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يادداشت- 1

يادداشت- 2

تبعات جراحي دولتي

ريشه هاي ركوردشكني تورم 

با وجود تمام انتقادهايي كه از 
ارز4200 توماني و ميزان فساد 
و رانتي ك��ه اين ارز ايجاد كرده 
بود وجود داشت اما بسياري از 
كارشناسان در عين حال هشدار 
مي دادند كه اين ارز اثرات خاص 
خ��ود را ني��ز دارد و حذف آن 
تبعاتي خواهد داش��ت. از اين 
رو حتي اگر بنا بود اين ارز حذف شود نيز نياز به يك طرح 
جامع و چند مرحله اي وجود داشت. تصور من اين است 
كه متاسفانه دولت فعلي اين برنامه ريزي جامع و مطالعات 
كافي را در دس��تور كار قرار نداد و آنچه كه از آن به عنوان 
جراحي اقتصادي ياد كردند، در واقع طرحي بود كه تنها به 
دنبال پوشش بخشي از كسري بودجه دولت بود و تبعات 
احتمالي كار را دنبال نكرد.  در چنين وضعيتي حتي اين 
ادامه در صفحه 3 شعار كه...   

1( مبتن��ي ب��ر اطالعاتي كه 
توسط مركز آمار ايران منتشر 
ش��ده، نرخ تورم ماهانه كشور، 
تمام ركوردهاي قبلي را پشت 
س��ر گذاش��ته و در خردادماه 
امسال به 12.2درصد رسيده 
است. اعداد و ارقامي كه نسبت 
به تورم ماهانه ارديبهشت ماه، 
رش��د 8.7 درصدي را نش��ان مي دهد. واقع آن است كه 
مهم ترين سياس��ت اقتصادي دولت، مي بايست تمركز 
بر مهار تورم باش��د. تا زماني كه نتوان تورم را كنترل كرد، 
مجموعه سياست هاي اقتصادي مبتني بر »رونق توليد« 
و »حمايت از اقش��ار محروم و متوس��ط« كشور نيز ره به 
سرمنزل مقصود نخواهند برد. طبيعي است سياست هاي 
تولي��دي )خروج از ركود و رونق تولي��د( در يك اقتصاد با 
ادامه در صفحه 3 تورم هاي باالي 50 درصدي و... 

غالمرضا سالمي

وحيد شقاقي شهري

افزايش 12 درصدي قيمت ها تنها در يك ماه

مركز آمار از برگشت روند تورم ساالنه و افزايشي شدن آن خبر داد 
تورم نقطه به نقطه با افزايش بيش از 1۳ درصدي به ۵2،۵ درصد رسيد

ركورد  تاريخي تورم

يادداشت-4يادداشت-3

 ديوان عدالت اداري 
و يك مصوبه اشتباه

 تاثير اثرات رواني 
روي بازار سرمايه

يك��ي از هش��دارهايي ك��ه 
دلسوزان كشور، كارشناسان 
و تحليلگران قبل از تشكيل 
مجلس يازده��م و پس از آن 
قبل از تشكيل دولت سيزدهم 
در خصوص خطر يكدس��ت 
ش��دن سيس��تم اجرايي و 
تقنيني مط��رح مي كردند، 
از ميان رفت��ن عقالنيت جمعي، رويكردهاي جمعي 
و مش��اركت هاي عمومي به نفع يك جناح و دس��ته 
خاص ب��ود. عقالي جامع��ه معتقد بودند، س��يطره 
ي��ك تفكر در مهم ترين س��اختارهاي كش��ور باعث 
گس��ترش رويكردهاي جناحي و حزب��ي و افزايش 
تنازعات خواهد شد. در برابر اين نگراني ها، اما برخي 
افراد، اعالم مي كردند يكدس��ت ش��دن سيستم نه 
تنها ياعث بهتر شدن نظام تصميم سازي هاي كشور 
مي ش��ود، بلكه باعث پايان گرفتن تضاده��ا، نزاع ها 
و چالش ها در كش��ور مي شود. گذش��ت زمان نشان 
داد، يكدس��ت شدن سيس��تم، نه تنها فايده اي براي 
كشور ندارد، بلكه زمينه س��از كاهش مشاركت هاي 
عمومي و رشد رويكردهاي تماميت خواهانه مي شود. 
نمونه اي��ن رويكرد را مي توان از ي��ك طرف در نحوه 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي دولت در آزادس��ازي 
قيمت ه��ا و بي توجهي ب��ه تذكارهاي كارشناس��ان 
اقتصادي و از سوي ديگر تصويب طرحي در مجلس 
كه زمينه نظارت ديوان عدالت اداري را كاهش مي دهد 
به عينه مشاهده كرد. به نظر مي رسد كه نمايندگان 
مجلس روزبه روز در حال محدودساختن بيشتر فضاي 
آزادي هاي تصريح ش��ده قانوني و ابزارهاي نظارتي و 
انتقاد هستند؛ رويكردي كه بر حجم نارضايتي هاي 
عمومي افزوده و باعث افزايش فاصله سيستم با مردم 
و فعاالن بخش خصوصي مي ش��ود. به طور كلي اين 
تصميم يكي از بدترين تصميمات مجلس اس��ت كه 
در ادامه مشكالت فراواني را در بخش هاي اقتصادي، 
ارتباطي، اجتماعي و...كش��ور ايجاد مي كند. اين در 
حالي اس��ت كه كش��ور با حجم انبوهي از مشكالت 
اقتصادي، راهبردي، اجتماعي، امنيتي و... دس��ت به 
گريبان است اما مجلس به جاي زمينه سازي براي حل 
مشكالت واقعي، به دنبال طرح هايي است كه زمينه 
اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي را به عنوان يك 
اولويت فراهم مي سازد. برخي معتقدند اين سيستم 
يك دس��ت اجرايي و تقنيني، قصد دارند تا فشار را بر 
م��ردم و دهك هاي محروم افزايش دهن��د و اين نوع 
طرح ها، ابزارهايي است كه به زعم خود تصور مي كنند 
مي توانند از طري��ق آن اعتراضات و انتقادات عمومي 
را مهار كنند. طرح صيان��ت از فضاي مجازي يكي از 
مخرب ترين ايده هاي دوران معاصر در كشور است. اين 
در حالي است كه اغلب نمايندگان مجلس و شخص 
ادامه در صفحه 3 ابراهيم رييسي در... 

ي��ك ن��گاه اي��ن اس��ت ك��ه 
تحريم ه��اي اخي��ر موج��ب 
كاه��ش ص��ادرات و در نهايت 
كاه��ش س��رمايه در گردش 
ش��ركت ها و افت توليد شود. با 
اين پيش فرض كه اين تحريم 
قرار است به تحريم هاي گذشته 
اضافه شود؛ اگر چنين مساله اي 
حادث ش��ود با فرمول ها و مفروضات مختلف مي توانيم 
وضعيت شركت ها را در جهت كاهش سودآوري و كاهش 
فروش ارزيابي كنيم. اما از منظر ديگر من اعتقاد دارم طي 
يك سال گذشته مسائل مرتبط با برجام و تحريم اصوال در 
چارچوب يك گفتمان سياسي بين دو طرف صورت گرفته 
است؛ كما اينكه يك ماه قبل كه خوش بيني زيادي نسبت 
به نتيجه مثبت گفت وگوها وجود داش��ت هم عمال هيچ 
گشايشي در رفع تحريم ها حاصل نشده بود اما گفتمان به 
صورتي بود كه اين حس را به فعاالن اقتصادي و بازار سرمايه 
متبادر مي كرد كه اثر رفع تحريم ها را براي آينده تحليل 
كنند. اين در حالي است كه اصوال بازه زماني رفع تحريم ها 
زماني طوالني تر از تصور ماس��ت. تجربه گذشته در مورد 
ساير كشورها و حتي خود ايران نشان داده است چنانچه 
يك تحريم به عنوان مثال در مورد نظام بانكي كشور وضع 
شود، رفع آن دو تا 5 سال طول خواهد كشيد. در رابطه با اين 
مصوبه وزارت خزانه داري امريكا هم كه سه شركت خارك، 
مارون و فناوران را در فهرست خود قرار داده است بايد گفت 
كه اساس��ا نمي تواند اثر تازه اي بر شركت ها بگذارد. زيرا از 
گذشته هم اين ش��ركت ها با تحريم روبرو بوده اند. معاون 
ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه نيز گفته است كه ما 
قبال هم در اين زمينه ناماليماتي داشته ايم اما روش هايي را 
در پيش گرفته بوديم كه اثر اين تحريم ها را كم كند. اگر چه 
ايشان اشتباهي هم كرده و روش هاي دور زدن تحريم ها 
را اسم برده است! اما در واقع ما از زمان جنگ عراق هم اگر 
ناماليمات و محدوديت هايي در حوزه صادرات و فعاليت هاي 
اقتصادي داشته ايم راهكارهاي جايگزيني براي آن يافته ايم.

در حال حاضر فكر مي كنم به جز آثار رواني كه اثر خود را بر 
قيمت سهام خواهد داشت اثر عملياتي روي اين شركت ها 
بروز نخواهد كرد. طي 10 س��ال گذشته نه صحبت هايي 
كه حاكي از گشايش در رفع تحريم ها بوده و نه بيانيه هاي 
تحريم و افزايش محدوديت ها اثر خاص س��ود و زياني بر 
روند كوتاه مدت اين شركت ها نداشته است. در واقع طي 
سال هاي اخير اگر هم تحريم ها اثري داشته طي بازه زماني 
بلندمدت بوده است. در بلندمدت هم ما تجربه 20 تا ۳0 
ساله اي داريم كه راهكارهاي آن را دريافته ايم. در حال حاضر 
هم با توجه به اينكه هيچ نوع رفع تحريمي صورت نگرفته 
اما آمار رسمي نشان مي دهد نفت كشور بيش از سال هاي 
گذشته فروش مي رود. دليل آن هم روش هاي مختلفي 
است كه ش��ايد نتوان آنها را نام برد اما اثر تحريم ها را قابل 
جبران كرده است. لذا من فكر مي كنم اين تحريم ها بيشتر 
ادامه در صفحه 3 اثر رواني خواهد داشت.  

