت و اوج صادرات فقط مي توانستيم ۱۰۰ ميليارد 

دالر صادرات نفت داشته باشيم.

فرداي مسدودسازي درگاه  پرداخت صرافي هاي ارز ديجيتال ايراني

معاون وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات از ضريب نفوذ 
۱۵۰ درصدي تلف��ن هم��راه و ۱۰۵ درصدي اينترنت 
پهن باند در كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، حسين فالح 
جوشقاني درباره وضعيت شاخص هاي ارتباطي و فناوري 
اطالعات ايران گفت: حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
يك حوزه بس��يار پويا و دايناميك است كه تغييرات در 
آن بسيار سريع رخ مي دهد و هر روز با نوعي از سرويس 
و فناوري ه��اي جديد و تحول آفرين روبرو هس��تيم كه 
اين فناوري ها آينده تمام تعامالت و مباحث اقتصادي، 
اجتماعي و... را تحت تاثير قرار خواهند داد. با وجود اين 
فناوري ها مباحثي مانند اقتصاد ديجيتال و تحول ديجيتال 
عينيت پيدا كرده است. اين سرعت در تغيير فناوري ها 
نيازمند توجه ويژه اي اس��ت تا هم بتواني��م همزمان با 
فناوري حركت كنيم و هم به مشكالت آن توجه داشته 
باش��يم. از همين رو بايد آمادگي هاي الزم براي همگام 
بودن با اين تحوالت را داشته باشيم. وي افزود: در حوزه 
زيرس��اخت هاي ارتباطي بر بستر شبكه ملي اطالعات، 
ظرفيت شبكه IP داخل كشور از ۶ هزار و ۹۶8 گيگابيت بر 

ثانيه در سال ۹۶ به ۲۵ هزار و ۷۳ گيگابيت بر ثانيه در حال 
حاضر رسيده است. ظرفيت پهناي باند بين الملل تقريبًا 
۵ برابر شده و ظرفيت شبكه انتقال كشور از ۱۰ هزار و ۴۱ 
گيگابيت بر ثانيه در سال ۹۶ به ۳۱ هزار و ۳۳۳ گيگابيت 
بر ثانيه در س��ال جاري افزايش داشته است. فالح تاكيد 
كرد: در حوزه توسعه خدمات ارتباطي در روستاها در حال 
حاضر بيش از ۳۷ هزار روستاي باالي ۲۰ خانوار به شبكه 

ملي اطالعات دسترسي دارند. 
در حوزه اينترنت پهن باند ثابت و س��يار، از ضريب نفوذ 
۷8 درصدي در س��ال ۹۶ به ضريب نفوذ ۱۰۴ درصدي 
در حال حاضر رسيديم و ضريب نفوذ تلفن همراه نيز در 
چهار سال گذشته از ۱۱۰ درصد به ۱۵۱ درصد رسيده 
اس��ت. وي گفت: بخش ديگري از اين تصوير مربوط به 
حوزه پست است كه قدمتي طوالني در ايران دارد، اما در 
طول ۴ سال گذشته، با تغيير در قانون اساسنامه پست 
در سال ۹۶، صدور مجوز براي دو اپراتور پست خصوصي 
با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات محقق شد 
و ب��ا هدف ايجاد رقابت و افزايش س��طح كيفيت و تنوع 

خدمات، اپراتورهاي پستي وارد بازار پست كشور شدند. 
معاون وزير ارتباطات اف��زود: در حوزه حمايت از حقوق 
مصرف كننده نيز با تغيير در فرآيندهاي س��امانه ثبت و 
پاسخگويي به شكايات ۱۹۵، ايجاد سامانه هاي متعدد 
مانند نت سنج پالس، دسترسي پهن باند خانگي، استعالم 
سرويس هاي مشتركين، رجيس��تري و... سعي كرديم 
زمينه دسترسي عموم مردم به وضعيت سرويس دهي 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدم��ات را فراهم كنيم تا مردم 
با مش��اهده و ارزيابي كيفيت سرويس اپراتورهاي تلفن 
همراه و اينترنت ثابت اين حق انتخاب را داشته باشند كه 
سرويس مطلوب تر و متناسب با نيازشان را دريافت كنند. 
فالح ادامه داد: در حوزه پوش��ش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه 
وضعيت خوبي داريم اما دنيا در حال ورود به نسل ۵ است 
و برخي نقاط دنيا، استفاده تجاري از اين تكنولوژي را آغاز 
كرده اند. در ايران نيز به صورت آزمايش��ي بهره برداري از 
اين تكنولوژي شروع شده اس��ت اما اگر دير اقدام كنيم 
بدون ش��ك در اين حوزه از دنيا عق��ب خواهيم ماند. در 
حوزه فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتال نيازمند تحرك 

بيش��تري هس��تيم. در حوزه ارتباطات ثابت، متاسفانه 
بنا به داليل مختلف وضعيت مناس��بي نداريم و توسعه 
تكنولوژي هايي مانند فيبر، VDSL و... در ايران با كندي 
پيش مي رود. وي تصريح كرد: در حوزه زيرساخت هاي 
ارتباطي وضعيت نس��بتا مطلوبي داريم، در ايام كرونا با 
وجود تمام مشكالت، حوزه ICT توانست نيازهاي كشور 
را برآورده كند. اما نكته اينجاست كه اين نيازها ثابت نيست 
و با سرعت بسيار باال در حال تغيير است، از همين رو ما 
نيز بايد همگام با اين نيازها خودمان را توسعه دهيم. در 
يك دهه گذشته مشكالت كشور در اين حوزه خودش را 
نشان داد و مشخص شد كه نيازمند سرمايه گذاري در اين 
حوزه هستيم. عالوه بر اين، تحريم ها بر اين حوزه بسيار 
اثرگذار بوده و با وجود اقدامات خوبي كه در حوزه توليد 
تجهيزات ICT در داخل كشور انجام شده، اما هنوز بخش 
عمده اي از تجهيزات از خارج كشور تامين مي شود. ۷۰ 
درصد هزينه هاي اين حوزه ارزي است در حالي كه تمام 
درآمدهاي اين حوزه ريالي است. تمام اين مسائل روي 
بخش ICT تاثير گذاشته، اما نتوانسته آن را متوقف كند. 

ضريب نفوذ ١۵٠ درصدي تلفن همراه 



تعادل |
دو خودروس��از كش��ورو انجمن قطعه س��ازان در نامه اي 
به رييس كميس��يون صنايع و معادن مجلس خواستار 
آزادس��ازي واردات و قيمت گ��ذاري خودرو ش��دند. در 
جلسه اي كه در كميسيون صنايع مجلس با حضور رييس 
سازمان گسترش، رييس ش��وراي رقابت، مديران عامل 
شركت هاي خودروساز و رييس انجمن قطعه سازان برگزار 
شد، نامه اي با امضاي مديران عامل ايران خودرو و سايپا و 
همچنين دبير انجمن قطعه سازان به رييس كميسيون 
صنايع مجلس ارايه شد كه در آن پيشنهاد قيمت گذاري 
خودروها در قالب خودروهاي عمومي و اختصاصي مطرح 
شده است. در اين پيش��نهاد خواسته شده تا خودروهاي 
عمومي يعني خودروهايي كه عموم مردم با درآمد كم يا 
متوسط خريداري مي كنند، با فرمول بهاي تمام شده و با در 
نظر گرفتن سود ۵ درصدي با تاييد و نظارت وزارت صنعت 
قيمت گذاري شوند. اما در مورد خودروهاي اختصاصي كه 
لوكس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجي دارند، 
قيمت گذاري با پيشنهاد هيات مديره شركت ها و تاييد و 
نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار 
صورت گيرد. خودروسازان و قطعه سازان همچنين عنوان 
كردند كه مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو نداشته و آن 
را موجب بهبود فضاي رقابتي و ايجاد آرامش در بازار و نزد 

مصرف كنندگان مي دانند.

