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يادداشت- 1

پذيرش ارزپاشي يا استعفا
اظهارنظرهايي كه اخيرا در 
خصوص تالش دولت براي 
افزاي��ش نرخ ارز و فش��ار بر 
بانك مركزي براي ارزپاشي 
در برخي رس��انه ها منتشر 
مي شود، هنوز از سوي منابع 
رسمي تاييد نش��ده است، 
بنابراين نمي ت��وان تحليل 
جامع��ي در خصوص آنه��ا ارايه ك��رد. ضمن اينكه 
نشانه اي در بازار ارزي مش��اهده نمي شود كه بانك 
مركزي اقدام به توزيع گس��ترده ارز كرده باشد، چرا 
كه اگر ارزپاش��ي صورت گرفته ب��ود، نرخ دالر طي 
روزه��اي اخير در داالن صعودي ق��رار نمي گرفت و 
نزولي مي ش��د. بنابراين احتماال يا بانك مركزي در 
اين زمينه مقاومت كرده است يا اينكه دولت برنامه 
جايگزيني در دستور كار قرار داده است. البته معموال 
دولت ها در آخرين هفته ها و ماه هاي س��ال است كه 
دس��ت به يك چنين اقداماتي مي زنن��د. در بهمن و 
اسفندماه هر سال كه بخش اصلي هزينه هاي دولت 
از راه مي رس��د و گاهي تا يك چهارم كل هزينه هاي 
س��االنه در اين ماه هاي پاياني سال صرف مي شود، 
دولت هايي كه كس��ري بودجه دارن��د يا درآمدهاي 
نفتي ش��ان كاهش پيدا ك��رده، از طريق بازي با نرخ 
ارز و اس��تقراض از بانك مرك��زي تالش مي كنند تا 
نيازهاي خود را بر طرف كنند. اما در ماه هاي ابتدايي 
س��ال و در فصل بهار كمتر ش��اهد ارزپاشي از سوي 
دولت ها در بازار بوده ايم. از س��وي ديگر اين احتمال 
وجود دارد كه حساب هاي خزانه در ماه هاي ابتدايي 
سال، تراز نباش��د، در اين صورت دولت ها از بانك ها 
استقراض كرده و نيازهاي خود را بر طرف مي كنند. 
در اي��ن ميان موض��وع عدم ت��راز بدهي هاي دولت 
به بخش هاي مختلف باعث مي ش��ود تا در ماه هاي 
پاياني دولت ها از بانك مركزي بخواهند تا با افزايش 
نرخ تس��عير دارايي هاي خارجي، بدهي هاي خود را 
پوشش دهند. اين روند در زمان دولت دهم به همين 
شكل اجرا شد. وقتي كشورمان در سال هاي ابتدايي 
دهه 90 تحريم ش��د، فروش نفت كشورمان ناگهان 
به يك س��وم يا يك چهارم كاهش پي��دا كرد. دولت 
احمدي نژاد در آن زمان مايل بود تا قيمت ارز به سه 
برابر افزايش پيدا كند. چرا كه در آن برهه دولتي كه 
هر س��ال درآمدهاي نفتي باالي 100ميليارد دالر 
داشت؛ ناگهان به دليل تحريم ها با كاهش درآمدهاي 
نفتي به يك سوم مواجه شد و 30ميليارد دالر درآمد 
كسب كرد. از آنجا كه دولت وقت مايل بود تا همچنان 
هزينه هايش مثل س��ال هاي قبل باش��د و به اندازه 
قبل ريال خ��رج كند، اقدام به افزايش نرخ ارز كرد تا 
بتواند هزينه هاي خود را مانند قبل پوشش دهد. در 
آن زمان يك چنين اقدام��ي صورت گرفت و تالش 
شد تا نرخ ارز كه از زمان اصالحات هزار تومان بود به 
باالي 4هزار تومان افزايش پيدا كند.در واقع از سال 
76تا 84 كه دولت اصالحات روي كار بود، نرخ ارز با 
كمترين نوسانات ممكن روبه رو شد و نرخ ارز با ثبات 
مطلوبي به دولت نهم رسيد. درآمدهاي ارزي باالي 
كشور و ارتباطات مناسبي كه دولت اصالحات ايجاد 
كرده بود، باعث شدند تا نرخ ارز در سال هاي ابتدايي 
دولت احمدي نژاد ثبات داش��ته باشد، اما با رسيدن 
ايام تحريم هاي اقتصادي، دولت وقت ديگر نتوانست 
ثبات موجود در نرخ ارز را تداوم بخشد و در آن برهه 
نرخ ارز به باالي 4هزار تومان رسيد. در آن سال ها اين 
منطق وجود داشت كه با توجه به كاهش درآمدهاي 
ارزي كش��ور، نرخ ارز افزايش پيدا كند و متعاقب آن 
نيز نرخ محاسبه تسعير باال برود تا بدهي هاي دولت 
صفر شود. با شكل گيري دولت تدبير و اميد در سال 
92، نرخ ارز باز هم سرنوش��ت مشابهي را طي كرد. 
احمدي ن��ژاد نرخ ارز را باالي 4ه��زار تومان تحويل 
داد، اما دولت روحاني با توجه به برنامه ريزي هايي كه 
براي برجام داشت و دروازه هايي كه در خصوص ورود 
ارزهاي مسدودي و... به كشور باز شد، نرخ ارز در ابتدا 
روند كاهش��ي را طي كرد. در سال هاي ابتدايي سال 
92 و 93، نرخ ارز به زير 4هزار تومان و بعد حتي به زير 
3هزار تومان رسيد، اما بعد چهره هاي دولتي سقفي 
را براي نرخ ارز مش��خص كردند تا نرخ ارز بيش��تر از 
آن نزول نكند. اين روند تا س��ال 96 و 97 به همين 
شكل و شمايل تداوم داش��ت تا بعد از ظهور ترامپ 
در امري��كا و پس از آن خروج امري��كا از برجام، روند 
افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران دوباره از راه رس��يد. 
كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش دامنه هاي تحريم ها 
باز هم نرخ ارز را در داالن صعودي قرار داد تا به امروز 
كه ارز در محدوده قيمتي 23الي 25هزار تومان قرار 
دارد. در اين ش��رايط بايد ديد آيا دولت دوازدهم نيز 
مانند دولت دهم، براي پوشش بدهي هاي خود اقدام 
به افزايش نرخ تسعير و بازي با نرخ ارز مي كند يا اينكه 
بدهي ه��اي فزاينده اي را براي دول��ت بعد به يادگار 
مي گذارد. ريي��س كل بانك مركزي هم در برابر اين 
تصميم دولت يا بايد تن به خواسته رييس جمهوري 
بدهد، يا اينكه استعفا دهد و از دولت خارج شود. بايد 
ديد، همتي كدام راهكار را برمي گزيند؟ ارزپاشي را 
قبول مي كند يا اينكه از كابينه خارج مي شود؟ براي 
آگاهي از پاسخ اين پرسش بايد منتظر روزهاي آينده 

و تحوالت بعدي باشيم.

مرتضي عزتي

 »تعادل« وعده هاي برخي نامزدهاي انتخاباتي 
در خصوص پرداخت يارانه و تسهيالت را بررسي مي كند

رويكردهاي عوامانه در انتخابات باعث ثروتمند شدن اقشار برخوردار جامعه مي شود؟

سمفونيوعدهها
زهرا سليماني | همان طور كه از قبل نيز پيش بيني 
مي ش��د ردپاي رويكردهاي پوپوليس��تي و عوامانه در 
انتخابات 1400كش��ور ني��ز نمايان ش��د و تعدادي از 
نامزدهاي كس��ب كرسي رياست جمهوري كه پيش از 
اين نسبت به تهيه و تدوين صدها و بلكه هزاران صفحه 
برنامه ريزي ه��اي علمي در حوزه اقتصاد و معيش��ت 
مردم خبر مي دادند، ترجيح دادند به جاي رويكردهاي 
دشوار علمي و كارشناسي در حوزه اقتصاد از روش هاي 
سهل الوصول تر عوامانه و پوپوليستي در بخش اقتصاد 
و معيشت بهره بگيرند تا شانس آنها را براي پيروزي در 
انتخابات پيش رو افزايش دهد. بر اين اس��اس است كه 
يكي از نامزدها از تخصيص وام هاي 500ميليون توماني 
براي هر زوج ايراني خبر مي دهد، ديگري اعالم مي كند 
كه مبلغ يارانه هاي نقدي همه ايرانيان را به سرعت برق 
و باد به 450هزار تومان افزايش خواهد داد و فرد س��وم 
نيز از توزيع سبد غذايي با حضور 13قلم كاالي اساسي 
معادل 2500 كالري در هر روز خبر مي دهد. نامزدي از 
پايان دادن قطعي به تورم س��خن مي گويد بدون اينكه 
مشخص كند با اس��تفاده از چه مكانيسمي قصد دارد 
يك چنين ضرورتي را محقق كند و ش��مايل ديگري از 
افزايش چند برابري درآمد سرانه ايرانيان سخن مي گويد. 
اظهارنظرهايي كه هرچند شايد در اين دور با رنگ و لعاب 
جديد و عدد و رقم هاي تازه اي، مطرح ش��ده باشند، اما 
در واقع از جنس همان وعده هاي نافرجام و خطرناكي 
هستند كه پيش از اين طي سال هاي 84 تا 92 اقتصاد 
ايران را وارد دوره اي از نوسانات پي در پي و تمام شدني 
كرد كه تبعات آن حتي تا همين امروز هم تداوم دارد. اين 
وعده هاي عوامانه در حوزه اقتصاد كشورمان در شرايطي 
هر روز با شكل و ش��مايل متفاوت مطرح مي شوند كه 
اقتصاد ايران با رقم نقدينگي هولناك 3400هزار ميليارد 
تومان دس��ت به گريبان است. نقدينگي ويرانگري كه 
اغلب تحليلگران اقتصادي معتقدن��د، زيربناي دامنه 
وسيعي از مش��كالت كليدي اقتصاد كش��ور در حوزه 
تورم، كاهش ارزش پول ملي، توسعه پايه پولي، سقوط 
بازار سرمايه و... برآمده از آن است. طبيعي است افزايش 
حدود 10برابري يارانه هاي نقدي و پمپاژ نقدينگي به 
طرق مختلف، تاثي��ري ويرانگر بر دامنه هاي نقدينگي 
در جامعه خواهد داشت و زمينه بروز ابرتورم در كشور 
را تش��ديد خواهد كرد. اين در حالي است كه نهادهاي 
نظارتي انتخابات كه روند كلي فعاليت هاي نامزدهاي 
انتخاباتي را بررس��ي مي كنند، هيچ واكنشي نسبت به 
اين وعده هاي عوامانه و خطرناك در انتخابات نش��ان 
نمي دهند. »تعادل« با توجه به اهميت موضوع در جريان 
اين گزارش تحليلي تالش مي كند، نوري به ابعاد و زواياي 

گوناگون رفتارهايي بتاباند كه تالش مي كند از نيازهاي 
معيشتي شهروندان كمتر برخوردار سوءاستفاده كنند. 

  خطر پوپوليسم در اقتصاد
هرچند خانواده هاي ايراني از دهه 60 خورشيدي و در 
زمان اجراي طرح ه��اي كوپني با مفهوم حمايت هاي 
دولتي آش��نا ش��ده بودند، اما اعطاي يارانه هاي نقدي 
به هم��ه ايرانيان براي نخس��تين بار در زم��ان دولت 
احمدي ن��ژاد در س��ال 89 عملياتي ش��د. طرحي كه 
در زم��ان آن دولت و مجلس اصولگ��راي وقت، وعده 
داده بودند كه به س��رعت روند رشد توليد را در كشور 
محقق خواهد س��اخت و درآمد سرانه ايرانيان را تا حد 
چشمگيري ارتقا خواهد داد. اما اقتصاد ايران در شرايطي 
وارد دوازدهمين سال پرداخت يارانه هاي نقدي به همه 
ايرانيان مي شود كه به اعتقاد تحليلگران دامنه وسيعي 
از مشكالت امروز كشور برآمده از رويكرد غلطي است 
كه به دليل اين رفتار غلط اقتصادي ايجاد شده است. در 
شرايطي كه در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه هاي 
نقدي اعالم ش��ده ب��ود، نيمي از منابع برآم��ده از اين 
طرح صرف حمايت از توليد خواهد ش��د، اما آمارهاي 
رس��مي نهادهاي مس��وول، حاكي از آن است كه تا به 
امروز حتي يك ريال نيز از منابع برآمده از آزادس��ازي 
قيمت حامل هاي انرژي صرف يارانه هاي نقدي نشده 
است. از س��وي ديگر اغلب تحليلگران معتقدند يكي 
از عوامل اصلي رش��د نقدينگي در كشورمان به عنوان 
زيربناي اغلب مش��كالت اقتصادي و معيشتي كشور 
ناشي از رويكرد غلطي است كه در خصوص يارانه هاي 
نقدي در پيش گرفته ش��د. با يك حساب سرانگشتي 
مش��خص خواهد ش��د كه طي اين بازه زماني اقتصاد 
ايران بيش از 25 ميليارد دالر از درآمدهاي ارزي خود 
را صرف تخصيص يارانه هاي نقدي كرده است، بدون 
اينكه سهمي از اين پرداخت ها به توليد پرداخت شود. 
جالب اينجاست كه رشد نقدينگي، توسعه پايه پولي، 
تورم افسار گسيخته و نهايتا كاهش ارزش پول ملي در 
اقتصاد ايران شرايطي را ايجاد كرده كه نه تنها بهبودي 
در وضعيت درآمد سرانه ايرانيان ايجاد نشده، بلكه تورم 
و متعاقب آن گراني اقالم اساسي، باعث شده تا درآمد 
سرانه ايرانيان به نسبت سال 89 بيش از 60 درصد دچار 
كاهش شود. در سال 89 زماني كه 45 هزار تومان براي 
هر فرد ايراني تخصيص داده شد، قيمت دالر در محدوده 
قيمتي 1000 تومان قرار داشت، يعني يارانه هر فرد 45 
دالر محاسبه مي ش��د، اما اين روند در سال 1400 به 
حدود 2 دالر كاهش پيدا كرده است. مقايسه اي كه نشان 
مي دهد ساختارهاي مبتني بر يارانه هاي نقدي نه تنها 

به بهبود وضعيت معيشتي خانواده ها منجر نمي شود، 
بلكه باعث فقيرتر ش��دن خانواده ها و فرو غلتيدن آنها 
در فقر مطلق خواهد شد. افزايش يارانه هاي نقدي آن 
گونه كه برخي از نامزدهاي انتخاباتي وعده داده اند به 
450 هزار تومان، نقدينگي كشور را در محدوده 4 سال 
پيش رو به اندازه اي حجيم مي كند كه ابرتورم كمترين 
خروجي يك چنين تصميماتي خواهد شد. بنابراين اگر 
ارزيابي هاي تحليلي حاكي از آن است كه افراد محروم 
از پرداخت يارانه هاي نقدي س��ود نمي كنند، بايد اين 
پرسش را مطرح كرد كه چه قشر و طبقه اي از نظامات 

يارانه اي نقدي سود خواهند برد؟

  چه كساني از وعده هاي پوپوليستي
 سود مي كنند؟

 واقعيت هاي آماري حاكي از آن است كه رويكردهايي 
كه تالش مي كنند از طريق پرداخت يارانه هاي نقدي و 
افزايش پرداخت هاي تسهيالتي توجه مردم را به خود 
جلب كنند در نهايت اقالم اساسي را دچار افزايش قيمت 
كرده و زندگي معيش��تي خانواده ه��ا را با چالش هاي 
جدي مواجه مي س��ازند. رويكردي كه باعث مي شود 
از يك طرف اقش��ار كمتر برخوردار جامعه ضرر كنند و 
از سوي ديگر طيف هاي برخوردار با افزايش تورم سود 
كنند. كشورهاي توسعه يافته از طريق نظامات مالياتي، 
يارانه اي و تسهيالتي تالش مي كنند، بازتوزيع ثروت را به 
درستي در ميان اقشار محروم جامعه صورت دهند. يعني 
در آلمان زماني كه فردي خانه اش ناگهان دو برابر قيمت 
پيدا كند و از 50 هزار دالر به 100 هزار دالر برسد، بايد 
90 درصد سود كسب شده را در قالب ماليات پرداخت 
كند. از سوي ديگر نظامات تسهيالتي به گونه اي است كه 
اقشار محروم با استفاده از آن مي توانند نيازهاي معيشتي 
خود را پوش��ش دهند. اما در كش��ورمان به دليل غلبه 
رويكردهاي پوپوليستي بر رويكردهاي علمي و اصولي، 
تمام اين نظامات به نفع اقشار برخوردار جامعه تنظيم 
شده است. طبيعي اس��ت خانواده ثروتمندي كه چند 
خودروي مدل باال و چند سيلندر دارد، بيشتري استفاده 
را از يارانه هاي انرژي تخصيص داده شده به بنزين مي برد. 
از سوي ديگر از آنجا كه اين خانواده در خصوص مصرف 
اقالم اساس��ي هم محدوديتي ندارد، در اين بخش هم 
بيش��ترين ميزان مصرف از يارانه هاي پرداخت شده به 
اقالم اساسي را دارد. بنابراين سهم خانواده هاي برخوردار 
از يارانه هاي تخصيص داده ش��ده به اقالم اساس��ي نيز 
بيشتر است. ضمن اينكه اين خانواده به دليل امكانات و 
ثروتي كه دارند دسترسي بيشتري به نظامات تسهيالتي 
جامعه دارند. به وسيله ارتباطات بانكي، تضامين ملكي 

بيشتر و نفوذ افزون تري كه دارند، دسترسي بيشتري به 
نظامات تسهيالتي كشور دارند و وام هاي افزون تري را 
نيز دريافت مي كنند. زماني كه ميزان تورم در جامعه اي 
40 درصد باش��د و نرخ س��ود بانكي  18درصد، هر نوع 
تسهيالتي به خودي خود، س��ودي بيش از 22 درصد 
را نصيب افرادي كه به نظامات تس��هيالتي دسترسي 
بيشتري دارند، مي سازد. بنابراين خانواده هاي ثروتمند 
در يك چنين ساختاري كه مبتني بر يارانه و تسهيالت 
است، بهره بيشتري مي برند. از سوي ديگر حتي نظامات 
مالياتي در ايران نيز به نفع اقشار برخوردار جامعه عمل 
مي كند. خانواده هاي ثروتمند معموال از طريق سوداگري 
در بازارهاي كاذبي مانند طال، ارز، مسكن، خودرو و... سود 
بااليي به جيب مي زنند. اين در حالي اس��ت كه اساسا 
فعاليت هاي سوداگرانه در كش��ورمان به دليل فقدان 
نظارت هاي كافي، مالياتي پرداخت نمي كند. بنابراين 
در حوزه ماليات ستاني نيز اقش��ار برخوردار، وضعيت 
مطلوبي دارند و مالياتي پرداخت نمي كنند. اين در حالي 
است كه يك كارمند دون پايه، بالفاصله پس از وصول 
حقوق ماهانه اش بايد مالي��ات دريافتي اش را به دولت 
بپردازد. بنابراين در هر 3 حوزه نظامات يارانه اي، مالياتي و 
تسهيالتي كه در كشورهاي توسعه يافته وظيفه بازتوزيع 
ثروت را به عهده دارند، اقتصاد ايران برعكس عمل كرده 

و به نفع برخوردارها تنظيم شده است.

  چه بايد كرد؟
در يك چنين ش��رايطي پرسش��ي كه به  طور طبيعي 
در اذهان مخاطبان عزيز مطرح مي ش��ود آن است كه 
در يك چنين ش��رايطي چه بايد كرد؟ در شرايطي كه 
اقتصاد ايران از رويكردهاي پوپوليستي آسيب زيادي 
را متحمل شده، طبيعتا نهادهاي نظارتي كه به سرعت 
در خصوص ردصالحيت ها ورود و اقدام مي كند در يك 
چنين شرايطي نيز ورود كرده و اقدام به توبيخ، هشدار 
و در نهاي��ت ردصالحيت افراد و جريانات��ي كند كه از 
رويكردهاي پوپوليستي براي جلب  توجه افكار عمومي 
استفاده مي كنند. بدون ترديد فردي كه وعده 10 برابر 
كردن مبل��غ يارانه هاي نقدي ي��ا پرداخت هاي كالن 
تسهيالتي مي كند، در حال ضربه زدن به منافع عمومي 
جامعه است. كمترين واكنش به يك چنين رفتارهاي 
غير معقولي برخورد، هش��دار و ردصالحيت اين افراد 
است. از سوي ديگر مخاطبان و اقشار مختلف مردمي 
نيز بايد با درك درست ش��رايط به اين افراد و جريانات 
پوپوليست، پاس��خ منفي بدهند تا افراد مختلف تصور 
نكنند از طريق اين وعده ها مي توانند توجه افكار عمومي 

و راي آنها را داشته باشند.

يادداشت-2

بورس به تعادل نسبي رسيد
همانط��ور ك��ه متغيره��اي 
اقتصادي مانند نرخ بهره و نرخ 
ارز تأثير خاصي در س��ال 99 بر 
ش��كل گيري معامالت بورس 
داشتند س��ال جاري هم نقش 
اصل��ي را ايفا مي كنند. هرچند 
كه وضعيت ناخوشايند بورس 
به ضرر و زيان آحاد مردم تمام 
شد اما در حال حاضر وضعيت نسبت به گذشته متعادل تر 
است. برنامه هاي اقتصادي و برنامه هاي سازمان بورس در 
بازار سرمايه به تناسب شرايط بوده و البته معمواًل با توسعه 
ابزارهاي مالي همراه نبوده كه اين يك ضعف است. افراد بايد 
در يك چارچوب خاص و نظر مشورتي و البته بلندمدت كار 
كنند تا حتي االمكان از زيان هاي احتمالي به دور باش��ند. 
اثرات بنيادي سقوط بازار س��رمايه به افزايش نرخ بهره به 
عنوان يك متغير بسيار اثرگذار در بورس و برنامه ريزي براي 
كاهش چشم انداز نرخ ارز )دالر( كه در دامنه 15 هزار تومان 
تعريف شده اس��ت بازمي گردد. اين عوامل بر سود و زيان 
شركت هاي بورسي به خصوص سهم هاي كاموديتي محور 
و ارزآور تأثير مس��تقيم منفي مي گذارد و به همين دليل 
قيمت ها رو به كاهش هستند، اما منابعي كه ظرف مدت 6 ماه 
گذشته به عنوان تزريق نقدينگي در بازار شرح شد و بالغ بر 25 
هزار ميليارد تومان نقدينگي بالاثر به بازار وارد شد، اين تأثير 
رواني نامناسبي در بازار گذاشته است زيرا افراد غيرحرفه اي 
در معامالت اميدي به بازار سرمايه نخواهند داشت. سرعت 
دادن به روند اصالحات آمادگي ذهني بهتري ايجاد مي كند 
كه نمونه آن در بازار رمزارزها ديده مي شود كه ظرف 24 تا 
48 ساعت ارزها ظرفيت خود را به دست مي آورد و روند طبق 
روال گذشته انجام مي شود، اما به تأخير انداختن بيش ازحد 
اين جريان، باعث بروز وضعيت حال حاضرشده است. سطح 
ارزندگي بس��ياري از ش��ركت ها به خصوص شركت هاي 
بنيادي و اثرگذار بر روي شاخص مانند صنايع پتروشيمي، 
صنايع فلزي، كاني و پااليشگاهي بسيار باال است، ولي انتظار 
كاپيتال ِگين را اگر داشته باشيم، به صورت طبيعي، شكل 
تحليل تكنيكال نسبت به سال هاي گذشته، سال جاري 
را به نوعي سالي منفعل و س��الي كم بازده مي توان در نظر 
گرفت. درجه ارزندگي ش��ركت ها به اين ترتيب است كه با 
شرط چشم انداز ميان مدت حداقل يك سال به باال، قطعًا 
موقعيت هاي سرمايه گذاري مناسبي در حال حاضر به وجود 
آمده و نبايد انتظار داش��ته باشيم كه بيش از اين حد براي 
سهم هاي بنيادي ريزش يا اصالح قيمت شديدي داشته 
باشيم، اما اصالح اندك اين سهم ها اجتناب ناپذير است، ولي 
جو عمومي بعد از گذر از دو تا سه ماه اصالحي به طور متوسط 
براي س��رمايه گذاري ميان مدت وجود دارد. صنايع فلزات 
اساسي، كاني غيرفلزي، معدني، پتروشيمي و پااليشگاهي 
يعني عمده سهام صنايع ما در مورد اين شركت ها هستند زيرا 
عالوه بر اينكه اين سهم ها متأثر از نرخ كاموديتي ها و نرخ هاي 
جهاني رشد خوبي دارند، وضعيت عملكرد سود و زيان اين 
شركت ها هم بر اساس گزارش ها ميان دوره اي نشان مي دهد 

نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهي بايد داشته باشند.

فردين آقابزرگي

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 تعادل
 در نرخ سود توليد

 روايت توسعه 
در ژاپن

سهم گيري پايين صنعت از 
تامين مالي بازار سرمايه

 خمودگي سياسي 
و بي تفاوتي اجتماعي

اقتصاد ايران در شرايطي مهياي 
ورود به قرن جديد خورشيدي 
مي شود كه همچنان موضوع 
رش��د و جه��ش توليدي يكي 
از مهم ترين اهدافي اس��ت كه 
بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن 
در اقتصاد كش��ورمان محقق 
شود. اساس��ا بدون جهش در 
توليد، امكان مقابله موثر با هي��چ كدام از ناهنجاري هاي 
اقتصادي مثل بيكاري، فقر مطلق، آسيب هاي اجتماعي، 
تورم و... وجود ندارد. بايد توليد رشد پيدا كند تا بتوان اقدام 
به مقابله با ناهنجاري هاي اقتصادي و معيشتي كرد. رشد 
توليد، اما نيازمند سرمايه گذاري هاي افزون تر است. بدون 
سرمايه گذاري هاي زيربنايي هدف جهش توليد محقق 
نخواهد شد. براي سرمايه گذاري هاي پايدار در حوزه توليد، 
نيازمند فضايي هستيم كه در آن فعاليت هاي توليدي به 
نسبت ساير فعاليت هاي اقتصادي سودآور و به صرفه باشد. 
همه مي دانيم در ش��رايط فعلي، اقتصاد ايران يك چنين 
شرايطي را ندارد. هر نوع فعاليت سوداگرانه اي در اقتصاد 
ايران سودي به مراتب بيشتر از توليد دارد. خريد و فروش ارز، 
سكه، مسكن، خودرو و... از جمله فعاليت هاي سوداگرانه اي 
محسوب مي شوند كه سودي بيشتر از فعاليت هاي توليدي 
دارند. طبيعي است در اين اتمسفر اقتصادي جريان سيال 
نقدينگي در كشورمان به جاي پروژه هاي توليدي و مولد به 
سمت فعاليت هاي سوداگرانه ميل كند. بنابراين موضوع 
پايين بودن نرخ سود در فعاليت هاي سوداگرانه به نسبت 
توليد، يكي از شاه كليدهاي بحث جهش توليد محسوب 
مي شود.   ادامه در صفحه3

در 1860، دوازدهمين س��ال 
سلطنت ناصرالدين  شاه قاجار 
در ايران، يك هيات ديپلماتيك 
ژاپني براي نخستين بار راهي 
امريكا شد. ژاپن 250 سال در 
انزوايي عميق ف��رو رفته بود و 
سواحل خود را به روي بيگانگان 
بس��ته بود تا اينكه شش سال 
پيش از اين سفِر هيات ژاپني امريكايي ها با زور و تهديد ژاپن 
را وادار كرده بودند چند ساحل خود را به روي كشتي هاي 
امريكايي بگش��ايد. روح مغرور سامورايي ها از اين تحقير 
رنجيده بود. در ژاپن رفته رفته اين حس پديد مي آمد كه 
در دنيا خبرهايي اس��ت و ديگر نمي ت��وان دور خود ديوار 
كش��يد و فارغ از دنيا زندگي كرد. ژاپني ها فهميده بودند 
در غرب پيشرفت هايي شتابان رخ مي دهد كه اگر آنها از 
آن عقب بيفتند آينده ناگواري خواهند داشت. 96 ژاپني 
در ژانويه 1860 سوار بر يك كشتي امريكايي راهي امريكا 
شدند، اما يك كشتي جنگي ژاپني به نام »كانرين مارو« 
هم آنها را همراهي مي كرد. ژاپني ها با اعزام اين ناو جنگي 
مي خواستند به امريكايي ها نشان دهند در عرض همين 
شش سال توانسته بودند كشتي جنگي مدرني بسازند. در 
هيات ژاپني جواني بيست وپنج ساله هم حضور داشت كه 
در اين نوشتار مي خواهيم از او ياد كنيم: فوكوزاوا يوكيچي، 
كسي كه شايد نامدارترين انديشمند ژاپني قرن نوزدهم 
باشد. فوكوزاوا تا آن زمان كوشيده بود با پرتغالي ها آشنا شود 
و زبان شان را هم فراگرفته بود، اما امريكايي ها پرتغالي حرف 
نمي زدند! دغدغه نخست او اكنون اين بود كه زبان انگليسي 
ياد بگيرد.  ادامه در صفحه3

با خ��روج امري��كا از برجام و 
متعاقب آن، چند نرخي شدن 
ارز از س��ال 1397 در نتيجه 
جهش نرخ انواع ارز )ارز دولتي، 
نيما و آزاد( و تاثير مستقيم آن 
بر قيمت مواد اولي��ه وارداتي 
و نهاده هاي پتروش��يميايي و 
فلزي به واس��طه وابس��تگي 
قيمت ها به نرخ ارز و قيمت هاي جهاني و همچنين اثر 
تورمي ساير مواد اوليه و افزايش تورم توليدكننده )معادل 
36 درصد در سال 1398 و 23.6 درصد در نيمه نخست 
سال 1399( و با عنايت به سهم حدود 65 درصدي هزينه 
مواد اوليه داخلي و خارجي از ارزش ستانده كارگاه هاي 
صنعتي، نتيجتا نياز واحدهاي صنعتي به س��رمايه در 
گردش افزايش يافت.  از اين  رو، در راستاي تامين منابع 
مالي مورد نياز بنگاه هاي توليدي، سياست متنوع سازي 
ابزارهاي تامين مالي با هدف بهره گيري هر چه بيشتر از 
ظرفيت هاي بازار سرمايه در دستور كار قرار گرفت؛ اين 
موضوع توأم با سوددهي بازار سهام موجب ورود نقدينگي 
سرگردان خانوار به بازار سرمايه )علي الخصوص از زمستان 
1398 تا تابس��تان 1399( و همچنين افزايش انگيزه 
بنگاه ها براي بهره برداري از ظرفيت هاي تامين مالي اين 
بازار شد. رش��د 2.8 برابري عرضه سهام اوليه در هشت 
ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
گواهي بر اين مدعاست. به رغم رشد عرضه اوليه سهام در 
سال جاري و سهم 22 درصدي اين ابزار در تامين مالي 
بازار سرمايه در هشت ماهه ابتدايي سال 1399، مشاهده 
ادامه در صفحه5 مي شود كه ... 

 تنها 23 روز ديگر به انتخابات 
رياست جمهوري و شوراها باقي 
مانده اما بر خ��الف دوره هاي 
گذشته كه در اين روزها فضاي 
جامعه پر از شور و حال انتخاباتي 
بود، نوعي افسردگي سياسي در 
جامعه به چشم مي خورد. اينكه 
مردم شور و حال سابق را براي 
برگزاري انتخابات ندارند، مي تواند عوامل بسياري داشته 
باشد. بروز اين افسردگي سياسي را بايد از منظرهاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، سيايسي و فرهنگي مورد بررسي قرار 
داد. اما مقدم بر همه عوامل و داليل خمودگي سياسي در 
جامعه، ويروس كرونا و همه گيري هاي چندين باره آن نقش 
مهمي در وضعيت اجتماعي كشور داشته است؛ كرونا نه 
تنها بسياري از فعاليت هاي روزمره مردم را دچار اختالل 
كرده بلكه جامعه را از پويايي هميش��گي دور نگاه داشته 
اس��ت. در نبود يا كمبود فعاليت هاي تفريحي، ورزشي، 
هنري و ديگر كنش هاي فرهنگي، تاثير كرونا بر بحث ها 
و فعاليت هاي انتخاباتي نيز غيرقابل انكار اس��ت؛ در همه 
ادوار گذشته برگزاري اجتماعات انتخاباتي در محيط هاي 
دانشگاهي و سالن هاي بزرگ، سهم مهمي در انتقال شور و 
شوق سياسي به جامعه داشته و بخش بزرگي از پويش هاي 
رقابتي در اين فضاها شكل مي گرفت؛ با محدوديت هاي 
بلندمدت برگزاري اجتماعات، طبيعي است كه چهره ها 
به فضاهاي آنالي��ن روي آورده اند اما گس��تره اين ابزار با 
محيط هاي حضوري قابل مقايس��ه نيست. افزون بر اين، 
طوالني شدن محدوديت هاي كرونايي به اقتصاد و معيشت 
ادامه در صفحه 8 برخي خانواده ها آسيب رسانده...  