مرتضي افقه

يادداشت-5

بامداد چهارش��نبه، س��اعت يك و 24 دقيقه صبح 
زلزله اي به بزرگي 6/1 ريشتر در حدود 44 كيلومتري 
شهر خوست در جنوب شرقي افغانستان و در عمق 
51 كيلومتري زمين رخ داد. مركز اروپايي لرزه نگاري 
مديترانه در توييتي اعالم كرد كه بيش از 119 ميليون 
نفر در پاكستان و هند اين زلزله را احساس كردند، اما 
آن چيزي كه بيش از همه دردناك است، تعداد باالي 
قربانيان اين بالي طبيعي اس��ت. تاكنون بر اساس 
اعالم طالبان بيش از 1000 نفر در اين حادثه كشته 
شده اند. اين در حالي است كه تعداد زخمي ها باالي 
1500 نفر تخمين زده مي شود. منطقه اي كه در آن 
زلزله رخ داده است، خانه هاي مستحكمي نداشته، 
اكثر اف��راد در خانه ها خواب بوده ان��د. مجالي براي 
فرار باقي نمانده چون با اولين لرزش ها خانه بر س��ر 
ساكنانش آوار شده است. حاال مردم افغانستان بايد 
در كنار روزهاي س��خت فقر و بيكاري غم سنگين از 
دست دادن عزيزان شان را نيز تحمل كنند. وضعيت 
نابسامان است و اكثر كشورها براي كمك رساني به 
افغانس��تان اعالم آمادگي كرده اند. در مناطقي كه 
كانون زلزله بوده اند، هيچ امكانات درماني وجود ندارد، 
زخمي ها از طريق بالگردهاي وزارت دفاع طالبان به 
مراكز درماني اعزام مي ش��وند. برخي از مناطق قابل 
دسترسي نيس��تند و اين مس��اله امداد رساني را با 

مشكل مواجه كرده است. 

 افزايش تلفات زلزله افغانستان 
رييس »اطالعات و فرهن��گ« دولت موقت طالبان 
در واليات پكتيكاي افغانستان اعالم كرد كه در پي 
زمين لرزه شب گذشته تنها در شهرستان هاي گيان 
و برمل��ي اين واليت بي��ش از 1000 نفر جان باخته 
و بي��ش از 1500 نفر زخمي ش��ده اند .محمدامين 
حذيفه، ريي��س اطالعات و فرهن��گ دولت موقت 
طالبان در واليت پكتيكا اعالم كرد كه بر اثر زمين لرزه 
شب  گذش��ته تنها در شهرستان هاي گيان و برملي 
اين واليت بي��ش از 1000 نفر ج��ان باخته و بيش 
از 1500 نف��ر ديگر زخمي ش��ده اند.حذيفه گفت: 
هلي كوپترهاي وزارت دفاع و تيم هاي امداد و نجات 

براي انتقال مجروحان اين حادثه به بيمارستان ها به 
منطقه اعزام شده اند. از نهادهاي خيريه مي خواهم تا 
به زلزله زدگان كمك كنند. او با اشاره به اينكه احتمال 
افزايش تلفات وجود دارد، تاكيد كرد: فعاليت تيم هاي 
امداد و نجات دولتي و غيردولتي تاكنون در منطقه 
ادامه دارد. بنا به گفته مقامات مس��وول افغانستان 
قدرت زمين ل��رزه در واليت پكتيكا بيش از س��اير 
مناطق بوده ولي گزارش ها از واردن آمدن خسارت 
جدي به واليت خوست و برخي از واليت هاي همجوار 

نيز حكايت دارد. 

 تصويب 100 ميليون و يك ميليارد افغاني 
براي امداد رساني

محمدحس��ن آخوندزاده، نخس��ت وزير طالبان در 
نشس��ت فوري 100 ميلي��ون افغاني را ب��ه منظور 
رسيدگي و كمك رس��اني به زلزله زدگان واليت هاي 
پكتيكا و خوس��ت تصويب ك��رد. همچنين مولوي 
هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالب��ان در پيامي ضمن 
ابراز همدردي با خانواده هاي آسيب ديده از نهادهاي 
بين الملل��ي خواس��ت تا ب��ه بس��تگان قربانيان اين 
رويداد طبيعي كمك كنند. مال محمدحسن آخوند، 

نخس��ت وزير كابينه طالب��ان، نيز با صدور دس��تور 
تخصيص يك ميليارد افغاني براي رسيدگي به امور 
زلزله زدگان، خواستار انتقال مواد غذايي، البسه و ادويه 
به محالت زلزله زده با استفاده از حمل و نقل هوايي و 
زميني شد.بر همين اساس، وزارت دفاع ملي طالبان 
از اعزام 7 بالگرد حامل تيم هاي امدادي براي انتقال 
زخمي ها به بيمارستان و رسيدگي به آسيب ديدگان 

زلزله شب گذشته در جنوب افغانستان خبر داد.

 ارسال كمك هاي بشر دوستانه از ايران و 
ساير كشورها

اي��ران نيز همزم��ان با ارس��ال دو هواپيم��ا حاوي 
كمك هاي اوليه به افغانس��تان، آمادگي هالل احمر 
اين كشور را براي مش��اركت در عمليات امدادي در 
مناطق زلزله زده افغانستان اعالم كرد.وزارت خارجه 
تركيه نيز با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه هالل احمر 
اين كشور كه پيش از وقوع زلزله در سراسر افغانستان 
فعال بوده، كمك هاي بشردوس��تانه خ��ود را براي 
زلزله زدگان مناطق جنوبي افغانستان نيز ارسال كرده 
است.شهباز شريف، نخست وزير پاكستان نيز تاكيد 
كرد كه كش��ورش در شرايط سخت در كنار برادران 

افغ��ان بوده و تمام كمك هاي ممك��ن را براي مردم 
افغانستان ارسال خواهد كرد.

 احتمال افزايش تلفات
اخبار كمك رساني به زلزله زدگان افغانستان در حالي 
مخابره مي شود كه به گفته مقامات محلي اگر دولت 
مرك��زي در ارايه كمك هاي اضط��راري تعلل كند، 
ميزان تلفات خيلي بيش��تر از رقمي خواهد شد كه 
اعالم كرده اند. از سال 2002 تاكنون اين مرگبارترين 
زلزله اي است كه در افعانستان روي داده است. در اثر 
اين زمين لرزه هزاران خانه حتي چندين روستا به طور 
كامل تخريب شده و بيش��ترين تلفات در ولسوالي 
برمل پكتيكا از ميان »زنان و كودكان« بوده اس��ت. 
ساكنان مناطق تا شعاع 500 كيلومتري مركز زلزله 

نيز تكان هاي آن را احساس كرده اند.

 اخباري كه هر لحظه تغيير مي كند
اين كه مي گويند آمار كشته شدگان به بيش از يك هزار 
نفر رسيده و آمار زخمي ها به بيش از يك هزار و 500 
نفر مربوط به مناطقي است كه به آنها دسترسي دارند، 
اين در حالي است كه برخي روستاهاي مناطق زلزله زده 
به طور كامل تخريب شده اند و هنوز هيچ آماري از ميزان 
تلفات آن در دس��ترس نيس��ت، از سوي ديگر كمك 
رساني به برخي از مناطق صعب العبور باعث شده تا خبر 
دقيقي در خصوص ميزان تلفات و زخمي ها در دست 
نباش��د. اين اتفاق براي كشوري رخ داده كه مردمش 
سال هاي سال است با سختي ها و مشكالت بسيار دست 
و پنجه نرم مي كنند و حاال گرفتار اين مصيبت شده اند. 
كسي چه مي داند شايد خيلي از آنها كه در روستاها زير 
آوار مانده اند هيچ وقت پيدا نشوند. عكس ها و فيلم هاي 
ارسالي از افغانس��تان تكان دهنده است. بار ديگر آوار 
مصيبتي بر سرمردم صبور افغانستان خراب شده كه 
تاب آوردنش اصال كار راحتي نيس��ت. حاال عالوه بر 
جان باختگان و زخمي ها هزار نفر بي خانمان شده اند. در 
شرايط سختي كه مردم افغانستان از نظر معيشتي با آن 
روبه رو هستند، الزم است تا تمامي كشورهاي دنيا فارغ 

از هر نژاد دست ياري و كمك به سوي آنها دراز كنند.

فردين آقابزرگي

فكر به خودكشي  را جدي بگيريد
اف��كار منف��ي، ناامي��دي و 
نداشتن چش��م انداز روشن 
همه و همه نشانه هايي است 
كه از افس��ردگي افراد خبر 
مي دهد. اما اين افس��ردگي 
قطع��ا اگر م��ورد توجه قرار 
بگيرد قابل درمان و حداقل 
كاهش ميزان خواهد بود، اما 
وقتي مساله فكر كردن به خودكشي به ميان مي آيد 
ماجرا كامال فرق مي كند. فكر به خودكش��ي ممكن 
اس��ت در هر دوره اي از زندگي براي هر آدمي پيش 
بيايد و اين مس��اله به جنس��يت، نژاد و حتي تدين 

ارتباطي ندارد. البته تدين افراد مي تواند در جلوگيري 
از اقدام به خودكش��ي تأثيرگذار باشد؛ چنانچه باور 
ديني و در نظر داشتن خداوند در افراد متدين مي تواند 
به عنوان يك امر كنترل كننده عمل كند اما به هرحال 
فكر به خودكشي ممكن است به ذهن هركسي بيايد. 
نكته حائز اهميت اين است كه اگر كسي به خودكشي 
فكر كند حتمًا باي��د درباره اين مس��اله با عضوي از 
خانواده يا دوس��تان صحبت كند و اگر واقعًا احساس 
مي كن��د هرلحظه امكان اقدام به خودكش��ي وجود 
دارد حتمًا بايد از يك روان پزش��ك كمك تخصصي 
بگيرد. از طرف ديگر، اطرافيان بايد صحبت هاي طرف 
مقابل درباره خودكشي را جدي بگيرند چرا كه ناديده 

گرفتن اين مساله به اميد از بين رفتن يا فراموش شدن 
آن مي تواند باعث شود فرد احساس انزوا و سوءتفاهم 
بيش��تري كند. معم��واًل اقدام به خودكش��ي زماني 
به س��راغ افراد مي آي��د كه فرد احس��اس كند هيچ 
ه��دف و نقطه امي��دي در زندگي ن��دارد. همچنين 
تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي نيز مي تواند در اقدام 
به خودكشي تأثيرگذار باشد اما گاهي برخي عوامل 
باعث مي ش��ود تا فرد افكار خودكشي را عملي كند؛ 
مثاًل، افس��ردگي ش��ايع ترين علتي است كه ممكن 
اس��ت فرد به دنبال افكار خودكش��ي، اق��دام به اين 
عمل كند؛ بنابراين، افراد افسرده اي كه به خودكشي 
فك��ر مي كنند بايد اين مس��اله را جدي ت��ر بگيرند. 

