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يادداشت- 1

 فرصت هاي
 از دست رفته توسعه

يك��ي از گرفتاري هايي كه 
اقتصاد ايران در س��ال هاي 
پاياني دهه 80 خورشيدي 
و در زمان دولت دهم با آن 
مواجه ش��د، بحث پرداخت 
يارانه ه��اي نق��دي به همه 
ايرانيان بود. موضوعي كه از 
زمان اجرا تا به امروز نه تنها 
كمكي به بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي 
خانواده ها نكرد، بلكه بر حجم مشكالت معيشتي و 
مش��كالت اقتصادي خانواده هاي ايراني افزود. در 
واقع 45ه��زار تومان در يك جيب مردم گذاش��ته 
ش��د و اعداد و ارقامي بسيار بيش��تر از آن از جيب 
ديگر مردم برداشه شد. بر اساس اين تجربيات تلخ 
است كه امروز بس��ياري از ايرانيان زماني كه از آنها 
پرسيده مي شود ايا مايل به دريافت يارانه هاي نقدي 
از سوي دولت ها هس��تيد؟ با اطمينان پاسخ منفي 
مي دهند، چرا ك��ه تبعات يك چنين تصميماتي را 
در فضاي عمومي و اقتصادي جامعه حس كرده اند. 
متاسفانه علي رغم تمام هشدارهايي كه كارشناسان 
اقتص��ادي در خصوص مخرب ب��ودن رويكردهاي 
مبتني بر پرداخت يارانه هاي نقدي مطرح كردند، 
باز هم برخ��ي نامزدهاي انتخاب��ات در دوره فعلي 
براي جلب افكار عمومي اقدام ب��ه ارايه وعده هاي 
يارانه اي كرده اند. يكي از نامزدها از 10برابر ش��دن 
پرداخت هاي نق��دي صحبت كرده و اعالم كرده به 
زنان خانه دار بر اس��اس قانون كار حقوق مي دهد، 
نامزد ديگري از تس��هيالت ميلي��اردي به زوجين 
سخن گفته و فرد ديگري هم از وعده ارايه بسته هاي 
معيشتي روزانه به مردم پرده برداري كرده است.از 
ميان نامزدهاي موجود در انتخابات تنها يكي از افراد 
كه شناخت مناسبي از اقتصاد دارد و ضرورت هاي 
اين حوزه را مي شناس��د، از دادن وع��ده پرداخت 
يارانه نقدي به جمعيت ايراني��ان خودداري كرده 
اس��ت. مجموعه اين داده ه��اي اطالعاتي حاكي از 
آن اس��ت كه از منظر اقتص��ادي، گفتماني كه در 
بطن اين انتخابات جريان دارد، گفتماني س��طحي 
و عوامانه اس��ت. در واقع نامزدهاي تالش نكرده اند 
با به كارگيري تيم��ي از اقتصاددانان نخبه، الگويي 
قابل اتكا براي توس��عه پايدار كشور ارايه كنند. اين 
در حالي اس��ت كه هزينه هاي فراواني در انتخابات 
صرف مي شود اما براي تهيه برنامه هاي توسعه محور 
كار اساسي صورت نگرفته است. مردم از دولتي كه 
قرار است، سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به 
دست بگيرد، توقع حل مشكالتي چون تورم، رشد 

نقدينگي، گراني مسكن، اشتغالزايي و...را دارند. 
براي دس��تيابي به يك چنين اهداف��ي بايد الگوي 
مطل��وب از توس��عه داش��ت و مبتني بر اي��ن الگو 
س��اختارها را مس��تقر كرد. هيچ كشوري از طريق 
يارانه هاي نقدي نتوانس��ته توس��عه و پيشرفت را 
به دس��ت بياورد. اف��رادي كه وعده هاي ناش��دني 
مي دهند، آيا متوجه هستند كه يك چنين بارهاي 
سنگيني باعث افزايش كس��ري بودجه و متعاقب 
آن افزايش تورم، رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي 
خواهد شد؟ آيا كساني كه وعده پرداخت يارانه هاي 
ده ها برابري داده اند به طور شفاف اشاره كرده اند كه 
منابع مورد نياز اين وعده ها را چگونه تامين خواهند 
ك��رد؟ اگر اقتصاد ايران در دهه 90 خورش��يدي با 
مشكالت عديده اي چون رشد منفي، گسترش فقر 
مطلق، افزايش اس��يب هاي اجتماعي مواجه شده، 
به دليل رويكردي است كه از سال 89 در پرداخت 
يارانه هاي نقدي ايجاد شده است. اغلب كارشناسان 
معتقدند نامگذاري دهه 90 خورش��دي به عنوان 
دهه از دس��ت رفته ب��راي اقتصاد اي��ران برآمده از 
تصميم س��ازي هاي اشتباهي است كه در خصوص 

پرداخت يارانه هاي نقدي ايجاد شد.
 اثرات مخرب اين تصميم سازي هاي اشتباه را امروز 
مردم با پوس��ت و استخوان شان احساس مي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه متقاضيان در دست گرفتن 
س��كان هدايت دولت آينده به ج��اي بازگرداندن 
قطار مديريت و برنامه ريزي كالن كش��ور به مسير 
تصميم س��ازي هاي آينده، اقدام به ارايه وعده هاي 
يارانه اي كرده ان��د. اميدوارم جامع��ه ايراني بعد از 
پشت سر گذاش��تن دوران پر فراز و نشيب قبلي به 
اندازه اي هوش��مند و آگاه شده باشد كه تسليم اين 
وعده هاي پوچ و دهان پر كن نش��ود. به عنوان يك 
اقتصاددان آرزو مي كنم جامع��ه ايراني در جريان 
گزينش انتخاباتي 28خ��رداد، گفتماني را انتخاب 
كند كه نزديكترين نسبت را با توسعه پايدار برقرار 

كرده باشد.
 اهمي��ت اين گزينش درس��ت به اندازه اي اس��ت 
ك��ه مي توان��د سرنوش��ت نس��ل هاي ايران��ي در 
چش��م اندازهاي پيش رو را نيز تعيين كند. هرچند 
فرصت هاي توس��عه پايدار در دهه هاي اخير يكي 
يكي براي جامعه ايراني از دست رفته اند، اما چنانچه 
جامعه ايراني به خودآگاهي الزم براي توسعه رسيده 
باش��د، مي توان از تجربيات گذشته، مسيري براي 
ساختن بهتر آينده استفاده كرد. نقطه اميدبخشي 

كه همه براي رسيدن به آن بايد تالش كنند.

علي قنبري

شخصيت ها و گروه هاي اصالح طلب از مردم براي مشاركت در انتخابات دعوت كردند

همه با هم  براي جمهور

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

سياست خارجي توسعه گرا در ديپلماسي اقتصاديرنگ بورس در شنبه؟!ترويج باورهاي نادرست اقتصادي
بيشتر حرف ها و وعده هايي 
ك��ه در روزه��اي تبليغ��ات 
انتخاباتي مطرح مي ش��ود، 
تاري��خ  مصرفي چن��د روزه 
دارد و ش��ايد جدي گرفتن و 
پرداختن به آنها كار بيهوده اي 
باشد. برخي نامزدها خودشان 
هم وعده هايش��ان را جدي 
نمي گيرند، چون بودن شان در انتخابات جدي نيست و 
در مقابل گوش عموم مردم هم از وعده ها ُپر است، ضمن 
اينكه اساسا فرايند »مطالبه گري« در انتخابات اينچنين 
نبايد باشد كه ما شاهد آنيم. سازوكار انتخابات در ايران 
معايب جدي دارد كه اگر كسي به راستي دلسوز است 
بايد خوِد اين سازوكار را نقد و سپس در جهت اصالح 
آن تالش كند، اما چنين همتي وجود ندارد و بعيد است 
از زبان نامزدهاي تاييد شده كالمي در اين باره بشنويم. 
حال در چنين وضعي گذاش��تن حرف ه��ا و ادعاهاي 
نامزدها زير ذره  بين شايد چندان كار سودمندي نباشد، 
اما به يك مورد آن مي پردازم تا از آن نتيجه  اي كالن  تر 
بگيرم. مساله من اصال اين نيست كه نقدي از فالن نامزد 
داشته باشم، مساله نقد كليت شيوه اي است كه نبايد 
منتظر بود ثمره اي براي مردم و آينده كش��ور داشته 
باش��د.به عنوان نمونه، يكي از نامزدهاي انتخاباتي در 
يك فقره از مجموعه وعده ه��اي انتخاباتي خود قول 
داده  اند كه به زنان خانه دار حقوق بدهند. اس��اس اين 
طرح اين است كه »خانه  داري شغل است و بايد مانند 
ساير مشاغل دستمزد آن پرداخت شود.« البته در اين 
اثنا مقاديري هم بايد از زنان خانه دار تعريف و تمجيد 
كرد و در گفتاري لبريز از بديهيات از اهميت خانه داري 
در اقتصاد ملي گفت و بعد پرسيد: چرا زنان خانه  دار كه 
سهمي چنين بزرگ در اقتصاد دارند حقوق نمي گيرند؟ 
همه چيز ظاهرا دلس��وزانه و منطقي به نظر مي  رسد. 
چقدر عالي، چقدر مسووالنه.اما حاال بايد پرسيد اين 
حقوق را چه كسي بايد بدهد؟ چقدر بايد بدهد؟ تا چه 
مدت بايد بدهد؟ سن بازنشستگي خانه داري كي است؟ 
سلسله  مراتب تعيين دستمزدهاي خانه داري چگونه 
است؟ البته پاس��خ  هايي كلي نيز به اين پرسش داده 
شده است. اما پرداختن به اساسي  ترين پرسش آنچنان 
سرسام  آور است كه عقل سليم را از پيگيري ساير ابعاد 
آن بازمي  دارد: اگر قرار است خانه داري شغل به شمار 
آيد و حقوقي به آن تعلق گيرد و دولت )آن دولت خير( 
دس��تمزدهاي آن را پرداخت كند، اول بايد پرس��يد 
قرار است دس��تمزد ماهانه زنان خانه  دار چقدر باشد؟ 
كم  ترين حقوقي كه در س��ال 1400 بناست پرداخت 
شود ۳.5 ميليون است. فرض كنيم نيمي از اين مبلغ را 
بخواهيم به زنان خانه  دار حقوق دهيم؛ يعني نفري يك 
ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در ماه. پرس��ش 
بعد: چند ميليون زن خانه  دار در ايران داريم؟ بيش از 
21 ميليون. ضرب اين دو عدد مي شود حدود ۳۷ هزار 
ميليارد تومان.   ادامه در صفحه 4

روز انتخ��اب در كش��ور 
فرارس��يده و همان طور كه 
در هفته هاي گذش��ته گفته 
ش��د در روزه��اي نزديك به 
انتخابات و براي جمع آوري 
راي م��ردم كانديداهايي كه 
تاييد صالحيت شده اند بعد 
از بس��ياري از حواشي روي 
به وعده هاي غيركارشناسي درباره بازار سرمايه براي 
جذب راي مردم ب��ه نفع خود آوردند. ديده ش��د در 
همين چند روز اخير بسياري از اين نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري وعده درست كردن وضعيت بورس 
را داده ان��د اما هيچ  يك از اينها برنامه اي را ارائه نداده و 
فقط مدت زمان مشخص كردند يا بازار دوباره برگردد 
يا زيان افراد زيان ديده را پرداخت مي كنند. اين  يكي 
از بزرگ ترين چالش هاي مورد نظر مي تواند باشد اگر 
به آن به  صورت كارشناسي نگاه كرد كه آيا دوباره يك  
روند صعودي شارپي شاخص كل خواهد بود كه تبعات 
زيادي دارد يا نقدينگي جبران زيان افراد از چه منابعي 
تأمين خواهد شد. البته در خصوص ريزش بازار نيز بين 
برخي از مسووالن تنش ايجاد شده در حال حاضر گفته 

مي شود تصميمات افراد خاص باعث ريزش شده ولي 
تا مدت هاي طوالني مردم و سهامداران خرد آموزش 
نديده مي دانستند. حال بايد ديد اين شوي تبليغاتي 
بين نفت و آقايان مرتبط با اين موضع چه زماني پايان 
خواه��د يافت تا ب��ار ديگر عمده مش��كالت بر دوش 

سهامدار بدون حمايت خواهد آمد .
اما رش��د بازار در طي روزهاي اخير با برخي حواشي 
مختلف دست پنجه نرم كرده از اتفاقي كه با حضور يك 
نماينده در بورس شاخص ريزش داشته تا عرضه هاي 
اوليه كه اس��تقبال كمتري از آنان شده و در بمباران 
خبري انتخابات ديده نشده اند، از سوي ديگر افزايش 
چش��مگير قيمت محصوالت كارخانه ه��ا نيز دچار 
افزايش قابل توجهي در س��هام آن شركت ها نداشته 
است. تحليل هاي كارشناسان حوزه بورس كه تا چندي 
پيش در تمامي شبكه هاي اجتماعي مانند قارچ رشد 
پيدا كرده بود و زاد ولد بس��يار داشته االن ديگر كمتر 
توليد محتوا مي كنند و كمتر فردي به دنبال اين است 
كه محتوا را دنبال كند. به  صورت عاميانه تب تاب بورس 
در ايران رو به كاهش و رد شدن از آن توسط مردم است 
مانند بسياري از كارهاي كه در چند سال اخير رخ  داده 
و ...  ادامه در صفحه 6

جهاني شدن يك مفهوم ژرف، 
راهبردي و تأثيرگذار بر تمام 
امور بش��ر در جامعه كنوني 
مي باش��د و همين امر سبب 
شده است تا امروزه مفهومي به 
نام »كشور تنهاي قدرتمند« 
وجود نداشته باشد. كشورها 
در جهان كنون��ي براثر جبر 
جهاني ش��دن ناچار به ارتباط در ابعاد گوناگوني چون 
فرهنگ، سياست و اقتصاد هستند. در دهكده جهاني 
امروزه، كش��ورها هر ي��ك به دنبال نوعي از توس��عه 
مي باش��ند. برخي به دنبال توس��عه بر محور مسائل 
داخلي، برخي به دنبال توسعه برمحور مسائل خارجي 

و در نهايت نگاه سوم رويكردي تركيب محور دارد.
اما در اينجاي يادداش��ت بهتر اس��ت درباره سياست 
خارجي توسعه گرا مطالبي را به عرصه تحليل بياورم. در 
اولين مورد بايد بيان كرد كه سياست خارجي توسعه گرا 
نشات گرفته شده از جهاني شدن است ازاين رو سبب 
شده است كه ژئواكونومي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژي 
در مولفه مورد ذكر يعني اقتصاد اهميت پيدا كند. در 
دومين مورد نيز بايد بيان كرد كه سياس��ت خارجي 

توسعه گرا يك مفهوم پيچيده و آرمان گرايانه نيست و در 
سويي ديگر محصول تالش سال ها مقابله با ديپلماسي 
اقتصادي سنتي است. در آخرين مورد از اين موارد نيز 
بايد بيان كرد كه سياست خارجي توسعه گرا محصول 
نهايي اقتصاد سياس��ي درون باور اس��ت. ديپلماسي 
اقتصادي به معناي امروزي يك مفهوم نوين، كارآمد و 
تأثيرگذار بر روابط ميان كشورها است، امروزه به بياني 
راس��خ مي توان گفت عصر دولت هاي سنتي به پايان 
رسيده و در ميان مذاكرات اقتصادي دولت ها پارامتر 
اقتصاد و شاخص هاي اقتصاد ملي به بازيگري مي پردازد. 
ديپلماسي اقتصادي در عصر جهاني شدن به ما مي آموزد 
كه اقتصاد و ديپلماسي و در بياني ديگر اقتصاددان ها 
و ديپلمات ها بازيگران مهمي براي كشورها مي باشند. 
ازاين رو در جمهوري اسالمي ايران نيز اين مهم پس از 
تكامل ساختاري بايد در عرصه اجرا پا به ميدان بگذارد، 
سياست خارجي توسعه گرا در اين رابطه در ابتدا بايد در 
اذهان كارگزاران سياست خارجي و درنهايت در عمل 
اين نهادها ديده شود. در پايان اين يادداشت بايد مطرح 
كرد كه براي برون رفت از اين ش��رايط كنوني جامعه 
ايران سياست خارجي توسعه گرا در قبال همسايگان 

از اهميت فزاينده اي برخوردار است.

گزارش روز

G7 اعتراض شديد چين به بيانيه گروه
مائده ژوين |چين در روز دوشنبه 24 خرداد مصادف 
با 14 ژوئن 2021، به بيانيه مشترك صادر شده توسط 
رهبران گروه G۷ كه در مورد مسائل داخلي اين كشور 
بود، به شدت انتقاد كرد و خواستار بازپس گرفتن كليه 
بيانيه هاي صادر شده از سوي رهبران اين گروه شد.  در 
پي نشستي كه رهبران گروه G۷ روز يكشنبه 1۳ ژوئن 
داشتند، به بررسي وضعيت نامساعد مسلمانان اويغور 
در منطقه سين كيانگ، اشاره كردند و چين را به شدت 
سرزنش و متهم كردند و در ادامه آنها را ملزم به پاكسازي 
كامل چين از ويروس كرونا كردند.  به گزارش رويترز، 
پكن طي مالقاتي با رهبران گروه G۷ كه هفته گذشته 
در ش��هر كورن وال )Cornwall( انگلس��تان برگزار 
شد، درخواس��ت كرد تا دست از تهمت زدن و مداخله 
كردن در »مسائل داخلي« اين كشور بردارد. در ادامه 
اعتراضات چين، سفارت اين كشور در لندن نيز اذعان 
داشت كه اين بيانيه حقايق را تحريف كرده و اهداف شوم 
كش��ورهاي عضو G۷ را كه در راس آنها اياالت متحده 
امريكا قرار دارد، كامال برمال مي سازد. سفارت چين در 
ادامه اين اعتراضات افزود: هيچ گروهي حق دخالت در 
امور داخلي چين را ندارد و نبايد به اعتبار چين تهمت 
زد؛ چنين اقداماتي نه تنها منافع چين را نقض مي كند 
بلكه اعتبار اين كشور را نيز زير سوال مي برد. ما قاطعانه 
از حاكميت ملي، امنيت و منافع خود دفاع مي كنيم و آن 

را توسعه خواهيم داد و قاطعانه عليه انواع بي عدالتي ها 
و نقض هاي تحميل شده بر چين مقابله خواهيم كرد. 
ما از اياالت متحده و ساير اعضاي G۷ مي خواهيم كه 
ب��ه واقعيت ها احترام بگذارند، ش��رايط را درك كنند، 
از تهمت زدن به چين دس��ت بردارن��د، از مداخله در 
امور داخلي چين بپرهيزند و به منافع چين هيچ گونه 
آس��يبي نرسانند.  حال اين س��وال مطرح مي شود كه 
هدف از مداخله در مس��ائل داخلي چين توسط گروه 
G۷ چيست؟  گروه G۷ در اواسط دهه 19۷0 به ابتكار 
رييس جمهور وقت فرانس��ه والري ژيس��كارد استاين 
و همچنين هلموت اش��ميت صدراعظم آلمان غربي، 
تاسيس ش��د. هدف از تشكيل اين گروه بحث در مورد 
اقتصاد جهان و مش��ورت در مورد سياست اقتصادي 
بين المللي بود و هم اكنون وزيران اقتصاد هفت كشور 
صنعتي شامل آلمان، فرانس��ه، ژاپن، بريتانيا، كانادا و 
اياالت متحده امريكا اعضاي آن را تش��كيل مي دهند. 
اين گروه در ابتدا به دنبال اولين شوك نفتي ايجاد شد 
و تاكنون راهي طوالني را طي كرده است. از اين جهت 
از اهميت و اعتبار زيادي برخوردار است. گروه G۷ در 
دهه 1980، مذاكره در مورد مسائل مربوط به سياست 
خارجي و امنيتي را نيز آغاز كرد. كارشناس��ان مسائل 
سياس��ي و اقتصادي معتقدند كه ب��ا توجه به اعضاي 
تشكيل دهنده اين گروه، مي توان G۷ را گروهي كامال 

غربي و سلطه گرايانه معرفي كرد.  تحليلگران مسائل 
سياسي و اقتصادي با استناد به بيانيه هاي مختلفي كه 
از سمت G۷ منتشر شده است، اظهار داشتند كه اين 
گروه خود را در معرض خطر مي بيند و دريافته اس��ت 
ديگر از طريق كنترل اقتصاد جهاني نمي تواند به عنوان 
گروه برتر سلطه گري در جهان به حساب بيايد. بنابراين 
ميزان نفوذ خود را در مسائل مختلف كشورهاي ديگر 
افزايش داد.  كارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي در 
ادامه اذعان داشتند: چين محرك رشد اقتصادي جهاني 
است و اين متناقض با اهداف G۷ است. بنابراين در اين 
نشست، اعضاي گروه G۷ موافقت كردند كه يك طرح 
زيرساختي را براي رقابت با طرح معروف چين موسوم 

به Belt & Road Plan )كمربند و جاده( برنامه ريزي و 
اجرا كنند.  الزم به ذكر است كه اين طرح يك استراتژي 
توسعه زيرساخت جهاني است كه در سال 201۳ توسط 
دولت چين براي سرمايه گذاري در ۷0 كشور و سازمان 
بين المللي اتخاذ شده است.  رهبران G۷ در ادامه اظهار 
داشتند از آنجايي كه طرح كمربند و جاده برنامه اي است 
كه توسط چين براي ايجاد زيرساخت هاي فيزيكي و 
ديجيتالي براي اتصال صدها كشور از آسيا به خاورميانه، 
آفريقا و اروپا طراحي شده است، داشتن طرحي جديد 
كه به مقابله با اين طرح چين بنا شده باشد، مي تواند يك 
عامل اصلي براي فشار آوردن به چين و به زانو درآوردن 

اين كشور در مقابل خواسته هايشان باشد. 

پرهام پوررمضانحامد علي محمدمهدي تديني

مركز آمار: صفر تا0.7 درصد، بانك مركزي: 3.6 درصد

بورس امالك چه كمكي به بازار ملك كرد؟

 نامه رييس ستاد اجرايي فرمان امام
 به رهبرانقالب

»تعادل« يك روز مانده به 
انتخابات وضعيت  تبليغات

 و وعده ها در حوزه هاي مختلف را 
بررسي مي كند

رهبر انقالب در سخنراني تلويزيوني 
در  آستانه برگزاري انتخابات ۱۴00: 

 گاليه هاي اقشار ضعيف و محروم جامعه  بجاست
 اما نتيجه گيري شان صحيح نيست

سه فصل رشد مثبت اقتصادي در سال 99
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قهرمشكلي را  حل نمي كند



سللخنراني رهبر معظم انقاب اسللامي در آستانه 
برگزاري انتخابات رهبر معظم انقاب اسامي عصر 
ديروز )چهارشنبه( در سخنراني تلويزيوني براي ملت 
ايران، انتخابات روز جمعه را رويدادي سرنوشت ساز و 
تاثيرگذار در همه مسائل عمده اقتصادي و غيراقتصادي 
خواندند و با اشللاره به تاش بي وقفه دشللمنان براي 
كاهش مشاركت مردم، تضعيف ايران و سپس افزايش 
فشارها و دخالت هاي سياسي و اقتصادي و تروريستي 
در ايران گفتند: گله هاي مردم به ويژه قشرهاي محروم 
درباره رسلليدگي نكردن به مشكات معيشتي آنها 
بجاست اما اين مشكات را بايد با انتخاب فردي قوي، 
پركار، قدرتمند و خستگي ناپذير حل كرد و به فضل 
الهي روز جمعه مردم برخاف خواسللت دشللمنان، 
دوباره به ايران و جمهوري اسامي آبرو مي دهند و همه 
قشرها با سليقه هاي متفاوت سياسي به ميدان مي آيند 
و همچون تشييع حاج قاسم سللليماني به انتخابات 
نگاهي فراتر از سللليقه هاي سياسي خواهند داشت. 
حضرت آيت اهلل خامنلله اي با تبريك دهه ايام والدت 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع(، نحوه عمل ملت در 
انتخابات روز جمعه را در سال هاي پيش رو و در همه 
مسائل و عرصه ها كاما تاثيرگذار خواندند و گفتند: در 
انتخابات جمعه، اصل، مشاركت و بعد از آن نوع انتخاب 
است و اميدواريم با عنايت خداوند مردم به بهترين وجه 
در اين عرصه ظاهر شوند. ايشان حضور مردم در نظام 
جمهوري اسامي را متكي بر يك اصل و سند متقن 
فكري برشمردند و افزودند: البته فوايد سياسي حضور 
مردم فراوان و پر بركت است اما اصل فلسفه حضور ملت 

در صحنه، مهم تر است. 
رهبللر معظم انقاب تحقق جمهوري اسللامي را در 
گرو تحقق هر دو ُبعد آن يعني جمهوريت و اساميت 
خواندند و گفتند: به همين دليل است كه همه مراكز 
قدرت هاي شيطاني در جهان به شكل ويژه با انتخابات 
در ايران به عنوان نماد جمهوريت مخالفت و معارضه 
مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، تخريب ذهنيت 
مردم به انتخابات و در صورت امكان دخالت در انتخابات 
را دو هدف مهم فضاسازي هاي دشمنان برشمردند و 
گفتند: آنها مي خواهند شكوه و شوكت انتخابات ايران 
نمايان نشللود اما به كوري چشم دشمنان، انتخابات 
هميشلله در زمان مقرر و با حضور ملت برگزار شللده 
است. ايشللان با اشاره به اينكه شللايد انتخابات هيچ 
كشوري مانند انتخابات ايران مورد هجوم مستكبران 
قرار نداشللته باشللد، افزودند: در انتخابات امسال هم 
رسانه هاي امريكايي، انگليسي و مزدوران آنها از چند 
ماه قبل به دنبال زير سوال بردن انتخابات و كمرنگ 

كردن حضور مردم هستند. 
رهبر معظم انقاب، كاهش حضور مردم و فاصله گيري 
آنان از نظام را هدف اصلي رسانه هاي بيگانه برشمردند 
و افزودند: البته جز برخي گروه ها، متن مردم هميشه 
برعكس خواست دشمن عمل كرده اند و ان شاءاهلل اين 
دفعه هم ملت با حضور خود به نظام و كشور آبرو خواهد 
داد. ايشللان با تاكيد بر لزوم نگاه فراتر از سللليقه هاي 

سياسي به حقايق عرصه سياست كشور گفتند: تشييع 
پيكر شهيد حاج قاسم سليماني از جمله اين حقايق 
بود و همه، فراتر از سليقه هاي سياسي در آن شركت 
كردند. ايشللان افزودند: به انتخابات نيز بايد با نگاهي 
برتر از مذاق هاي مختلف سياسللي نگريست و در آن 
شركت كرد، زيرا نظام اجتماعي كشور به اين موضوع 

نيازمند است.
رهبر معظم انقاب با اسللتناد به قرآن مجيد، شركت 
در انتخابات را عمل صالح دانستند، چراكه دشمنان 
دين و اسللام را به  شللدت ناراحت مي كند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در بيللان چند نكته مهم انتخاباتي 
گفتند: مهم ترين نكته اين اسللت كه حضور مردم در 
انتخابات پشتوانه مردمي نظام را نشان مي دهد و اين 
پشتوانه مردمي، در اقتدار واقعي نظام و ايران، تاثيري 
بي نظيللر دارد. حضرت آيت اهلل خامنلله اي با انتقاد از 
برخي سفسللطه گويي ها دربللاره انتخابات در فضاي 
مجازي و مطبوعات گفتند: اين افراد در واقع همچون 
دشمنان ملت دنبال كاهش مشاركت مردم، تضعيف 
نظام و طبعا تضعيف ايران هستند كه در اين صورت 
ايران با دخالت هاي بيگانگان دچار ناامني مي شود و به 

جوالنگاه تروريست ها تبديل خواهد شد.
نكته ديگري كلله رهبر معظم انقاب بلله تبيين آن 
پرداختند، رابطلله معكوس كاهش حضللور مردم و 
افزايش فشارهاي دشمن بود. ايشان گفتند: بر اساس 
اين واقعيت اگر بخواهيم فشارهاي اقتصادي دشمنان 
يعني تحريم و ديگر فشارها كاهش يابد و رفع شود، بايد 
حضور در انتخابات افزايش يابد و پشتوانه مردمي نظام 

به رخ دشمنان كشيده شود. 
رهبر معظم انقاب همچنين با اشاره به تاثير حضور 
بيشتر ملت در افزايش قدرت و كارايي رييس جمهور 
آينللده گفتنللد: در كشللور امكانللات و فرصت هاي 
زيادي وجللود دارد كه اسللتفاده از آنها بلله آدم هاي 
پركار، خسللتگي ناپذير و قدرتمند نيللاز دارد كه اين 
قدرتمندي از حضور و راي باالي مردم نشأت مي گيرد 

و به رييس جمهور آينده براي كاهش مشكات توان 
بيشتري مي دهد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با 
اشاره به تاكيد هميشگي بر مساله »سامت انتخابات« 
گفتند: در جمهوري اسامي انتخابات هميشه سالم 
بوده و اينكه روساي جمهوري بعضا با سايق سياسي 
كاما متفاوت از يكديگر بر سر كار آمده اند، نشان دهنده 

انتخابات سالم در همه اين سال هاست.
رهبر معظم انقاب، »رقابتي بودن« را از ديگر حقايق 
مسلللم انتخابات در ايران خواندنللد و افزودند: در اين 
انتخابات و در مناظره ها نيز نامزدها با معارضات فكري 
و زباني خللود رقابتي بودن انتخابات را كاما نشللان 
دادند كه هر كدام هم طرفداران خللود را دارند. البته 
درباره محتواي مناظره ها بعد از انتخابات نكاتي بيان 
خواهم كرد. ايشان با اشاره به سياست ثابت دشمن از 
اول انقاب تا به امروز در زير سللوال بردن آراي مردم 
خاطرنشان كردند: جالب اينجاست بعضي از كشورها 
كلله در ميانه قرن ۲۱ هنوز به شللكل قبيللله اي اداره 
مي شوند و بوي انتخابات هم به آنها نرسيده به طوري 
كه مردم شللان فرق صندوق راي و صنللدوق ميوه را 
نمي دانند، تلويزيون ۲۴ ساعته راه مي اندازند و مدعي 

هستند كه انتخابات ايران دموكراتيك نيست.
رهبر معظللم انقاب در ادامه به اظهللار ترديد برخي 
از قشللرهاي ضعيف و محروم جامعه براي شركت در 
انتخابات اشاره كردند و گفتند: اين قشرها توقعات و 
گايه هاي بجايي دارند كه عمده آنها در مورد معيشت، 
مسكن و اشتغال است و مسووالن كشور بايد واقعا به 
اين مسائل رسيدگي مي كردند و انتظار اين است كه 
دولت آينده در راس برنامه هاي خود به اين مسللائل 
رسيدگي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اين 
افراد به علت گايه هاي بجا، دست و دل شان به انتخابات 
نمي رود اما بحث اصلي اين است كه نرفتن پاي صندوق 
راي و قهر كردن با آن، مشكل را حل نمي كند. مشكل 
هنگامي حل خواهد شد كه اوال همه پاي صندوق هاي 
راي بروند و ثانيا به فردي راي بدهند كه توانايي حل اين 

مشكات را داشته باشد. ايشان تاكيد كردند: بنابراين 
گايه ها و توقعات اين قشر از مردم بجا و صحيح است 
اما نتيجه گيري آنها صحيح نيسللت و هملله بايد در 

انتخابات حضور يابند. 
رهبر معظم انقاب در ادامه با اشللاره به نقش پيشرو 
جوانان در مسائل اصلي كشور افزودند: من به جوانان 
اعتقاد زيادي دارم و انتظللار دارم كه آنها در انتخابات 
نيز بللا ايفاي نقش پيشللران، ضمن حضللور در پاي 
صندوق هاي راي، مردم را به شركت در انتخابات ترغيب 
كنند. همچنين حضور راي اولي ها جايگاه ويژه اي دارد 
و مانند جشن تكليف سياسي است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با انتقاد از برخي تحليل هاي غلط و ضعيف 
در داخل كه نتيجه آن دميدن روح نااميدي در مردم 
اسللت، گفتند: ايجاد يأس و نااميدي در كشور مطلقا 
جايگاهي ندارد، زيرا كشور و ملت ما قدرتمند و داراي 
بنيه اي قوي اسللت. ايشان توانايي ها و امكانات كشور 
را فراوان دانسللتند و افزودند: هر گاه از اين توانايي ها 
اسللتفاده شللده، كارهاي بزرگي انجام گرفته اسللت 
همچون اصل پيروزي انقاب يا ايستادگي ملت ايران 
در دفاع مقدس و نمونه آخر آن هم توليد واكسن ايراني 
كروناست. ايشان خاطرنشان كردند: جوانان ما منتظر 
واكسن برخي كشورهاي بخيل خارجي نماندند و امروز 
به همت جوانان جزو 6 كشور توليدكننده واكسن كرونا 

در دنيا قرار گرفته ايم. 
رهبر معظم انقاب به موارد ديگري در گذشته از جمله 
توليد راديو دارو با وجود كارشكني غربي ها نيز اشاره 
كردند و افزودند: در چند سللال قبل كه با وجود وعده 
و وعيدها، راديو دارو به ما داده نشللد، جوانان ما همت 
كردند و ظرف چند ماه به غني سازي ۲۰درصد اورانيوم 
دست يافتند و اكنون نيز اورانيوم غني شده 6۰درصد 
توليد مي شللود كه همه براي مقاصد صلح آميز است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به توانايي ها 
و تجهيزات دفاعي كشور تاكيد كردند: بنابراين مايوس 
كردن ملت ايران با چنين توانايي ها و بنيه قوي كاري 
غلط و نشدني است. ايشللان در ادامه ضمن خداقوت 
گفتن به دسللت اندركاران انتخابات، چند توصيه به 

آنها كردند. 
رهبر معظم انقللاب تاكيد كردند: تمهيللدات الزم 
براي حفظ سللامت مردم به هنگام حضللور در پاي 
صندوق هاي راي بايد در نظر گرفته شللود. همچنين 
موضوع كمبود تعرفه يا تاخير در رسيدن آنكه يكي از 
مشكات دوره هاي قبل در انتخابات است بايد برطرف 
شود. ايشان همچنين با اشاره به برخي گزارش ها مبني 
بر مهيا نشدن آمادگي هاي الزم براي برگزاري انتخابات 
در خارج از كشللور افزودند: وزارت هاي امور خارجه و 
كشور با توجه به كمبود وقت آمادگي هاي الزم را هر 
چه سللريع تر فراهم كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همچنين از مسووالن برگزاري انتخابات خواستند با 
هر تخلفي در انتخابات برخورد كنند. ايشان در پايان 
از خداوند متعال خواستند كه دل ها را به آنچه صاح 

كشور و ملت است، هدايت فرمايد.