مريم شاهسمنديالهام اسمعيلي پور ماسولهمهدي تدينيمصطفي طاهري

 پشت صحنه اختالف
 رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي

 موجودي مواد اوليه دارو 
در وضعيت مناسبي قرار ندارد 

 كانديداهاي 
جانشيني همتي

صفحه2 صفحه7

 روايتي از مصايب 
تامين ارز دارو

 هيچ درخواستي
  از بانك مركزي براي فروش 

٢ ميليارد دالر و پرداخت 
ريالي آن به دولت نداشتيم

صفحه4

صفحه2

 جز تنخواه 
هيچ دريافت 

مازادي از 
بانك مركزي 

نداشتيم

بازگشايي سهام با روند 
منفي در روزهاي صعودي 

بازار سرمايه

روز خوب  
بورس

»تعادل« در گفت وگو با 
كارشناس بورسي وضعيت 
اين بازار را بررسي مي كند



وزير اقتصاد در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه بانك 
مركزي مدعي شده ۲ ميليارد دالر ارز بفروشد و ريال 
آن يعني ۳۷۵ هزار ميليارد تومان را در اختيار بگذارد، 
گفت: از نوع خبر مي توان فهميد كه اين موضوع صحيح 
نيست چراكه به هيچ وجه معادل ۲ تا ۲.۵ ميليارد دالر 
كه در سايت ها اعالم شده، با ۳۷۵ هزار ميليارد تومان 

سازگاري ندارد.
به گزارش ايلنا، فرهاد دژپسند در حاشيه ديدار با 
وزير ماليه عراق با بيان اينكه حجم تجارت خارجي 
كشورمان با عراق قابل توجه است و با توجه به اينكه 
سابقه ديرينه فرهنگي ايران و عراق اقتضاء  مي كرد 
كه در اين شرايط با وزير ماليه عراق درباره توسعه 
روابط تجاري و اقتصادي هم انديشي داشته باشيم.

وي اف��زود: در جلس��ه ام��روز مباح��ث گمرگي و 
بحث ه��اي خوبي داش��تيم و قرار بر اين ش��د كه 
ريي��س كل گمرگ كش��ورمان در آين��ده نزديك 
سفري به عراق داشته باشد. دژپسند با بيان اينكه 
ايران و ع��راق ظرفيت ها و قابليت هاي خوبي براي 
سرمايه گذاري مشترك دارند، گفت: سرمايه گذاران 
ايران و عراق در كش��ورهاي طرفين مشغول به كار 
هستند و سياس��ت ما اين اس��ت كه در اين حوزه 
س��اماندهي ويژه اي داشته باش��يم تا حجم روابط 
خارجي دو كش��ور افزاي��ش ياب��د. وي ادامه داد: 
مباحث حمل ونق��ل ريلي چه در بح��ث كاال چه 
در بحث مس��افر جزو موضاعات مذاكرات امروز با 
وزير مالي��ه عراق بود تا بتوانيم به حمل ونقل ريلي 

دوكشور سرعت ببخشيم.
وزير اقتصاد همچنين درباره ميزان صادرات در دو 
ماهه ابتداي س��ال گفت: در دوماهه ابتداي امسال 
صادرات ايران نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال 
گذش��ته 48 درصد افزايش يافته اس��ت. دژپسند 
در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اينكه بانك مركزي 
مدعي ش��ده ۲ ميليارد دالر ارز بفروشد و ريال آن 
يعني ۳۷۵ هزار ميليارد تومان را در اختيار بگذارد، 
گفت: از نوع خبر مي ت��وان فهميد كه اين موضوع 
صحيح نيست چراكه به هيچ وجه معادل ۲ تا ۲.۵ 
ميليارد دالر كه در سايت ها اعالم شده، با ۳۷۵ هزار 

ميليارد تومان س��ازگاري ن��دارد. وي ادامه داد: از 
سوي ديگر چطور مي شود كه در عرض ۲ ماه دولت 
از بانك مركزي بخواهد معادل ۳۷۵ هزار ميليارد 
دالر را تبديل كند. بنابراي��ن اين خبر مصداق آن 
مثال است كه »يا ش��الق نخوردند يا شمردن بلد 

نيستند.«
وزير اقتصاد تاكيد كرد: به ش��دت اي��ن موضوع را 
تكذيب مي كنم و چنين درخواستي از بانك مركزي 
صحت ندارد. دژپس��ند ادامه داد: به جز تنخواه كه 
طبق قانون مي توان سه درصد آن را از بانك مركزي 
دريافت كرد هيچ دريافتي مازاد ديگري نداشتيم.

وي در پاسخ به س��وال ديگر ايلنا مبني بر اينكه آيا 
تنخواه سال هاي گذشته تسويه شده است، گفت: 
تنخواه سال گذشته تس��ويه شده و فرمول آن سه 
درصد از بودجه است يعني دولت مي تواند به اندازه 
س��ه درصد از بودجه از بانك مركزي تنخواه بگيرد 
كه اخذ اين سه درصد سيال است و مي توانيم آن را 

اول ماه دريافت كنيم يا در زمان ديگري.
وي با بيان اينكه س��قف اين س��ه درصد 41 هزار 
ميلي��ارد تومان اس��ت، گفت: تمام تنخواه س��ال 

گذشته تسويه شده است.

     سند آمايش س�رزمين بعد از چهار سال از 
تكليف قانون نهايي شد

رييس امور نظارت و آمايش سرزمين از نهايي شدن 
س��ند آمايش س��رزمين بعد از چهار سال از تكليف 
قانون خبر داد. امير اميني رييس امور برنامه ريزي، 
نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه، با 
اشاره به اينكه، محروميت زدايي با اجراي سند آمايش 
س��رزمين و توسعه متوازن محقق خواهد شد گفت: 
تالش داريم در آستانه تدوين برنامه هفتم بسته هاي 
اين برنامه برش هايي از سند آمايش كشور را داشته 
باشيم كه به همكاري و همراهي قانونگذار بازمي گردد. 
وي افزود: در سه ماه گذشته تماس هاي زيادي با دفتر 
مقام رهبري با توجه به دغدغه ايشان نسبت به اين 
مساله داش��تيم و تالش داريم سياست هاي برنامه 
هفتم توس��عه مبتني بر خروجي هاي سند آمايش 
سرزمين باشد. اگر حتي با يك ضريب 80 درصدي 
آنچه در سند پيش بيني شده، خوب شناسايي كنيم 
و بس��ته هاي متناس��ب را طراح��ي و تدوين كنيم، 
مي توانيم تا افق 14۲4 به اهداف پيش بيني ش��ده 
سند برسيم. س��نجه ها و مش��خصه هايي براي اين 
سند در نظر گرفته ايم و ساالنه در برنامه ها بازنگري 

مي كنيم و سند را در شوراي عالي آمايش سرزمين 
ارزيابي ك��رده و انحرافات آن را رف��ع خواهيم كرد 
تا بتوانيم اه��داف آن را محقق كني��م. وي در مورد 
رايزني هاي انجام ش��ده براي اجرا و پايبندي دولت 
آينده به اجراي سند آمايش سرزمين گفت: رايزني ما 
از گفتمان سازي به صورت عمومي و تخصصي شروع 
شده است. سند ملي آمايش زمينه قانوني دارد و به 
دولت ها ارتباطي ندارد و حتما دولت ها ملزم به اجراي 
قانون هستند و دستگاه هاي نظارتي در ارتباط با عدم 
اجرا پا به ميدان مي گذارند. سند تصويب شده است 
و هر دولتي كه بيايد ممكن است بخش هايي از سند 
را اصالح و بخش هايي را هم تقويت كند، اما قطع به 
يقين در ش��وراي عالي آمايش سرزمين قابل اصالح 
است، اما معماري اصلي آن موجود و قابل اجرا است. 
تقاضا داريم كه آمايش سرزمين، محور گفتمان در 
ديدگاه هاي كانديدهاي رياس��ت جمهوري هم قرار 
بگيرد و آنها شفاف ديدگاه هايشان را بگويند. اميني در 
پاسخ به نمايشي بودن تدوين سند آمايش سرزمين 
در واپسين روزهاي دولت دوازدهم گفت: قانونگذار 
در سال 96 دولت را مكلف به تدوين سند آمايش ملي 
و اسناد آمايش استاني كرد و بايد تا پايان سال 9۷ آن 
را طراحي و تدوين مي كرديم اما آيا واقعا يك س��ال 
براي طراحي و خروجي مطالعات آمايش س��رزمين 
براي چهار دهه كفاي��ت مي كند؟ دولت همه تالش 
خود را به كار گرفت كه اين فرآيند در زمان خودش 
صورت بگيرد، همواره مطالعات امايش سرزمين در 
كشور وجود داشته اس��ت. اگر امروز چنين سندي 
داري��م بايد اجرا كني��م. از همه داش��ته هاي مان در 
چهار دهه گذشته در اين سند بهره گرفته ايم از تمام 
دانش متخصصان اين حوزه ها استفاده كرديم. فكر 
نمي كنم اين كار به عنوان نمايش باش��د. اگر چنين 
تفكري بود دولت حتما در آخرين روزهايش مصوب 
نمي كرد. اگر نگاه فراجناحي داشته باشيم، سند ملي 
آمايش ميراث ماندگاري است كه دولت تدبير و اميد 
برجاي گذاشت تا دولت هاي بعدي بتوانند با اصالح 
و به روزساني و بهينه كردن آن راه بهتر پياده سازي 

سند را هموار كنند.

يادداشترويداد
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نامه روحاني به شوراي نگهبان
رييس جمهور روز چهارشنبه نامه اي براي شوراي 

نگهبان درباره اجراي قانون اساسي ارسال كرد.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم حسن روحاني، 
رييس جمهور، روز چهارش��نبه در راستاي اصل 
11۳ قانون اساس��ي در رابط��ه چگونگي اعمال 
نظر و بررس��ي صالحي��ت داوطلب��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري نامه اي را به ش��وراي نگهبان 

ارسال كرده است.
نام��ه رييس جمهور تاكنون از س��وي ش��وراي 

نگهبان پاسخي دريافت نكرده است.
روز چهارش��نبه و در پ��ي اعالم نتايج بررس��ي 
صالحيت ها در شوراي نگهبان رييس جمهور در 
جلس��ه هيات دولت اعالم كرد كه به رهبري در 

اين زمينه نامه نوشته است.
در اص��ل 11۳ قان��ون اساس��ي جمه��وري 
اس��المي ايران آمده اس��ت: پس از مقام رهبري 
رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است 
و مس��ووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه 
مجريه را جز در اموري كه مس��تقيمًا به رهبري 

مربوط مي شود، بر عهده دارد...

اندونزي نفتكش ايراني 
»هورس« را آزاد كرد

كشتي نفتكش هورس متعلق به ناوگان شركت 
ملي نفتكش اي��ران كه از ۲4 ژانويه )يكش��نبه 
پنجم بهمن 1۳99( تاكنون در آب هاي اندونزي 
توقيف شده بود جمعه )هفتم خردادماه 1400( 

آزاد شد.
به گزارش شركت ملي نفتكش ايران، اين كشتي 
با حمايت همه جانبه مقام هاي ارش��د كش��ور، 
پش��تيباني و كمك كنسولي وزارت امور خارجه 
و همكاري دس��تيار ويژه وزير امور خارجه، پس 
از گذراندن موفق مراحل دادرسي، پس از 1۲۵ 

روز، رفع توقيف شد.
كاركنان نفتكش ه��ورس در اين مدت با وجود 
تحمل س��ختي ها و دوري از خانواده، با فداكاري 
در دفاع از منافع ملي و حفظ جريان صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي كش��ور ايستادگي كردند و 

در پيگيري ماموريت خود عزمي راسخ داشتند

نرخ تورم در استان هاي 
مختلف چگونه است؟

داده هاي آماري حاكي اس��ت استان قم با ۳۷.۵ 
درصد كمترين و استان كردستان با 46.۲ درصد 
بيش��ترين نرخ تورم را در ارديبهشت ماه امسال 
داش��تند. به گزارش ايرنا، مرك��ز آمار در آخرين 
گزارش خود، وضعيت نرخ تورم در اس��تان هاي 
مختلف را منتش��ر كرد.  طبق اين آمار نرخ تورم 
1۲ ماهه منتهي به ارديبهش��ت ماه 1400 براي 
خانوارهاي كشور 41 درصد ش��د، به طوري كه 
بيشترين نرخ تورم متعلق به استان كردستان و 

كمترين آن مربوط به استان قم است.
در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
كشور مربوط به اس��تان هرمزگان با ٣.٩ درصد 
افزايش و كمترين افزايش نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان كرمانشاه با يك دهم درصد است.
همچنين بيش��ترين كاهش نرخ تورم ماهانه نيز 
مربوط به استان هاي همدان و اردبيل با سه دهم 

درصد كاهش است.
در ارديبهش��ت ماه 1400 درصد تغيير شاخص 
كل نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه 
به نقط��ه( براي خانوارهاي كش��ور 46.٩ درصد 
است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان ايالم )۵۵.٧ درصد( و كمترين آن مربوط 

به استان قم )4١.6 درصد( است.
در ارديبهش��ت ماه ١4٠٠ بيش��ترين نرخ تورم 
ماهان��ه خانوارهاي ش��هري مربوط به اس��تان 
هرمزگان با ۳.4 درصد افزايش، كمترين افزايش 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان هاي لرستان، 
كرمانش��اه، سيس��تان و بلوچس��تان و خراسان 
شمالي با يك دهم درصد و بيشترين كاهش نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اس��تان  بوشهر با سه دهم 

درصد كاهش است.
در اين ماه درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به 
ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي ش��هري كش��ور 46.1 درصد است. 
بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقط��ه خانوارهاي 
شهري مربوط به استان زنجان )۵۵.٧ درصد( و 
كمترين آن مربوط به اس��تان قم )41.۵ درصد( 
اس��ت. همچنين نرخ تورم 1۲ ماه��ه منتهي به 
ارديبهش��ت ماه 1400 براي خانوارهاي شهري 
به عدد 40.۵ درصد رس��يد كه بيش��ترين نرخ 
تورم 1۲ ماهه مربوط به اس��تان كردستان )46 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان  قم )4.٣٧ 

درصد( است.
در ارديبهش��ت ماه 1400 بيش��ترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي روس��تايي مربوط به اس��تان 
هرمزگان با پنج درصد افزايش و كمترين افزايش 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه و بوير 
احمد با ۲ دهم درصد است. همچنين بيشترين 
كاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  همدان 

با 9 دهم درصد كاهش است.
در اي��ن ماه بيش��ترين نرخ تورم نقط��ه به نقطه 
مربوط به استان  ايالم )۵9 درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان قم )4۳ درصد( است.
همچنين نرخ تورم 1۲ ماهه منتهي به ارديبهشت 
ماه ١4٠٠ ب��راي خانوارهاي روس��تايي به عدد 
4٣.٢ درصد رس��يد كه بيش��ترين نرخ تورم 1۲ 
ماهه مربوط به اس��تان  هم��دان )4٩.4 درصد( 
و كمترين آن مربوط به اس��تان هاي  سيستان و 

بلوچستان و گيالن )٣٨.٣ درصد( است

ثبت سفارش براي واردات كاال 
به مناطق آزاد و  ويژه  لغو  شد

در حالي از س��ال 1۳9۷ مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
مشمول مصوبه ثبت سفارش براي واردات كاال شد كه 
تازه ترين اعالم معاون فني گمرك ايران از عدم نياز به 
مجوز ثبت سفارش، براي واردات كاال به اين مناطق يا 
ترانزيت بين آنها حكايت دارد.  مهرداد جمال ارونقي در 
گفت وگو با ايسنا، جزييات نشست مشترك دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و گمرك ايران 

را تشريح كرد. 

     ثب�ت س�فارش لغ�و و ثبت آم�اري انجام 
مي شود

معاون فني گمرك ايران با اشاره به اينكه بر اساس مصوبه 
هيات وزيران در س��ال 1۳9۷، واردات كاال در مناطق 
آزاد ي��ا ترانزيت كاال بين مناطق آزاد تجاري - صنعتي 
و ويژه اقتصادي ملزم به انجام ثبت سفارش بوده است، 
گفت: اما طي آخرين تصميم اخذ شده و ابالغ معاونت 
حقوقي رييس جمهور و معاون��ت امور مجلس وزارت 
اقتصاد، ترانزيت خارج��ي كاال با مقاصد مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي از مبدأ ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
يا مبادي ورودي كشور، بدون نياز به ثبت سفارش انجام 
خواهد شد. به گفته وي، با لغو الزام ثبت سفارش، واردات 
كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي يا ترانزيت كاال بين 
مناطق صرفًا بر اس��اس ثبت آماري كاال و اعالم توسط 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انجام 
خواهد شد. ارونقي افزود: همچنين مقرر شد سازمان هاي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كليه اطالعات كاالهاي وارده 
را به صورت بر خط در اختيار گمرك ايران قرار دهند.  الزم 
به يادآوري است كه تا قبل از اجباري شدن ثبت سفارش 
در مناطق آزاد و ويژه، اين مناطق از ثبت سفارش براي 
واردات كاال معاف بود و در زمان تصويب اين الزام كه به 
دليل تغيير سياست هاي ارزي اعمال و مناطق را نيز در 
بر گرفت، با واكنش هايي ب��ه دليل مغايرت با قوانين و 
مقررات و ماهيت مناطق همراه شد.  معاون فني گمرك 
ايران همچنين اعالم كرد كه در اين نشست مشترك 
توافق شده اس��ت كه با همكاري گمرك ايران افزايش 
تعداد رديف تعرفه هاي كاالي مجاز همراه مسافر )در 

كارگروه مورد نظر( در دستور كار قرار گيرد. 

     شرايط ترانزيت خودرو 
ارونقي در ادامه به توافق بين دبيرخانه ش��وراي عالي با 
پليس راهور ناجا، اشاره كرد و گفت كه ترانزيت خارجي 
خودروهاي سواري داراي پالك و شماره گذاري شده در 
مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماري مورد تاييد دبيرخانه 
شوراي عالي، مابين مناطق آزاد تجاري، صنعتي بالمانع 
است ولي مشمول خودروهاي امريكايي و لوكس نخواهد 
بود. معاون فني گمرك ايران همچنين با اشاره به ماده 
66 قانون امور گمركي گفت كه طي توافق انجام شده 
مقرر شد حقوق ورودي مواد اوليه خارجي پرداخت شده 
واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
پس از صادرات، با رعايت مقررات مربوطه استرداد شود. 
ارونق��ي به ديگر تواف��ق صورت گرفت��ه في مابين 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 
گمرك ايران و بانك مركزي اش��اره كرد و افزود: به 
منظور رفع مشكالت تسويه ارزي كاالهاي وارده به 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مقرر شد گمركات اجرايي 
مستقر در مناطق ويژه و گمرك ايران، همكاري الزم 
را در خصوص تعيين ارزش استنباطي كاالي وارده به 
عمل آورند.  وي گفت: مقرر شد ورود اطالعات قبوض 
انبار كاالهاي وارده به مناطق ويژه اقتصادي توسط 
سازمان مسوول آن منطقه در سامانه گمرك ايران 
يا در سامانه خاص مناطق با ايجاد ارتباط سامانه اي 
انجام ش��ود.معاون فني گمرك ايران يادآور شد كه 
اين معاونت در گمرك ايران و همچنين نماينده اي 
از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
مسوول حسن اجراي اين توافقات و همچنين رفع 

مسائل و مشكالت مربوطه، في مابين خواهند بود.

تصويب شتابزده قانون
بانك مركزي ممنوع

يك اقتصاددان، با بيان اينكه، با تصويب شتاب زده 
قانون بانك مركزي، تا ۵0 س��ال امكان اصالح آن 
وجود ندارد، معتقد است، با اجرايي شدن اين قانون 
زمينه تثبيت نظام بانكي ربوي در اقتصاد ايران فراهم 
خواهم شد.ايرج توتونچيان در گفت وگو با تسنيم ، با 
اشاره به اينكه، طرح بانك مركزي از سوي كميسيون 
اقتصادي مجلس ارايه شده و اخيرا در صحن علني 
مجلس نيز كليات طرح تصويب شد، گفت: به نظر 
مي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بايستي 
در صدر افرادي باشند كه از كيان قانون اساسي دفاع 
مي كنند اين درحالي است كه با تصويب نهايي اين 
طرح عمال سياس��ت هاي ربوي مهر تاييد دريافت 
خواهند كرد.وي افزود، موضوعي كه بايد بر آن تاكيد 
شود اين است كه عمال در توضيحاتي كه درخصوص 
اين طرح ارايه شد، عمال يك آدرس غلط به مخاطب 
اعم ازكارشناسان و عموم مردم داده شده است.اين 
اقتصاددان تاكيد كرد، اگر بحث حذف ربا از بانكداري 
كشور در دستور كار قرار مي گرفت عمال شاكله طرح 
مجلس، بهم مي ريخت و ادامه بررسي آن محلي از 
اعراب نداش��ت. در حالت كلي به نظر مي رسد نگاه 
اقتصاددان ليبرال در اين طرح پررنگ اس��ت. اين 
درحالي است كه نظام اقتصاد مبتني بر ليبراليسم 
در غرب نيز با چالش جدي مواجه ش��ده اس��ت به 
همين دليل نبايستي داليل تورم مزمن كشور را از 
نظام بهره ربوي موجود جدا فرض كنيم. به عبارت 
دقيق تر تورم افسارگس��يخته فعلي كه امروز ملت 
ايران با آن درگير هستند ناشي از پياده سازي نظام 

بانكداري ربوي در اقتصاد ايران است.

هيچ درخواستي از بانك مركزي براي فروش ٢ ميليارد دالر و پرداخت ريالي آن به دولت نداشتيم

 به جز تنخواه، هيچ دريافت مازادي از بانك مركزي نداشتيم

پشت صحنه اختالف رييس جمهور و رييس كل بانك مركزي

كانديداهاي جانشيني همتي

ديوان محاسبات در گزارشي از ارزيابي اجراي قوانين مرتبط با توليد و اقتصاد مقاومتي اعالم كرد
زمين ماندن ۹۰ درصد قوانين با ترك فعل مسووالن اجرايي

اقتصادنيوز: ش��نيده مي شود اختالف حس��ن روحاني 
رييس جمهور با عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
به مرحله جدي رسيده است و دو گزينه نامزد پست رياست 

بانك مركزي شده اند.

     دو جانشين احتمالي رياست بانك مركزي 
به گزارش اقتصادنيوز از قرار معلوم پرونده بيستمين رييس 
كل بانك مركزي در حال بسته شدن است. حسن روحاني 
پس از نام��زدي عبدالناصر همتي به  طور جدي به دنبال 

جايگزين او است.

     آغاز يك جدايي
در آخري��ن روز ثبت ن��ام ب��راي نام��زدي در انتخاب��ات 
رياست جمهوري يك مسوول اقتصادي نيز پا به خيابان 
فاطمي گذاشت. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي 
مدارك به دست وارد وزارت كشور شد تا بخت خود براي 
تصدي س��كان اجرايي را بيازمايد.حضور يك مقام عالي 
اقتصادي در انتخابات رياست جمهوري مي توانست مهم 
باش��د اما قبل و بعد از حضور او در وزارت كشور سه چهره 
شاخص نيز به  طور رس��مي وارد عرصه انتخابات شدند. 
ابراهيم رييسي، علي الريجاني و اسحاق جهانگيري. حضور 
اين چهره ها شانس همتي براي تاييد صالحيت را باال نشان 
نمي داد و برخي بر اساس سوابق قبلي شروع به عدد شماري 
براي نامزدهاي تاييد صالحيت شده و شانس چهره هاي رده 
دوم كردن��د. به  طوري  كه برخي از نزديكان همتي اعتقاد 
داشتند اگر ميزان تاييد صالحيت ها محدود به 6 نفر باشد 
نام همتي در فهرست نهايي نيست اما اگر شوراي نگهبان 
8 نامزد را معرفي كند احتمال تاييد صالحيت همتي باال 
مي رود. باالخره ش��وراي نگهبان در س��وم خرداد اسامي 
را نهايي و به وزارت كش��ور ارسال كرد. در فهرست نهايي 
چهره هاي شاخص غايب بودند اما نام همتي حاضر. رييس 
كل بانك مركزي به همراه شش نفر ديگر تاييد صالحيت 
شد تا به  طور رس��مي و جدي وارد عرصه انتخابات شود. 
احتمال اندك تبديل به يك قطعيت محض شد و در غياب 
بزرگان اين همتي است كه مي رود ش��انس خود را براي 

جانشيني رييسش در دولت دوازدهم آزمون كند.

     داستان روحاني و همتي
پس از ثبت نام همتي، برخي سايت هاي خبري از اعتراض 
روحاني ب��ه او به دليل ثبت ن��ام در انتخابات خبر دادند. 
مكالمه اي از اين دو مقام منتشر شد كه نشان مي داد اصل 
اعتراض روحاني به اين دليل اس��ت كه دولت قصد دارد 
از نامزدي ديگر پش��تيباني كند.پس از ردصالحيت ها و 
حذف گزينه مدنظر دولت انتظار مي رفت حضور همتي 
به عنوان يكي از معدود گزينه هاي نزديك به دولت مورد 
استقبال قرار بگيرد و توان دولت براي پيروزي پشت سر او 
قرار بگيرد. اما خبرهاي جديد حاكي از آن بود كه رييس 

دولت كماكان حضور مدي��رش را در عرصه بر نمي تابد. 
شاهد آن خبري بود كه ديروز از سوي سايت هاي نزديك 
به همتي منتشر شد.اين پايگاه هاي خبري مدعي شدند 
همتي به دليل آنكه حاضر به ارزپاشي و كاهش قيمت دالر 
نشده در آستانه كنار رفتن از رياست بانك مركزي است.
از سوي ديگر افراد نزديك به دولت با تاييد اصل اختالف 
دليل ديگري براي اين جدايي عنوان مي كنند.اخبار درون 
دولت حكاي��ت از آن دارد كه رييس جمهور اعتقاد دارد 
حضور همتي در عرصه انتخابات با مسووليت هاي حرفه اي 
او تضاد منافع دارد و به همين دليل اين دو مس��ووليت 

قابل جمع نيست.از قرار اطالع به دليل اين تعارض منافع 
روحاني يك دوراهي پيش روي همتي قرار داده؛ انصراف از 
نامزدي يا استعفا )بركناري( از رييس كلي. همتي انصراف 
از نامزدي را قبول نكرده است تا احتمال فعال شدن گزينه 

دوم باال برود.

     پس پرده يك اختالف
آنچه از طرف دولت براي فش��ار به همتي براي بركناري 
عرصه از نامزدي اعالم مي شود به نظر ظاهر ماجرا است. زيرا 
بسياري از نامزدهاي اين دوره نيز وضعيتي مشابه همتي 
داشتند از جمله اسحاق جهانگيري و محمد شريعتمداري.
بنابراي��ن بايد دنبال باطن اين اخت��الف بود. آنچه به نظر 
مي رسد نحوه ثبت نام و تاكتيك همتي در عرصه انتخابات 
است. همتي رييس خود را از نامزدي مطلع نكرده در حالي 
كه س��اير گزينه ها چنين كاري را كرده اند. او انفرادي و از 
نظر دولت با تك روي وارد عرصه انتخابات شده است. دوم 
اينكه همتي در عرصه نام��زدي به هيچ  وجه نقش نامزد 
دولت را بازي نمي كند و تالش دارد مستقل از روحاني به 
دفاع از عملكرد خ��ود بپردازد؛تاكتيكي كه براي روحاني 
گران مي آيد زيرا يكي از اعضاي ارشد تيم اقتصادي او قصد 
دارد با دفاع از كارنامه خود به نقد عملكرد دولت بپردازد. از 
اين  رو روحاني به دنبال آن است كه فاصله گذاري همتي با 
خود را از طريق بركناري جبران كند.شنيده مي شود براي 
جانشين همتي دو گزينه مطرح هستند. جدي ترين گزينه 
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رييس جمهور است. 
او از طرف روحاني براي رياس��ت بانك مركزي به  ش��دت 
تحت فشار اس��ت اما روحيه نهاونديان نشان داده در اين 
برهه حاضر نيست در صف اول قرار گيرد و ترجيح مي دهد 
پرده نشين باشد.براي همين نام حميد پورمحمدي، معاون 
اقتصادي سازمان برنامه نيز مطرح شده است. بروكراتي 
كه قدرت ريس��ك بااليي دارد و معم��وال گريزي از قبول 
مس��ووليت ها ندارد.اما يك مالحظه وجود دارد؛ روحاني 
ترجيح مي دهد در اين منازعه طوري عمل شود كه همتي 
پيروز آن نباشد بنابراين اگر اين مالحظه رفع شود در اين 
هفته بايد شاهد حضور بيست ويكمين رييس كل در راس 

بانك مركزي باشيم.

ديوان محاسبات در گزارش��ي از ارزيابي اجراي قوانين 
مرتبط با توليد و اقتصاد مقاومتي اعالم كرد حدود 90 
درص��د قوانين مرتبط با اين موض��وع دچار ترك فعل 
مسووالن اجرايي شده است. به گزارش ديوان محاسبات 
كشور، در راستاي تحقق ش��عار سال مبني بر »توليد، 
پشتيباني ها، مانع زدايي ها«، گزارش ارزيابي عملكرد 
قوانين و مقررات تس��هيل توليد از ُبعد شناسايي موانع 
اجراي قانون يا خأل قانوني، اجراي مقررات مرتبط و ترك 

فعل دستگاه هاي اجرايي منتشر شد.
در اين گزارش، عملك��رد ۷ قانون مهم مرتبط با توليد 
و اقتصاد مقاومت��ي و افزايش بهره وري اقتصاد كه طي 
س��ال هاي 1۳88 تا 1۳99 به تصويب مجلس شوراي 

اسالمي رسيده است، مورد بررسي قرار گرفته است.
يكي از نكات بسيار مهم اين گزارش، علل عدم اثربخشي 
احكام قانوني است كه متاسفانه 89.۷ درصد علت اصلي 
غيراثربخش��ي به ضعف در اجرا و ترك فعل مسووالن 
اجرايي مربوط مي شود و تنها ۵.۵ درصد به تغيير شرايط 
همچون تحريم و كرونا و... ارتباط دارد. 4.۷ درصد نيز به 
علت ضعف در قانون فاقد اثربخشي بوده اند. يافته هاي 
ديوان محاسبات كشور نشان مي دهد از مجموع 8۷ فقره 
مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانوني ابالغ 
شده اس��ت و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانوني ابالغ 
شده، 14 فقره تدوين شده اما ابالغ نهايي نشده است و 
نهايتا پيرامون تدوين و ابالغ 4 فقره، هيچگونه اقدامي به 

انجام نرسيده است. بخش ديگري از بررسي هاي ديوان 
محاسبات كش��ور پيرامون ميزان اثربخشي و عملكرد 
قوانين اس��ت كه نتايج به دس��ت آمده نشان مي دهد 
تنها ۳4 درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسيده اند 
و در مقابل، 4۷.1 درصد آنها عملكرِد فاقد اثربخش��ي 
داشته اند. همچنين، 11.8 درصد نيز كال فاقد عملكرد 

هستند و ۷.1 درصد عملكرد ناكارا دارند.
۷ قانوني كه عملكرد آنها توسط ديوان محاسبات كشور 
مورد بررسي قرار گرفته و جزييات آن طي روزهاي آتي 

در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت، عبارتند از: 
   قانون حمايت از ش��ركت ها و موسسات دانش بنيان 
و تجاري س��ازي نوآوري ها و اختراعات )مصوب س��ال 

 )1۳89
   قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار )مصوب 

سال 1۳90( 
   قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 

كشور )مصوب سال 1۳94( 
   قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )مصوب سال 1۳94( 
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
عصر شنبه، قيمت دالر از مرز 24 هزار تومان عبور كرد و 
به 24060 تومان رسيد. هر گرم طال نيز 1 ميليون و 85 
هزار و مظنه مثقال طال 4 ميليون و 703 هزار تومان، سكه 
10 ميليون و 800 هزار، نيم سكه 6 ميليون، ربع سكه 4 
ميليون و سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان معامله 
شد. كارشناسان دليل عمده اين افزايش قيمت ها را افزايش 
تقاضا براي خريد دالر، وضعيت بازار بعد از ارزپاشي هاي 
اخير، اخبار مذاكرات وين، اخبار انتخابات ارزيابي كرده اند. 
صبج شنبه، قيمت دالر 23 هزار و 850 تومان، قيمت يورو 
28 هزار و 900 تومان و درهم امارات 6 هزار و 580 تومان 
اعالم شده است. اونس جهاني نيز 1904 دالر اعالم شد و 
در مجموع باعث شد كه قيمت سكه به 10 ميليون و 660 
هزار تومان افزايش يابد.  قيمت ارز كه چند هفته اي با ثبات 
نسبي همراه بود از صبح شنبه وارد مدار افزايشي شده تا 
جايي كه دالر از كانال 24 هزار تومان هم عبور كرده است؛ 
فعاالن بازار 3 دليل اصلي را ب��راي افزايش قيمت ارز نام 
مي برند. آنطور كه صراف هاي خيابان فردوسي مي گويند: 
بازار ارز دوباره هيجاني شده و همين موضوع باعث افزايش 
مجدد قيمت ها در بازار شده است. افزايش قيمت طال و ارز 
در بازار درحالي با شتاب بيشتري همراه شده كه پيش از 
اين شاهد ثبات نسبي قيمت ها در بازار بوديم هرچند دولت 
تالش داشت با ارزپاشي ركوردهاي پايين تري براي دالر، 
ثبت كند.قيمت دالر در هفته هاي اخير بين كانال 22 تا 23 
هزار تومان در نوسان بود اما در روزهاي اخير مدار قيمت ها 
در بازار ارز صعودي شده و همين امر باعث عبور دالر از كانال 
24 هزار تومان شد. فعاالن بازار معتقدند، افزايش تقاضا 
ناشي از رمز ارزها، خبرهاي منفي از مذاكرات و شايعات 
مربوط به عزل رييس كل بانك مركزي باعث شده تا قيمت 
دالر در بازار افزايشي شود و از 24 هزار تومان هم عبور كند. 
از آنجايي كه رمز ارزها بزرگ ترين مصرف كنندگان درهم 
غير رسمي در بازار هستند، در روزهاي اخير تقاضا براي 
خريد ارز از اين محل افزايش محسوسي داشته است،  يكي 
از صراف ها در همين ارتباط مي گويد: گردش مالي اين رمز 
ارزها اگر از سامانه نيما بيشتر نباشد كمتر نيست. او تأكيد 
دارد: سيستم مالي غير رسمي كه هم اكنون براي رمزارزها 
در گردش است تراكنش بااليي دارد كه تاثير مستقيم در 
بازار دارد. از سوي ديگر برخي بازاري ها از تأثير خبرهاي 
مربوط به مذاكرات در بازار ارز مي گويند، برهمين اساس 
نيز بسياري از خريداران ارز در هفته هاي اخير دست نگه 
داشته اند. با اين حال اما فعاالن بازار ارز مي گويند: از يكي 
دو روز گذشته تعداد خريداران در بازار ارز افزايش يافته ، و 
آنهايي كه پيش از اين در صف خريد ارز بودند بعد از اينكه 
ديدند اتفاق خاصي نيفتاد، وارد بازار شده اند. عالوه بر اين، 
شايعات مربوط به عزل رييس كل بانك مركزي باعث شده 
تا جو بازار منفي شود؛ خبرهاي مربوطه باعث شده تا دالر 
به بهانه بركناري همتي از رياست كلي بانك مركزي روند 
افزايشي را طي كند. بازاري ها مي گويند: با توجه به افزايش 
تعداد خريداران در بازار ارز و روند افزايشي درهم در امارات، 
اگر تعادل بازار بهم بريزد احتمال افزايش بيشتر قيمت ها 
وجود دارد. بعبارتي اگر در دو سه روز آينده بازار مديريت 
نش��ود، تعداد خريداران خانگي در ب��ازار افزايش خواهد 

داشت. چراكه اگر اميدي به بازگشت قيمت ها به سمت 
تعادل نباشد احتمال ورود مردم عادي به بازار وجود دارد. 