همچنين در افراد مضطرب، در خانواده هايي كه قباًل 
خودكشي رخ داده، افراد مصرف كننده مواد مخدر و 
محرك، كساني كه س��وگوارند و عزيزي را به تازگي 
ازدست داده اند و... افكار خودكشي بايد جدي تر گرفته 
شود چراكه فكر به خودكشي در اين افراد ممكن است 

زودتر به اقدام خودكشي بينجامد.
اگر كسي از نااميدي، مرگ و اينكه زندگي ارزش زندگي 
كردن ندارد، حرف مي زن��د بهترين كار به عنوان يك 
دوست يا همكار اين است كه از او پرسيده شود كه آيا 
اين حرف ها باعث شده تا به خودكشي فكر كند يا قصد 
اقدام به خودكشي را داشته باشد؛ گاهي وقت ها همين 
ادامه در صفحه 8 پرسش ساده  راهي را...  

فربد فدايي

 پيش بيني رييس كل بانك مركزي 
از آرامش و ثبات بيشتر در آينده بازار ارز

كاري كرده اند كه كسي جرات نمي كند بگويد شهيد مطهري 
درباره اهميت معيشت مردم چه گفته است

 آمار تلفات زلزله افغانستان 
به بيش از 1000 نفر رسيد

 افزايش قيمت ارز و سكه 
در روز اول تابستان

صفحه 3     صفحه 7    

صفحه 2    

 فرشاد مومني: چرا نسبت 
به نيازهاي مردم بي پروا شده ايد؟

آوار مرگ بر سر افغانستان

قاليباف درباره مصوبه سران قوا براي 
ساماندهي بازار اجاره مسكن توضيح داد

نايب رييس اول سنديكاي صاحبان 
صنايع دارويي خبر از كمبود دارو داد

به فاصله دو روز پس از مصوبه حمايتي سران قوا از 
مستاجران، ديروز كليات طرح ساماندهي اجاره بهاي 
مس��كن در مجلس تصويب و بررسي جزييات آن 
به زمستان س��ال جاري )6 ماه ديگر( موكول شد. 
محمدباقر قاليباف در جلسه علني روز چهارشنبه 
مجلس و پي��ش از راي گيري ب��راي كليات طرح 
ساماندهي اجاره بهاي مسكن و در پاسخ به محمد 
حسين آصفري نماينده مردم اراك كه با استناد به 
اصل 110 قانون اساسي پرسيد كه با توجه به اينكه 
سران قوا در موضوع اجاره بها ورود كردند، آيا مجلس 
صفحه 5 را بخوانيد مي تواند به...  

 نبايد حتما كسي از عزيزانتان بيمار باشد تا بفهميد 
افزاي��ش قيم��ت داروها و كمب��ود آن ه��ر از چند 
گاه��ي چقدر براي آنه��ا كه تحت درمان هس��تند 
و ب��راي خانواده هايش��ان كه هزينه ه��اي درمان را 
 پرداخ��ت مي كنن��د ب��ه امي��د بهبود، س��خت و 
طاقت فرس��ا اس��ت. همين چند روز پيش بيماران 
هموفيل��ي در مورد عوارض داروهاي س��اخت ايران 
اعتراض كردند، عوارضي كه فقط آنها مي توانند ميزان 
درد و عذابش را درك كنند نه مسووالني كه معتقدند 
وقتي دارويي در كشور توليد مي شود واردات آن بيهوده 
صفحه 8 را بخوانيد است.  

 وداع موقت 
با طرح مجلس 

 رنج بيماري
از واقعيت تا تكذيب



»دولت از نظر قانوني موظف بود كه اين سياس��ت را 
در پيش بگيرد و راهي ج��ز اين در پيش دولت نبود. 
دولت هرگز از اين اقدام خودش عقب نشيني نمي كند 
و اعتقاد دارد اين كار بايد 2 يا س��ه سال زودتر انجام 
مي گرفت. دولت با اين كار س��عي مي كند وضعيت 
اقتصادي كشور را از واردات به سمت توليد داخل تغيير 
دهد. ما نظر همه منتقدان را مي ش��نويم. به هر حال 
هر برنامه اي منتقدان خودش را دارد اما تصميم ما بر 

ادامه اين مسير است.«
اين بخشي از صحبتي اس��ت كه دو روز قبل از سوي 
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت س��يزدهم مطرح 
ش��د، صحبت هايي كه در آن خاندوزي ب��ار ديگر از 
عملكرد اقتصادي دول��ت حمايت كرد و از اين گفت 
ك��ه پيگيري ها براي كاهش نرخ ت��ورم ادامه خواهد 
داشت. تنها يك روز پس از اين صحبت ها، مركز آمار 
جديدترين گزارش تورم ماهانه كشور را منتشر كرد 
كه نه تنها حرف هاي وزير اقتصاد را تاييد نمي كند كه 
حتي نشان از آن دارد كه ركورد تورم پس از پيروزي 
انقالب اسالمي نيز از سوي دولت سيزدهم شكسته 

است.
هرچند دولت سيزدهم در حالي كار خود را آغاز كرده 
بود كه نرخ تورم به يكي از باالترين س��طوح خود در 
سال هاي گذشته رس��يده بود اما به نظر مي رسيد با 
توجه به شعارهايي كه از سوي مسووالن دولت مطرح 
ش��ده، تيم اقتصادي جديد به دنبال آن است كه نرخ 

تورم را كاهش دهد.
هرچن��د آمارها از ماه ه��اي ابتداي��ي فعاليت دولت 
سيزدهم نش��ان از آن داش��ت كه نرخ تورم تا حدي 
كاهش يافته اما اين عدد آن قدر نبود كه مردم بتوانند 

تاثير آن را بر زندگي عادي خود ببينند.
سرانجام اما پس از ماه ها بحث و گمانه زني دولت در 
ارديبهشت امسال تن به حذف ارز 4200 توماني كه 
به دنبال آن موج جديدي از تورم شكل گرفت كه تمام 
دستاوردهاي ماه هاي قبل را نيز با خاك يكسان كرد. 
در واقع هرچند دولت تاكيد ك��رده بود كه به دنبال 
حذف ارز 4200 توماني، تنها چهار كاال اجازه افزايش 
قيمت دارند اما آنچه كه در عمل رخ داد نشان داد كه 
اقتصاد با دس��تور اداره نمي شود و به دنبال حذف ارز 
4200 توماني، ساير قيمت ها نيز به شكلي جدي گران 
شدند تا جايي كه يك ركورد تازه تورمي در خرداد ماه 

به ثبت رسيده است. 
مركز آمار از برگش��ت روند تورم ساالنه و افزايشي 
شدن آن خبر داد و اعالم كرد كه تورم نقطه به نقطه 
با افزايش بيش از ۱۳ درصدي به ۵2.۵ درصد رسيده 
است. اما نرخ تورم س��االنه خرداد ماه ١٤٠١ براي 
خانوارهاي كشور به ٣٩.٤ درصد رسيده كه نسبت 
به همين اطالع در ماه قبل 0.۷ درصد افزايش نشان 
مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روس��تايي به ترتيب ۳۸.۹ درصد و ٤١.٨ 
درصد است كه براي خانوارهاي شهري 0.۶ درصد 
و براي خانوارهاي روس��تايي ي��ك درصد افزايش 

داشته است.
بر اس��اس اين گ��زارش، نرخ تورم نقط��ه اي )تغيير 
عدد شاخص قيمت نس��بت به ماه مشابه سال قبل( 
در خ��رداد ماه ۵2.2٥ درصد رس��يده اس��ت؛ يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٥٢.٥ درصد بيشتر 
از خ��رداد ١٤٠٠ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 
خدمات يكسان« هزينه كرده  اند. نرخ تورم نقطه اي 
خرداد ماه ١٤٠١ در مقايس��ه با ماه قبل۱۳.2 درصد 

افزايش يافته اس��ت. نرخ تورم نقط��ه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني  ها و دخاني��ات« با افزايش 
٣٢.٢ واحد درصدي به ٨١.٦ درصد و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٢.٨ واحد درصدي 
به ٣٦.٨ درصد رسيده اس��ت. اين در حالي است كه 
نرخ تورم نقط��ه اي براي خانوارهاي ش��هري ٥١.٤ 
درصد مي باش��د كه نس��بت به ماه قبل ١٢.٢ واحد 
درصد افزايش داش��ته است. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي ٥٨.٢ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ١٨.١ واحد درصد افزايش داشته است.
نرخ ت��ورم ماهانه خرداد نيز به ١٢.٢ درصد رس��يده 
كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ٨.٧ درصد 
افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ 
درصد بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ١١.٥ درصد اس��ت 
كه نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
١٥.٨ درصد بوده كه نس��بت به م��اه قبل ۱۳ درصد 

افزايش داشته است.
هر يك از س��ه ش��اخص، كاربرد خاص خود را دارد؛ 
به طوري كه تورم س��االنه ب��راي ارزيابي بلندمدت 
استفاده مي شود ولي تورم ماهانه و نقطه اي كه واكنش 
سريعتري به تغييرات و شوك قيمتي دارد، زودتر تغيير 
مي كند، اما براي مقايسه هاي بين المللي معموال تورم 
نقطه اي لحاظ مي شود. گاهي ممكن است روند تورم 

ساالنه با تورم ماهانه و نقطه اي متفاوت باشد.
در اين رابطه بايد گفت كه تورم ماهانه صرفا تغييرات 
قيمت در ي��ك ماه اخير را نش��ان مي ده��د و تورم 
نقطه اي، يك ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل و با 
نادي��ده گرفتن ۱2 ماه بين، فقط آن دو نقطه را با هم 
مقايسه مي كند. خاصيت اين دو تورم يعني ماهانه و 

نقطه به نقطه اين است كه به نوسانات قيمت واكنش 
س��ريع تري دارند، چون در محاسبه آنها فقط دو ماه 
لحاظ مي شود، از اين رو براي تصميم گيري كوتاه مدت 

و زودگذر، اين دو شاخص قابل اهميت است.
اين آمارهاي تورمي نشان مي دهد كه دولت رييسي 
در خرداد ماه ركورد تورمي تمام س��ال هاي گذشته 
را شكس��ته اس��ت. موضوعي كه احتماال در ماه هاي 
آينده تاثير خود را بر تورم ساالنه نيز خواهد گذاشت 
و احتم��اال در نهايت تورم كلي اقتصاد ايران نيز از آن 