سالمتكالن ايـران2   Thu. June 17. 2021  1964   پنجشنبه 27 خرداد 1400    6 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره 

جزييات اليحه همسان سازي حقوق

سازمان برنامه و بودجه كشللور با هدف حمايت از 
بازنشسللتگان و بهبود و ترميم وضعيت معيشت 
اين قشللر جامعه، اليحه دوفوريتي »دائمي شدن 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغان« را 
به هيات دولت ارائه كرده است. به گزارش تسنيم، 
چندي قبل سللازمان برنامه و بودجلله اعام كرد 
رسلليدگي و تدوين اليحه همسان سللازي حقوق 
بازنشستگان در اين سازمان نهايي شده است و بعد 
از ارسال اليحه به دولت هم اكنون بررسي اين اليحه 
پيشنهادي در دستوركار كميسيون امور اجتماعي 
و دولت الكترونيك هيات دولت قرار دارد. براساس 
اصل )۲9( قانون اساسللي، برخللورداري از تامين 
اجتماعي در دوران بازنشستگي، بيكاري، پيري و 
غيره، حقي همگاني بوده و دولت موظف است طبق 
قوانين از محل درآمدهاي عمومللي و درآمدهاي 
حاصل از مشللاركت مردم، خدمات و حمايت هاي 

مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
در همين راسللتا هيات دولت در راسللتاي اجراي 
مللواد )۱۲( و )3۰( قانون برنامه ششللم توسللعه 
نسللبت به متناسب سللازي حقوق بازنشستگان، 
مسللتمري بگيران و وظيفه بگيران در سللال هاي 
۱399 و ۱۴۰۰ اهتمللام ورزيد تا حقوق اين گروه 
از جامعه ترميم و بهبود يابد. درحال حاضر از آنجا 
كه اجراي متناسب سللازي مذكور براسللاس مفاد 
قانون برنامه ششللم توسللعه بوده، نگراني از ايجاد 
وقفه در اين امر به لحاظ پايان قانون برنامه ششللم 
توسعه وجود دارد، بنابراين با توجه به پيگيري هاي 
كانون هاي بازنشستگي و به منظور رفع دغدغه اين 
قشر، سازمان برنامه و بودجه كشور اليحه دوفوريتي 
»دائمي كردن متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
با شاغان« را كه با همكاري كانون فوق تهيه شده، 

تدوين و به هيات دولت ارايه كرده است.
بر اسللاس اين اليحه، حقوق تمامي بازنشستگان، 
موظفللان و مسللتمري بگيران صندوق هللاي 
بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و 
نيروهاي مسلح به نحوي تعيين مي شود كه از حداقل 
9۰ درصد ميانگين حقوق و فوق العاده ها و سللاير 
اقام مشللمول كسور بازنشستگي شاغل 3۰ سال 
خدمت هم گروه/طبقه، هم رتبه، هم پايه، هم درجه يا 
عناوين مشابه در همان سال كمتر نباشد. همچنين 
سللازمان تامين اجتماعي مكلف اسللت بر اساس 
مقررات مصوب هيات امنا از محل همه منابع خود 
نسبت به متناسب سازي حقوق مستمري بگيران 
خود اقدام كند. مستمري حداقل بگيران سازمان 
تامين اجتماعي با 3۰ سال سنوات بيمه پردازي نبايد 
از حقوق حداقل بگيران بازنشستگان كشوري كه 
3۰ سال سابقه بيمه پردازي دارند، كمتر باشد. عاوه 
بر اين ساير صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي 
مي توانند بر اساس مقررات مصوب باالترين مرجع 
تصميم گيري خود و متناسب با منابع خود نسبت 
به متناسب سللازي حقوق بازنشستگان و موظفان 
اقدام كنند. بازنشستگان شركت هاي واگذار شده به 
استناد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل )۴۴( 
قانون اساسي و همچنين مشموالن بند )الف( ماده 
)6( قانون احكام دائمي برنامه هاي هاي توسعه كشور 
كه به اشتراك خود در صندوق بازنشستگي ذي ربط 
ادامه داده اند بر اسللاس ضوابطي كه در آيين نامه 
اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود، مشمول اين 
قانون مي شوند. گفتني است، در ماده يك اين قانون 
آمده است، حقوق تمامي بازنشستگان، موظفين و 
مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري 
و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح از تاريخ 
تصويب اين قانون توسللط هيات وزيران به نحوي 
تعيين مي شللود كه از حداقل 9۰ درصد ميانگين 
حقوق و فوق العاده ها و سللاير اقام مشمول كسور 
بازنشستگي شللاغل 3۰ سللال خدمت هم گروه/ 
طبقه، هم رتبه، هم پايه، هم درجه يا عناوين مشابه 

در همان سال كمتر نباشد.
تبصره ۱: مفاد مللاده )۱۰۴(، تبصره هاي )۱( الي 
)9( مللاده )۱۰9( و تبصره هللاي )۱( الي )۴( ماده 
)۱۱۰( قانون مديريت خدمات كشللوري به قوت 

خود باقي است.
تبصللره ۲: چنانچه هر كللدام از بازنشسللتگان و 
موظفين بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از 
ارقام فوق الذكر دريافت مي كنند همان ارقام ماك 
پرداخت خواهد بود. تفاوت دريافتي اين دسللته از 
افراد ناشللي از اجراي اين قانون با مقررات قبلي از 
جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در رديفي 
جداگانه درج مي شللود. اين تفاوت به جز افزايش 
سنواتي مشمول ساير افزايش هاي موضوع تبصره 

)3( اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3: چنانچه امتيازات يا درصد عوامل و مباني 
تشللكيل دهنده اقام مشمول كسور بازنشستگي 
حقوق شاغلين، طبق مقررات و مصوبات و با تأييد 
سللازمان هاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي 
كشللور تغيير يابد، حقوق بازنشستگان به نحوي 
ترميم مي گردد كه از 9۰ درصد مذكور در اين ماده 

كمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شركت هاي واگذار شده به 
استناد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل )۴۴( 
قانون اساسي و همچنين مشموالن بند )الف( ماده 
)6( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسللعه كشور 
كه به اشللتراك خود در صندوق هاي بازنشستگي 
ذي ربط اداملله داده اند بر اسللاس ضوابطي كه در 
آيين نامه اجرايي اين قانللون پيش بيني مي گردد 

مشمول اين قانون مي شوند.
تبصره 5: بار مالي اين ماده هر ساله بنا به پيشنهاد 
صندوق بازنشستگي و سللازمان تأمين اجتماعي 
نيروهاي مسلح و تأييد سازمان برنامه و بودجه در 

لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.

 نامه رييس ستاد اجرايي فرمان امام
 به رهبرانقالب

 ايران به يكي از ۶ كشور 
 توليدكننده واكسن كرونا 

در جهان تبديل شد

محمد مخبر با ارسللال نامه اي به رهبرمعظم انقاب، 
صدور مجوز تزريق نخستين واكسللن ايراني كرونا و 
پيوسللتن ايران به جمع شش كشور توليدكننده اين 

واكسن را تبريك گفت.
محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام در نامه اي 
به رهبر معظم انقاب اسامي با تبريك دستيابي به 
مجوز مصرف واكسن كوو ايران بركت با اتكا به دانش 
كامًا بومي و تبديل شدن ايران به يكي از شش كشور 
توليد كننده واكسن در جهان، اين موفقيت بزرگ را 
مرهون عنايت خداوند متعال، پشللتيباني ها و دعاي 
خير رهبر انقاب و تاش و همت جوانان نخبه و جهادي 
دانست و از كليه محققان، وزير بهداشت و همكاران، 
مراكز تحقيقاتي، تأمين كنندگان و كارخانجات توليد 
تجهيللزات و مللواد اوليه و شللركت هاي دانش بنيان 

قدرداني كرد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام در اين نامه خبر داده 
اسللت كه ميزان توليد تجميعي واكسللن كوو ايران 
بركت تا پايان شهريور ماه امسال بيش از 5۰ ميليون 

ُدز خواهد بود.
وي همچنين افزوده است: ستاد اجرايي فرمان امام، 
به جز واكسن كوو ايران بركت، پنج مسير ديگر براي 
توليد واكسللن بر پايه فناوري هاي ديگر را در دستور 
كار دارد كه با اتمام موفق مطالعات پيش باليني مدل 
حيواني اين واكسن ها، مستندات الزم براي اخذ مجوز 
تست انساني آنها به وزارت بهداشت ارسال شده است.

متن نامه رييس س�تاد اجرايي فرمان امام به 
اين شرح است: 

بسمه تعالي
محضللر مبارك حضرت آيللت اهلل العظمي خامنه اي 

»مدظله العالي«
رهبر معظم انقاب اسامي

سام عليكم؛ 
احترامًا، با عرض تبريك پيشللاپيش مياد با سعادت 
ثامن الحجج حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السام(، 
پيللرو گزارش هللاي تقديمللي قبلللي و رهنمودها و 
پشتيباني هاي بي دريغ حضرت مسللتطاب عالي، از 
ميان 6 پلتفرم توليد واكسللن در ستاد اجرايي، موفق 
شديم مجوز مصرف واكسن كوو ايران بركت را با اتكا 
به دانش كامللًا بومي در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ اخذ 
نموده و جمهوري اسامي ايران را به يكي از 6 كشور 
توليد كننده واكسن كرونا در جهان تبديل و خودباوري 

و اقتدار ملي را در عرصه بين المللي آشكار نماييم.
نكته مهم در فرآيند توسعه دانش فني واكسن سازي 
اين است كه در ميان كشللورهايي كه واكسن مشابه 
توليد مي كنند، مطابق اطاعات موجود، بازدهي توليد 
به ازاي هر ليتللر در چيللن 3۰۰ ُدز و در بهارات هند 
۱۸۰۰ ُدز در هر ليتر بوده لكن با همت و عزم جهادي 
دانشمندان جوان كشور، اين بازدهي در واكسن بركت 

به 35۰۰ ُدز در هر ليتر رسيده است.
از سوي ديگر، به منظور توليد انبوه واكسن كوو ايران 
بركت، دو خط توليد پيشرفته صنعتي در مدت كمتر 
از 6 ماه و با عبور از موانع متعدد بين المللي و تحريمي 
راه اندازي شده كه ظرفيت اين دو خط مجموعًا بيش 
از ۲5 ميليللون ُدز در ماه و 3۰۰ ميليون ُدز در سللال 
خواهد بود. همانطور كه در گزارش تقديمي قبلي به 
استحضار رسيد، ميزان توليد تجميعي اين واكسن تا 

پايان شهريور ماه بيش از 5۰ ميليون ُدز خواهد بود.
خبر مهم ديگر اينكه در ساير مسيرهاي 5 گانه مشتمل 
بر واكسللن DNA )مشابه واكسللن توليدي شركت 
اينوويو امريكا(، mRNA )مشللابه واكسن توليدي 
شركت هاي مدرنا و فايزر امريكا(، پروتئين نوتركيب 
)مشابه واكسللن توليدي شللركت نووكس امريكا(، 
ويروس نوتركيب سرخك )مشللابه واكسن توليدي 
انستيتو پاستور فرانسه( و واكسن بر پايه سلول هاي 
بنيادي )فاقد مشابه خارجي(، مطالعات پيش باليني 
مدل حيواني با موفقيت سپري شده و مستندات الزم 
جهت اخذ مجوز تست انساني به وزارت بهداشت ارسال 
شده است. نكته ديگر اينكه، خط توليد مورد نياز براي 
توليد واكسن DNA آماده شده و ايجاد خط توليد انبوه 
واكسن هاي mRNA، پروتئين نوتركيب و ويروس 

نوتركيب در دست اقدام مي باشد.
اينجانب ايللن موفقيت عظيم را بلله محضر حضرت 
ولي عصر )عج(، حضرت مسللتطاب عالي و آحاد ملت 
بزرگ ايللران تبريك عرض مي نمايم. بي شللك اين 
دسللتاورد بزرگ بدون عنايت خداوند متعال و دعاي 
خير حضرتعالي و تاش و همت جوانان نخبه و جهادي 

اين مرز و بوم ميسر نمي گرديد.
بر خللود الزم مي دانم از رهنمودها و پشللتيباني هاي 
بي دريغ دفتر حضرتعالي، كليه محققين و دانشمندان 
جوان كشور، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و همكاران پر تاش ايشان، اساتيد و محققين 
كارآزمايللي باليني، مراكز تحقيقاتي و دانشللگاهي، 
تأمين كنندگان و كارخانجات توليد كننده تجهيزات 
و مللواد اوليه دارويي، شللركت هاي دانش بنيان و نيز 
فرزندان خستگي ناپذير حضرتعالي در ستاد اجرايي كه 
در طول اين مسير پر فراز و نشيب با روحيه و عملكرد 
جهللادي، برگ زرين ديگري را بلله كارنامه پر افتخار 
انقاب اسامي افزودند، تشللكر و قدرداني نموده و از 

حضرتعالي التماس دعاي خير دارم.
محمد مخبر -   ۲5 خرداد ۱۴۰۰

رهبر معظم انقالب در سخنراني تلويزيوني در آستانه برگزاري انتخابات ۱۴۰۰: 

شخصيت ها و گروه هاي اصالح طلب از مردم براي مشاركت در انتخابات دعوت كردند

قهرباصندوقرايمشكليراحلنميكند

همه با هم  براي جمهور
تع�ادل | ديروز با اعام انصراف 3 نفللر از كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ معادالت اين انتخابات 
دستخوش تغيير شد.  اين مورد صبح روز چهارشنبه با 
اعام انصراف محسن مهرعليزاده از كانديداتوري آغاز شد. 
اگر چه او به طور مسللتقيم علت انصراف خود را حمايت 
از همتي اعام نكرد، اما معنللاي ضمني كناره گيري او 
چنين بود، چه آنكه اين دو كانديدا از نظر سياسللي در 
يك جناح قرار داشللتند و 5 كانديللداي ديگر در جناح 
مقابل. در ميانه روز زاكاني نيز به نفع آنچه جبهه انقاب 
خواند، صحنه را ترك گفت و سعيد جليلي نيز شامگاه 
ديروز پس از سللخنان رهبري به نفع ابراهيم رييسي از 
كارزار انتخابات رياسللت جمهوري كنار كشيد. در اين 
ميان، سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصاحات طي 
نامه اي از مهرعليللزاده به خاطر انصراف از كانديداتوري 
تشكر كرد. خاتمي همچنين در ديدار با اعضاي فهرست 
»جمهور« - ۲۱ كانديداي انتخابات شوراي شهر تهران 
حمايت كرد و گفت كه به اين ليسللت راي خواهد داد. 
سيدحسللن خميني با صدور بيانيلله اي ضمن انتقاد از 
»بي توجهي عميق به جمهوريت« به عنوان عّلت اصلي 
نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي، تأكيد كرد: يكي از 
راه هاي حفظ جمهوريت نظللام، دادن »رأي صحيح« 
اسللت. جبهه اصاحات ايران نيز ديروز درباره انتخابات 
رياسللت جمهوري ۱۴۰۰ دومين بيانيه خود را صادر و 
اعام كرد: از معرفي نامزد به نام جبهه خودداري مي كنيم 
ولي مانللع حمايت احزاب و اعضاي حقيقي عضو جبهه 
از نامزدها نمي شللويم. اين بيانيلله در پي اعام حمايت 
سه شنبه شللب اغلب احزاب و گروه هاي اصاح طلب از 
جمله حزب اعتماد ملي از كانديداتوري همتي صادر شد. 
ديروز همچنين الياس حضرتي، نماينده ادوار مجلس 
و مديرمسللوول مجموعه رسانه اي اعتماد با عبدالناصر 
همتي، نامزد سلليزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
ديدار و حمايت حزب اعتماد ملي و شللخص خود را به 
وي اباغ كرد. اين ديدار از اين جهت داراي اهميت بود 
كه روز سه شنبه جمعي از مديران مسوول روزنامه هاي 
اصاح طلب متعلق به بخش خصوصي در ديدار با ابراهيم 
رييسي، كانديداي اصولگرايان ديدار كرده و از عملكرد 
او در قوه قضاييه دفاع و به اين ترتيب از او حمايت كرده 
بودند. ديداري كه با واكنش هاي منفي زياد اصاح طلبان 

مواجه شد.

  تحسين ممانعت از شكسته شدن آرا
خاتمي با صدور پيامي، اقدام مسووالنه و فداكارانه محسن 
مهرعليزاده را شايسته تقدير فراوان دانست. او در اين پيام 
تصريح كرد: موقعيت حساس كنوني كه جمهوريت نظام 
در معرض تهديد جدي قرار گرفته است، اقدام مسووالنه 
و فداكارانه شما در انصراف از نامزدي رياست جمهوري، 
شايسته تقدير فراوان است و موجب خواهد شد تا كساني 
كه مي خواهند رأي بدهند و در عين حال تسليم عرصه اي 
نشوند كه يك جريان اقليت خواست خود را به هر قيمت 
بر جامعه تحميل كند، آراي شان شكسته و تقسيم نشود.  

همتي نيز در نامه اي به مهرعليزاده نوشللت: در مسللير 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در غياب 
جريانات مهم سياسللي برگزار مي شللود، حضرتعالي با 
آزادگي و صراحتتان نقش ارزنده اي به نمايش گذاشته 
و سعي نموديد تا صداي حذف شدگان اين رقابت باشيد.

حللال كه با انصراف خللود از ادامه حضللور در انتخابات، 
مسووليت مرا سنگين تر نموده ايد، از حضرتعالي طلب 
دعاي خير جهت ادامه اين راه پرنشيب و نيز كمك فكري 

و عملي براي فرداي بهتر ايران عزيزمان را دارم.

  مردم صحنه را به نفع جمهوريت به هم بزنند
رييس دولت اصاحات اما در جمع اعضاي ليست جمهور 
شوراي شهر تهران گفت: اميدوارم مردم ما همت كنند و 
به عرصه بياينللد و رأي بدهند؛ تا با آن طرحي كه مطرح 
شده كه به هر قيمتي ولو با كنار زدن و تهديد كردن رأي 
مردم و آزادي مردم، من مي خواهم اين فرد و اين جريان 

را روي كار بياورم، مقابله شود.
وي ادامه داد: اين كجاي جمهوريت اسامي است؟ اتفاقا 
مردم بايد به صحنه بيايند كه اين را به هم بزنند كه شما 
تاش كرديد يك تصميمي به مردم تحميل شود حاال ما 
ممكن است كه ايده آل خودمان را نداشته باشيم اما اين 

صحنه را بايد با هم به هم به نفع جمهوريت به هم بزنيم.
وي افزود: حضور مردم در صحنه به هر صورتي كه باشد 
مهم است و اينكه جرياني بخواهد صندوق رأي را از كارايي 
بيندازد و به جهت ديگر منحرف كند، حداقل اين است كه 
نگذاريم اين اتفاق بيفتد. اميدوارم كه مردم ما در انتخابات 
شركت كنند و به ليست شللوراهاي ما رأي بدهند و اين 
انسللجام و اتحادي كه در شوراي شللهر تهران ديدم كه 
يك ليست از طرف يك جريان مطرح شود امتياز است. 

اميدوارم مردم احساس مسووليت كنند و به صحنه بيايند.

  »رأي صحيح« راه حفظ جمهوريت
سيدحسن خميني نيز با صدور بيانيه اي ضمن انتقاد از 
»بي توجهي عميق به جمهوريت« به عنوان علت اصلي 
نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرد: يكي از 
راه هاي حفظ جمهوريت نظام، دادن »رأي صحيح« است.

در اين بيانيه تصريح شللده اسللت: ميراث بزرگ انقاب 
اسامي و امام عظيم الشللأن ما و شهداي اين سرزمين، 
»جمهوري اسامي« اسللت و حفاظت از تلفيق مبارك 
»جمهوريت« با »دينداري« وظيفه هميشللگي ماست 
و امللروز اگر چلله تنگ نظري ها و رفتارهللاي ناصحيح، 
همگان را بحق نگران ميراث تاريخي مان كرده اسللت و 
اگر چه همين بي توجهي عميق به جمهوريت علت اصلي 
نابسللاماني هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي باز هم 
مي توان نه با رفتاري سلبي، بلكه با تصميمي ايجابي به 
حفاظت از آينده و ساختن امروز و رفع مشكات معيشتي 
روزمره همت گمارد. اينجانب ضمن احترام به نظر همه 
ايرانيان بر اين باورم كه يكي از راه هاي حفظ جمهوريت 
نظام، دادن »رأي صحيح« است. اميد است همه در حفظ 

ثمره خون هاي پاك شهيدان موفق باشيم. 

  حمايت عارف از »جمهور«
محمدرضا عارف، رييس بنياد اميد ايرانيان نيز با صدور 
پيامي از ليست جمهور حمايت كرد. او در بخشي از پيام 
خود نوشت: حال در آستانه انتخابات شوراهاي اسامي 
شللهر و روسللتا با تمجيد از عملكرد موفللق دوره پنجم 
مديريت شهري تهران كه ريل گذاري مناسبي در اداره 
پايتخت صورت گرفت و باعث آشتي مردم با شهر شده 
است براي تداوم اين رويكرد از ليست انتخاباتي »جمهور« 
براي انتخابات شللوراي اسامي شهر تهران حمايت و از 
شايستگاني كه به هر دليل در اين ليست حضور ندارند و 
از ادامه رقابت هاي انتخاباتي انصراف دادند از اين روحيه 

اخاقي آنان قدرداني مي كنم.

  خداحافظي 2 كانديداي پوششي
 ديروز در جبهه اصولگرايان نيز شاهد انصراف دو كانديدا 
بوديم. كانديداهايي كه پيش از اين نيز گفته مي شد، براي 
حمايت از كانديدايي خاص به ميدان آمده اند و به اصطاح 

پوششي هستند. اولين انصراف پس از انتشار نامه جمعي از 
نمايندگان مجلس به رضايي، زاكاني، قاضي زاده هاشمي و 
جليلي مبني بر اعام انصراف به نفع رييسي صورت گرفت 
و عليرضا زاكاني پللس از حضور در امامزاده علي اكبر)ع( 

چيذر از حضور در عرصه انتخابات كناره گيري كرد.
زاكاني در سللخناني گفت: با توجه به اقبال فراواني كه از 
آيت اهلل رييسي شده است من ايشللان را اصلح مي دانم 
و خودم هم به ايشللان راي مي دهم و اميدوارم با انتخاب 

ايشان اصاحات اساسي در كشور انجام شود.
 وي همچنين در حساب كاربري خود در توييتر  نوشت: 
»مردم شللريف ايران! با ايده و برنامه اي متفاوت آمدم تا 
مدافع ارزش هاي انقاب خميني)ره( و فرياد غارت زده ها 
بر سر غارتگران باشم. هدف پيروزي جبهه انقاب بود و 
اينك با اقبال مردم، مصداق تحقق آن برادر عزيزم آقاي 
رييسي است. در فرهنگ بسيجي، انصراف از طي مسير 

معنا ندارد.«
سللعيد جليلي نيز با صدور بيانيه اي به نفع سيدابراهيم 
رييسي از عرصه انتخابات كنار رفت. او در بخشي از اين 
بيانيه نوشت: اكنون كه بخش گسترده اي از آحاد جامعه 
به برادر گرامي حجت االسللام والمسلمين جناب آقاي 
سيدابراهيم رييسي اقبال نشان داده اند، شايسته است تا 
همه باورمندان جبهه انقاب مبتني بر آنچه ضرورت گام 
دوم انقاب اسامي است براي آغازي استوار، از هم اكنون 
ايشان را با راي خود در قبول اين مسووليت بزرگ ياري 
رسانند. تشللكيل دولت انقابي مقدمه به ميدان آمدن 
همه ظرفيت هاي مردمي و نخبگاني كشور است و نبايد 
حتي يك روز را در مسير اين جهاد فراگير و همگاني براي 
جهش ايران از دست داد.« عبدالناصر همتي اما در واكنش 
به اين انصراف در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: 
» كنار رفتن آقاي سعيد جليلي تكه ديگري از پازلي بود 
كه براي كشور چيده شده است. از همه دلسوزان اصاح 
كشور مي خواهم اجازه قدرت گرفتن اين جريان را ندهند. 
با كنش فعاالنه، همه با هم، توان مان را روي هم بگذاريم.«

در اين حال، اگر چه انتظار مي رفت دو نامزد ديگر از جناح 
اصولگرا به نفع رييسللي كنار بروند، اما چنين نشانه اي 
مشاهده نشللد. سخنگوي سللتاد دولت سام گفت كه 
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي در صحنه انتخابات 
باقي مي ماند. محسن رضايي ميرقائد نيز تاكنون نشانه اي 

از تمايل به كناره گيري نشان نداده است.

همتراز ي دريافتي بازنشستگان با ۹۰ 
درصد حقوق و فوق العاده شاغالن 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در حالي كه مركز آمار ايران از رشد اقتصادي پارسال بين 
صفر تا ۰.۷ درصد گ��زارش داده اما بانك مركزي معتقد 
است كه در سه فصل آخر از ركود خارج شده و رشد مثبت 
3.6 درصدي براي كل سال 99 داشته است.  مركز آمار از 
رشد اقتصادي ۰.۷ با نفت و صفر بدون نفت خبر داده است. 
بر اساس آخرين نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز آمار 
ايران، محصول ناخالص داخلي با احتساب نفت به قيمت 
ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٩ به رقم ٧٠٧ هزار ميليارد 
تومان رسيده است، در حالي كه در سال گذشته ٧٠٢ هزار 
ميليارد تومان بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدي محصول 
ناخالص داخلي با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.  همچنين در 
سال ١٣٩٩ محصول ناخالص داخلي بدون نفت، ٦١١هزار 
ميليارد تومان بوده كه رشدي نزديك به صفر درصد نسبت 
به سال ١٣٩٨ داشته است.بر اساس اين گزارش، در سال 
١٣٩٩ رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي ٣.٥، گروه صنايع 
و معادن٤.٢ و گروه خدمات ٢- درصد نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، رشد داشته است. اما بانك مركزي اعالم كرده كه 
رشد اقتصادي كشور پيرو اقدامات و سياست هاي متخذه 
در زمينه حمايت از توليد، در فصل چهارم س��ال ۱399 و 
براساس محاسبات مقدماتي به ۷.۷ درصد رسيد.براساس 
محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين بانك، 
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه )به قيمت هاي 
ثابت سال ۱39۰( در س��ال ۱399 به عدد 63۵۸.۸ هزار 
ميليارد ريال رسيد كه نس��بت به سال قبل به ميزان 3.6 
درصد افزايش يافته است. ذكر اين نكته ضروري است، رشد 
توليد ناخالص داخلي كه به دليل مشكالت ناشي از تشديد 
تحريم ها از فصل دوم سال ۱39۷ منفي بود، در فصل سوم 
سال ۱39۸ مثبت شد. ليكن تغيير جهت ياد شده به دليل 
شيوع ويروس كوويد-۱9 تداوم نيافت و در فصول چهارم 
سال ۱39۸ و اول سال ۱399 مجددا ارقام منفي را تجربه 
كرد.  با اين وجود، پيرو اقدامات و سياست هاي متخذه در 
زمينه حمايت از توليد، رشد اقتصادي كشور در فصل دوم 
سال ۱399 به ميزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم 
3.۸ درصدي در فصل سوم سال ۱399، در فصل چهارم اين 
سال به ۷.۷ درصد بالغ شد. رشد توليد ناخالص داخلي بدون 
نفت نيز كه در فصل بهار سال جاري معادل ۰.۲- درصد بود؛ 
در فصول تابستان، پاييز و زمستان سال ۱399 به ترتيب 
به 3.۵، 3.۰ و 3.6 درصد افزايش يافته است. بر اين اساس 
رشد اقتصادي بدون نفت كشور در سال جاري معادل ۲.۵ 
درصد برآورد شده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به 
عنوان يكي از پيش نيازهاي تداوم رشد اقتصادي، از ابتداي 
سال ۱39۷ روند نزولي شديدي در پيش گرفته بود كه اين 
روند با شيوع ويروس كوويد-۱9 در نيمه اول سال ۱399 
نيز تداوم يافت. با اين وجود تحقق رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدي 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب در فصول سوم و 
چهارم سال ۱399 در مجموع رشد ۲.۵ درصدي تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در س��ال ۱399 را رقم زده است؛ 
بهبود وضعيت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي مويد 
تقويت چش��م انداز مثبت اقتصادي كشور در فصول آتي 
اس��ت. هر چند كه هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي 
در سال ۱399 به ميزان ۰.۴ درصد كاهش داشت، ليكن 
در نظر گرفتن رشد قابل قبول )۲.۸ درصدي( هزينه هاي 
مصرفي بخش خصوص در فصل چهارم س��ال ياد شده، 
مي توان انتظار داشت كه روند رو به بهبود وضعيت رفاهي 
خانوار در آينده نيز ادامه داشته باشد. عالوه بر اين، رشد ۲3.۴ 
درصدي صادرات كاالها و خدمات در فصل چهارم س��ال 
۱399 نيز شاهد ديگري بر چرخش تدريجي متغيرهاي 
كالن اقتصادي در راس��تاي بهبود عملكرد بخش واقعي 
اقتصاد است. در مجموع وضعيت عملكرد توليد ناخالص 
داخلي، نويد بخش عبور از ش��رايط سخت بخش واقعي 
اقتصاد اي��ران و حاكي از خروج از ركود و آغاز دوره رش��د 

مجدد اقتصادي است.