  سايه انس جهاني و مذاكرات وين 
بر بازار طال

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، هشتم خردادماه( 
با 731 تومان افزايش نس��بت به آخرين روز كاري هفته 
گذشته به رقم 23 هزار و 383 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو نيز در س��اعت 13 با 415 تومان افزايش نس��بت به 
آخرين روز كاري هفته گذشته )پنجشنبه( به رقم 28 هزار 
و 139 تومان رسيد.  قيمت خريد هر دالر 22 هزار و 920 
توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 27 هزار و 582 تومان بود.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 22 هزار و 
262 تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 464 تومان اعالم شد. 
همچنين نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 146 تومان و 
نرخ فروش آن نيز 27 هزار و 393 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 24 هزار و 
922 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 438 

تومان معامله شد.

  افزايش قيمت سكه در نخستين روز هفته
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه( 
در بازار تهران با افزايش 320 هزار توماني نسبت به آخرين 
روز كاري هفته گذشته به رقم 10 ميليون و 630 هزار تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 
600 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و 900 تومان و سكه 
يك گرمي هم 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 
يك ميليون و 80 هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 680 هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و 904 دالر و 45 سنت فروخته شد.

  بازار ارز چشم انتظار تحوالت روزهاي آتي
بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت شاهد افزايش نرخ دالر و 

يورو و ورود دالر به كانال 23 هزار توماني بود، اما اين روند 
افزايشي بسيار آهسته پيش رفت و به نظر مي رسد اين بازار 
منتظر تحوالت روزهاي آتي است. بازار ارز در هفته اي كه 
گذشت نسبت به روند مذاكرات هسته اي در وين همچنان 
نگاه ترديدآميز خود را حفظ كرد و در خصوص اعالم ليست 
نهايي كانديداهاي انتخابات رياس��ت جمهوري، واكنش 
خاصي نشان نداد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
گفت: قيمت طال و س��كه تحت تأثير افزايش بهاي انس 
جهاني طال در روزهاي اخي��ر اندكي باال رفته، اما ممكن 
است در صورت نتيجه مثبت مذاكرات وين و كاهش قيمت 
ارز، دوباره سير نزولي به خود بگيرد. »محمد كشتي آراي« 
اظهار داشت: اونس جهاني افزايش قيمت پيدا كرده و همين 
امر بيشترين نقش را در افزايش قيمت طال داشته است. در 
روز چهارشنبه، قيمت اونس به يك باره حدود 28 دالر باال 
رفت و همين امر در سير صعودي قيمت طال تعيين كننده 
بود.  كش��تي آراي در بيان داليل اين موضوع، اضافه كرد: 
در ح��ال حاضر تورم��ي در دنيا ايجاد ش��ده كه برخالف 
پيش بيني هاي قبلي است. تا چند ماه پيش تحليل ها اين 
بود كه با توجه به اينكه اقتصاد دنيا تحت تأثير كرونا قرار 
گرفت، افزايش قيمت اونس جهاني ايجاد شد. بعد با تغيير 
وضعيت و شروع واكسيناسيون در اكثر كشورها پيش بيني 
اين بود كه قيمت اونس جهاني كاهش پيدا خواهد كرد و به 
سطح قيمت حدود 1400 دالر مي رسد.اما اتفاق ديگري 
كه اكنون افتاده اين است كه به خاطر همين بيماري كرونا 
يك تورمي در دنيا ايجاد شده كه كاهش ارزش دالر را در 
پي داشته و كاهش ارزش جهاني دالر نيز به افزايش قيمت 
اونس جهاني منجر ش��ده است. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران به موضوع حباب س��كه اشاره كرد و اظهار 
داشت: حباب سكه در اين روزها خيلي كم شده و حتي در 
پنجشنبه گذشته به پايين ترين حد خودش در چندسال 
اخير رسيد و صفر شد. در دو يا سه روز اخير حباب سكه زير 
100 هزار تومان بوده است كه رقم قابل توجهي نيست. اما، 
نيم سكه، ربع سكه و سكه هاي گرمي همچنان حباب بااليي 
دارند. وي درباره قيمت ط��ال در روزهاي آينده نيز گفت: 
چشم بازار ارز به مذاكرات وين دوخته شده تا مشخص شود 

كه به چه شكلي پيش خواهد رفت. ما انتظار داريم نتايج آن 
مثبت بوده و به برداشته شدن تحريم ها و كاهش نرخ ارز 
منجر شود كه اين موضوع بسيار تأثيرگذار خواهد بود. اما 

فعاًل نتيجه نامشخص است. 

  دالر ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان شد
 به دليل موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار 
طال و جواهر تهران نيز به مدت 4 هفته تعطيل بود و از 18 
ارديبهشت ماه بعد از يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود 
را آغاز كرده است. 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 26 هزار تومان هم 
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي 
و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است.

به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند.   در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
ف��روش دالر 23 هزار و 383 توم��ان و قيمت خريد دالر 
از مردم 22 هزار و 920 تومان تعيين ش��ده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 139 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 27 هزار و 582 تومان اعالم شده است. نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند 

بار تغيير مي كند. 

  سقوط آزاد لير
ارش لير بار ديگر به كمترين سطح تاريخي خود رسيد.به 
گزارش بلومبرگ، تغييرات جديد در كادر مديريتي بانك 
مركزي تركيه با واكنش منفي معامله گران بازارهاي مالي 
مواجه شده است. رجب طيب اردوغان،  رييس جمهور اين 
كشور-  در حكمي، اغوزان اوزباس- قائم مقام بانك مركزي 
را بركنار كرد. نگراني از اعمال نظر در سياست هاي بانك 
مركزي همچنين باعث شد تا شاخص اطمينان به اقتصاد 
تركيه در هفته پاياني ماه مي با 1.3 واحد كاهش به 92.6 
واحد برسد كه پايين ترين ثبت شده اين شاخص از آگوست 
سال قبل بوده است. باال ماندن ميزان شيوع ويروس كرونا 
در تركيه كه موجب اعمال مجدد قرنطينه هاي سراسري 
در اين كشور شده، فعاالن را نسبت به توانايي بانك مركزي 
در مديريت تورم افسارگسيخته نااميد كرده است. اقتصاد 
تركيه وابستگي زيادي به بخش گردشگري و سرمايه هاي 
ورودي خارجي دارد و بحران كرونا هر دوي اين بخش ها را 
هدف قرار داده است. تورم هم در 12 ماه منتهي به آوريل 
17.4 درصد اندازه گيري ش��ده ك��ه باالترين تورم ثبت 
شده دو سال اخير اين كشور است. نرخ تورم فعلي فاصله 
معناداري با ت��ورم 8.5 درصدي دارد ك��ه بانك مركزي 

رسيدن به آن را هدفگذاري كرده است.  
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هيچ شاخص اقتصادي حذف 
نشده است

رواب��ط عمومي بانك مرك��زي در پيامي توييتري 
نوشت:  بانك مركزي بنا به وظيفه ذاتي خود همواره 
در موعد مقرر آمار اقتص��ادي را احصا كرده و هيچ 
شاخصي در اين سال ها حذف نشده است.البته به 
همين منظور بانك مركزي بارها به خاطر انتش��ار 
آماري نه چندان مثب��ت از وضعيت موجود مورد 
انتقاد قرار گرفته است. بنا بر ماده 10 قانون پولي و 
بانكي كشور، بانك مركزي  مسوول  تنظيم  و  اجراي  
سياس��ت  پول  واعتباري براس��اس سياست هاي 
كلي اقتصادي كش��ور بوده و هدف اين نهاد، حفظ 
ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادالت 
بازرگانان و كمك به رشد اقتصادي كشور است. در 
همه كشورها، بانك هاي مركزي مسوول محاسبه 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي از جمله ش��اخص 

قيمت ها )تورم( و نرخ رشد اقتصادي هستند.

مانده تسهيالت بانكي ۴۹ درصد 
افزايش يافت

آمارهاي بانك مرك��زي از افزايش 43.7 درصدي 
مانده س��پرده ها و 49.2 درصدي مانده تسهيالت 
بانك��ي در پايان بهم��ن ماه 99 نس��بت به مقطع 
مشابه سال قبل حكايت دارد. گزارش وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به تفكيك اس��تان در پايان 
بهمن ماه سال 1399 حاكي از آن است مانده كل 
سپرده ها بالغ بر 37056.3 هزار ميليارد ريال شده 
است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 11275.7 
هزار ميليارد ريال )43.7 درصد( و نسبت به پايان 
سال قبل معادل 9893.5 هزار ميليارد ريال )36.4 
درصد( افزايش نش��ان مي دهد. بيش��ترين مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 19906.9 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احم��د معادل 90.1 هزار ميليارد 
ريال اس��ت. مانده كل تسهيالت بالغ بر 27028.6 
هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل 8908 هزار ميليارد ريال )49.2 درصد( و 
نسبت به پايان سال قبل 7672.8 هزار ميليارد ريال 
)39.6 درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده 17161 
هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احم��د معادل 92.1 هزار ميليارد 
ريال است. ش��ايان ذكر است نسبت تسهيالت به 
سپرده ها بعد از كسر س��پرده قانوني 81.1 درصد 
است كه نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پايان 
سال قبل، به ترتيب 2.7 و 1.7 واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان تهران 94.8 
درصد و در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 115.1 
درصد اس��ت. بانك مركزي اعالم كرده اس��ت كه 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها 
در استان تهران اس��تقرار دفاتر مركزي بسياري از 
شركت ها و موسسات توليدي س��اير استان ها در 
اس��تان تهران بوده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
از طريق شعب بانك ها و موسسات اعتباري استان 

تهران انجام مي شود.

ترخيص كاالهاي اساسي 
قضايي شد

ترخيص فوري كاالهاي اساسي در حالي در روزهاي 
اخير در دستور كار دستگاه هاي مربوطه قرار گرفته 
كه دادستاني كل نيز به ماجراي دپوي 6 ميليون تني 
كاالهاي اساسي وارد ش��ده و ضرب االجل تعيين 
كرده است. به گزارش ايسنا، پايان ارديبهشت ماه 
زماني بود كه مصوب��ه مربوط به ترخيص كاالهاي 
اساسي كه مورد تاييد رييس جمهوري قرار گرفته 
بود از سوي وزارت صمت به گمرك ايران ابالغ شد.  
اين در حالي بود كه از ابتداي س��ال جاري بار ديگر 
حجم كاالهاي اساسي دپو شده در گمرك و بنادر 
افزايش يافته و به حدود 6 ميليون تن رسيده بود و 
بر اين اس��اس حدود يك ماه پيش با بررسي موانع 
ترخيص و تعيي��ن راهكاره��اي مربوطه، گزارش 
آن ب��ه رييس جمهوري اع��الم و وي نيز بالفاصله 
موافقت خود را اعالم و دستگاه هاي اجرايي را ملزم 
به اجرا كرده بود.  اما در تازه ترين اقدام براي تسريع 
ترخيص كاالهاي اساسي، دادستاني كشور نيز به 
موضوع وارد شده است؛ به طوري كه معاون قضايي 
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه بايد كاالهاي 
اساسي به فوريت ترخيص ش��ود گفته كه در اين 
زمينه بخش��نامه اي به دادستان هاي بندرعباس، 
بندر انزلي، چابهار، امير آباد گركان و يك شهر ديگر 
صادر شده اس��ت. دادس��تاني كل كشور، تكليف 
كرده كه دادستان هاي شهرهاي بندرعباس، بندر 
انزلي، چابهار، امير آباد گرگان و يك ش��هر ديگر بر 
نحوه ترخيص اين اقالم اساس��ي نظارت و برخورد 
مي كنن��د كه صاحبان كاال س��ريعا ب��ه گمركات 
جهت ترخيص مراجعه كنند. اين در حالي اس��ت 
كه از ابتداي هفته گذشته، گمرك ايران مصوبات 
مربوطه را به گمركات اجرايي ابالغ و صاحبان كاال 
را مكلف كرد كه به سرعت نسبت به ترخيص كاالها 
اقدام كنند چرا كه عمده موانع پيش روي ترخيص 
با مصوبات اخير برداشته شده بود. بر اساس مصوبه 
اخير براي ترخيص كاالهاي اساسي، ترخيص 90 
درصدي كاالهاي اساسي كه از پايان سال گذشته 
متوقف شده بود دوباره تمديد و در دستور كار قرار 
گرفت. همچنين گمرك موظف شد متقاضياني كه 
خواستار استفاده از رويه اعتباري براي ترخيص كاالهاي 
اساسي خود هس��تند را به بانك مركزي هدايت كند. 
همچنين ليست ثبت سفارش كاالهاي اساسي موجود 
در گمرك به تفكيك صاحبان كاال و شماره ثبت سفارش 
جهت پيگيري تخصيص و تأمين ارز اين كاال با توجه به 

هماهنگي با وزارت صمت اعالم شود.

تعادل  در نرخ سود توليد
بدون سودآور بودن فعاليت هاي مولد، خواه ناخواه هر گونه 
نقدينگي در نهايت به سمت فعاليت هاي سوداگرانه و كاذب 
سوق داده خواهد شد. پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه براي بهبود اين وضعيت به نفع 
توليد چه بايد كرد؟ كشورهاي توسعه يافته براي ايجاد 
هماهنگي در اين زمينه تالش مي كنند و از طريق وضع 
ماليات بر فعاليت هاي سوداگرانه به گونه اي عمل مي كنند 
كه نرخ سودآوري در توليد همواره باالتر از ساير فعاليت هاي 
اقتصادي باش��د. به عنوان مثال اگر فردي خانه اي دارد 
كه قيمت اين خانه در يك ب��ازه زماني كوتاه، ناگهان به 
دو براب��ر افزايش پيدا مي كند و از 50 ه��زار يورو به 100 
هزار يورو مي رسد، 90 درصد اين سود در قالب ماليات بر 
ثروت و عايدي سرمايه از اين فرد اخذ شده و در پروژه هاي 
عمراني، خدمات عمومي و توليدي هزينه مي شود. از اين 
طريق سود توليد همواره از فعاليت هاي سوداگرانه بيشتر 
است. طبيعي است كه سرمايه هاي عمومي در يك چنين 
شرايطي به س��مت فعاليت هاي مولد سوق پيدا كنند. 
چرا كه ساختارهاي اقتصادي زمينه توفق توليد بر ساير 
بخش هاي سرمايه گذاري را فراهم كرده اند. در ايران اما 
تا قبل از تصويب ماليات بر عايدي س��رمايه يك چنين 
ضرورت هايي مورد توجه قرار نداش��ت. افراد و جريانات 
مختلف، بدون پرداخت كوچك ترين مالياتي در بازارهاي 
5گانه ارز، طال، مس��كن، خودرو و... سودهاي هنگفت و 
هزاران ميلياردي كسب مي كنند، بدون اينكه اساسا يك 
ريال هم براي اين سودهاي هنگفت پرداخت كنند. اين 
روند باعث شده تا بسياري از صاحبان كارخانجات توليدي 
نيز اقدام به تعطيلي كارخانه هاي خود كنند و سرمايه هاي 
خود را وارد عرصه هاي سوداگرانه كنند. اما از طريق قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه، اقتصاد ايران نيز مي تواند تراز 
مثبت سودبخش توليد بر ساير بخش هاي اقتصادي را 
حفظ كند. از اين طريق هم سود توليد همواره باال تر از ساير 
فعاليت ها خواهد بود، هم اينكه بخشي از كسري بودجه 
دولت از طريق روش هاي مالياتي )به جاي استقراض از 
بانك مركزي( تامين خواهد شد.  فراموش نكنيد، حجم 
رشد نقدينگي اقتصاد ايران طي دهه هاي اخير در اقتصاد 
ايران همه ركوردهاي ممكن را درنورديده است. طي 20 
سال گذشته رش��د نقدينگي در اقتصاد ايران به بيش از 
3400 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين نقدينگي اما 
به جاي اينكه به سمت پروژه هاي مولد هدايت شود، راهي 
بازارهاي سوداگرانه شده و باعث بروز نوسان در حوزه ارز، 
طال، مسكن، خودرو و... ش��ده است. از طريق ماليات بر 
عايدي سرمايه مي توان جهت گيري اين سرمايه را دوباره 
در مسير توليد قرار داد. البته اجراي معقول طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه نيازمند سامانه اطالعاتي شفافي است 
كه در آن دقيقا مشخص شده باشد، چه ميزان نقدينگي 
وارد كدام حوزه هاي اقتصادي شده است. بدون اين پايگاه 
داده اي اجراي طرح چندان توفيقي نخواهد داشت. بنابراين 
مكمل اين طرح، طرح هايي است كه شفاف سازي داده هاي 
اقتصادي را امكان پذير مي كند. كوچك ترين منفذي در 
اجراي نادرست طرح ماليات بر عايدي سرمايه باعث خواهد 
شد تا نقدينگي از درون كشور راهي بازارهاي كشورهاي 
همسايه )مانند بازار مس��كن تركيه( شود. كارشناسان 
اقتصادي بايد ابعاد گوناگون طرح را بررسي و تحليل كنند 

تا طرح با نهايت كارآمدي عملياتي شود.

روايت توسعه  در ژاپن
يك فرهنگ وبستر در امريكا تهيه كرد و همان فرهنگ 
مبناي نگارش فرهنگي ژاپني -انگليس��ي شد كه او در 
سال هاي بعد در ژاپن منتشر كرد. اما زبان براي فوكوزاوا 
فقط دريچه اي براي آشنايي با غرب بود. 10 ماه بعد، در 
هشتم نوامبر، كشتي هيات ژاپني در خليج توكيو پهلو 
گرفت، اما فوكوزاوا كم تر از دو سال بعد فرصت يافت به اروپا 
برود. او اكنون چشم و گوش ملتش بود. فرصتي طاليي 
يافته بود تا ببيند و بفهمد... وقت اندك بود و او بايد هر چه 
زودتر غرب را مي شناخت. او در اين راه بسيار موفق عمل 
كرد. در عرض چهار دهه اي كه پس از اين سفر زنده بود، 
به يكي از شاخص ترين چهره هاي غرب گراي تاريخ ژاپن 
تبديل شد. اما غرب گرايي مورد نظر او هيجان زده، سطحي 
و ازخودبيگانه نبود، بلكه او در پي »گزيده اي از غرب« بود: 
علم و فناوري. به همين دليل به يكي از مناديان علم باوري 
در ژاپن تبديل شد و ملتش را بي وقفه به يادگيري علوم 
جديد فراخواند. فوكوزاوا معتقد بود براي تحول يك ملت 
»روح زمانه« بايد متحول شود. روح زمانه به اين معناست 
ك��ه »ِخرد كل ملت« بايد ارتقا يابد تا در نهايت آن ملت 
پيشرفت كند و نمي توان كار پيشرفت را به حاكمان واگذار 
كرد، گرچه حاكمان نيز بخشي از اين بازي اند. به همين 
دليل به جاي آنكه به دنياي سياست روي آورد، بر آموزش 
تمركز كرد: مدرسه اي تأسيس كرد كه در سال هاي بعد 
وجاهت دانش��گاه يافت. همين نگرش او باعث مي شد 
معتقد باشد لزومي ندارد ژاپني ها ساختارهاي سياسي 
غربي - مانند پارلمان و دموكراسي - را شتابزده وام بگيرند، 
بلكه بايد مباني توسعه را كه در وهله نخست علم و آموزش 
است ميان خود ترويج دهند.براي چنين هدفي الزم بود 
ژاپني ها از برخي سنت ها دست شويند، به ويژه منزلت هاي 
خانداني كه بر هر چيز سيطره دارد و آزادانديشي را از ملت 
سلب كرده است. به اين ترتيب، مي توان اين  طور نتيجه 
گرفت: فوكوزاوا معتقد بود ژاپني ها بايد به نوعي »نظام 
ليبرال« تن دهند، نه الزاماً به »ليبراليسم«. وجه تمايز اين 
دو اين است كه »نظام ليبرال« نوعي نظام اجتماعي آزاد 
است كه ابتكارها و عقايد شخصي را سركوب نمي كند، اما 
ليبراليسم يك ايدئولوژي سياسي - اجتماعي است كه 
بي  درنگ مي خواهد ساختارهاي سياسي را نيز متحول 
كند. »نظام ليبرال« همان روح غربي بود كه مجال مي داد 
جامعه ژاپن با تخمير و ادغام در درون آن »آميزش هاي 
ضروري« را براي افتادن در ريل هاي مدرنيته درون خود 
به دست آورد. ژاپن در دوران موسوم به »دوران ِميجي« 
شتابان توسعه يافت و فوكوزاوا يكي از ايده پردازان اصلي 
اي��ن دوران بود. چهره او امروز بر اس��كناس ده هزار يني 
كه بزرگ ترين اسكناس ژاپني است نقش بسته است، 
شايد به نش��انه واالترين جايگاه براي انديشمندي كه 
فهميد وام گيري روح توسعه، اوال بر نوسازي ساختارهاي 
سياسي است.حقيقتي كه به نظر مي رسد، هنوز بسياري 
مديران تصميم ساز در كشورمان ابعاد و زواياي گوناگون 

آن را درك نكرده اند.

صراف ها: خريدار دالر زياد شد

 عبور دالر از كانال ۲۴ هزار تومان

ماليات و آينده بودجه دولت و تورم 
مدت ه��ا اس��ت ك��ه بح��ث 
ناكارآمدي نظ��ام مالياتي در 
دس��تيابي به اهداف آن مورد 
بحث است و با همين ذهنيت 
بارها قانون مالياتي چه به طور 
كامل و چ��ه در قال��ب احكام 
برنامه هاي پنج ساله و بودجه 
ساالنه مورد تغيير و اصالح قرار 
گرفته است. مهم تر از هر شاخص ديگري كه براي درجه 
توفيق نظام مالياتي به كار برده مي شود، نسبت ماليات به 
توليد ناخالص داخلي است. به عنوان نمونه، در سال 2019 
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو 
OECD حدود 33.8 درصد بوده اس��ت در حالي كه در 
سال 1398 همين نس��بت براي ايران حدود 7.8 درصد 
بوده اس��ت. با ذكر مواردي از اين دس��ت و حتي نسبت 
پايين تر ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه 
با متوسط كشورهاي در حال توسعه نتيجه گرفته مي شود 
كه بايد ماليات ها به شدت افزوده شود تا به نرم جهاني آن 
برسد. در سه سال اخير هم كه بي ثباتي اقتصاد كالن و درد 
و رنج حاصله براي بخش قابل توجهي از دهكهاي درآمدي 
به موضوع مهمي تبديل شده است، اين نگرش مالياتي 
تقويت شده است و مصوبات و اقدامات مالياتي ضربتي هم 
در دستور كار قرار گرفته است و حدس غالب آن است كه 
اين نگرش تداوم دارد. اكنون چند پرسش در اين ارتباط 
مطرح است. آيا اين ادعا كه نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي در ايران پايين اس��ت، ادعاي درس��تي است؟ آيا 
تالش براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
امري در مسير عقالنيت اس��ت؟ آيا تالش براي افزايش 
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به كاهش استفاده 
از حق الض��رب و لذا تورم منجر مي ش��ود؟ اكنون به ارايه 
پاسخي كوتاه به هر كدام از پرسش هاي فوق مي پردازيم. 
اين ادعا كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران 
به ويژه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته پايين است، 
ادعايي مورد بحث اس��ت. نكته اول آن است كه در ايران 
كل درآمد نفت و گاز يكجا به دولت تعلق مي گيرد و اگر در 
نظر بگيريم كه درآمد نفت و گاز در اصل متعلق به مردم 
اس��ت آنگاه مي توان درآمدهاي نفت و گاز و ساير منابع 
طبيعي در اختيار دولت را نيز نوعي ماليات تلقي كنيم و با 
احتساب آن موارد، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
نه تنها پايين نيست كه از كشورهاي توسعه يافته هم فراتر 

مي رود. موضوع ديگر آن است كه در ايران بخش بزرگي از 
فعاليتهاي اقتصادي متعلق به نهادهاي بخش عمومي است 
كه درآمد هاي فعاليتهاي اقتصادي آنها نيز در اصل مانند 
نوعي ماليات است و با احتساب آنها، نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي بازهم بزرگ تر خواهد شد. موضوع بعدي 
آن است كه كسب و كارها در جهان توسعه يافته ماليات 
مي پردازن��د و با پرداخت ماليات بس��ياري از هزينه هاي 
مبادله فعاليت آنها بر اثر تدارك كاالهاي عمومي توسط 
دولت دچار كاهش مي ش��ود، در حالي كه در ايران نظام 
بوروكراتيك در غالب موارد سبب افزايش هزينه هاي مبادله 
فعاليتهاي اقتصادي مي شود و اگر آن افزايش هزينه هاي 
مبادله را نوعي ماليات تلقي كنيم، نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي بازهم بزرگ تر خواهد شد. باالخره اينكه در 
بسياري از كشورها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
با احتساب كس��ورات بازنشستگي و تامين اجتماعي در 
ماليات محاسبه شده است و در نتيجه با احتساب كسورات 
بازنشستگي و تامين اجتماعي در ماليات ها، نسبت ماليات 
به توليد ناخالص داخل��ي در ايران بازهم بزرگ تر خواهد 
ش��د. اگر با اين ظرايف كه اش��اره شد به محاسبه نسبت 
ماليات به توليد ناخال��ص داخلي بپردازيم، آنگاه متوجه 
خواهيم شد كه ادعاي پايين بودن نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي در ايران ادعايي به دور از واقعيت اس��ت و 
مقايسه آن با ساير كشورها مقايسه اي ناصواب است و اين 
نگرش كه متاسفانه در سال هاي اخير رواج يافته است كه 
بايد با افزايش ماليات ها نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي افزايش يابد، نگرش به دور از آموزه هاي علم اقتصاد 
است. البته اينكه تركيب ماليات ها بسيار نامناسب است و 
اينكه ماليات هاي كنوني اهداف اساسي يك نظام مالياتي 
مطلوب را برآورده نمي كند، ترديدي نيست. اما نكته آن 
است كه نامناسب بودن تركيب ماليات ها و عدم دستيابي 
به اهداف نظام مالياتي مناس��ب بدان معني نيس��ت كه 
بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. 
اما با فرض اينكه عملي ش��ود كه نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي را افزاي��ش دهيم، آيا اين امر يك نگرش 
سياست گذاري صحيح و عقالني است؟ براي پاسخ دادن 
به اين موضوع، مي توان به ادبيات گسترده اقتصاد بخش 
عمومي مراجعه كرد كه به نظر نمي رسد براي عامه قابل فهم 
باشد. لذا، مي توان به بياني ساده تر به جست وجوي پاسخ 
اين پرسش پرداخت. اين موضوع مسلم است كه افزودن 
به ماليات ها از يك استان هاي به بعد به شدت اثر مخرب بر 

انگيزه فعاليت و كسب و كار دارد. اين بدان معني است كه با 
تالش براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
)كه به نوعي بيانگر متوسط نرخ كل ماليات ها است(، انجام 
فعاليت اقتصادي و توليد و خلق ثروت كه قرار است با آن 
نرخ باالتر از آن ماليات بگيريم، تضعيف مي شود و در نتيجه 
اندازه كل توليد اقتصاد و كيك اقتصاد كوچك تر از حالتي 
مي شود كه تالش نكرده بوديم اين نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي را افزايش دهيم. اما اين به معني پيامد منفي 
تالش براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
بر رفاه اجتماعي است، گرچه بخشي از استدالل هاي وراي 
تالش براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
مبتني بر افزايش رفاه اجتماعي بوده است. دليل ساده است. 
يك فعال اقتصادي بايد انواعي از ريسك را متحمل شود 
و به كسب و كار و مشقات آن بپردازد اما بخشي از حاصل 
تالش و ريس��ك پذيري او نصيب دولت ش��ود كه صرف 
هزينه هاي سرسام آور دستگاه بوروكراتيك خود نمايد. اين 
در حالي است كه يقين داريم اگر در همين لحظه دستگاه 
بوروكراتيك و از جمله پست هاي مديريتي آن نصف شود 
اتفاق خاصي نمي افتد و شاهد آن هم كاهش چشمگير 
حضور كاركنان دولتي در ادارات به دليل كرونا اس��ت در 
حالي كه همزمان رشد اقتصادي مثبت شده است. نگاهي 
به تركيب هزينه هاي دولت نشان مي دهد كه بخش غالب 
هزينه هاي دولت مطلقا كاركرد تدارك كاالها و خدمات 
عمومي ب��راي اقتصاد را ندارد كه س��بب كاهش هزينه 
فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي شود، بلكه عمال 
مانع و بازدارنده فعاليت بخش خصوصي است. لذا، تالش 
براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كه 
قرار است صرف هزينه هاي ناكارآمدي بخش دولتي شود، 
به هيچ عنوان توجيه ندارد. اگر توجه كنيم كه بسياري از 
فعالين اقتصادي با وجود آنكه هيچ تعلق سياسي ندارند و با 
وجود آنكه ادعا مي شود كه در ايران نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي پايين است، حاضر به فعاليت اقتصادي در 
ايران نيستند و ترجيح مي دهند سرمايه و توان كارآفريني 
خود را از كشور خارج كنند، آنگاه متوجه مي شويم كه تالش 
براي افزايش فشار مالياتي چه اندازه مي تواند مخرب باشد. 
بخشي از ماليات هايي هم كه در سه سال گذشته خيلي 
در بخشي از دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است 
واكنشي احساسي به بي ثباتي اقتصاد كالن است، در حالي 
كه عامل آن بي ثباتي هم خود سياست هاي دولت است و 
به جاي واكنش احساسي براي افزايش اينگونه ماليات ها 

بايد تالش كرد بي ثباتي اقتصاد كالن رخ ندهد. اما تالش 
براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي چه 
داللتي براي آينده حق الضرب و ت��ورم در ايران دارد؟ به 
ظاهر، افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 
معني تامين مخارج دولت از محل ماليات و لذا كاهش اتكاي 
دولت به حق الضرب است و نتيجه تورم پايين تر در آينده 
است. اما آنچه در حال حاضر در ساختار هزينه هاي دولت 
مي بينيم و آنچه در قالب فشار براي افزايش نسبت ماليات به 
توليد ناخالص داخلي مي بينيم، انعكاس آن است كه دولت 
ناكارآمد است و بخش چشمگيري از هزينه هاي دولت زائد 
است و نه تنها مقوم رشد اقتصادي نيست بلكه بازدارنده 
رشد اقتصادي است و ناكافي بودن درآمدهاي نفت و گاز 
براي پوشش ناكارآمدي دولت سبب شده است عالوه بر 
ماليات يكجاي نفت به افزايش ساير ماليات ها روي آورد. اما 
همانطور كه در پاسخ سوال دوم اشاره شد، تداوم اين تالش 
به معني كاهش انگيزه فعاليت اقتصادي و پايين نگهداشتن 
نرخ رشد اقتصادي است و اقتصادي كه در جا مي زند. اما اگر 
با تالش براي افزايش ماليات ها جهت پوشش ناكارآمدي 
دولت و تامين هزينه هاي دستگاه عريض و طويل دولت، 
اقتصاد دچار كاهش رشد اقتصادي شود و رشد اقتصادي 
پايين در ايران تداوم يابد، آنگاه اصطالحا پايه مالياتي اقتصاد 
به طور نسبي تحليل مي رود. اما تحليل پايه مالياتي كل 
اقتصاد در كنار هزينه هاي سرسام آور دستگاه بوروكراتيك 
دولت حتي امكان تامين هزينه هاي دولت از محل فروش 
اوراق بدهي را نيز تحليل مي برد. اين بدان معني است كه 
اقتصاد همچنان براي تامين هزينه هاي دولت و برآورده 
شدن نيازهاي بودجه اي و فرابودجه اي دولت متكي به حق 
الضرب باقي مي ماند. اما اين بدان معني است كه پنج دهه 
رشد باالي نقدينگي و پنج دهه تورم باال همچنان مهمان 
خوانده ما خواهد بود. تالش براي افزايش نسبت ماليات 
به توليد ناخالص داخلي با مختصات سياست گذاري در 
ايران قطعا نتيجه اي جز تداوم رشد اندك اقتصادي و تداوم 
تورم باال ندارد. دولت و مجلس بهتر است به جاي تالش 
براي افزايش نس��بت ماليات به تولي��د ناخالص داخلي، 
به دنبال جلوگيري از رش��د هيوالي��ي به نام هزينه هاي 
ناكارآمدي دولت باشند و تالش كنند تركيب هزينه هاي 
دولت به سمت هزينه هاي صرف شده براي زيرساختهاي 
اقتصادي و اجتماعي تغيير يابد تا مقوم رشد اقتصادي و لذا 
افزايش دهنده پايه مالياتي براي تامين هزينه هاي تدارك 

كاالها و خدمات عمومي باشند.