آسيب خواهد ديد.
س��ال ۱۳۹2 زماني بود كه تورم افزايشي پيش رفته 
و البته در آن س��ال جابه جايي دول��ت رخ داد. دولت 
دهم كشور را با تورم ساالنه )۱2 ماهه منتهي به يك 
ماه( حدود ۳۵.۱ درصدي در م��رداد تحويل داد و تا 
۳۶ درصد هم در ش��هريورماه پي��ش رفت ولي از آن 
زمان يعني يك ماه بعد از ورود دولت يازدهم، ريزش 
تورم آغاز شد؛ به طوري كه سال ۱۳۹2 با تورم ۳2.۱ 
درصدي به پايان رس��يد. در اين س��ال تورم نقطه به 
نقطه )تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( 
كه تا 4۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در پايان اسفندماه 
با ريزش ح��دود 22 درصدي به ۱۹.۶ درصد كاهش 
يافت. در سال بعد نيز كاهش تورم وجود داشت ولي 

در نوسان بود.
تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در فروردين ماه در 
مسير نوس��اني به ۱4.2 درصد در پايان سال رسيد و 
تورم ساالنه از ۳0.2 درصد در فروردين با كاهش ۱۵ 
درصدي به ۱4.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسيد. سال 
۱۳۹4 يعني س��الي كه مذاكرات هسته اي در حال 
انجام بود و برجام به ثبت رسيد، اولين اتفاق براي تورم 
تك رقمي افتاد و تورم نقطه به نقطه )مقايسه قيمت 
در هر ماه نس��بت ب�ه ماه مشابه سال قبل( در آذرماه 
تك رقمي شد و به ۹.۹ درصد رسيد و در انتهاي همان 
س��ال تا ۸.۵ درصد كاهش پيدا كرد. تورم ساالنه نيز 

از ۱4.۵ درصد در ابتداي آن س��ال به ۱۱.۳ درصد در 
اسفندماه رسيده بود. در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشد 
تورم ادامه پيدا كرد و تورم نقطه به نقطه به ۵2 درصد 
در ارديبهشت رسيد ولي در ادامه با طي روند كاهشي 

به 22 درصد در اسفندماه كاهش يافت.
تورم ساالنه نيز كه در فروردين ماه ۳0.۶ اعالم شد در 
اسفند به ۳4.۸ افزايش پيدا كرد. در سال ۱۳۹۹ نيز 
بار ديگر افزايش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ به طوري 
كه تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ درصد ابتداي سال به 
4۸.۷ درصد در پايان س��ال افزايش پيدا كرد و تورم 
ساالنه از ۳2.2 درصد در فروردين تا ۳۶.4 درصد در 

اسفند پيش رفت.
اگر تاكيد دولتمردان سيزدهم بر باال بودن تورم زماني 
كه آنها دول��ت را در اختيار گرفته اند مبنا قرار دهيم، 
تورمي كه در خرداد ماه از سوي اين دولت ثبت شده، 
باالتر از تمام رقم هاي گذشته است. بر اساس آمارهاي 
ارايه شده از سوي مركز آمار، باالترين تورم ماهانه ثبت 
شده از تير ماه ۱۳۹۷ تا امروز، در خرداد ۱40۱ با عدد 
۱2.2 درصد اختصاص دارد. پيش از اين تورم ماهانه 
مهر ماه ۹۹ با هفت درصد باالترين عددي بود كه در 
اين سال ها به ثبت رسيده است. تورم ماهانه در سال 
۱400 از مرز ۳.۹ درصد نگذشته بود و به اين ترتيب 
از ميانگين سال قبل نيز تورم خرداد، حدودا سه برابر 

بيشتر شده است. 
تورم نقطه به نقطه خ��رداد ماه نيز ركوردي جديد 
در اين عرصه به ش��مار م��ي رود. پي��ش از اين در 
ارديبهشت ۹۸ نيز عدد ۵2 درصد ثبت شده بود اما 
عدد ۵2.۵ در ماه گذشته نشان از ركوردي تازه دارد. 
تورم ساالنه نيز كه از ش��هريور پارسال نزولي شده 
بود، بار ديگر در خرداد ماه صعودي شده و به مرز 40 
درصد رسيده است و البته با توجه به آمارهاي جديد 
ثبت ش��ده، احتماال در ماه ه��اي آينده ركوردهاي 

جديدي نيز در اين بخش ثبت خواهد شد.
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دستور براي پيگيري 
خواسته هاي بازنشستگان

رييس جمهور گفت: تك رقم��ي و در برخي روزها 
صفر ش��دن آمار قربانيان و نيز ميزان بسيار پايين 
ابتال به كرونا در كشور را كه امكان بازگشايي صنوف 
و ايجاد شور و نش��اط در كشور را فراهم كرده است، 
 ثمره همراهي م��ردم و خصوصا تالش ها و اقدامات 
جامعه پزشكي و پرستاري دانست و از اين تالش ها 
قدرداني كرد. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
امروز چهارشنبه هيات دولت، اميد آفريني در جامعه 
را از مطالبات مقام معظم رهبري و وظيفه مهم دولت 
برشمرد و تاكيد كرد: حواشي نبايد دولت را از متن 
كار كه خدمت به مردم و اميدآفريني در دل هاست، 
ب��ازدارد. رييس جمهور ايجاد ي��أس در دل ها را كار 
شيطان و شياطين دانس��ت و اظهار داشت: انسان 
خداج��و همواره به اميد زنده اس��ت و م��ا به عنوان 
خادمان ملت، هم بايد نس��بت به آينده اميد داشته 
باشيم و هم روح اميد را در جامعه تزريق كنيم. رييسي 
با گراميداش��ت ياد و خاطره شهيد دكتر مصطفي 
چمران و سرلش��كر حاج قاسم سليماني كه با اميد 
و روحيه جهادي از مش��كالت و سد »نمي شود«ها 
عبور كردند و با كمترين امكانات كارهاي بزرگي را 
در ميدان مبارزه با دشمنان تا ُبن دندان مسلح انجام 
دادند، از آنها به عنوان الگوهاي اميدآفريني ياد كرد. 
رييس��ي اقدامات و تالش هاي  پزشكان و پرستاران 
در مواجهه با همه گيري كرون��ا را از ديگر مصاديق 
اميدآفريني در جامعه دانس��ت و افزود: كادر درمان 
به ويژه ش��هداي سالمت در ش��رايط بسيار سخت 
همه گيري كرونا كه زندگي همه مردم را تحت الشعاع 
خود قرار داده و نگراني هايي را براي خانواده ها به وجود 
آورده بود، با جانفشاني و از خودگذشتگي علي رغم 
همه كمبودها در عرصه خدمت رساني ميدان داري 
كردند و زمينه بازگش��ت اميد و نشاط به جامعه را 
فراهم كردند. رييسي تاكيد كرد: وضعيت كنوني كه 
فوتي هاي ناشي از كرونا تك رقمي و در برخي روزها 
صفر شده و نيز ميزان بس��يار پايين ابتال كه امكان 
بازگشايي در صنوف مختلف و ايجاد شور و نشاط در 
كشور را فراهم كرده، پس از لطف خدا،  ثمره همراهي 
مردم و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه پزشكي و 
پرستاري است و بنده در ماه هاي گذشته در تهران 
و برخي ش��هرها با حضور در بيمارستان ها و مراكز 
درماني از نزديك شاهد اين مجاهدتها و فداكاري ها 
ب��وده ام و قدردان ايش��ان هس��تم. رييس جمهور 
همچنين با اشاره به ديدارهايي كه در حاشيه سفر به 
استان چهارمحال و بختياري با عشاير داشت، گفت: 
عشاير عزيز ما در دوران دفاع مقدس ۱0 هزار شهيد 
دادند و متحمل س��ختي هاي فراوان شدند و امروز 
هم با مش��كالتي مواجه هس��تند اما از روحيه اميد 
و ايس��تادگي برخوردارند و ذره اي يأس و نااميدي 
در دل آنها نيست.  رييسي افزود: برخي رسانه هاي 
بيگانه خصوصاً شبكه هاي فارسي زبان شبانه روز براي 
ايجاد يأس و ناامي��دي در دل مردم تالش مي كنند 
اما همواره با حضور مردم عزيز ما در صحنه شكست 
خورده اند و به هدف شان نرسيده اند. رييس جمهور 
با بيان اينكه امروز در يك جنگ اقتصادي هستيم، 
گفت: همه همكاران دولت به ويژه كساني كه مسوول 
بازار و تأمين سفره مردم هس��تند، شبانه روز براي 
خدمت رساني و اميدآفريني در جامعه تالش مي كنند 
و اين اقدامات بايد تا حصول نتايج نهايي تداوم داشته 
باشد. رييس جمهور به معاون اول، معاونت حقوقي، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ديگر بخش هاي 
ذيربط دس��تور داد كه خواسته هاي بازنشستگان 

عزيز را درباره مستمري شان پيگيري نمايند.

آخرين وضعيت
حقوق بازنشستگان

رييس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه هيات 
دولت به سواالت خبرنگاران درباره نظام يارانه اي كشور، 
حقوق بازنشستگان و ديگر برنامه هاي اين سازمان پاسخ 
داد. مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در 
جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ 
به اينكه چه خبر جديدي درباره برنامه هاي اين سازمان 
وج��ود دارد، گفت، يارانه ه��اي مردمي به طور مرتب به 
حساب  خانوارها واريز مي شود. ميركاظمي در پاسخ به 
سوالي درباره اشخاصي كه اعتراضي در زمينه دريافت  
يارانه ها داشته اند، گفت: بايد به اعتراضات رسيدگي شود. 
البته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يك سري اطالعاتي 
دارد و باي��د اينها را تبيين بكنند. اگر اطالعات اش��كال 
دارد، اصالح مي كنند، يارانه ش��ان برقرار و مابه التفاوت 
به حسابشان پرداخت مي ش��ود و اگر هم اطالعاتي كه 
داده ش��ده و در وزارت خانه موجود است، صحت داشته 
باش��د، يارانه به آنها تعلق نمي گيرد. او در پاسخ به اينكه 
آيا سازمان برنامه و بودجه به درگاه الكترونيك خدمات 
هوشمند متصل شده است، گفت: همه دستگاه ها متصل 
مي شوند. يك بخش هايي متصل شده است، ان شاءاهلل 
ادامه مي دهيم. ما خودمان هم در حال تكميل تر كردن 
سامانه هايمان هستيم. كار سنگيني را در ارتقاي سامانه ها 
شروع كرده ايم كه خيلي مي تواند در آينده كمك كند. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به اين سوال 
خبرنگار ايسنا كه درباره حقوق بازنشستگان چه كسي بايد 
نظر نهايي را بدهد، هيات وزيران يا مجلس، بيان كرد: طبق 
آن  چيزي كه ما اطالع داريم، قوانين مي گويد، هيات دولت 
بايد تصويب بكند كه هيات دولت تصويب كرده و هيات 
تطبيق بايد به رياست محترم مجلس، نظر مشورتي بدهد. 
بين مجلس و دولت جلساتي برگزار مي شود و علي القاعده، 
بر اساس مستندات تصميم خواهند گرفت. مير كاظمي 
در پاسخ به اينكه اصالحي صورت خواهد گرفت، گفت: 
بستگي به قانون دارد. او در ادامه در پاسخ به سوال ديگري 
مبني بر اينكه برنامه هفتم در چه مرحله اي قرار دارد، گفت: 
برنامه هفتم سياست هاي ابالغي هنوز ابالغ نشده ولي 
جلسات مشتركي بين مجلس، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و سازمان برنامه وجود دارد و جلسات ادامه دارند تا 
بتوانند هر چه زودتر با نهايي شدن سياست ها]پيگيري ها و 
اقدامات الزم را انجام دهند[. ما هم كار موازي اش را از سال 
گذشته در موسسات علمي و تحقيقاتي خودمان شروع 
كرده ايم تا زماني كه سياست ها ابالغ مي شوند، فرصت 
كافي داشته باشيم تا بتوانيم كارمان را سرعت بدهيم، چون 
مي دانيد كه برنامه بايد برسد، در دولت تصويب شود، بعد 
در مجلس تصويب شود و وقتي مي خواهيم بودجه ۱402 
را بنويسيم، بايد مبتني بر اين برنامه باشد. علي القاعده، 
بايستي حداكثر تا شهريور در مجلس تصويب شود كه 
اين زمان خيلي خيلي كوتاه است، اميدواريم برسانند. 
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اينكه اگر اين كار 
انجام نشود، چه خواهد شد، گفت: همين قانون بايد يك 
سال ديگر تمديد شود و سال بعد در برنامه قرار بگيرد. او 
درباره اينكه رويكرد اين سازمان در برنامه هفتم، در حال 
حاضر، چيست، توضيح داد: چون سياست ها ابالغ 
نش��ده اند، من االن صحبتي نمي كنم. ان ش��اءاهلل 
سياست ها كه ابالغ شوند، بيشتر توضيح مي دهيم.