     چگونه اقتصاد ايران رشد كرد
در حالي رشد اقتصادي در سال گذشته مثبت شده و به 3.6 
درصد رسيده است كه فعاليت هاي نفت، صنعت، برق، گاز 
و آب، ساختمان، كشاورزي و ... بيشترين سهم در اين رشد 
را داشته اند.طبق اعالم بانك مركزي توليد ناخالص داخلي 
كشور در سال گذشته به 63۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان 
رسيده كه در مقايسه با سال قبل معادل 3.6 درصد رشد 

يافته است.  همچنين، رشد اقتصادي كشور در فصل دوم 
سال گذشته به ميزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت 
رقم 3.۸ درصدي در فصل س��وم س��ال گذشته، در فصل 
چهارم اين سال به ۷.۷ درصد رسيد. رشد توليد ناخالص 
داخلي بدون نفت نيز كه در فصل بهار سال گذشته معادل 
۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاييز و زمستان سال 
۱399 به ترتيب به 3.۵، 3.۰ و 3.6 درصد افزايش يافته كه 
رش��د اقتصادي بدون نفت كشور در سال گذشته معادل 
۲.۵ درصد برآورد شده است. اما بررسي رشد اقتصادي 3.6 
درصدي سال گذشته در رابطه با سهم فعاليت ها از محصول 
ناخالص داخلي بيانگر اين است كه سهم بخش كشاورزي 
از ۰.6 به ۰.۴ درصد كاهش يافته و نرخ رشد اين بخش نيز 
به ۴.۵ درصد رسيده است. س��هم نفت از توليد ناخالص 
داخلي از منفي ۷.۴ به ۱.۴ درصد افزايش يافته و نرخ رشد 
اين بخش نيز به ۱۱.۲ درصد رس��يده است.  عالوه براين، 
سهم بخش خدمات نيز از رشد اقتصادي از منفي ۰.۱ به 
صفر رسيده و افزايش يافته كه اين بخش از نرخ رشد صفر 
درصدي برخوردار شده است. از سوي ديگر، گروه صنايع 
و معادن در رشد اقتصادي سال گذشته سهمي معادل ۱.9 
درصد داشته اند كه با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نيز به 
۷.۱ درصد رسيده است.  در آخر، در اين مدت سهم بخش 
ساختمان ۰.۴ درصد و نسبت به س��ال گذشته افزايش 
يافته اما نرخ رشد آن مثبت ۷.۷ درصد شده است. بنابراين، 
علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي )رشد 
اقتصادي( را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي نفت، 
صنعت، برق، گاز و آب، ساختمان، كشاورزي، حمل و نقل، 
انبارداري و ارتباطات دنبال كرد به گونه اي س��هم هر يك 
در توليد ناخالص داخلي س��ال گذشته به ترتيب ۱.۴، ۱، 
۰.۵ و ۰.۴، ۰.۴ و ۰.۴ درصد است. قائم مقام بانك مركزي 
گفت: رشد توليد ناخالص داخلي با نفت، در سال گذشته 
3.6 درصد بوده كه در سال 9۸ منهاي 6.۵ درصد به ثبت 
رسيده بود. اكبر كميجاني درباره رشد اقتصادي سال ۱399 
افزود: از ارديبهش��ت 9۷ تاكنون، اقتصاد ايران در معرض 
س��خت ترين تحريم هاي ظالمانه قرار داشته كه در سال 
99 اين تحريم ها به اوج خود رسيده است.از فصل دوم سال 
گذشته رشد اقتصادي مثبت شد و در فصل سوم و چهارم 
وضعيت بهبود شونده اي را به خوبي شاهد بوديم. وي ادامه 
داد: توليد ناخالص داخلي قيمت هاي پايه، در فصل چهارم 
سال 99، به ۷.۷ درصد رسيد كه نشان مي دهد نسبت به 
دو فصل قبلي، روند افزايشي داشته است به طوري كه در 
پايان سال 99. توليد ناخالص داخلي )GDP( به 3.6 درصد 
مي رسد. قائم مقام بانك مركزي افزود: توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه در فصل دوم 3.۵ درصد، فصل سوم 3 درصد 
و در فصل چهارم 3.6 درصد بود. وي افزود: توليد ناخالص 
داخلي )GDP( بدون نفت در سال 99، ۲.۵ درصد بوده كه 
اين وضعيت حاكي است در سه دوره، توليد ناخالص داخلي 
)با نفت و بدون نفت( اقتصاد ايران از حالت ركود خارج شده 
است و اميدواريم اين روند بهبود يابد. كميجاني بيان كرد: با 
توجه به اينكه بخش كشاورزي با خشكسالي مواجه بود رشد 
كشاورزي به ۴.۵ درصد رسيد. وي ادامه داد: رشد اقتصادي 
در گروه نفت در سال 9۸ با منهاي 3۸.۷ درصد مواجه بود، 
اما در سال 99 با ۱۱.۲ درصد رشد مواجه شد كه در فصل 

چهارم همان سال، اين رقم به 3۵.۸ درصد افزايش يافت.
وي گف��ت: در گروه صنايع و معادن در س��ال 9۸ رش��د 
اقتصادي ۲.3 درصد بود كه در سال 99 به ۷.۱ درصد رشد 
رس��يد كه در فصل چهارم، اين رقم به 9.9 درصد افزايش 

يافت. كميجاني با اشاره به اينكه بيشترين آسيب ناشي 
از كرونا در بخش خدمات بوده است گفت: رشد اين گروه 
در سال 9۸ منهاي ۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل هاي 
اول تا سوم يك تحوالتي ايجاد شد، اما در فصل چهارم با دو 
دهم درصد منفي مواجه شديم و رشد گروه خدمات به صفر 
رس��يد. وي ادامه داد: اميدوارم با اقدامات و حمايت هايي، 
چون اعطاي تسهيالت بانكي ۷۵ هزار ميليارد توماني كه 
تلفيقي از منابع بانك مركزي و بانك هاست، رشد اقتصادي 
در اين گروه اثرگذار باشد. وي بيان كرد: در بخش صنعت، 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي داريم كه در سال 
99 در هر ۴ بخش اين عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به 
رشد 9.۱ درصد رسيد و رشد ساالنه به ۸.۷ درصد رسيده 
است.از ۲۴ گروه صنعتي، ۲۰ گروه صنعتي از رشد مثبت 
برخوردار بودن��د در صورتي كه در س��ال 9۸ از ۲6 گروه 
صنعتي، تنها ۱۵ گروه از رش��د مثبت برخوردار بوده اند. 
كميجاني ادامه داد: رشد شاخص كارگاه هاي توليد صنعتي 
از 6.۱ درصد در سال 9۸. به ۸.۷ درصد رسيده است كه نشان 
مي دهد بخش صنعت با توجه به فشارها كه بر سر راه توليد 
بوده، به خوبي عبور كرده است. قائم مقام بانك مركزي درباره 
رشد اقتصادي در بخش هزينه و مخارج تصريح كرد: مصرف 
خصوصي در اثر تورم ناشي از رشد نقدينگي و عدم همراهي 
كافي افزايش درآمدهاي خانوار با تورم، باعث تضعيف قدرت 
خريد شده بود رشد بخش مصرف در سال 9۸ منهاي ۷.۷ 
درصد بود، اما در سال 99 به منهاي ۴ دهم درصد كاهش 
يافت. وي ادامه داد: همچنين طي ساليان اخير در بخش 
هزينه ها، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي بوده 
است. كميجاني افزود: ايجاد ظرفيت هاي جديد و توانايي 
توليد در اقتصاد، نشان مي دهد كه در سال 9۸ از منهاي ۵.9 
 درصد به ۲.۵ درصد در سال 99 رسيده كه اين امر بسيار 
نويد بخش و بيانگر اين است كه اقتصاد از ظرفيت هاي خالي 
خود در حال استفاده است.اقتصاد آرام آرام از ركود عميق 
خارج شده و س��ه فصل متوالي رشد GDP و بخش هاي 

اقتصادي مثبت بوده است.

     رشد اقتصادي و اختالف
در حالي مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي محاسبه 
و انتش��ار آمار رشد اقتصادي، اين شاخص را كمتر از يك 
درصد اعالم كرده كه در س��وي ديگر بانك مركزي كه از 
انتشار عمومي اين آمار منع ش��ده، از رشد 3.6 درصدي 
خبر داده است؛ موازي كاري اي كه ظاهرا قرار نيست حذف 
شود و تكليف وضعيت رشد اقتصادي با اين اختالف فاحش 
مشخص نيست. به گزارش ايسنا، بانك مركزي روز گذشته 
آمار رشد اقتصادي را اعالم كرد و طبق اين گزارش توليد 
ناخالص داخلي از 6۱3 هزار ميليارد تومان در سال ۱39۸ 
به 63۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته افزايش 
يافته بود و نشان داد كه رشد اقتصادي با نفت به 3.6 درصد 
و بدون نفت به ۲.۵ درصد رسيده است.  اما امروز مركز آمار 
رشد اقتصادي سال گذشته را اعالم كرده و به روال سابق 
اين دو گزارش همخواني با هم ندارد؛ به طوري كه بر اساس 
گزارش مركز آمارمحصول ناخالص داخلي با احتساب نفت 
در سال گذشته به ٧٠٧ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
در حالي كه در سال ۱39۸ حدود ٧٠٢ هزار ميليارد تومان 
بوده و نشان از رشد ۰.۷ درصدي محصول ناخالص داخلي 
با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.  بنابراين، رشد اقتصادي با نفت 
كه از نظر بانك مركزي 3.6 درصد است، در مركز آمار ۰.۷ 
درصد گزارش ش��ده و اختالف ۲.9 درصدي دارد. رشد 

بدون نفت هم در بانك مركزي ۲.۵ درصد و در مركز آمار 
نزديك به صفر اعالم شده كه حتي ممكن است منفي ولي 
نزديك به صفر باشد، ولي در مجموع بار ديگر اختالف آماري 
بين دو نهاد را مورد تاكيد قرار مي دهد.   رييس جمهور نيز 
در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادي بانك مركزي استناد 
و آن را اعالم عمومي كرده و اشاره اي به آمار مركز آمار كه 
رشد كمتري را نشان مي دهد نداشته است. در حالي كه 
در سال ۱39۷ و با مصوبه شوراي عالي آمار راي بر حذف 
موازي كاري آماري شد و براساس آن بانك مركزي از انتشار 
آمارهاي مربوط به تورم، رشد اقتصادي و حساب هاي ملي 
منع شده بود و مركز آمار مرجع رسمي است.  اين اختالف 
آماري در رشد اقتصادي يا تورم موضوعي جديد نيست و 
سال ها اتفاق افتاده اس��ت. در مورد رشد اقتصادي 9 ماه 
پارس��ال نيز اينگونه بود و حت��ي در مثبت و منفي بودن 
اختالف وجود داش��ت؛ مركز آمار رشد مثبت ۰.۸ با نفت 
و مثبت ۰.۲ بدون نفت را براي پاييز اعالم ولي براي 9 ماه 
رشد منفي ۰.۱ با نفت و يك درصد بدون نفت را گزارش 
كرد ولي آن چه در آن زمان رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرد نشان داد كه رشد اقتصادي مثبت ۲.۲ درصد در 9 ماه 

ثبت شده است.

     رشد اقتصادي بيش از دو درصد ۱۴۰۰
مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه 
مهم ترين مساله دولت بعدي مسائل اقتصادي است، اظهار 
كرد: براس��اس پيش بيني بانك جهاني نيز، امسال رشد 
اقتصادي ايران باالتر از دو درصد خواهد بود.  وي با اشاره به 
بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه سال 99 به ميزان ۵۷۱ هزار 
ميليارد تومان بود كه بودجه امسال با رشد ۱۴۰ درصدي به 
۱.3۷۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. اگرچه گفته شده 
3۴۰ هزار ميلي��ارد تومان در صورت عملكرد درآمدي در 
بودجه خواهد آمد اما تجربه نشان داده به دليل پيش بيني 
مصارف، حتي اگر درآمدي نباشد، مصارف انجام خواهد 
شد. حال حتي اگر اين 3۴۰ هزار ميليارد تومان در بودجه 
نيايد باز هم بودجه ۱۴۰۰ نسبت به 99 به ميزان ۸۱ درصد 
رشد دارد. رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: با توجه 
به اين حجم از افزايش پيش بيني مي شود كسري بودجه 
بااليي داشته باشيم. مخصوصاً كه دولت بعدي هم مستقر 
خواهد شد كسري بودجه بيشتر مي شود. كسري بودجه 
منجر به رشد پايه پولي و نقدينگي مي شود. نقدينگي در 
سال 9۱ به ميزان ۴6۰ هزار ميليارد تومان بود كه در پايان 
س��ال 99 به 3.۴۷6 هزار ميليارد تومان رسيد. اين حجم 
از نقدينگي تورم هاي بااليي به دنبال خواهد داش��ت. در 
ارديبهشت امسال تورم ۴۱ درصد بود. خوانساري افزود: هر 
چقدر هم در نيمه دوم سال تالش شود باز هم اين تورم تا 
پايان سال يك عدد دو رقمي باال خواهد بود. اين در حالي 
است كه تورم، نقدينگي و كاهش رشد اقتصادي منجر به 
افزايش فاصله طبقاتي شده و جمعيت زير خط فقر را از ۱۵ 
درصد به 3۰ درصد رسانده است. وي با بيان اينكه بنگاه هاي 
اقتصادي به علت ش��رايط تورمي و موانع كس��ب و كار از 
سرمايه گذاري اجتناب كردند. موجودي سرمايه به منفي 
۱3 صدم درصد رسيده است، اظهار كرد: در سال هاي 9۸ 
و 99 رشد سرمايه گذاري نسبت به استهالك منفي شده 
است. اگر علت را شناسايي نكنيم كشور آسيب هاي جدي 
مي بيند. رييس اتاق بازرگاني تهران به بيكاري هم اشاره 
كرد و افزود: تعداد شاغلين در سال 99 به دليل كندي رشد 
اقتصادي و كرونا با كاهش يك ميليون نفري از ۲۴ ميليون 
و 3۰۰ هزار نفر به ۲3 ميليون و 3۰۰ هزار نفر كاهش يافت. 
همچنين امتياز شاخص تاب آوري ايران در سال گذشته 
۱6.۱ درص��د از ۱۰۰ بوده كه موجب ش��ده ايران از ۱3۰ 
كشور رتبه ۱۲۸ را داشته باشد. در واقع اقتصاد مقاومتي را 
طراحي كرديم اما به آن عمل نكرديم. خوانساري گفت: در 
سال گذشته ايران رتبه يك را در كاهش ارزش پول داشته 
است، زيرا سال ها تورم داشتيم و نرخ ارز هماهنگ با آن تغيير 
نكرد و يك دفعه فنرش رها شد. وي با اشاره به تجارت در 
سال ۱۴۰۰ گفت: طي ۲ ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه 
پارسال ارزش صادرات و واردات ۱۲.۸ ميليارد دالر بود كه 
3۸ درصد رش��د كرده و 6.3 ميليارد دالر صادرات )رشد 
۴۸ درصدي( و 6.۵ درصد واردات )رش��د ۲9.۵ درصدي( 
داشته ايم. براساس گزارش گمرك قبل از كرونا توقف كاالها 
در گمرك ۲۰ روز بود كه هم اكنون به ۵۰ روز رسيده است. 
هر يك روز توقف هم يك درصد به قيمت كاال اضافه مي كند.

رويداداخبار 3  پنجشنبه 27 خرداد 1400    6 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره   Thu. June 17. 2021  1964  بانك و بيمه

تسهيل ايفاي تعهدات ارزي
رييس كميته اقدام ارزي، از تسهيل ايفاي تعهدات 
ارزي در بس��ته سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات خبر داد. احس��ان قمري گفت: بر اساس 
مفاد بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات، 
صادركنن��دگان مي توانند ارز حاص��ل از صادرات 
سال هاي 9۸ تا ۱۴۰۰ خود را به يكي از روش هاي 
عرضه ارز در سامانه نيما، واردات در مقابل صادرات، 
واگ��ذاري كوتاژهاي صادراتي به غي��ر، فروش ارز 
به صورت اس��كناس در سامانه س��نا و بازپرداخت 
بدهي ه��اي ارزي ب��ه چرخ��ه اقتصادي كش��ور 
بازگردانند و محدوديتي براي استفاده از اين روش ها 
وجود ندارد.وي با اشاره به مباحث و موضوعات بيان 
ش��ده در فضاي مجازي و مطبوعاتي در خصوص 
عدم ام��كان واگذاري كوتاژه��اي صادراتي به غير 
افزود: مبناي رفع تعه��دات ارزي صادركنندگان 
بسته سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از صادرات 
سال هاي 9۷ تا ۱۴۰۰ و مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد 
 هماهنگي اقتصادي دولت بوده و اين دستورالعمل ها 

فصل الخطاب ايفاي تعهدات ارزي هستند.
قمري اضافه كرد: با توج��ه به اولويت هاي اعالمي 
از س��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در مورد 
واردات مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز 
واحدهاي توليدي، صادركنندگان صرفا مي توانند 
نسبت به ثبت سفارش واردات با استفاده از كوتاژهاي 
صادراتي خود بر اس��اس رديف تعرفه هاي اعالمي 
اقدام كرده يا به ديگران واگذار كنند. وي همچنين 
تصريح كرد: صادركنندگان واجد تعهد ارزي سال 
9۷ براي رفع تعهدات ارزي صادرات خود موظفند 
با مراجعه به پورتال س��ازمان توسعه تجارت ايران 
و تكميل مدارك و مستندات اعالمي جهت احراز 
ارز حاص��ل از صادرات نس��بت به ارس��ال مدارك 
درخواستي به دبيرخانه كميته اقدام ارزي در دفتر 
توسعه خدمات بازرگاني س��ازمان توسعه تجارت 
اي��ران اقدام ك��رده تا پس از بررس��ي در خصوص 
چگونگ��ي ايفاي تعه��دات ارزي بر اس��اس مفاد 
بسته سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از صادرات 

تصميم گيري شود.

بانك ها سفارشي
در بازار بين بانكي ثبت نكردند

طبق اعالم بانك مركزي در چهارمين حراج اوراق 
مالي و اس��المي سفارش��ي از طريق س��امانه بازار 
بين بانكي ريالي از س��وي بانك ها و موسس��ه هاي 
اعتباري غيربانكي دريافت و ثبت نشد و حراج جديد 

در يكم تيرماه برگزار مي شود.
طي برگزاري چهارمين مرحله از اين حراج، سفارشي 
از طريق سامانه بازار بين بانكي ريالي از سوي بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري غيربانكي دريافت و ثبت 
نگرديد. همچنين در هفته منتهي به ۲۵ خردادماه 
س��ال ۱۴۰۰، اوراق مالي اس��المي دولتي در بازار 

بورس فروخته نشد. 
كارگزاري بانك مركزي در راستاي عرضه تدريجي 
اوراق در تواتره��اي هفتگ��ي، مرحله پنجم حراج 
اوراق مالي اسالمي دولتي جهت فروش به بانك ها، 
موسس��ات اعتباري غيربانكي، شركت هاي بيمه 
و نهادهاي مالي قانون ب��ازار اوراق بهادار همچون 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي تأمين 
س��رمايه را در روز سه ش��نبه ۱ تيرماه ۱۴۰۰ اجرا 
مي كند. اوراق عرضه ش��ده در اين حراج، مرابحه 
عام، كوپن دار و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش ماهه 
)پرداخت كوپن دوبار در س��ال( اس��ت. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در 
اين حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي 
خود تا ساعت ۱۲ روز يكشنبه 3۰ خردادماه ۱۴۰۰ 
تنها از طريق س��امانه بازار بين بانكي اقدام كنند. 
شركت هاي بيمه و نهادهاي مالي موضوع بند )۲۱( 
ماده )۱( قان��ون بازار اوراق به��ادار ج. ا.ايران نظير 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي تأمين 
سرمايه متقاضي شركت در اين حراج نيز مي توانند 
سفارش هاي خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه 
3۰ خردادماه ۱۴۰۰ از طريق س��امانه مظنه يابي 
شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت كنند. 
معامالت مربوط به اين حراج در روز سه ش��نبه ۱ 
تيرماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.تمام نهادهاي مالي 
متقاضي شركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي 
خ��ود را در هر نماد به طور جداگانه ارس��ال كنند.

شايان ذكر است حداقل حجم سفارش در هر يك از 
نمادهاي مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. 

همچني��ن به نهاده��اي مالي ش��ركت كننده در 
اين حراج توصيه مي ش��ود تنوع بخش��ي به سبد 
دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري خود مدنظر 
قرار دهند. ذكر اين نكته ضروري است كه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش كليه پيشنهادات 
دريافت ش��ده يا فروش كليه اوراق عرضه شده در 
حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات دريافت شده 
را به منظور تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين 
سفارش هاي برنده اقدام مي كند. در نهايت، عرضه 
اوراق به تمامي برندگان انجام مي شود.بانك مركزي 
بر اساس جزو ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به 
خريد و فروش اوراق مالي اس��المي دولت در بازار 
ثانويه اوراق است. كارگزاري اين بانك ضمن تامين  
زيرس��اخت معامالت و برگزاري ح��راج، تعهدي 
نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي اسالمي دولتي 
فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اوليه به 
منظور تامين مال��ي دولت خريداري نخواهد كرد. 
انتش��ار اوراق مالي اسالمي يكي از ابزارهاي تامين 
مالي اس��ت كه مي تواند با كنت��رل نقدينگي، آثار 
تورم��ي در جامعه را كاهش دهد و در اين راس��تا، 
نخستين دور عرضه اين اوراق در سال ۱۴۰۰ از هفته 
اول خردادماه شروع شد و دور دوم نيز ۱9 خردادماه 

برگزار مي شود. 

بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد
اوراق بدهي منتشر شد

بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهي دولتي افزايش يافته و 
عرضه ساير اوراق مالي اسالمي با نوسان همراه بوده است 
به گونه اي ك��ه از ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان اوراق 
منتشر شده، ۱۸3 هزار و 3۰۰ ميليارد تومان آن اوراق 
بدهي دولتي است.به گزارش ايسنا، اطالعات وضعيت 
فروش اوراق مالي اسالمي تا پايان سال گذشته از سوي 
بانك مركزي منتشر شد كه مجموع اوراق بدهي منتشر 
شده در آن سال، ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بوده 
كه با افزايش ۱۱3.۷ درصدي مواجه شده است.براساس 
اين گزارش، در اين بازه زماني اوراق بدهي دولتي ۱۰۷.9 
درصد رشد را در پايان سال نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته تجربه كرد كه البته در بخش اس��ناد خزانه 
اس��المي، اوراق سلف موازي استاندارد و اوراق منفعت 
درصد تغييرات منفي بوده است.از بهمن ماه تا پايان سال 
گذشته، سهم اوراق بدهي دولتي از ميزان كل اوراق مالي 
اسالمي، ۱۸3 هزار و 3۰۰ ميليارد تومان بوده است كه 
اين مورد در بهمن ماه ۱۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد و در اسفند 
ماه نيز ۲۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به ثبت رس��يد.

همچنين در اين مدت ۴3 هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
اسناد خزانه اسالمي منتشر شده كه در مقايسه با سال 
گذشته ۸.۵ درصد كاهش يافته است و اوراق مرابحه نيز 
در پايان سال رقم ۱3۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ثبت 
شد كه اين آمار نشان مي دهد كه اوراق منفعت كاهش 
۷9.۲ درصدي نسبت به مدت مشابه داشته است.در اين 
گزارش، رقم اوراق بدهي شهرداري نيز منتشر شده كه با 
۴۵.۱ درصد كاهش مواجه شده است. اين ميزان تا پايان 
سال گذشته، ۵.۵ هزار ميليارد تومان است در حالي كه 
در پايان سال 9۸، رقم ۱۰۱ را ثبت كرد.همچنين انتشار 
اوراق بدهي شركتي با ۴۱۱.3 درصد رشد به رقم 36 هزار 

و 3۰۰ ميليارد تومان در پايان سال 99 رسيد.

قانون بانك مركزي از طريق اليحه 
در دستور كار قرار گيرد

بانك مركزي طي مكاتبه اي با رييس مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه تهيه و تدوين متن اليحه اي 
منطبق با ضوابط و معيارهاي پذيرفته ش��ده جهاني را 
در دس��تور كار دارد از مجلس ش��وراي اسالمي تقاضا 
كرد، قانون مربوط به اين بانك از طريق اليحه دولت در 
دستور كار مجلس قرار گيرد. اين بانك متعاقب تصميم 
هيات عامل بان��ك در مورد »طرح اهداف، س��اختار و 
مسووليت هاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران« 
طي مكاتبه اي با رياس��ت مجلس ش��وراي اسالمي، 
تدوين اين طرح با هدف تأمين اس��تقالل حداكثري و 
افزايش اقتدار و اختيارات نظارتي اين بانك، پاسخگويي 
و ش��فافيت آن صورت گرفته است. همچنين نكات و 
مالحظات تخصصي و كارشناسي اين بانك در جلسات 
مربوط به تدوين و بررس��ي »ط��رح بانك مركزي« در 
مجلس مورد اقبال قرار نگرفته و در متن طرح نيز اعمال 
نشده است. ضمن تشكر از تالش هاي مجلس شوراي 
اس��المي براي تدوين طرح بان��ك مركزي كه با هدف 
تأمين استقالل حداكثري و افزايش اقتدار و اختيارات 
نظارتي اين بانك، پاس��خگويي و شفافيت آن صورت 
گرفته است، تاكيد مي شود اين متن قانوني پيچيدگي ها، 
حساسيت ها و تأثيراتي بر اقتصاد كالن كشور خواهد 
داشت و رهبر معظم انقالب اسالمي نيز طي فرمايشات 
اخير خود در ديدار تصويري با نمايندگان محترم متذكر 
شدند كه تصويب قوانين در امور حساس و مهم ترجيحا 
براساس اليحه دولت انجام شود.بانك مركزي خاطرنشان 
كرده است: باتوجه به اينكه تهيه و تدوين متن اليحه اي 
منطبق بر ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده جهاني با 
بهره گيري از موارد مطرح ش��ده در نسخه پيشنهادي 
مجلس شوراي اسالمي در دستور كار بانك مركزي قرار 
دارد، خواهشمند است مقرر كنيد بررسي قانون مربوط 
به بانك مركزي از طريق اليحه دولت در دس��تور كار 
مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد. نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي ۲6 ارديبهشت ۱۴۰۰ با كليات طرح 
»مسووليت، اهداف، ساختار و وظايف بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران« موافقت كردند.

هدف اول دولت و بانك مركزي 
كنترل تورم باشد

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: ب��راي كنترل تورم 
در عرض يك س��ال مي توانيم تغيي��رات عمده اي در 
وضعيت فعلي به وجود بياوريم و راه آن هم اين اس��ت 
كه روش تامين كس��ري بودجه از پاي��ه پولي به اوراق 
تبديل شود.علي س��عدوندي كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با خبرنگار ايبنا اظهار داش��ت: در خصوص 
حفظ ارزش پول ملي، سال هاست كه برخي از مطالب 
مطرح مي شود و اساتيد اقتصادي هم در ايران بودند كه 
مباحث را به صورت ديگري مطرح كردند و باعث شدند تا 
سياست هايي كه براي كنترل تورم اجرا مي شد متاسفانه 
متوقف شود. مثال مفهوم نرخ بهره واقعي را با نرخ بهره 
اسمي در خيلي جاها به همديگر خلط كرده اند؛ بنابراين 
وقتي نرخ بهره بازار بين بانكي به حدود ۲۲ تا ۲3 درصد 
رسيد شروع به تزريق در بازار كردند. زيرا معتقدند بودند 
كه نرخ بهره در بازار باال رفته است. در حالي كه نرخ بهره 
۲۲ تا ۲3 درصدي را بايد با تورم ۵۰ درصدي مقايسه 
كنيم. و وقتي هم در بازار بين بانكي تزريق انجام دادند، 
وضعيت بدتر شد.وي با اشاره به اينكه كسري بودجه 
دولت باالست افزود: بايد در يك فرآيند ۱۰ تا ۲۰ ساله 
تالش و برنامه ريزي كنيم تا بودجه دولت به تراز برسد 
ولي ما براي كنترل تورم در عرض يك سال مي توانيم 
تغييرات عمده اي در وضعيت فعلي به وجود بياوريم و 
راه آن هم اين اس��ت كه روش تامين كسري بودجه از 
پايه پولي به اوراق تبديل شود و در آن شرايط بتوانيم 
مكانيسم هاي بازار اوراق را طراحي كنيم و پيش ببريم. 
اين اتفاق هم براي بازار سرمايه و هم براي بودجه دولت و 
همچنين براي تورم مبارك است. در حقيقت همه را به 
يك ثباتي مي رساند و در نهايت به حفظ ارزش پول ملي 

و تقويت آن كمك خواهد كرد.

مركز آمار: صفر تا0.7 درصد، بانك مركزي: 3.6 درصد

سه فصل رشد مثبت اقتصادي در سال 99

وضعيت تعهدات ارزي صادركنندگان قابل مشاهده شد

امكان مشاهده پرونده صادراتي در سامانه جامع تجارت فراهم شد
گروه بانك و بيمه | 

 صادركنندگان از اين پس مي توانند وضعيت ارز ناش��ي 
از بازگش��ت صادرات و تعهدات ارزي خود را در س��امانه 
جامع تجارت مشاهده كنند.بانك مركزي اعالم كرد كه 
صادركنندگان مي توانند از اين پس اطالعات مربوط به 
وضعيت تعهدات ارزي و ارز حاصل از بازگش��ت صادرات 
خود را در بخش��ي كه با همكاري بانك مركزي و وزارت 
صمت در سامانه جامع تجارت اضافه شده است، مشاهده 
كنند.  اين بخش ش��امل تازه ترين اطالعاتي است كه با 
استفاده از داده هاي اطالعاتي گمرك جمهوري اسالمي 
ايران و س��امانه هاي ارزي بانك مركزي فراهم شده و در 
پايان هر روز كاري بارگذاري مي شود كه با مراجعه به آن، 
صادركنندگان مي توانند به طور دقيق آخرين وضعيت 
تعهد صادرات��ي و ايفاي تعهدات ارزي خ��ود را تا پايان 
روز كاري قبل مش��اهده كنند.  راه اندازي اين بخش در 
س��امانه جامع تجارت كه در واقع ارايه پرونده صادراتي 
صادركنندگان به طور شفاف است و از روز ۲۲ خرداد ماه 
به صورت عملياتي در اختيار كاربران قرار گرفته است، به 
شفافيت هرچه بيشتر فرآيندهاي مرتبط با تعهدات ارزي 

و وضعيت ارز حاصل از صادرات براي فعاالن اقتصادي و 
صادركنندگان كشور كمك قابل مالحظه اي مي كند.

     ثبات نرخ دالر در كانال ۲۳ هزار تومان 
در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان، قيمت 
يورو ۲9 هزار و ۲۰۰ تومان و درهم امارات 6 هزار و 6۰۰ 
تومان اعالم شده است.نرخ اونس طال ۱۸6۱ دالر و سكه 
به ۱۰ ميليون و ۷3۰ هزار تومان رسيد.  چهارشنبه، ۲6 
خردادماه نرخ دالر در صرافي ه��اي بانكي با ۴۰ تومان 
افزايش نس��بت به روز گذش��ته به رقم ۲3 هزار و 633 
تومان رس��يد.قيمت فروش يورو با ۲۰9 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به رقم ۲۸ هزار و 3۰۵ تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر ۲3 هزار و ۱6۵ تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲۷ هزار و ۷۴۴ تومان بود. عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲3 هزار و ۱۴6 تومان و 
نرخ فروش آن ۲3 هزار و 3۵۷ تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۲۸ هزار و ۵۷ تومان و نرخ فروش آن نيز 
۲۸ هزار و 3۱۲ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت ديروز، حواله يورو به قيمت ۲۴ هزار و 96۰ 

تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰ هزار و ۵9۱ تومان 
معامله ش��د.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲3 هزار 
توماني شد و تاكنون در اين محدوده نوسان داشته است.

     افزايش ۴۰ هزار توماني نرخ سكه
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران با افزايش ۴۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته 
به رقم ۱۰ ميليون و ۷3۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و 6۰۰ هزار تومان 
معامله شد.نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۸۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي هم ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۷۵ هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال 
نيز چهار ميليون و 66۰ هزار تومان ش��د.همچنين هر 
اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۸۵9 دالر و 9۷ س��نت 
فروخته شد.  قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون 
تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 
9 ميليون تومان رسيد. اما از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي 

سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون 
تومان در نوسان بوده و حركت آرام و رو به جلويي براي 

ورود به كانال ۱۱ ميليون توماني در پيش گرفته است.

     ۱۵۰ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد: سامانه نيما سه شنبه، ۲۵ خرداد 
شاهد عرضه حدود ۱۵۰ ميليون دالر به صورت حواله ارزي 
به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.از عرضه هاي 
مذكور حدود 93 ميليون دالر معامله شده است. بر اساس 
معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 
۲۰ هزار و ۴9۷ تومان بوده اس��ت. اي��ن امر حاكي از اين 
اس��ت كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده 
است.  سامانه نيما از نيمه نخست سال 9۷ پس از تعديل 
سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد 
و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت 
ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده 
و با استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 

انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.



تعادل|رقيه ندايي|
تنها يك روز به انتخابات رياس��ت جمهور باقي مانده 
و دايره رقابت ها نيز از گذش��ته تنگ تر شده است. بر 
اساس داده هاي موجود هنوز هيچ يك از كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري برنامه جامع و كاملي در خصوص 
اقتصاد و بورس ارايه نداده اند و تنها س��خناني در اين 
خصوص گفته اند، باتوجه به درگيري همه اقشار جامعه 
در بورس انتظار مي رفت كه حداقل يك برنامه مشخص 
در اين خصوص ارايه شود اما تاكنون تنها شاهد وعده 

بوديم و خبري از برنامه نبود.
همانند گذش��ته، مباحث اقتصادي يكي از داغ ترين 
موضوعاتي بود كه نامزده��اي انتخاباتي بر آن تاكيد 
داشتند. اما تفاوت مباحث و مناظرات انتخاباتي در اين 
دوره با دوره هاي گذشته توجه ويژه نامزدها به موضوع 
بورس و نوسانات آن در يك سال اخير بوده است. اين در 
شرايطي است كه تا پيش از اين كمتر موردي را مي توان 
پيدا كرد ك��ه نامزدهاي انتخاباتي به طور مش��خص 
درباره بورس صحبت كرده باشند. اهميت بورس در 
نگاه نامزدهاي انتخاباتي از آن رو است كه در يك سال 
گذشته تعداد سهامداران بورس در كشور به حدود ۵۰ 

ميليون نفر رسيده است.
ورود بخش عمده اي از پول هاي تازه به بازار س��هام از 
يك سو و آزادسازي سهام عدالت از سوي ديگر، سبب 
شده تا س��ال ۹۹ ورود سهامداران به بورس با افزايش 
چشمگيري روبرو شود. به طوري كه همزمان با ثبت 
ركورد جديد در كارنامه س��ال ۹۹ بورس و عبور سود 
اين ب��ازار از محدوده ۱۱۸ درص��دي، صدور كدهاي 
معامالتي نيز ركوردش��كن و بي سابقه بود. با توجه به 
اينكه اكنون حدود ۶۰ درصد از جمعيت ۸۴ ميليون 
نفري ايران سهامدار بورس هستند، توجه به اين موضوع 
نيز ضروري به نظر مي رسد. اهميت اين مساله، زماني 
بيشتر مي شود كه بازار س��رمايه در يك سال اخير با 
نوسانات ش��ديدي چه در رشد و چه در سقوط همراه 
بود و باعث ضرر تعداد زيادي از سهامداران خرد در اين 
بازار شد. شرايط نامساعد بورس باعث شده است كه 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از آن به عنوان 
ابزاري براي انجام بازي هاي سياسي انتخاباتي استفاده 
كنند. در اين راستا اتهامات و ادعاهاي غيرواقعي عليه 

دولت در زمينه بورس مطرح شد.
اما؛ ن��گاه كل��ي ب��ه انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
نش��ان مي دهد ك��ه هيچ ي��ك از كانديداه��ا برنامه 
جام��ع و كلي ب��راي اقتصاد كش��ور ندارن��د تنها به 
برنامه ه��اي كلي اكتفا كرده اند. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد ك��ه رييس دول��ت س��يزدهم چندين ماه 
 پ��س از پي��روزي به فك��ر برنامه ريزي ج��زء به جزء 
تخصصي براي بورس خواهد افتاد كه اين موضوع هم 

جاي اميدواري دارد.