تيمور رحماني



گروه بازار سرمايه|
روند نزولي و اصالحي بازار سهام طي 9 ماه گذشته ادامه 
داشته اكنون با سپري شدن چند روز معقول در بازار اين 
پرسش ايجادشده كه روند ريزشي بازار سرمايه تا كجا ادامه 
دارد؟ بخشي از تحليلگران بورسي مي گويند ميزان خروج 
سرمايه حقيقي از بازار نسبت به نقطه اوج سال 99، نزديك 
به جايي قرارگرفته است كه مي توان انتظار داشت فاز ركودي 
به پايان برسد. بااين حال برخي تحليلگران همچنان بر اين 
باورند كه بازار سهام به اصالح بيشتري نياز دارد. چند روزي 
مي شود كه تاالر شيشه اي روند سبزپوشي به خود گرفته 
است اما؛ نمودارها و داده هاي اصلي بازار نشان مي دهد كه 
بازار سرمايه همچنان بر روي روند نزولي است. بسياري از 
كارشناسان و فعالين بازار بر اين نظرند كه اين بازار تحت 
تأثير فضاي اقتصادي- سياسي كشور بوده و اين عوامل متاثر 
از انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي در وين 
هستند. به عقيده اين گروه بسياري از سرمايه گذاران بورسي 
در انتظار دولت سيزدهم هستند تا تكليف سرمايه گذاري 
خود را مشخص كنند چراكه؛ دولت آتي مي تواند بر روي 
اقتصاد، روابط بين المللي و به طوركلي تمامي مولفه هاي 
اقتصادي اثرگذار باشد و ش��ايد يكي از داليل نوسان اين 

روزهاي بازار همين انتخابات رياست جمهوري باشد.
بااين وجود مي توان به طور قاطع گفت كه پس ازمشخص 
شدن رييس دولت آينده، شاهد تغيير و تحوالت اساسي 
خواهيم بود زيرا؛ هر دولتي رويكردهاي خاص خود را دارد 
و ممكن است دولت آتي نگاه تخصصي تري به بازار سرمايه 
داشته باشد كه اگر اين موضوع رخ دهد شاهد يك تغيير 
و تحول كلي در اقتصاد كشور خواهيم بود. از سويي ديگر 
مذاكرات هسته اي در وين اگر به طور كامل رخ دهد شاهد 
كاهش تحريم ها، كاهش نرخ دالر و همچنين تأثير مثبت 
در اقتصاد ايران خواهيم بود. به جز حواشي حول محور بازار 
سرمايه، بورس اين روزها به ارزندگي رسيده و حتي گروهي 
از سهام موجود به كمتر از ارزش ذاتي خود رسيده اند يعني 
براي سرمايه گذاري ارزشمند هستند. نوسان ذات تمامي 
بازارهاي مالي است و بورس با توجه به دخالت و دست كاري 
مسووالن چندين ماه نزولي شد اما؛ با توجه به تغيير دولت 
طي ماه هاي آينده و همچنين تغيير رويكرد اقتصاد و مالي 
انتظار مي رود كه شاهد يك وضعيت مطلوب در بازارهاي 
مالي خصوصاً بورس باشيم. به هرحال بايد صبر كرد و ديد 
كدام يك از افراد تاييد صالحيت شده توسط شوراي نگهبان 
به عنوان رييس دولت سيزدهم انتخاب مي شود و چه نوع 

رويكردي به اقتصاد، بورس و مذاكرات خواهد داشت.

  اصالحي به قيمت جذابيت
به عقيده برخي از كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه، 
بورس در جذاب ترين حالت ممكن قرار دارد و نزول 3700 
هزار ميليارد توماني اين بازار از ميانه هاي مردادماه س��ال 
گذشته تاكنون توانسته قيمت سهام بسياري از شركت هارا 
به پايين ترين نقطه خود )كمتر از ارزش ذاتي سهام؛ يعني 
اين دسته از سهم ها بيش از اين نمي توانند كاهش قيمت 

داشته باشند( برس��اند و اين عامل جذابيت بازار سهام را 
بيش ازپيش كرده اس��ت. يك كارشناس و تحليلگر بازار 
سرمايه در صفحه مجازي خود در پاسخ به پرسشي با عنوان 
آيا اكن��ون زمان فرصتي براي س��رمايه گذاري در بورس 
هست، نوشته اس��ت: شايد در برخي نمادها به ويژه سهام 
شركت هايي كه سود تقسيمي مناسبي دارند، زمان مناسبي 
براي خريد باشد چراكه سهام اين شركت ها عمدتاً به لحاظ 
تحليلي و با در نظر گرفتن درآمد فروش و قيمت هاي جهاني 
ارزنده هستند. طي يك ماه اخير هم خريداراني در اين نمادها 
فعال شده اند و شاهد فشار فروش سنگين در سهام برخي 
شركت ها نبوده ايم. اين اتفاق نويدبخش نزديك شدن به 
تعادل در بازار سرمايه است. ولي هنوز سهام شركت هاي 
كوچك بازار، با تعادل فاصله دارند و بعضًا بازگشايي هايي 
با افت ۴0 تا ۵0 درصدي مواجه مي شوند. نقدينگي سال 
1399 هيچ وقت به اين زودي به بورس برنمي گردد زيرا آن 
فضاي فكري و اعتماد عمومي ديگر وجود ندارد اما مردم هم 
به بورس ارزان و ارزنده بي تفاوت نخواهند بود؛ بنابراين صعود 
دوباره بازار را بايد در سهام شركت هاي كوچك و متوسط 

جست وجو كرد.

  سردرگمي در بازار سرمايه
رضا امامي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با »تعادل« 
در خصوص وضعي��ت بازار مي گويد: بازار س��رمايه ايران 
در ح��ال حاضر دچار يك نوع س��ردرگمي خاص و نوعي 

بالتكليفي مشخص اس��ت درزمينه تصميم گيري براي 
نرخ ارز با توجه به مولفه ها و پيش فرض هاي بنيادي شده، 
همچنين در كنار آن معامالت بورس با نوعي بالتكليفي 
ناشي از عدم تزريق مناسب نقدينگي به بازار مواجه شده 
است. از سويي ديگر ماهيت كلي بازار نيز دچار بالتكليفي 
در تعيين نرخ ارز ش��ده و از سويي ديگر نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري كشور مشخص نيست و هنوز هم اطالعات 
درستي درباره برجام وجود ندارد تنها برخي از تحليلگران، 
تحليل هايي در خصوص برجام به بازار ارايه مي دهند كه 
به صورت قطع نيست و مي توان گفت اغلب حدس و گمان 
است. بنابراين اين چند عامل باعث شده كه يك وضعيت 
فرسايشي در بازار سهام داشته باشيم. وي توضيح مي دهد: 
تغييرات در سياست بانك مركزي و حاكميت باعث شد تا 
تالش هاي زيادي براي مهار تورم و نقدينگي بي اندازه صورت 
گيرد و ما تا حدودي زيادي شاهد افزايش انضباط پولي براي 
كنترل تورم بوديم كه اين موضوع باعث شد تا روند بازار طبق 
پيش بيني هاي معقول ص��ورت گرفته پيش نرود و رونق 
بازار تا پيش از بازار با مشكالت فراواني روبرو شود. با توجه 
به افراد تاييد صالحيت شده در انتخابات رياست جمهوري 
انتظار مي رود كه بورس رونق بگيرد اما؛ بايد ديد كه دولت 
آتي به صورت بلندمدت از بازار حمايت مي كند يا روندي 
كوتاه مدت پيش مي گيرد؟ به هر صورت بررسي كارنامه افراد 
تاييد صالحيت شده نشان مي دهد بايد در انتظار خبرهاي 
خوبي در كشور باشيم. البته روند بلندمدت مي تواند كمك 

شاياني به بورس و اقتصاد كشور كند. به طوركلي ما معتقد 
هستيم كه روند بازار در دولت بعدي مثبت باشد، اما اين 
موضوع بس��تگي به سياس��ت هاي به كار گرفته شده در 
دول��ت آينده هم دارد. امام��ي در خصوص قيمت گذاري 
دستوري نيز اظهار مي كند: بايد قيمت گذاري دستوري از 
بازار برداشته شود و يكي از مهم ترين مشكالت نيز همين 
دخالت ها و قيمت گذاري دستوري است و بايد اجازه تصميم 
به مسووالن بورسي داده شود چراكه؛ تصميم گيري از درون 
بورس براي بورس مي تواند در بلندمدت تأثير بسزايي در 
شكوفايي اين بازار سهام داشته باشد. اين تحليلگر بازار سهام 
مي گويد: تقريباً در وضعيت حال حاضر بازار سه مولفه تأثير 
بسزايي در وضعيت بورس دارند و مي توانند روند صعودي 
در بورس را افزايش دهند. يك��ي از اين مولفه ها برگزاري 
مجامع پيش روي است و بسياري از شركت هاي بزرگ در 
مجامع، به طور حتم سود معقولي رابين سهامداران تقسيم 
خواهند كرد. امامي درنهايت توضيح مي دهد:در برخي از 
شركت ها قيمت ها افزايش بي سابقه اي را تجربه كرده اند، 
باقيمت هاي فعلي در بازارهاي جهاني مي توان گفت كه 
بسياري از سهام روند مثبت خوبي خواهند داشت. افرادي 
كه در پرتفوي سهامداري خود داراي سهام بزرگ و بنيادي 
هستند مي توانند سود معقولي را تا انتهاي سال به دست 
آورند و بنابراين سرمايه گذار هوشمند اقدام به شناسايي 
سهام بنيادي مي كند و به سمت سرمايه گذاري دوباره در 

اين بازار مي رود.
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ارتقاي نقش بورس در اقتصاد 
ملي و تأمين مالي 

محمدعلي شيرازي عضو هيات مديره بورس تهران 
بابيان »بازار سرمايه به عنوان بازار منابع بلندمدت 
مي تواند در صورت سياس��ت گذاري صحيح نقش 
تأمين مالي بلندمدت بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده 
گيرد« گفت: تأمين مالي در ايران به طور سنتي بر 
عهده نظام بانكي بوده است. منابع بانك ها عمومًا، 
منابعي با سررسيد كوتاه مدت است و از سوي ديگر 
ش��ركت ها و صنايع براي تأمي��ن مالي طرح هاي 
سرمايه گذاري خود نيازمند منابع بلندمدت هستند. 
همين تفاوت در سررس��يد منابع موردنياز، قدرت 
وام دهي شبكه بانكي را كاهش داده و منابع بانك ها را 
تحت فشار قرار مي دهد. وي بازار سرمايه را در تأمين 
مالي شركت ها توانمند دانست و اظهار داشت: بازار 
سرمايه به عنوان بازار منابع بلندمدت مي تواند در 
صورت سياست گذاري صحيح، نقش تأمين مالي 

بلندمدت بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده بگيرد.
ش��يرازي جايگاه بورس ته��ران در اقتصاد ملي و 
تأمين مالي از طريق بورس را بااهميت ارزيابي كرد 
و اف��زود: در حال حاضر بازار ب��ورس باهدف مزبور 
فاصله دارد، اما در س��ال هاي اخير با توجه به ايجاد 
ملزومات موردنياز جه��ت افزايش نقش بورس در 
اقتصاد ملي و تأمي��ن مالي بنگاه ها همچون ايجاد 
نهاده��اي تخصصي مانند موسس��ات رتبه بندي 
اعتباري، طراح��ي ابزار تأمين مالي همچون اوراق 
صكوك و اصالح برخي قوانين و مقررات جايگاه آن 
ارتقاء داشته است و انتظار مي رود در آينده بورس 
به جايگاه واقعي و شايسته خود در فضاي اقتصادي 

كشور دست يابد.

درباره كتاب »يك ساتوشي«
كتاب »يك ساتوشي: راهنماي ورود به دنياي بيت 
كوين، اتريوم و ارزهاي ديجيتال براي مبتدي ها« 
نوش��ته محمد آذرني��وار و نيما ملك پور توس��ط 
انتشارات راه پرداخت در 313 صفحه منتشرشده 
است. كتاب حاضر تالشي براي راهنمايي افرادي 
است كه تنها در حد ش��نيدن واژه بيت كوين يا به 
دنبال كردن قيمت ارزهاي ديجيتال با اين فناوري 
آشنا هستند و به دنبال شناخت جنبه هاي بيشتر 
و روش هاي س��رمايه گذاري در آنه��ا مي گردند. از 
كوچك ترين واحد پولي بيت كوين به پاس خدمات 
سازنده آن تحت عنوان ساتوشي ياد مي شود. »يك 
ساتوشي« جزئي از صد ميليون واحد كوچك ديگر 
اس��ت كه در كنار يكديگر يك واحد بيت كوين را 
تشكيل مي دهند و انقالب پولي كه بيش از يك دهه 
قبل شروع شده، هم اكنون به جايگاهي رسيده كه 
رسانه ها، رويدادها و حوادث آن را از نزديك دنبال 
مي كنند و چشم هاي بس��يار به آينده آن دوخته 
شده است. يك ساتوشي نمادي براي سهيم شدن 
در اين انقالب است، مشاركتي كه با كوچك ترين 
واحد پولي آغازگر اين انقالب انجام مي ش��ود. يك 
ساتوشي مي تواند دارايي ارزشمندي در آينده باشد.

هدايت نقدينگي به بورس با 
ماليات بر عايدي سرمايه

ايرنا| جعفر قادري، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بر اس��اس اين طرح دارندگان مسكن يا بايد از 
اين خانه ها استفاده كرده يا آن را اجاره دهند. در اين 
ساختار، مس��كن ديگر يك كاالي سرمايه اي نيست 
بلكه يك كاالي مصرفي خواهد بود و اگر كسي به عنوان 
س��رمايه گذاري ملكي را خريداري مي كند بايد آن را 
به طور حتم از طريق اجاره واگذار كرده و كسب درآمد 
كند، بدين ترتيب انگيزه خريد و نگهداري و فروش ملك 
باقيمت باالتر مسكن كاهش مي يابد، درنتيجه ملك 
ديگر كاالي سرمايه اي نخواهد بود و به قالب اصلي خود 

يعني كاالي مصرفي تبديل خواهد شد.
وي اف��زود: نبايد اجازه داد نقدينگي ه��ا در بازارهاي 
غيرمولد به كار گرفته ش��ود و خودروي اضافي، طال، 
جواهرات، زمين يا س��اير دارايي ه��اي ديگر با هدف 
سرمايه گذاري خريداري شوند. اين نماينده مجلس 
خاطرنشان كرد: برخي از اين طريق سعي دارند قدرت 
خريد خود را حفظ كنند اما بر اساس اصول علم اقتصاد 
اگر كسي قصد دارد قدرت خريد خود را افزايش دهد 
بايد سرمايه خود را به سمت بازار سرمايه برده و منابع 

خود را در اين بازار مورداستفاده قرار دهد.
وي تاكيد ك��رد: بنابراين ب��ا هدف رس��يدن به اين 
چارچوب، همانط��ور كه ما بايد مق��ررات و قوانيني 
را براي تقويت بازار س��رمايه تصويب و تدوين كنيم، 
هم زمان بايد هزينه س��رمايه گذاري بازارهاي موازي 
بازار سرمايه مانند خودرو و مسكن كه نقدينگي ها را 
به سمت خودشان مي كشند و بازار سرمايه را با مشكل 

نقدينگي مواجه مي كنند، افزايش دهيم.
قادري افزود: سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولد بايد 
به شكل هاي مختلف پرهزينه شود تا افراد منابع خود 
را در بازارهاي مولد همچون بورس و در مسير رشد و 
توس��عه چرخ توليد و اقتصاد كشور به كار بگيرند. اگر 
كس��ي قصد خريد خودرو دارد، اين خ��ودرو بايد در 
حد نيازش باش��د و اگر بيشتر از آن است و فقط قصد 
سرمايه گذاري دارد، بايد با محدوديت هايي كه تعيين 
مي شود و پرهزينه كردن اين نوع سرمايه گذاري، وي 
را به سرمايه گذاري در بازارهاي مولد ترغيب و هدايت 
كرد. وي با تأكيد بر اينكه سرمايه گذاري در بازارهايي 
نظير خودرو و مسكن، قدرت نقدينگي افراد را در جهت 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه محدود مي كند، افزود: 
اين مصوبه كمك مي كند افراد منابعشان را به سمت 
بورس س��وق دهند بدين ترتيب هم به اقتصاد كشور 
كمك شده و هم بورس با محدوديت منابع و نقدينگي 
مواجه نمي ش��ود. قادري با تأكيد ب��ر اينكه به نتايج 
حاصل از اجراي اين مصوبه مي توان بسيار خوش بين 
بود، گفت: اين ابزارها و قوانين در كشورهاي ديگر نيز 
مورداستفاده قرار مي گيرد و منطق آن هم روشن است.

پيشنهاد تاسيس كارگزاري ها 
منوط به سهامي عام شدن

بورس پ�رس| محمدرض��ا دهق��ان قائم مق��ام 
دبي��ركل كانون كارگ��زاران ب��ورس در خصوص 
دليل محدودي��ت معامالت س��ه روزه گفت: اين 
حكم توسط دستگاه اجرايي كميته انضباطي براي 
پرونده هاي تخلفات چند كارگزاري صادرش��ده و 
كانون كارگزاران و حتي سازمان بورس در جريان 
نيست. وي درباره آخرين وضعيت سهامي عام شدن 
شركت هاي كارگزاري توضيح داد: كانون كارگزاران 
بورس طي دو سه سال گذشته نامه اي تحت عنوان 
سهامي عام شدن كارگزاري ها زد كه عمدتًا به نفع 
سرمايه گذاران خرد، بازار و صنعت كارگزاري است 
و جلسات متعددي هم در اين خصوص در سازمان 
بورس برگزار شد اما به جايي نرسيد. اين مقام مسوول 
ادامه داد: با مطرح شدن صدور مجوز جديد براي اين 
ش��ركت ها، موضوع دوباره بررسي و با به روزرساني 
داليل، نامه اي به س��ازمان ارسال شد كه منوط به 
دستورالعمل مجوز كارگزاري ها شد. اما همچنان 
مجوز سهامي عام شدن كارگزاري ها بررسي نشده 
اما دريكي از مواد پيش نويس دستورالعمل صدور 
مجوزها، اجازه داده شده اين شركت ها درخواست 
را براي س��هامي عام ش��دن مطرح كنند. دهقان 
بابيان اينكه ش��رط كانون كارگزاران مبني بر اين 
اس��ت كه صدور مجوز جديد تا سيس كارگزاري 
منوط به سهامي عام شدن آنها باشد، تصريح كرد: 
درواقع براي صدور مجوز جديد كارگزاري توسط 
سازمان بورس بايد اول اين شركت ها به سهامي عام 
تبديل شوند. اين شرط كليه قشر سرمايه گذاران را 
در برمي گيرد و همه مي توانند س��هامدار شده و از 
مزايا بهره مند شوند تا منحصر به افراد خاص نباشد 
و شركت هاي كوچك تشكيل نش��وند. وي اضافه 
كرد: در پيش نويس فعلي، شركت كارگزاري بايد 
سهامي خاص باشد اما بعداً مي توان براي سهامي 
عام شدن اقدام كرد. ورود شركت هاي سهامي عام 
به اين صنعت ضمن اينكه نشان دهنده قدرتمندي 
بيشتر آنها است حكايت از افزايش دامنه خدمات، 
تحت نظارت بودن و عدم رقابت مخرب دارد. علت 
اعطاي مجوز تاسيس كارگزاري جديد اين است كه 
ادعاي انحصار در اين صنعت وجود دارد اما به نسبت 
 بقيه نهادهاي مالي همانند مشاور سرمايه گذاري، 
سبد گردان و ... 108 كارگزاري وجود دارد كه تعداد 
كمي نيست. به هرحال اگر انحصار هم وجود داشته 
باشد با شرط ورود س��هامي عام بودن، شائبه هاي 
موجود برطرف مي شود. قائم مقام دبيركل كانون 
كارگ��زاران بورس گفت: در وهل��ه دوم با اين اقدام 
صورت ه��اي مال��ي كارگزاري ها به هم��راه موارد 
تقس��يم كارمزدها، درصد ميزان كارمزد دريافتي، 
چگونگي ارايه خدمات به مشتريان و كسب بازدهي 
براي س��هامداران قابل مشاهده ش��ده و به ارتقاي 
شفافيت اطالعات و نظارت عموم بر عملكرد كمك 
مي كند و درنهايت مسووليت نهاد ناظر هم تسهيل 
مي ش��ود. دهقان ادامه داد: انتظار م��ي رود با نامه 
اظهارنظر كانون در خصوص اعطاي مجوز تاسيس 
كارگزاري ها، يكي از اصلي ترين پيشنهادات مبني 
بر س��هام عام ش��دن اين ش��ركت ها محقق شود. 
به اين واس��طه جذب س��رمايه هاي جديد، ايجاد 
زيرساخت هاي مطلوب سخت افزاري و نرم افزاري، 
پوشش جغرافيايي جدي با حضور در شهرستان ها 
و مهم ت��ر از همه كاهش ريس��ك صنعت هم رقم 
مي خورد و بس��تر عرضه اوليه سهام اين شركت ها 
شكل مي گيرد. به گفته وي، شركت هاي كارگزاري 
بزرگ طب��ق مصوبه جديد بانك مرك��زي ۵ برابر 
حقوق صاحبان سهام مي توانند اعتبار دريافت كنند 
و به تبع آن اعتبار زيادي به بازار تزريق كنند. ضمن 
اينكه كفايت سرمايه آنها نيز افزايش و ورشكستگي 

كاهش پيدا مي كند.

احراز هويت جديد ۱۷۲ هزار 
سهامدار در سجام

تازه تري��ن آمارهاي منتشرش��ده از س��وي ش��ركت 
س��پرده گذاري مرك��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
نش��ان مي دهد كه در ارديبهشت ماه سال جاري 17۲ 
ه��زار و ۲۵1 احراز هويت در س��امانه س��جام صورت 
گرفته است. بر اساس اطالعات گزارش ماهانه شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در 
خصوص ارديبهشت ماه امسال، تعداد 138 هزار و 88 
ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر در بازار سرمايه 
در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هويت 
شده ها نيز در اين ماه به 17۲ هزار و ۲۵1 مورد رسيده 
است. بر اساس آمار منتشرشده، در فروردين ماه امسال 
تعداد ثبت نام در سامانه »س��جام« 319 هزار و ۴91 و 
تعداد احراز هويت ش��ده ها نيز 3۵3 ه��زار و 30 مورد 
بوده است. همچنين بر اساس اين گزارش تعداد نفرات 
ثبت نام شده در سامانه »سجام« در دومين ماه بهار به 
تفكيك هر استان حاكي از آن است كه ۵ استان »تهران 
با ۲8 هزار و 8۵۵ مورد، خراسان رضوي با 11 هزار و 38 
مورد، اصفهان با 10 هزار و 83۵ مورد، آذربايجان شرقي 
با 7 هزار و ۴0۵ مورد و خوزستان با 7 هزار و ۲19 مورد« 
در صدر بيشترين ثبت نام ش��ده ها در كل كشور قرار 
دارند. از سويي ديگر بر اساس آمارهاي منتشر شده، ۵ 
استان »ايالم با ۶۵8 مورد، كهكيلويه و بويراحمد با 870 
مورد، زنجان با يك هزار و ۲۵۲ مورد، سمنان با يك هزار 
و ۲۵۲ مورد و خراسان جنوبي با يك هزار و 3۴7 مورد« 
در انتهاي ليست كمترين ثبت نام شده ها در بين ساير 
استان ها قرار دارند. سامانه سجام »سامانه جامع ثبت 
اطالعات مشتريان«، براي الكترونيك كردن و خودكار 
كردن فرآيند جمع آوري و مديريت اطالعات مشتريان 
است و عملياتي شدن اين سامانه باعث افزايش دقت، 
سرعت و بهره وري در زمينه جمع آوري اطالعات و ارايه 
خدمات عمومي و مهم تر از همه، يكپارچگي سامانه هاي 

اطالعاتي شده است.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس بورسي وضعيت اين بازار را بررسي مي كند

بازگشايي سهام با روند منفي در روزهاي صعودي بازار سرمايه

آينده بازار سهام روشن است؟

روي خوش بورس به سهامداران
برپايه معامالت اولين روز كاري هفته بيش از ۶ ميليارد و 
9۵۲ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲ 
هزار و 7۲ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با دو هزار و ۴۶۲ واحد افزايش به 38۵ هزار 
و ۶13 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۵90 
واحد رش��د به ۲۴9 هزار و ۲8 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول ۲۶ هزار و 881 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم ۴۴ هزار و 
387 واحد افزايش داش��تند. طي روز ش��نبه حقيقي ها 
حدود ۴80 ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد س��ه هزار و ۶90 ميلي��ارد تومان بود، 
افراد حقيقي 83 درصد يعني سه هزار و ۵0 ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان 13 درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بازار سهام در سه گروه 
»فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »فرآورده هاي 
نفتي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»محصوالت غذايي و آش��اميدني« و »بيم��ه و صندوق 
بازنشستگي« به نفع حقوقي ها تمام شد. عالوه بر اين در 
بين همه نمادها، نماد فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با سه هزار و 7۵ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با دو هزار و 8۶9 واحد، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با دو ه��زار و 8۴9 واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با يك هزار و ۶۲۴ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار 
و ۵9۶ واح��د، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با يك هزار و ۲۴8 واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تأمين با 
نماد »تاپيكو« با 977 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»ش��پنا« با 8۵۴ واحد، فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با 
8۴9 واحد و شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با 8۲7 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« 
با يك هزار و 08 واحد، توليدي فوالد س��پيد فراب كوير با 
نماد »كوير« با 1۲1 واحد، شركت سرمايه گذاري استاني 
خوزستان با نماد »وس��خوز« با 83 واحد، سرمايه گذاري 
شاهد با نماد »ثش��اهد« با 83 واحد، كارت اعتباري ايران 
كيش با نماد »ركيش« با 7۲ واحد و گروه دارويي سبحان 
با نماد »دسبحا« با 70 واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند. بر پايه اين گزارش، روز شنبه نماد بهساز كاشانه 
تهران با نماد »ثبهساز«، توليدي فوالد سپيد فراب كوير با 
نماد »كوير«، بانك ملت با نماد »وبملت«، ليزينگ پارسيان 
با نماد »ولپارس«، ايران تاير با نماد »پتاير«، سايپا با نماد 
»خساپا« و ماشين سازي اراك با نماد »فاراك« نمادهاي 
پرتراكمش قرار داشتند. گروه فلزات اساسي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 

380 ميليون و ۶۵ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و 980 
ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در اولي��ن روز كاري هفته ش��اخص فرابورس نيز نزديك 
به 1۵0 واحد افزايش داش��ت و بر روي كان��ال 17 هزار و 
73۲ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 
۲89 ميليون برگه سهم به ارزش ۲0 هزار و ۲۶3 ميليارد 
ريال دادوستد شد. روز ش��نبه نماد پليمر آرياساسول با 
نماد »آريا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، بيمه 
پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، پتروش��يمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد 
»ارفع«، زغال سنگ پرورده طبس با نماد »كزغال« و گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان “ تأثير مثبت بر 
ش��اخص اين بازار داشتند. در مقابل صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، شير پاستوريزه پگاه گلستان با نماد »غگلستا«، 
مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، پتروشيمي مارون 
با نماد »مارون«، سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، بيمه 
دي با نماد »ودي«، توكاريل با نماد »توريل«، نفت پاسارگاد 
با نماد »شپاس« و بيمه تجارت نو با نماد »بنو« تأثير منفي بر 
شاخص فرابورس داشتند. در اولين روز كاري هفته افزايش 
سهام حقيقي ها در 99 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
۵۲ نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دس��ته اول ۶90 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 

دسته دوم ۲10 ميليارد تومان بود. آخرين قيمت 18۲ نماد 
حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته 
و ۲9۴ نماد با كاهش بيش از س��ه درصدي قيمت همراه 
بوده اند. همچنين روز شنبه برخي از نمادهاي معامالتي بازار 
متوقف شدند. شركت هاي ريخته گري تراكتورسازي ايران 
با نماد »ختراك«، موتورسازان تراكتورسازي ايران با نماد 
»خموتور«، پتروشيمي خراسان با نماد »خراسان« جهت 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب 
صورت هاي مالي متوقف خواهند شد. شركت هاي  گروه  
صنايع  بهشهر ايران  با نماد »وصنا 1«، توسعه و عمران اميد 
با نم��اد »ثاميد 1« و پارس  الكتريك  با نماد »لپارس 1« با 
توجه به افشاي اطالعات بااهميت گروه ب، متوقف گرديد. 
نم��اد مذكور حداكثر تا س��اعت 10 روز معامالتي جاري 
با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.  
شركت پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي 1« با توجه 
به افشاي اطالعات بااهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد 
مذكور روز معامالتي بعد به صورت حراج ناپيوسته و بدون 

محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

  روند افزايشي ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز ش��نبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايس��ه با چهارش��نبه يعني ۵ خردادماه، ۴ 
درص��د افزايش يافت و ارزش س��بد ۵3۲ هزارتوماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون 
و ۲7۴ هزار تومان و 19 ميليون و 3۵۴ هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش سبد 

۵3۲ هزارتوماني سهام عدالت به ۶ ميليون و 1۶۴ هزار 
تومان رسيده است.

  بازگشايي ،همراه با نزول سهم
اين روزها برخي س��هام متوقف شده در بازار با زيان عمده 
بازگشايي مي شوند و اين موضوع جاي ابهام دارد. درست 
اس��ت ماهيت و روند كلي بازار اصالحي و نزولي است اما؛ 
چرا يك سهم پس از بازگشايي بايد زيان 10 تا ۴0 درصدي 
را متحمل شود؟ داروسازي  جابرابن حيان  با نماد »دجابر« 
يكي از اين سهم هاس��ت كه طي روزهاي اخير بازگشايي 
ش��د اما؛ نكته اصلي اينجاس��ت كه پس بازگشايي زيان 
۴0 درصدي متحمل ش��د، اين در صورتي است كه اغلب 
دارندگان اين سهم صندوق ها هستند و زيان صندوق ها 
مساوي بازيان خالص س��هامداران بورسي است. سقوط 
قيمتي يك س��هم صندوق محور مي تواند ضربه زيادي 
ب��ه بدنه وارد ب��ازار كند چراك��ه؛ چرخه س��ود و زيان به 
سمت وسوي سهامداران حقيقي بازمي گردد. صندوق هاي 
سرمايه گذاري تنها اميد باقي مانده بورس بازان هستند و 
اگر اين صندوق ها نيز با زيان دهي مواجه شوند نقدينگي 
به طور كامل از بازار خارج مي شود و درنهايت و در بلندمدت 
ضربه قابل توجهي به اقتصاد كشور و خصوصًا بورس وارد 
مي شود. با بررسي سوابق گذشته مي توان متوجه شد كه 
مسووالن تنها دليل ريزش سهم ها را روند اصالحي بازار 
مطرح مي كنند و ماهيت اصلي خود سهم مطرح نيست. 
حال بايد منتظر ماند و ديد چه كسي وضعيت اين سهم و 

سهام اينگونه را حل مي كند.