ماليات خانه هاي خالي
فقط 2.3 ميليون تومان

در ش��رايطي كه قانون ماليات  خانه ه��اي خالي پس از 
معطلي ها و اختالف هاي بسيار وارد فاز اجرا شد اما همچنان 
انتقاداتي به كندي روند شناسايي اين واحدهاي مسكوني 
و اخذ ماليات از آنها پابرجاست كه بررسي عملكرد درآمدي 
س��ازمان امور مالياتي در دو ماهه سال جاري نيز نشان 
مي دهد كه در اين مدت فقط 2 ميليون و ۳00 هزار تومان 
از خانه هاي خالي ماليات اخذ شده است. قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي كه انتقادات بسياري بر اجراي آن مطرح 
بود، سرانجام در سال گذشته با فراز و نشيب هاي بسيار 
وارد فاز اجرايي شد. در اين زمينه، سازمان امور مالياتي 
از ارسال اطالعات ۵۶۸ هزار خانه خالي مربوط به ۹ ماهه 
س��ال گذش��ته براي اخذ ماليات خبر داد. اين در حالي 
است كه بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازي، بيش از 
2 ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد. آخرين اعالم 
سازمان امور مالياتي در اوايل ارديبهشت ماه امسال به ايسنا 
حاكي از آن است كه از خانه هاي خالي معرفي شده كمتر 
از ۱0 ميليارد تومان ماليات اخذ شده است. در اين بين، با 
توجه به ناتمام ماندن اجراي قانون ماليات خانه هاي خالي 
در سال گذشته و لزوم شناسايي واحدهاي خالي جديد 
در سال جاري بايد اطالعات جديدي از خانه هاي خالي 
شناسايي شده به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات 
ارسال شود كه طبق آخرين گفته مديركل دفتر طراحي و 
تحليل فرآيندهاي مالياتي به ايسنا، هنوز اطالعات جديد 
خانه هاي خالي به اين سازمان ارس��ال نشده است. وي 
همچنين اعالم كرد كه تعداد خانه هاي خالي شناسايي 
شده اوليه زياد نبوده و سازمان مالياتي هنوز برگ مطالبه 
ارسال نكرده  است. براساس گفته اين مسوول مالياتي، 
افزايش وصول ماليات از خانه هاي خالي به اطالعات جديد 
بستگي دارد زيرا، احتمال اينكه شناسايي اين خانه ها دقيق 
باشد، بيشتر است و هر چه اطالعات دريافتي درست تر 
باش��د، آمار وصولي نيز باال مي رود. درحالي كه سازمان 
امور مالياتي از ارس��ال نشدن اطالعات جديد خانه هاي 
خالي مي گويد، وزير راه و شهرس��ازي از گزارش حدود 
400 هزار خانه جديد خالي خبر داده است. عالوه براين، 
محمودزاده_معاون ساختمان و مسكن اين وزارتخانه نيز 
به تازگي اعالم كرده كه ۱20 هزار واحد مسكوني خالي 
شناسايي و به سازمان مالياتي معرفي شده است. كندي 
روند شناسايي خانه هاي خالي و ارسال اطالعات آنها به 
سازمان مالياتي، صداي اعتراض مجلسي ها را نيز بلند 
كرد و رييس مجلس در جلسه علني امروز به وزارت راه و 
شهرسازي تذكر داد كه با وجود راه اندازي سامانه مربوط 
به مالكيت و اس��تفاده از امالك خالي، عماًل بر اساس 
خوداظهاري تنها از چند صد خانه خالي به جاي چند 
صد هزار خانه خالي ماليات دريافت شده است كه بنظر 
مي رسد وزارت راه بايد در اين زمينه جدي تر عمل كند.

ايران دليل انصراف ما نيست
رهبر جري��ان صدر عراق در پيام��ي اعالم كرد كه 
فشارهاي جمهوري اس��المي ايران دليل انصراف 
اين جريان از فعاليت هاي سياسي نيست. به گزارش 
الس��ومريه نيوز، مقتدي صدر، رهبر جريان صدر 
عراق در پيامي اعالم كرد: براي اولين بار مي گويم كه 
جمهوري اسالمي ايران اين بار هيچگونه فشاري بر 
هيچ يك از طرف هاي شيعي نياورده است و شايعاتي 
كه مطرح مي ش��ود مبني بر اينكه تهديدات ايران 
دليل انصراف ما اس��ت دروغ بوده و عار ي از صحت 
است. بر اس��اس اين گزارش، مقتدي صدر، رهبر 
جريان صدر عراق اخيرا در جريان ديدار با اعضاي 
فراكسيون صدر در نجف اشرف خاطرنشان كرد: با 
سالم و درود به شما و قبل از وداع با يكديگر و پيش 
از تش��كر به خاطر مواضع و وح��دت و يكپارچگي 
شما، مي خواهم شما را از موضوعي مطلع سازم؛ من 
تصميمي مبني بر خروج از فرآيند سياسي گرفته ام 
تا با مفس��دين نه در دنيا و نه در آخرت تحت هيچ 
شرايطي شراكت نداشته باشم.وي در ادامه افزود: 
من مي خواهم به شما بگويم كه با وجود مفسدين، 
در انتخابات آتي شركت نخواهم كرد. اين يك پيمان 
ميان من و خداوند و ميان من و شما و مردمم است. 
مگر آنكه خداوند فرجي بدهد و مفس��دين و تمام 
غارتگران عراق و كس��اني كه از عراق سرقت كرده 
و خون ه��ا را مباح كردند، كنار بروند. مقتدي صدر 
خطاب به اعضاي جري��ان صدر همچنين تصريح 
كرد: در صورت شركت در انتخابات آينده، خانم ها 
و آقايان به طور كامل آماده باش��يد و از هم متفرق 
نشويد. در زمينه هاي سياسي و عقيدتي و از لحاظ 
قانوني و در پارلمان مكمل يكديگر باشيد و با ملت 
عراق ارتباط داش��ته باش��يد. مقتدي صدر رهبر 
جريان صدر روز چهارشنبه در جلسه با نمايندگان 
اين جريان اظهار كرد: ما از تصميم خود در استعفا 
و كناره گيري از عضويت پارلم��ان برنمي گرديم. 
نمايندگان فراكس��يون صدر عراق در پارلمان اين 
كش��ور اخيرا به درخواس��ت رهبر اي��ن جريان به 
صورت جمعي استعفا داده اند. محمد الحلبوسي، 
رييس پارلمان عراق بالفاصله موافقت خود را با اين 
درخواست نمايندگان جريان صدر عراق اعالم كرد.

افزايش 12 درصدي قيمت ها تنها در يك ماه

رييس قوه قضاييه:

ركورد  تاريخي تورم

خداوند به ما توفيق كوتاه كردن دست مفسدين را بدهد
رييس قوه قضاييه گفت: خداون��د به ما اين توفيق را 
دهد كه بتوانيم در سنگر قوه  قضاييه دست مفسدين 
و تطاول كنندگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و 
نظام اسالمي را كوتاه كنيم و بتوانيم در اين جايگاه به 
استيفاي حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت 

كه از اهداف واالي امام راحل بود بپردازيم.
به گزارش مركز رس��انه قوه قضاييه، حجت االس��الم 
والمسلمين محسني اژه اي و مسووالن عالي دستگاه 
قضا روزگذش��ته )چهارش��نبه اول تير( و همزمان با 
نخستين روز از هفته قوه قضاييه با حضور در حرم امام 
خميني)ره( با آرمان هاي امام راحل )ره( تجديد ميثاق 
كردند. رييس قوه قضاييه و مسووالن عالي قضايي با 
قرائت فاتح��ه ياد و خاطره امام راح��ل )ره( را گرامي 
داشتند. محسني اژه اي در ادامه، طي سخناني با بيان 
اينكه قوه قضاييه طي بيش از 4 دهه اخير ش��هداي 
گرانقدري را تقديم اسالم و انقالب و كشور كرده است، 
و در ايام كرونا نيز از خانواده دس��تگاه قضا ش��هدايي 
تقديم ميهن اسالمي شده است، اظهار كرد: امروز در 
نخستين روز از هفته قوه قضاييه و در آستانه سالگرد 
شهادت معمار دستگاه قضايي آيت اهلل بهشتي و ياران 
ايشان، در جوار مرقد مطهر امام راحل، با بنيانگذار كبير 
انقالب اسالمي و شهدا و مردم تجديد ميثاق مي كنيم 
تا بتوانيم مسووليت خطيري را كه قانون اساسي، شرع 
انور و رهبري معظم انقالب بر دوش ما نهاده اند به نحو 
احسن ايفا كنيم و از آرمان هاي واالي انقالب اسالمي 