      محتويات نامه 
دو خودروساز كشور در نامه اي به رييس كميسيون صنايع 
و معادن مجلس خواستار آزادسازي واردات و قيمت گذاري 
خودرو ش��دند. در اين نامه آمده اس��ت: پيرو مباحثات و 
تصميمات متخذه في مابين قطعه سازان و خودروسازان 
جهت تعيين راهكار خروج از بحران صنعت خودروسازي و 

قطعه سازي چند مورد به شرح زير مطرح مي شود.
در بند ي��ك اين نام��ه آورده ش��ده كه خودروس��ازان و 
قطعه سازان كش��ور بر اين اصل واحد اشتراك نظر دارند 
كه به منظور رعايت حقوق مصرف كننده و توليدكننده، 
ايجاد ش��فافيت در بازار خودرو، خروج از شرايط انحصار 
و رعايت ح��ق مصرف كننده به عن��وان ولي نعمتان اين 
صنعت، ضروري است تا روش قيمت گذاري خودروها در 
قالب ۲ دسته خودروهاي عمومي و اختصاصي كه توسط 
وزارت صمت معين مي گردند، به صورت ذيل اصالح گردد: 
الف؛ »خودروهاي عمومي: )خودروهايي كه عموم مردم چه 
در بخش كم درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه استفاده 
مي كنند(، با فرمول بهاي تمام شده و در نظر گرفتن حداقل 
۵ درصد سود با تأييد و نظارت وزارت صمت. به »خودروهاي 
اختصاصي )كه هم��ان خودروهاي اختصاصي يا لوكس 
توليد داخل هستند كه مشابه خارجي هم در جامعه دارند 
و خودروهاي نسبتًا گران قيمت محس��وب شده و داراي 
مش��تريان خاص هم هستند( با پيش��نهاد هيات مديره 
شركت ها و تأييد و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار.«
همچنين در بند دوم اين نامه آمده اس��ت: بديهي اس��ت 
خودروسازان و قطعه سازان مخالفتي با آزادسازي واردات 
خودرو نداشته و آن را موجب بهبود فضاي رقابتي و ايجاد 

آرامش در بازار و نزد مصرف كنندگان مي دانند. بر اين اساس 
از حضرتعالي درخواست دارد تا با جلب نظر مساعد كليه 
نهادهاي دخيل در اين امر دس��تورات الزم جهت اجرايي 
نمودن پيش��نهاد فوق را امر به ابالغ بفرماييد. در همين 
حال، عصر خودرو- سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
با اشاره به نشست كميسيون متبوعش درباره افزايش قيمت 
خودرو، گفت: مقرر شد، درهفته آينده دولت و خودروسازان 
آناليز قيمت تمام شده خودروها را ارايه و تيمي از كميسيون 
صنايع و معادن مجلس اين موضوع را بررس��ي كند تا در 
جلسه هفته آينده موضوع قيمت گذاري خودرو پيگيري 
شود. به نظر مي رسد، پيشنهاد خودروسازان براي آزادسازي 
واردات خودرو با توجه به تعريف درآمدهاي حاصل از واردات 
خودرو در بودجه سال جاري باشد . از سوي ديگر، نيز زمزمه 
آزادسازي واردات خودرو نيز به گوش مي رسد، موضوعي 
كه باعث شده، خودروس��از بخواهند در اين زمينه پيش 
دستي كرده و خواهان آزادس��ازي واردات و در عين حال 
قيمت گذاري محصوالتشان باشند. ا ز سوي ديگر، فحواي 
اين نامه تا حدي نشان از اين دارد كه خودروسازان به دنبال 
خروج شوراي رقابت از عرصه قيمت گذاري و واگذاري آن 
به وزارت صمت باشند. البته پيشنهاد خودروسازان براي 
آزادس��ازي واردات و قيمت گذاري بخشي از خودروها در 
حالي مطرح ش��ده كه تع��دادي از نمايندگان مجلس به 
دنبال اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كاال هس��تند. 
طرح مجلس براي س��اماندهي عرضه خودرو آبان 99 در 
كميس��يون صنايع مجلس به تصويب اوليه رسيد كه بر 
اين اساس، محدوديت خريد 3 سال يك بار براي خريداران 
در نظر گرفته شد و در عين حال مقرر شد خريد و فروش 

خودروهاي پرتيراژ بايد از طريق بورس صورت گيرد. در اين 
راستا مقرر شد، عرضه همه خودروهاي پرتيراژ در بورس 
كاال صورت گيرد و فقط خودروهايي كه تيراژ توليد محدود 
دارند يا شركت هايي كه توليدشان بسيار محدود است، از 
اين قاعده مستثني مي شوند. همچنين طبق طرح اوليه، 
خودروهايي كه در بورس كاال عرضه نشوند، اعم از فروشنده 
و خريدار، جرم انگاري شده و مجازات مي شوند و كاال نيز به 
عنوان كاالي قاچاق محسوب مي شود. در واقع بر اساس 
طرح اوليه ساماندهي عرضه خودرو، در بورس كاال به هر 
خودرو توسط بورس يك شناسه يا كد تعلق مي گيرد كه به 
اين شكل خريد و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود و 
هر شخصي مي تواند هر 3 سال يك بار با يك كد ملي، يك 
خودرو در بورس كاال خريداري كند و قبل از پايان سه سال 
مقرر نمي تواند اقدام به فروش خودرو كند و اگر شخصي 
قبل از پايان 3 س��ال، اقدام به فروش خودرو كند، بايد ۸۰ 
درصد از مابه التفاوت قيمت پايه و قيمت فروش بازار را به 
عنوان ماليات به دولت پرداخت كند و اين موضوع براي از 
ميان برداشتن داللي است. بر اساس اين طرح، از محل مازاد 
قيمت تمام شده هر خودرويي كه توسط كارخانه دار ساخته 
و به بورس ارايه مي كند، صندوقي در وزارت صنايع تشكيل 
مي شود كه از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش 
به توليدكننده خودرو بابت افزايش كمي و كيفي خودرو 

پرداخت مي شود.

     عرضه قطره چكاني خودرو
و روندصعودي قيمت ها 

اما ببينيم در بازار خودرو چه خبر است و قيمت خودرو در 

پايان هفته به چه صورتي اس��ت؟ رصد بازار خودرو نشان 
مي دهد، بازار خودرو در آخرين روز كاري هفته جاري در 
برخي از محصوالت شاهد افزايش قيمت بوده است. توقف 
فروش هاي فوري خودروسازان باعث افزايش تقاضا در بازار 
آزاد شده و در نتيجه، قيمت ها در بازار روند افزايشي به خود 
گرفته اس��ت. كاهش عرضه خودروسازان به بازار و توقف 
فروش هاي فوري عاملي ب��راي افزايش قيمت ها در بازار 
خودرو شده است به نحوي كه عمده خودروسازان ترجيح 
مي دهند قيمت هاي فروش ف��وري خود را با قيمت هاي 
جديد اعالم كنند اما قيمت هاي شوراي رقابت مورد رضايت 
آنها قرار نداشته و مشغول رايزني براي تغيير بيشتر قيمت ها 
هستند. هر چند هنوز خودروسازان نتوانسته اند تغييري در 
مجوز افزايش بيشتر قيمت هاي خود ايجاد  كنند اما همين 
توق��ف فروش هاي فوري، تقاضا را به س��مت بازار خودرو 
هدايت كرده اس��ت و اين موضوع عاملي شده تا قيمت ها 
در بازار روند افزايش��ي به خود بگيرد. به گزارش تسنيم، 
بررس��ي بازار خودرو نشان مي دهد در محصوالت داخلي 
متوسط افزايش قيمت ، يك تا 4 ميليون بوده است اما در 
محصوالت خارج��ي اين افزايش قيمت ها به ۱۰ ميليون 
تومان نيز رسيده است. در حال حاضر پرايد ۱۱۱ با قيمت 
۱۲6 ميليون تومان، پژو ۲۰6 تيپ ۲ با قيمت ۱94 ميليون 
تومان، پژو ۲۰7 اتوماتيك با قيمت 376 ميليون تومان و 
س��مند ال ايكس ۱۸3 ميليون تومان به فروش مي رسد. 
عالوه بر اين تيبا ۲ با قيمت ۱3۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۰۸، 
۸9۱ تومان، پژو پارس ۲۰9 ميليون تومان، پژو ۲۰6 تيپ 
۵، ۲۵۸ ميليون تومان، ساينا دنده اي با قيمت ۱44 ميليون 

تومان مورد معامله قرار مي گيرد.
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ايتاليا بدهي قابل توجهي
به ايران ندارد