  آغاز معامالت قراردادهاي اختيار معامله شستا
مديريت ابزارهاي نوين مالي ش��ركت بورس تهران اعالم 
كرد: صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني صبا 
گس��تر نفت و گاز تأمين در نظر دارد اوراق اختيار فروش 
تبعي بر روي سهام شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
»شستا« را باهدف حمايت از سهام منتشر كند. عرضه اين 
اوراق از روز گذشته يعني شنبه، 8 خرداد در بورس اوراق 
بهادار تهران آغازشده، معامالت مربوط به اين قراردادها تنها 
به صورت برخط بوده و صرفًا از طريق كارگزاراني كه مجوز 
معامالت برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 
همچنين با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسك و 
امكان محاسبات وجوه تضمين بر اساس »ضوابط و جهت 
ضمن قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ايران«، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي 
اختيار معامله، به شرط كفايت وجوه تضمين، براي تمامي 

فعاالن بازار سرمايه امكان پذير مي باشد.



گروه راه و شهرسازي| تخليه حدود 2 درصدي حباب 
قيمت اسمي مسكن در ارديبهشت ماه، در مناطق 22گانه 
تهران پژواك متفاوتي داشته است، به گونه اي كه بيشترين 
رشد منفي قيمت مسكن را در شمالي ترين و غربي ترين 
مناطق تهران رقم زده است. در اين حال، بيشترين رشد 
قيمت ملك ب��ه ترتيب در مركزي تري��ن و جنوبي ترين 
منطقه پايتخت رقم خورده اس��ت. در اي��ن حال، ركود 
بي س��ابقه معامالت ملكي در ارديبهشت ماه سال جاري 
نيز بازتاب متفاوتي در مناطق مختلف تهران داشته است. 
اين مساله منجر به اين نشده كه منطقه 5 تهران به عنوان 
پرمعامله ترين منطقه شهري طي سال هاي اخير اين جايگاه 
را از دست بدهد. در اين حال، با ثبت 601 فقره معامله در 
منطقه 5 و اختالف قابل توجه با رتبه دوم پر معامله ترين 
منطقه )منطقه 10 با 365 فقره معامله( منطقه يادشده 
همچنان در صدر ليست پر معامله ها قرار گرفته است. به 
گزارش »تعادل«، با تغيير انتظارات تورمي در سال جديد، در 
دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه قيمت هاي واقعي )تعديل 
شده با تورم( در بازار مسكن تهران در مجموع حدود 8.3 
درصد افت را ثبت كردند. از اين رو، به نظر مي رسد، با توجه 
به تداوم شرايط زمينه ساز انتظارات تورمي دستكم تا مهر 
ماه سال جاري روند افت قيمت هاي اسمي در بازار مسكن 
را شاهد باشيم. به اين ترتيب، در ارديبهشت ماه سال جاري 
متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع مسكن در شهر 
تهران 28 ميليون و 800 هزار تومان گزارش شد كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1.8 درصد كاهش 
و 6۹.۷ درصد افزايش دارد. همچنين تعداد معامالت نيز 
در اين ماه معادل 3.۹ هزار فقره بود كه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 65.2 درصد كاهش و در مقايسه با ماه قبل 88.1 
افزايش را نشان مي دهد. آنگونه كه بانك مركزي تحوالت 
بازار معامالت مسكن شهر تهران در دو ماهه نخست سال 
جاري را گزارش ك��رده، تعداد معام��الت آپارتمان هاي 
مسكوني تهران در دو ماهه نخست سال به حدود 6 هزار 
واحد مسكوني رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل، 51.۹ درصد كاهش نشان مي دهد. در اين مدت، 
متوسط قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 2۹ 
ميليون و 60 هزار تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 80.1 درصد افزايش نشان مي دهد.

   فراز و فرود قيمت در مناطق 22گانه
بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه مناطق يك، 3، 
2، 6 و 5 در ارديبهشت ماه سال جاري به ترتيب بيشترين 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن را به خود اختصاص داده 
بودند. در منطقه يك هر متر مربع واحد مسكوني با منفي ۹.8 

درصد رشد از 66 ميليون و 800 هزار تومان به 60 ميليون 
و 211 هزار تومان افت كرده اس��ت.  كمترين قيمت ها در 
مناطق جنوبي تهران به ثبت رسيده است. مناطق 18، 1۷ 
و 20 به ترتيب حايز كمترين قيمت هاي مسكن هستند. 
در منطقه 18 هر متر مربع مسكن 11 ميليون و ۹۷1 هزار 
تومان، در منطقه 1۷ نيز 14 ميليون و 540 هزار تومان و در 
منطقه 20 نيز 14 ميليون و 6۹8 هزار تومان گزارش شده 
است. بيشترين رشد منفي قيمت ملك نيز در منطقه 22 با 
منفي 25.۹ درصد گزارش شده است. پس از اين منطقه، 
منطقه 18 رشد منفي بيش از 10 درصدي را تجربه كرده و 
در رتبه سوم، منطقه يك با ۹.8 درصد رشد منفي قرار گرفته 
است. در اين حال، بيشترين رشد قيمتي ملك به ترتيب در 
مناطق 20 و 6 تهران رخ داده است. منطقه 20 رشدي حدود 
8.5 درصد و منطقه 6 رشدي معادل ۷.3 درصدي را طي 

ارديبهشت ماه سال جاري تجربه كرده اند.

   وضعيت معامالت؟
بررس��ي هاي »تعادل« همچنين حاكي از اين است كه 
منطقه 5 با 601 فقره معامله همچون ماه هاي گذش��ته 

در صدر پر معامله ترين منطقه تهران قرار دارد. پس از آن، 
مناط��ق 10، 4 و 2 به ترتيب ب��ا 365، 328 و 30۹ فقره 
معامله در رده هاي بعدي قرار دارند.  مناطق 20، 1۹ و 22 
نيز به ترتيب با 42، 51 و 53 فقره معامله در انتهاي ليست 
كم معامله ترين مناطق تهران طي ارديبهشت ماه به شمار 
مي روند. تعداد معامالت در مناطق 21 )با ۷3 فقره(، ۹ )با 
82 فقره( و 16 )با ۹5 فقره( نيز كمتر از 100 فقره معامله 
گزارش شده اند كه در زمره كم معامله ترين مناطق تهران 
دسته بندي مي شوند. در اين ميان، رشد تعداد معامالت 
ملكي در برخي از مناطق تهران كم س��ابقه بوده اس��ت. 
به طور نمونه، طي ارديبهشت ماه در منطقه 10 رشد 324 
درصدي تعداد معامالت ثبت شده است. منطقه 1۹ و يك 
نيز به ترتيب با ۷6 درصد و 65 درصد رشد تعداد معامالت 

در رده هاي بعدي قرار گرفته اند.

   سهم مناطق از معامالت ملك؟
در اي��ن ح��ال، آنگونه كه بان��ك مركزي گ��زارش كرده 
اس��ت، توزي��ع تع��داد معام��الت انج��ام ش��ده ب��ر 
حس��ب مناطق مختلف ش��هري در ارديبهش��ت سال 

1400 حاك��ي از آن اس��ت كه از ميان مناط��ق 22 گانه 
ش��هر تهران، منطقه 5 با س��هم 15.3 درص��دي از كل 
 معامالت، بيش��ترين تع��داد قرارداده��اي مبايعه نامه 
را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين مناطق 10 و 4 
به ترتيب با اختصاص س��هم هاي ۹.3 و 8.3 درصدي در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع ۷1.5 درصد از كل 
تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در ارديبهشت ماه 
سال 1400 مربوط به 10 منطقه شهر )به ترتيب بيشترين 
فراواني شامل مناطق 5، 10، 4، 2، ۷، 14، 1، 15، 8 و 3( بوده 
و 12 منطقه باقي مانده 28.5 درصد از كل تعداد معامالت 
را به خود اختصاص داده اند. همچنين بررسي توزيع تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك 
عمر بنا در ارديبهشت ماه سال 1400 حاكي از آن است كه 
از مجموع 3۹38 واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 
سال ساخت با سهم 35.۷ درصد بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقايسه با ارديبهشت ماه 
سال قبل حدود 3.1 واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به 
سهم واحدهاي با قدمت باال در گروه هاي 6 تا 10، 11 تا 15 

و بيش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

ايرانشهردرشهر

ادامه از صفحه اول
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انتشار حقوق مديران شهري 
روي سايت شفافيت

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه ميزان حق��وق همه مدي��ران، معاونان و 
شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران بر روي سايت 
شفافيت قرار گرفت، گفت: حقوق اعضاي شوراي 

شهر ضريبي از حقوق شهردار است.
رييس شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با فارس، 
درب��اره ميزان حق��وق مديران ش��هرداري تهران 
اظهارداش��ت: ميزان حقوق همه مديران، معاونان 
و ش��هرداران مناطق 22 گانه ش��هر تهران بر روي 
سايت شفافيت قرار گرفت. وي در پاسخ به چرايي 
عدم انتش��ار فيش حقوقي مديران شهري و اينكه 
حناچي گفته انتشار اين فيش ها به صالح نيست، 
افزود: اينچنين نيست و از سايت شفافيت مي توان 

اطالعات الزم را كسب كرد.
رييس شوراي ش��هر تهران در مورد اينكه اعضاي 
شوراي شهر چقدر حقوق دريافت مي كنند؟ گفت: 
اين موضوع بستگي به حقوق شهردار دارد و معادل 
۷5 س��اعت اس��ت و به عبارتي يك صدو شصتم 
حقوق ش��هردار ضربدر ۷5 حقوق اعضاي شوراي 
شهر مي شود. هاشمي در مورد ميزان حقوق خودش 
هم گفت: حقوق من بر اساس آنچه كه هيات دولت 
تصويب كرده لحاظ مي ش��ود چرا كه من به نوعي 
كارمند دولت هس��تم و فيش حقوقي من با ساير 
اعضاي شوراي شهر متفاوت بوده و كارم از دولت به 

شورا منتقل شده است.

 ماجراي عزل و نصب ها 
در شهرداري

زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران توضيحاتي درب��اره ماجراي عزل و نصب ها 
در ماه هاي آخر مديريت ش��هري و وضعيت كرونا 
در پايتخت ارايه داد. عضو هيات رييس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران در گفت وگو با ف��ارس، درباره عزل و 
نصب هاي فراوان در دوره پنجم مديريت ش��هري 
و ادامه اين اقدام حت��ي در ماه هاي پاياني فعاليت 
مديران شهرداري اظهارداش��ت: به نظر ما عزل و 
نصب ها زياد نبوده است، از اتفاق ثبات مديريتي در 
بحث هاي كالن داشته ايم و مشكل خاصي در اين 
زمينه نداشتيم. وي گفت: به هر حال مديران حق 
داشته اند عزل و نصب انجام دهند و اين جهت پويايي 
يك سازمان الزم است. اين عضو شوراي شهر تهران 
درباره سرانجام پرونده دو شهردار منطقه دستگير 
شده تهران گفت: فعال خبر جديدي نيست و پرونده 
اي��ن دو نفر همچنان در دس��تگاه قضايي در حال 
بررسي است. عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
همچنين در ادامه به موضوع كرونا در پايتخت اشاره 
كرد و بيان داشت: نيمي از متوفيان كرونا در تهران 
هس��تند و تاكنون بيش از 31 هزار نفر در پايتخت 

به دليل اين بيماري جان خود را از دست داده اند.
نژاد بهرام خاطرنش��ان كرد: با توجه به تعطيالت 
پيش رو احتمال بروز م��وج 5 كرونا وجود دارد كه 
با همكاري مردم و مس��ووالن قطعا مي توان از اين 

مشكل پيشگيري كرد.

بهره برداري از نخستين ايستگاه 
پردازش پسماند 

صدرالدين عليپور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند، از بهره برداري و شروع به كار اولين ايستگاه 
پردازش و بازيافت يكپارچه پسماند هاي شهري در 

منطقه 22 در ماه هاي آتي خبر داد.
به گزارش مهر، عليپور با اشاره به موضوع جمع آوري 
و بازيافت پسماند به عنوان يكي از محورهاي مهم 
مديريت ش��هري طي ساليان گذشته خاطرنشان 
كرد: مجتمع پردازش و بازياف��ت زباله »آرادكوه« 
واقع در كهريزك با هدف پردازش و بازيافت پسماند 
ش��هر تهران، بيش از نيم قرن اس��ت كه به عنوان 
جايگاه نهايي زباله هاي پايتخت انتخاب شده است، 
اما با ورود طرح كاپ )الگوي نوين كاهش پسماند( 
و برنامه ري��زي براي احداث 8 ايس��تگاه MRF در 
مناطق 22 گانه از بهره برداري و شروع به كار اولين 
ايستگاه در منطقه 22 در ماه هاي آتي خبر داد. تمام 
مراحل پردازش پسماند در اين ايستگاه ها انجام و 
تنها كار انتقال و تحويل  پسماندهاي ارگانيك  خالص 
و پسماندهاي ريجكتي به صورت فشرده به مجتمع 

دفع و پردازش آرادكوه  انجام  مي شود.  
وي با اش��اره ب��ه انجام تش��ريفات فراخوان جذب 
س��رمايه گذار ب��راي اح��داث و بهره ب��رداري از 
تاسيسات بازيابي مواد از دي ماه سال گذشته اظهار 
داشت: احداث س��وله پردازش و پذيرش پسماند 
شهري،  پيش بيني تصفيه خانه ش��يرابه با لحاظ 
استانداردهاي الزم،  پيش بيني سيستم  حذف  بوي 
بد  و تحول در نحوه انتقال پس��ماند ريجكتي و آلي 
 به مركز دفع پسماند  و امكان پااليش آالينده هاي  

زيس��ت  محيطي از جمله تجهيزات در نظر گرفته 
شده در اين ايستگاه ها است.  

مديرعامل سازمان مديريت پسماند در ادامه گفت: 
در حال حاضر مرحله انتخاب سرمايه گذار همچنين 
تسطيح زمين و بررس��ي نقشه هاي طرح صنعتي 
س��وله به منظور احداث ايس��تگاه هاي آزادگان، 
دوكوهه و منطقه 4 ش��هرداري تهران و تشريفات 
مربوط به انتخاب س��رمايه گذار براي اين موضوع 
در پهنه جنوبي واقع در محدوده شهيد رجايي در 

حال انجام است.
وي كاهش و حذف پديده زباله گردي، سرپوشيده 
شدن ايستگاه هاي موجود، كاهش اثرات و مخاطرات 
زيست محيطي ناشي از پراكندگي پسماند و انتشار 
شيرابه در مسير انتقال به آرادكوه، فشرده سازي و 
كاهش حجم پسماندهاي  پردازش شده، افزايش 
درصد  تفكيك پسماند در مبدأ و كاهش دفع و دفن 

منابع  را از مزاياي احداث اين ايستگاه عنوان كرد.

 نفتكش ايراني هورس 
رفع توقيف شد

كشتي نفتكش هورس متعلق به ناوگان شركت 
ملي نفتكش ايران كه از يكشنبه 5 بهمن 13۹۹ 
تاكنون در آب هاي اندونزي توقيف شده بود، روز 
گذشته هفت خرداد رفع توقيف شد. به گزارش 
فارس يكش��نبه 5 بهمن 13۹۹ بود كه كشتي 
نفتكش هورس متعلق به ناوگان ش��ركت ملي 
نفتكش ايران در آب هاي اندونزي توقيف شد.اين 
كش��تي نفت كش ايران��ي روز گذش��ته هفتم 
خرداد رفع توقيف شد. طبق اعالم شركت ملي 
نفتكش، اين كشتي با حمايت همه جانبه مقامات 
ارشد كشور، پشتيباني و كمك كنسولي وزارت 
امور خارجه و همكاري دس��تيار ويژه وزير امور 
خارجه، پس از گذراندن موفق مراحل دادرسي، 
بعد از 125 روز، رفع توقيف شد. پرسنل مجرب 
و متعهد نفتكش ه��ورس در اين مدت با وجود 
تحمل سختي ها و دوري از خانواده، با فداكاري 
در دفاع از منافع ملي و حف��ظ جريان صادرات 
نفت و فرآورده هاي نفتي كشور ايستادگي كرده 
و در پيگيري ماموريت خود عزم راسخي داشتند. 
اين كشتي هم اكنون ادامه ماموريت خود را از سر 
گرفته است و پس از اتمام مراحل به آبهاي كشور 

باز خواهد گشت.

سهم گيري پايين صنعت از 
تامين مالي بازار سرمايه

از اين اب��زار براي تامين مال��ي بخش صنعت به 
خوبي اس��تفاده نشده است و صرفا 15.4 درصد 
از س��هام عرضه ش��ده و 14.5 درصد معامالت 
انجام ش��ده در اين ب��ازار مربوط ب��ه واحدهاي 
صنعتي بوده و از اين ش��يوه تامين مالي عمدتا 
براي شركت هاي س��رمايه گذاري و صندوق ها 

استفاده شده است. 
يكي از علل عدم امكان بهره برداري از ظرفيت هاي 
بازار سرمايه به نفع بخش صنعت، تعدد بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در اين بخش است كه موجب 
ش��ده تا از ابزارهاي ديگر اين بازار نظير صكوك 
نيز براي تامين مالي تع��داد محدودي از صنايع 
و واحدهاي توليدي اس��تفاده ش��ود. بر اس��اس 
اطالعات منتشره از عملكرد انتشار اوراق بدهي 
در ۹ ماهه نخس��ت سال جاري، از اين ابزار صرفا 
در س��ه رش��ته فعاليت توليد مواد و محصوالت 
شيميايي، وسايل نقليه موتوري و صنايع غذايي 
استفاده شده اس��ت كه 58 درصد از تامين مالي 
صورت گرفته از اين كان��ال مربوط به واحدهاي 
تولي��دي فعال در رش��ته فعاليت تولي��د مواد و 
محصوالت شيميايي به واسطه وجود بنگاه هاي 
بزرگ صنعتي در قياس با ساير صنايع بوده است. 
س��هم بخش صنعت از تامين مالي بازار سرمايه 
بس��يار پايين بوده و از ابزاره��اي موجود در اين 
بازار عمدتا به نفع ش��ركت هاي سرمايه گذاري و 
صندوق ها استفاده شده اس��ت. بروكراسي بازار 
سرمايه، باال بودن زمان دستيابي به نقدينگي در 
مقايسه با نظام بانكي، هزينه مالي نسبتا باالتر اين 
بازار در قياس با تسهيالت بانكي و تعدد بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط در عمده صنايع كش��ور )به 
اس��تثناي صنايع منبع محور( از مهم ترين علل 
پايين بودن جذابيت اين ب��ازار براي صنعتگران 

كشور است.

  نكات كليدي و پيشنهاد
يكي از مش��كالت واحدهاي توليدي كشور كه 
به اذعان صنعتگران، مان��ع ارتقاي قابليت هاي 
فناوران��ه، ع��دم ب��ه روز رس��اني تجهي��زات و 
فرآيندهاي توليد، عدم تعميق س��اخت داخل 
و نتيجت��ا مانع افزايش ت��وان رقابت پذيري آنها 
مي ش��ود، كمبود منابع مالي است. اين موضوع 
توأم با ساختار نامناسب نظام مالي كشور موجب 
سهم باالي نظام بانكي در تامين مالي واحدهاي 
توليدي و س��هم ناچي��ز ابزاره��اي نوين تامين 
مالي در پورتفوي مالي واحدها ش��ده است. در 
راستاي بهبود ساختار مالي واحدهاي توليدي 
و بهره گيري هر چه بيشتر آنها از ابزارهاي نوين 
مال��ي و ظرفيت هاي بازار س��رمايه م��وارد زير 

پيشنهاد مي شود: 
   تقبل بخشي از هزينه هاي تامين مالي بورس 
براي بنگاه هاي كوچك و شركت هاي دانش بنيان 
و نوپا از س��وي صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
صناي��ع كوچك و صندوق نوآوري و ش��كوفايي 
جهت كاهش نرخ موثر ابزارهاي قابل اس��تفاده 
و ب��ه موازات آن اوال، طراح��ي ابزارهاي مربوطه 
توس��ط صندوق هاي فوق االشاره و ثانيا، افزايش 
منابع اين دو صندوق از سوي دولت جهت كاهش 

هزينه هاي مالي ابزارهاي بورسي. 
  اس��تفاده از ظرفي��ت »ش��ركت هاي تامين 
س��رمايه« ي��ا ب��ه عبارت��ي »بانك ه��اي 
س��رمايه گذاري« براي تامين مالي شركت هاي 
كوچك و متوسط و نيز تامين مالي زنجيره اي. 

   تسهيل مكانيزم هاي ايجاد صندوق هاي پروژه 
در بورس به منظور جذب س��رمايه هاي خرد در 
راس��تاي تامين مالي حلقه تحقيق و توس��عه و 

توليد محصوالت جديد. 
   ارائه حمايت هاي مالي در قالب تامين بخشي 
از منابع مالي مورد ني��از صندوق هاي تخصصي 
پژوه��ش و فناوري يا تزري��ق آن در تامين مالي 
زنجي��ره اي )س��ككوك و گام( در عوض اعطاي 
مستقيم اين منابع در قالب تسهيالت به صنايع 

داراي زيان انباشته نظير خودرو.

»تعادل« شدت ريزش قيمت آپارتمان در مناطق 22گانه تهران را بررسي مي كند

مناطق پيشتاز در تخليه حباب مسكن

قيمت بليت شناورهاي مسافري هم آزادسازي شداثر مثبت بهبود كيفيت هوا بر كاهش ابتال به كرونا
سولماز احدي، كارش��ناس واحد پايش شركت كنترل 
كيفي��ت هواي ته��ران با اش��اره به اينكه ق��رار گرفتن 
طوالني  م��دت در معرض آلودگي هوا با طيف وس��يعي 
از بيماري ها ازجمله آس��م و ديابت - كه ازجمله عوامل 
خطرس��از براي بيماري كوويد 1۹ هستند - در ارتباط 
اس��ت، گفت: قرار گرفتن در معرض هواي آلوده ريسك 

ابتال به كرونا را افزايش مي دهد.
به گزارش ايس��نا، احدي با اشاره به مقاله اي كه اخيرا در 
نشريه تايم منتشر شده است، اظهار كرد: افزايش موارد 
ابتال به كرونا و بحران انس��اني كه در حال حاضر در هند 
جريان دارد، جهان را ش��وكه كرده است. دانشمندان در 
حال مطالعه و علت  يابي سرعت گسترش و وخامت شرايط 
موجود در اين كشور هستند. از سويي ديگر از اوايل شيوع 
همه گيري كرونا، محققان دريافتند كه مواجهه با هواي 
آلوده باعث آسيب پذيري بيش��تر مردم در برابر ويروس 
كرونا مي ش��ود اين در حالي اس��ت كه هند در ليس��ت 

آلوده ترين كشورهاي جهان قرار دارد.
به گفته احدي مقامات دهلي اظه��ار كرده اند كه تاثير 
ويروس كرونا بر ريه افرادي كه در مناطق آلوده ازجمله 
بسياري از ش��هرهاي هند زندگي مي  كنند بيشتر است 
چراكه مواجهه طوالني  مدت با آلودگي هوا به مرور زمان 

باعث تضعيف سيستم تنفسي و ريه اين افراد مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه بر اساس مقاله اي بين المللي قرار 
گرفتن در معرض ذرات معلق با حدود 15 درصد از موارد 
مرگ  و مير ناشي از ويروس كرونا در سطح جهاني مرتبط 
است، تصريح كرد: هرچند كه تنها منبع توليد ذرات معلق، 
سوخت هاي فسيلي نيست، با وجود اين نويسندگان اين 
مقاله بيان كرده اند كه بي��ش از 50 درصد از موارد مرگ  
و مير ناش��ي از كرونا كه با آلودگي هوا در ارتباط بوده  اند 
به طور خاص به ميزان اس��تفاده از سوخت هاي فسيلي 

مرتبط است.
اين كارشناس واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران ادامه داد: مطالعه ديگري كه در اين زمينه انجام شده 

نشانگر آن است كه قرار گرفتن طوالني  مدت در معرض 
آلودگي هوا با طيف وسيعي از بيماري ها ازجمله آسم و 
ديابت - كه ازجمله عوامل خطرساز براي بيماري كوويد 

1۹ هستند - در ارتباط است.
احدي با اش��اره به اينكه مقاله مقدماتي ديگري از بانك 
جهان��ي با تكيه بر داده  هاي هند نش��ان داده اس��ت كه 
افزايش يك درصدي در تماس طوالن��ي  مدت با ذرات 
معلق منجر ب��ه افزايش نرخ مرگ  و مير ناش��ي از كرونا 
به ميزان 5.۷ درصد مي  ش��ود، گفت: اين مطالعه طيف 
وس��يعي از مداخالت و اقدامات فوري در راستاي ترويج 
اس��تفاده از منابع س��وخت پاك تر و برنامه هاي كاهش 
آلودگي هوا به ويژه در سيس��تم حمل و نقل را پيشنهاد 
مي كند كه اقدامات ارتقاي بهداشت عمومي مانند انجام 
واكسيناس��يون و روش  هاي كنترلي مانند اس��تفاده از 

ماسك را تكميل مي كند.
وي افزود: بر اساس نظر نويسندگان مقاله بانك جهاني به 
نظر مي رسد كه يك توافق علمي در مورد بهبود كيفيت 
هوا ممكن اس��ت نقش مهمي در غلب��ه يا كاهش اثرات 
همه گيري ويروس كرونا داشته باشد عالوه بر اين بهبود 
كيفيت هوا، گسترش منابع انرژي تجديد پذير و كاهش 
استفاده از سوخت هاي فسيلي تاثير بسزايي بر مقابله با 
تغييرات آب و هوايي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه  اي 

خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، بر اين اساس در كشور هند قرار گرفتن در معرض 
هواي آلوده سبب مرگ زودرس بيش از يك  ميليون نفر 
در سال مي  شود. بر اساس تحقيق منتشر شده در مجموعه 
مق��االت آكادمي علوم مل��ي، حتي در اي��االت  متحده 
امريكا كه داراي استانداردهاي زيست محيطي به نسبت 
سختگيرانه اي است، بيش از 100 هزار نفر در سال به دليل 
آلودگي هواي با انتشار ذرات معلق جان خود را از دست 
مي دهند اين در حالي اس��ت كه در سراسر جهان اين بار 

به طور نامتناسبي بر دوش جوامع كم  درآمد قرار دارد.

شوراي عالي هماهنگي ترابري دستورالعمل نرخ گذاري 
بليت شناورهاي مس��افري را تصويب شد. بر اين اساس 
قيمت بليت اين شناورها مانند بليت هواپيما آزادسازي 
مي شود. به گزارش تسنيم، دس��تورالعمل نرخ گذاري 
بليت ش��ناورهاي مس��افري در نشس��ت 21۷ شوراي 
عالي هماهنگي ترابري كش��ور به تصويب رس��يد. اين 
دس��تورالعمل به منظور سياست گذاري و ايجاد وحدت 
رويه و رفع چالش هاي اين حوزه تدوين ش��ده است. در 
اين دس��تورالعمل نحوه نرخ گذاري بليت ش��ناورهاي 
مس��افري و نرخ پايه بليت با درنظ��ر گرفتن هزينه هاي 
شناورهاي مس��افري و همچنين درجه كيفي و ميزان 
بازده داخلي )IRR( شناورها تعيين شده است. راهنماي 
اختياري نحوه محاسبه نرخ بليت مطابق با استانداردهاي 
اين دستورالعمل نيز تهيه شده تا در اختيار بهره برداران 
ق��رار گيرد. هدف از تدوين اين دس��تورالعمل تش��ريح 
سياست تعيين نرخ بليت هاي ش��ناورهاي مسافربري 
به گونه اي كه منافع ذ ي نفعان ش��امل سرمايه گذاران، 
ش��ناورداران، نهاده��اي دولت��ي، غيرانتفاعي، محلي، 
مس��افران و گردش��گران را در نظر بگيرد، است. دامنه 
كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه شناورهاي مسافري 
ثبت شده( موقت و دايم )تحت پرچم جمهوري اسالمي 
ايران كه در مسير هاي داخلي و خارجي تردد مي كنند، 
تعريف شده اس��ت. مدل حاكميتي يكي از بخش هاي 
كليدي تعيين نرخ بليت است. ايجاد رويكردي هماهنگ 
در تعيين نرخ بليت مسافري كه به صورت فعاالنه تمام 
جنبه هاي مرتبط با مسافران و سرمايه گذاران را پوشش 
دهد از اهميت بااليي برخوردار است .مدل حاكميتي دو 
جنبه كليدي يعني تفويض اختيار به نهاد صنفي براي 
تعيين نرخ بليت و ايجاد انس��جام و وحدت رويه و نقش 
حاكميتي به منظور راهنماي��ي اتحاديه ها و اصناف در 
تعيين نرخ بليت را در بر مي گيرد .  به اين معني كه تعيين 
نرخ بليت يك موضوع كاماًل صنفي است كه فعاالن اين 
حوزه در نرخ گذاري ها تصميم گيرنده هستند و طبيعتًا 

نهادهاي حاكميتي همانند ساير حوزه هاي مسافري نظير 
ريلي و هواپيمايي نمي توانند دخالت مستقيم در تعيين 
نرخ داشته باشند. همچنين نياز به يك وحدت رويه در 
تعيين بليت مسافري به گونه اي كه منافع ملي و محلي 
را پوشش دهد، وجود دارد. بنابراين مدل حاكميتي فوق 
وحدت رويه را در تعيين نرخ بليت مسافري ايجاد مي كند، 
انسجام در تعيين نرخ بليت در كليه مسيرها و در عين حال 
تأمين انعطاف پذيري براي هر مس��ير با توجه به شرايط 
مختلف تردد، هزينه ها و تعداد مس��افران و استراتژيك 
بودن يا نبودن مسيرها و ساير عوامل تاثيرگذار به گونه اي 
كه نيازمندي هاي تمامي ذينفعان را به گونه اي متعادل 
پوشش دهد، تضمين مي كند، و امكاني را براي برنامه ريزي 
استراتژيك و درك چالش هاي آتي ايجاد مي كند كه اين 
موضوع نيازمند تغيير در مفاهيم و رويه هاي موجود در 
نرخ گذاري بليت است تا پايداري و اثربخشي را تضمين 
كند. براساس اين مدل، سازمان بنادر و دريانوردي الزامات 
تعيين نرخ بليت را از طريق اداره كل بنادر و دريانوردي 
هر اس��تان به اتحاديه شركت هاي حمل ونقل مسافري 
دريايي ابالغ مي كند تا براساس آن نسبت به تعيين نرخ 
بليت پيشنهادي براساس جداول و الزامات تعيين شده، 
اقدام كنند. به منظور توسعه زيرساخت و نوسازي ناوگان 
شناوري، س��ازمان بنادر و دريانوردي هر سال براساس 
معيارهاي مطرح ش��ده در اين دس��تورالعمل نسبت به 
تعيين سطح كيفي شناورها اقدام مي كند. به همين دليل 
براي شناورهايي كه كيفيت بهتري براي تردد مسافري 
دارند IRR باالتري نسبت به ساير شناورها تعيين مي شود. 
پيش بيني حجم تردد در مسيرها از مواردي است كه در 
اين دستورالعمل در دستور كار قرار گرفته است. به اين 
منظور براساس آمار سال هاي گذشته حجم تردد ساالنه، 
شامل تعداد سفرها و تعداد مسافران در سال آتي در هر 
مسير ثبت و به روز رس��اني مي شود. ميزان تردد ساالنه 
در هر مس��ير بر نرخ تمام ش��ده هر صندل��ي تاثيرگذار 

خواهد بود. 