كارشناسان بازار سرمايه در خصوص انتخابات 
چه مي گويند

فردين آقابزرگي
 كارش�ناس و تحليلگ�ر 
بازارسهام درباره انتخابات 
رياس�ت جمهوري و بورس 
نوش�ت: به نظر بنده و باتوجه 
به وضعيت بازار به نظر مي رسد 
كه فضاي مطلوبي پيش روي بازار سهام قرار دارد و بر 
همين اساس الزم است كه روش هاي درست و صحيح 
ورود ب��ه اين بازار به مردم آموزش داده ش��ود. اين در 
حالي است كه افرادي كه رياست دولت سيزدهم را به 
دست خواهند گرفت نبايد توقع سود تضمين شده و 
بازاري بدون ريسك را در مردم به وجود آورند. ايجاد 
يك انتظار عظيم براي سودآوري تضمين شده ضربه 
مهلكي به اف��راد بدون اطالع كه قصد دارند تنها براي 
سود وارد اين بازار شوند خواهد زد، به خصوص اينكه 
بازارهاي موازي در حال ركود هس��تند و بازار سرمايه 
يكي از جذاب ترين بازارهاي مالي است. بازار سهام نيز 
ريس��ك خاص خود را دارد و پوشش ريسك از طريق 
ابزارهايي صورت مي گيرد و اگرچه تنوع ابزارها براي 
پيشگيري از ريسك تا حدودي باال است اما ما تنها موارد 
ناقصي از اين ابزارها را در بازار سرمايه به كار گرفته ايم. 
اين بدان معناست كه در مواردي همانند اختيار فروش 
تبعي، اجرا به صورت ناقص ص��ورت گرفته يا برخي 
 Short sell و Book Building موارد همچ��ون
هم اكنون در بازار سرمايه ايران كارايي الزم را ندارند؛ 
چراكه اختيار فروش تبعي به نحوي تدارك ديده شده 
كه فرد بايد دارايي پايه همان سهم را بخرد و معامالتي 
در بازار ثانويه وجود ندارد كه قيمت به واسطه عرضه و 
تقاضا كشف شود. در شرايط حال حاضر كه وعده هاي 
بس��ياري براي حمايت از بورس از س��وي نامزدهاي 
رياست جمهوري مطرح شده است، از فحواي صحبت 
اين افراد متوجه مي شويم كه آنها دغدغه هاي اهالي 
بازار سرمايه را متوجه شده و مي خواهند رفع مشكل 
كنند؛ ولي اين نگراني وجود دارد كه اگر دانش و اشراف 

به ادبيات بازار سرمايه وجود نداشته باشد، اين اشراف 
ناقص، منجر ب��ه تصميمات ناصحيح ش��ود و لطمه 
ديگري وارد كند. برخي اين انتظار را ايجاد مي كنند 
كه گويا در هر صورت، تضمين داده مي شود كه زيان 
احتمالي سهامداران جبران شود؛ در حالي كه جبران 
ضرر سهامداران در بازار سرمايه، ابزارهاي خاص خود 
را دارد و ايجاد انتظار مبني بر اينكه سودآوري باال در 
كوتاه مدت در بازار سرمايه و بورس تضمين شده است، 
يكي از ناصحيح ترين روش هايي است كه مي توان آن 
را به كار گرفت. درحال حاضر از زبان نامزدها اين طور 
اعالم مي شود كه بازار سرمايه و بازار پول متوليان مجزا 
دارند كه ش��امل بانك مركزي و شوراي عالي بورس و 
سازمان بورس اس��ت؛ پس تقويت استقالل سازمان 
بورس و بانك مركزي بايد صورت گيرد تا اين دو، از ابزار 
قرار گرفتن براي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت 
رها ش��وند؛ البته اين به معناي آن نيست كه اين دو از 
كمك به اجراي سياست هاي دولت دريغ كنند؛ بلكه 
بورس كه در حال حاضر به عنوان ابزاري براي جبران 
كسري بودجه دولت وسط ميدان آمده، عمل نكند و 
با انتشار اوراق بسيار هنگفت، بازار را تحت الشعاع خود 

قرار ندهد. 

 عليرضا تاج بر
 كارش�ناس و تحليلگ�ر 
بازارس�رمايه در خص�وص 
انتخابات رياست جمهوري 
و بورس نوش�ت: م��ا انتظار 
داش��تيم در مناظره روز جمعه 
كانديداهاي رياست جمهوري در خصوص بورس نيز 
صحبت هايي شود، اما اينگونه نبود. به هرحال نيمي 
از كشور درگير اين مساله يعني بورس و بازارسرمايه 
هستند و زيان سنگيني بر روي آن داشته اند، همچنين 
سوءاستفاده هاي زيادي از اين موضوع شده و در مناظره 
هيچ اشاره اي به اين بازار نشد و تنها به كليت پرداخته 
شد. صحبت ها در مناظره به صورت كلي در خصوص 
اقتصاد و شعارگونه بود و در خصوص رسيدن به اهداف 
و جزييات مساله، صحبتي به ميان نيامد. به نظر بنده 
مناظره خوبي نبود و آن چيزي كه ما انتظار داشتيم، 
اين بود كه حداقل به صورت لساني از بورس حمايت 
ش��ود اما انجام نش��د و نظر بنده را برآورده نكرد البته 
بسياري از فعاالن بازار همين نظر را دارند. اين موضوع 
ناشي از بي برنامه بودن اغلب نامزد هاست. صحبت ها 
در خصوص اقتصاد به صورت كلي دس��ت نيافتني و 
پوپوليستي است. اينكه مي گويند چند صد هزار تومان 
يارانه مي دهيم با واقعيت ه��اي اقتصادي همخواني 

ندارند و بحثي پوپوليستي و غيركارشناسي است. 

 احمد اشتياقي
 كارش�ناس و تحليلگ�ر 
بازارس�رمايه در خص�وص 
بورس و انتخابات نوش�ت: 
نامزده��اي  بن��ده  ازنظ��ر 
رياست جمهوري برنامه جامع و 
كاملي در خصوص بورس و بازار سرمايه اعالم نكرده اند 
اما در حال حاضر بورس از متغيرهاي اقتصادي كالن 
جدا نيست، يعني اگر رييس دولت آينده متغيرهاي 
كالن اقتصادي را در چهار حوزه سروسامان دهد بورس 
نيز به نوبه خود و با تأثير از آن تصميمات روند صعودي 
يا نزولي مي گيرد. به نظر بنده چهار حوزه است كه يك 

رييس جمهور مي تواند براي آن برنامه داشته باشد و 
به صورت شفاف و عمومي اعالم كند كه به واسطه آن 
ما بتوانيم روند بازار سرمايه را پيش بيني كنيم. ا گر در 
خصوص مديريت نرخ ارز، مديريت نرخ س��ود، عدم 
قيمت گذاري دستوري و نحوه جبران كسري بودجه 
صورت شفاف و برنامه هاي خود را اعالم كند كه براي 
۴ سال آتي چه تصميماتي دارند، بازار سرمايه مي تواند 
ابهامات حال حاضر خود را برطرف كند و شرايط خود 
را با توجه به اينكه چه چيزي يا چه برنامه اي وجود دارد 
و چه اقدامي صورت بگيرد، س��ازگار سازد. به نظر من 
برنامه هاي كالني وجود دارد كه يك رييس جمهور بايد 
در پيش بگيرد تا بازار سرمايه گذاري همانند بورس، 
رش��د خود را آغاز كند. در حال حاضر رشد نقدينگي 
معضل بازار س��رمايه اس��ت و چندي پيش سران قوا 
يك مصوبه 7 بندي داشتند كه هنوز هم ابالغ نشده و 
مسير قانوني خود را طي نكرده است. اين مصوبه بايد 
به رهبري ابالغ شود و ايشان 7 بند را تاييد و درنهايت در 
بازار اجرايي شود. به عقيده من اين مصوبه 7 بندي كه ۵ 
بند آن ناظر ورود نقدينگي به بازار است مي تواند كمك 
شاياني به وضعيت كند و ديگر نيازي نيست تصميمات 
آن چناني براي بازار سرمايه گرفته شود. رييس دولت 
آينده اگر تصميم��ات كالن اقتصادي را به طور كامل 
انجام دهد، بازار س��رمايه نيز تغيير وضعيت مي دهد 
و قاعدتًا مهم ترين كارهايي كه بايد انجام دهد همان 
پيگيري مصوبه هفت بند س��ران قوا است كه رهبري 
ابالغ كند. اگر رييس دولت آتي اين كار را انجام دهد، 

بازهم بورس روند رو به رشد خود را در برمي گيرد. 
طي سال گذشته مردمي كه به هر حال به خاطر ويروس 
كرونا بيكار ش��ده بودند و هم درآمد كمتري داشتند 
براي سرمايه گذاري سودآور به بورس پناه بردند و يك 
اميدي در دل اين افراد ايجاد شد اما اين اميد با غارت و 
سوءاستفاده برخي از افراد تبديل به نااميدي شد. نيازي 
نيس��ت به مردم صدقه بدهيم يا رقم يارانه را افزايش 
دهيم؛ كافي است طرز كسب درآمد به عنوان شغل دوم 
از همين بورس و بازارسرمايه را به مردم آموزش دهيم و 
امكانات آن را فراهم كنيم و جلوي هرنوع سوءاستفاده 
در اين بازار را بگيريم. همين موضوع يك درآمد بسيار 
مطلوبي براي مردم ايجاد مي كند اينكه بگوييم چند 
صد هزارتومان يارانه مي دهيم، كاماًل غير كارشناسي 
بوده با واقعيت هاي اقتصادي كش��ور منطبق نبوده و 
نيس��ت، تنها به تورم دامن مي زند. به طوركلي در اين 
مناظره به تخريب طرف مقابل پرداخته شد )يعني هر 
نامزد، نامزد ديگري را تخريب مي كرد( و در خصوص 
كليت اقتصاد، آموزش و پرورش، بحران آب، استفاده 
از ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه كشور صحبت نشد. 
بورس يكي از موارد بس��يار مهم در ارتباط با جامعه و 
مردم است و درباره بسياري موضوعات صحبت نشد 
و تنها ش��اهد يك مناظره با قص��د تخريب يكديگر و 

صحبت هاي بدون هدف و غير كارشناسي بوديم.

 سهيال نقي پور
 كارش�ناس و تحليلگ�ر 
بازارس�رمايه در خص�وص 
انتخابات و بورس نوش�ت: 
انتخاب��ات س��يزدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري ب��ه همراه 
شش��مين دوره ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا، 
مي��ان دوره اي مجلس ش��وراي اس��المي و خبرگان 
رهب��ري ۲۸ خردادماه ب��ه صورت همزم��ان برگزار 

مي شود. يكي از مهم ترين ش��اخصه هاي امروز براي 
انتخاب شدن در ذهن مردم ايران، موضع گيري هاي 
اقتصادي و برنامه ه��اي كانديداتوري ها نس��بت به 
بورس، جلوگيري از تورم، بهبود اقتصاد كشوراست. 
از وعده حل يك شبه مشكل بورس تا تشكيل صندوق 
مال باخت��گان و به ظاه��ر نامزده��اي انتخابات تنها 
به دنبال مثبت ش��دن شاخص هس��تند. همانطور 
كه مي بيني��م با وعده هاي رنگارنگ ه��م بازار بورس 
س��بزپوش نش��د. هر ي��ك از هفت نام��زد داوطلب 
 انتخابات رياس��ت جمهوري براي س��بز شدن بازار 

پر نوسان بورس وعده ها و طرح هايي ارايه دادند اما هنوز 
تأثيري بر سرمايه گذاران و سهامداران نداشت.

س��يد ابراهيم رييس��ي: نامزد س��يزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري سه شنبه ۲۵خرداد وارد 
تاالر بورس تهران ش��د و وعدهايي اعم از اينكه بايد 
صندوق جبران خس��ارت فعال شود تا مردم اعتماد 
كنند و منابع صندوق قابل تأمين است و اواًل صندوق 
تثبيت در بورس هست و اين مبلغ قابل تأمين براي 
دولت اس��ت. ب��ورس جاي جبران كس��ري بودجه 
دولت نيست و نبايد اجازه داد حقوقي ها آن را دچار 
نوس��ان كنند. محس��ن رضايي: براي مالباختگان 
بورس برنامه هايي دارم و يك صندوق جبراني ايجاد 
مي شود. آمده ايم سپر مردم شويم نه اينكه مردم را 
سپر خود كنيم. شاخص بورس را به يك و نيم ميليون 

واحد مي رسانيم. 
م��ا ارزش س��هام را ب��ه يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
مي رسانيم و آن را كم كم افزايش مي دهيم و از سوي 
ديگر يك بيمه براي سرمايه گذاران ايجاد مي كنيم و 
سرمايه زير ۱۰۰ ميليون تومان را بيمه خواهيم كرد، 
چون ش��ما مي دانيد كه ۹۰ درصد سرمايه گذاران 
س��رمايه اي زير ۵۰ ميلي��ون دارند. اميرحس��ين 
قاضي زاده: سه روزه مي ش��ود مشكل بورس را حل 
كرد و همچنين بورس، رمز ارز و كرونا س��ه اولويت 
دولت قاضي زاده، اگر رييس جمهور شوم، پول هاي 
خارج شده توسط دولت را در قالب صندوق تثبيت به 
بازار بورس برمي گردانم. اولين كسي بودم كه ريشه 
بحران بورس را شناسايي و از تخلف شبيه به دزدي 
دولت از س��هامداران به عنوان وكيل مردم شكايت 
كردم؛ ۹ ماه اس��ت اين پرونده را بدون شعارزدگي 
دنبال مي كنم. عبدالناصر همتي: به دخالت در بورس 
اعتقادي ندارم، نبايد يك روز دامنه نوسان متقارن 
بگذارند يك روز بردارند يا يك روز محدوديت خريد 
بگذارند و يك روز بگويند كه بايد ۲۴ ساعت بگذرد 
تا بتواند درخواس��ت خود را وارد سيستم كند. من 
اعتقاد صد درصدي به بورس دارم، سقوط بورس هم 
داليل مختلفي دارد كه در يك زمان مناسب مفصل 
در خصوص آن توضيح خواهم داد. دولت من مي تواند 
بورس را احيا كند البته اين ادعا را ندارم كه اين كار را 
دو الي سه روزه انجام مي دهم، به اين شكل نمي توان 
با بورس برخورد كرد. محسن مهرعليزاده: عدم ارايه 
برنامه كلي و اكتفا به انتقاد از دولت و اعالم اعتقاد به 
كاهش مداخله دولت در امور اقتصادي و اجتماعي 
, كار بورس را به خود بورس بسپارند. سعيد جليلي: 
بازار سرمايه بايد محلي باش��د براي جذب مردم نه 
يك كوره اي براي س��وزاندن س��رمايه مردم . ايجاد 
شوراي ثبات بين نهاد هاي مالي )بانك مركزي، بيمه 
مركزي و بازار سرمايه( . بازار سرمايه بايد مطمئن و 
پايدار باشد و بايد با خطاها برخورد كرد و از تكرارآن 

جلوگيري كرد.
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روند نزولي در تاالر شيشه اي
ش��اخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري 
هفته يعني چهارش��نبه، ۲۶ خردادماه حدود دو 
هزار و ۴۶۰ واحد افت داش��ت ك��ه در نهايت اين 
ش��اخص به رقم يك ميلي��ون و ۱۴7 هزار واحد 
رس��يد. برپايه معام��الت در اي��ن روز بيش از ۶ 
ميليارد و ۲۱۳ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۴۶۸ ميليارد ريال داد 
و س��تد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
دو هزار و 7۸۶ واحد كاهش به ۳7۰ هزار و ۵۸۵ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( ب��ا يك هزار و 
7۹۱ واحد افت به ۲۳۸ هزار و ۳۳۱ واحد رسيد. 
ش��اخص بازار اول ۸۰۲ واحد و شاخص بازار دوم 
هشت هزار و ۳۹۴ واحد كاهش داشتند.حقوقي ها 
دراين روز حدود ۲۳۵ميلي��ارد تومان وارد بازار 
سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد سه هزار و 
۴۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۵درصد 
يعني 7۶۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدش��ان هش��ت درصد از كل معامالت شد. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در س��ه گروه »بانك ها و موسس��ات اعتباري«، 
»فلزات اساس��ي« و »فرآورده ه��اي نفتي« رقم 
خورد در حال��ي كه برآيند معام��الت گروه هاي 
»محصوالت ش��يميايي« و »س��اير محصوالت 
كاني غيرفلزي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه 
نماد »فوالد«، »وملل« و »شپنا« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، 
توج��ه حقيقي ه��ا نيز بيش��تر به »ش��صدفح«، 
»كپش��ير« و »خاهن« معطوف بود.عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، ش��ركت پتروش��يمي نوري 
 با نماد »نوري« ب��ا 7۲۱ واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با ۶۹۲ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »ش��پنا« با ۳۴۴ واحد، گسترش 
نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۲۹۹ واحد، 
پااليش نفت تبريز با نماد »شبريز« با ۲۶۰ واحد، 
پتروش��يمي خارك با نماد »ش��خارك« با ۲۱7 
واحد و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با 
نماد »پترول« با ۲۱۴ واحد و پتروشيمي پرديس 
با نماد »ش��پديس« با ۱۲۱ واحد تاثير مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با ۸۱۱ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 
نماد »فارس« با 7۵۳ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شس��تا« با ۵۰۸ واحد، 
اي��ران خودرو با نم��اد »خودرو« ب��ا ۲۴۴ واحد، 
كش��تيراني جمه��وري اس��المي ايران ب��ا نماد 
»حكش��تي« با ۲۴۱ واحد، قن��د اصفهان با نماد 
»قصفها« با ۲۰۴ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
استان خوزستان با نماد »وسخوز« با ۱۹۶ واحد، 
بانك ملت با نماد »وبمل��ت« با ۱۶۸ واحد، بانك 
ص��ادرات ايران با نماد »وبص��ادر« با ۱۵۰ واحد، 
بانك تج��ارت با نماد »وتج��ارت« با ۱۴۹ واحد، 
سايپا با نماد »خساپا« با ۱۱۶ واحد، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۱۱۵ واحد و 
بانك پارسيان با نماد »وپارس« با ۱۰۸ واحد تاثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اي��ن گزارش، روز چهارش��نبه ش��ركت 
صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، ليزينگ 
كارآفرين با نماد »ولكار«، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »شپنا«، گسترش س��رمايه گذاري ايران 
خودرو با نماد »خگس��تر«، ايران خودرو با نماد 
»خ��ودرو«، صنعتي زر ماكارون ب��ا نماد »غزر« 
و س��ايپا با نماد »خس��اپا« نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه دو ميليارد و ۲۱۹ هزار برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و ۳۸۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در آخري��ن روز كاري هفت��ه ش��اخص فرابورس 
نيز نزدي��ك به ۶۸ واحد كاهش داش��ت و بر روي 
كانال ۱7 ه��زار و ۲۹۴ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اي��ن بازار يك ميليارد و ۲۲7 هزار برگه س��هم 
به ارزش ۹۳ هزار و ۳7۲ ميليارد ريال دادوس��تد 
شد. روز چهارشنبه شركت بيمه تجارت نو با نماد 
»بنو«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، توكاريل با نماد 
»توريل«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، توسعه 
و عمران اس��تان كرمان با نماد »كرمان«، پاالش 
نفت الوان با نماد »شاوان«، پااليش نفت شيراز با 
نماد »شراز«، مجتمع صنايع الستيك يزد با نماد 
»پيزد«، كشتيراني درياي خزر با نماد »حخزر«، 
صنعتي بهپاك با نماد »بهپاك«، كشت و صنعت 
دشت خرم دره با نماد »زدشت«، بيمه پاسارگاد با 
نماد »بپاس«، ذوب روي اصفهان با نماد »فروي« 
و شهرسازي و خانه سازي باغميشه با نماد »ثباغ« 
تاثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل 
ش��ركت صنعتي مينو با نماد »غصينو«، سهامي 
ذوب آه��ن اصفهان با نماد »ذوب«، س��نگ آهن 
گهرزمين با نماد »كگهر«، گروه س��رمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، فرابورس ايران با 
نماد »فرابورس«، صنايع ماشين هاي اداري ايران 
با نماد »ماديرا«، قند شيروان قوچان بجنورد با نماد 
»قشير«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
بيمه دي با نماد »ودي« و توليد نيروي برق دماوند 
با نماد »دماوند« و مديريت انرژي تابان هور با نماد 
»وهور« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. در 
پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سرمايه، ارزش 
سهام عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۰.۵درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵۳۲ه��زار توماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۰ 
ميليون و ۴۲۳هزار تومان و ۱۹ ميليون و ۶۳۵هزار 
تومان رس��يد. با احتس��اب اين موض��وع، ارزش 
۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 
عدالت به ۶ ميليون و ۲۵۳هزار تومان رسيده است.

رانت ميلياردي برخي فوالدسازان
تسنيم| طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس اظهار داش��ت: اين كميس��يون، طرحي را 
جهت عرضه كامل كاالهاي موجود در زنجيره فوالد 
در بورس كاال به تصويب رس��انده ك��ه با اجراي آن، 
سياست هاي يكپارچه بر كل بازار فوالد كشور حاكم 
خواهد ش��د و ديگر ش��اهد تبعيض در اين حوزه ها 
نخواهيم بود.طاه��ري ادامه داد: با ورود كل زنجيره 
توليد فوالد به بورس كاال از ابتدايي ترين مراحل توليد 
كه بخش محصوالت معدني اس��ت تا انتهايي ترين 
بخش هاي توليد، كار قابل رصد و پيگيري خواهد بود. 
با اين روش حتي مي توان ميزان دقيق خاك برداري 
و برداشت محصوالت معدني را رصد كنيم تا ببينيم 
چقدر از اين انف��ال مورد بهره ب��رداري قرار گرفته 
اس��ت. در مرحله بعد، مش��خص مي ش��ود، چقدر 
گندله و سنگ آهن در اختيار چه كساني قرار گرفته، 
همچنين آمار دقيقي از ميزان گندله و سنگ آهن و 
آهن اسفنجي، توليد شده و نيز ميزان توليد شمش 
و ورق فوالدي به دس��ت خواهد آمد و به اين ترتيب، 
بازار، شفاف شده و زير نورافكن تيزبين افكارعمومي، 
كارشناسان و مس��ووالن قرار خواهد گرفت و فساد 
و تخلف، مهار مي ش��ود.اين نماينده مجلس تاكيد 
مي كند كه در واقع، مش��كل امروز ما نبود شفافيت 
است و اگر همه چيز، عيان و قابل رديابي شود، آن گاه، 
سياست گذاري كارشناسي و كارآمد نقش ويژه اي 
در رش��د اقتصادي كش��ور خواهد داشت كه بستر 
ايجاد اين ش��فافيت در حوزه كااليي كشور، بورس 
كاالست.اين عضو كميس��يون صنايع و مجلس با 
اش��اره به اينكه بايد با سياستي واحد به كل زنجيره 
توليد نگاه كرد تا حق هيچ بخشي ضايع نشود، گفت: 
غيرهدفمند ب��ودن توزيع يارانه ه��ا به خصوص در 
صنعت فوالد باعث شده تا در وضعيتي ناخوشايند، 
بخش مربوط به حقوق مردم، ارزان فروشي شود، اما 
بخش مرتبط با منافع گروهي خاص، گران فروشي 
صورت گي��رد كه ورود كل اين زنجي��ره به بورس و 
كشف قيمت ها برمبناي عرضه و تقاضاي واقعي بازار 
به اين معضالت پايان مي دهد. وي با اشاره به اينكه 
در بازار برخي محصوالت مصرف زياد است اما توليد 
كم اس��ت يادآور ش��د: در اين ميان بازار سياه هايي 
ايجاد شده كه به دليل اشتباه در روند قيمت گذاري، 
عده اي محصوالت را خري��داري و به انبارهاي خود 
مي فرس��تند. همچنين بعضي شركت ها با تبادل و 
رابطه اي كه دارند ب��دون اينكه واقعًا توليدكننده يا 
مصرف كننده باش��ند به عنوان دالل در بازار حضور 
پيدا مي كنند و س��ودهاي كالني مي برند كه تاكيد 
مي ش��ود دليل بروز اين مش��كالت، نبود شفافيت 
و عرض��ه كامل فوالد در بورس بوده اس��ت.نماينده 
زنجان در مجلس با بيان اينكه محصوالت معدني با 
عرضه در بورس به طور طبيعي با رشد قيمت مواجه 
شد يادآور ش��د: امروز، بس��ياري از توليدكنندگان 
فوالد ك��ه س��ودهاي مطلوبي مي بردن��د به عرضه 
سنگ آهن در بورس اعتراض دارند. آنها مي خواهند، 
كماكان، س��نگ آهن را ارزان بخرن��د و محصوالت 
توليدي خود را با قيمت جهاني بفروشند. او معتقد 
 اس��ت: اگر فوالدي ه��ا مي خواهند محصول ش��ان 
را به قيمت جهاني بفروشند بايد محصوالت معدني را 
نيز به قيمت جهاني بخرند و اين منطقي و امكان پذير 
نيس��ت، اول زنجيره كه متعلق به مردم است قيمت 
ثابت داشته باشد، ولي باقي زنجيره با قيمت جهاني 
عرضه شود.طاهري در خصوص اعتراض فوالدسازان 
به مسووليت هاي اجتماعي كه دولت به آنها تكليف 
مي كن��د نيز تأكيد كرد: داش��تن مس��ووليت هاي 
اجتماعي كه بهانه فوالدس��ازان شده، چقدر هزينه 
براي آنها ايجاد مي كند؟ هزينه »مسووليت اجتماعي« 
فوالدسازان، بخش اندكي از رانت خواري كالن آنان 
اس��ت. اينكه مثاًل، ۱۰۰ ميليارد تومان رانت داشته 
باشند و كنار آن ۱۰ ميليون تومان به چند نفر جهيزيه 
بدهند، آيا معادله متناسب و برابري است؟ چه كسي 
به آنها اجبار مي كند كه اين مسووليت هاي اجتماعي 
را داش��ته باش��ند؟ آنها مي توانند مس��ووليت هاي 
اجتماع��ي را قبول نكنند، ولي در ع��وض مطابق با 
نرخ هاي جهاني محصوالت موردنيازش��ان را تهيه 
كنند تا هم ب��ه مردم و هم اقتصاد كش��ور، منفعت 
بيشتري برسد و مسووليت هاي اجتماعي« نيز بهانه 

دفاع از رانت خواري نشود.

عرضه متري مسكن در بورس 
طرح حمايتي از قشر آسيب پذير

غالمرضا سالمي، كارشناس اقتصاد مسكن گفت: 
براي عرضه مس��كن در بورس كاال به فاكتورهاي 
مختلفي نياز است و با توجه به آنكه عرضه مسكن 
در بورس كاال، طرحي جديد و منحصر به فرد بوده، 
نيازمند بررسي دقيق است. اين اقتصاددان با بيان 
اينكه عرضه مسكن در بورس كاال از طريق انتشار 
اوراق بهادار و براي مش��اركت انبوه س��ازان به نظر 
جذاب و عملياتي مي آيد، گفت: عرضه مسكن در 
ب��ورس كاال اگر تبديل به اوراق بهادار ش��ود مانند 
طرحي كه به عنوان پيش فروش متري مس��كن 
مطرح ش��ده، در كوتاه مدت براي افرادي كه توان 
خريد مس��كن ندارند مفيد است و البته با توجه به 
نوسان قيمت ها، بايد ريسك پذيري در اين زمينه در 
نظر گرفته شود. سالمي اظهار داشت كه در مجموع 
پيش فروش متري مسكن مي تواند طرحي حمايتي 
از افرادي باشد كه توان اقتصادي براي خريد مسكن 
را ندارند و از سوي ديگر به توسعه و توليد مسكن در 
كشور كمك كند.اين كارشناس اقتصاد مسكن در 
پايان با بيان اينكه عرضه مسكن در بورس كاال براي 
افراد س��رمايه گذاري مناسبي محسوب مي شود، 
تصريح ك��رد: يكي از ويژگي هايي كه عرضه متري 
مسكن در بورس كاال دارد اين است كه افراد از اين 
طريق به سرمايه گذاري بلندمدت در حوزه مسكن 
ترغيب شده و منابع حاصل از اين سرمايه گذاري نيز 

به بخش توليد مسكن هدايت مي شود.

»تعادل« يك روز مانده به انتخابات وضعيت وعده ها را بررسي مي كند

ترويج باورهاي نادرست اقتصادي

خبري از برنامه نبود

اگر دوازد ماه سال بخواهيم اين حقوق نصفه را پرداخت 
كنيم جمع آن مي شود ۴۴۱ هزار ميليارد تومان )به فرض 
دالِر ۲۰ هزار تومان، معادل ۲۲ ميليارد دالر.( براي اينكه 
بدانيم اين ۲۲ ميليارد دالر )يا همان ۴۴۱ هزار ميليارد 
تومان( چه مبلغ هنگفتي اس��ت، كافي است يادآوري 
كنم اگر روزي دو ميليون بش��كه نفت صادر كنيم )كه 
فعال شوخي است( و هر بشكه را ۵۰ دالر حساب كنيم، 
در سال مي شود ۳۶.۵ ميليارد دالر درآمد ناخالص. )دقت 

بفرماييد »ناخالص«!( يعني فقط دوس��وم درآمد نفتي 
كشور مي رود بابت حقوق به زنان خانه دار. تازه اين نصِف 
كف حقوق بود و تازه در طرح اين نامزد قرار است حقوق به 
ميزان فرزندان افزايش يابد...اگر از نامزدي كه اين وعده را 
مطرح كرده بپرسيد اين مبلغ هنگفت را از كجا مي آوريد، 
البد، مي گويند: »كشور ما فقير نيست. بي پول نيست. 
ام��ا پول ها به جيب از ما بهت��ران مي ره!«اما چه عنواني 
مي توان به اين پاسخ داد؟ بگذريم... مي توان در اينجا بحث 

اقتصادي مفصلي را آغاز كرد و پرس��يد گذشته از اينكه 
اصال منابع الزم وجود ندارد، اين طرح هاي سوسياليستي 
عجيب  وغريب طبق چه موازيني تعريف شده و از كجا 
مي آيد؟ چه عواقبي دارد؟ مگر مي شود به آساني دولت 
را ناگهان چنين بدهكار كرد؟ و اصاًل تحميل اين بدهي 
به دولت به معناي اين اس��ت كه دولت بايد خود را چند 
برابر بزرگ كند و اين يعني آزمودن آزموده هايي كه تن و 
بدن هر فرد باتجربه اي را مي لرزاند. اما اصاًل جاي مباحث 

اقتصادي نيست... مساله فقط يادآوري آن است كه اين 
سازوكار انتخابات چنين عارضه هاي دلسردكننده اي را 
در خود دارد. حرف ها، شعارها و وعده هايي به سوي جامعه 
پرتاب مي شود كه نتيجه آن ترويج »خرافات اقتصادي« 
است، بس��ط بي اعتمادي به نفس فرايندهاي سياسي 
و در نهايت بي حس��ي اجتماعي و ناكارآمدي روزافزون 
ساختاري كه نمي خواهد سازوكارهاي اساسي و بنيادي 

حكومتداري خود را اصالح كند.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
پس از گذشت 11 ماه از آغاز فعاليت بورس امالك در 
كشور به نظر مي رسد، كاركرد اين بورس به عرضه اموال 
غيرمنقول مازاد بخش عمومي و بانك ها محدود شده 
و نتوانسته اس��ت با طرح هايي همچون فروش متري 
مس��كن، گامي در جهت پس انداز و خان��ه دار كردن 
م��ردم بردارد. عرضه مس��كن در بازار س��هام در ايران 
دستكم به اندازه يك دهه قدمت دارد. اما در تازه ترين 
دور جهش هاي ارزي و نوس��ان هاي اقتص��ادي كه از 
ابتداي سال 1397 آغاز ش��د و در پي آن از اواخر سال 
98 و تا نيمه اول س��ال 99 بازار سهام در كانون تمركز 
سرمايه گذاران قرار گرفت، بحث عرضه مسكن در بازار 
سرمايه بيش از هميشه بر سر زبان ها افتاد و در نهايت، 
در نخس��تين روزهاي مرداد ماه سال گذشته، بورس 
امالك در بورس كاال راه اندازي شد تا شايد معبري باشد 
از شكاف درآمد و هزينه خريد مسكن. شكافي كه طي 
سه سال گذشته شاخص دسترسي به مسكن را به باالي 
60 سال افزايش داده است و دستيابي به مسكن براي 
زوج هاي جوان و خانه اولي ها به رويايي دست نيافتني 
تبديل كرده اس��ت. در چنين شرايطي بود كه با هدف 
ممانعت از ذوب شدن قدرت خريد متقاضيان مصرفي، 
به جاي پس انداز پول به شكل سپرده بانكي در دوران 
ابرتورم، فروش متري مسكن از طريق بازار سرمايه مطرح 
شد. طرحي كه برخالف قدمتش، مجال اجرايي شدن 
در كشور نيافته است. طرح فروش متري، مي توانست 
به جاي پس انداز پول در بانك، فرصتي براي پس انداز 
متري مسكن در بازار سرمايه باشد. اما متاسفانه طي 11 
ماهه گذشته اين مساله در بورس امالك علمياتي نشده 
است. هر چند، اگر عملياتي هم مي شد، باز هم بسياري 
از خانوارهاي در اين مكانيسم، به دليل رشد جهش وار 

قيمت هاي مسكن، نمي توانستند خانه دار شوند.
در همين زمينه غالمرضا سالمي كارشناس اقتصاد 
مسكن به مهر گفت: براي عرضه مسكن در بورس كاال 
به فاكتورهاي مختلفي نياز است و با توجه به آنكه عرضه 
مسكن در بورس كاال، طرحي جديد و منحصر به فرد 

بوده، نيازمند بررسي دقيق است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه عرضه مسكن در بورس كاال 
از طريق انتشار اوراق بهادار و براي مشاركت انبوه سازان 
به نظر جذاب و عملياتي مي آيد، گفت: عرضه مسكن 
در ب��ورس كاال اگر تبديل به اوراق بهادار ش��ود مانند 
طرحي كه به عنوان پيش فروش متري مسكن مطرح 
شده، در كوتاه مدت براي افرادي كه توان خريد مسكن 

ندارند مفيد اس��ت و البته با توجه به نوسان قيمت ها، 
بايد ريسك پذيري در اين زمينه در نظر گرفته شود.