و امامين انقالب پاسداري كنيم.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به مسووليت هاي قانوني 
قوه قضاييه بيان داش��ت: خداوند به م��ا اين توفيق را 
دهد كه بتوانيم در سنگر قوه  قضاييه دست مفسدين 
و تطاول كنندگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و 
نظام اسالمي را كوتاه كنيم و بتوانيم در اين جايگاه به 

استيفاي حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت 
كه از اه��داف واالي امام راحل ب��ود بپردازيم. رييس 
دس��تگاه قضا در ادامه با تبيين و تش��ريح ابعاد واالي 
شخصيتي امام راحل گفت: حضرت امام)ره( از خود 
گذشت و به خدا پيوس��ت و الهي شد و با ايمان راسخ 
و خالص به خداوند و با در كنار مردم بودن، توانس��ت 
در عصر حاضر در برابر مس��تكبران و گردن كش��ان 
بدون هيچگونه مالحظه و واهمه اي بايس��تد و بيني 

مستكبرين دنيا را حقيقتًا به خاك بمالد.
محسني اژه اي با بيان اينكه امام خميني )ره( با اعتماد 
به نفِس خداب��اور و اتكا به مردم متدين توانس��ت در 
عصر حاضر انقالب بي نظي��ري را محقق كند، گفت: 
امام بزرگوار ما نس��بت به مس��ائل ديني و نسبت به 
اصل نظام اسالمي و حتي نسبت به نظامات جامعه ما 

بسيار حساس بودند و چنانچه كساني مي خواستند در 
مقابل نظام اسالمي بايستند و به نظام اسالمي لطمه 
وارد كنند، حضرت امام هيچ گذشتي در قبال چنين 

افرادي نداشتند.
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه امام بزرگوار ما نسبت 
به مردم بس��يار رئوف و مهربان بودند و كوچك ترين 
ظلمي را به آحادي از افراد جامعه تحمل نمي كردند، 
تصريح كرد: حضرت امام خميني)ره( نسبت به حقوق 
و كرامت و حريم خصوصي افراد جامعه بسيار حساس 
بودند و خطاب به همه مسووالن در خصوص متحد و 
همدل بودن و اجتناب از اختالفات كه ناشي از هواهاي 

نفساني است، تاكيد داشتند.
رييس ق��وه قضايي��ه در پايان با بي��ان اينكه مكتب 
امام راحل زنده اس��ت و ت��ا ابد زنده خواه��د ماند، از 

حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خميني به سبب 
تالشها و راهنمايي هاي ارزشمند وي قدرداني كرد.

پيش از س��خنان رييس قوه قضاييه، حجت االسالم 
والمسلمين سيدحس��ن خميني توليت حرم مطهر 
امام راحل نيز طي سخناني، با اشاره به دشمني هاي 
دشمنان عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
گفت: توكل به پ��روردگار متعال، بهره گيري از علم و 
دانش و توان مديريتي باال و همچنين وحدت كلمه، 
مهم ترين عوامل در خنثي سازي دشمني ها و از بين 

بردن كيدها و مكرهاي دشمنان هستند.
وي مهم تري��ن نهاد در پيگيري مقول��ه عدالت را قوه 
قضاييه دانست و اظهار كرد: چنانچه دستگاه قضايي در 
يك نظام از سالمت وافي و كافي برخوردار باشد، ساير 

نهادها نيز الجرم به چنين صفتي متصف مي شوند.
توليت حرم مطهر امام خميني )ره( با اش��اره به دوره 
جديد مديريت قوه قضاييه، اين دوره را همراه با تجارب 
بيش از 40 س��اله رييس عدليه عن��وان كرد و گفت: 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رييس قوه 
قضاييه كه برآمده از متن دستگاه قضايي است، داراي 
سابقه و تجارب الزم، شناخت كافي و مديريت بسيار 
ممتاز است و به همين جهت همگان اميدوارند كه دوره 
جديد قوه قضاييه دوره اي متمايز و بسيار خوب باشد. 
همچنين محسني اژه اي به همراه اعضاي شوراي عالي 
قوه قضاييه پس از حضور در مرقد مطهر بنيانگذار كبير 
انقالب اسالمي و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل، 
در آستانه سالگرد شهادت شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر 
بهشتي و ۷2 تن از ياران باوفاي امام امت )ره( درقطعه 
۷2 بهشت زهرا)س( بر مزار اين شهيدان حضور يافته 
و جهت شادي روح به خون خفتگان انقالب اسالمي 
فاتحه اي قرائت كرده و از خداوند متعال براي آنان علو 

درجات و مقام را خواستار شدند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
چهارشنبه، ۱ تيرماه قيمت دالر در بازار آزاد افزايش يافت و 
در ساعات عصر، بين 3۱860 تا 3۱980 تومان معامله شد 
و با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت ۱832 دالر، قيمت 
سكه به ۱5 ميليون و 700 هزار تومان افزايش يافته است. 
اما براساس اعالم مسووالن اتحاديه صرافان، نرخ دالر توافقي 

در كانال 29 هزار تومان معامله شده است. 
در ساعات ظهر چهارشنبه نيز قيمت طالي ۱8عيار هر 
گرم يك ميليون و ۴۴3 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد ۱5 ميليون و 550 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱5 ميليون و 550 
هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 500 
هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و ۴50 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 3 ميليون و 50 هزار تومان، هر 
مثقال طال 6 ميليون و 255 هزار تومان، هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني ۱82۴ دالر اعالم ش��ده است. عالوه بر 
اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با 2۴ تومان 
افزايش نسبت به روز قبل 27 هزار و 69۴ تومان و قيمت 
خريد دالر از مردم 27 هزار و  ۴۱8 تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به روز قبل معادل 
28 ه��زار و 672 تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 
387 تومان اعالم شده است. طبق اعالم دبيركل كانون 
صرافان، قيمت ارز هم اكنون در اكثر صرافي ها بين 29 هزار 
و 300 تومان تا 30 هزار تومان در نوسان است.»كامران 
سلطاني زاده« درباره وضعيت بازار ارز، اظهار داشت: تعداد 
بيشتري صرافي به چرخه فروش توافقي اضافه شدند. وي 
با بيان اينكه اكثر صرافي ها ني��ز دالر را در كانال 29 هزار 
تومان مي فروشند، گفت: دالر در بازار ارز با قيمت 29300 
تا 29900 و بعضاً 30۱00 در حال فروش است. اين فعال 
بازار ارز با تأكيد بر اينكه ارز مسافري به نرخ هر دالر 27 هزار 
و 600 تا 27 هزار و 700 تومان معامله شد تصريح كرد: ارز 
در بازار متشكل ارزي و رسمي بدون هيچ ارزپاشي بانك 
مركزي و فقط با نرخ توافقي بين صرافان و صادركنندگان 
خريداري و به نرخ توافقي به مش��تريان عرضه مي شود. 
بررس��ي تابلوي قيمت صرافي ها حاكي از اين است كه 
ارزهاي توافقي روز چهارشنبه، ۱ تيرماه با نرخ كمتر از 30 
هزار تومان و در كانال 29 هزار تومان به متقاضيان فروخته 
مي شود. نرخ ارز توافقي در روزهاي گذشته با تمهيدات 
بانك مركزي براي كنترل و مديريت بازار ارز موثر بوده است 
و براين اساس نرخ ارز كه در هفته هاي گذشته ملتهب شده 
و تا 33 هزار تومان هم داد و ستد مي شد طي روزهاي اخير 
روند نزولي داش��ت. نرخ ارز براساس تابلوي صرافي هاي 
معتبر با قيم��ت كمتر از 30 هزار توم��ان به متقاضيان 
فروخته مي شود. بررس��ي ها حاكي است صرافي هايي 
همچون ميرداماد، ايرن، مجتهدي،  اي ايكس، اسپيناس، 
آران، آريا، امين ضراب، سيرجان، ورساي، تهران، متين، 
ابولوس ارز مسافري را در كانال 27 هزار تومان مي فروشند.

همچنين در صرافي سبزه ميدان نيز ارز با بهاي 29 هزار و 
600 تومان فروخته شد.  به گفته »كامران سلطاني زاده« 
رييس كانون صرافان، در بازار متشكل و رسمي ارز، بر 
اساس توافق بين فروشنده و خريدار هر دالر از 29 هزار و 
300 تا 30 هزار و ۱00 تومان معامله مي شود. ارز در بازار 
متشكل ارزي و رسمي بدون هيچ گونه ارزپاشي بانك 

مركزي و فقط با نرخ توافقي بين صرافان و صادر كنندگان 
خريداري و به نرخ توافقي به مشتريان عرضه مي شود.

    مديريت بازار ارز بدون استفاده از
 يك دالر ذخاير بانك مركزي

به گفته رييس كانون صرافان ايران، دالر توافقي در كانال 29 
هزار تومان معامله شد.كامران سلطاني زاده در مورد وضعيت 
بازار متشكل ارزي در روز چهارشنبه اول تيرماه ۱۴0۱ گفت: 
ارز مسافري به نرخ هر دالر 27 هزار و 600 تا 27 هزار و 700 
تومان معامله شد. به گفته رييس كانون صرافان ايران در 
بازار متشكل و رسمي ارز،  بر اساس توافق بين فروشنده و 
خريدار هر دالر از 29 هزار و 300 تا 30 هزار و ۱00 تومان 
معامله مي شود.ارز در بازار متشكل ارزي و رسمي بدون هيچ 
ارزپاشي بانك مركزي و فقط با نرخ توافقي بين صرافان و 
صادر كنندگان خريداري و به نرخ توافقي به مشتريان عرضه 
مي شود. وي با بيان اينكه تعداد صرافي ها خريد توافقي در 
حال اضافه شدن هس��تند، تأكيد كرد: اين مديريت بازار 
ارز بدون استفاده از يك دالر ذخاير بانك مركزي در حال 
انجام است. علي صالح آبادي در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره آخرين تحوالت بازار ارز گفت: 
با وارد كردن معامالت توافقي ارز در بازار متش��كل ارزي و 
تمايل خيل عظيمي از صادركنندگان ب��راي وارد كردن 
منابع ارزي شان به اين بازار پيش بيني مي كنيم كه بازار ارز 
آرامش و ثبات بيشتري پيدا كند. قيمت ها در اين روند هم بر 
اساس مكانيسم عرضه و تقاضا خواهد بود. رييس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه بانك مركزي از هفته گذشته در تعاملي 
كه با كانون صرافي ها وصرافي هاي معتبر و صادر كنندگان 
داشته است به جمع بندي رسيده كه بازار توافقي عرضه و 

تقاضاي ارز را راه انداري كند، گفت: اين مي تواند بازار را به 
آرامش و ثبات بيشتر برساند. صالح آبادي در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با س��اماندهي 
شرايط بازار ارز، گفت: زماني كه اين امكان در بازار متشكل 
ارزي باشد چون عرضه و تقاضا در سامانه مشخص كه در 
اختيار صرافي ه��ا و بانك ها هم قرار مي گيرد، طبعا عمقا 
اين بازار افزايش پيدا مي كند و پيش بيني اين اس��ت كه 
صادر كنندگان متعددي كه عالقه مند هستند ارزي وارد 
اين سامانه كنند و با ما هم مذاكراتي داشته اند، ارز خود را در 
اين سامانه عرضه كنند و خريداران هم مي توانند خريداري 
كنند و قيمت ها در اين بازار براساس مكانيسم عرضه و تقاضا 
خواهد بود.لذا با عمقي كه اين بازار پيدا مي كند، مي تواند 
تقاضاهاي واقعي كه در س��طح بازار وج��ود دارد را به طور 
مناسب پوش��ش دهد و در تعادل و آرامش بازار ارز نقش 
بسزايي داشته باشد.پيش بيني من اين است كه با توجه 
به اين امكاني كه فراهم شده و طبق گفته خيل عظيمي از 
صادر كنندگاني كه با ما مذاكره كرده اند كه در صورت فراهم 
شدن اين امكان حاضر هستند منابع قابل توجهي را عرضه 

كنند، اين مي تواند بازار را به آرامش و ثبات بيشتر برساند.