عضو هيات مديره ش��ركت ملي پس��ت با بيان اينكه 
دستورالعمل هاي پرواز پس��تچي هاي پرنده توسط 
سازمان هواپيمايي كشور تدوين و كار اين پستچي ها 
در جزيره كيش آغاز شده اس��ت، گفت كه طراحي، 
ساخت و اجراي پروژه پهپادهاي پستي گامي است تا از 
تكنولوژي  كه قرار است در دنيا مورد استفاده قرار بگيرد، 
عقب نمانيم. اين درحالي است كه برخي شنيده ها به 
گوش مي رسيد كه با وجود مجوز سازمان هواپيمايي 
كش��ور، وزارت اطالعات و پليس منطقه كيش اجازه 
پرواز به پهپادهاي پست را نداده است. با تمام اينها وزير 
ارتباطات هادي و هدي را دو كارمند نوآور جديد پست 
مي داند كه فعال كارشان را در منطقه كيش به صورت 
آزمايشي شروع كرده اند و در مراحل بعد مجوزهايشان 

براي ساير شهرها نيز دريافت مي شود.
اواخر هفته گذشته با حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در جزيره كيش، از پهپادهاي پستي »هدي 
و هادي« رونمايي ش��د. پستچي هاي پرنده اي كه به 
شكل آزمايشي در دو نقطه در جزيره كيش كار خود 
را آغاز كردند. اس��تفاده از اين تكنول��وژي براي امروز 
نيست، ش��ايد ۱۰ س��ال ديگر بتوان اميد داشت كه 
پستچي هاي پرنده در سطح شهرها رفت و آمد كنند و 
حمل بار توسط آنها به يك مساله عمومي تبديل شود. 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اجراي فرآيند 
طراحي، ساخت و استفاده از پهپادها براي حمل بسته 
در سطح شهر، قدمي برداشته تا از قافله اي كه در دنيا 
براي استفاده از پهپادها راه افتاده، عقب نمانند. هواي 
ش��رجي و دماي ۳۸ درجه و بادهاي گرم درر محوطه 
اداره پست كيش هم باعث نش��د تا وزارت ارتباطات 
رونمايي پرنده هاي جديد خود، يعني پهپادهاي پستي 
را عقب بيندازد. در نهايت افتتاح پروژه با برش روبان 
و نام گذاري پهپادها به هادي به معني هدايت كننده 
و هدي به معني كبوتر نامه رسان به پايان رسيد. حاال 
وزير ارتباطات بعد از رونمايي از اين دو پهپاد مي گويد 
كه براي اولين بار پهپادها در ايران مجوز پرواز گرفتند. 
اما وقتي همين مجوز در شهري به صورت پايلوت داده 
مي شود كه باد امكان پرواز به آن را نمي دهد يا برخي 
خبرها در همان مراسم رونمايي به گوش مي رسد كه 
وزارت اطالع��ات و پليس منطقه كيش اجازه پرواز را 
به پهپادها نداده اس��ت، اين پهپادها چه مزيتي براي 

سيستم پستي و كشور دارند؟
سال هاست كه شركت هاي بزرگي مانند آمازون و علي 
بابا در حال آزمايش براي ارسال مرسوالت با پهپاد به 
دست مشتريانشان هستند؛ اما هنوز اين طرح  به صورت 
گسترده به مرحله اجرا گذاشته نشده است. در ايران هم 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ۲۰ اذر ماه سال ۱۳۹۸ 
در توئيتر خود خبر از سورپرايز ويژه اي داد و در نهايت 
عصر همان روز در اينستاگرام خود اعالم كرد كه براي 
كاهش هزينه و آلودگي شهرها شرايط انتقال بسته هاي 
پستي با كمك پهپاد فراهم شده است. بعد هم در مرحله  
بعد در جنجالي در توئيتر مراسمي براي نام گذاري آن 

را ش��روع كرد كه در نهايت بين »پپه« و »سجاد« كه 
بيشترين اليك را دريافت كرده بودند چون پهپاد يك 
پروژه ملي بود نام سجاد را برايش انتخاب كردند. چند 
هفته از خبر گذش��ت اما خبري از ارسال مرسوالت از 
طريق سجاد شنيده نش��د. پس از اما و اگرهاي بسيار 
مشخص ش��د كه س��ازمان هواپيمايي كشور مجوز 
پرواز به اين پهپاد را نداده اس��ت. در همين زمينه  هم 
محمدرضا قادري، عضو هيات مديره شركت ملي پست 
در گفت وگو با پيوس��ت اعالم كرد كه آنها بيشتر از هر 
چيز خواسته اند با ساخت اين پهپاد مطالبه ايجاد كنند.

  پهپادي كه پرواز نكرد
حاال به نظر مي رسد بعد از گذشت نزديك به يك سال 
و نيم از ايجاد مطالبه س��ازمان هواپيمايي كشور هم 
كوتا آمده و اجازه پرواز به اين پهپاد را داده و آنطور كه 
وزير ارتباطات مي گويد جاده براي ساير پهپاد ها نيز باز 
شده است. فعال دو پهپاد ايراني كه ساخت يك شركت 
دانش بنيان ايراني هستند در دو منطقه كيش اجازه 
پرواز گرفتند آنهم منطقه اي كه فاصله كمي از يكديگر 
دارند و بادهاي ش��ديد حداق��ل در روز رونمايي و روز 
آزمايش��ي آن اجازه پرواز به آن را نداد. هرچند كه در 
پشت صحنه برخي شنيده هايي كه به گوش مي رسيد 
خبر از اين مي داد كه با وجود مجوز سازمان هواپيمايي 
كش��ور، وزارت اطالعات و پليس منطقه كيش اجازه 
پرواز به پهپادهاي پست را نداده است. با تمام اينها وزير 
ارتباطات هادي و هدي را دو كارمند نوآور جديد پست 
مي داند كه فعال كارشان را در منطقه كيش به صورت 
آزمايشي شروع كرده اند و در مراحل بعد مجوزهايشان 
براي ساير شهرها نيز دريافت مي شود. بهزاد اقبال خواه، 
عضو هيات مديره شركت ملي پست، درباره اين پروژه 
توضيحاتي داد و گفت: پيرو دس��توري كه نيمه دوم 
سال ۹۸ از سوي وزير ارتباطات به شركت ملي پست 

داده شد، پروژه پهپاد پستي را آغاز كرديم. خروجي اين 
پروژه آذر ماه ۹۸ تحت عنوان سورپرايز وزير ارتباطات 
رونمايي شد و توانستيم به صورت نمادين بسته اي را 
داخل آن قرار بدهيم و به دفتر كار وزير ارتباطات ارسال 
كنيم. اين پهپاد كه ن��ام او در ابتدا به صورت نمادين 
»سجاد« بود، امروز با نام هدي رونمايي شد. اين پروژه 
ادام��ه پيدا كرد و امروز پس از تقريبًا يك س��ال و نيم 
توانستيم نمونه بزرگ تر كه مي تواند بسته اي با وزن ۱۰ 
كيلوگرم را جا به جا كند را رونمايي كنيم. اين در حالي 
بود كه تمام كاربران شبكه هاي اجتماعي و افكار عمومي 
فكر مي كردند كه پروژه متوقف مانده، اما در واقع چنين 
نبود و اين پروژه را پيگيري مي كرديم. پرنده كوچكي 
كه ابتدا رونمايي شد، توانايي حمل بار تا يك كيلوگرم 
را داش��ت اما پرنده پس��تچي امروز كه بانام »هادي« 

رونمايي شد مي تواند بار تا ۱۰ كيلوگرم را حمل كند.

  پرنده جديد ثبات بيشتري دارد
او درباره هادي، پستچي پرنده جديد گفت: اين پرنده 
جديد ثبات بيش��تري دارد و از نظ��ر فناوري به روزتر 
اس��ت. اكنون به نقطه اي رس��يده ايم ك��ه به صورت 
مستمر در جزيره كيش س��رويس ارايه كنيم. پس از 
كش��مكش هاي فراوان توانستيم براي پرواز پهپاد در 
دو منطقه كيش از نهاده��اي ذي ربط مجوز بگيريم 
ك��ه روند آن تقريبًا يك و نيم س��ال به طول انجاميد. 
بخش قابل توجه اي از اين زمان صرف دريافت مجوز 
از س��ازمان هواپيمايي كشور شد و بخش كوچك آن 
مسائل فني بود. عضو هيات مديره شركت ملي پست 
با تأكيد بر اين نكته كه ش��ركت ملي پس��ت و وزارت 
ارتباطات در اين زمينه پيش��رو بودند و در گذش��ته 
كاري ش��بيه به اين انجام نش��ده بود، افزود: پيش از 
اين نهادي براي دريافت مجوز پ��رواز پهپاد و پرونده 
فوق سبك از اين سازمان اقدام نكرده بود. اقبال خواه 

خاطرنش��ان كرد: كاري كه در وزارت ارتباطات انجام 
داديم، راهي را باز كرد كه به  جز شركت ملي پست، ساير 
افراد و مجموعه هايي كه در حوزه پهپاد كار مي كنند 
بتوانند مجوز بگيرند چرا كه پس از تالش هاي صورت 
گرفته، اكنون دستورالعمل هاي مشخص اين كار در 
سازمان هواپيمايي كشور تدوين شده است. وي افزود: 
آخرين دستورالعمل تدوين شده مربوط به فروردين 
۱۴۰۰ است كه بر اساس همان دستورالعمل، اواسط 
ارديبهشت ماه توانستيم مجوز پرواز اين دو پهپاد در 
كي��ش را دريافت كنيم. اجراي پايلوت اين طرح فعاًل 
در كيش است اما در هر نقطه ديگر در كشور كه مجوز 
انجام پرواز به اين پهپاد داده ش��ود، آمادگي انجام كار 
را داريم. عضو هيات مديره ش��ركت ملي پست درباره 
نقطه پروازي اين پهپادها در جزيره كيش خاطرنشان 
كرد: در اين طرح پايلوت جزيره كيش، پهپادها به شكل 
محدود و در دو نقطه ثابت پرواز مي كنند. مسيرها از 
مبدأ اداره پست كيش به مقصد يكي از ساختمان هاي 
منطقه آزاد كيش و پرديس دانش��گاه شريف تعريف 

شده اند.

  دس�تورالعمل پ�رواز پس�تچي هاي پرنده 
تدوين شد

او درباره اس��تفاده از اين پرنده ها در نقاط ديگر كشور 
گفت: درخواس��ت صدور مجوز براي ت��ردد پهپادها 
به پرديس دانش��گاه تهران هم داش��تيم كه به خاطر 
تداخلي كه با يكي از باندهاي تفريحي كيش داش��ت 
فعاًل مجوزي صادر نش��ده اس��ت. مجوز صادر شده 
فعاًل به صورت محدود و آزمايش��ي است و اميدواريم 
باگذشت چند ماه از كار كردن اين پهپادها و بررسي 
نتايج، بتوانيم مسير را گسترش دهيم يا آن را اصالح 
كنيم. عضو هيات مديره شركت ملي پست درباره تعداد 
پهپادهايي كه در دست طراحي و توليد است، افزود: 
از پهپ��اد بزرگ تر يعني »هادي« دو فروند س��فارش 
داديم كه يك فروند در جزيره مستقر است و ديگري 
در البراتوار پهپادي پ��ارك فناوري اطالعات فاوا. اين 
پهپادها كاماًل ساخت يك شركت دانش بنيان ايراني 
است. اقبال خواه درباره اينكه توليد انبوه پهپادها چه 
زماني ممكن خواهد ش��د، تأكيد كرد: از نظر من اين 
امكان در آينده نزديك وجود ندارد. دليلش هم ربطي 
به دانش طراحي، ساخت و پرواز پهپادها ندارد، مشكل 
اصل. اين است كه در ايران مناطق پرواز ممنوع بسيار 
زيادي داريم و نظارت هاي هوايي بسيار شديد است. 
وي تصريح كرد: اين مس��اله مختص ايران نيست، در 
دنيا نيز استفاده از پهپادها براي حمل بسته، تجاري 
نشده است و بيشتر جنبه »لبه تكنولوژي« دارد. تمام 
دنيا درصدد هستند تا تابوهايي كه در اين زمينه وجود 
دارد را بش��كنند و بعد به سمت گس��ترش آن بروند. 
استفاده گسترده از پهپادها جزو تكنولوژي هاي آينده 
است، ما سعي كرديم با اجراي پايلوت اين پروژه  از اين 

قافله عقب نمانيم.
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امضاي الكترونيكي روي 
اپليكيشن دولت همراه فعال شد

معاون س��ازمان فناوري اطالعات از فعال سازي 
س��رويس امضاي الكترونيكي روي اپليكيش��ن 
دولت همراه خبر داد و گف��ت: كارتابل خدمات 
قابل استفاده با اين س��رويس تا پايان خردادماه 
پياده سازي مي شود. بهنام ولي زاده، در گفت وگو 
با مهر، اظهار كرد: داشتن امضاي ديجيتال براي 
برخي كاربرده��اي دولت الكترونيك يك نياز به 
ش��مار مي رود و از اين رو هم اكنون اين سرويس 
را روي اپليكيش��ن دولت همراه فعال كرده ايم. 
وي با بيان اينكه تمامي افرادي كه از اپليكيشن 
دولت همراه اس��تفاده مي كنند مي توانند براي 
فعال س��ازي امضاي ديجيتال درخواست دهند، 
ادام��ه داد: اين س��رويس در ح��ال حاضر براي 
نس��خه اندرويد گوش��ي هاي همراه آماده شده 
و كارب��ران مي توانند براي درياف��ت آن ثبت نام 
 كنند. به زودي نيز نس��خه IOS اين س��رويس

 فعال مي شود.
 ول��ي زاده در پاس��خ به اينكه امض��اي ديجيتال 
چه كاربردهاي��ي دارد، گف��ت: كاربردهاي اين 
س��رويس در حال پياده سازي اس��ت و تا پايان 
خردادماه كارتابل خدمات دولت را براي استفاده 
از كاربرده��اي امض��اي ديجيت��ال روي اين اپ 
دولت همراه ايج��اد مي كنيم. ب��ه گفته معاون 
دول��ت الكترونيك س��ازمان فن��اوري اطالعات 
ايران، امضاي ديجيتال بيش��تر ب��راي كارتابل 
خدمات دولت در ارتباط بين مردم و سازمان هاي 
دولت��ي، كاربرد خواه��د داش��ت و زماني قابل 
استفاده اس��ت كه س��ايت يا نرم افزار مورد نظر 
س��ازمان ها قابليت پش��تيباني از آن را داش��ته 
باش��د. وي با اش��اره به راه ان��دازي ايميل احراز 
هويت ش��ده بومي )ايران( كه يك ايميل رسمي 
براي كاربردهاي دولت الكترونيك است، گفت: 
در نظ��ر داري��م س��رويس امض��اي ديجيتال را 
 ب��راي اين پس��ت الكترونيكي نيز پياده س��ازي 

كنيم.
 ولي زاده با بيان اينكه با آغاز به كار سامانه احراز 
هويت معتبر در فضاي مجازي، ارايه س��رويس 
امضاي الكترونيكي روي اين سامانه نيز در دستور 
كار قرار دارد، افزود: سامانه احراز هويت معتبر در 
فضاي مجازي )س��ماوا( پيرو مصوبه ۵۹ شوراي 
عال��ي فضاي مجازي توس��ط س��ازمان فناوري 
اطالع��ات ايران ايجاد ش��ده و ما ب��ه لحاظ فني 
سرويس امضاي ديجيتال را روي آن پياده سازي 
كرده ايم. وي با بيان اينكه اين سرويس به زودي 
وارد فاز كاربردي مي شود، گفت: در سامانه احراز 
هويت معتب��ر عالوه بر اصالت س��نجي از طريق 
تطبيق عكس در س��امانه ثبت احوال، استعالم 
هويتي از سامانه شاهكار و نيز دريافت كدپستي 
از طريق سامانه پست، امكان استفاده از امضاي 

ديجيتال نيز افزوده خواهد شد. 

ثبت واردات نفت امريكا از 
ايران پس از 28 سال

اداره اطالع��ات انرژي امري��كا، EIA فاش كرد، 
واش��نگتن در دو س��ه ماهه گذش��ته علي رغم 
تحريم هاي خود عليه ايران، ۲ بار از اين كش��ور 
نفت و محصوالت پتروش��يمي خريده است كه 
بخش��ي در دوره ترامپ و بخشي در دوره بايدن 

بوده است.
به گ��زارش گروه اقتص��اد بين الملل خبرگزاري 
فارس، آماره��اي اداره اطالعات ان��رژي امريكا 
)EIA( ف��اش كرد: واش��نگتن در دو س��ه ماهه 
گذش��ته علي رغم تحريم هاي خود عليه ايران، 
۲ بار از اين كش��ور نفت و محصوالت پتروشيمي 

خريده است.
بر اس��اس گزارش اين سازمان امريكايي، به نظر 
مي رسد، واردات تخميني ۳6 هزار بشكه در روز 
در اكتبر ۲۰۲۰ و ۳۳ هزار بشكه در روز در مارس 
سال جاري، نخستين خريدهايي است كه امريكا 

از ايران حداقل از سال ۱۹۹۳ انجام داده است.
به گزارش فارس، يكي از اين خريدها در ابتداي 
سه ماه پاياني دولت ترامپ و ديگري در سه ماهه 

ابتدايي دولت بايدن انجام شده است.
درحالي كه تحريم هاي كنوني امريكا هر كشوري 
را از واردات نفت ايران منع مي كند، اداره اطاعات 
انرژي امريكا، در مورد چگونگي واردات از ايران 

در گزارش خود توضيحي ارايه نداد.
امريكا سابقه طوالني براي تحريم عليه ايران دارد 
كه به سال ۱۹۸۴ باز مي گردد، زماني كه فروش 

هرگونه سالح و كمك به ايران را ممنوع كرد.
اين نخس��تين خريد امريكا پس از ۲۸ س��ال از 

ايران است.
به گ��زارش فارس، باراك اوبام��ا، رييس جمهور 
اسبق امريكا در سال ۲۰۱۲، با هدف صفر كردن 
فروش نفت ايران، موسس��ات مالي ايران را مورد 
تحريم قرار داد. اوباما در سال ۲۰۱6، پس از توافق 
هس��ته اي، اين تحريم ها را به صورت مقطعي و 

مشروط لغو كرد.
ام��ا رييس جمهور بع��دي امريكا يعن��ي دونالد 
ترامپ، در س��ال ۲۰۱۸ از اين توافق خارج شد و 

تحريم ها عليه ايران را شدت بخشيد.
در حال حاضر، جو بايدن، رييس جمهور كنوني 
امريكا نيز از بازگش��ت به برج��ام و لغو تحريم ها 
س��خن مي گويد، اما عمال اقدام موث��ري انجام 

نداده است.
بعضي تحليلگران معتقدند كه اين اتفاق نش��ان 
مي دهد تحريم ها به تدريج در حال از دست دادن 
دادن كارايي خود هستند كه سردمدار تحريم ها 
عليه ايران، خود پنهاني ش��روع به خريد نفت از 

ايران كرده است.

تيك تاك بايد درباره اتهامات نقض 
قوانين اتحاديه اروپا پاسخگو باشد

اتحاديه اروپا به تيك ت��اك يك ماه فرصت داده تا درباره 
نقض قواني��ن مربوط ب��ه حماي��ت از مصرف كننده و 
حفاظت از كودكان در برابر تبليغات پنهان پاسخگو باشد. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، تيك تاك يه ماه فرصت 
دارد تا درباره شكايات مربوط به نقض قوانين حمايت از 
مصرف كننده اتحاديه اروپا و همچنين ناتواني در حفاظت 
از كودكان در مقابل تبليغات مخفي و محتواي نامناسب 
پاسخگو باش��د. اين اپ چيني كه به شركت بايت دنس 
تعلق دارد، ميان نوجوانان سراسر جهان محبوبيت زيادي 
دارد اما چند رويداد نگراني هايي را درباره حريم خصوصي 
و سياست هاي امنيتي آن به وجود آورده است. در همين 
راستا كميس��يون اتحاديه اروپا اعالم كرد مذاكراتي با 
تيك تاك و گروه هاي حمايت از مصرف كننده آغاز كرده 
تا عملكرد تجاري و قوانين آن را بررس��ي كند. به گفته 
ديديه ريندرز، كميس��يونر قضايي اتحاديه اروپا، شيوع 
كوويد ۱۹ به گس��ترش فرآيند ديجيتالي شدن منجر 
شده و اين امر ريسك هاي جديدي را به خصوص براي 
مصرف كنندگان در معرض خطر به وجود آورده است. 
تيك تاك اعالم كرد اخيراً مذاكراتي با كميسيون حمايت 
از مصرف كننده ايرلند و آژانس مصرف كننده سوئد آغاز 
كرده اس��ت. در بيانيه اين اپ آمده است: ما گام هايي را 
براي حفاظت از كاربران جوان تر مان برداشته ايم از جمله 
آنكه حساب كاربري تمام كاربران كمتر از ۱6 سال به طور 
پيش فرض خصوصي هستند يا دسترسي به پيام مستقيم 
اين كاربران غيرفعال شده است. همچنين كاربران زير ۱۸ 
سال نمي توانند هديه هاي مجازي بخرند، ارسال يا دريافت 
كنند. ما قوانين سختگيرانه اي درباره ممنوعيت تبليغات 

مستقيم براي افراد زير سن قانوني داريم.

واتس اپ عقب نشيني كرد
واتس اپ در بيانيه اي اعالم كرد حس��اب كاربراني كه 
آپديت جديد را قبول نكنند، محدود نخواهد ش��د. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، در اوايل ماه جاري ميالدي 
واتس اپ اعالم كرد كاربراني كه آپديت جديد قوانين آن 
را تا ۱۵ مي قبول نكنند، به تدريج قابليت هاي حساب 
كاربري آنها محدود مي شود. اما اكنون فيس بوك تغيير 
جهت داده است. درنتيجه حساب كاربراني كه آپديت 
جديد آن را قبول نكنند، محدود نخواهد ش��د. آپديت 
جديد واتس اپ كه طبق آن اطالعات كاربران با شركت 
فيس بوك و زيرمجموعه هاي آن به اشتراك گذاشته 
مي شود، س��ردرگمي و انتقادات زيادي به وجود آورده 
است. واتس اپ ادعا مي كند بيشتر كاربران آپديت جديد 
را پذيرفته اند و كاربراني كه آن را قبول نكرده اند به آنها 
يادآوري مي شود. در بخشي از بيانيه واتس اپ آمده است: 
ما همچنان گاه به گاه به كاربران يادآوري خواهيم كرد و 

به آنها اجازه خواهيم داد كه آپديت را بپذيرند.

هجوم شركت هاي انرژي 
امريكا براي خريد بيمه سايبري

پس از حمله سايبري به خط لوله انتقال سوخت امريكا، 
شركت هاي انرژي اين كشور سعي دارند بيمه سايبري 
بخرند تا خود را در برابر چنين حمالتي محافظت كنند. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، پس از حمله سايبري 
به شركت خط لوله انتقال سوخت كلونيال پايپ الين، 
شركت هاي انرژي امريكايي براي خريد بيمه سايبري 
صف كش��يده اند. اين درحالي اس��ت كه پيش بيني 
مي شود حق بيمه سايبري براي اين شركت ها بيش از 
پيش افزايش يابد. در پي حمله باج افزاري به شركت 
كلوني��ال در ۷ ماه مي، بزرگ ترين ش��بكه خط لوله 
انتقال س��وخت امريكا به مدت چند روز تعطيل شد. 
شركت هاي خط لوله به شبكه هاي الكترونيكي اتكا 
دارند و به همين دليل در معرض حمالت بيشتري قرار 
دارند. از سوي ديگر شركت هاي بيمه تصميم دارند حق 
بيمه سايبري را در صنايع مختلف از ۲۵ به ۴۰ درصد 
برسانند. با وجود آنكه حمالت سايبري افزايش يافته اند 
اما در حال حاضر فقط نيمي از شركت هاي خط لوله 

امريكا بيمه سايبري خريده اند. 

ويژه

 پايداري شبكه همراه اول
 در بابامنير

ش��بكه همراه اول در منطقه زلزل��ه زده بابامنير پايدار 
است. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، در پي وقوع زمين لرزه اي با شدت ۵ ريشتر 
در ساعت يك و ۵ دقيقه بامداد امروز شنبه ۸ خردادماه 
در حوالي بابامنير در مرز استان هاي فارس و كهگيلويه و 
بويراحمد، آسيبي به شبكه اپراتور اول تلفن همراه كشور 
وارد نشده و هم اكنون بدون هيچ گونه قطعي و به صورت 
نرمال در حال سرويس دهي به تمامي مشتركان خود 
در اين استان هاست. كانون اين زلزله در ۲۹ كيلومتري 
بابامنير و در عمق ۱۰ كيلومتري زمين گزارش ش��ده 
است. همراه اول با توجه به شبكه گسترده خود در كشور، 
اعالم آمادگي كرده همچون گذشته، از طريق رومينگ 
ملي پذيراي مشتركان ساير اپراتورها در اين مناطق باشد.

تخفيف ۱۵ درصدي آيگپ براي 
قبض هاي ارديبهشت ماه همراه اول 
به گزارش روابط عمومي آيگپ، مشتركين همراه اول 
كه با استفاده از اپليكيشن آيگپ قبض ارديبهشت ماه 
خود را پرداخت كنند، مي توانند از ۱۵ درصد تخفيف 
استفاده كنند. شرط اس��تفاده از اين تخفيف، مبلغ 
قبض كمتر از ۳۰ هزار تومان اس��ت و براي استفاده 
كافي اس��ت پس از نص��ب آيگپ به صفح��ه آيلند 
وارد ش��ده و با ورود به تايل پرداخت تخفيف پانزده 
درصدي، از اين تخفيف ويژه برخوردار شد. همچنين 
براي نصب آيگپ كافي اس��ت به استورهاي ايراني 

مراجعه يا عدد ۱ را به ۱۰۰۰۴۴۲۷ پيامك نمايند.

دستورالعمل پرواز پستچي هاي پرنده، پهپادهاي جديد پستي تدوين شده است

براي اينكه از تكنولوژي عقب نمانيم

بايدن بودجه ۶ تريليون دالري خود را ارايه كردآتش بس موقت اروپا و بايدن بر سر تعرفه ها

افراد مطلع خب��ر داده اند كه دول��ت »جو بايدن« 
رييس جمهوري امريكا اعالم كرد كه در اختالفات 
با اتحاديه اروپا بر سر تعرفه هاي فلزات به آتش بس 
رس��يده اس��ت. افرادي كه به دليل محرمانه بودن 
گفت وگوها خواس��تند نام ش��ان فاش نشود اظهار 
داشتند، اين توافق ممكن اس��ت به زودي و از روز 
دوشنبه اعالم شود. اين مساله يك مشاجره خبرساز 
بود ك��ه در س��ال ۲۰۱۸ تحت رياس��ت جمهوري 
»دونالد ترامپ« رييس جمهوري س��ابق آغاز شد. 
در اين درگيري ها، اياالت متحده ماليات هايي را بر 
فوالد و آلومينيوم از اروپا، آس��يا و ساير كشورها به 
دليل خطرات امنيت مل��ي امريكا وضع كرد. از آن 
زمان اتحاديه اروپ��ا مقابله به مثل كرده و در تاريخ 
يكم ژوئن مقرر ش��د تعرفه هاي موجود بر ليس��ت 
محصوالت امريكاي��ي را تا ۵۰ درصد افزايش دهد. 
طبق توافق با دولت بايدن، اتحاديه اروپا از افزايش 
اي��ن تعرفه ها خودداري خواهد كرد و به گفته افراد 
آگاه، ه��ر دو ط��رف در مورد ظرفي��ت بيش از حد 
فوالد گفت وگو مي كنند. اتحاديه اروپا پيش از اين 
پيش��نهاد كرده بود در حالي كه مذاكرات در مورد 
يك راه ح��ل بلندمدت ادام��ه دارد، دو طرف تمام 
تعرفه ه��اي موجود را به مدت 6 م��اه تعليق كنند. 
سخنگوي كميسيون اروپا روز شنبه گفت:  »ما فقط 
مي توانيم مجددا تاكيد كنيم كه اتحاديه اروپا متعهد 
اس��ت كه به دنبال يافتن راه حلي براي تعرفه هاي 
نامعقول فوالد و آلومينيوم ب��ا امريكا و همكاري با 
اين كشور در جهت مقابله با ريشه اصلي اين مساله، 
يعني ظرفيت بي��ش از حد جهاني فوالد باش��د.« 

افراد مطلع تصري��ح كردند ك��ه مذاكره كنندگان 
فراآتالنتيك در تالش��ند تا در نهاي��ت تعرفه ها را 
حذف كنند اما هنوز براي اين كار آماده نيس��تند. 
س��خنگويان دفتر نماينده تج��اري اياالت متحده 
امري��كا و وزارت بازرگان��ي به درخواس��ت ها براي 
اظهارنظر پاس��خ ندادند. جو بايدن طي اولين سفر 
خارجي اش به عنوان رهبر اياالت متحده، در اجالس 
امريكا و اتحاديه اروپا در بروكس��ل شركت خواهد 
كرد. كاخ سفيد گفت كه بايدن و همتايان اروپايي 
او قرار اس��ت درباره همكاري تجاري بحث و تبادل 
نظر كنند. ترام��پ تعرفه هاي ۲۵ درصدي فوالد را 
به همراه ۱۰ درصد ع��وارض واردات آلومينيوم در 
مارس ۲۰۱۸ با اس��تفاده از يك قانون امنيت ملي 
س��ري در قانون تجارت ۱۹6۲ اعمال كرد. برخي 
از كش��ورها از جمل��ه برزيل و ك��ره جنوبي، براي 
جلوگيري از اين تعرفه در م��ورد معامالت مذاكره 
كردند و ترامپ عوارض واردات از كانادا و مكزيك را 
كنار گذاشت. اين تعرفه ها اما هنوز در بيشتر مناطق 
جهان اعمال مي شود. محصوالت برجسته امريكايي 
كه تحت تعرفه هاي اتحاديه اروپا قرار دارند شامل 
موتورسيكلت هاي امريكايي »هارلي-ديويدسون«، 
ش��لوار جين هاي »ليواي اش��تراوس اند كو« ]يك 
شركت س��هامي عام امريكايي است كه لباس هاي 
توليدي آن در سراس��ر جهان با نام ليوايز شناخته 
شده اس��ت[ و نوشيدني الكلي اس��ت. انجمن هاي 
تجاري و قانونگذاران از اياالت متحده خواس��ته اند 
كه تعرفه هاي خود را لغو كند چرا كه به آنها بيشتر 

از منافعي كه دارند، آسيب مي رسانند.

جو بايدن، رييس جمه��وري امريكا بودج��ه 6 تريليون 
دالري خود را كه تا ح��دي از افزايش ماليات ثروتمندان 
امريكايي تامين مي ش��ود، ارايه كرد.به گزارش ايسنا به 
نقل از بي بي س��ي، در اين بودجه ۷۱۵ ميليارد دالر براي 
وزارت دفاع امريكا در نظر گرفته ش��ده است.اين بودجه 
س��االنه يك تريليون دالر به كسر بودجه هنگفت امريكا 
مي افزايد. اين بودجه عظيم برنامه هاي خدمات اجتماعي 
مانند مهدكودك هاي دولت��ي، و يارانه اي هنگفت براي 
پرس��تاري از كودكان و مرخصي با حقوق ضمانت شده را 
در بر مي گيرد.جمهوري خواهان اين بودجه را سرسام آور 
و ديوانه وار خوانده اند. بودجه پيشنهادي دولت امريكا در 
عين حال شامل نوسازي زيرساخت ها نيز مي شود و عمال 
تصويري از اولويت هاي جو بايدن را به دس��ت مي دهد و 
رويكرد او را براي گس��ترش دولت و افزايش بودجه هويدا 
مي كند.بايدن گفته است كه بودجه اش مستقيما بر مردم 
امريكا س��رمايه گذاري مي كند و اقتصاد كشور را تقويت 
مي كند و به نفع س��المت مالي درازمدت كشور است.در 
اين بودجه بخش هايي براي راه سازي، پل سازي، گسترش 
اينترنت با پهناي باند باال و لوله كشي آب در نظر گرفته شده 
است.افزايش بودجه درعين حال شامل ۱۰۹ ميليارد دالر 
براي دو سال كالج رايگان و ۲۰۰ ميليارد دالر در طول ۱۰ 
س��ال براي مهدكودك رايگان براي تمامي كودكان سه و 
چهار ساله مي شود.حتي با طرح هايي كه دموكرات ها براي 
افزايش ماليات و درآمدزايي دارند اين بودجه سطح بدهي 
ملي امريكا را در سال هاي آينده به باالترين حد خود در چند 
سال آينده خواهد رساند.كنگره تا پايان ماه سپتامبر وقت 
دارد تا بودجه تازه را تصويب كند و تصويب نشدن بودجه تا 
اين تاريخ دولت را به حالت نيمه تعطيل درخواهد آورد.اين 

در حالي است كه پنتاگون براي هزينه هاي دفاعي سال مالي 
۲۰۲۲ ميالدي، ۷۱۵ ميليارد دالر بودجه درخواست كرده 
كه ۵۲۲ ميليون دالر آن هزينه برنامه آموزش و تجهيز در 
عراق و سوريه است.بودجه دفاعي درخواستي دولت بايدن 
براي سال مالي ۲۰۲۲ ميالدي، ۱۱.۳ ميليارد دالر بيشتر 
از بودجه دفاعي ۲۰۲۱ است.اگر »بودجه اضطراري« ۱۸.6 
ميليارد دالري براي هزينه هاي دفاع��ي ۲۰۲۰ را ناديده 
بگيريم، در صورتي كه بودجه درخواستي بايدن براي سال 
مالي ۲۰۲۲ تصويب شود، باالترين بودجه دفاعي در ۵ سال 
گذش��ته خواهد بود.عالوه بر حمايت از تالش هاي دولت 
فدرال در مقابله با پاندمي كرونا، چين هدف اصلي بودجه 
سنگين نظامي امريكا است. در طرح بازدارندگي اقيانوسيه 
كه توس��ط دولت بايدن به كنگره ارايه شده، براي مقابله 
و مهار چين در منطقه هند-اقيانوسيه، ۵.۱ ميليارد دالر 
بودجه درخواست شده است.يكي از موارد قابل توجه در 
درخواست بودجه، برنامه آموزش و تجهيز در عراق و سوريه 
به عنوان بخشي از برنامه مبارزه با داعش بود.در درخواست 
دولت بايدن، ۳۴۵ ميلي��ون دالر از بودجه ۵۲۲ ميليون 
دالري براي نيروهاي امنيتي ع��راق و ۱۷۷ ميليون دالر 
نيز براي »گروه ها و اشخاص شناسايي شده در سوريه«، از 
جمله گروه پ.ك.ك/ي.پ.گ مطالبه شده است. عالوه بر 
اين، بودجه اي تحت عنوان حمايت از امنيت مرزي سوريه 
و كشورهاي همسايه، ۳۷۰ ميليون دالر اختصاص يافت 
كه ۱۵۰ ميليون دالر آن به اردن و ۲۲۰ ميليون دالر به ساير 
كشورها ارايه خواهد شد. در بودجه دفاعي ۲۰۲۰، بودجه اي 
بالغ بر ۲۵۰ ميليون دالر به گروه هاي مورد حمايت امريكا 
در سوريه از جمله پ.ك.ك/ي.پ.گ و ۳۰۰ ميليون دالر 

براي امنيت مرزها اختصاص يافته بود.