سالمي اظهار كرد كه در مجموع پيش فروش متري 
مسكن مي تواند طرحي حمايتي از افرادي باشد كه توان 
اقتصادي براي خريد مسكن را ندارند و از سوي ديگر به 

توسعه و توليد مسكن در كشور كمك كند.
مشاور وزير سابق راه و شهرسازي در امور تأمين مالي، 
با بيان اينكه عرضه مس��كن در بورس كاال براي افراد 
سرمايه گذاري مناسبي محس��وب مي شود، تصريح 
كرد: يكي از ويژگي هايي كه عرضه متري مسكن در 
بورس كاال دارد اين اس��ت كه اف��راد از اين طريق به 
سرمايه گذاري بلندمدت در حوزه مسكن ترغيب شده 
و منابع حاصل از اين سرمايه گذاري نيز به بخش توليد 

مسكن هدايت مي شود.

     شفافيت و حذف سوداگري
در اين حال، به اعتقاد برخي از كارش��ناس بازار مسكن 
مهم ترين دس��تاورد بورس امالك، ش��فافيت و حذف 
س��وداگري اس��ت. ش��فافيت نتيجه مس��تقيم ورود 
شركت هاي ذي نفع به بورس مسكن است. بايد جلوي 
دالل بازي ها و التهاب آفريني ها در حوزه مسكن گرفته 
شود و نظام سرمايه پذيري بازار مسكن اصالح و ميزان 
عمل به تعهدات از س��وي سازندگان 100 درصد رصد 
 شود و نظارت عالي بر آنها شكل  گيرد و سازنده نمي تواند 
به هر دليل در انجام پروژه ها تاخير كند و مهم تر اينكه با 

ورود حوزه مسكن به بورس نظام دالل گري وسوداگري 
كاهش مي يابد.به باور اين دس��ته از كارشناس��ان، در 
حال حاضر هر نهاد دولتي، بانكي، حكومتي، شركتي، 
خصولتي و ... با نظام سرمايه پذيري و سرمايه گذاري و 
خريد و فروش ملك به نوعي درگير مي شوند و خواهي 
نخواهي شفافيت در عملكرد آنها وجود ندارد. بانك به 
دليل محدوديت هاي موجود در اساس��نامه خود، يك 
ش��ركت موازي تش��كيل مي دهد و فعاليت در صنعت 
ساختمان را به طور غير مستقيم پيش مي برد. بانك هم 
سرمايه گذاري كرده و هم از س��پرده هاي مردم به اين 
پروژه تخصيص داده اس��ت، اما چون سازنده نمي تواند 
س��رمايه بانك را برگرداند، دلخوش به اين اس��ت كه از 
محل اين پروژه، به بانك ملك مي دهم. بانك مستاصل 
از بازگردان��دن اين اعتبار مي پذيرد كه يك بخش��ي از 
امالك اداري- تجاري و مسكوني را قبول كند. بعد اين 
امالك را بايد به مزايده بگذارد و به مردم بدهد. بي گمان 
در اين چرخ��ه معيوب و غلط نظام س��رمايه پذيري و 
سرمايه گذاري در حوزه مسكن، تمام ارگان ها و نهادها و 
شركت هاي دولتي، انتظامي و ارتش و... درگير شده اند و 
دلخوش به اين هستند كه سرمايه اعضاي سازمان خود 
را ارتقا مي دهند. اما اين راه حلش نيست. راهكار علمي اين 
است كه اجازه دهيم شركت هاي مدعي كه شفاف عمل 
مي كنند، به بورس مسكن ورود پيدا كنند و افراد عادي 
هم بروند و از آنها خريد كنند. ايرادي ندارد. تا اينجا همه 
چيز شفاف است. در نتيجه بايد از اين فضا استقبال كنيم. 

     تبعات شفافيت در بازار مسكن
در اين حال، برخي از انبوه سازان بر اين باورند كه بورس 
مسكن منجر به افزايش قيمت ها و سوداگري بيشتر در 
بازار مسكن خواهد شد. اين در حالي است كه بورس 
محلي است براي ارايه يك سبد سرمايه گذاري. و اين 

اظهارات تبعات ناشي از شفافيت ارزيابي مي شود. 
به باور اين دسته از كارشناسان مسكن، در شرايطي كه 
قيمت مسكن به گونه اي شكل گرفته كه مردم عادي 
و سرمايه هاي خرد امكان سرمايه گذاري مستقيم در 
آن را ندارند، بورس مسكن مي تواند شرايطي را فراهم 
آورد كه مردم بتوانند چند متر واحد مسكوني بخرند. 
چرا كه انبوه سازان و شركت هاي ساختماني زماني كه 
احساس كند كه ارزش شركت متبوع آنها، وابسته به 
ارزش سهام است و بايد پاسخگو باشد و بايد گام به گام 
به سهامدارانش گزارش بدهد، مجبور است، براساس 
تعهداتش عمل كند. بنابراين بورس مس��كن نوعي 

مميزي و اعتبارسنجي است.

     عرضه افزايش نيافت
پيش از اين، مديران ب��ورس يكي از ويژگي هاي مثبت 
بورس ملك را افزايش عرضه مس��كن اعالم كردند، اما 
آنچه طي 11 ماه گذشته مشاهد شد، صرفا عرضه امالك 
بزرگ مقياس متعلق به نهادها و سازمان ها بود. البته در 
سال گذشته هم اغلب كارشناسان مثبت انديش درباره 
بورس امالك صرفا به ايجاد ش��فافيت در بازار مس��كن 
اميدوار بودند و عرضه مس��كن را در مراحل رونق و بلوغ 
بورس امالك پيش بيني مي كردند.افزون بر اين، برخي 
كارشناسان ناهمگن بودن مسكن را دليلي براي نامناسب 
بودن ورود مسكن به بورس اعالم كرده و مي كنند. اما در 
مقابل به اعتقاد گروهي ديگر از كارشناسان مسكن، بورس 
مسكن اين نيست. در گام اول بحث بورس مسكن، جلب 
و جذب سرمايه است. از اين رو الزاما سرمايه گذار خواهان 
دريافت واحد مسكوني نيست. آيا مثال وقتي فردي سهام 
يك شركت فعال در حوزه »مس« را مي خرد، در انتهاي 
سال به سرمايه گذار »مس« مي دهند؟ فرض كنيد االن 
بر اساس پروژه اي قرار اس��ت در بافت فرسوده 20 هزار 
واحد بازسازي شود. پروژه تعريف مي شود. از اين رو، اول 
نگاه بر اين است كه چرخه ساخت و ساز و توسعه مسكن 
از طريق سازمان بورس ارتقا يابد. كما اينكه هدف اصلي 
بورس اين است كه چرخه توليد را در كشور رونق دهد. 
البته يك سري ايراداتي در تحقق اين هدف وجود دارد و 

اثر كمرنگي در توليد دارد. 
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افزايش وام مسكن ملي
به ۲۵۰ ميليون تومان

طبق ش��نيده ها، وام بانكي طرح اقدام ملي مسكن از 
150 ميليون تومان به 250 ميلي��ون تومان افزايش 
مي يابد. يك مقام آگاه در گفت وگ��و با ايلنا از افزايش 
سقف وام مسكن ملي به 250 ميليون تومان خبر داد 
كه شامل ثبت نامي هاي جديد مي شود.هرچند به دليل 
سفر معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به 
سوريه هنوز موضوع به صورت رسمي اعالم نشده اما 
ش��نيده ها از منابع موثق حاكي از آن است كه فرآيند 
افزايش ميزان تسهيالت توسط وزارت راه و شهرسازي به 
انجام رسيده و متقاضيان جديد طرح اقدام ملي مسكن 
امكان دريافت تسهيالت 250 ميليون توماني را خواهند 
داشت. به همين علت انتظار مي رود با افزايش سقف وام 
طرح اقدام ملي مسكن، اين طرح با استقبال بسيار بااليي 
مواجه شود. هفته گذشته »محمود محمودزاده«معاون 
مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از آغاز مرحله 
پنجم ثبت نام متقاضيان اين طرح در 246 شهر كشور 
خبر داده بود و اين ثبت نام تا پايان روز جاري هم ادامه 
دارد و قرار بر اين است كه به ثبت نامي هاي جديد نيز 
اين وام تعلق گيرد.بايد ديد با اين ميزان تامين مالي كه 
به واسطه افزايش سقف تسهيالت اعطايي طرح اقدام 
ملي مس��كن صورت گرفته و به دنبال آن سهم آورده 
متقاضيان به ش��دت كاهش خواهد داشت، استقبال 
مردم تا چه حد افزايش خواهد داش��ت.گفتني است 
در حال حاضر 530 هزار واحد مسكن ملي در سراسر 
كشور در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و مرحله پنجم 

ثبت نام مسكن ملي هم آغاز شده است. 

آخرين وضعيت پروازهاي 
خارجي آزاد و ممنوعه كرونايي

در پي شيوع ويروس كرونا و به ويژه بروز واريانت انگليسي 
اين ويروس در جهان، ممنوعيت و محدوديت هاي سفر 
به صورت زميني و هوايي روز به روز و با و موج هاي جديد 
بيشتر و بيشتر مي ش��ود كه البته اخيرا درپي كنترل 
اين بيماري و گس��ترش واكسيناسيون در كشورهاي 
مختلف، پروازها و سفرهاي هوايي به سمت از سرگيري 
سوق پيدا كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، در پي شيوع 
ويروس كرونا و خصوصا گسترش واريانت انگليسي در 
جهان محدوديت هاي كرونايي به ويژه در حوزه پروازهاي 
خارجي روز به روز بيشتر شد و كشورهاي متعددي در 
ليست س��ياه و ممنوعه براي پروازهاي مسافري قرار 
گرفتند. بر اساس آخرين وضعيت اعالم شده از سوي 
سازمان هواپيمايي كش��وري درباره مقاصد ممنوعه 
براي پروازهاي خارجي 15كش��ور از جمله فرانس��ه و 
پاكستان در فهرست مقاصد ممنوعه پروازي به دليل 
شيوع واريانت انگليسي كرونا قرار داشتند و 26 كشور 
نيز در فهرست كشورهاي پر خطر بودند كه پرواز به اين 
مقاصد با محدوديت همراه بود و مسافران ملزم به رعايت 
پروتكلهاي خاص��ي در اين زمينه بودند. به اين ترتيب 
مقاصد پروازي ممنوعه كرونايي به 13 كشور كاهش 
پيدا كرد. يعني در شرايط فعلي هند، بوتسواني، برزيل، 
جمهوري چك، عراق، استوني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، 
موزامبيك، اسلواكي، آفريقاي جنوبي و زامبيا در ليست 
كشورهاي با شرايط ويژه داراي واريانت انگليسي قرار 
دارند پرواز به اين مقاصد ممنوع اس��ت. از سوي ديگر 
فرانس��ه، پاكس��تان، آلباني، آندورا، بحرين، بوليوي، 
بوسني و هرزگوين، كلمبيا، مصر، اكوادور، مجارستان، 
اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، مالت، مولداوي، مونته نگرو، 
مقدونيه ش��مالي، فلسطين، سنت لوسيا، صربستان، 
سيشل، اسلووني، سوئد، سوريه، تانزانيا و امارات متحده 
عربي در ليست كشورهاي پرخطر با بروز باالي بيماري 
قرار دارند اما پرواز به آنها ممنوع نبوده و نيازمند پروتكل ها 
و محدوديت هاي كرونايي خاصي است. البته بر اساس 
آخرين آمار دريافت ش��ده از س��وي خبرنگار ايسنا به 
زودي محدوديت هاي بيشتري برداشته مي شود چرا 
كه در بسياري از كشورهاي جهان شيوع ويروس كرونا 
تا حد بسيار زيادي كنترل شده و واكسيناسيون نيز در 
سطح وسيعي انجام گرفته است. به نظر مي رسد دوباره 
پروازهاي خارجي ايران روند افزايشي به خود گرفته و 

آسمان ايران رونق بيشتري بگيرد.

افزايش قيمت مسكن
بعد از انتخابات؟ 

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
گف��ت: اقدامات دولت و مجلس ش��امل طرح اقدام 
ملي مس��كن، ماليات بر خانه ه��اي خالي و كنترل 
ب��ازار اجاره در ثبات بازار مس��كن موثر بوده و بعد از 
انتخابات نيز دليلي بر افزايش قيمت مسكن وجود 
ندارد. محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
بازار مسكن يك بازار چندوجهي است كه نوسانات آن 
چندان به موضوعات درون بخشي مربوط نمي شود 
و بازارهاي موازي روي آن تاثير مي گذارد. وي افزود: 
طي حدود سه س��ال گذشته كه بازار روند افزايشي 
به خود گرفته بود نمي ش��د به طور مطلق گفت اين 
موضوع ناشي از اقدامات مثبت و منفي يك بخش يا 
دستگاه اس��ت و يك بعدي به آن نگاه كرد. در حال 
حاضر نيز همينطور است. اما قطعا برنامه هاي وزارت 
راه و شهرسازي در ايجاد ثبات بازار مسكن در ماه هاي 
اخير تاثيرگذار بوده است. معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 530 هزار واحد 
مسكن ملي به مرحله اجرا رسيده است گفت: طرح 
اقدام ملي مسكن، ماليات خانه هاي خالي و اقداماتي 
كه براي كنترل بازار اجاره انجام شد تاثير خود را در 
بازار مسكن ايجاد كرده است. اما تاكيد مي كنم كه 
نمي توان از اين موارد به عنوان عوامل اصلي كاهش 
قيمت ها نام برد. محمودزاده درباره پيش بيني بازار 
مس��كن بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري گفت: 
دليلي بر افزايش قيمت مس��كن بع��د از انتخابات 
رياست جمهوري نمي بينم و اميدواريم هرچه جلوتر 
مي رويم با به ثمر رس��يدن پروژه ه��اي وزارت راه و 

شهرسازي، بازار از پايداري بيشتري برخودار شود.

بورس امالك چه كمكي به بازار ملك كرد؟

طرح بي فرجام  عرضه  متري  مسكن 

جو بايدن و والديمير پوتين براي نخستين بار در ژنو ديدار كردند 
نخس��تين دي��دار رس��مي والديمي��ر پوتي��ن، 
رييس جمه��وري روس��يه و ج��و باي��دن، همتاي 

امريكايي اش، در ژنو سوييس برگزار شد.
دور نخست مذاكرات جو بايدن، رييس جمهوري امريكا 
و والديمير پوتين، همتاي روس او، درباره مسائل مورد 
مناقشه دو كشور پس از تقريبا دو ساعت به پايان رسيده 
است. اين نخستين ديدار روساي جمهوري دو كشور 

پس از روي كار آمدن جو بايدن در كاخ سفيد است.
در ابت��داي اي��ن دي��دار، والديمير پوتي��ن در مورد 
»ثمربخش« بودن گفت وگوي رو در رو ميان سران دو 
كشور ابراز اميدواري كرد. او همچنين از جو بايدن به 
خاطر ابتكار عمل براي برگزاري اين نشست قدرداني 

كرد.
باي��دن نيز با تاكيد ب��ر اينكه دي��دار رو در رو همواره 
كارسازتر است، افزود سران امريكا و روسيه مي كوشند 
تا در اي��ن گفت وگوها حوزه هاي هم��كاري و منافع 
مشترك خود را مشخص كنند. ديدار نخست دو رهبر 
روز چهارشنبه 26 خرداد در يك بناي تاريخي مشرف 

به درياچه شهر ژنو با نام »ويال ال گرانژ« برگزار شد.
آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا، و سرگئي الوروف 
همتاي روس او نيز در نشست نخست حضور داشتند 
و هر دو ط��رف، با همراهي يك مترجم گفت وگوها را 
آغاز كردند.نشست روساي جمهوري امريكا و روسيه 
در شرايطي انجام مي شود كه روابط ميان دو كشور به 
سطح بس��يار نازلي افت كرده است؛ حمله هكرهاي 
روس به تاسيس��ات امريكاي��ي و همچنين برخورد 

كرملين با مخالفان پوتين از جمله مسائلي است كه 
به تنش هاي موجود ميان مقامات امريكايي و روسي 

دامن زده است.
رييس جمهوري امري��كا پيش از اين گفت��ه بود كه 
از روس��يه مي خواهد دس��ت از تالش براي مداخله 
در انتخابات امريكا، حمالت س��ايبري و تهديد حق 
حاكميت اوكراين بردارد و همچنين الكسي ناوالني، 
چهره سرشناس مخالف كرملين، را آزاد كند.امريكا، 
روسيه را به دخالت در انتخابات رياست جمهوري سال 
2020 و حمله هكرهاي وابسته به كرملين به نهادهاي 
دولتي امريكا متهم مي كند. روسيه اين اتهامات را رد 
كرده و در مقابل مي گويد نهادهاي غيردولتي امريكا در 

امور داخلي اين كشور مداخله مي كنند.
كارشناسان از ديدار پوتين و بايدن كه قرار است عصر 
امروز در ژنو سوييس برگزار شود ارزيابي هاي متفاوتي 
ارايه كرده اند، برخي آن را منجر به گرم ش��دن روابط 
مي دانند، ع��ده اي هم اين ديدار را به دوئلي تش��بيه 
مي كنند كه به بدتر شدن روابط مي انجامد و افرادي 

هم آن را بي تاثير مي دانند.
ديدار روساي جمهوري امريكا و روسيه در ژنو پس از 
اتمام اجالس »گروه 7« در بريتانيا و نشس��ت ناتو در 

بلژيك، انجام مي شود.
رييس جمهور روسيه در كنفرانس خبري بعد از ديدار 
با »جو بايدن« از توافق با وي درباره بازگشت سفراي دو 

كشور به پست هاي خود خبر داد.وي در اين خصوص 
گفت: درباره بازگشت سفرا به پست هاي خود توافق 

كرديم. اين مساله حل شده است.
پوتين در اين ارتب��اط كه چه زماني اين اتفاق خواهد 

افتاد، اظهار داشت، اين مساله »كاماًل فني« است.
رييس جمهور روسيه در خصوص مسائلي كه در اين 
نشس��ت با همتاي امريكايي خود به آنها پرداخت نيز 
اظهار داشت: موضوعاتي مانند ثبات استراتژيك، امنيت 
منطقه اي و تهديدهاي سايبري مورد بحث قرار گرفت.

وي گفت: موضوعات اين گفت وگو به احتمال بسيار 
براي همه شناخته شده است، ثبات استراتژيك، امنيت 
سايبري، درگيري هاي منطقه اي، روابط تجاري و ما 
همچنين درباره همكاري در قطب ش��مال صحبت 
كرديم. اياالت متحده و روس��يه مس��ووليت ويژه اي 
براي ثبات استراتژيك به عنوان قدرت هاي هسته اي 
دارند.پوتين در ادامه بيان داشت روسيه و امريكا قرار 
اس��ت رايزني درباره امنيت س��ايبري را آغاز كنند و 
هر دو طرف بايد در اي��ن خصوص تعهدات خاصي را 
بپذيرند.او در خصوص اوكراين هم توضيح داد، بايدن 
با حل مس��اله اوكراين از طريق توافق نامه مينس��ك 
موافقت كرده اس��ت. پوتين اظهار داش��ت: معتقدم 
رييس جمهور امريكا موافق است كه توافق نامه هاي 
مينسك راه حل درگيري ها در شرق اوكراين است. تا 
جايي كه من متوجه شدم، رييس جمهور بايدن موافق 
است كه اساس حل و فصل در اوكراين بايد توافقنامه 

مينسك باشد.  

وزير خارجه سوييس گفت كه جو بايدن از ايفاي نقش 
س��وييس در مس��ائل ايران قدرداني ك��رد و گفت كه 
واشنگتن آماده حمايت از كانال بشردوستانه در اين راستا 

براي ارسال كاال به ايران است.
همزمان با تداوم تحريم هاي غيرقانوني و غيرانس��اني 
امريكا عليه مردم ايران، جو بايدن در مالقات با وزير امور 
خارجه سوييس، مدعي حمايت از كانال مالي كمك هاي 

بشردوستانه در قبال ايران شده است.
به گزارش تارنماي »سوييس اينفو«، ايگناسيو كاسيس 
وزير خارجه س��وييس روز گذش��ته پس از ديدار وي و 
رييس جمهوري سوييس با جو بايدن رييس جمهوري 
امري��كا در ژنو خاطرنش��ان ك��رد: ما بايد مس��ووليت 

چالش هاي جهاني را برعهده بگيريم.
وي در ادامه به فعاليت هاي ميانجي ميان ايران و امريكا 
و همچنين اقدامات بشردوستانه در اين راستا اشاره كرد 

و گفت: اين مهم است كه ما اين مسير را ادامه دهيم.
وزير خارجه س��وييس بدون اشاره به تداوم تحريم هاي 
ظالمانه و ضدبش��ري دولت امريكا عليه مردم ايران كه 
مانع از حتي ارسال دارو براي بيماران صعب العالج در ايران 
شده است، گفت كه جو بايدن از ايفاي نقش سوييس در 

مس��ائل ايران قدرداني كرد و گفت كه واشنگتن آماده 
حمايت از كانال بشردوستانه در اين راستا براي ارسال 

كاال به ايران است.
در اين مالق��ات درحالي از كانال مالي س��وييس براي 
تسهيل كمك هاي بشردوس��تانه صحبت شده است 
كه دولت جو بايدن همچنان تحريم هاي ضدانس��اني 

اتخاذ شده در دولت هاي سلف خود عليه ايران را حفظ 
كرده است.

بايدن در حالي مدعي حمايت از كانال بشردوستانه تحت 
مديريت سوييس در قبال ايران شده كه امريكا همچنان 
در مسير فشار حداكثري عليه جمهوري اسالمي ايران 
گام برداش��ته و هنوز هيچ نش��انه اي از كاهش فشار و 

تحريم هاي غيرقانوني كه در دولت پيشين امريكا اعمال 
شده، مشاهده نشده است.

ايران كه براي بيش از يك سال با همه گيري كرونا مواجه 
بوده در عين ح��ال با چالش كمب��ود دارو و تجهيزات 
پزشكي به دليل تحريم هاي غيرانساني واشنگتن روبرو 
شد اما كاخ سفيد نس��بت به لغو تحريم ها براي انتقال 
دارو به ايران بي توجه بوده است.خبرگزاري فرانسه نيز 
طي گزارش��ي عنوان كرد: امريكا وعده داده از مكانيزم 
س��وييس براي انتقال كمك هاي بشردوستانه به ايران 
حمايت بيشتري كند.وزير خارجه سوييس نيز در اين 
رابطه گفت: اين مكانيزم عمل مي كند اما به اندازه كافي 

مورد استفاده قرار نمي گيرد.
خبرگزاري فرانسه در ادامه اين گزارش خود تصريح كرد: 
از زم��ان خروج امريكا از بر ج��ام در دولت دونالد ترامپ 
و اعمال تحريم هاي ش��ديد عليه تهران، ايران با كمبود 

شديد دارو روبرو شد.
پس از روي كار آمدن جو بايدن در سمت رياست جمهوري 
امريكا، وي در راستاي بازگشت مجدد كشورش به برجام 
ابراز تمايل كرده و در اين مسير مذاكرات وين ميان ايران 

و اعضاي توافق هسته اي ادامه داشته است.

وزير خارجه سوييس: بايدن آماده حمايت از كانال مالي ايران است
تحريم

امسال بانك ها همكاري خواهند كرد؟

بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي از ساعت 12 
tem. ديروز ثبت نام وام وديعه مس��كن در س��امانه
erud.ir  آغاز شد.متقاضيان دريافت اين تسهيالت 
مي توانند با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملي مسكن 
به نشاني tem.mrud.ir براي دريافت اين تسهيالت 
نام نويسي كنند.آنگونه كه محمود محمودزاده معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده، 
آن دسته از متقاضياني كه شرايط مندرج در مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا را احراز كنند، بايد تا دو هفته 
بعد از معرفي به شعبه، مدارك خود را به بانك مربوطه 
ارايه دهند؛ در غير اي��ن صورت ثبت نام آنها كأن لم 
يكن تلقي مي شود.همچنين وي اعالم كرده كه به 
بانك ها ابالغ ش��ده حداكثر تا پايان آذر ماه امسال، 
تسهيالت مربوطه را به همه متقاضيان پرداخت كنند.
رقم تسهيالت وديعه مسكن درتهران، 70 ميليون 
تومان با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت 5 ساله است. 
همچنين ميزان اين وام در 8 كالنشهر كرج، كرمانشاه، 
قم، اهواز، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز: 40 ميليون 
تومان با نرخ س��ود 13 درصد و بازپرداخت 3 ساله و 
در ساير ش��هرها 25 ميليون تومان است.به گزارش 
خبرگزاري مهر، متقاضيان دريافت اين تسهيالت 
بايد متأهل يا سرپرس��ت خانوار باشند. متقاضيان 
بايد داراي اجاره نامه رسمي يا اجاره نامه ثبت شده در 
سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت و داراي كد 
رهگيري باشند.تاريخ انعقاد اجاره نامه واحد مسكوني 

بايد مربوط به 6 ماهه نخست سال 1400 باشد.

گاليه از بانك ها 
از زمان آغاز پاندمي كوويد -19 در اواخر س��ال 98، 
س��تاد ملي مقابله با كرونا در خرداد سال 99 با توجه 
به نابساماني بازار اجاره مس��كن، تصميم به اجراي 
بسته حمايتي از مستأجران كرد كه يكي از مهم ترين 
بندهاي آن، اعطاي تسهيالت وديعه مسكن به آنها 
بود.از همين رو، س��ال گذشته با ارقام به ترتيب 50، 
30 و 15 ميلي��ون تومان براي مس��تأجران تهراني، 
ساكنان كالنش��هرها و ديگر شهروندان تسهيالت 

وديعه اعطا شد.
با اين حال بسياري از متقاضيان از عدم اجراي دقيق 
مصوبه ستاد كرونا از سوي بانك ها مبني بر دريافت 
وثايق بانكي سنگين و تأكيد بر آوردن 3 ضامن كارمند 
رسمي يا همچنين تأخير در پرداخت اين تسهيالت 
گاليه هايي داشتند.همچنين برخي بانك ها اجاره 
نامه هاي تعدادي از متقاضي��ان را نمي پذيرفتند يا 
اينكه بانك هاي شهر ري اعالم مي كردند كه اين شهر 
جز تهران نيست و مستقل است و مستأجران مشمول 
وام 15 ميليوني مي ش��وند ن��ه 50 ميليون توماني.
اين در حالي اس��ت كه برخي بانك ها نيز اعالم كرده 
بودند كه تعدادي از دريافت كنندگان اين تسهيالت با 
سوءاستفاده از ضعف سامانه بانك اطالعاتي وزارت راه و 
شهرسازي كه نتوانسته برخي افرادي كه ملك دارند را 
شناسايي و از سامانه حذف كند، اقدام به تهيه اجاره نامه 

صوري و دريافت اين تسهيالت كرده اند.

سال گذشته چند نفر وام وديعه گرفتند؟
بر اس��اس اين گزارش، سال گذش��ته 920 هزار نفر 
ثبت نام كردند كه از آنها 828 هزار نفر حائز ش��رايط 

شناخته شدند.
355 هزار نفر از 828 هزار نفر متقاضي واجد شرايط، 
بانك مورد نظر خود را در سامانه مذكور ثبت كرده و از 
بانك معرفي شده، پيامك دريافت كردند.230 هزار 
نفر از اين 355 ه��زار نفر مدارك الزم را به بانك هاي 
عامل ارايه و پرونده تسهيالت وديعه مسكن تشكيل 
دادند.نهايتًا 191 هزار نفر توانستند اين تسهيالت را 
دريافت كنند كه حدود 4 هزار ميليارد تومان مي شد.

آغاز ثبت نام وام وديعه اجاره 

شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
اعالم كرد 

پروازهاي عبوري از آس��مان ايران در ارديبهش��ت 
امسال نس��بت به ماه مشابه سال گذشته رشد 130 
درصدي داشته است.به گزارش مهر، بر اساس آماري 
كه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از وضعيت 
پروازه��اي عبوري تجاري خارج��ي اعالم كرده، در 
ارديبهشت امسال 10 هزار و 84 سورتي پرواز عبوري 
انجام ش��ده؛ در حالي كه در ماه مشابه سال گذشته 
)ارديبهش��ت 99( 11 هزار 426 سورتي پرواز انجام 
شد كه نشان دهنده رشد 129.7 درصدي پروازهاي 
عبوري در يك سال اخير است.اوايل سال گذشته و 
در پي شيوع كرونا كه به توقف بسياري از پروازها در 
دنيا منجر شد، شاهد كاهش شديد پروازهاي عبوري 
بوديم كه در س��ال جاري و با از سر گيري پروازها در 
دنيا، روند رو به رش��د تردد هواپيماهاي خارجي از 
آسمان ايران كه از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده 
بود، ادامه دارد.در فروردين امسال نيز 11 هزار و 426 
س��ورتي پرواز عبوري انجام شده بود كه در مقايسه 
با ماه مش��ابه س��ال قبل )فروردين 1399( كه اين 
شاخص 5 هزار و 162 سورتي پرواز بود، رشد 121.3 

درصدي داشته است.
در مجموع دو ماهه امس��ال 21 هزار و 510 سورتي 
پرواز عبوري از آسمان ايران انجام شده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته )دو ماهه نخست 1399( 
كه مجموعًا 9 هزار و 559 س��ورتي پرواز انجام شده 
بود، رشد 125.2 درصد را نشان مي دهد.با اين حال 
بيش��ترين تعداد پروازهاي عبوري از آسمان ايران 
در 13 س��ال اخير به سال 1396 با 426 هزار و 684 
س��ورتي پرواز اختصاص دارد و در دو ماهه نخست 
همان سال )فروردين و ارديبهشت 1396( مجموعًا 
64 هزار و 445 سورتي پرواز انجام شده بود.بنابراين 
تعداد پروازهاي عبوري از آس��مان ايران در دو ماهه 
نخست 1400 در مقايس��ه با دو ماهه نخست سال 

1396 كاهش 199.6 درصدي را نشان مي دهد.