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا اظهار 
داشت: بي ترديد ارتباطات و رفت وآمدهاي مسووالن رده 
باال مي تواند زمينه را براي عادي سازي سريع روابط بعد 
از برجام كمك كند. ايتاليا هرگز روابط خود را با ما به طور 
كامل قطع نكرد و احتماال بين كشورهاي اروپايي سريع تر 
از ديگران به ركورد هاي قبلي بازمي گردد. احمد پورفالح 
در مورد مراودات تجاري ايران و ايتاليا اظهار كرد: ايتاليا 
سال هاي طوالني ش��ريك اول تجاري ما در اروپا بوده و 
همواره تراز تجاري مراودات بين ايران و ايتاليا به نفع ايران 
مثبت بوده اس��ت. به طوري كه قبل از برجام اول ترنور 
بين دو كش��ور به بيش از هفت ميليارد يورو رسيد. وي 
افزود: همچنين قبل از تحريم ها ايتاليا همه نياز خود به 
نفت خام را از ايران تامين مي كرد. زيرساخت هاي اغلب 
صنايع مثل نساجي، لوازم خانگي، كفش، صنايع غذايي، 
سنگ، كفش، فوالد و حتي بخشي از فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي حاصل انتقال تكنولوژي و ماشين آالت 
از ايتاليا بوده است. پورفالح در پاسخ به سوالي در مورد 
امكان خريد دوباره نفت ايران از طرف ايتاليا گفت: برخورد 
ايتاليايي ها با ايران همواره مثبت و حتي در پارامترهاي 
سياس��ي هم هرگز دچار هيجان و تصميم گيري هاي 
جهت گيرانه و مصلحت انديشانه نشدند. بنابراين بي ترديد 
ارتباطات و رفت وآمدهاي مس��ووالن رده باال مي تواند 
زمينه را براي عادي س��ازي س��ريع روابط بعد از برجام 
كمك كند. ايتاليا هرگز روابط خود را با ما به طور كامل 
قطع نكرد و احتماال بين كشورهاي اروپايي سريع تر از 
ديگران به ركوردهاي قبلي باز مي گردد. وي همچنين 
درباره پول هاي بلوكه شده ايران در ايتاليا تصريح كرد: 
ايتاليا بدهي قابل توجهي به ايران ندارد و همواره تعهدات 
مالي خود را به موقع تاديه و تسويه مي كند. رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا در مورد بايدها و نبايدهاي 
اولويت هاي اقتصادي دولت جديد اظهار كرد: در صورتي 
كه رييس جمهوري تحصيل كرده با سابقه سياسي، آشنا 
به پارامترهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انتخاب شود 
نيازي ندارد كه ما دست اندركاران توليد يا كارشناسان 
و رس��انه ها ديكته كنيم كه در آينده چه انجام بدهند و 
چه انجام ندهند اما مواردي مي توانند جزو اولويت هاي 
اقتصادي دولت بعد باشد. پورفالح در ادامه تصريح كرد: 
همچنين نياز است تا تامين مواد و نقدينگي در گردش 
مورد نياز بنگاه هاي توليدي كه محصولي به روز، مورد نياز 
جامعه و با شانس صادراتي را مي سازند با كارشناسي هاي 
الزم در اولويت قرار دهند. وي با اش��اره به اولويت هاي 
مالياتي گفت: اخذ ماليات از همه افراد، بنگاه ها، سازمان ها 
و نهادهايي كه درآمد دارند بايد به طور منصفانه و دور از 
مالحظات و بندوبست هاي خاص مدنظر قرار گيرد و در 
مقابل با كتمان كنندگان درآمد و ماليات گريزان بدون 

هيچ گونه گذشتي برخورد قانوني صورت گيرد.

صادرات پاكت كاغذي سيمان 
آزاد شد

مه�ر |وزارت صمت در نامه اي ب��ه گمرك ايران، 
 اعالم كرد كه صادرات پاكت سيمان آزاد شده است .

سعيد عباس��پور مديركل دفتر واردات و صادرات 
وزرات صمت در نامه اي به گمرك ايران اعالم كرد 
كه صادرات پاكت كاغذي سيمان آزاد شده است. 
در اين نامه كه در تاريخ ۲۲ ارديبهش��ت ماه سال 
جاري صادر ش��ده، آمده اس��ت: ضمن ارسال نامه 
رييس كل سازمان توس��عه تجارت ايرات و معاون 
بازرگاني داخلي و هامش نويسي قائم مقام وزير در 
امور بازرگاني مبني بر اجراي تصميمات كارگروه 
تنظيم بازار در خص��وص مازاد نياز مصرف داخلي 
پاكت كاغذي سيمان به اطالع مي رساند كه صادرات 
پاكت كاغذي س��يمان تحت ردي��ف تعرفه هاي 
4۸۱93۰۰۰ و 4۸۱94۰۰۰ ب��ا رعايت ضوابط و 

مقررات مربوطه بالمانع است.

خبر خوش
براي صادركنندگان سال 98

معاون وزير صمت ايران در سي امين نشست كميته 
اقدام ارزي اعالم كرد: بر اساس مصوبات اين جلسه، 
صادركنندگان س��ال 9۸ كه تا تاري��خ 3۱ تيرماه 
99، هفتاد درصد از تعه��دات صادراتي خود را ايفا 
نموده اند مشمول بهره مندي از نرخ صفر مالياتي 
و اس��ترداد كامل ماليات بر ارزش افزوده خواهند 
بود. حميد زادبوم با بيان اين مطلب اظهار داشت: 
ساير صادركنندگان سال 9۸ كه تا تاريخ 3۱ تير ماه 
۱4۰۰ نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود به ميزان 
 9۰ درصد ص��ادرات خود اقدام نمايند، مش��مول

 بهره مندي از نرخ صفر مالياتي و اس��ترداد كامل 
ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود. 

 وي اف��زود: صادركنن��دگان س��ال 99 جه��ت 
بهره مندي از نرخ صفر مالياتي و اس��ترداد ماليات 
بر ارزش اف��زوده كامل حاصل از صادرات موظفند 
نس��بت به ايفاي تعهدات ارزي خود به ميزان 9۰ 
درص��د ارزش صادرات خود حداكث��ر تا تاريخ 3۱ 

شهريورماه سال جاري اقدام نمايند.
 وي تأكيد كرد: بر اس��اس تفوي��ض اختيار انجام 
شده از سوي كميته ماده ۲ مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، كميته اقدام ارزي در خصوص 
موارد خاص ايفاي تعه��دات ارزي صادركنندگان 
كه در بسته سياستي برگشت ارزحاصل از صادرات 
سال هاي ۱397 لغايت ۱4۰۰ به آنها تصريح نشده 
اس��ت، تصميم گيري خواهد كرد.رييس سازمان 
توسعه تجارت در اظهاراتي ديگري عنوان كرده كه 
ايران آماده اس��ت توافق هاي تجاري جديدي را با 
كشورهاي حاضر در منطقه نهايي كند. وي با اشاره 
به نهايي شدن توافق عضويت ايران در اورسيا، بيان 
كرد: ما از سال ١٣٩٤ كار خود را براي حضور در اين 
اتحاديه آغاز كرديم كه خوشبختانه در آبان ١٣٩٨ 
عضويت ما رسما آغاز ش��د. اين اولين موافقتنامه 
تجاري ايران با يك اتحاديه تجاري است و مي تواند 
راهگش��اي ما براي نهايي كردن توافقات رسمي و 
اتحاديه ه��اي تجاري جديد در ميان كش��ورهاي 

همسايه و منطقه است. 

افزايش قيمت روغن 
به اتاق اصناف اعالم نشده

ايس�نا| دبير اجراي��ي اتاق اصناف اه��واز گفت: 
س��ازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان فعال 
افزايش قيمت روغن را به اتاق اصناف اعالم نكرده 
است. ابوالقاسم كوره چيني در گفت وگو با ايسنا، در 
خصوص وضعيت قيمت روغن اظهار كرد: افزايش 
قيمت روغن، فعال به صورت رسمي اعالم نشده است 
و سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان فعال 
افزايش قيمت روغن را به اتاق اصناف اعالم نكرده 
است. وي افزود: با توجه به اينكه افزايش قيمت روغن 
به طور رسمي اعالم نشده است، هر گونه تغيير قيمت 

روغن غيرقانوني است.