     بازار متشكل ارز تمام روزهاي هفته باز است
مديريت بازار متش��كل ارزي اعالم كرد: بازار متشكل 
ارز اي��ران تا اطالع ثانوي در تم��ام روزهاي هفته اعم از 
روزهاي پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱8 فعاليت خواهند 
كرد.براس��اس اين گزارش از روز شنبه )28 خردادماه( 
بازار متشكل ارزي براي پاسخ به نياز متقاضيان به ارز تا 
ساعت ۱8 صرافي هاي مجاز تا ساعت 20 به فعاليت خود 

ادامه دادند و ارز مورد نياز را به متقاضيان عرضه كردند.

    تضعيف پوند با نرخ بهره باالتر همراه شد
رييس بانك مركزي انگليس معتقد است كه ضعيف 
بودن پوند زمينه س��از افزايش چش��مگير نرخ بهره 
اس��ت. به گزارش بيزنس، كاترين مان گفت: بانك 
انگلستان )BOE( بايد نرخ ها را سريع تر از عملكرد 
كنوني افزاي��ش دهد زيرا ضع��ف در ارزش پوند بر 
فشارهاي تورمي در بريتانيا مي افزايد. رييس بانك 
مركزي انگليس اظهار كرد: به نظر من، يك حركت 
سياستي قوي تر، اين خطر را كاهش مي دهد تا تورم 
داخلي كه قبال ايجاد شده است توسط تورم وارداتي 
از طري��ق كاه��ش ارزش پوند تقويت ش��ود. بانك 
انگليس بار ديگر نرخ بهره معيار خود را 25 واحد پايه 
در روز پنجشنبه گذشته افزايش داد و به ۱.25 درصد 
رساند و اعالم كرد كه در صورت نياز آماده است براي 
از بين بردن خطرات ناشي از تورم به طور موثر عمل 
كند. مان و دو عضو ديگر كميته سياست پولي 9 نفره 
به افزايش 50 واحدي رأي دادند.نشانه هايي وجود 
دارد كه بيان مي كند، جهش تورم در بريتانيا كه در 
ماه آوريل به 9.0 درص��د يعني باالترين رقم در ۴0 
سال گذشته رس��يد بيشتر و پايدارتر مي شود و اين 
تورم پس از اقدام��ات حمايتي دولت براي خانوارها 
شتاب بيش��تري پيدا كرده است. افزايش نرخ بهره 
توس��ط فدرال رزرو اياالت متح��ده و بانك مركزي 
اروپا منجر به فشار نزولي بيشتر بر پوند استرلينگ 
مي ش��ود كه بر فشارهاي تورمي مي افزايد. در ميان 
مدت زماني كه حمايت داخلي از تقاضا كم مي شود 
و ضعف در منابع خارجي تقاضا كاهش مي يابد، درب 

را براي تغيير نرخ سياست باز مي كنم.

يادداشت
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افزايش عرضه ارز با دستورالعمل 
جديد بانك مركزي

صادركنن��دگان در بازار 
متشكل ارزي و بازار نيما، 
ارز حاص��ل از كار خود را 
ارايه مي دادند و جسته و 
گريخته هم مابه التفاوت 
آن را ب��ه ص��ورت غي��ر 
رسمي دريافت مي كردند. 
با دستورالعمل جديد اين 
كار ت��ا ح��دودي ش��فافيت پيدا خواه��د كرد و 
افزايش عرضه ارز هم بيشتر مي شود. نكته مثبت 
مج��وز خريد توافقي ارز صادركنندگان توس��ط 
صرافي ها اين اس��ت كه فاصله بين نرخ ارز براي 
صادركنندگان از بين مي رود و معادل ريالي آن 
بابت كاري ك��ه انجام مي دهن��د، در بازار وجود 
خواهد داش��ت.  صادركنندگان در بازارمتشكل 
ارزي و بازار سامانه نيما، ارز حاصل از كار خود را 
ارايه مي دادند و جسته و گريخته هم مابه التفاوت 
بين ارز نيما و ارز بازار آزاد را به صورت غير رسمي 
دريافت مي كردند. با دستورالعمل جديد عرضه 
ارز هم بيشتر از قبل مي ش��ود. نرخ ارز از طريق 
ش��اخص هاي اقتصادي تحت فش��ار است، اين 
مساله منجر به كاهش ارزش پول ملي خواهد شد. 
همچنين مس��ائلي مربوط به سياست بين الملل 
همراه با تاثي��رات رواني در بازار منجر به افزايش 
انتظارات تورمي ش��ده و باز هم در كاهش ارزش 
پول ملي خود را نش��ان مي دهد.  روند فوق براي 
ش��ركت هاي صادرات محور بهت��ر خواهد بود و 
حداقل مي توان گفت كه با يك نرخ مواجه هستند 
و نرخ بازار را م��الك قرار مي دهند و از اين جنبه 
كمك كننده خواهد ب��ود. قاعدتا وقتي با قيمت 
باالتري ارز تبديل به ريال شود، ميزان عملكرد ما 
براي ساير مصارف بهبود بخشيده خواهد شد، در 
چنين شرايطي بازار سرمايه هم بهتر از قبل كار 
خواهد كرد. براي بهتر اجرا ش��دن دستورالعمل 
جديد بانك مركزي نياز است، روابط كارگزاري 
بين الملل��ي و بانكي با دنيا برقرار ش��ود تا از اين 
طريق در معام��الت و مبادالت فض��اي تجارت 
بين الملل فعال شويم و مسائل اقتصادي روان تر 
پيش رود. اكنون با توجه به محدوديت هايي كه 
در اين حوزه وجود دارد، هزينه مبادالت بيشتر 
مي شود و اين افزايش هزينه حتي در برخي مواقع 
صرفه اقتصادي بس��ياري از فعاليت ها و برخي از 
صادرات را تحت الش��عاع قرار مي دهد كه آثار و 
تبعات اقتصادي به دنبال دارد و در نتيجه آن به 

جامعه فشار وارد مي آيد.

ديوان عدالت اداري و يك 
مصوبه اشتباه

 ايام انتخابات وعده گسترش پهناي باند، گوش فرا 
دادن به توصيه هاي كارشناس��ان و اساتيد و بهبود 
گردش اطالع��ات در جامع��ه را داده بودند.بدون 
شك اگر رييس جمهور و نمايندگان مجلس در ايام 
انتخابات اعالم مي كردند يك چنين ايده هايي را در 
سر دارند، كه دولت قرار است آزادسازي قيمت ها را با 
اين شكل و شمايل اجرايي كند يا مجلس قرار است 
دنبال تصويب طرح صيانت باشد به نوع ديگري در 
انتخابات عم��ل مي كردند.طرح جديد مجلس در 
خصوص محدود كردن نظارت هاي ديوان عدالت 
اداري كه برخ��ي آن را زمينه س��ازي براي اجزاي 
طرح صيانت از فضاي مج��ازي مي دانند، باعث از 
ميان رفتن تعداد زيادي از مشاغل خرد و متوسط و 
آنالين در كشور مي شود. بدون ترديد اين تصميم، 
خطايي بزرگ است كه مشكالت جديدي را متوجه 
دهك هاي محروم مي كند. از اين در حالي است كه 
ديوان عدالت اداري معموال در آراي خود، طرفدار 
مردم و بخش خصوصي در مواجهه با دستگاه هاي 
دولتي بوده است. شايد همين گرايش ديوان عدالت 
به حمايت از مردم يكي از داليلي اس��ت كه باعث 
ش��ده نمايندگان به دنبال محدودساختن دامنه 
نظارت هاي اين نهاد باش��ند. اما معتقدم ماجرا به 
همين جا ختم نخواهد شد، اين رشته سر دراز دارد.

 تاثير اثرات رواني روي 
بازار سرمايه

هدف وضع كننده تحريم ها هم همين است كه يك 
شوك رواني وارد كند بر اين مبنا كه مثال اگر ايران 
دسترس��ي به دوربين هاي تاسيسات هسته اي را 
محدود كرده است، ماهم تحريم هاي تازه اي وضع 
مي كنيم! اما در واقع از لحاظ عملياتي اثر سود و زيان 

خاصي در كوتاه مدت ندارد.
در واقع وضع تحري��م در زمان بايدن به تنهايي اثر 
منفي خواهد داشت؛ اما نكته اين است كه تحريم در 
مورد يكسري از شركت هاست و ما بايد فاز مثبت بازار 
ناشي از تغيير وضعيت مبادله ارزي صادركنندگان 
و صراف��ان را هم در نظ��ر بگيري��م. ابالغيه بانك 
مركزي درباره خريد و ف��روش ارز صادركنندگان 
در صرافي ها بر اس��اس نرخ توافقي توانسته است 
اثر مثبت مشهودي داشته باش��د. در حال حاضر 
خبرهاي رس��مي حاكي اس��ت كه دالر برخي از 
شركت ها در نرخ توافقي 30 تا 3۱ هزار تومان مورد 
معامله قرار گرفته است. اگرچه به طور كلي موضوع 
تحريم سه شركت قطعا شوك منفي خواهد داشت 
اما اين خبر مثبت مي تواند تا حدودي خبر تحريم را 
تضعيف كند؛ مانند دوشنبه هفته گذشته كه خبر 
گشايش هايي براي معامالت ارز صادركنندگان به 

يك باره شاخص كل را 2/5 درصد افزايش داد.