رشد ۱۳۰ درصدي پروازهاي 
عبوري از ايران 



از مجموعه آنچه در جريان تبليغات انتخاباتي گذش��ت 
مي ت��وان چنين تلقي كرد ك��ه كانديداه��اي انتخابات 
 ICT رياست جمهوري نه تنها آشنايي چنداني با موضوع
ندارن��د، مش��اوران متخصصي  هم در اي��ن بخش به كار 
نگرفته اند. تقليل همه مسائل اين حوزه به »دسترسي« 
و حتي در اين بخش هم سخن گفتن درباره »فيلترينگ« 
مي تواند براي فعاالن اين صنعت نااميدكننده باش��د و در 
همان حال گوياي آن اس��ت كه مردان سياست در ايران 
همچنان نگاهي س��نتي به اقتصاد، صنع��ت، فرهنگ و 
غيره دارند. كس��اني كه مناظره هاي س��يزدهمين دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوري يا س��اير برنامه هاي راديو و 
تلويزيوني كانديداها را دنبال كردند حتمًا س��خنان آنها 
درباره فيلترينگ، اينترنت، فضاي مجازي و كليدواژه هايي 
از اين دس��ت را ش��نيده اند؛ اما اين سخنان كلي، مبهم و 
غيركارشناس��ي تا چه اندازه نش��ان دهنده جهت گيري 
نامزدها در مورد ارتباطات و فناوري اطالعات اس��ت؟ آيا 
مي توان از اين س��خنان برداش��ت كرد كه در آينده و در 
صورت پيروزي هر كدام از اين هفت نفر، چه سرنوشتي در 
انتظار صنعت ICT كشور خواهد بود؟ منظور از »اينترنت 
ارزان، پرسرعت و امن« چيست؟ آيا با روي كار آمدن دولت 
جديد اينترنت براي هميشه قطع مي شود يا چنان كه يكي 

از كانديداها يك بار اشاره كرد، طبقه بندي خواهد شد؟

     از اينترنت ارزان تا فيلترينگ
مشكالت اقتصادي روز كشور آنچنان چشمگير و جدي 
هستند كه محور تبليغات انتخاباتي را به خود اختصاص 
دادن��د و در انتخابات��ي كه تمامي هفت نام��زد آن از نظر 
اقتصادي به اردوگاه راست گرايان تعلق داشتند، كمتر اثري 
از اتكا به فناوري براي رشد اقتصادي بود. نامزدها به صورت 
اشاراتي كلي، كه نشان مي داد آشنايي چنداني با موضوع 
ندارند، گاهي به فضاي مجازي و نقش آن در اشتغال اشاره 
كردند؛ اما خدمات الكترونيكي، دولت الكترونيكي، سالمت 
الكترونيكي و موضوعاتي از اين دست كه به صورت مستقيم 
با تصميمات دولت ها مرتبط هستند بدون توجه باقي ماندند. 
حتي در هنگامه اي كه كليه دانش آموزان و دانش��جويان 
كش��ور يك س��ال تحصيلي كامل را به ص��ورت آنالين 
گذراندند، اشاره اي به آموزش مجازي و الكترونيكي نشد. 
در مقابل، وعده هايي مانند اينترنت رايگان براي دهك هاي 
پايين جامعه و اينترنت ارزان براي زنان خانه دار داده شد 
كه نامزدها باز وعده دادند در صورت پيروزي، جزييات آن 
را اعالم كنند. همچنين چند باري به موضوع فيلترينگ و 
بسته شدن سايت ها و پيام رسان هاي خارجي اشاره شد؛ 
اما مساله برخورد با كسب وكارهاي داخلي و مشكالتي كه 
آنها دارند ناگفته باقي ماند. در ميان كانديداها، عبدالناصر 
همتي و محسن مهرعليزاده كه خود را به جريان ميانه رو 
و اصالح طلب منتس��ب مي كنند در جريان مناظره ها از 
تشكيل پرونده قضايي براي وزير ارتباطات يا رأي نمايندگان 
قوه قضاييه به مسدود شدن اينستاگرام در كميته فيلترينگ 
سخن گفتند و در برابر آنها رييس��ي اعالم كرد در دوران 
رياس��ت او بر قوه قضاييه، هيچ فيلترين��گ جديدي رخ 
نداده است. تاكيد بر فيلترينگ در مناظره ها بدون اشاره 
به موضوعات ديگر اين حوزه نش��ان م��ي داد كانديداها 
آشنايي چنداني با ارتباطات و فناوري اطالعات ندارند. پنج 
كانديداي ديگر اين انتخابات كه خود را جزو جريان مقابل 
دولت فعلي مي دانند ابتدا سعي كردند به موضوع فيلترينگ 
وارد نش��وند؛ اما در ادامه هنگامي كه حمله طرف مقابل 
شدت يافت به دفاع برخاستند. عليرضا زاكاني در مناظره 
دوم گفت: »ما مخالف فيلترينگ هستيم.« كه مشخص 
نشد منظورش از »ما« چه كساني است. در همان مناظره، 
ابراهيم رييسي به سامانه هاي الكترونيكي قوه قضاييه كه 
در زمان رياست او آغاز به كار كرده اند اشاره كرد و به موضوع 

توسعه زيرساخت ها پرداخت. او اشاره اي هرچند غيرفني 
به پينگ بازي هاي آنالين داشت و از اين طريق به موضوع 
زيرساخت ها و اقتصاد فضاي مجازي پرداخت هرچند وارد 
جزييات نشد. در مناظره سوم نيز باز موضوع فيلترينگ به 
ميان آمد؛ اما خبري از بحث هاي كارشناسي نشد و حتي 
برخالف حوزه هاي ديگر، در حوزه ICT وعده مشخصي 
هم داده نشد و آنچه در اين فضا اهميت يافت حاشيه ها بود.

     طبقه بندي اينترنت
س��ال ۸۸ در جري��ان منازع��ات پ��س از انتخاب��ات 
رياست جمهوري، فيس بوك و توييتر به دستور مستقيم 
شوراي عالي امنيت ملي مسدود ش��دند. شورايي كه در 
آن سال سعيد جليلي دبير آن بود. با وجود اين جليلي در 
جريان تبليغات دوره اخير در توييتر نوشت: »فيلترينگ 
توييتر توجيه ندارد.« او همچنين در يك برنامه راديويي 
گفت: »وقتي گفته مي شود نبايد دولت فضاي مجازي را 
رها كرد، عده اي فكر مي كنند مي خواهيم بگيريم و ببنديم. 
نه، اتفاقاً اگر برنامه داشته باشيم بسياري از مردم و جوانان ما 
از فرصت هاي فضاي مجازي استفاده حداكثري مي كنند.. 
برخي از محدوديت ها توجيهي ندارند، مثاًل بين اينستاگرام 
و توييتر تفاوت چنداني وجود ندارد و اگر محدوديتي هست، 
حتماً بايد مطالعه و برطرف شود.« شبيه اين سخنان را ديگر 
كانديداها هم به زبان آوردند كه جدا از كلي و مبهم بودن، 
نشان مي داد كانديداهايي كه در دوراني طرفدار فيلترينگ 
بودند امروز مي دانند اين س��خنان باعث ريزش رأي آنها 
خواهد شد. احتماالً همين سخنان بود كه باعث شد حسن 
روحاني در واكنشي طعنه آلود بگويد: »اينهايي كه در دولت 
يازدهم رودررو و سينه به سينه من شده بودند كه بايد اين 
فيلتر شود، آن فيلتر شود، همه مي گويند ما طرفدار پهناي 
باند شده ايم.« البته اين تنها موضوعي نبود كه حاشيه ايجاد 
كرد. ابراهيم رييسي در يكي از برنامه هاي تبليغاتي خود از 
طبقه بندي اينترنت سخن گفت. موضوعي كه با واكنش 
منفي برخي كاربران در شبكه هاي اجتماعي روبرو شد و در 
نهايت او هيچگاه اين موضوع را تكرار نكرد. اما مي توان گفت 
اين موضوع ارتباطي به او و خواسته اش ندارد. ۱۷ اسفند 
سال گذشته ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي 

فضاي مجازي، در مراس��م رونمايي از مركز مانيتورينگ 
خدمات پايه ديجيتالي شبكه ملي اطالعات در پاسخ به 
سوالي در خصوص طبقه بندي دسترسي كاربران در فضاي 
مجازي گفت: »اين طرح ميان وزارت ارتباطات، كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و معاونت فضاي مجازي 
دادستاني در دست اجراست، البته طبق گزارش دريافتي 
ما از جدول زمان بندي عقب هستند اما اين پروژه مراحل 
نهايي خود را طي مي كند و به زودي عملياتي مي شود. اين 
پروژه تحت عنوان مديريت VPN و اينترنت كشور براي 
دسترس��ي طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشكان و 
دانش��گاهيان با هدف رفع نيازهاي اينترنت��ي آنها و ارايه 
شرايط بهتر سرويس دهي اجرايي مي شود.« اما مي توان 
گفت اين طرح به مدت ها پيش بازمي گردد. زماني كه حسن 
روحاني به تازگي توانسته بود دور دوم رياست جمهوري 
خود را آغاز كند. آبان ۹۶ امير خوراكيان، معاون مركز ملي 
فضاي مجازي، در يك نشست خبري در حاشيه يازدهمين 
نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتالي از اجراي طرح 
»اينترنت طبقه بندي شده« در كش��ور خبر داد و گفت: 
»تقسيم بندي اينترنت بر مبناي دسترسي ها بر اساس نيازها 
و ماموريت ها خواهد بود.« خوراكيان گفت: »بر اين اساس 
برخي از مراكز خاص همچون مراكز پژوهش��ي و دانشي، 
فرهنگي، دانشگاه ها و رسانه ها مي توانند به بخش عظيمي 
از اينترنت دسترسي داشته باشند. سعي داريم تقسيم بندي 
اينترنت به گونه اي باشد تا دسترسي ها بر اساس نيازها و 
ماموريت ها باشد.« بدين ترتيب مي توان حدس زد رييسي 
تنها به اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اشاره 
كرده است؛ اما مجموعه حواشي در مورد او و نفراتي كه در 
ستادهاي تبليغاتي اش فعاليت داشتند كاربران را بيش از 
پيش بدبين كرده بود. يكي از اين نفرات، رضا تقي پور بود.«

     طرح محدوديت در مجلس
نهم خرداد خبرگزاري تس��نيم اعالم كرد با حكم نيكزاد 
)رييس ستاد انتخاباتي رييس��ي( رضا تقي پور در سمت 
مسوول فضاي مجازي ستاد سيدابراهيم رييسي منصوب 
ش��ده اس��ت. تقي پور كه در دولت دوم احمدي نژاد وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات بود، پيش��تر در س��خناني 

موتورهاي جست وجوي خارجي را »ابزارهاي جاسوسي 
بيگان��گان« خوانده ب��ود. ۱۱ خرداد همي��ن خبرگزاري 
گفت وگويي از تقي پور منتش��ر كرد كه در آن درباره طرح 
ساماندهي فضاي مجازي توضيح داده بود. اين طرح كه از 
مدت ها پيش در كميسيون هاي مجلس در دست بررسي 
است هنوز به صحن علني نرسيده و مشخص نيست چرا 
تقي پور الزم ديد در اين مقط��ع درباره آن توضيح دهد. از 
ميان سخنان او جمالت »پيام رسان هاي خارجي مسدود 
مي شوند، مگر اينكه قانون ما را بپذيرند، همه كاربران بايد 
احراز هويت ش��وند، حبس و جزاي نقدي ب��راي توزيع و 
انتشار فيلترش��كن، كنترل پيام ها در صورت »شروع« به 
ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي« در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي به شدت برجسته شدند. تا جايي كه خبرگزاري 
تسنيم مجبور شد اين خبر را از خروجي خود حذف كند 
و در ادامه مهدي دوس��تي، سخنگوي ستادهاي مردمي 
ابراهيم رييسي، اعالم كرد تقي پور هيچ سمتي در اين ستاد 
ندارد. هرچند اين سخنان نيز مربوط به طرح نهايي نشده در 
مجلس است كه مي توان ردپاي آن را در اسناد تصويب شده 
در شوراي عالي فضاي مجازي ديد. بدين ترتيب مي توان 
دريافت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري كه در نهايت 
يكي از آنها حداقل چهار سال رييس قوه مجريه خواهد بود 
هيچ ايده و برنامه مشخصي در زمينه اينترنت، شبكه ملي 
اطالعات، فضاي مجازي، كس��ب وكارهاي مرتبط با اين 
صنعت و مشكالت آنها ندارند و هرچند در برنامه هاي ديگري 
گاهي به استارت آپ ها و اشتغال زايي آنها اشاره كردند، اما 
به صورت كلي پرداختن به اي��ن صنعت جزو برنامه هاي 
اصلي آنها نيست. طي يك بررسي آماري كه اعتمادآنالين 
از پرتكرارترين كلمات به كاربرده شده از سوي هر كانديدا 
در سه مناظره انجام داد مش��خص شد رييسي، همتي و 
مهرعليزاده در مجموع، ۱۲ بار كلمات »اينترنت« و »فضاي 
مجازي« را استفاده كرده اند و بقيه كانديداها حتي يك بار 
هم از اين كلمات استفاده نكرده اند. هرچند در اين زمينه از 
صداوسيما و طراحان سوال ها نيز مي توان انتظار داشت كه 
عملكرد بهتري داشته باشند، اما با توجه به فرصتي كه هر 
كانديدا براي ارايه ايده هاي خود داشت، مي شد به موضوعاتي 

غير از سوال هاي از پيش طراحي شده نيز پرداخت.

دنياي فناوريخبر دانش و فن6   Thu. June 17. 2021  1964   پنجشنبه 27 خرداد 1400    6 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره 

شكايت از سيستم مناقصه 
آگهي هاي آنالين ايرلند

يك سازمان حامي حقوق شهروندي در ايرلند شكايتي 
مربوط به سيس��تم هاي مناقصه آگهي هاي آنالين در 
آلمان ثبت كرده است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
 IAM اعالم كرد از )ICCL( شوراي آزادي مدني ايرلند
Tech LAb به دليل نقض قوانين اتحاديه اروپا شكايت 
مي كند. اين شكايت در دادگاهي در هامبورگ آلمان 
ثبت خواهد شد. IAM Tech LAb  يك كنسرسيوم 
غيرانتفاعي است كه فناوري بنيادين و استانداردهاي 
جهاني را براي ايجاد رش��د و اعتماد در اكوسيس��تم 
رس��انه هاي ديجيتال توس��عه مي دهد. مشكل مورد 
نظر اين شورا مربوط به سيستم هاي مناقصه آگهي ها 
و در حقيقت هس��ته صنعت تبليغات آنالين اس��ت. 
شركت هايي مانند گوگل و ناش��ران نيز تبليغات را با 
همين روش مي فروشند. در اين روش اطالعات تاريخچه 
مرورگر كارب��ران جمع آوري و در اختي��ار صدها هزار 
شركت قرار مي گيرد تا آنها بتوانند آگهي هايي را به حراج 
بگذارند و نمايش دهند. شركت هاي عضو دفتر تبليغات 
تعاملي )IAB( نيز از همين روش استفاده مي كنند. دفتر 
 IAB Tech Lab تبليغات تعاملي ۶۵۰ عض��و دارد و
يكي از سازمان هاي وابسته به آن است كه وظيفه تعيين 
استاندارد را برعهده دارد. منتقدان معتقدند اطالعات 
تاريخچه مرورگر حاوي ديتاي خصوصي است و در برخي 
موارد بدون رضايت كاربران جمع آوري مي شود. در اين 
ميان شوراي آزادي مدني ايرلند نيز اعالم كرده صدها 
صفحه مدرك درباره اطالعات كاربران از سيستم هاي 
مناقصه آگهي ها جمع آوري شده كه آنها را به دادگاهي 
در هامبورگ ارايه مي كند. اين شورا شكايت خود را در 
هامبورگ ثبت كرده زيرا IAM Tech Lab دفتري 
نيز در اين شهر دارد و در نتيجه مشمول قوانين حمايت 
از حريم خصوصي اتحاديه اروپا )GDPR( نيز مي شود. 
البته دفتر اصليIAM Tech Lab  در شهر نيويورك 
اس��ت. جاني رايان يكي از اعضاي ارشد شوراي آزادي 
مدني ايرلند در بيانيه اي اعالم كرد: ممكن اس��ت يك 
خرده فروش با استفاده از اين اطالعات، كاربر خاصي را 
هدف بگيرد و قيمت آنالين باالتري پيشنهاد دهد يا يك 
گروه سياسي با استفاده از اطالعات جعلي شخصي سازي 
ش��ده، كاربري را هدف بگيرد. از سال ۲۰۱۸ ميالدي 
تاكنون گروه هاي مختلف حمايت از حقوق شهروندي، 
گروه هاي حامي حقوق بشر تا ناظران حريم خصوصي 
در ۱۵ كش��ور اتحاديه اروپا ش��كايات مختلفي درباره 
سيستم هاي مناقصه آگهي ثبت كرده اند. ناظران حريم 
خصوصي در ايرلند و بلژيك هم اكنون مشغول بررسي و 

تحقيق در اين زمينه هستند.

رييس  جديدكميسيون 
فدرال تجارت امريكا  انتخاب شد

لينا خ��ان يكي از محقق��ان حوزه آنتي تراس��ت و 
مخالفان ق��درت بي اندازه ش��ركت هاي فناوري در 
بازار به عنوان رييس كميته ف��درال تجارت امريكا 
انتخاب ش��د. به گزارش مهر به نقل از رويترز، »لينا 
خان« يكي از محققان آنتي تراس��ت كه روي قدرت 
بي س��ابقه ش��ركت هاي فناوري بزرگ تمركز دارد، 
روز گذش��ته به عن��وان رييس كميس��يون فدرال 
تجارت امريكا انتخاب ش��د. خان اخيراً در دانشگاه 
اقتصاد كلمبي��ا تدريس مي كرد و پي��ش از آن نيز 
يكي از كارمندان پنل آنتي تراس��ت كميته قضايي 
مجلس نمايندگان امريكا بود. او در تهيه گزارش��ي 
 درب��اره سوءاس��تفاده ش��ركت هاي آم��ازون، اپل، 
فيس بوك و آلفابت از قدرتش��ان در بازار نيز شركت 
كرده بود. برخي از گروه هاي حامي فشار بر شركت هاي 
فناوري از انتخاب وي پشتيباني كرده اند. اليزابت وارن 
يكي از نمايندگان س��ناي امريكا در بيانيه اي در اين 
باره نوشت: كميسيون فدرال تجارت امريكا با رهبري 
خان فرصتي بزرگ در اختيار دارد تا با ايجاد تغييراتي 
بنيادين اجراي قوانين آنتي تراس��ت را احيا كند با 
مونوپل��ي قدرت كه تهديدي ب��راي اقتصاد، جامعه 
و دموكراسي ما به حس��اب مي آيد، بجنگد. خان در 
حالي به رياست كميسيون مذكور انتخاب شده كه 
سازمان هاي فدرال و گروه هايي از ايالت هاي امريكا 
تحقيقات و شكايات مختلفي در خصوص شركت هاي 

بزرگ فناوري را پيگيري مي كنند.

امريكا فناوري هاي نوظهور را
از دسترس چين دور مي كند

تع��دادي از نماين��دگان مجلس امري��كا از وزارت 
بازرگاني اين كشور خواس��ته اند تا هرچه سريعتر 
فهرستي از فناوري هاي نوظهور را تهيه كند كه چين 
نبايد به آنها دسترسي يابد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، ۱۰ سناتور جمهوري خواه مجلس امريكا از 
جينا ريموندو، وزير بازرگاني اين كشور خواسته اند 
تا هرچه س��ريع تر فناوري هاي جديد امريكايي را 
شناسايي كند كه در صورت صادرات به چين، اين 
كشور از آنها سوءاستفاده مي كند. تيم كاتن سناتور 
امريكايي اين نامه را نوش��ته و مارك��و روبيو، جان 
كورنين، بن ساس، ريك اسكات، تاد يانگ و بقيه آن 
را امضا كرده اند. آنها در نامه خود با استناد به قانوني 
كه در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي تصويب شده از وزارت 
بازرگاني خواس��ته اند، هرچه سريع تر فناوري هاي 
نوظهور و بنيادين را شناس��ايي كند. در بخشي از 
اين نامه آمده اس��ت: نگرانيم كه كس��ب و كارهاي 
امريكايي فناوري هاي حس��اس را به شركت هاي 
چيني صادر كنند يا سرمايه گذاري آنها را قبول كنند. 
به اين ترتيب شركت هاي چيني مي توانند فناوري 
مورد نظر را به ارتش يا سرويس هاي اطالعاتي خود 
ارايه دهند. همچنين سناتورها در نامه اشاره كردند 
وزارت بازرگاني فقط تعداد محدودي از فناوري هاي 
نوظهور كنترل شده را معرفي كرده است. به گفته 
آنها تا زماني كه فهرست فناوري هاي مذكور ناتمام 
باقي بماند، سيستم كنترل بر صادرات و فرايندهاي 
بررس��ي س��رمايه گذاري خارجي در دولت فدرال 

قدرت عملكرد نخواهند داشت. 

انگليس درباره محصوالت اپل
و گوگل تحقيق مي كند

رگوالتور رقاب��ت در انگليس تحقيقاتي از سيس��تم 
عامل، مرورگر وب و اپ استور گوگل و اپل آغاز كرده تا 
پيامدهاي تسلط آنان بر بازار را بررسي كند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، رگوالتورهاي 
رقابت انگليس مشغول بررس��ي سيستم هاي عامل، 
اپ اس��تور و مرورگرهاي اپل و گوگل هس��تند. دليل 
اي��ن تحقيق��ات نگراني درب��اره خطر ضربه س��لطه 
اكوسيس��تم هاي موبايل اين دو شركت به مشتريان 
اعالم شده است. سازمان رقابت و بازارهاي انگليس روز 
گذش��ته تحقيقي بازاري از iOS، اپ استور و مرورگر 
سافاري اپل و همچنين سيس��تم عامل اندرويد، پلي 
اس��تور و مرورگر كروم گوگل آغاز كرد. اين س��ازمان 
رگوالت��ور اعالم ك��رد انحصار دوگانه اپ��ل و گوگل بر 
دروازه هاي مختلف دسترسي كاربران به محتواي آنالين 
مانند موسيقي، پخش برنامه هاي تلويزيوني و ويدئويي، 
سرويس هايي مانند رديابي سالمت، خريد و بانكداري 
و محصوالتي مانند بلندگوها و ساعت هاي هوشمند را 
به طور دقيق تر بررسي مي كند. درهمين راستا گوگل 
اعالم كرد سيستم عامل اندرويد از لحاظ اپ هاي قابل 
استفاده در مقايسه با پلتفرم هاي موبايل ديگر گزينه هاي 
انتخابي بيشتري براي كاربرانش فراهم مي كند. در بيانيه 
اين شركت آمده است: ما از تالش هاي سازمان رقابت 
و بازارها براي درك جزييات و تفاوت ها ميان پلتفرم ها 
قبل از هرگونه قانونگذاري استقبال مي كنيم. اپل هنوز 
در اين باره اظهارنظري نكرده اس��ت. رگوالتور رقابت 
انگليس مشغول تحقيقاتي است تا مشخص شود آيا اپل 
و گوگل در كاهش رقابت اكوسيستم هاي موبايل نقشي 
دارن��د ياخير. عالوه بر آن نقش دو ش��ركت در كاهش 
نوآوري و افزايش قيمت )چه در بخش دستگاه ها و چه 
در بخش كاالها و سرويس ها( را بررسي مي كند. آن دريا 
كوشلي مدير ارشد اين سازمان مي گويد: اپل و گوگل 
بر دروازه هاي اصلي دانلود اپ يا مرورگر وب در موبايل 
تسلط دارند. ما در تحقيقات خود به امكان چالش برانگيز 
بودن سلطه شركت هاي مذكور براي مشتريان و كسب 
و كارهايي را بررسي مي كنيم كه مردم از طريق موبايل 
به آنها دسترسي مي يابند. اين درحالي است كه هر دو 
شركت فناوري امريكايي عالوه بر انگليس در نقاط ديگر 
اروپا نيز با تحقيقات و س��ختگيري هاي تازه اي روبرو 
شده اند. عالوه بر آنها رگوالتورهاي انگليس در ماه جاري 
تحقيقاتي درباره شيوه استفاده فيس بوك از اطالعات 

كاربران در تبليغات دسته بندي شده آغاز كرده اند.

كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري چقدر به ارتباطات و فناوري اطالعات پرداختند

ICT ، غايب پررنگ مناظرات و وعده هاي نامزدها

اميد به رشد بيت كوين و اتريوم در كوتاه مدت
پس از آنكه قيمت بيت كوين  به ۴۱۰۰۰ دالر رسيد، 
فروشندگان مانع رشد بيشتر قيمت به باالي ميانگين 
متحرك ۲۰۰ روزه ش��دند. البته اين اتفاق مي تواند 
نشانه يك عقب نشيني و تست مجدد سطح حمايتي 
باشد. با وجود اين، تحليل هاي جديد نشان مي دهد 
كه نموداره��اي قيمت بيت كوي��ن  و اتريوم پس از 
يك ماه ركود بازار، به س��مت صعودي ش��دن پيش 
م��ي رود و احتمااًل ارزهاي ديجيت��ال در هفته هاي 
آينده فرصتي براي تنفس خواهند يافت. به گزارش 
كوين تلگراف، شرايط بازار ارزهاي ديجيتال طي دو 
روز گذش��ته )۲۵ و ۲۶ خرداد( نس��بتًا راكد است و 
تمام آلت كوين ها نوسانات اندكي را تجربه مي كنند. 
اين درحالي است كه س��رمايه گذاران بيت كوين  به 
دنبال بسته ش��دن كندل روزان��ه در محدوده باالي 
۴۱ هزار دالر بودند تا از تغيير روند قيمت بيت كوين 
 و صعودي ش��دن بازار خاطرجمع ش��وند. طي روز 
گذش��ته قيمت اين ارز ديجيتال به ۴۱ هزار و ۳۰۰ 
دالر هم رسيده بود، اما با ورود به محدوده مقاومتي، 
به سرعت با سفارش هاي فروش گسترده روبرو شده 
اس��ت. به گفته ركت كپيتال، يكي از ش��اخص هاي 
اصلي كه بس��ياري از س��رمايه گذاران ب��ه آن توجه 
مي كنند، ميانگين متحرك نمايي ۲۰۰ روزه اس��ت 
كه بيت كوين  روز سه شنبه تالش زيادي براي عبور 
از آن داشت؛ اما با قاطعيت از اين خط بازگشت داده 
شد. او در توييتر خود نوشت: »خط EMA ۲۰۰ كه به 
رنگ مشكي نمايش داده شده، احساسات بلند مدت 
س��رمايه گذاران را نش��ان مي دهد. اگ��ر بيت كوين 
 بتواند به باالي اين خط نف��وذ كند، انتظارات گاوي 
به س��رمايه گذاران بيت كوين  بازمي گردد. در حال 
حاضر بيت كوين  در حال تالش براي عبور از اين خط 
 ،۲۰۰ EMA است.« بازگشت بيت كوين  از محدوده
با فروش سريع تا محدوده ۳۹ هزار و ۵۰۰ همراه شد؛ 

اين موضوع نشان مي دهد كه احتمال يك حركت رو 
به پايين در كوتاه مدت، دور از ذهن نيست.  با وجود 
اين، تحليل هاي جديد نشان مي دهد كه نمودارهاي 
قيمت بيت كوين  و اتريوم پس از يك ماه ركود بازار، به 
سمت صعودي شدن پيش مي رود و احتمااًل ارزهاي 
ديجيتال در هفته هاي آين��ده فرصتي براي تنفس 
خواهند يافت. كيتي اس��تاكتون، بنيان گذار و مدير 
شركت ِفيرليد استراتجيز، با انتشار توييتي گفت كه 
نوسانگر استوكاستيك، هفتگي بيت كوين  از منطقه 
اشباع فروش در زير سطح ۲۰، به سمت باال حركت 
كرده كه حاكي از يك صعود كوتاه مدت است. طبق 
تعريف وب سايت اينوستوپديا، شاخص هاي ديمارك 
نزديك ترين قيمت هاي سقف و كف را با قيمت هاي 
متناظ��ر در دوره قبل مقايس��ه مي كنند تا تقاضاي 
موجود براي دارايي موردنظ��ر را اندازه گيري كنند. 
با اين تفاسير، به نظر مي رس��د كه بيت كوين  آماده 
يك صعود قابل مالحظه ناشي از تخليه فشار فروش 
است. ارز ديجيتال برتر بازار در حال حاضر با قيمت 
باالي ۴۰ هزار دالر در باالترين قيمت ۲.۵ هفته اخير 
معامله مي شود. به گفته اس��تاكتون، مقاومت اوليه 
بيت كوين  در نزديكي ۴۷ هزار دالر خواهد بود كه در 
صورت عبور از اين س��طح، امكان صعود بيشتر براي 
اين ارز فراهم خواهد شد. اين در حالي است كه پانكاج 
باالني، مديرعامل صرافي دلتا، پيش بيني كرده است 
كه در محدوده باالتر از ۴۵ هزار دالر فروش��ندگان 
جديدي وارد عرصه شوند. تغييرات در شاخص هاي 
نمودار قيمت مي تواند به نف��ع دومين ارز ديجيتال 
برتر بازار، يعني اتر، نيز باش��د. استاكتون در اين باره 
گفت: مقدار نوس��انگرهاي استوكاس��تيك روزانه و 
هفتگي افزايش يافته است و از يك صعود كوتاه مدت 
و تس��ت مقاومت اوليه اتر در نزديك��ي ۳,۰۰۰ دالر 

حمايت مي كند. 

آگهی مزايده  عمومی
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ فجر  واقع 
در خیابان شریعتی جنوبی خیابان والمان را  به شرح  ذیل به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
پایه مزایده: ماهانه مبلغ710/000/000 ریال

سپرده شرکت درمزایده: مبلغ426/000/000 ریال
شرایط مزایده :

1-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به همان میزان به نام سازمان 
حمل و نقل وترافیک شهرداری تبریز. 

2-آخرین مهلت دریافت وعودت اسناد مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز دوشنبه مورخه 1400/04/07 
ساعت 14می باشد. 

3-زمان بازگشایی پیشنهادات : روز دوشنبه مورخه 1400/04/07 ساعت 14/30 در محل سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود.

   4-به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول 
یک یا کلیه   پیشنهادها مختار می باشد.

   5- شرکت هایی مجاز به حضوردر مزایده می باشندکه موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
6- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم 

ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7- پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت خرید اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشتر به امور 
قراردادهای سازمان ترافیک واقع در  تبریز میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار آگهی 1400/03/27 
اصغر آدی بیگ- مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

شهرداری تبریز

ادامه از صفحه اول

رنگ بورس در شنبه؟!
هجوم سيل عظيمي از مردم به يك بازار بوده و بعد 
از شكست بسياري از محدوده ها و خط قرمزهاي آن 
و آشفته كردن آن بازار مردم با زيان و البته بسياري 
از سودجويان با منفعت بس��يار بازار را رها كرده و 
سمتي ديگر سوق پيدا خواهند كرد. در حال حاضر 
يكي از جدي ترين اتفاق براي بازار سرمايه در دولت 
جديد انتصاب رييس جديد براي بورس اس��ت كه 
بايد ديد چه تصميمات جديد را براي بهبود عملكرد 
بازار س��رمايه ارائه خواه��د داد. تصميماتي كه در 
ماه هاي گذشته هيچ  گونه تاثير مثبتي نداشته بلكه 
تاثير منفي بيشتر داشته است مانند اضافه كردن 
دامنه نوس��ان به منفي/ مثبت ۱۰ درصد باز شد تا 
جذابيت معامله را بيش��تر كند براي خريد فروش 
ولي بيشتر سهامي كه با چنين روشي معامله شدند 
فقط توانس��تند منفي ۱۰ درصد خود را پر كنند تا 
زيان بيشتري به س��هامدار وارد شود. در اولين روز 
بعد انتخابات بايد ديد عملكرد بازار سرمايه به آرا و 

انتخابات روز جمعه چگونه خواهد بود.



تعادل |
با توجه به ش��رايطي از قبيل تحريم، شيوع ويروس كرونا 
و... كه يكي پس از ديگري شاهد بوديم، بسياري از صنايع 
و كس��ب وكارهاي توليدي كش��ور دچار بحران ش��ده و 
در حال حاضر در يك ركود نس��بي به س��ر مي برند. بنابر 
نظر كارشناس��ان و متخصصان اقتص��ادي توليد بازوي 
محركه اقتصاد كشورها تلقي مي شود. متاسفانه اين حوزه 
مهم در كشور ما با مش��كالت متعددي از قبيل »كمبود 
 نقدينگي، مشكالت مربوط به تأمين مواد اوليه، فرسودگي 
ماشين آالت و تكنولوژي، نوسانات نرخ ارز، افزايش بي رويه 
قاچاق كاال، عدم حماي��ت دولت از توليد، معوقات بانكي 
و...« روبرو است. يكي از حوزه هاي توليدي فعال در كشور 
كه از اين امر مستثني نبوده توليدات و تجهيزات راديويي از 
قبيل ردياب و تجهيزات شناسايي است كه امروزه مي تواند 
سهم قابل توجهي از گردش اقتصادي و توليد ناخالص ملي 
كشور را به خود اختصاص دهد. اما اين بخش هم مانند ساير 
واحدهاي توليدي كشور با مشكالت عديده اي دست به 
گريبان است. در همين رابطه دبير سنديكاي شركت هاي 
شناس��ايي و مكان يابي راديويي در گفت وگو با »تعادل« 
يكي از عمده ترين مش��كالت و چالش هاي موجود بر سر 
راه فعاليت اين واحدهاي توليدي را »بوروكراسي پيچيده 
اداري در ثبت شركت و همچنين اخذ مجوزهاي الزم جهت 

انجام فعاليت« مي داند.