آخرين وضعيت
محصوالت توقيف شده »بوش« 
ايلنا|به دلي��ل ترديد در ثبت بانكي يا غير بانكي 
بودن ثبت سفارش لوازم خانگي بوش، فعال گمرك 
براي ترخيص اين كاال اقدامي نكرده است. قانون 
واردات لوازم خانگي به كشور را منع كرده  است اما 
با وجود اين ممنوعيت آذرماه س��ال گذشته يك 
محموله بيش از 4۰۰ كانتينري لوازم خانگي با برند 

بوش وارد بندر شهيد رجايي شد.
 البته اي��ن محموله به دس��تور مق��ام قضايي و 
سازمان اطالعات سپاه در گمرك شهيد رجايي 
بندرعب��اس توقي��ف ش��د و اج��ازه ترخيص به 
آن را ندادن��د. طبق اعالم گم��ركات هرمزگان، 
كانتينره��اي حامل ل��وازم خانگ��ي برند بوش 
متعلق به شركت »كاسپين كاالي دريا« است، و 
از آنجايي كه اين كاالها جزو كاالهاي گروه چهار 
محسوب مي شوند واردات آ نها ممنوع بوده  است 

و تمامي كانتينرها توقيف شد.
 از توقيف اين كانتينرها بيش از ۵ ماه مي گذرد و فعال 
مشخص نيست با ترخيص آن موافقت مي شود يا 
اينكه مرجوع خواهند شد. يك منبع آگاه در گمرك 
با اش��اره به آخرين وضعي��ت كانتينرهاي حامل 
بوش اظهار داشت: با توجه به عدم تمديد ترخيص 
كاالهاي گروه 4 ثبت سفارش آنها غير بانكي است. 
وي ادام��ه داد: به دليل ترديد در ثبت بانكي يا غير 
بانكي بودن ثبت سفارش لوازم خانگي بوش فعال 
گمرك براي ترخيص اين كاال اقدامي نكرده است. 
به گفته اين منبع آگاه مي��زان اين محموله 4۲۰ 

كانتينر و ارزش آن ۱۰.7 ميليون دالر است. 

مصاديق خودتحريمي
در صنعت پالستيك

مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك 
كشور به آسيب شناسي اثرات قوانين و مقررات ارزي، 
تجاري و گمركي بر اقتصاد صنايع پالستيك پرداخت 
و گف��ت: در س��ال ۱4۰۰ حق��وق ورودي و ماليات بر 
ارزش افزوده براي نهاده هاي توليدي، ۵ برابر شده است 
كه نمونه »خود-تحريمي« اس��ت. عدم وجود مرجع 
تشخيص و اعالم نظر در خصوص رديف هاي فرعي ايجاد 
شده در HS مورد ديگري از موانع است. وي افزود: »عدم 
به روز  بودن شناس��ه هاي ارزش فصل 39 و تطويل در 
تشريفات ترخيص كاال، عدم وجود امكانات آزمون و اعالم 
نظر در خصوص اقالم صادراتي مانند كامپاند در داخل 
كشور و تشكيل پرونده قاچاق براي كاالهي صادراتي، 
عدم درج مشخصات كامل كاال در اظهارنامه هاي ارايه 
ش��ده به گمركات اجرايي، عدم اعالم نظر انجمن ها و 
سنديكاهاي مرتبط درخصوص سواالت ارزش يا كاربرد 
كاال، عدم به روز رساني ارزش كاالهاي صادراتي موضوع 
كارگروه تبصره ۲ ماده ۲۲ آ.ا.ق.ا.گ، عدم امكان ترخيص 
 درصدي ماش��ين آالت مرتبط با صنعت پالس��تيك 
به صورت درصدي، تطوي��ل در ارزيابي و كنترل هاي 
صورت پذيرفته توسط كارشناسان مجازي گمرك، 
عدم صدور مجوزهاي قانوني در موعد قانوني 7 روزه و 
عدم پذيرش سابقه ترخيص، قطعي سامانه ها و رسوب 
كاالها در بنادر و گمركات كشور« از ديگر موارد خود- 

تحريمي است.

تدوين 371 بسته سرمايه گذاري 
براي فعال سازي معادن كوچك

فارس |رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني گفت: در راستاي اجراي طرح احياي معادن و 
فعال سازي معادن كوچك، 37۱ بسته سرمايه گذاري 
براي راه اندازي و پيش��برد اه��داف اين بخش تدوين 
شده است. وجيه اهلل جعفري، رييس سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني در جلسه پايش اقدامات 
و برنامه هاي طرح احياي و فعال سازي معادن كوچك 
اظهار داشت: بسته هاي مزايده براي اجرا در ۱۰ استان 
كشور و به صورت پايلوت در استان هاي مازندران و كرمان 
تهيه شده است كه در گام نخست، معادن زغال سنگ، 
مس، سنگ آهن، پلي متال و كروميت را شامل مي شود. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسته ها 
به صورت هدفمند تهيه شده و در آن فرآيند واگذاري 
و همچنين جاي��گاه مجموعه هاي حمايتي همچون 
صندوق بيم��ه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني 
مشخص شده اس��ت. وي با بيان اينكه در ارديبهشت 
امسال 6۱ معدن احياي و فعال شده است، افزود: سال 
گذشته ۲۵3 معدن كوچك و متوسط در كشور احيا و 
فعال شد. همچنين طي اين مدت ۱۵ واحد فرآوري به 
منظور صدور جواز تاسيس، افزايش ظرفيت و تامين مواد 
اوليه ايجاد شد. وي با بيان اينكه تاكنون 47۰ معدن از 
ابتداي طرح تاكنون احياي و توسعه يافته است، گفت: 
فعال سازي ۲۰۰ معدن در سال جاري مورد توجه است.

در نامه خودروسازان به رييس كميسيون صنايع مجلس مطرح شد

موافقت با آزادسازي واردات خودرو

دود  اختالف  صمت  و  بانك مركزي با گمرك  به چشم توليد مي رود

ترخيص كاالهاي وارداتي متوقف شد
تعادل- گروه تجارت |

اختالل در س��امانه هاي تجارت ميان گم��رك و وزارت 
صمت باعث ش��ده تا امكان ثبت منشأ ارز براي كاالهاي 
وارداتي وجود نداشته باشد و ترخيص كاال از مبادي رسمي 
متوقف شود. بانك مركزي با ارسال نامه اي به گمرك ايران 
اعالم كرد: پيرو تكليف سازمان بازرسي كل كشور به اين 
بانك، از پانزدهم ارديبهشت ١4٠٠ امكان ارايه اطالعات 
تأمين ارز از طريق وب سرويس به صورت مستقيم به آن 
سازمان فراهم نخواهد شد و بايد اطالعات از طريق سامانه 
جامع تجارت دريافت شود. اما واردكنندگان مي گويند 
كه چندين روز است كه وارد مشكل عمدي ارتباط منشأ 
ارز ش��ديم و امكان صدور مجوز بارگيري وجود ندارد. به 
گفته آنها، ظاهرا دارو و مواد اوليه دارويي و بيمارس��تاني 
چندين شركت به صورت فوري در گمركات به دليل اين 
لج بازي سازماني در حوزه منشأ ارز، امكان ترخيص ندارند. 
هم اكنون گمرك، سامانه جامع تجارت و بانك مركزي هر 
كدام ديگري را مقصر مي دانند؛ در حالي كه مصوبه شوراي 

فناوري بدون زيرس��اخت الزم صادر شده و حاضر به لغو 
آن هم نيستند. در همين رابطه »خبرگزاري فارس« نيز 
نوشت: در سال مزين به نام توليد، مانع زدايي و پشتيباني ها، 
با اختالل سامانه هاي تجارت وزارت صمت و سامانه جامع 
گمرك امكان ثبت منشأ ارز در گمركات سراسر كشور با 
مشكل مواجه شده و بازرگانان و واردكنندگان نمي توانند 
كاالي خود را از گمركات ترخيص كنند. طبق روال قديم 
بازرگانان از س��امانه جامع تج��ارت كاالي خود را ثبت 
سفارش كرده و پس از تاييد و دريافت كد تخصيص، براي 
صادر شدن كد تخصيص ارز به بانك مراجعه مي كردند 
در مرحله بعد با ورود كاال به كشور با ارايه اسناد مالكيت 
و ساير اسناد مربوطه بانك كد س��اتا را به مشتري اعالم 
مي كرد و در فيلد منشأ ارز س��امانه EPL گمرك ثبت و 
بعد از تاييد بانك، كاال ترخيص مي ش��د. در حال حاضر 
از تاريخ ۱6 ارديبهشت سامانه جامع تجارت كه زيرنظر 
وزارت صمت است اعالم كرده كه منشأ ارز بايد از طريق 
اين سامانه ثبت شود و واردكنندگان با مراجعه به بخش 