تعادل | گروه تجارت |
اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود از ش��ش 
مح��ور مه��م و كليدي ب��راي اصالح ش��رايط اقتصادي 
كش��ور ياد كرده و از دولت آينده خواسته براي حل آنها، 
برنامه ريزي هايي جدي انجام دهد. بر اساس اين گزارش 
محورهاي كاري دولت سيزدهم براي دستيابي به ثبات 
اقتص��ادي و اقتصاد رقابتي بايد براس��اس ۶ اولويت مهم 
»تك نرخي كردن تورم، بهبود محيط كسب وكار، افزايش 
رقابت پذيري، تجديد س��اختاردولت، كاهش بيكاري و 
افزايش نرخ مش��اركت اقتصادي، بهره برداري كارآمد و 
بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي« استوار شود. اين 
گزارش در عين حال تاكيد كرده كه مردم كشش اصالحات 
ساختاري را دارند، اما ديگر كش��ش فريب خوردن بابت 
وعده هاي موقتي و بي سرانجام دولتمردان را ندارد. برهمين 
اساس، كسب نام نيك وعملكرد موفق هر دولت در گروه 

اصالحات ساختاري است نه پول پاشي و اداره نادرست. 

  اولويت هاي كاري دولت آينده 
براس��اس گزارش اتاق بازرگاني تهران، عزم راس��خ براي 
انجام اصالحات س��اختاري س��خت، ولي ضروري براي 
اصالح اقتصاد كشور حتي به بهاي اصابت و برخورد جدي با 
گروه هاي ذي نفع از استمرار وضعيت نابسامان فعلي، توقف 
توزيع فقر، و افزايش درآمد همه و نه صرفاً برخي گروه هاي 
قليل از طريق تامين رش��د پايدار اقتصادي و توزيع برابر 
فرصت ها، واقع بينانه كردن تحقق رشد اقتصادي باال و تورم 
تك نرخي نه فقط براي يكسال بلكه براي بازهاي بلندمدت، 
ارتقاء منزلت و جايگاه جامعه از طريق تسهيل استفاده از 
فرصت ها براي كارآفريني و كس��ب شغل شرافتمندانه و 
نه با كمك اعانه دهي« بايد جزو راهبردهاي اصلي دولت 
آينده باشد. برهمين اس��اس، اتاق بازرگاني تهران تاكيد 
كرده كه براي دستيابي به ثبات اقتصادي و اقتصاد رقابتي 
محورهاي كاري دولت آينده بايد براساس ۶ اولويت مهم 

زير استوار باشد. 
۱. تورم تك رقمي: تك رقمي كردن تورم نخستين اولويت 
مطرح شده در اين برنامه است. در اين تحليل تورم باال يكي 
از اجزاي مهم نبود ثبات اقتصادي و كاهش قدرت خريد 
مردم اعالم ش��ده كه در نهايت به عدم قطعيت در اقتصاد 
كشور منجر مي شود. انجام اصالحات ساختاري با كاهش 
مستمر كسري عملياتي بودجه دولت، تقويت استقالل 
بانك مركزي، تاكيد بر اعمال انضباط پولي و مالي و حذف 
زمينه هاي ايجاد نااطميناني، عدم قطعيت و افزايش ريسك 
در اقتصاد كشور عواملي هستند كه مي توانند به كاهش 

تورم كمك كنند.
۲. بهبود محيط كسب وكار: دومين محور به بهبود محيط 
كسب و كار با اولويت دهي به حذف موانع ظهور بنگاه هاي 
جديد اختصاص دارد. در اين حوزه نيز »تس��هيل اجراي 

رويه ورشكستگي براي خروج بنگاه هاي ناكارآمد و ايجاد 
فضا براي ورود بنگاه هاي ج��دي، حذف واقعي دخالت و 
تصدي گري دولت در اقتصاد از كنار حذف تسلط مالكيت 
و مديريت دولتي در فعاليتهاي اقتصادي، يكسان نگري 
و عدم تبعيض در اعطاي امتيازات يا تش��ويق ها به كليه 
فعاالن اقتصادي، اجراي واقعي م��واد ۲ و 3 قانون بهبود 
مستمر كس��ب و كار و افزايش تعامل با بخش خصوصي 
در زمينه تصميم س��ازي و تصميم گي��ري، حذف موانع 
اداري، پيچيدگي ها و سختگيري ها در حوزه اجراي كليه 
قوانين و مقررات مربوط به انجام كس��ب وكار در كشور با 
تاكيد بر حوزه مقررات مالياتي، تامين اجتماعي و گمركي، 
تقويت حاكميت قانون، اجراي صحيح و به موقع قوانين 
و مقررات و حذف برخوردها و اعمال س��اليق شخصي يا 
در ح��وزه مقررات تامين اجتماعي، تاكيد و اهميت دهي 
به شناس��ايي و آشكارسازي پتانس��يل حوزه هاي مولد 
و س��ودآور داراي مزيت ه��اي رقابتي و كم��ك به خروج 
فعاليت هاي اقتصادي ناكارآمد مبتني بر استفاده از منابع 
ارزان و دريافت حمايت هاي دولتي، تاكيد ويژه بر توسعه 
بخش گردش��گري و تامين الزامات توسعه اين بخش به 
ويژه در زمينه تامين زيرساخت هاي الزم، تنظيم سياس 
تهاي منطقي تحريك تقاضا با الزام محدويت عدم افزايش 
مطالبات غيرجاري نظام بانكي، تسويه كامل بدهي هاي 
دولت به بخش خصوصي، اجراي كامل و دقيق اصالح نظام 
بانكي با هدف واقعي كردن نرخ سود و رقابتي كردن بازار 
پول و همچنان تسهيل دسترسي فعاالن اقتصادي به منابع 
مالي، حذف مقررات زائد و دست و پاگير و ارتقاء شفافيت در 
بازار سرمايه به منظور استفاده موثر از اين بازار براي تامين 
مالي سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي« به عنوان 

راهبردهاي بهبود فضاي كسب و كار مطرح شده اند.

3. افزايش رقابت پذيري: افزايش رقابت پذيري اقتصادي 
ديگر خواسته مهم فعاالن اقتصادي از دولت آينده است. 
»عدم مش��اركت فعاه اقتصاد ايران در زنجيره هاي ارزش 
جهاني، ش��كل گيري و توس��عه فعاليت هاي اقتصادي 
انحصاري و شابه انحصاري، استمرار تخصيص يارانه انرژي، 
نظام دو نرخي ارز و سياس��ت هاي تعرفه  اي غيرمنطقي 
نامتوازن« مصاديق روشني از رقابتي نبودن اقتصاد كشور 

است. 
برهمين اس��اس »تجديد رويكرد، ساختار و ماهيت 
مركز شوراي رقابت از قيمت گذاري كاالها به تدوين 
سياس��ت هاي الزم براي حذف انحصارات در اقتصاد 
كشور، يكسان سازي و واقعي كردن نرخ ارز و پرهيز از 
تبديل فرصت مزيت نرخ ارز افزايش يافته براي توسعه 
صادرات به تهديد تحميل هزينه جديد از ناحيه شوك 
كاهش آن، حذف الزام قيمت گذاري، حذف يارانه هاي 
انرژي، تنظيم و اجراي برنامه متوازن و منطقي سازي 
نظام تعرفه اي كشور، رفع ممنوعيت هاي غيرشرعي 
در تجارت كشور و منوط كردن ايجاد هر نو محدوديت 
صرف��ًا از طريق اس��تفاده از ابزارهاي فن��ي، تقويت 
تعام��ل موثر با كش��ورهاي خارجي ب��ا هدف جذب 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي و مشاركت فعاه در 
زنجيره ارزش جهاني، اصلي ترين خواسته هاي مطرح 

شده در اين بخش هستند.
۴. تجديد ساختاردولت: يكي از چالش هاي مهم عدم اجرايي 
شدن برخي از سياست هاي اقتصادي درست در دولت ها 
از طوالني بودن فرآيندها، تصميمات غيركارشناس��ي و 
همچنين بزرگ و صلب بودن بدنه اجرايي فرسوده دولت 
ناشي مي ش��ود. با توجه به دوران تحريم هاي اقتصادي، 
جبران عقب ماندگي هاي قبلي و انجام به موقع و س��ريع 

اصالحات اقتصادي به دولتي مدبر، چابك و ش��جاع نياز 
دارد. چهارمي��ن محور اي��ن برنامه با »تجديد س��اختار 
دولت با محوري��ت عدم ورود نفت به بودجه، كاس��تن از 
مالكيت دولتي، استفاده از نيروهاي كارآمد كارشناسي، 
تقويت پاس��خگويي و الزام دولت به انجام كليه تعهدات 
در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات و جرايم براي 
دس��تگاه هاي دولتي متخلف، تالش براي ايجاد ارتباط 
پويا و همسو بين برنامه هاي كالن توسعه، سياست هاي 
اقتص��اد مقاومتي و برنام��ه و اقدامات دولت، كاس��تن از 
ناكارايي طرح هاي عمراني از مسير اجراي واقعي واگذاري 
آنها به بخش خصوصي از طريق خريد خدمات و مشاركت 

عمومي-خصوصي« بسته شده است.
۵. كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي: افزايش 
نرخ بيكاري به ويره بيكاري جوانان تحصيلكرده و بحران 
رش��د منفي بهره وري نيروي كار در كشور از چالش هاي 
مهم اقتصاد ايران است كه از عدم رشد اقتصادي مناسب 
و عدم امكان جذب نيروهاي كارآمد كيفي در بخش هاي 
مولد اقتصادي كشور ناشي مي شود. بنابراين پنجمين محور 
كاري دولتمردان آين��ده به به كاهش بيكاري اختصاص 
دارد كه بايد در چارچوب آن، »توس��عه و فرصت دهي به 
كارآفرينان جوان و استارت آپ ها و فعاليت هاي دانش بنيان 
از طريق رفع موانع اداري براي تسهيل حضور وفعاليت آنها 
ضمن ارايه مشوق هاي مالي اثربخش در بازه زماني مشخص 
و كوتاه مدت، تاكيد بيشتر بر توسعه بخش خدمات به ويژه 
خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و ديجيتال، تسهيل 
جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش هاي اقتصادي از 
جمله صنعت و خدمات، توسعه فعاليت در زمينه صادرات 
توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط در حوزه فعاليت هاي 
كاربر با تمركز بر راهيابي به بازارهاي جهاني به خصوص 

بازارهاي همسايه و كشورهاي آفريقايي« پيگيري شوند.
۶. بهره برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست 
محيطي: محدوديت منابع طبيعي كشور به ويژه منابع 
آبي با توجه به تحوالت اقليمي از ديگر چالش هاي مهم 
كشور ايران است. جزو تفكيك ناپذير تنظيم هر نوع 
سياست اقتصادي مبتني بر افزايش سرمايه گذاري، 
توليد و صادرات، باي��د مبتني بر توجه به محدوديت 
منابع طبيعي و تدوين و تصويب هر نوع سياستي بايد 
در سازگاري و همسويي با برنامه هاي كالن بلندمدت 
حفظ پايدار منابع آب و س��اير منابع زيست محيطي 
كشاور، صورت گيرد. از اين رو، ششمين محوركاري 
دولت آينده به بهره ب��رداري كارآمد و بهينه از منابع 
طبيعي و زيس��ت محيط��ي اختص��اص دارد كه در 
چارچوب آن، »استفاده از ابزارهاي الزم براي كاهش 
وابس��تگي به منابع آب، ايج��اد محدوديت در توليد 
كاالهاي فاقد مزيت رقابتي و افزودن الزام برخورداري 

از توجيه زيست محيطي« بايد پيگيري شوند.

رويداداخبار
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ارز واردات مواد اوليه 
شيرخشك تامين نشد

ايس�نا |رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
نوزاد با اشاره به اينكه براي توليد شيرخشك نوزادان در 
كشور بايد مواد اوليه وارد كنيم، گفت: چندين ماه است 
كه ارز ترجيحي براي واردات مواد اوليه شيرخش��ك 
تامين نشده است. هاني تحويل زاده با بيان اينكه برخي 
از برندهاي شير خشك نوزادان سهميه بندي شده اند و 
اگر تخصيص ارز صورت نگيرد، تا دو ماه آينده موجودي 
اين برندها به اتمام خواهد رس��يد، گفت: سال گذشته 
در دو نوبت تخصيص ارز صورت گرفت ولي كافي نبود 
و حتي برخي از توليدكنندگان نتوانستند بدهي هاي 
ارزي خود را بپردازند. وي ادامه داد: دو كارگروه در بانك 
مركزي و سازمان غذا و دارو وجود دارد؛ وقتي درخواست 
تخصيص ارز براي واردات داده مي شود، اين درخواست 
در كارگروه ها بررسي مي شود. يعني ابتدا كارگروهي در 
سازمان غذاو دارو درخواست را تاييد مي كند كه همين 
امر چندين ماه طول مي كشد و سپس از آنجا به كارگروه 
بانك مركزي سپرده مي شود. بانك مركزي هم اگر اين 
درخواست را تاييد كند، به بانك عامل ارسال مي كند 
و تخصيص ارز صورت مي گيرد. اين روند ممكن است 
ماه ها طول بكشد و سال گذشته نيز ۹ماه طول كشيد 
تا ارز تخصيص داده شود. رييس انجمن توليدكنندگان 
شيرخشك نوزاد تصريح كرد: طوالني بودن اين روند 
باعث شده كه بدهي هاي ارزي برخي توليدكنندگان 
به تامين كنندگان به بيش از ۱۸ ماه برس��د. به گفته 
وي حدود شش ماه است كه ارز براي واردات مواد اوليه 

شيرخشك نوزاد تامين نشده است.

مصوبات تنظيم بازار از عرضه 
برنج وشكر تا ترخيص گوشت

كارگروه تنظيم بازار در جلسه چهارشنبه خود مصوباتي 
در مورد ترخيص گوشت گوساله بخش خصوصي، عرضه 
۱00 هزار تن برنج خارجي، عرضه ۱00 هزار تن ش��كر 
و موارد ديگر داش��ت. طبق مصوبه اين جلسه شركت 
بازرگاني دولتي ايران موظف به عرضه ۱00 هزار تن برنج 
خارجي شد. كارگروه تنظيم بازار در مورد ۱۲۵ تن گوشت 
گوساله منجمد بخش خصوصي كه در گمركات غرب 
تهران و گمرك شهيد رجايي مانده تصميم گيري كرده 
است كه گمرك با اخذ تعهد قانوني از صاحبان كاال و تاييد 
پشتيباني امور دام كشور نسبت به ترخيص ۱0 درصدي 
باقيمانده مانده اي��ن كاالها اقدام كند. همچنين طبق 
مصوبه اين جلسه شركت بازرگاني دولتي ايران موظف 
شد كه نسبت به عرضه ۱00 هزار تن برنج از انواع هندي، 
تايلندي و پاكستاني و همچنين ۱00 هزار تن شكر ويژه 
خانوار، صنف و صنعت با نرخ هاي مصوب و با هماهنگي 
كارگروه هاي  تنظيم بازار و سازمان هاي صمت اقدام كند. 
تاريخ تحويل اين سهميه حداكثر تا ۱۵ تير امسال معين 
شد.در ادامه اين كارگروه پيش��نهاد آموزش و پرورش 
مبني بر كاهش تعرفه گمركي مقواي مورد نياز كتاب هاي 
درسي از ۱۵ درصد به ۵ درصد موافقت شد و مقرر شد كه 
مقواي كتاب هاي درسي معاف از ماليات بر ارزش افزوده 
ترخيص شوند. همچنين شكر مورد نياز شركت هاي 
قندريزي و بسته بندي ش��كر با قيمت ۱۱ هزار و ۵00 
تومان توسط شركت بازرگاني دولتي ايران تامين مي شود 
اما قيمت نهايي با ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت ها 
توسط واحدهاي توليدي تعيين مي شود. همچنين مقرر 
شد تا بسته بندي حبوبات صرفا در بسته بندي هاي ۵00 

گرمي و ۱ كيلوگرمي خالص باشد.

تراز منفي تجاري بخش 
كشاورزي به 5 ميليارد دالر رسيد

رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از 
اينكه سبد صادرات غيرنفتي كشور محدود به چند بازار 
همسايه شده و مهم ترين كاالهاي صادراتي در بخش 
غيرنفتي را نيز مش��تقات نفتي تشكيل مي دهد، اين 
نگراني را جدي دانست كه با پيشامدهاي غيرمترفبه 
و ناگهاني، صادرات غيرنفتي كشور و درآمدهاي ارزي 
حاصل از اين بخش مورد تهديد قرار گيرد. جمشيد نفر 
با بيان اينكه طي سال گذشته نزديك به ۶ ميليارد دالر 
از كل صادرات غيرنفتي كشور به عراق صورت گرفت، 
افزود: اگرچه تجارت با كش��ورهاي همس��ايه همواره 
يك فرصت و ظرفيت ايده آل براي كش��ور است و بازار 
اين كشورها در هر شرايطي مي تواند كمك حال رشد 
تجارت خارجي ايران باشد، اما اين وضعيت، خطراتي را 
نيز به همراه دارد و در صورت وقوع تنش هاي ناگهاني 
در روابط سياسي با اين كشورها يا چالش هاي متقابل 
اقتصادي، ممكن است اين حجم از بازار صادراتي ايران 
به كلي حذف شود و جبران آن به راحتي صورت نگيرد.

وي با تاكيد بر اينكه كشور، نياز به تنوع بازار و كاالهاي 
صادرات��ي دارد، افزود: اينكه چرا تجارت خارجي ايران 
طي سال هاي گذشته محدود به چند بازار خاص شده و 
مشتقات نفتي بيشترين سهم در سبد صادرات غيرنفتي 
كش��ور را دارد، عمدتا ناش��ي از تحريم هاي خارجي و 
وضعيتي است كه بر بخش تجارت كشور تحميل شده 
اس��ت.وي با اعالم اينكه طي سال گذشته، تراز منفي 
تجاري در بخش كش��اورزي به ۵ ميليارد دالر رسيد، 
افزود: اين كارنامه براي كش��وري پهناور به مانند ايران 
و داراي چه��ار فصل آب و هوايي، قابل قبول نيس��ت و 
نشان دهنده اين است كه در سطح مديريتي كشور، به 
مقوله كشاورزي و استفاده از ظرفيت هاي اين بخش در 

راستاي تحول اقتصادي به خوبي پرداخته نشده است.
به گفته جمشيد نفر، چالش خطرناك كنوني در بخش 
كش��اورزي، بحران كمبود آب اس��ت كه اگر در سطح 
كالن كشور به رفع آن پرداخته نشود، اقتصاد كشور را با 
تهديد جدي رو ب��ه رو خواهد كرد. وي در عين حال، از 
تنوع بخشي در حوزه محصوالت كشاورزي قابل صادرات 
س��خن گفت و يادآور شد كه در حال حاضر، حدود ۲0 
درصد از صادرات غيرنفتي كشور، متعلق به محصوالت 
كش��اورزي اس��ت و با مديريت ب��ه روز و آينده نگرانه، 
مي توان بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي كشور را با 

فرآورده هاي متنوع كشاورزي تضمين كرد.

تفويض اختيارات صمت
 در مرزنشيني به استانداران 

ش�اتا |وزير صمت در شوراي س��اماندهي مبادالت 
مرزي پيرانشهر از آمادگي وزارت صمت براي واگذاري 
تمام اختيارات خود در حوزه مرزنشيني به استانداران 
خبر داد و گفت: آذربايجان غربي پايلوت براي شروع و 
اجراي اين تصميم اس��ت. عليرضا رزم حسيني در اين 
جلسه كه با موضوع بررسي مشكالت كولبران در محل 
فرمانداري شهرستان مرزي پيرانشهر با حضور استاندار، 
نماينده مجلس، معاونين وزير و مسووالن شهرستاني 
برگزار شد، با بيان اين مطلب، افزود: استان آذربايجان 
غربي به عنوان پايلوت در اين تصميم تمامي اختيارات 
وزارتخانه را براي س��اماندهي مرزنشينان به كار گيرد. 
وي با بيان اينكه مديري��ت يكپارچه پايانه هاي مرزي 
در وزارت راه و شهرسازي مي باش��د، ادامه داد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجموعه همكار در 
اين راس��تا تمام تالش خود را در جهت روان س��ازي و 
تسهيل امور انجام خواهد داد. وي اضافه كرد: آن بخشي 
از ام��ورات مربوطه كه مرتبط به وزارت صمت اس��ت 
اس��تاندار با جديت تمام پيگيري نمايد. رزم حسيني 
مرزهاي پيرانشهر و سردش��ت را از مرزهاي اقتصادي 
كشور دانست و گفت: مي خواهيم با كشورهاي همسايه 
غربي صادرات گس��ترده  تري داشته باشيم، كاالهاي 
ايراني براي اين كشورها جذاب اس��ت و اين مرزها در 
اين راستا ظرفيت هاي بسيار گسترده اي دارند. وي با 
اشاره به اينكه خلق پول در سردشت و پيرانشهر به علت 
همين مبادالت مرزي بسيار باالست، تصريح كرد: از اين 
ظرفيت بايد استفاده بهينه گردد و خلق پول تبديل به 

توليد و اشتغال شود.

تامين بازار زعفران منطقه از 
نقاط كور غيرقانوني

ايلنا |بر خالف هر ساله پس از پايان ماه رمضان بازار 
صادراتي زعفران رونق نگرفته است. كارشناسان بر اين 
باورند بازارهاي منطقه در حال تامين نياز خود از نقاط 
كوري هستند كه مسير قانوني صادرات اين محصول 
را تحت تاثير قرار داده است. قبل ماه رمضان تقاضاي 
خريد زعفران در ب��ازار كش��ورهاي منطقه افزايش 
مي يابد. با آغاز ماه رمضان به دليل تعطيلي ها اين بازار به 
ركود موقت فرو مي رود و با پايان آن بار ديگر با افزايش 
تقاضا صادرات شتاب مي گيرد، اما به گفته تجار امسال 
بر خالف س��ال هاي گذش��ته تقاضايي براي زعفران 
نيست. شعلي حسيني دليل عدم تقاضا در بازار زعفران 
پس از ماه رمضان را تامين آن از نقاط كور مي داند. وي 
تصريح كرد: نقاط كور مسيرهاي غيرقانوني هستند كه 
اجازه ايجاد بازار سالم را نمي دهد. به گفته حسيني؛ 
كس��اني كه از نقاط كور در حال تامين تقاضاي بازار 
زعفران منطقه هستند، قيمت ها را شكسته و تجاري 
كه سعي در صادرات محصول با قيمت واقعي دارند را 
كنار مي زنند.وي دليل عدم تغيير قيمت در كف بازار 
داخلي به رغم خروج زعفران از نقاط كور را نيز مربوط به 
شكست قيمت در بازار صادراتي توسط اين افراد عنوان 
كرد. حسيني يادآور شد: اين افراد براي شكستن قيمت 
در بين محصوالت كيفي محصوالت بي كيفيت را نيز به 
بازار منطقه تزريق كرده اند كه موجب بدنامي زعفران 
ايراني خواهد ش��د. وي با ابزار نگراني از نتايج خروج 
زعفران از نقاط كور با شكست قيمت و كاهش كيفيت، 
اظهار كرد: در صورت ادام��ه، اين معضل مي تواند به 
بازار زعفران ايراني آسيب هاي جبران ناپذيري بزند. 
حس��يني قيمت پايه گمرك ص��ادرات هر كيلوگرم 
زعفران را تقريبا ۶۵0 دالر اعالم كرد. وي تاكيد كرد: 
اين قيمت مبناي است كه گمرك براي بازگشت ارز 
صادراتي زعفران براي تجار تعيين كرده اس��ت، اما با 
توجه به ش��رايطي كه در بازار ايجاد شده است امكان 
برگشت ارز صادراتي براي تجاري كه از مسير قانوني 
اقدام به صادرات مي كنند وجود ندارد. حسيني معتقد 
اس��ت، در حال حاضر فعالين نقاط كور تجار واقعي را 

كنار زده و ميدان را در دست گرفته اند.

بهره برداري از ۱۰۰۰ طرح توليد 
محصوالت گلخانه اي بركت

آيين بهره برداري از يك ه��زار طرح توليد محصوالت 
گلخانه اي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام برگزار 
و عمليات اجرايي 3 هزار گلخانه در كش��ور آغاز ش��د. 
مديرعام��ل بنياد بركت در اين مراس��م كه در منطقه 
خرماكالي مازندران برگزار شد، حجم سرمايه گذاري 
كل براي بهره برداري از يك هزار طرح توليد محصوالت 
گلخانه اي را يك هزار و 3۵0 ميلي��ارد ريال ذكر كرد و 
گفت اين طرح ها در ۱۷۷ شهرستان، ۲۶0 پخش و ۴۸۵ 
روستاي 30 استان كشور و در قالب مدل اشتغال زايي 
اجتماع محور راه اندازي شده و ايجاد فرصت هاي شغلي 
براي سه هزار نفر را به دنبال داشته است. اميرحسين 
مدني افزود: ۱۵ هكتار از اراضي كشور به ايجاد فضاي 
گلخانه براي عملياتي كردن اين يك هزار طرح اختصاص 
 پيدا كرده اس��ت. وي با اش��اره به توجه بنياد بركت بر 
تنوع بخشي به اقتصاد روستايي اظهار داشت: صاحبان 
۵۴ درصد طرح هاي مذكور را مردان تشكيل مي دهند و 
كارآفرينان زن نيز سهم ۴۶ درصدي از اين طرح ها دارند. 
مديرعامل بنياد بركت يادآور شد: استان هاي مازندران، 
سيستان و بلوچستان و خوزستان بيشترين سهم را از 
طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور بنياد بركت در رسته 
گلخانه به خود اختصاص داده اند. مدني توسعه كشت 
گلخانه اي با هدف ارتقاي بهره وري و اشتغال زايي را مورد 
تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: براي سال ۱۴00 نيز 
ايجاد 3 هزار طرح توليد محصوالت گلخانه اي با ۴ هزار 
ميليارد ريال اعتبار را در دستور كار داريم. وي ادامه داد: 
ايجاد اين 3 هزار طرح جديد عالوه بر احياي ۵0 هكتار 
از فضاي گلخانه اي كشور، زمينه اشتغال براي ۹ هزار نفر 

را نيز فراهم خواهد آورد.

شش اولويت اصالح ساختار اقتصاد در ۱۴۰۴- ۱۴۰۰ ترسيم شد 

اقالم كااليي در سال ۹۹ چقدر گران شدند؟ 

موجودي مواد اوليه دارو در وضعيت مناسبي قرار ندارد 

انتظارات از دولت سيزدهم

عبور ۲۷ قلم كاال از مرز گراني

روايتي از مصايب تامين ارز دارو

تعادل |
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صمت، از 
بين ۹۷ كااليي كه تغييرات قيمت آنها از اسفند ماه سال 
۱3۹۸ تا مدت مش��ابه ۱3۹۹ منتشر شده، قيمت ۲۷ 
كاال بيش از ۱00 درصد افزايش را تجربه كرده و  قيمت 
آنها بين ۲ تا نزديك به ۴ برابر شده است. جزييات آماري 
نش��ان مي دهد كه قيمت برخي از انواع خ��وراك دام و 
طيور، ميوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنين 
آهن آالت طي سال ۱3۹۹ بيش از ۱00 درصد افزايش 
داشته و بين ۲ تا ۴ برابر شده و قيمت ۴۱ كاال نيز ۵0 تا 
۱00 درصد گران شده است. جديدترين آمار منتشر شده 
از سوي وزارت صمت، همچنين حاكي از اين است كه 
قيمت برخي از انواع خوراك دام و طيور، ميوه، حبوبات 
و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنين آهن آالت طي سال 
۱3۹۹ بيش از ۱00 درصد افزايش داش��ته و بين ۲ تا ۴ 
برابر ش��ده و قيمت ۴۱ كاال نيز ۵0 تا ۱00 درصد گران 
شده است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به كنجاله 
سوياي وارداتي اس��ت كه قيمت آن در مدت ياد شده 
۲۷.۱ درصد افزايش يافته و 3.۷ برابر شده است. در كنار 
آن بايد به جو خارجي و داخلي با ۱0۷.۸ و ۱۶3 درصد و 
ذرت خارجي و داخلي با ۱۲۲.۸ و ۱30.3 درصد افزايش 
قيمت اشاره كرد؛ چراكه اين كاالها نيز به عنوان خوراك 
دام و طيور بر قيمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنيات نيز 
تاثيرگذارند. قيمت مرغ زنده نيز در همين ماه با افزايش 
۱0۱.۱ درصدي نسبت به اسفند سال ۱3۹۸ به حدود 

۱۷ هزار 300 تومان رسيده است.

  كدام كاالها افزايش دوبرابري قيمت داشتند؟ 
سال گذشته قيمت مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو بار 
افزايش يافت و در نهايت قيمت مصوب آن ۲0 هزار و ۴00 
تومان شد، اما در اسفندماه قيمت هر كيلو گوشت مرغ به 
بيش از ۴0 هزار تومان هم رسيد. در نهايت با وجود اينكه 
دبير ستاد تنظيم بازار اعالم كرده بود قيمت مصوب مرغ 
تا پايان ماه رمضان تغيير نمي كند، دوازدهم فروردين ماه 
قرارگاه س��اماندهي مرغ در اولين جلسه كاري خود نرخ 
مصوب م��رغ را ۴۵00 تومان افزايش داد. بر اين اس��اس 
حداكثر قيمت مصوب مرغ گرم براي مصرف كننده  كيلويي 
۲۴ هزار و ۹00 تومان تعيين شد. هر چند بعد از اعالم نرخ 
جديد بازار براي مدتي آرام گرفت، اما در روزهاي اخير مجددا 
بر طبل گراني كوبيده مي شود و اخباري مبني بر عرضه مرغ 
خارج از شبكه و تغيير قيمت توسط واسطه ها اعالم شد. 
نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي با اشاره 
به اينكه هزينه توليد مرغ به دليل افزايش هزينه مولفه هاي 
توليد باال رفته است، گفته كه اگر فكري براي شرايط پيش 
آمده نشود و كنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد كمبود مرغ 

در ماه هاي آينده خواهيم بود.
از جمله كاالهاي ديگري كه قيمت آنها طي يك سال بيش 
از دو برابر شده شامل برخي از انواع ميوه، حبوبات، برنج و 
روغن است؛ به طوري كه در اسفند سال قبل قيمت پرتقال 
۱3۶.۴، موز ۱۹۱.۵، قيمت حبوبات ش��امل نخود، لپه و 
عدس، به ترتيب ۱۱۵.۵، ۱۱۴.۱ و ۱۲۷.۲ درصد و قيمت 
برنج پاكس��تاني، هندي و تايلندي نيز ۱۱3.۶، ۱۱۱.۱ و 
۱۸۵.۴ درص��د و كره پاس��توريزه ۱00 گرمي، حلب ۱۶ 

كيلويي روغن نباتي معمولي و روغن نيمه جامد به ترتيب 
۱۱۹.۹، ۱۶۲.۹ و ۱3۱.۱ درصد نس��بت به اس��فند سال 

۱3۹۸ افزايش يافته است.
بنابراين در اسفند ماه سال قبل قيمت هر كيلو پرتقال به ۱۵ 
هزار و 300، موز ۵۱ هزار و 300 تومان، هر كيلو حبوبات 
شامل نخود، لپه و عدس به ترتيب به ۲۱ هزار و ۴00 تومان، 
3۷ ه��زار و 300 تومان و ۲۶ ه��زار و ۴00 تومان و قيمت 
برنج پاكستاني، هندي و برنج تايلندي به ۲۴ هزار و ۶00 
تومان و ۲3 هزار و ۷00 توم��ان و ۱۵ هزار و ۷00 تومان و 
كره پاستوريزه ۱00 گرمي، حلب ۱۶ كيلويي روغن نباتي 
معمولي و روغن نيمه جامد به ۹۹00، 30۵ هزار تومان و 
۸۱ هزار تومان رسيده است. همچنين قيمت برخي از انواع 
تيرآهن، ورق سياه، سيم و الستيك طي يك سال اخير بين 

۱00 تا ۱۵0 درصد افزايش يافته است.