      موانع توليد كجاست؟
 دبير سنديكاي ش��ركت هاي شناس��ايي و مكان يابي 
راديوي��ي در گفت وگو با »تعادل« به ش��رح مش��كالت 
فعاالن اين حوزه پرداخته اس��ت. سحر بنكدارپور يكي 
از عمده ترين مش��كالت و چالش هاي موجود بر سر راه 
فعاليت اين واحدهاي توليدي را بوروكراس��ي پيچيده 
اداري در ثبت ش��ركت و همچنين اخد مجوزهاي الزم 
جهت انج��ام فعاليت مي داند. به گفته او، اين موضوع بنا 
بر اظهارات بس��ياري از شركت هاي عضو سنديكا كاري 
سخت و زمان بر است. وي اظهار كرد: در سال هاي اخير 
شاهد رشد چشمگير شركت هاي مختلفي بوديم كه در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي و تجاري در كشور شروع به 
فعاليت كرده اند. بي شك هر كسب وكاري براي توسعه و 
دستيابي به س��ود و اعتبار باالتر، همچنين براي ورود به 
عرصه هاي جديد تجارت داخلي و بين المللي نياز به ثبت 

شركت و اخذ مجوزهاي مربوطه خواهند داشت. 

وي عنوان كرد: متاسفانه ثبت شركت و طي كردن مسير 
بوروكراسي براي تحقق آن ماه ها طول كشيده و روند ثبت 
شركت را با مشكالت اساسي روبرو مي كند. اين در حالي 
است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي 
همسايه ما بر بستر فضاي مجازي اين كار را پيش برده و 
زمينه فعاليت شركت ها را تسهيل مي كنند. بنكدارپور در 
ادامه صحبت هايش به مباحث مالياتي و قوانين حاكم بر 
آن اشاره كرده و به »تعادل« گفت: نظام مالياتي موجود 
به دليل برخورداري از ضعف هاي ساختاري، استفاده از 
روش هاي س��نتي و عملكرد نامتناسب دريافت ماليات 
به معضلي جدي براي صاحبان صنايع و توليدكنندگان 
تبديل شده است اين ساختار با توجه به شعار سال كه بر 

رفع موانع توليد مبتني است، بايد اصالح شود.
تاخير در تامين مالي قراردادهاي دولتي از ديگر مباحثي 
اس��ت كه فعاالن اين حوزه را با مش��كالتي روبرو كرده 
است. بنكدارپور ضمن اش��اره به اين مقوله گفت: غالبا 
تاخير در تامين مالي قراردهاي منعقد شده بين دولت و 
شركت هايي كه سرمايه در گردش قابل توجهي ندارند، 
از سوي دولت اين واحدها را با مشكالت عديده اي روبرو 
كرده و انعقاد قراردادهايي كه نتيجه اش بدهكاري دولت 
به واحدهاي توليدي اس��ت نه تنها حمايت محس��وب 
نمي شود، بلكه مصداق بارز وجود موانع توليد است. وي 
يكي از ديگر از چالش هاي موجود در اين حوزه را ناتواني 

در بازاريابي و تجارت بين الملل دانس��ته و گفت: يكي از 
موضوعات اقتصادي كه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
نيز به اين دليل كه مي تواند به رونق توليد و اش��تغال در 
كشور كمك كند، به آن اشاره شده، حمايت از صادرات 
كاالهاي ايراني است.  بنكدارپور خاطرنشان كرد: با توجه به 
اهميت اين موضوع آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم، 
عدم تبادالت ارزي و مالي به دليل وجود تحريم ها و عدم 
پذيرش FATF است كه عمال تجارت با ساير كشورها را 
غيرممكن كرده و واحدهاي توليدي را دچار مش��كالت 
عديده اي كرده اس��ت.  دبير س��نديكاي ش��ركت هاي 
شناس��ايي و مكان يابي راديويي ادامه داد: اين امر سبب 
ش��ده عليرغم اينكه برخي از شركت هاي توليدي فعال 
در حوزه رديابي و شناسايي محصوالت با كيفيت و از نظر 
قيمتي با توجه به اختالف بين دالر و ريال قابل رقابتي هم 
توليد كرده اند، نتوانند محصوالت خود را به ديگر كشورها 
صادر كنند. وي كاهش قدرت خريد مردم به دليل تورم را 
از ديگر معضالت موجود در اين حوزه دانسته و گفت: وقتي 
شرايطي ايجاد شود كه بر اثر آن توليد آسيب مي بيند، در 
ادامه رشد اقتصادي كشور نيز كاهش يافته و نياز به واردات 
باال مي رود. در چنين شرايطي تورم و بيكاري افزايش يافته 
و مردم قدرت خريد خود را از دست مي دهند. در چنين 
شرايطي توليدكنندگان كشور بازار داخلي خود را هم از 

دست داده و دچار ركود شديدي خواهند شد.

      چه بايد كرد؟
بنكدارپور در ادامه صحبت هايش به ارايه راهكار پيرامون 
حل اين مشكالت پرداخته و عنوان كرد: در اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران تشكل هاي تخصصي 
فعال هس��تند كه با توجه به ماهيتي كه دارند هريك با 
شركت هاي مربوط به حوزه خود ارتباطات موثري برقرار 
كرده ان��د. به گونه اي كه در حال حاض��ر، هيچ نهادي در 
ايران وجود ندارد كه به اندازه اين تشكل ها به مشكالت 
و مسائل ش��ركت هاي زيرمجموعه خود اشراف داشته 
باشد. وي ادامه داد: از اين رو، بهترين نهاد براي ارزيابي و 
ايجاد قوانين و سازوكارهاي مربوط به صادرات و واردات 
مي تواند در همين حوزه انجام گيرد. اين در حالي است 
كه وزارت صمت به بهانه حمايت از توليد داخلي راه ورود 
محصوالت ردياب به كشور را س��د كرده و با اين توجيه 
كه كاالهاي مش��ابهي در كش��ور توليد مي شود جلوي 
واردات اين نوع كاالها را گرفته اس��ت. دبير س��نديكاي 
شركت هاي شناس��ايي و مكان يابي راديويي بيان كرد: 
ارزيابي دستگاه هاي توليد و محصوالت بايد در هر حوزه 
توسط س��نديكاهاي مرتبط با آن حوزه انجام گيرد تا از 
كيفيت محصوالت توليدي اطمينان حاصل شود. سپس 
وزارت صمت مجاز باشد بر اساس اين توليدات پيرامون 
واردات و ص��ادرات تصميم گيري كند. بنكدارپور عنوان 
كرد: به عنوان مثال وضعيت موجودي كه اكنون شاهد 
آن هستيم اين است كه محصوالت داخلي توليد شده در 
اين حوزه نه از نظر كيفيت و نه از نظر كميت به هيچ وجه 
پاسخگوي نيازهاي كش��ور نبوده و مشكالت عديده اي 
را ني��ز براي فعاليت در اين حوزه ايجاد كرده اس��ت. وي 
ادامه داد: اگر اين موض��وع مورد توجه قرار گيرد قطعا با 
ايجاد بازار رقابتي مناسب بين توليدات داخلي و خارجي 
مي توانيم حمايت بهتري هم از محصوالت توليد داخل 
داشته باش��يم. چراكه، اين امر زماني محقق مي شود كه 
توليدكننده ايراني بداند بازاري براي رقابت وجود دارد و 
سعي كند كيفيت خود را ارتقا داده و قيمت نهايي محصول 
خود را هم به صورت رقابتي تعيين كند. بنكدارپور ادامه 
داد: البته من هم مانند س��اير فعاالن اقتصادي معتقدم 
كه دولت بايد ار توليدكنندگان داخلي حمايت كند، اما 
اين حمايت ها مي تواند شامل بخشودگي مالياتي، ارايه 
تسهيالت و... باشد. وگرنه بدون برنامه و با وضع و اجراي 
قوانين احساسي وضعيت مي شود مشابه آنچه كه در حال 

حاضر با آن مواجه هستيم.

اخباررويداد
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بازار آرام و راكد خودرو 
در انتظار نتيجه انتخابات

ايرن�ا|  بررس��ي ها از بازار خودروي پايتخت حاكي از 
س��كون و آرامش در اين بازار است. در اين بازار خريد و 
فروش ها به صفر رسيده، گويي همه منتظر مشخص 
ش��دن نتيجه انتخابات و رييس دولت آينده هستند. 
با وجود س��كون و ركود بازار، قيمت ها از هفته گذشته 
تاكنون تغييري نداشته و همچنان باال باقي مانده است. به 
اعتقاد كارشناسان، با توجه به اينكه خبر خاصي در زمينه 
توافقات سياسي منتشر نشده و دالر هر تقريبا روند ثابتي 
در پيش گرفته و حتي در چند روز اخير اندكي افزايش 
داشته است، قيمت در بخش خودروهاي داخلي از هفته 
گذشته كمي افزايش را تجربه كرده، اما در يك هفته اخير 
در همان حد باقي مانده است. براساس اين گزارش روز 
گذشته در فضاي مجاري و سايت هاي خودرويي، هر 
دستگاه تيبا صندوق دار ۱۳۲ ميليون تومان، تيبا ۲ هاچ 
بك ۱۴۱ ميليون تومان، كوئيك آر ۱۴۸ ميليون تومان، 
سمند ال. ايكس ۱۹۰ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال.

ايكس ۲۲۱ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ حدود ۲۰۰ 
ميليون تومان، پژو ۲۰۷ دنده اي ۲۸۷ ميليون تومان، نوع 
اتوماتيك آن ۴۰۳ ميليون تومان، پژو پارس ال. ايكس 
۲۵۸ ميليون تومان، پژو پارس اتوماتيك ۳۳۰ ميليون 
توم��ان، دنا معمولي ۲۷۵ ميليون توم��ان و دنا پالس 
اتوماتيك توربوشارژ ۴۳۰ ميليون تومان قيمت خورد. 
همچنين در دسته مونتاژي ها و خارجي ها، هر دستگاه 
هايما اس ۷ ايران خودرو ح��دود ۷۱۵ ميليون تومان، 
جك اس ۵ كرمان موتور ۶۷۵ ميليون تومان، ام. وي. ام 
ايكس ۲۲ الكچري مديران خودرو ۴۴۱ ميليون تومان، 
س��انتافه مدل ۲۰۱۸ حدود ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون 
تومان و بي. ام. دابليو سري ۵ سدان ۵۳۰ اي چهار ميليارد 

و ۸۰۰ ميليون تومان قيمت گذاري شدند.

به نام ايران به كام ديگران!
ايس�نا | رييس انجمن صنايع ش��وينده، آرايشي و 
بهداشتي گفت كه مشكالت مربوط به نقل و انتقاالت 
مالي باعث شده برخي فعاالن اين صنعت محصوالت 
خود را به كشورهايي مثل تركيه و ارمنستان مي برند و 
با نام همان كش��ورها محصوالت را صادر كنند. بختيار 
علم بيگي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اين اينكه مواد 
شوينده به كشورهاي منطقه، آسياي ميانه، كشورهاي 
عربي خليج فارس و تركيه صادر مي شود، اظهار كرد: با 
توجه به مشكالت مربوط به نقل و انتقاالت مالي ناشي از 
تحريم ها و نبود بانك هاي بين المللي، فعاالن اين صنعت 
در مواردي براي دريافت وجوه صادر ش��ده محصوالت 
خود را به كشورهايي مثل تركيه و ارمنستان مي برند و 
از آن جا صادر مي كنند. به عبارت دقيق تر به گفته وي 
توليدكنندگان محصول خود را با اتيكت جديد و به اسم 
كشورهاي خارجي صادر مي كنند. علم بيگي با بيان اينكه 
بخشي از صادرات به اسم ايران انجام نمي شود، تصريح 
كرد: بنابراين حجم بخشي از صادرات هم كه به نام ايران 
انجام مي شود كم است. وي صادرات مواد شوينده را در 
سه ماهه پاياني سال گذشته حدود ۱۱۵ ميليون دالر 
عنوان كرد. رييس انجمن صنايع ش��وينده، آرايشي و 
بهداشتي در پايان با بيان اينكه صادرات مواد شوينده سال 
گذشته براي يك دوره كوتاه ممنوع شده بود، خاطرنشان 

كرد كه از شب عيد مجددا اجازه صادرات صادر شد.

چرا نبايد بخش نظامي
به خودروسازي ورود كند؟

ورود بخش نظامي به صنعت خودروس��ازي كش��ور، 
موضوعي است كه طي سال هاي اخير به محل منازعه 
فعاالن اين بخش بدل ش��ده ؛ اين در حالي اس��ت كه 
صنعتگران معتقدن��د كه ج��اي بخش خصوصي در 
صنعت خودروس��ازي را نبايد تن��گ كرد. عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران بر اين باور اس��ت كه زمان ورود 
بخش نظامي به صنعت خودروسازي كشور فرا نرسيده 
و ش��ايد هيچگاه نياز به اين ورود هم نباش��د. به گفته 
محمدرضا نجفي منش، بخش خصوصي فعال در صنعت 
خودروسازي كشور، هنوز اين توانايي را دارد كه به اين 
صنعت رشد و بالندگي دهد، از اين رو با تنگ كردن جاي 
بخش خصوصي در صنعت خودرو، آسيب هاي ديگري به 
اين صنعت و فعاالن اين عرصه وارد خواهد شد. به گزارش 
روابط عمومي اتاق تهران، وي افزود: در بخش بزرگي از 
جغرافياي جهان، صنايع نظامي در حوزه مربوط به اين 
بخش فعال هستند و نمونه اي سراغ نداريم كه به صنعت 
خودروسازي ورود پيدا كرده باشند، با اين حال در ايران 
هر اقدام متمايزي دور از ذهن نيست، اما توصيه معمول 
اين اس��ت كه هر بخش به فعاليت و رسيدگي به امور 
مربوط به خود مشغول باشد و در صنعت خودروسازي 
نيز اجازه داده شود تا بخش خصوصي توان رقابت پذيري 
و توليد خ��ود را حفظ و ارتقا ده��د. عضو هيات مديره 
انجمن قطعه س��ازان با اين يادآوري كه اگر در مس��ير 
فعاليت بخش خصوصي در صنعت خودروسازي كشور، 
سنگ اندازي نشود و موانع پيش روي واحدهاي توليدي 
برداشته شود، به طور قطع خودروسازي در كشور توسعه 
پيدا خواهد كرد، افزود: اين در حالي است كه سازندگان 
قطعات مربوط به خ��ودرو، به رغم توليد با كيفيت و به 
موقع، به س��ختي و در مدت زمان طوالني پول فروش 
قطعات خود را دريافت مي كنند و كمبود نقدينگي به 

يكي از چالش هاي اصلي اين بخش تبديل شده است.
نجفي منش با تاكيد دوباره بر اينكه ورود بخش نظامي 
و فناوري هاي اين حوزه به صنعت خودروسازي كشور، 
راه گشا براي ارتقاي اين صنعت نيست، گفت: در قانون 
نيز به صراحت تصريح شده است كه اولويت فعاليت در 
عرصه هاي اقتصادي و صنعتي با بخش خصوصي است، 
بنابراي��ن اگر بخش خصوصي قادر ب��ه فعاليت در اين 
عرصه ها نبود، ساير بخش ها مي توانند قدم جلو بگذارند، 
اما در حال حاضر توانمندي و ظرفيت بخش خصوصي 
براي ادامه حضور و فعاليت در اقتصاد كش��ور از جمله 
صنعت خودروسازي، تحليل نرفته و اگر مانع تراشي ها 
برداشته شود، شركت ها و بنگاه هاي اين بخش همچنان 

آماده فعاليت هستند.

وضعيت تعهدات ارزي 
صادركنندگان قابل مشاهده شد

صادركنندگان از اين پس مي توانند وضعيت ارز ناشي 
از بازگش��ت صادرات و تعهدات ارزي خود را در سامانه 
جامع تجارت مشاهده كنند بانك مركزي اعالم كرد كه 
صادركنندگان مي توانند از اين پس اطالعات مربوط به 
وضعيت تعهدات ارزي و ارز حاصل از بازگشت صادرات 
خود را در بخشي كه با همكاري بانك مركزي و وزارت 
صمت در سامانه جامع تجارت اضافه شده است، مشاهده 
كنند. اين بخش شامل تازه ترين اطالعاتي است كه با 
استفاده از داده هاي اطالعاتي گمرك جمهوري اسالمي 
ايران و سامانه هاي ارزي بانك مركزي فراهم شده و در 
پايان هر روز كاري بارگذاري مي شود كه با مراجعه به آن، 
صادركنندگان مي توانند به طور دقيق آخرين وضعيت 
تعهد صادراتي و ايفاي تعه��دات ارزي خود را تا پايان 
روز كاري قبل مش��اهده كنند.راه اندازي اين بخش در 
سامانه جامع تجارت كه در واقع ارايه پرونده صادراتي 
صادركنندگان به طور شفاف است و از روز ۲۲ خرداد ماه 
به صورت عملياتي در اختيار كاربران قرار گرفته است، به 
شفافيت هرچه بيشتر فرآيندهاي مرتبط با تعهدات ارزي 
و وضعيت ارز حاصل از صادرات براي فعاالن اقتصادي و 

صادركنندگان كشور كمك قابل مالحظه اي مي كند.

فعال سازي ۱۰۱ معدن كوچك 
در بهار امسال 

مهر | رييس هيات عامل ايمي��درو با بيان اينكه از 
ابتداي امسال تا ۲۳ خرداد ماه، ۱۰۱ معدن كوچك 
احيا و فعال شده است، گفت: از ابتداي اجراي طرح 
)سال ۹۸( تا خرداد ماه امس��ال، ۵۰۰ معدن احيا و 
فعال شده اند. وجيه اله جعفري در شوراي هماهنگي 
طرح احيا و فعال سازي معادن كوچك اظهار داشت: 
از ابتداي امسال تا ۲۳ خرداد ماه، ۱۰۱ معدن كوچك 
احيا و فعال ش��ده است. به گفته رييس هيات عامل 
ايميدرو، از ابتداي اجراي طرح )سال ۹۸( تا خرداد ماه 
امسال، ۵۰۰ معدن احيا و فعال شده اند. وي با تاكيد 
بر اينكه اجراي اين طرح همچنان ادامه دارد، گفت: 
انجام اقدامات كلينيكي مناسب، زمينه مطلوب تري 
براي احيا اين نوع معادن ايجاد مي كند كه در نهايت 
به افزايش اشتغال و توليد در معادن خواهد انجاميد. 
رييس ش��وراي هماهنگي طرح در ادامه با اشاره به 
اينكه كارگروه، هماهنگي بيشتري با ساختار وزارت 
صنعت معدن و تجارت داش��ته باشد، اظهار داشت: 
اين امر موجب خواهد شد تا معادن غيرفعال نيز وارد 
مدار توليد و اشتغال ش��ده و طرح نيز تقويت شود. 
وي گف��ت: با توجه به تحليل ه��اي آماري جديد در 
صورت نياز، ساختار دستورالعمل هاي ابالغي وزارت 
صمت قابل بازبيني خواهد ب��ود و چنانچه مواردي 
براي سرعت بخشيدن به اجراي طرح، نياز به اصالح 
اداري دارد، تصميم س��ازي براي اقدام الزم ميس��ر 
خواهد شد.جعفري همچنين درباره تهيه بسته هاي 
سرمايه گذاري در معادن كوچك گفت: بسته ها بايد 
به گونه اي باشند كه بتوان اقدام يكپارچه بر روي آنها 
انجام داد و در اين مسير، استفاده از قالب شركت هاي 
سهامي عام پروژه، خروجي مطلوب تري در بر خواهد 
داشت. در اين جلسه، اميرعلي طاهرزاده مديرعامل 
ش��ركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، گزارشي از 
نحوه اجراي طرح احيا و فعال سازي معادن كوچك، 
توسعه زيرساخت ها، تهيه بسته هاي مزايده معادن 
در اس��تان ها، تهيه پرسش��نامه براي سازمان نظام 
مهندسي معدن ارايه داد. همچنين سيد رضا عظيمي 
مدير اجرايي طرح احيا و فعال سازي معادن كوچك با 
اشاره به تأثير ورود سازمان نظام مهندسي معدن در 
سرعت گرفتن اجراي طرح فوق، گفت: كارگروه هاي 
استاني مشترك با حضور نمايندگان سازمان نظام 
مهندسي معدن ايران و استان ها، خانه معدن ايران 
و سازمان هاي صمت استان ها تشكيل شده است كه 
مي تواند هم افزايي قابل توجهي در اجراي فرآيندهاي 
طرح و موارد تشخيصي كلينيكي معادن غير فعال 
و قابل توسعه داشته باش��ند و فرآيندهاي اداري در 

سازمان صمت استان ها را نيز تسريع كند. 

ذوب آهن اصفهان تنديس زرين 
رضايتمندي مشتري دريافت كرد

در چهارمين اجالس سراسري رضايتمندي مشتري 
با رويكرد نقش مديران اقتصادي در پيش��برد اقتصاد 
مقاومتي و جهش توليد كه از طرف معاونت توس��عه 
مديري��ت و منابع وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، 
روز ۲۵خرداد ماه در سالن همايش رايزن تهران برگزار 
گرديد، ذوب آهن اصفهان موف��ق به دريافت تنديس 
زرين رضايتمندي مش��تري گرديد.  تنديس مذكور 
طبق ارزيابي صورت گرفته در رابطه با فعاليت هاي انجام 
شده در حوزه مديريتي و رهبري بازار و مشتري مداري، 
برآورده كردن مناسب يا فراتر از انتظارات مشتري، ميزان 
رضايت مشتريان و ارزيابي آن، فعاليت هاي بهبود مربوط 
به رسيدگي به شكايات مشتري و... به ذوب آهن اصفهان 
اهدا ش��د . در اين اجالس كه ب��ا حضورغفاري، معاون 
برنامه ريزي و توسعه وزارت راه و شهرسازي، جنيدي 
معاون حقوقي رييس جمهور، رسولي معاون وزير راه و 
شهرسازي و رييس هيات مديره و مديرعامل شركت راه 
آهن، پهلواني رييس سازمان ملي بهره وري ايران، نيكويي 
رييس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتي، قوامي معاون 
امور حقوقي و مجل��س وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
توانگري نماينده مجلس و برخي ديگر از مسووالن برگزار 
شد، محمد رضا كجباف مدير بازاريابي و فروش داخلي 
ذوب آهن اصفهان تنديس زرين را دريافت نمود. در اين 
رويداد شركت هاي توليدي و صنعتي از قبيل مجتمع 
فوالد بناب، شركت س��نگ آهن مركزي ايران، ايران 
خودرو، بانك صادرات، شركت مخابرات ايران، ... تنديس 

رضايتمندي مشتري دريافت نمودند.

دبيركل  مجمع  تشكل هاي  دانش بنيان  ايران در گفت وگو  با »تعادل« تشريح كرد

كدام كاالها گران شدند؟

موانع  جدي  فعاليت  واحدهاي توليدي

قيمت مرغ بيش از ۲ برابر شد
آمار منتشر شده از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان مي دهد كه از بين انواع برنج،  گوشت و شكر 
كه وضعيت قيمت آنها در ارديبهشت ماه امسال منتشر شده، 
قيمت تمام كاالها بين ۴۰ تا ۱۲۳ درصد نسبت به ارديبهشت 
سال گذشته افزايش داشته است.بر اساس اين آمار بيشترين 
افزايش قيمت در ارديبهشت امسال مربوط به گوشت مرغ 
تازه بوده كه قيمت آن با ۱۲۳.۲ درصد افزايش از حدود ۱۱ 
هزار و ۲۰۰ تومان در ارديبهشت سال ۱۳۹۹ به بيش از ۲۵ 
هزار تومان در ماه مشابه سال جاري رسيده است. البته اخيرا 
قيمت اين محصول به ۳۰ هزار تومان هم رس��يده و اين در 
حالي است كه نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. 

      افزايش قيمت برنج ايراني
نصف برنج خارجي

اواخر سال گذشته نيز وضعيت نابساماني در بازار مرغ حاد 
بود كه باعث ايجاد صف هاي طوالني براي دريافت مرغ به 

قيمت تنظيم بازار در ش��رايط كرونايي شد. اين در حالي 
است كه نهاده هاي دام و طيورهمچنان ارز دولتي دريافت 
مي كنند و مرغ به قيمت مصوب بايد در دس��ترس عموم 
مردم باشد. به گزارش ايسنا، در شرايطي كه وزارت جهاد 
كش��اورزي مي گويد توليد مرغ به اندازه نياز كشور بوده و 
هيچ كمبودي در اين زمينه وجود ندارد و تقصير را به گردن 
وزارت صمت انداخته كه وظيفه نظارت بر بازار و برخورد با 
گرانفروشي را دارد، مسووالن وزارت صنعت معدن تجارت 
)صمت( مي گويند قرارگاه ساماندهي مرغ مسوول تامين و 
توزيع اين كاالست؛ بنابراين اين وزارتخانه مسووليتي در 
اين رابطه ندارد ك��ه بخواهد اظهارنظر كند. از طرف ديگر 
گزارش هايي از كمبود مرغ در بازار نيز منتشر شده است. 
بعد از مرغ، قيمت برنج تايلندي بيشترين افزايش را داشته 
كه قيمت آن در اين مدت با ۸۶.۲ درصد افزايش به حدود 
۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است. قيمت برنج پاكستاني 
نيز با ۷۲.۲ درصد افزايش به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسيده 

است. اما افزايش قيمت در برنج هاي داخلي كمتر بوده است؛ 
به طوري كه قيمت برنج طارم اعال و داخلي هاشمي درجه 
يك در اين مدت به ترتي��ب ۴۲.۱ و ۴۰.۱ درصد افزايش 
داشته و در ارديبهشت امسال به حدود ۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان 
و ۳۴ هزار تومان رسيده است. اما در اصل رتبه سوم بيشترين 
افزايش قيمت به شكر مي رسد كه قيمت آن در ارديبهشت 
امسال ۷۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزايش 
يافته است؛ به طوري كه قيمت هر كيلوگرم شكر سفيد از 
۷۰۰۰ تومان در ارديبهش��ت سال قبل به ۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان در ماه مش��ابه امسال رسيده است. البته مشاهدات 
ميداني نشان مي دهد قيمت شكر نيز در بسته هاي ۹۰۰ 
گرمي در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسيده است. اين 
در حالي است كه بر اساس سامانه ۱۲۴ همچنان بايد قيمت 
هر كيلو شكر بس��ته بندي ۸۷۰۰ تومان و قيمت هر كيلو 
شكر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. در اين رابطه معاون بازرسي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اخيرا 

علت افزايش قيمت ش��كر را رو به اتمام بودن ذخاير شكر 
وارد شده با ارز دولتي عنوان كرد و گفت كه با توجه به اينكه 
شكر در حال حاضر با ارز نيمايي وارد مي شود ديگر مشمول 
نرخ گذاري تثبيتي نيس��ت.  در اين ميان قيمت هركيلو 
گوشت گوساله و گوسفندي با ۵۲.۲ و ۴۲.۹ درصدافزايش 
در ارديبهشت امسال به حدود ۱۱۵ هزار تومان و ۱۳۰ هزار 
تومان رسيده است. قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي و 
گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتيب حدود ۷۵ و ۹۲ 
هزار تومان بوده است. بر اين اساس كمترين كاهش قيمت 
در ارديبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط 
به برنج هاشمي بوده است. بررسي قيمت اين اقالم اساسي 
طي يك ماه نيز نشان مي دهد قيمت همه اقالم ياد شده در 
ارديبهشت امسال نسبت به ماه قبلش به جز برنج تايلندي و 
گوشت گوسفندي با ۰.۱ و ۰.۳ درصد كاهش، افزايش يافته 
و ميزان افزايش قيمت ها طي يك ماه هم بين ۰.۵ درصد 

)برنج پاكستاني( تا ۴ درصد )شكر( بوده است.

از سوي گمرك صادر شد 

فرمان ترخيص نسيه نهاده هاي توليد 
تعادل -  گروه تجارت |

 ترخيص نس��يه و درصدي نهاده هاي توليد كليد خورد. 
براساس اعالم معاون گمرك ايران، ترخيص نسيه نهاده هاي 
توليد اعم از »مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت، 
تجهيزات و لوازم يدك��ي و البته مواد اولي��ه توليد دارو و 
تجهيزات پزش��كي« در دستور كار گمركات اجرايي قرار 
گرفت. براس��اس توضيحات ارونقي، پيرو مصوبات چهل 
و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط 
كسب و كار به منظور بهبود فضاي كسبوكار و در راستاي 
تسهيل تجارت خارجي، گمرك ايران مكلف شده، نسبت 
به تسهيل و رفع موانع واردات نهاده هاي توليد )مواد اوليه، 
كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت، تجهيزات و لوازم يدكي( با 
برقراري امكان ترخيص كاال به صورت درصدي )با استفاده 
از ظرفيت مادة ۷ قانون امور گمركي( براي تأمين حقوق 
ورودي و ماليات بر ارزش افزوده اقدام كند. اين دستورالعمل 
كاالهايي مانند لوازم آرايشي، مبلمان، اسباب بازي، اشياي 
فانتزي و تزئيني، كريستال، ظروف سراميكي، لوستر و آباژور 

و... به خصوص كاالهاي گروه ۲۷ و ۴ را در بر نمي گيرد. 