عمليات گمركي و ترخيص، شماره كوتاژ و كد ساتا را وارد 
كنند تا براي گمرك ارس��ال شود. در همين باره مهدوي 
مديرعامل يك ش��ركت بازرگاني و توليدي با بيان اينكه 
يك هفته است سامانه جامع تجارت مي گويد: اطالعات 
را به گمرك ارسال كرده ايم اما گمرك مي گويد اطالعات 
را دريافت نك��رده و نمي ت��وان كاال را ترخيص كرد. اين 
واردكننده عنوان مي كند: طي يك هفته اخير ترخيص كاال 
از گمركات سراسر كشور متوقف شده است.گمرك و وزارت 
صمت هميشه با هم مشكل داشتند اما ديگر قابل تحمل 
نيست كه در سال حمايت از توليد كه بايد موانع برداشته 
شود و پشتيباني كنند وضع به اينجا رسيده است.بازرگان 
ديگ��ري كه نمي خواهد نامش فاش ش��ود در اين باره به 
فارس مي گويد: بارها با سامانه EPL گمرك تماس گرفتيم 
آنها مي گويند اطالعاتي دريافت نكرده است و مسووالن 
سامانه جامع تجارت نيز معتقدند كه اطالعات را به گمرك 
ارسال كرده اند.وي ادامه مي دهد: هيچ دستگاهي پاسخگو 
نيست و نمي گويند كه مقصر هستيم. كاالي ما فاسدشدني 

و يخچالي است كه هر آن امكان خراب شدن آن وجود دارد. 
عالوه ب��ر آن هزينه انبارداري را به آن بايد اضافه كرد. چه 
كسي مسووليت عملكرد ناصحيح و اختالفات دستگاه هاي 
دولت را مي پذيرد؟ از آنس��و، باره مه��رداد جمال ارونقي 
معاون فني گمرك به فارس گفت: ط��ي چند روز اخير 
بسياري از واردكنندگان همين مشكل را داشته اند كه اين 
مساله بايد حل شود. وي پيش از اين در مورد از رسوب و 
افزايش دپوي كاالهاي اساسي در گمركات و بنادر خبر 
داده و گفت: براساس آمارهاي اعالمي بالغ بر 6 ميليون تن 
كاالي اساس��ي در مبادي رسمي كشور رسوب كرده كه 
يكي از داليل آن ابالغ نشدن رويه ترخيص 9۰ درصدي 
از س��وي وزارت صمت است. بنابر آمارها، طبق طي يك 
ماه اخير حجم كاالهاي اساسي رسوب شده در گمركات 
از 4 ميليون تن به 6 ميليون تن افزايش يافته در حالي كه 
در روزهاي اخير اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
براي كاهش رسوب جلسه گذاشته و موارد را مصوب كرده 

بودند كه عملياتي نشد.

وزير صمت تشريح كرد
جزييات تدوين سه بسته رفع موانع توليد

وزير صنعت، معدن و تجارت با تش��ريح جزييات تدوين 
3 بسته  پيش��نهادي براي مانع زدايي و حمايت از توليد، 
گفت: تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و ارز الزم براي 
واردات مواد اوليه از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات و 
ارز اشخاص امكان پذير شد. عليرضا رزم حسيني، با اشاره 
به رش��د توليد در صنعت لوازم خانگي طي سال گذشته 
و با تاكيد بر اينكه وزارت صمت متولي و مسوول تجارت 
بين المللي در كشور است، گفت: وزارت صمت حامي توليد 
است و هدف ما اين است كه در داخل وزارت صمت مانعي 
براي توليدكنندگان و صنعتگران وجود نداشته باشد. وي 
اظهار داشت: براي سال ۱4۰۰ توليد ۱6.6 ميليون دستگاه 
لوازم خانگي و 3۰۰ ميليون دالر صادرات هدف گذاري شده 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامگذاري سال 
از سوي مقام معظم رهبري درخصوص توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها به برخي از اقدامات وزارت صمت در راستاي 
تحقق شعار سال اشاره كرد و گفت: از ابتداي سال وزارت 

صمت با برگزاري جلس��ات متعدد، با مش��اركت بخش 
خصوصي و با يك نگاه كارشناسانه اقدام به تدوين بسته  
پيشنهادي در زمينه مانع زدايي و حمايت از توليد كرد و با 
ارايه اين بسته در سه سطح وزارت صنعت، دولت و مجلس 
شوراي اسالمي، نسبت به معرفي مانع ها و مشكالت حوزه 
توليد و پيش��نهاد راه حل هاي كارشناسي براي رفع آنها 
ارايه داد كه در صورت تصويب سريع اين پيشنهادات در 
س��تاد اقتصادي دولت، بسياري از مشكالت حوزه توليد 
حل خواهد شد. رزم حسيني با تاكيد بر مشاركت بخش 
خصوصي در احصاي مشكالت حوزه توليد گفت: با توجه 
به اينكه وزارت صمت يكي از متوليان حوزه توليد اس��ت 
بسته اول در رابطه با مقررات و اختيارات درون سازماني 
وزارت صنعت تدوين شد و در گام نخست موضوع تفويض 
اختيارات و حذف مقررات و بخشنامه هاي زائد اجرا شد. 
زير صمت با اشاره به نقش ساير دستگاه ها در حوزه توليد، 
بسته دوم را مربوط به عملكرد و اختيارات ساير دستگاه ها 

عنوان كرد و افزود: بسته دوم مربوط به ساير دستگاه هاي 
مرتبط با حوزه توليد اس��ت كه دولت مستقيم تصويب 
مي كند و بسته سوم مربوط به قوانين مزاحم و مربوط به 
مجلس شوراي اسالمي است كه هفته گذشته به صورت 
كتبي براي رييس مجلس ارسال شد. وي از مديران صنعت 
لوازم خانگي خواست تا مشكالت و موانع توليد و پيشنهاد 
براي رفع آن ها را ارايه كنند. وي گفت: به عنوان نمايندگان 
بخش خصوصي و كساني كه در ميدان هستيد، پيشنهادات 
خود را در خصوص اقداماتي كه وزارت صمت راسا مي تواند 
در رفع موانع توليد انجام دهد را ارايه دهيد. رزم حسيني 
تاكيد كرد: هدف ما اين اس��ت كه در داخل وزارت صمت 
مانع و مشكلي براي توليد كنندگان و صنعتگران وجود 
نداشته باشد و بتوانيم به مشكالت برسر راه توليد كنندگان 
كه مربوط به ساير دستگاه هاست بپردازيم. وي با استناد 
به مصوبات ۱77 و ۲۱4 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
و با تاكيد بر حمايت وزارت صمت از توليد، تصريح كرد: با 

پا فشاري وزارت صمت و حمايت رييس جمهور مصوبات 
خوبي در جهت تسهيل توليد تصويب شد كه بر اساس آنها 
تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي و ارز الزم براي واردات 
آنها از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص 
به توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه امكان پذير 
شد و مشكالت موجود در اين بخش تا حد زيادي مرتفع 
شد. وزير صمت با تاكيد بر اينكه وزارت صمت مدافع توليد 
كشور اس��ت و در اين زمينه نياز به همكاري و مساعدت 
ساير دستگاه ها است، گفت: تشكل ها و بخش خصوصي 
بايد در زمين��ه رفع موانع توليد و اينكه چ��ه اقداماتي را 
وزارت صم��ت مي تواند انجام دهد كه موانع رفع ش��ود و 
توليد افزايش يابد را پيشنهاد دهند. وي با تاكيد بر اينكه 
توليدكنندگان بايد مدافع مصرف كننده باش��ند، عزم و 
تالش جدي بخش خصوصي و توليد را در كنار حمايت 
و همكاري ساير دستگاه ها در افزايش توليد و تحقق شعار 

سال ضروري دانست.
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خبرروز

استقرار ۸ تيم  در شهرستان هاي زلزله زده 
نماينده اعزامي رييس سازمان بهزيستي كشور در بازديد از مناطق زلزله زده خراسان شمالي از استقرار هشت تيم محب و اورژانس 
اجتماعي در ساعات اوليه حادثه در اين مناطق خبر داد. محمدرضا كاظم زاده گفت: بازديد خانه به خانه ۱۳۰۰ مددجوي بهزيستي 
در روستاهاي شهرستان گرمه و جاجرم در جريان اس��ت. او ادامه داد: در بازديد از روستاهاي شهرستان گرمه و جاجرم برآوردهاي 
اوليه از خسارات وارده به اين مناطق در حال انجام است، به طوري كه تاكنون در شهرستان گرمه ۴۵ خانوار و در شهرستان جاجرم 
۷۰ خانوار دچار آسيب شدند بنابراين بهزيستي در ساعات اوليه ۸ تيم محب را در شهرستان هاي زلزله زده مستقر كرده و هم اكنون 

بازديد از منازل مددجويان در دست اقدام است.