  ۴۱ كاال 5۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند
در اين ميان ۴۱ كاال هم بين ۵0 ت��ا ۱00 درصد افزايش 
قيمت داشتند كه از جمله مهم ترين آنها لوبيا چيتي و قرمز 
با ۹۹.3 و ۹۱.۶ درصد، س��يب زرد با ۸۷.۴، گوشت مرغ و 
تخم مرغ و جوجه يك روزه ۸۷ و ۸3 و ۸0.۹ درصد، ش��ير 
خام درب دامداري، شير پاستوريزه پرچرب، پنير روزانه و 
ماست پاس��توريزه با ۷۵.۹، ۷۱.۹ و ۸۸.۸ و ۵۵.۹ درصد، 
شكر بسته بندي و كيلويي با ۷۴.۷ و ۷۲.۱، قند شكسته 
با ۸۶.۵، انواع چاي خارج��ي ۶۷ تا ۷3 درصد، خميرمايه 
با ۵۴.۷ درصد و تن ماهي با ۸۱.۱، صابون و انواع ش��وينده 
شامل مايع ظرفشويي، دستشويي و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، 

بين ۵0 تا ۱00 درصد افزايش قيمت داشته اند. بنابراين در 
پايان سال گذشته قيمت هر كيلو لوبيا چيتي و قرمز به 3۱ 
هزار و ۶00 ۲۷ هزار و ۴00 تومان، سيب زرد به ۱۵ هزار و 
۱00، گوشت مرغ و تخم مرغ و جوجه يك روزه به ۲3 هزار 
و ۸00، ۱۸ هزار و 3۸00 تومان، شير خام درب دامداري، 
شير پاستوريزه پرچرب و پنير روزانه به ۴۷00، ۱۲ هزار و 
۷00 و ۲۵ هزار تومان، شكر بسته بندي و كيلويي به حدود 
۱0 هزار و ۵00، قند شكسته به حدود ۱3 هزار تومان، انواع 
چاي خارجي ۵00 گرمي به حدود ۱00 تا ۱۱۶ هزار تومان، 

تن ماهي به حدود ۲۶ هزار تومان رسيده است.
انواع ديگر تيرآهن، ميلگرد، الس��تيك، سيمان، گچ 
س��فيد، يخچال و فريزر و ماش��ين لباسشويي توليد 
داخل، كاغذ روزنامه و دفترچه مش��ق از جمله ديگر 
كاالهايي است كه قيمت آنها بيش از ۵0 درصد افزايش 
يافته است. از بين مهم ترين كاالهايي كه در مدت ياد 
ش��ده كمتر از ۵0 درصد افزايش قيمت داشتند هم 
مي توان به برنج طارم اعال و داخلي هاشمي با ۴۶.۲ و 
۴3.۵ درصد، ماكاروني ۷00 گرمي با ۴۸ درصد، گوجه 
فرنگي با ۱۸.۷ درصد، گوشت گوسفندي و گوساله با 
۴0 و ۴۵.۲ درصد، گوس��فند و گوساله زنده با 3۵.۷ و 
۴۵.۲ درص��د، روغن موتور با حدود 3۸ تا ۴۲ درصد و 
آرد صنف و صنعت با 3۵.۵ درصد افزايش قيمت اشاره 
كرد. در اين ميان در مدت ياد ش��ده تنها قيمت پياز 
3۹.۱ درصد كاهش داشته و از ۸۹00 تومان در اسفند 
س��ال ۱3۹۸ به ۵۴00 تومان در اسفند سال گذشته 

رسيده است.

تعادل|
رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران مي گويد، به 
دليل مشكالتي كه در تخصيص ارز ايجاد شد، موجودي 
انبارهاي مواد اوليه دارو، رو به كاهش گذاشته و چند ماهي 
است كه فعاالن صنعت دارو هشدار مي دهند، وضعيت مواد 
اوليه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. به گفته محمود نجفي 
عرب، به توجه فرا رسيدن موسم انتخابات و تغيير دولت، 
متولي تخصيص و تامين ارز يعني سكاندار بانك مركزي هم 
كه به عنوان كانديداي رياست جمهوري درگير فعاليت هاي 
انتخاباتي است؛ بر اين نگراني ها بيشتر مي افزايد. بنابراين به 
نظر مي رسد با توجه به شرايط موجود، مشكل ارز ترجيحي 
صنعت دارو و گرفتارهاي ناشي از آن همچنان باقي بماند. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه ايجاد مانع در 
برابر توليد داروها ممكن است، جامعه بزرگي را گرفتار كند، 
گفت: در صورت بروز كمبود در بازار داروها، به ويژه داروهايي 

كه براي بيماري هاي مزمن مصرف مي شود، ممكن است 
عطشي در بازار ايجاد شود كه اين عطش تنها با تامين دو 
يا سه برابر نياز كشور فروكش كند. محمود نجفي عرب با 
اشاره به اينكه »براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي در سال 
۱۴00 معادل ۲.۵ ميليارد دالر ارز ترجيحي تخصيص يافته 
است كه معادل ارز تخصيص يافته در سال ۱3۹۹ است« 
ادامه داد: البته اين رقم، رقم قابل توجهي براي واردات دارو 
و تجهيزات پزش��كي محسوب نمي شود و فعاالن صنعت 
دارو در زمان تعيين اين رديف بودجه اي هشدارهاي الزم را 
بيان كردند. نكته حائز اهميت اينكه، حوزه دارو در سال هاي 
۱3۹۷ و ۱3۹۸ سهم بيش��تري از ارز ترجيحي را به خود 
اختصاص داد. البته در سال ۱3۹۷ باتوجه به طرح موضوع 
تحريم هاي بانكي، شركت هاي داروسازي تالش كردند، 
انبارهايش��ان را از مواد اوليه مورد نياز پر كنند؛ بنابراين در 
سال ۱3۹۷ ذخيره خوبي از مواد اوليه، در صنايع داروسازي 

ايجاد شد. او ادامه داد: در سال ۱3۹۸ تخصيص ارز دارو به 
صورت منطقي و صحيح صورت نگرف��ت و البته ارزهاي 
تخصيص يافته نيز نامرغوب بود. با توجه به اينكه بيشترين 
واردات مواد اوليه در حوزه دارو، از هند و چين انجام مي گيرد، 
ارزهايي كه ب��راي واردات از اين مبادي تخصيص يافت از 
مرغوبيت الزم برخوردار نبود؛ به طوري كه در سال ۱3۹۹، 
حدود 300 ميليون دالر ارز يوان چين و ريال عمان برگشت 
خورد و شركت ها به رغم آنكه تامين ريالي هم كرده بودند، 
ناچار ش��دند ريال خود را از بانك ها باز پس بگيرند. نجفي 
عرب با تاكيد بر اينكه »شركت هاي فعال در حوزه توليد و 
واردات دارو، چندان رغبتي به استفاده از ارز ۴۲00 توماني 
ندارند« افزود: خواسته آنها در سال هاي اخير اين بوده كه به 
واردات دارو و مواد اوليه آن ارز نيمايي تخصيص داده شود 
و ما به التفاوت ارز ترجيحي و نيمايي در انتهاي زنجيره به 
مصرف كننده تعلق گيرد اما اين خواسته محقق نشده  است. 

او ادامه داد: به دليل مشكالتي كه در تخصيص ارز ايجادشد، 
موجودي انبارها رو به كاهش گذاشته است؛ با وجود اين اما 
بخش توليد نگذاشته است كمبودي در كشور پديد آيد يا 
كمبودها در حداقل ممكن ايجاد شد. مساله كمبود مواد 
اوليه و عدم تخصيص صحيح و به موقع ارز همچنان وجود 
دارد و بخشي از مشكالت نيز به دليل عدم انطباق آمار وزارت 
بهداش��ت به عنوان تخصيص دهنده ارز و بانك مركزي به 
عنوان تامين كننده شكل گرفته است. لذا چند ماهي است 
كه فعاالن صنعت دارو هشدار مي دهند، وضعيت مواد اوليه 
دارو در وضعيت مناس��بي قرار ندارد. رييس كميس��يون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران با بيان اينكه دولت ناگزير است، 
ارز بخش��ي از داروها را به سمت نيمايي شدن سوق دهد، 
توضيح داد: در زمان تدوين بودجه ۱۴00 پيشنهاد ما اين 
بود كه ارز دارو يكجا به طور كامل نيمايي شود؛ اما در آن زمان 

دولت و مجلس اين پيشنهاد را نپذيرفتند. 
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خبرروز

كرونا جان ۱۷۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
ب��ا فوت ۱۷۳ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جان باختگان اين بيماري در ايران به ۷۹ هزار و ۷۴۱ نفر رس��يد. 
مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد: تاكنون دو ميليون ۴۲۵ هزار و ۳۳ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. چهار هزار و ۲۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۱۹ ميليون و ۶۸۷ هزار و ۷۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است. بر اساس اين گزارش، اكنون ۱۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۱۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۱ شهر در وضعيت زرد 

قرار دارند. هيج شهري در وضعيت آبي قرار ندارد. 

اقتصادروز

م��ا در چرخه اي  گي��ر افتاده ايم ك��ه در آن از يك 
طرف فش��ارهاي ش��ديدي به تولي��د مي آيد و از 
طرفي شرايط براي انجام فعاليت هاي غيرمولد باال 
مي رود در نتيجه س��رمايه از بخش توليد به بخش 
غيرتوليدي مي رود و حاصل اين شرايط افت توليد، 
افزايش تورم و كاهش اشتغال است. مرتضي عزتي، 
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس مي گويد: تنها 
راه گذر از بحران معيشتي كنوني و بهبود وضعيت 
اقشار ضعيف جامعه، رشد اقتصادي و افزايش توليد 
اس��ت و بعد از بهبود اين دو مولفه است كه دولت 
مي تواند سياست هاي توزيعي خود را به نفع اقشار 
ضعيف جامعه اجرا كند. او معتقد است موانِع بر سر 
راه سرمايه گذاري در ايران به قدري زياد است كه 
در نتيجه آن، افراد از رفتن به س��مت فعاليت هاي 
توليدي پش��يمان مي شوند و س��رمايه خود را به 
سمت داللي مي برند و حاصل چنين وضعيتي در 
نهايت سبب افزايش تورم و كاهش درآمد كارگران 
مي شود. او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
اساس��ي ترين عامل ايجاد رف��اه در جامعه، توليد 
اس��ت. اگر دولت و جامعه اي مي خواهد مردمش 
در رفاه باش��د، بايد اولويت سياست هاي خود را بر 
رشد اقتصادي و افزايش توليد قرار دهد. اگر رشد 
اقتصادي باال باشد به صورت خودكار عوايد حاصل 

از اين رش��د يعني درآمدي كه از توليد به دس��ت 
مي آيد بين همه افراد جامعه توزيع خواهد شد. حاال 
در اين وضعيت ممكن است عايدي افرادي بيشتر 
و افرادي كمتر باش��د اما به طور كلي وقتي رش��د 
اقتصادي باال مي رود، درآمد همه افراد جامعه نيز 
افزايش پيدا مي كند. از طرفي وقتي توليد افزايش 
پيدا كرد اشتغال هم زياد مي شود و به تبِع آن تقاضا 
براي نيروي كار باال مي رود كه اين هم عاملي براي 

افزايش درآمد است.
  او مي افزايد: فرام��وش نكنيم كه عوامل مختلفي 
موجب رشد اقتصادي مي شوند؛ مهم ترين عامل، 
وجود س��رمايه است. ما بايد س��رمايه زياد داشته 
باشم و البته س��رمايه گذاري توليدي انجام دهيم. 
متاسفانه ما در جامعه خود سرمايهدار بزگ نداريم، 
سرمايه داران بزرگ را فراري داده ايم و نگذاشتيم 

فعاليت كنند. اگر هم كسي بخواهد سرمايه بزرگ 
داش��ته باشد، حتي اگر بهترين س��رمايه گذار هم 
باشد، با تنگ نظري ها و سوءنيت ها مانع گسترش 

فعاليت آنها شده ايم. 
نكته ديگر اين است كه وقتي در شرايطي هستيم 
كه سرمايه گذار كم داريم بايد سرمايه گذار خارجي 
جلب كنيم و باز به علت سياس��ت هاي نادرس��ت 
و موانع��ي كه براي جلب س��رمايه گذاري خارجي 
اعمال كرديم، سرمايه گذار خارجي هم تمايلي به 
سرمايه گذاري ندارد. در كنار اين ما بايد تكنولوژي 
وارد كنيم و تا جايي كه مي توانيم خودمان در جهت 
فعاليت هاي فناورانه حرك��ت كنيم. اينها عواملي 
است كه مي تواند ما را به س��مت رشد اقتصادي و 
افزايش توليد بكشاند به شرط آنكه دولت درست 
عمل كند. متاس��فانه سيس��تم دولت��ي در ايران 
سيس��تم بس��يار ناكارآمد و تنگ نظري است و به 
گونه اي مانع سرمايه گذاري  مي شود. ببينيد وزارت 
صنايع و زيربخش هاي آنك��ه متولي فعاليت هاي 
صنعتي هستند و همچنين وزارت جهاد كشاورزي، 
اداره ب��رق و گاز و... به قدري براي س��رمايه گذارن 
مش��كل ايجاد مي كنند كه افراد از رفتن به سمت 
فعاليت هاي توليدي پشيمان مي شوند و سرمايه 

خود را به سمت داللي مي برند. 

كساني كه درآمد ثابت دارند، قربانياِن اصلي تورم هستند
ازگوشهوكناردنیا ادامهازصفحهاول

خمودگي سياسي و 
بي تفاوتي اجتماعي

 كه طبيعتا باعث خارج ش��دن بحث سياس��ت از 
اولويت هاي نخس��ت آنها ش��ده اس��ت.  اما مسائل 
اقتصادي و اتفاقاتي كه در اين حوزه رخ داده بيشتر 
از آن چيزي كه به نظ��ر بيايد در به وجود آمدن اين 
خمودگي سياس��ي تاثير داش��ته است. اينكه قبل 
از همه گي��ري كرونا هم وضعيت اقتصادي به دليل 
تحريم ها و البته بي تدبيري ها چندان مناسب نبود 
و بعد از همه گيري كرونا اين وضعيت هر روز بدتر و 
بدتر شد، تمام اينها مي تواند در روحيه كنشگرانه مردم 
نسبت به آنچه آينده سياسي كشور خود مي دانند، 
تاثير داشته باشد. اين روزها ديگر بيشتر مردم درگير 
تامين مايحتاج روزانه خود هس��تند و اينكه چطور 
مي توانند هزينه هاي زندگي شان را تامين كنند. در 
دو سال گذشته مردم چندان وضعيت خوبي نداشتند 
و از سوي ديگر احساس مي كنند شعارهايي كه قبل 
از روي كار آمدن هر دولت بيان مي شود، در بسياري 
از موارد تنها در حد شعار باقي مي ماند و انگار كسي 
عزم راسخي براي رفع مشكالت معيشتي مردم ندارد. 
در ساليان گذش��ته بخش هايي از جامعه به تناوب 
دس��ت به اعتراض و تجمع هاي صنفي زده و عمدتا 
پاسخ مناسبي دريافت نكرده اند. دولت اگرچه توانست 
با تدبير خ��ود، موضوع مالباخت��گان صندوق هاي 
اعتباري را تا حدود زيادي برطرف كند، اما تجمع هاي 
صنفي همچنان الينحل مانده و پاسخگويي به آن، 
به تنهايي از عهده قوه مجريه خارج است. فراموش 
نكنيم سيستم سياسي كش��ور ما به گونه اي است 
كه براي رفع بزرگ ترين معضالت مبتال به جامعه، 
نيازمند همگرايي و همراهي ديگر قوا و ايجاد وحدت 
رويه با دولت است؛ بدون اين هم آوايي، حل بسياري 
از مشكالت اگر غيرممكن نباشد، الاقل بسيار دشوار 
است. در روانشناسي، وضعيتي است كه اصطالحا 
نااميدي پس از اميدواري ناميده مي ش��ود و بسيار 
مخرب و درمانده ساز است؛ در جامعه ايران در دهه 
۹۰، اميدهاي بس��ياري به سامان امور و به ويژه رفع 
تحريم ها و بازگشت ثبات به اقتصاد كشور پديد آمد؛ 
اين وضعيت البته با انتخاب حسن روحاني و توافق 
برجام تش��ديد ش��د؛ اما با خروج ترامپ و بازگشت 
دوباره تحريم ها، جامعه دچار ش��وكي بزرگ شد و 
همه آنچه را در ذهن س��اخته بود، نقش بر آب ديد؛ 
البته كه مخالفان برجام و كاسبان تحريم نقش مهمي 
در ايجاد اين حالت داش��تند. از نظر روان شناس��ي 
اجتماعي، جامعه ايران بعد از اميدواري س��ال ۹۴ و 
۹۵، به فاصله كوتاهي، به دوران سال هاي ۹۰ و ۹۱ 
بازگشت و بسياري از جوانه هاي اميد، خشكيده شد؛ 
اين وضعيت نه تنها در زيست اقتصادي مردم نمود 
داشت، در انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ۹۸ نيز 
تجلي يافت؛ رقم خوردن كمترين ميزان مشاركت 
در طول حيات جمهوري اسالمي زنگ خطري بود 
كه برخي متوليان ترجيح دادند آن را نشنيده بگيرند.

كشف گور دسته جمعي ۲۱۵كودك بومي در كانادا
كشف گور دسته جمعي ۲۱۵ كودك بومي در محوطه 
يك مدرسه سابق شبانه روزي واقع در استان بريتيش 
كلمبياي كانادا مقام هاي اين كش��ور را ش��رمنده 
كرد. روزنامه گاردين نوشت: به دنبال بررسي هاي 
انجام شده با استفاده از ابزارهاي راداري كه قابليت 
نفوذ به داخل خاك را دارند كش��ف اين گور دسته 
جمعي اعالم شد. جاستين ترودو نخست وزير كانادا 
 كش��ف اين گور را يادآور »فصل تاريك و شرم آور« 
تاريخ كشورش و حادثه اي دلخراش توصيف كرده 
اس��ت. روزان كازيمير رييس قبيله »تتز« در شهر 
كملوپس در اس��تان بريتيش كلمبيا در بيانيه اي 
گفت تا جايي كه مي دانيم فقدان اين كودكان بومي 
هرگز ثبت نشده است. كازيمير گفت: برخي از اين 
اجس��اد متعلق به كودكاني است كه تنها سه سال 
داش��تند اما دليل مرگ و زمان آن هنوز مشخص 
نيس��ت. تاكنون س��واالت زيادي بي پاس��خ مانده 

است. مدرسه شبانه روزي كملوپس در سال ۱۸۹۰ 
ميالدي توسط كليساي رومن كاتوليك تاسيس و در 
سال ۱۹۷۸ تعطيل شد. اين مدرسه بخشي از شبكه 
مدارس شبانه روزي در سراسركانادا بود كه باهدف 
يكپارچه سازي اجباري كودكان بومي از طريق جدا 
كردن كودكان از خانواده و جامعه آنها و تحت فشار 
قرار دادن آنها به خودداري از صحبت كردن به زبان 
مادري يا انجام اقدامات خاص فرهنگي تاسيس شد.

حمله هكري بي سابقه در سراسر جهان!
مايكروس��افت مدعي شده يك گروه هكري روس كه 
عامل حمالت ويرانگر به شركت امريكايي سوالرويندز 
ب��وده اين بار حم��الت س��ايبري گس��ترده اي را به 
۱۵۰ ش��ركت در جهان انجام داده است. طبق اعالم 
مايكروس��افت گروه هكري نوبليوم نام دارد و فعاليت 
مخرب آن در هفته گذشته تشديد شده است. كرملين 
هرگونه ارتباط خود با اين نوع حمالت هكري را تكذيب 
كرده و مايكروسافت بايد به سواالت زيادي در اين زمينه 
پاس��خ دهد و از جمله توضيح دهد كه بر چه مبنايي 
حمالت يادشده را با روسيه مرتبط دانسته است. طرح 
اين ادعاها به فاصله س��ه هفته از زمان برگزاري ديدار 
برنامه ريزي ش��ده بايدن و پوتين مي تواند تنش هاي 
تازه اي در روابط دو كش��ور ايجاد كند. مايكروسافت 
تصريح كرده كه هكره��اي نوبليوم ده ها نهاد دولتي، 
موسسات مش��هور علمي و تحقيقاتي، شركت هاي 
مشاوره اي و سازمان هاي غيردولتي را هدف حمالت 

خود قرار داده اند. اين حمله از طريق ارس��ال بيش از 
سه هزار ايميل فريبنده فيشينگ انجام شده است. ۲۵ 
درصد سازمان هاي هك شده در حوزه هايي همچون 
توسعه بين المللي، فعاليت هاي انسان دوستانه و حقوق 
بشري و غيره مشغول به كار هستند و بخش زيادي از 
آنها نيز در حوزه سياس��ت خارجي فعاليت مي كنند. 
اين هكرها در مجموع ۲۴ كشور را هدف گرفته اند كه 

بيشترين سهم متعلق به امريكا است.

كشف روشي كه در ۸ هفته، انسان را سه سال جوان تر مي كند
دانشمندان در يك كارآزمايي باليني پيشگامانه 
دريافتند، با متعادل سازي متيالسيون دي ان اي 
ش��ركت كنندگان تنه��ا در هش��ت هفته س��ن 
بيولوژيكي خود را بيش از سه سال كاهش  دادند. 
محققان مي گوين��د: افزايش س��ن، عامل اصلي 
بيماري هاي مزمن است. بنابراين، برگشت ساعت 
دي ان اي فرد مي تواند به او كمك كند تا سالم بماند 
و عمر طوالني تري داشته باش��د. به طور اساسي 
متيالس��يون دي ان اي فرآيندي اس��ت كه ژن را 
خاموش مي كند و محققان در اين رابطه توضيح 
دادند كه متيالس��يون الگوي جمع شدن آسيب 
است و منجر به كاهش بيش��تر و بيشتر عملكرد 
س��لول مي ش��ود. اين آسيب از اس��ترس و فشار 
ناش��ي از پيري و بيماري ناشي مي شود. محققان 

بيش از هشت هفته، نتايج برنامه درماني متمركز 
بر رژيم غذايي، خواب، ورزش، آرام س��ازي بدن، 
پروبيوتيك هاي مكمل و عناصر غذايي گياهي را 
ارزيابي كردند. شايان ذكر است، در اين كارآزمايي 
باليني كنترل شده تصادفي ۴۳ مرد سالم از ۵۰ تا 

۷۲ سال حضور داشتند.

افق

اي��ران از امروز تا ۲۵ يا ۳۰ س��ال آينده فرصت دارد 
كه از پنج��ره جمعيتي براي رونق توليد و توس��عه 
كش��ور اس��تفاده كند چراكه ظرف ۲۵ تا ۳۰ سال 
آينده، پنجره جمعيتي كشور بسته مي شود. معاون 
بهداشتي دانشكده علوم پزشكي ساوه گفت: ايران از 
امروز تا ۲۵ يا ۳۰ سال آينده فرصت دارد كه از پنجره 
جمعيتي براي رونق توليد و توسعه كشور استفاده 
كن��د چراكه ظرف ۲۵ تا ۳۰ س��ال آين��ده، پنجره 
جمعيتي كشور بسته مي شود. دكتر محمود كريمي 
با اشاره به اينكه در حوزه جمعيت شناسي هر چقدر 
هرم سني يك كشور قاعده بزرگ تري داشته باشد، 

آن كشور موفق تر است، اظهار كرد: در مقابل، اگر در 
باالي هرم، تعداد افراد بيشتري نشان داده شود بيانگر 
سالمندي جمعيت و از دست رفتن فرصت پنجره 

جمعيتي است. او در ادامه اظهار كرد: در جامعه، گروه 
سني ۱۵ تا ۶۴ سال، مولد هستند و زماني كه درصد 
اين گروه سني، خيلي باالست، موتور توسعه كشور 

به حركت در مي آيد.
 افراد گروه س��ني ۱۵ تا ۶۴ ساله در جوامع مختلف 
نياز به مسكن، خودرو، شغل و همسر دارند و از طرف 
ديگر، نيروي مولد جامعه هستند. اگر جمعيت باالي 
۶۵ سال يك كش��ور كمتر از ۱۰ درصد و جمعيت 
پايين تر از ۱۵ س��ال آن كش��ور كمتر از ۳۰ درصد 
و جمعيت ۱۵ تا ۶۴ س��ال، باالي ۵۰ درصد باشد، 

بهترين فرصت براي يك كشور است. 

پنجره جمعيتي ظرف ۳۰سال آينده بسته مي شود

رويداد

مس��افري كه از مب��دأ تايلند به ايران برگش��ته 
بود، همراه خود س��ه چمدان حاوي ۲۰۰ خزنده 
خطرناك داشته است. آوردن حيوانات از مبادي 
رس��مي، خود داس��تاني دارد؛ زماني وارد كننده 
موجود زنده را م��ي آورد آن هم بدون طي فرايند 
قانون��ي و تازه در گمرك به دنبال ثبت س��فارش 
يا كد رهگي��ري بانك مي گ��ردد و حيوان يا تلف 
مي شود يا صاحب كاال با وساطت مراجع ذي ربط و 

اخذ تعهد محموله را ترخيص مي كند. اما ماجراي 
حيوانات محدود به مس��ير قانوني نيست و گاهي 
مس��افران هم در بار خود از ساير كشورها حيوان 
مي آورند يا مي خواهند از كش��ور خارج كنند كه 
اين خالف قانون اس��ت و حت��ي در جزيي ترين 
مورد باي��د فرايند خ��اص خود را ط��ي كند. در 
تازه ترين كشفيات صورت گرفته از سوي گمرك، 
در موردي عجيب يك مس��افر كه از مبدأ تايلند 

وارد كشور شده بود همراه خود تعداد زيادي مار، 
مارمولك، الك پشت، عقرب و رتيل آورده بوده كه 
توسط گمرك فرودگاه امام خميني)ره( از چمدان 
مس��افري كه از تايلند و از مسير امارات وارد شده 
بود، كشف ش��د كه پرواز ورودي از امارات بوده و 
مسافر از مبدأ اوليه تايلند، سه چمدان حاوي ۳۵ 
بسته كه در آن ۲۰۰ خزنده به وزن ۱۳ كيلوگرم 

قرار داشت، همراه خود آورده است.

۳ چمدان يك مسافر پر از مار، مارمولك، رتيل و ...!

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد

زنگ خطر شيوع ويروس هندي كرونا در ايران
جريمه 500 هزار تا يك ميليون توماني براي تردد بين شهري

رون��د كرونا در كش��ور نزولي اس��ت 
اما ۱۳ ش��هر جنوبي و ش��رقي قرمز 
هس��تند. خط��ر گس��ترش ويروس 
هندي از اين شهرها جدي است و هر گونه غفلت 
و سهل انگاري، افزايش مس��افرت ها و تجمع در 
اتاق هاي در بس��ته كول��ردار در فصل گرما، آتش 

كرونا را دوباره شعله ور مي كند.
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد: بر 
اساس مصوبه ستاد ملي كرونا تردد بين استاني از 
ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه )۱۲ خرداد( تا ۱۲ ظهر 
دوشنبه )۱۷خرداد( ممنوع است. اين مصوبه در 
سراسر كشور اجرا مي شود و ربطي به رنگ بندي 
شهرها ندارد و براي متخلفان نيز جرايمي در نظر 

گرفته شده است.
عليرضا رييسي افزود: بر اساس مصوبه امروز ستاد 
ملي مقابله با كرونا، تردد بين استاني در شهرهاي 
قرمز با جريمه يك ميليون توماني و در ش��هرها و 
مناطق نارنجي و زرد با جريمه ۵۰۰ هزار توماني 
مواجه مي ش��ود. او گفت: در جلس��ه امروز ستاد 
ملي كرونا وضعيت كرونا در ايران و جهان بررسي 
و اعالم شد كه وضعيت كرونا در كشور هندوستان 
همچن��ان وخيم و موارد ابتال و مرگ و مير در اين 
كش��ور رو به افزايش و بس��يار باالس��ت. ويروس 
هندي نه تنها در هندوس��تان بلكه در كشورهاي 
ديگري مث��ل انگليس نيز اكن��ون ويروس غالب 
اس��ت و مس��اله ويروس جهش يافته انگيسي در 
اين كشورها تا حدي پشت سر گذاشته شده است.

  ويروس هندي غالب مي شود
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرون��ا گفت: در 
انگليس كه با حجم باالي واكسيناسيون تا حدي 
اپيدمي كرونا كنترل ش��ده است، با وجود شيوع 
بيشتر ويروس جهش يافته انگليسي ميزان مرگ 
و مير باال نرفته است و اين خبر خوب و اميد بخشي 
است كه نشان مي دهد، واكسيناسيون بر ويروس 

جهش يافته هندي موثر است.
رييسي ادامه داد: در ايران اكثر استان ها همچنان 

روند نزولي دارند و ميزان مرگ و مير كاهش پيدا 
مي كند. نكته مهم اين است كه در برخي استان ها 
به خصوص اس��تان هاي جنوب و جنوب ش��رقي 
م��واردي از افراي��ش بيماري در برخي ش��هرها 
مشاهده شده است كه نشان مي دهد بايد در اين 
مناطق منتظ��ر افزايش بيماري باش��يم، قوي تر 
عم��ل كنيم و اگ��ر كوچك تري��ن غفلتي صورت 
بگي��رد، نوع وي��روس جديد كه وي��روس هندي 
است مي تواند شهرهاي بيشتري را درگير كند و 
اين زنگ خطر و هش��داري براي كل كشور است. 
اكنون استان هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، 
كرم��ان، هرم��زگان و حتي كرمانش��اه در برخي 
شهرهايشان با افزايش موارد ابتال مواجه هستند 

و بايد هوشيار باشند.
او افزود: شهرهاي دير و كنگان در بوشهر، چابهار 
در سيس��تان و بلوچس��تان، جيرفت، سيرجان، 
شهر بابك در اس��تان كرمان، س��ر پل ذهاب در 
اس��تان كرمانش��اه، بندرعباس، جاس��ك، بندر 
خمير، رودان، قشم و ميناب در استان هرمزگان 
۱۳ شهري هستند كه وضعيت آنها از نارنجي فراتر 
رفته و به قرمز تبديل ش��ده است و بايد از شهرها 
بيش��تر مراقبت كنيم. ولي روند كلي بيماري در 

كشور نزولي است.
معاون وزير بهداشت گفت: بايد بسيار دقت كنيم.

از تجمعات پرهيز كنيم به خصوص اينكه در فصل 
گرما اغلب افراد در فضاهاي در بسته در و پنجره ها 
را مي بندند و كولر روشن مي كنند  و همين مساله 

مي تواند به شيوع بيشتر بيماري دامن بزند.

رييسي با اش��اره به روند واكسيناسيون كرونا در 
كش��ور افزود: تا امروز س��ه ميلي��ون و ۸۵۰ هزار 
دوز واكسن كرونا تزريق ش��ده وكادر بهداشت و 
درمان قبال در فاز يك واكس��ن زدند. گروه باالي 
۸۰ سال، باالي ۷۵ س��ال و باالي ۷۰ سال نيز يا 
واكسيناس��يون آنها تمام ش��ده يا در حال انجام 
اس��ت. او گفت: در اين هفته برنامه اين است كه 
افرادي كه ب��راي آنها نوبت دهي واكس��ن انجام 
شده، واكسن بزنند و تا اوخر هفته واكسيناسيون 
افراد باالي ۷۰ س��ال را تمام كنيم و اميدواريم با 
لكه گيري افراد جامانده بتوانيم از هفته هاي آينده 
واكسيناسيون افراد باالي ۶۰ سال را شروع كنيم.

رييس��ي افزود: ظرفيت تزريق وا كسن به روزي 
۳۰۰ هزار واكس��ن رس��يده اس��ت البت��ه فعال 
در عمل ب��ه اين ظرفي��ت نرس��يده ايم و ركورد 
واكسيناسيون۲۰۰ هزار دوز واكسن در روز بوده 
است و به ش��رط تامين واكسن اين عدد مي تواند 

افزايش پيدا كند.

  واكسيناسيون معلمان و اساتيد دانشگاه 
براي بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: مساله 
مهمي كه امروز در ستاد كرونا مطرح شد، موضوع 
آموزش ب��ود. در ايام كرونا مدارس و دانش��گاه ها 
ج��زو اولين مراكزي بودند كه تعطيل ش��دند و با 
اينكه آم��وزش مجازي برقرار بود اما مش��كالتي 
هم به وجود آمد زيرا هيچ آموزشي جاي آموزش 
حض��وري را نمي گي��رد و به خص��وص آموزش 
حضوري براي دانش آموزان كالس اول تا س��وم 
بس��يار مهم اس��ت. او ادامه داد: در حال بررسي 
هس��تيم و س��عي مي كنيم در م��رداد معلمان، 
استادان دانشگاه و دانش��جوياني كه در خوابگاه 
يا دانش��گاه حضور بيشتري دارند واكسينه شوند 
و در ت��الش و برنامه ريزي هس��تيم تا با همكاري 
دس��تگاه ها از جمل��ه آموزش و پ��رورش و مردم 
هر چه س��ريع تر به سمت بازگش��ايي مدارس و 

دانشگاه ها برويم. 

گزارش

رقابتهايچوگانبانوانجامتهران
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