      جزييات و شرايط ترخيص 
بر اس��اس بند يك مصوبه ابالغي به گمركات اجرايي در 
رابطه با ترخيص نسيه نهاده هاي توليد، گمركات اجرايي 
موظفند نسبت به احراز واحدهاي توليدي معتبر براساس 
پروانه بهره برداري اقدام كرده و نس��بت به ترخيص مواد 
اوليه، كاالهاي واسطه اي، ماشين آالت، تجهيزات و لوازم 
يدكي، بنام واحد مربوطه و صرفا با كارت بازرگاني واحد 
توليدي متقاضي اس��تفاده از تسهيالت نسيه، با رعايت 
شرايط مقرر در اين دستور العمل، مجوز نگهداري بخشي 
از كاالي وارده را صادر كنند. براساس بند دو اين مصوبه، 

تعيين و تشخيص واحدهاي توليدي معتبر و مواد اوليه 
و قطعات مورد نياز در واحدهاي توليدي براساس پروانه 
تأسيس يا بهره برداري انجام خواهد شد. در بند سه اين 
دستورالعمل آمده اس��ت كه حداكثر مهلت استفاده از 
اين تسهيالت و نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه 
پرداخت حقوق ورودي، ش��ش ماه است، به طوري كه از 

تاريخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ تجاوز كند.
در بند ديگر اين مصوبه اشاره شده كه ترخيص درصدي 
كاال صرفا به كاالهاي وارداتي توسط واحدهاي توليدي 
كه در خط توليد يا در محصول توليدشده در واحدهاي 
مزبور مورد استفاده قرار مي گيرد و رأسا توسط واحدهاي 

توليدي مزبور وارد مي شوند تعلق مي گيرد.
در بند پنجم آمده است: تنظيم اظهارنامه به ميزان كل 
كاال )پس از اخ��ذ و ارايه كد رهگي��ري  بانك مربوطه و 
بارگذاري اصل اسناد( و بدون اخذ حقوق ورودي و ماليات 
بر ارزش افزوده انجام مي شود. در همين رابطه چنانچه 
رديف تعرفه كاال جزو ليس��ت اعالمي از س��وي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي ترخيص درصدي موضوع 
مصوبات س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت باش��د ارايه 
كدرهگيري بانك جهت استفاده از تسهيالت ترخيص 
نسيه نيز الزامي نيست.  اما در بند ۶ اين دستورالعمل ذكر 
شده، در صورتي كه محموله هاي وارده طي چند بارنامه 
از نظر تركيب اقالم، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرك 
مي تواند كل كاالي يك يا چند محموله را به عنوان وثيقه 
حقوق ورودي   - در صورت تكافوي حقوق ورودي كاالهاي 
ترخيص شده و ساير وجوه متعلقه   - در گمرك نگهداري 
و محموله ه��اي ديگر را به صورت نس��يه ترخيص كند. 
همچنين براس��اس بند ديگري از اين مصوبه، متقاضي 
استفاده از تسهيالت ترخيص كاال به صورت نسيه، نبايد 

در زمره بده��كاران موضوع ماده هف��ت )۷( قانون امور 
گمركي يا صاحبان كاالي مشمول توقيف اموال توسط 
مراجع ذي صالح قانوني باش��د. در بندي ديگري از اين 
دس��تورالعمل به اين موضوع اشاره شده كه در ترخيص 
درصدي هر مورد، نسبت به ترخيص حداكثر ۵۰ درصد 
از كاال و پروانه مربوط به اظهارنامه ورودي - با توجه به اينكه 
در حال حاضر پروانه الكترونيكي صادر مي گردد، ضمن 
درج كد نسيه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان 
پروانه گمركي كه تشريفات آن به اتمام نرسيده تلقي و در 
سامانه جامع امور گمركي، تسويه نشده باقي ميماند- به 
نحوي كه تكافوي وصول حقوق ورودي كاالهاي ترخيص 
شده را بنمايد، تا تسويه نهايي توسط ذي نفع، نگهداري 
مي گردد.  در بخش ديگري از اين مصوبه تاكيد شده كه در 
صورت عدم ايفاي تعهدات در مهلت مقرر، گمرك محل بايد 
در اسرع وقت ضمن اجراي مواد ۷ و ۸ قانون امورگمركي، 
نسبت به پيگيري در جهت رفع تعهدات توديع نشده اقدام و 
مراتب را به گمرك ايران جهت عدم ارايه تسهيالت گمركي 

به صاحب كاال اعالم كند كه بديهي است بعد از وصول حقوق 
ورودي متعلقه عمليات اجرايي متوقف مي ش��ود. بر اين 
اساس گمرك مربوطه موظف است آن قسمت از كاالهاي 
نگهداري شده را در موعد مقرر قانوني، متروكه اعالم و در 
متن اظهارنامه متروكه، ميزان بدهي صاحب كاال را مورد 
توجه قرار داده و نسبت به پيگيري اخذ حقوق ورودي كل 
كاال از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تا حصول 
نتيجه اقدام كند. همچنين هزينه هاي گمركي و هزينه هاي 
متعلقه، عوارض، ماليات بر ارزش افزوده به كاالهاي ترخيص 
شده و باقيمانده كاالي نگهداري شده در گمرك محل، براي 
مدتي كه مجوز صادرشده و جريمه هاي متعلقه بايد نقدا 
پرداخت شود. اما طبق اين مصوبه گمركاتي كه در مناطق 
آزاد و ويژه مس��تقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط 
سازمان هاي مسوول مناطق، مراتب نگهداري حداقل ۵۰ 
درصد كاال توسط آن منطقه را بايد به نحو مقتضي اعالم تا از 
واگذاري و مرجوع كردن كاالي مورد درخواست، خودداري 

و آن گمرك بر نگهداري كاال نظارت كامل اعمال كند.
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خبرروز

۱۲۹ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت در كشور ۱۰هزار و ۴۸۷ بيمار كوويد۱۹ شناسايي شد كه هزار و ۳۱۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
 بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به سه ميليون و ۶۰ هزار و ۱۳۵ نفر رسيد. متاس��فانه ۱۲۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۸۲ هزار و ۴۸۰ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۵ميليون و ۲۴۲ هزار و ۹۲۲ ُدز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است. 
تاكنون ۴ ميليون و ۳۶۴ هزار و ۲۲۸ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۸۷۸ هزار و ۶۹۴ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده 
در كشور به ۵ ميليون و ۲۴۲ هزار و ۹۲۲ ُدز رسيد. خوشبختانه تاكنون دو ميليون ۶۹۶ هزار و ۴۳۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. در حال حاضر ۱۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۷ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

آتشي را كه به جان طبيعت 
افتاده خاموش كنيد

همين چند روز پيش بود كه خبر سوختن بيش از 
۲ هزار و ۲۰۰ نخل اروند كنار منتش��ر شد. آتشي 
كه نزديك به ۹ هكتار از نخلس��تان هاي اروند كنار 
را به كام نابودي كشاند. اين روزها خبر آتش سوزي 
جنگل ها انگار تمام ش��دني نيست. بعد از آن نوبت 
به بلوط هاي زاگرس رس��يد، همان بلوط هايي كه 
هر از گاهي در آتش بي تدبيري مس��ووالن ش��عله 
مي كشند و مي سوزند و حتي اين آتش به دوستداران 
طبيع��ت هم رحم نمي كند و ج��ان آنهايي را كه با 
دست خالي براي خاموش كردن اين آتش ويرانگر 
مي روند، مي گيرد. اين بار آتش به جنگل ها و مراتع 
كوه حاتم در شهرس��تان بهمئي استان كهگيلويه 
و بوير احمد كه روز دوش��نبه دچار حريق شده بود 
همچنان در آتش مي س��وزد. مدي��ركل مديريت 
 بحران اس��تانداري كهگيلوي��ه و بويراحمد گفت: 
آتش س��وزي در جنگل هاي كوه حاتم در مرز اين 
اس��تان با خوزستان از س��اعت ۱۵ و ۴۵ دقيقه روز 
دوشنبه ۲۴ خرداد شروع شده است و همچنان ادامه 
 دارد.او اف��زود: بالفاصله پس از دريافت گزارش اين 
آتش سوزي نيروهاي امدادي و ستادي براي مهار اين 
آتش سوزي به منطقه اعزام شدند. مديركل مديريت 
بحران كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: همچنين 
كوه حاتم مرز مشترك شهرستان هاي لنده و بهمئي 
در استان كهگيلويه و بويراحمد است كه آتش سوزي 
در حوزه لنده تقريبا كنترل شده است. اين در حالي 
است كه حتي بالگردي هم كه به اين منطقه اعزام 
شده نتوانسته است از پس آتش بر بيايد و حاال قرار 
است يك فروند ديگر بالگرد به اين منطقه برسد. اما 
كسي چه مي داند تا رسيدن اين بالگرد چند هكتار 
ديگر از اي��ن جنگل ها طعمه حريق خواهد ش��د. 
شهرس��تان بهمئي با جمعيتي حدود ۳۸ هزار نفر 
به مركزيت شهر ليكك در فاصله ۳۰۰ كيلومتري 
ياسوج مركز كهگيلويه وبويراحمد واقع شده است. 
كهگيلويه وبويراحمد با توجه به موقعيت اكولوژيكي و 
توپوگرافي خاص خود داراي پوشش گياهي، جانوري 
و منابع حياتي متنوعي است به گونه اي كه افزون بر 
۲۰ درصد پوشش جنگلي زاگرس و حدود ۴۰ درصد 
گونه هاي دارويي كشور را در خود جاي داده است. هم 
اينك هفت منطقه حفاظت شده با وسعت ۹۳ هزار 
و ۶۶۰ هكتار، دناي شرقي با وسعت ۲۸ هزار و ۲۰۲ 
هكتار، خاييز سرخ با مساحت ۳۳ هزار و ۲۳۵هكتار، 
خامي با وسعت ۲۵هزار و ۶۷۱ هكتار، ديل با ۱۰ هزار 
و ۳۸۱ هكتار، سولك با ۲ هزار ۴۲۸۷ هكتار و سيوك 
با ۱۲ هزار ۸۵۸ هكتار در اين استان زيباي طبيعي 
وجود دارد. كهگيلويه وبويراحمد همچنين داراي 
پنج منطقه شكار ممنوع شامل پادناي سميرم، خرم 
ناز، الر و ماغر، حاتم و كوه تلرش اس��ت.  اين استان 
همچنين داراي ۹۹۹ ه��زار و ۱۰۰ هكتار جنگل و 

۷۲۳ هزار و ۷۰۰ هكتار مرتع است.

مناظره ها تمام شد. روز جمعه قرار است 
رييس جمهوري بعدي انتخاب ش��ود، 
اينك��ه در تمام مناظره ه��ا مردم به جز 
شعار چيز ديگري نشنيدند و هيچ يك از نامزدهاي 
انتخاباتي نتوانس��تند برنامه اي مدون و دقيق براي 
بهتر شدن وضعيت معيشت مردم ارايه دهند، واقعيت 
تلخي است كه نمي شود به راحتي از آن گذشت. اين 
روزها مش��كالت اقتصادي بيش از هر زمان ديگري 
مردم را پريشان حال كرده است. اينكه نگراني براي 
تامين هزينه ه��اي زندگي به يك��ي از دغدغه هاي 
اصلي مردم تبديل ش��ده بس��يار حقيقي است و به 
گفته بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد هيچ كس 
نمي تواند ادعا كند كه مي تواند با عصاي جادويي خود 
تمام اين مش��كالت را به راحتي حل كند و وضعيت 
اقتصادي كش��ور را به راحتي س��ر و سامان ببخشد. 
وضعيت بورس اسف بار است، مردم زير بار فشارهاي 
اقتصادي كمر خم كرده ان��د. اينكه كانديداها وعده 
يارانه هاي ۴۵۰ هزار تومان��ي و يك ميليون توماني 
به مردم مي دهند، اينكه قصد دارند به جاي توس��عه 
اقتصادي كشور هميش��ه مردم را محتاج دولت نگاه 
دارند روندي اس��ت كه قطعا قرار نيست راه به جايي 
ببرد و قطعا محكوم به شكست است. هر گونه افزايش 
يارانه ها مي تواند به تورم بيشتر بينجامد و در اين بين 
فاصله طبقاتي را بيش��تر و بيشتر مي كند. اين روند 
نمي تواند باعث رضايتمندي مردم شود. در حالي كه 
از سوي ديگر توليد در كشور به معضلي ديگر تبديل 
شده و بسياري از توليد كنندگان كوچك و بزرگ يا 
نابود شده اند يا در آستانه نابودي هستند. با توجه به 
اين شرايط بايد نشس��ت و ديد در ۴ سال آينده قرار 
است چه اتفاقي براي بهتر شدن وضعيت اقتصادي 
كش��ور كه در حال حاضر مهم ترين دغدغه مردم به 

شمار مي رود، رخ خواهد داد. 

     كاهش تورم و كاهش قيمت ها
همزمان بايد انجام شود

آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي 
در اين ب��اره مي گويد: اينكه ما بگوييم ن��رخ تورم را 

كاهش مي دهيم با اينكه بگوييم قيمت ها را كاهش 
خواهيم داد، فرق دارد. پس اگر مثال براي س��ال بعد 
نرخ ت��ورم را ۱۵درصد كاهش دهي��م، خيلي جاي 
خوشحالي ندارد، بلكه هم بايد جلوي افزايش قيمت 
را گرف��ت و هم قيمت ها را كاهش داد. او در خصوص 
وعده اقتصادي كانديداهاي رياست جمهوري و امكان 
عملياتي شدن چنين وعده هايي مي افزايد: ببينيد اين 
وعده ها كليشه اي است و ما هر دوره آنها را از كانديداي 
مختلف مي شنويم. اينها مواردي است كه براي قشر 
ضعيف و كم درآمد جامعه بس��يار اهميت دارد براي 
همين كانديداها سراغ اين وعده ها مي رونداما اينكه 

چقدر عملياتي مي شوند جاي بحث دارد. 

     وعده هاي كانديداها تورم زاست 
اين استاد دانشگاه با انتقاد از برنامه اقتصادي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري ادامه مي دهد: من يك بار هم در اين 
مناظره ها و اعالم برنامه ها نديدم كه حتي يك كانديدا از 
كاهش قيمت ها صحبت كند. ببينيد اينكه ما بگوييم نرخ 
تورم را كاهش مي دهيم با اينكه بگوييم قيمت ها را كاهش 
خواهيم داد، فرق دارد. پس اگر مثال براي س��ال بعد نرخ 
تورم را ۱۵درصد كاهش دهيم، خيلي جاي خوشحالي 
ندارد، بلكه ه��م بايد جلوي افزايش قيم��ت را گرفت و 
هم قيمت ها را كاهش داد؛ اين دو بايد با هم انجام ش��ود.  
بغزيان مي گويد: قيمت مسكن و خودرو و مواد غذايي بايد 
كاهش پيدا كند تا قدرت خريد باال برود. من نمي دانم چرا 
كسي از ارزاني يا همان تورم منفي صحبتي نمي كند! در 
واقع وعده هايي كه داده شده امكان تحقق دارد اما چنين 
اقداماتي تورم زاست. همين كه ارزاني شود و تورم صفر شود 
برنامه تنظيم و مسائل به تدريج حل خواهد شد. يكي از 
اين كانديداها مي گويد »ازدواج از شما مسكن از ما« خب 
بدون اينكه برنامه اي براي كاهش قيمت مسكن داشته 
باشيم نمي توان چنين حرفي زد. او با بيان اينكه تمام اين 
وعده ها تورم زاست، تاكيد مي كند: االن قدرت خريد مردم 
به قدري پايين است كه نمي توانند همان مسكن ارزان را 
هم تهيه كنند. در هر صورت بايد منتظر ماند و ديد. دفعات 
قبل هم كانديداها از نوسانات نرخ ارز ايراد مي گرفتند و اآلن 
هم همين است اما سوال اين است كه چطور دو هفته است 

قيمت ارز ثابت مانده يعني قبال نمي توانستيم اين كار را 
انجام دهيم ولي در دو هفته مانده به انتخابات مي توانيم؟ 
اين نشان مي دهد اراده اي براي انجام آن وجود نداشته است 
اآلن هم بيشتر بحث وعده دادن و جمع كردِن راي است. 

     در جايي كه فساد وجود دارد
نبايد حرفي از حذف قيمت گذاري دستوري زد

بغزي��ان در انتقاد به افرادي ك��ه مخالف قيمت گذاري 
دس��توري دولت هس��تند، مي گوي��د: قيمت گذاري 
دستوري يعني دولت قيمت برخي چيزها مثل سيمان 
و فوالد و امثال آن را پايين نگه مي دارد و گروهي از اين 
مي نالند كه چرا دولت قيمت ها را با دس��تور پايين نگه 
داشته است. اينها درواقع مي خواهند قيمت ها افزايش 
پيدا كند و مي گويند بهانه كمبود توليد و به صرفه نبودِن 
توليد همين قيمت گذاري دستوري است. ولي اين را بايد 
بدانيم كه در شرايط فعلي در اقتصادي كه رانت و انحصار 
وجود دارد و اراده براي مبارزه با فس��اد و رانت كم است 
مسلما دولت ها بايد در اقتصاد دخالت كنند تا نگذارند 
سوءاستفاده صورت گيرد. در غير اين صورت رها كردن 
اقتصاد و اينكه نام آن را خروج از قيمت گذاري دستوري 
بگذاريم همانا و افزايش قيمت ها همان. او مي افزايد: البته 
بايد توجه داشته باشيم اينكه دولت چگونه دخالت كند 
و چگونه قيمت گذاري دستوري انجام دهد مهم است 
و بايد روي آن فكر كرد. نفس قضيه اشكالي ندارد بلكه 
شيوه اجراي آن مشكل زا است. در بين كانديداها كسي 
از اصالح ش��يوه قيمت گذاري صحبت نمي كند و فقط 
مي گويند بايد قيمت گذاري دستوري برداشته شود و 

اين غلط است. 

     برخي ارز ۴۵۰۰ توماني مي گيرند اما
با ارز ۲۵هزار توماني قيمت گذاري مي كنند! 
بغزيان با تاكيد بر اينكه قيمت ها بايد كنترل و كاهش 
پي��دا كند، مي گويد: نظارت ب��ر قيمت ها مخصوصا 
كاالهاي اساس��ي كه ارز دولتي به آن تعلق مي گيرد 
اهميت بس��ياري دارد. چرا بايد قيمت كااليي كه با 
ارز ۴۲۰۰ توماني توليد يا وارد مي ش��ود براساس ارز 
۲۵هزار توماني قيمت گذاري شده باشد؟ هيچ كدام 

از كانديداها به اين موضوع اش��اره نكردند كه افرادي 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني گرفتند و كاال را آزاد فروختند يا 
احتكار كردند، را شناسايي كنند اما صحبت از مبارزه 
با فساد مي شود. اين اس��تاد دانشگاه اظهار مي دارد: 
راهكارهاي كانديداها تا جايي كه من ديدم عملياتي 
نيست. ولي اينكه ما مي توانيم مسكن ايجاد كنيم و 
قيمت ها را كاهش دهيم عملي است اما شيوه هايي 

كه ارايه كردند، تضميني براي محقق شدن ندارد. 

     حذف يارانه از حامل هاي انرژي 
باعث افزايش قيمت مي شود

بغزيان در خصوص يارانه پنهان مي گويد: ببينيد در 
همه جاي دني��ا دولت ها به كاالهايي يارانه مي دهند 
اما خب منابع آن از ماليات تامين مي شود و به همين 
دليل بر كسري بودجه خود نظارت مي كنند. همانطور 
كه ماليات توجيه مي شود يارانه هم توجيه مي شود. 
برخي وقت ها يارانه را به كاالهايي مي دهند كه به همه 
تعلق نمي گيرد؛ مثال براي كااليي ارز ۴۲۰۰ توماني 
مي دهند اما آن كاال با قيمت آزاد به فروش مي رسد 
اينها را بايد كش��ف كرد و يارانه را از آن برداش��ت. ما 
مي گوييم اين يارانه هاي پنهان را كشف كنيد و پول 

آن را به مردم بدهيد. اين استاد دانشگاه مي گويد: بايد 
متوجه باش��يم كه حذف يارانه از حامل هاي انرژي 
باعث افزايش قيمت مي شود. حذف يارانه و رساندن 
آن به افراد نيازمند باعث ايجاد عدالت مي شود. درواقع 
نگراني ما بحث عدالت اجتماعي اس��ت؛ يعني همه 
نبايد مشمول اين يارانه شوند و به همين دليل است كه 
اسم آن را هدفمندسازي يارانه ها گذاشته اند اما اصال 
هدفمند نشد. بغزيان با بيان اينكه ما در حال حاضر 
به همه يارانه مي دهيم، مي افزايد: اگر ما ۶۰ ميليون 
مستحق دريافت يارانه داريم بايد بگوييم كه واويال! 
يعني ما نتوانس��تيم عدالت اجتماعي و درآمد كافي 
ايجاد كنيم و اين فاجعه است. اگر ما به جايي برسيم 
كه بگوييم ۲۰ميليون نفر را شناسايي كرديم و به آنها 
يارانه بدهيم اين درست اس��ت. اما در صحبت هاي 
كانديداها خبري از حذف يارانه بگيرهاي غيرنيازمند 
نيس��ت.  او مي گويد: در واقع اگ��ر ما يارانه بگيرهاي 
مستمند خود را شناسايي و سهم باقي را به آنها بدهيم، 
آن وقت مي توانيم از يارانه ۴۰۰ توماني صحبت كنيم. 
اما راهكارهايي را كه كانديداها براي پرداخت يارانه به 
آن اشاره كردند، پيچيده است و تضميني براي اجرايي 

كردن آن نيست. 

     فقر را نمي شود نابود كرد اما فقير را 
مي شود نابود كرد!

استاد دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا مي توان فقر را طي ۴ سال نابود كرد، اظهار مي دارد: 
فقر را نمي ش��ود نابود كرد اما فقير را مي ش��ود نابود 
كرد! وقتي نرخ تورم باالست يعني فقر گسترش پيدا 
مي كند. ببينيد نرخ تورم جلوتر از افزايش دستمزد 
است و حتي قيمت ها خيلي جلوتر از خود دستمزد 
هستند بنابراين تورم روي قيمت ها حساب مي شود 

و معلوم كه در چنين شرايطي فقر از بين نمي رود. 
بغزيان مي گويد: يكي از كانديداها گفته تورم مثل يخي 
است كه درآمدها را آب مي كند؛ بله درست است اين از 
مقدمات علم اقتصاد است همه آن را مي دانند آيا دولت 
تا به اآلن آن را نفهميده اس��ت؟ خي��ر ما نمي خواهيم 
وضعيت را درس��ت كنيم. ما به حدي رسيده ايم كه اگر 
فقر را بخواهيم در همين حد نگه داريم هنر كرده ايم. او 
در پايان مي افزايد: به هيچ وجه چهارساله نمي توان فقر 
را نابود كرد. مسلم است كه وقتي تورم و ركود اقتصادي 
و بيكاري باالست فقر را نمي شود از بين برد. اين چيزي 
است كه حتي اروپا و امريكا هم نمي تواند ادعا كند كه فقر 

را ريشه كن خواهد كرد چه برسد به اينجا.

گزارش

هيچ يك از كانديداها براي كاهش قيمت ها برنامه نداشتند

نابودي فقر چهار ساله غيرممكن است

رويخطخبر

اسلووني پايان كرونا را اعالم كرد
اس��لووني با اعالم پاي��ان كرون��ا تأكيد ك��رد كه برخي 
محدوديت ها و واكسيناسيون ادامه پيدا مي كند. به گزارش 
نووستي، وزارت بهداشت اسلووني پايان كرونا در اين كشور 
را اعالم كرد و تأكيد كرد كه كارزار واكسيناسيون مردم اين 
كش��ور ادامه پيدا مي كند و برخي محدوديت ها نيز ادامه 
خواهد داشت. وزارت بهداشت اسلووني كه جمعيت آن دو 
ميليون نفر است تأكيد كرد كه طي روز گذشته ۱۱۲ مورد 
ابتالي جديد به ويروس و دو مورد فوتي را ثبت كرده است. 
تاكنون ۷۶۹هزار و ۲۴۸ نفر از جمعيت اسلووني يك دوز از 
واكسن هاي مختلف ضد كرونا را دريافت كردند و ۵۵۱هزار 
و ۹۰۶ نف��ر نيز به طور كامل دو دوز خود را دريافت كردند. 
اكنون ۱۲۲ بيمار كرونايي در بيمارس��تان هاي اسلووني 

بستري هستند كه ۴۰ نفر از آنها در بخش مراقبت هاي ويژه 
به سر مي برند. اسلووني )كه يكي از جمهوري هاي سابق 
يوگس��الوي بود( از ابتداي شيوع كرونا تاكنون ۲۵۷ هزار 
مبتال به كرونا و بيش از ۴۴۰۸ مورد فوتي را ثبت كرده است.

يك واكسن جديد به بازار مي آيد
شركت »نواواكس« اعالم كرد كه واكسني توليد كرده كه 
بيش از ۹۰ درصد در مقابل انواع مختلف ويروس كرونا 
موثر است. اين ش��ركت در مطالعه و پژوهشي كه روي 
نزديك به ۳۰ ه��زار داوطلب در اياالت متحده امريكا و 
مكزيك انجام داده به اين نتيجه دست يافته است. نتايج 
اميدواركننده اين شركت موجب شده تا احتمال صدور 
مجوز توليد اضطراري واكسن كوويد-۱۹ در سه ماه سوم 
سال ۲۰۲۱ افزايش يابد. مس��ووالن شركت نواواكس 
مي گويند واكسني كه توليد كرده اند بيش از ۹۳ درصد در 
برابر انواع مختلف ويروس كرونا موثر بوده است. توليد اين 
واكسن ها بر پايه پروتئين است و در آن از قطعات خالص 
ويروس براي تحريك پاسخ ايمني بدن استفاده مي كنند. 
توليد واكسن هاي مبتني بر پروتئين از روش  معمول براي 
تحريك پاسخ ايمني بدن بهره مي برند و از همين روش 
براي توليد واكسن هاي ديگري همچون سياه سرفه و زونا 
نيز استفاده شده است. دكتر »گريگوري گلن« رييس 
تيم تحقيق و توسعه شركت نواواكس در اين خصوص به 
خبرگزاري رويترز تاكيده كرده كه واكسن اين شركت 
در مقابل انواع جهش يافته ويروس كرونا كه در برزيل، 
آفريقاي جنوبي و هند نيز مشاهده شده نيز جواب داده 
است.نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه واكسن نواواكس 

روي افراد در معرض خطر ابتال به عفونت شديد ۹۱ درصد 
و در پيشگيري از ابتال به موارد متوسط كرونا  ۱۰۰ درصد 
اثربخشي دارد. دكتر گلن مي گويد اين واكسن تقريبا ۷۰ 
درصد در برابر انواع گونه هاي كرونا كه نواواكس قادر به 
شناسايي آنها بوده، اثربخش خواهد بود. گلن همچنين 
تاكيد كرد كه »بس��يار مهم است واكسن بتواند بدن را 
در مقابل ويروسي كه دايما در حال تغيير شكل است، 
محافظت كند«. نتايج پژوهش هاي نواواكس نشان داده 
كه اين واكسن عوارض چنداني نداشته و تنها در مواردي 
سردرد، خستگي و درد عضالني گزارش شده كه همه 
اين موارد خفيف بوده است. البته تعداد كمي از كساني كه 
اين واكسن را دريافت كرده اند عوارض جانبي شديد تري 

را تجربه كرده اند.

رعايت پروتكل هاي انتخابات ضروري است
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مصوب، از سوي نامزدها، 
عوامل اجرايي و مردم جهت برگزاري انتخاباتي به دور 
از هرگونه خطر بيماري، امري الزم و ضروري اس��ت و 
پايبندي به دس��تورالعمل هاي بهداشتي ابالغي بايد 
مورد توجه جدي مسووالن ستاد نامزدهاي محترم قرار 
گيرد. سخنگوي وزارت بهداشت با بيان مطلب درباره 
برگزاري انتخابات با رعايت پروتكل هاي بهداشتي بيان 
كرد: ستاد انتخابات كشور با همكاري وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، پروتكل هاي بهداشتي مورد 
نياز در برگزاري انتخابات پيش رو را تهيه كرده اس��ت 
تا سالمت رأي دهندگان و مجريان برگزاري انتخابات 
به شكلي مطلوب تأمين شود. سيما سادات الري اظهار 

 كرد: با توجه به خطر تجمعات انساني در انتقال ويروس 
كوويد ۱۹، ضروري اس��ت هموطنان عزيز كشورمان 
از هرگونه حض��ور در تجمعات انتخابات��ي كه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در آن نقض شده، خودداري كنند.

رويداد

اراده اي وجود دارد كه واكسن هاي داخلي را هر چه 
زودتر در عرصه عمومي توزيع كنند و واكسيناسيون 

عمومي را با آنها انجام دهند.
معاون توسعه منابع و مديريت سازمان نظام پزشكي 
در واكن��ش به اخب��اري مبني بر فروش واكس��ن 
فايزر در برخي مناطق شهر تهران و اين اظهارنظر 
سخنگوي سازمان غذا و دارو مبني بر اينكه تخلف 
در روند واكسيناسيون امري اجتناب ناپذير است، 
بي��ان كرد: اينكه گفته مي ش��ود، تخل��ف در روند 
واكسيناسيون اجتناب ناپذير است، حرف بي جايي 
است، چرا بايد اجتناب ناپذير باشد؟! به هيج وجه 

نبايد اينطور باشد.
علي تاجرنيا ادامه داد: بايد به اين نكته توجه كنيم 
كه واكسن فايزر در ايران به شكل رسمي و توسط 
دولت وارد نشده است، بنابراين اگر واكسن فايزر در 
بازار وجود داشته باش��د به شكل قاچاق وارد شده 
است، در هر صورت اگر واكسن ها توسط دولت وارد 
شده باشد يا اينكه از مسير قاچاق وارد شده باشد، 
مشخص مي شود. بنابراين تشخيص اين كار دشوار 
نيست. او افزود: اگر واكسني از داخل شبكه بيرون 
آورده شود، يك نوع تخلف است و به نوعي به دليل 
عدم نظارت اتفاق افتاده است كه به مديريت شبكه 
بهداشت يا بيمارس��تان مربوط است، اما مشكلي 
كه وجود دارد اين اس��ت كه وقتي وزارت بهداشت 
رعايت دقيق پروتكل ها را انجام نمي دهد، طبيعتا 
از مجموعه ه��اي ديگر انتظار نم��ي رود تا اتفاقات 

مشابه نيفتد.
تاجرنيا گفت: به طور مثال هنوز بس��ياري از كادر 
درمان در بخش خصوصي واكسن دريافت نكردند، 
اين در حالي اس��ت ك��ه وزارت بهداش��ت وارد فاز 
دوم ش��ده و بخش هايي را واكسيناسيون مي كند، 
حتي مي بينيم در برخي از شهرستان هاي تهران و 
همچنين شهرهاي جنوبي واكسن براي افرادي كه 

واجد شرايط هستند، وجود ندارد و اين شائبه وجود 
دارد كه شبكه هاي بهداشت واكسن ها را در اختيار 
كساني قرار مي دهند كه هنوز نوبت شان نشده است.

او ادامه داد: عدم توزيع مناس��ب و تزريق واكس��ن 
به افرادي كه در اولويت هاي بعدي هس��تند، ولي 
واكسن را زودتر دريافت مي كنند، فضاي آشفته اي 
را ايجاد مي كند كه در آن هر اتفاقي ممكن اس��ت 

بيفتد.  
تاجرنيا در واكنش به اظهارات سخنگوي سازمان 
غذا و دارو مبني بر اينكه كار اين س��ازمان پليسي، 
امنيتي و شناس��ايي متخلفان در حوزه واكس��ن 
نيس��ت، افزود: در هر بخش واكسيناس��يون يك 
نماينده حراست و يك نماينده بازرسي از دانشگاه 
مربوطه بايد حضور داشته باشند و اين جزو وظايف 
اصلي مجموعه وزارت بهداشت است و قرار نيست 
كس��ي از بيرون بيايد تا نظارت كن��د، بنابراين هر 
اتفاقي كه در اين رابطه بيفتد، مسووليتش متوجه 

وزارت بهداشت است. معاون توسعه منابع و مديريت 
سازمان نظام پزشكي ادامه داد: اين مهم ترين ضعف 
وزارت بهداشت است، وقتي حاضر نيست، انتقادات 
را بپذيرد و همه انتقادات را به شكلي توجيه مي كند 
كه گويي وزارت بهداشت هيچ عيب و نقصي ندارد 
و همين باعث مي ش��ود تا ما هر روز شاهد تخلفات 
بيشتر شويم. او در واكنش به صدور مجوز مصرف 
اضط��راري براي واكس��ن بركت بيان ك��رد: آنچه 
مسلم است، اين است كه يك اراده اي وجود دارد كه 
واكسن هاي داخلي را هرچه زودتر در عرصه عمومي 
توزيع كنند و واكسيناسيون عمومي را با آنها انجام 
دهند كه يك بخشي از آن ناشي از اين نگاه است كه 
ما نيازمند واكسن خارجي نيستيم و مي خواهند، 
چنين نگاهي را تقويت كنند، بخش ديگر هم ناشي 
از اين است كه به دليل عدم ورود واكسن به كشور 
و در تنگنا قرار گرفتن شرايط، افراد را به اين سمت 

سوق مي دهند.

عدم اعتقاد به واردات و توزيع واكسن داخلي 

ذرهبین

تغيير اقليم و دخالت هاي انساني حدود يك ميليون 
هكتار به وسعت بيابان هاي كشور افزوده است. معاون 
آبخيزداري، امور مراتع و بيابان س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با بيان اين مطلب گفت: بر اساس 
دستورالعمل هاي كنوانسيون مقابله با بيابان زايي 
دو مقوله بياباني شدن و تخريب سرزمين مفاهيمي 
جدا از يكديگر هستند. بر اساس آخرين اطالعاتي 
كه ما به اين كنوانس��يون ارايه داده ايم حدود ۱۰۰ 
ميليون هكتار از اراضي كشور ما در معرض تخريب 
سرزمين است كه در اين بين ۷۵ ميليون هكتار در 
معرض فرسايش آبي و ۲۵ ميليون هكتار در معرض 
فرسايش بادي قرار دارد. پرويز گرشاسبي در ادامه 
با بيان اينكه ما در كش��ور ۳۲ ميليون هكتار بيابان 

داريم كه هم منش��أ زمين شناسي دارند و هم منشأ 
اقليمي تصريح كرد: متاسفانه طي دهه اخير به  دليل 
اعمال سياست هاي اشتباه در زمينه مديريت منابع 
آب و كش��اورزي و در مجموع به  دليل تغيير اقليم و 
دخالت هاي انساني حدود يك ميليون هكتار كانون 
گرد و غب��ار فعال به آمار بيابان هاي كش��ور افزوده 
شده است. او افزود: با وجود اين برخي از كانون هاي 
خطرناك گرد و غبار در كشور مانند درياچه اروميه، 
دشت خوزستان و كانون هاي مركزي تا حدود زيادي 
كنترل شده اند. از سوي ديگر مي توان گفت كه طي 
۵۰ سال اخير حدود ۸ ميليون هكتار از كانون هاي 
فعال بياباني و توفان هاي شن مهار شده اند. معاون 
آبخيزداري، امور مراتع و بيابان س��ازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري كشور با اش��اره به اينكه ما نياز 
نداريم كه در تمامي عرصه هاي بياباني كشور اقدامات 
بيابان زدايي انجام دهيم، گفت: براي مثال مي توان از 
طرح هاي مرتع��داري و طرح هاي مديريت مناطق 
بياباني اس��تفاده كرد. وي در ادامه ضمن اش��اره به 
تاثير مستقيم خشكسالي روي موضوع بيابان زايي 
توضيح داد: موضوعي كه روشن است اين است كه 
در سال هايي كه مانند امسال با خشكسالي مواجه 
هستيم، وسعت بيابان هاي كشور به دليل عدم رويش 
كافي پوش��ش گياهي افزايش مي يابد البته تبديل 
بخشي از اراضي به بيابان در دوران خشكسالي پديده 
ثابتي نيس��ت و اين اراضي مجدد در دوران ترسالي 

ازحالت بياباني خارج خواهند شد.

افزايش يك ميليون هكتاري وسعت بيابان هاي كشور
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