جامعه ديدگاه

 حاشيه نشيني 
و عرضه  مواد مخدر

زنان در مناطق حاشيه نش��ين به دليل مشكالت 
زيس��تي و اجتماعي ۲ تا ۵ برابر مردان به مصرف 
موادمخدر روي مي آورند. محمدرضا محبوب فر، 
جامعه شناس و پژوهشگر آسيب هاي اجتماعي 
در خصوص معض��ل حاشيه نش��يني و افزايش 
اعتياد در اي��ن مناطق گفت: در ح��ال حاضر در 
كش��ور ما مواد مخدر و دسترسي به آن در سطح 
شهر بيش��تر متوجه مناطق حاشيه نشين است 
و مي ت��وان گفت ۸۰ درصد از مواد مخدر كش��ور 
در مناط��ق بد مس��كن و حاشيه نش��ين وجود 
دارد ك��ه به دليل تش��كيل كولون��ي و گروه هاي 
ناهنجار در اين مناطق كه دور از شهرند است. اين 
جامعه شناس و پژوهشگر آسيب هاي اجتماعي 
افزود: خري��د و فروش و ترانزيت م��واد مخدر به 
دليل گس��ترش خالفكاران و افراد ن��ا به هنجار 
در اي��ن مناطق به راحتي ص��ورت مي گيرد و در 
ح��ال حاضر بيش از ۷۰ درص��د از معتادين زنان 
و مردان س��اكن مناطق حاشيه نشين هستند. او 
اظهار كرد: متأسفانه مناطق حاشيه نشين داراي 
مسكن هاي غيربهداشتي هستند و به دليل اينكه 
در اي��ن مناطق زنان ۲ تا ۵ برابر بيش��تر از مردان 
متوجه بسياري از خشونت ها و نا به هنجاري هاي 
اجتماعي قرار دارند بيشترين ميزان مصرف مواد 
مخدر را دارن��د چراكه زنان ب��ه داليلي از جمله 
زيس��تي، اجتماع��ي، خانوادگ��ي و فرهنگي در 
معرض بسياري از خشونت ها قرار دارند و به سمت 
مصرف مواد مخدر كشيده مي شوند. محبوب فر 
با اشاره به اينكه بسياري از كمپ هاي ترك اعتياد 
در مناطق حاشيه نشين وجود دارد، بيان كرد: در 
خصوص حل چنين معضلي ابتدا بايد بدانيم كه 
بحث آس��يب هاي اجتماعي به صورت زنجيروار 
به يكديگر متصل اند و براي حل يك مشكل بايد 
زيرمجموعه هاي بروز آن مشكل حل شود بنابراين 
براي حل اين معضل راهي جز مديريت اين مناطق 
به لحاظ توزيع امكانات و اشتغال زايي وجود ندارد 
چراك��ه فقر و بيكاري پيش زمينه بروز بس��ياري 
از مش��كالت از جمله افزايش اعتي��اد در مناطق 
حاشيه نشين اس��ت، همچنين مي توان مشاغل 
داخل ش��هري مانند خدمات يا كس��ب وكارهاي 
تجاري، كارگاه هاي توليدي و صنايع كوچك را در اين 
مناطق ايجاد كرد تا ضمن جذب افراد به بازار كار از فقر 
و بيكاري و در نهايت از مصرف مواد مخدر توسط افراد 
جلوگيري كرد. اين جامعه شناس در آخر تاكيد كرد: 
در نهايت بايد براي حل معضلي به نام حاشيه نشيني 
به مبدا افرادي كه اقدام به مهاجرت به شهرها و پس 
از آن حاشيه نشيني كرده اند رجوع كنيم و با باز ساخت 
اجتماعي و توزيع مناسب امكانات بتوانيم از مهاجرت 
معكوس اس��تفاده كرده و افراد را به شهرهاي محل 

زندگي خودشان باز گردانيم.

۲۳۳   فوتي جديد كرونا  در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۲۳۳ بيمار 
كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست 
دادند. به گزارش مركز روابط عمومي و 
اطالع رس��اني وزارت بهداشت، تاكنون 
دو ميلي��ون و ۲۹۶ ه��زار و ۳۰۰ نفر ُدز 
اول واكسن كرونا و ۴۲۵ هزار و ۲۱۲ نفر 
ني��ز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به 

دو ميليون و ۸۲۰ هزار و ۵۱۲ ُدز رسيد. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۲ هزار و ۷۸۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
شد كه هزار و ۶۰۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 

بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون 
و ۷۹۲ هزار و ۲۰۴ نفر رسيد. خوشبختانه 
تاكنون دو ميليون ۲۷۲ هزار و ۷۱۹ نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. پنج هزار و ۱۵۸ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارن��د. تاكنون ۱۸ ميليون 
و ۴۱۸ هزار و ۹۸۳ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام ش��ده است. در حال حاضر ۳ شهر كشور 
در وضعيت قرمز، ۲۶۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۸۳ 

شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

هرگونه  نشست  انتخاباتي پرمخاطره  است
فرمان��ده عملي��ات مقابله ب��ا كرونا در 
كالن شهر تهران با اشاره به اينكه وضعيت 
رنگ بندي كرونايي شهر تهران نارنجي 
است، اعالم كرد كه ما با هرگونه ازدحام 
و گردهمايي در تهران مخالف هس��تيم 
و از نظر بهداش��تي آنها را مخاطره آميز 
مي داني��م. دكت��ر عليرضا زال��ي درباره 
شناسايي ويروس موتاسيون يافته هندي 

و آفريقاي��ي در تهران، گفت: با توجه به توالي يابي هاي 
 انجام ش��ده هن��وز ش��واهد قطع��ي از ويروس هاي 
جه��ش يافته در ته��ران را رصد نكرديم ام��ا قطعا در 
تهران هم وي��روس جهش يافته وجود دارد؛ زيرا وقتي 
در اس��تان هاي متعدد تعداد قابل توجه��ي از اين نوع 
ابتال گزارش شده است، بدون ترديد در تهران هم اين 
انواع جهش يافته وجود دارد زيرا تهران حجم بااليي از 
ارتباطات بين استاني را تجربه مي كند و مقصد بسياري از 

سفرها است. بنابراين دوراز انتظار نيست در 
تهران هم انواع جهش يافته مشاهده شود. 
او افزود: تهران در حال گذر از خيز چهارم 
با ويروس جهش يافته انگليس��ي اس��ت 
بنابراين نماي بارز اپيدميولوژيك در حال 

حاضر با ويروس انگليسي است. 
زال��ي در ادامه درباره توصيه هاي س��تاد 
كروناي استان تهران در برگزاري نشست ها 
و ميتينگ هاي انتخاباتي ب��ه ويژه داوطلبان انتخابات 
رياس��ت جمهوري، اظهار كرد: ما ب��ا هرگونه ازدحام و 
گردهمايي در تهران مخالف هستيم و از نظر بهداشتي 
آنها را مخاطره آميز مي دانيم. ميتينگ هاي انتخاباتي 
طبيعتا به همين منوال خواهند بود زيرا هرچقدر هم 
پيش بيني و تمهيدات سختگيرانه اي اعمال شود باز هم 
چون ميتينگ ها يك ماهيت خودجوش دارند ممكن 

است در انتقال بيماري موثر باشند.

رصد ماهواره اي وضعيت تاالب هاي كشور آغاز مي شود
معاون محيط زيس��ت دريايي سازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت نس��بت به 
وضعيت تاالب ها در سال جاري با توجه 
به خشكسالي و كاهش بارش ها در تمام 
حوضه هاي آبريز هشدار داد. احمدرضا 
الهيج��ان زاده گفت: ب��ه دليل كاهش 
بارندگي و آغ��از زودهنگام گرما، ورودي 
به تاالب ها محدود ش��ده است و در سال 

جاري وضعيت مناس��بي از لحاظ مناب��ع آبي نداريم. 
او افزود: از س��وي ديگر در مقايسه با خشكسالي هاي 
ديگر مشاهده مي شود كه در سال آبي جاري، در تمام 
حوضه هاي آبريز كاهش بارش يكسان داشتيم درحالي 
كه در س��ال هاي قبل در زمان خشكس��الي برخي از 
حوضه هاي آبريز شرايط نرمال داشتند. معاون محيط 
زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد 
بر اهميت موضوع حق آبه ها و نياز آبي خطاب به مديران 
گفت: دوس��تان ممكن اس��ت در آينده نه چندان دور 

گرفتار مساله اي ش��وند كه آن هم بحث 
ترك فعل اس��ت. ترك فعل در دس��تور 
كار قوه قضاييه قرار گرفته است. با برخي 
دوستان مكاتبه ش��ده است و بحث ترك 
فعل را با جزييات دنبال مي كنند. به عنوان 
مثال دادگستري گيالن مكاتبه كرده و به 
تمام محورهاي مربوطه ورود كرده و حتي 
در حد ثبت تاالب در كنوانس��يون رامسر 
پيگيري كرده و گفته اس��ت كه اگر تا تاريخ مشخص 
شده مس��تندات ارايه نشود، به عنوان ترك فعل تلقي 
مي شود. او افزود: به هر دليلي بايد وظايف قانوني خود 
را انجام دهيم. نمي توانيم به قوه قضاييه بگوييم به دليل 
اينكه ۵۵ درصد آورد رودخانه كم ش��ده، به ما حق آبه 
ندادند. مديران كل حتما پيگيري الزم را انجام دهند و 
تمام تالش الزم صورت گيرد تا حق آبه تامين شود. هر 
اقدامي كه صورت مي گيرد نيز رونوشت آن به سازمان 

حفاظت محيط زيست ارسال شود.

بالتكليفي بيمه تاكسيرانان

چرا تامين اجتماعي شفاف سازي نمي كند؟
تع�ادل | علي رغم توافق نامه س��ازمان 
تامين اجتماعي با سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور مبني بر به روزرساني 
ليست رانندگان تاكسي و جايگزيني ۷ هزار راننده فعال 
در حوزه حمل و نقل اين كار اجرايي نشده و بيمه رانندگان 

تاكسي همچنان بالتكليف باقي مانده است.

  حق بيمه رانندگان تاكسي پرداخت نشده
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهرهاي كشور در تشريح 
آخرين وضعيت بيمه رانندگان تاكس��ي گفت: از سال 
۱۳۸۹ مصوب��ه اي وجود دارد ك��ه ۵۰ درصد حق بيمه 
رانن��دگان حمل و نقل درون ش��هري را دولت با عنوان 
يارانه بيمه پرداخت مي كند؛ در حقيقت رانندگان فقط ۵۰ 
درصد از حق بيمه خود را پرداخت مي كنند. از آن سال و به 
صورت دوره اي اين ليست ها توسط دستگاه هاي متولي 
مانند ش��هرداري ها و اصناف به روز مي شد و به سازمان 
تامين اجتماعي ارسال مي ش��د و رانندگاني كه پروانه 
فعاليت داشتند مي توانستند از اين امكان استفاده كنند.

مرتض��ي ضامني افزود: در س��ال ۱۳۹۲ س��ازمان 
تامين اجتماعي اع��الم كرد به عل��ت اينكه تعداد 
افراد بيشتر از س��قف اعتبار تخصيصي دولت شده 
اس��ت ليس��ت رانندگان فريز ش��ده و ديگر امكان 
به روز رساني آن را ايجاد نكرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ 
بر اس��اس پيگيري هاي انجام شده از سوي اتحاديه 
تاكسيراني هاي شهري كشور و سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور مقرر ش��د س��ازمان تامين 
اجتماعي فهرس��تي از رانندگان را در اختيار ما قرار 
دهد تا بتوانيم بررسي كنيم كه وضعيت چگونه است.

او ادامه داد: نهايتا يك فهرس��ت ۴۷۰ هزار نفري در 
اختيار مجموعه وزارت كش��ور قرار داده ش��د؛ اين 
فهرس��ت با بانك هاي اطالعاتي رانندگان فعال در 
حمل و نقل عمومي در وزارت كشور در بخش هاي 
مختلف چه زيرمجموعه صنف و چه شهرداري ها و 
همه ناوگاني كه فعال هستند و از سوخت يارانه اي 
استفاده مي كنند مقايسه ش��د و نهايتا ۵۰ درصد 
ليستي كه سازمان تامين اجتماعي در اختيار قرار 
داده بود در هي��چ يك از بانك هاي اطالعاتي مرجع 

حوزه حمل و نقل نبودند.

  رانندگاني كه از ليست بيمه جا مانده اند
وي تاكيد كرد: به اي��ن ترتيب مي توان گفت اين تعداد 
افراد يا از ابتدا اش��تباهي با عنوان راننده بيمه شده اند و 
اصال راننده نبودند يا از سال ۱۳۹۲ تاكنون از حوزه حمل و 
نقل خارج شده اند، اين درحالي است كه ما تعدادي راننده 
داريم كه به علت اين مشكل در اين سال ها امكان اينكه 
بيمه شوند را نداشته اند، لذا از طريق وزارت كشور، موضوع 
را از سازمان تامين اجتماعي پيگير شديم تا بتوانيم با ايجاد 
فرايند حذف و اضافه شرايطي را ايجاد كنيم تا افرادي كه 
درحال حاضر بيمه هستند اما راننده نيستند و به نوعي 
ذيحق استفاده از اين يارانه دولتي نيستند را حذف كنيم و 
به ازاي آن رانندگان فعال كه درحال حاضر در حوزه حمل 
و نقل عمومي فعاليت مي كنند را بيمه كنيم. مديرعامل 
اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور با تاكيد بر اينكه در 
صورت تحقق فرايند ساماندهي و حذف و اضافه، ۴ رويداد 
مطلوب به همراه دارد، افزود: در اين شرايط قانون تصويبي 
مجلس و به دنبال آن اعتباري كه دولت از اين سرفصل 
تخصيص مي دهد در مسير اصلي خود هزينه مي شود. 
برآورد ما نشان مي دهد با ۸۰ درصد اين تعداد امكان اين 

هست كه تمام رانندگان فاقد بيمه را بتوانيم بيمه كنيم.
مرتضي ضامني افزود: نهايتا در آبان ماه س��ال گذشته 
با هماهنگي كه انجام ش��د مقرر بود در طرحي پايلوت 
اطالعات ۷ هزار راننده واجد شرايط را در اختيار سازمان 
تامين اجتماعي قرار دهيم تا جايگزين ليس��ت حذفي 

ش��وند كه براي تحقق اين مس��اله تفاهم نامه اي ميان 
س��ازمان تامين اجتماعي و س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كشور منعقد ش��د، اما متاسفانه سازمان 
تامين اجتماعي كار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هايي 
همچون اخذ مجوز از س��ازمان هدفمندي يارانه ها و... 
را مط��رح كرد لذا كار تاكنون به طول انجاميده و فرايند 
اجرايي آغاز نشده است، اين درحالي است كه اجراي اين 
طرح هيچ بار مالي جديدي براي دولت به همراه ندارد و 
صرفا با ساماندهي اين بخش، تعدادي از افرادي كه ذيحق 
نيستند از ليست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل 

از بيمه برخوردار مي شوند.
ضامني در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود درباره 
افزايش نرخ تاكس��ي ها با اش��اره به افزاي��ش ۲۵ تا ۳۵ 
درصدي نرخ كرايه تاكسي در شهرهاي مختلف كشور، 
رقم تعيين شده براي سال جاري را كمتر از تورم اعالمي 
دانس��ت و افزود: امس��ال نرخ تورمي كه از سوي بانك 
مركزي اعالم شد، نزديك ۴۰ درصد بود و امسال به طور 
ميانگين، نرخ كرايه هاي تاكسي ۲۵ تا ۳۵ درصد افزايش 

يافته است.
او در پاسخ به سوالي درباره چرايي اجراي افزايش قيمت از 
ابتداي ارديبهشت ماه گفت: فرآيند افزايش قيمت كرايه 
تاكسي ها در قانون فرآيندي تعريف شده است و هر ساله 
اس��فند ماه اين فرآيند شروع مي شود و در شوراي شهر 
تصويب و در فرمانداري تاييد و نهايتا ابالغ و اجرا مي شود.

گزارش

رويداد

فرزند كش��ي، اخباري كه طي چند ماه اخير بارها و 
بارها با آن مواجه ش��ده ايم، اما اين مورد آخر نوعي 
ديگر از اين واژه را به رخ مي كشد. در بسياري از موارد 
فرزند كشي توسط پدر و به دليل مسائل ناموسي رخ 
داده است، اما در مورد قتل بابك خرمدين كارگردان 
سينما مساله آنقدر ش��وكه كننده است كه باور آن 
حتي با اعتراف صريح پدر و مادر هم س��خت است. 
اينكه ابتدا مشخص مي شود پدر به دليل رفتارهاي 
غير متعارف پسرش دست به چنين جنايتي زده و 
مادر نيز در اين جنايت او را همراهي كرده، مساله را به 
اندازه كافي بغرنج كرده بود اما وقتي پاي دو قتل ديگر 
در اين پرونده به ميان آمد روي ديگر از ماجرا نمايان 
شد كه ش��ايد تا به حال هيچ كدام از ما با آن مواجه 
نشده بوديم. اينكه پدر و مادري با همكاري يكديگر 
دو فرزند خود را كشته و مثله كنند. اين زن و شوهر 
ابتدا در س��ال ۹۰ داماد خود را به قتل مي رس��انند، 
در س��ال ۹۷ دخترشان را و سه س��ال بعد در كمال 
خونسردي دست به قتل پسري مي زنند كه تنها به 
دليل دلتنگي خانواده از غربت به ايران باز مي گردد تا 
در كنار آنها زندگي كند. بي خبر از آنكه قرار است به 
سرنوشت شوم خواهرش دچار شود. اما چنين افراد 
و چنين اقداماتي نبايد در حد يك خبر باقي بمانند. 
اين مسائل بايد از ديد جامعه شناسي و روانشناسي 

مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. 
»مصطفي فروتن« روانشناس و رفتارشناس اجتماعي 
درباره قتل بابك خرمدين كارگردان سينما توسط پدر 
و مادرش، در پاس��خ به اين سوال كه چه چيزي باعث 
مي شود كه پدر و مادر اقدام به قتل برنامه ريزي فرزند 
مي كند، تصريح كرد: وقتي كه صحبت از برنامه ريزي 
مي شود، يعني از قبل درباره اين ماجرا فكر شده است 
حاال اين پرسش مطرح مي شود كه چرا بايد از قبل روي 
يك قتل فكر شود آن هم توسط والدين؟ اساسا قتل در 
جرايم بزرگ نش��ان از فقدان هوش هيجاني در افراد 
دارد و مهارت حل مساله را در آنها زير سوال مي برد.در 

حقيقت كسي كه درگير جرمي مانند قتل مي شود، نياز 
به يك انگيزه ق��وي دارد. يعني براي انجام چنين فعل 
بزرگ مجرمانه اي فرد هم نيازمند يك انگيزه قوي است 

و هم فاقد هوش هيجاني و مهارت حل مساله.
او ادامه داد: حال اين پرس��ش پيش مي آيد كه كار 
به چه جايي رسيده است كه فرد عزيزترين موجود 
زندگي اش را خودش با دس��تان خود و با مشاركت 
همس��رش از بين مي برد. از نظر روانپزش��كي براي 
اغلب افراد نرمال بچه تنها موجودي اس��ت كه پدر 
و م��ادر حاضرند به خاط��ر آن از تم��ام ارزش هاي 
خودش��ان بگذرند.اما اينكه مي بينيم پدر و مادري 
فرزند خود را از بين مي برند بايد بگويم كه اين يك 
اختالل روانپزش��كي قطعي است به انضمام انگيزه 
قوي مجرمانه.حال اينكه اين انگيزه قوي مجرمانه 
چيس��ت از آنجا كه اطالعات كافي در خصوص اين 
پرونده نداريم و مستندات در حد اقرارها و اعترافاتي 
اس��ت كه ممكن است تغيير كند، حدسيات درباره 

انگيزه ها درست نيست.

     فرزندكشي باعث تشديد التهابات در جامعه 
مي شود

فروتن درب��اره تبعات اجتماعي چني��ن حادثه اي 
خاطرنش��ان كرد: جنب��ه عمومي ج��رم از منظر 
روانشناسي و جامعه شناس��ي به دليل اينكه باعث 
تش��ويش اذهان عمومي مي ش��ود، داراي اهميت 
است. اينگونه اتفاقات باعث توليد ترس و نااميدي در 
جامعه مي شود، چنين قتل هايي در جوامع ملتهب 
كه داراي زيرساخت هاي آسيب ديده و در حال گذار 

است، باعث تشديد التهابات مي شود.

    س�اختار فرهنگي و فق�دان دانش زندگي 
عامل قتل هاي خانوادگي در كشور

فروتن همچنين درباره تحليل قتل هاي خانوادگي 
در كش��ور گفت: س��اختار فرهنگي و فقدان دانش 

زندگي دو عامل كليدي و مهم در بروز چنين وقايعي 
است. درباره اينكه چرا گفتم وقايع نه حوادث نيز بايد 
بگويم كه در علم حقوق م��ا حوادث و وقايع را از هم 
تمييز مي دهيم. وقتي درباره وقايع صحبت مي كنيم 
كه انديشه از قبل طراحي شده و يك اراده قبلي در 
خص��وص آن وجود دارد. وقتي ي��ك گروهي به هر 
دليلي اقدام دسته جمعي براي حذف فيزيكي و ساقط 
ك��ردن حيات از يكي از اعض��اي خانواده مي كنند، 
نشان دهنده اين است كه متاس��فانه يك فرهنگ 
بيمار در كش��ور وجود دارد و اين افراد به درس��تي 
دانش زندگي را درك نكرده اند. بنابراين وقتي درباره 
چنين موقعيتي صحبت مي كنيم، متاسفانه جهل و 
جاهليت و توهم دانستن ها كه افراد دارند در مجموع 

باعث بروز چنين مشكالتي در جامعه مي شود.

  چرايي عدم پشيماني بعد از قتل 
و مثله كردن فرزند؟!

اين رفتارشناس درباره اينكه پدر و مادر پس از قتل 
ابراز پشيماني نداشته اند، گفت: از نظر رفتارشناسي 
انگيزه ها بسيار مهم هستند، حال درباره اينكه فردي 
از قتل فرزندش نادم نباشد بايد بگويم كه به صورت 
پيش فرض سه حالت وجود دارد، اول بيماري ، دوم 
فقدان هوش هيجاني و مهارت حل مساله، حالت سوم 
تركيب دو موضوع اول است. در بسياري از پرونده ها 
به طور مثال پدري تحت تاثير اعتياد، فرزندش با وي 
درگير ش��ده و او را با چاقو مصدوم مي كند، يا اينكه 
سرمسائل ديگري مانند ناموس و... به اشتباه اما فرزند 
خودش را از حيات ساقط كرده است. گاهي اين عدم 
پشيماني پس از قتل ناشي از بيماري است يعني فرد 
تحت تاثير مواد مخدر يا بيماري هاي روانپزش��كي 
اقدام به قتل كرده و باورش بر اين بوده كه كار درستي 
كرده است، از اين دس��ت پرونده ها بسيار است كه 
فرد تحت تاثي��ر دارو يا مواد محرك مرتكب چنين 

قتل هايي شده است. 

فرزندكشي  و  تشديد  التهابات  در جامعه
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