ريشه هاي ركوردشكني تورم
 60 درص��دي ام��كان تحقق ن��دارد. از س��وي ديگر 
سياس��ت هاي حمايتي و رفاهي ني��ز در يك چنين 
اقتصادي بي معنا مي شود، چرا كه هر تصميم حمايتي 
به دليل تورم باال بي اثر شده و به سرعت قدرت خريد 
اقشار محروم از ميان مي رود. به همين دليل است كه 
معتقدم همه توجه و تمركز دولت در حوزه اقتصاد بايد 

معطوف بر مهار تورم باشد.
2( اما تورم يك موضوع بخش��ي يا اجرايي نيس��ت و 
گزاره اي فرابخشي، فرادس��تگاهي و فراقوه اي است. 
هر روز خبر مي رس��د كه نمايندگان مجلس يكي از 
وزراي دولت را به دليل رشد تورم و گراني ها مي نوازند، 
اما واقع آن است كه يكي از متهمان جدي رشد تورم 
در كشور مجلس است. ريشه بس��ياري از مشكالت 
اقتصادي و تورم باال در ناترازي و كسري بودجه است 
كه تصميماتش در مجلس اتخاذ مي شود. اما مجلس با 
فرافكني به گونه اي عمل مي كند كه انگار هيچ نقشي 
در مش��كالت اقتصادي و تورم باال ندارد. همين چند 
ماه پيش بود كه حقوق معلمان با تصميم نمايندگان 
افزايش يافت و كس��ري بزرگي ايجاد شد. نمي توان 
حقوق معلمان را افزايش داد اما حقوق بازنشستگان، 
كارگران و... را افزايش نداد. اين تصميمات دومينووار 
باعث افزايش كس��ري و ناترازي در بودجه ش��د. لذا 
مجلس نيز بايد پاس��خگوي نقش خود در مشكالت 

برآمده از بودجه و تورم باشد. 
3( يكي ديگر از ريشه هاي تورم، ناترازي بانك ها است. 
ناترازي بانك ها نيز يكي از ريشه هاي خلق نقدينگي و 
تورم است. اين روند به دليل تسهيالت تكميلي است 
كه بر بانك ها بار شده است. بر اساس آخرين گزارش ها، 
اضافه برداشت بانك هاي به بيش از ۱20 همت رسيده 
است. اين اعداد نشان مي دهد عطش بانك ها به منابع 
بانك مركزي و بازار باز افزايش پيدا كرده كه ناش��ي 
از ناترازي بانك ها اس��ت. تصميمات اشتباهي مانند 
افزايش 57 درص��دي حقوق كارگ��ران در كنار اين 
گزاره ها وجود دارد كه شراره هاي تورمي را افزايش داده 
است. هرچند مسوول متولي اين تصميم در وزارت كار 
)حجت عبدالملكي( استعفا داده اما تبعات اين تصميم 
در اقتصاد ايران استمرار خواهد داشت. در اقتصادي 
كه »فن محور« نيست و»نيروي كار« محور است اين 
افزايش باعث افزايش هزينه هاي توليد و افزايش تورم 
مي شود. ضمن اينكه مشكل اقتصاد دستوري نيز در 
اين ميان اثرات مخرب خود را بر افزايش تورم به جاي 
مي گذارد. بايد توجه داشت كه بخشي از افزايش تورم 
نيز در اختيار دولت نيس��ت و برآمده از تورم وارداتي 
است. در بسياري از كشورها تورم شكل گرفته است. 
در اياالت متحده براي نخستين  بار تورم 8.5 درصدي 

تجربه مي شود يا در اروپا تورم 8 درصدي وجود دارد.
۴( مهم ترين گزاره اما در اين ميان روشن شدن موتور 
انتظارات تورمي برآمده از تحريم ها است. به هر حال 
برجام در اسفندماه 99 در حال امضا بود كه اين اتفاق 
متوقف شد و اخبار ناگواري پس از آن درباره بن بست 
مذاكرات منتش��ر ش��د. اين روند باعث شد دالر طي 
چند ماه اخير از نرخ 25 هزار تومان ابتداي سال به 32 
هزار تومان برسد. 30 درصد افزايش قيمت دالر، اين 
مفهوم را دارد كه كل بازار دارايي ها )بازار سكه، خودرو، 
مسكن( ملتهب شده است. از سوي ديگر دولت در اين 
بازه زماني تصميم به حذف ارز ۴200 توماني در يك 
ش��رايط تورمي و تحريمي گرفت كه تاثير فراواي در 
گراني اقالم مصرفي و خدمات دارد. 80 درصد از تورم 
۱2.2 درصد ماهانه به خاطر افزايش قيمت خوراكي ها 
و آشاميدني ها است. 5( در اين شرايط براي نخستين 
 بار موتور تورمي دو بازار دارايي ها و بازار كاال و خدمات 
به صورت همزمان روشن شده است. يعني در گذشته 
اول، بازار دارايي ملتهب مي ش��د و بع��د به بازار كاال و 
خدمات سرايت مي كرد. اما امروز اين دو باراز همزمان با 
تورم مواجه شده اند. اول ناترازي بودجه ناترازي بانك ها 
و انتظ��ارات تورمي و... اثرات مخرب خ��ود را نمايان 
مي كرد و باعث گراني اقالمي چون دالر، سكه، خودرو، 
مسكن و بازار سرمايه مي شد، سپس با يك وقفه 3 الي 
6 ماهه در بازار كاال و خدمات نمايان مي شد. به همين 
دليل است كه نرخ توم ماهانه بيشترين اعداد را نشان 
مي دهد. اين تورم از يك طرف محصول تصميمات غلط 
دولت و مجلس و از س��وي ديگر محصول رخدادهاي 

بين المللي است.

تبعات جراحي دولتي
مي��زان يارانه ها افزايش پي��دا كرده ني��ز دردي را دوا 
نمي كند. يعني اگر اين طور حساب كنيم كه تورم ماهانه 
۱2 درصد افزايش پي��دا كرده، ميزان خرج يك خانوار 
نيز به همان ميزان باال رفته و مبلغ يارانه جديد ارزش و 
تاثيرگذاري خود را از دست مي دهد. در واقع به زودي با 
اين روند تورم نه تنها تاثير يارانه فعلي را از بين خواهد برد 
كه حتي در ماه هاي آينده از اين يارانه نيز عبور خواهد 

كرد و بسيار باالتر قرار خواهد گرفت.
حتي اگر گزارش مركز آمار را هم منبع بحث قرار ندهيم، 
مردم در هفته هاي گذشته به طور كامل تاثيرات تورم را 
حس كرده و باال رفتن جدي قيمت ها را تجربه كرده اند. 
مشكل اينجاست كه بخش مهمي از اين تورم در ميان 
كاالهاي خوراكي و مصرفي مردم خود را نش��ان داده 
و همين موضوع باعث مي ش��ود كه اقشار آسيب پذير 

بيشترين مشكل را در اين حوزه تحمل كنند.
جداي از آن، تورم فعلي، تنها اثر افزايش قيمت كاالهايي 
را نشان مي دهد كه ارز آنها حذف شده و برخي از كاالها 
نيز كه به شكل غير مستقيم به اين ارز وابسته بوده اند را 
شامل مي شود. به زودي اين موج تورمي به ساير بخش ها 
نيز تس��ري پيدا مي كند. در واقع اف��رادي كه خدمات 
ارايه مي كنند وقتي وضعي��ت جديد قيمتي و ميزان 
هزينه كرد خود را محاسبه مي كنند، مجبور به افزايش 
قيمت كاالهايشان خواهند شد و به اين ترتيب مي توان 
پيش بيني كرد كه تورم فعال با همين سرعت ادامه داشته 
باشد و بايد ديد دولتي كه زير بار اين جراحي رفته، بدون 
اينكه به تبعات آن فكر كند، در رابطه با اين افزايش تورم 

چه رويكردي را در پيش خواهد گرفت.

پيش بيني رييس كل بانك مركزي از آرامش و ثبات بيشتر در آينده بازار ارز

دبير كانون صرافان: ارزپاشي نداريم؛ ارز صادركنندگان بازار را آرام كرد

افزايش قيمت ارز و سكه در روز اول تابستان

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: در سال هاي 
قبل تا ۱5 درصد از چك ها برگشت مي خورد، اما اخيراً 
اين رقم به ۱0 درصد كاهش يافته و در حال حاضر براي 
چك هاي جديد صيادي به 6.5 درصد رس��يده و براي 
چك ه��اي قديمي حدود ۱0 درصد چك ها برگش��ت 
مي خورد. مهران محرميان، در مورد قانون جديد چك 
گفت: اين قانون كه از سال 97 تصويب شد، باعث تسهيل 
در امور چك شده و براساس مصوبه نمايندگان مجلس و 
اين قانون، قرار شده است مانده كسري چك برگشتي از 
ساير حساب هاي فرد صادركننده چك به ميزان كسري 
مبلغ مورد نياز در حساب صادركننده چك مسدود شود. 
وي در مورد اينكه آيا مسدود كردن حساب با حكم قضايي 
نيست، گفت: منظور از مسدود كردن مبلغ كسري چك 
در اينجا، بحث مس��دود كردن كل حساب فرد نيست، 
بلكه مسدود كردن باقيمانده مبلغ چك به ميزان كسري 
از حساب ديگر دارنده چك است كه قانون هم گفته است 
كه بايد اين مقدار مسدود شود. معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي ادامه داد: اگر چك به دليل كمبود موجودي 
برگشت بخورد، همه حساب هاي فرد چك مي شود، اول 
حساب هاي پس انداز كوتاه مدت، سپس از حساب هاي 
بلندمدت، بعد از آن حس��اب هاي قرض الحس��نه و در 
آخر حساب هاي جاري ديگر فرد، مبلغ كسري مسدود 
مي شود. محرميان گفت: از هفتم خرداد امسال اين طرح 
عملياتي شده قبل از آن طرح به صورت آزمايشي انجام 
مي شد، اما به بانك ها گفته بوديم، فعاًل مبالغ را مسدود 
نكنند، اما از هفتم خرداد به بعد به صورت موردي مبالغ 
كسري چك از حساب هاي ديگر مسدود مي شد كه در 
روزهاي اول روزانه 500 فقره چك انجام مي شد تا اينكه 
به روزانه هزار چك رسيد و ۱0 هزار چك داراي كسري 
با مس��دودي منابع در ساير حساب هاي فرد همراه شد 
و پيش بيني مي كنيم، تعداد مس��دودي ها براي چك 

برگشتي به 50 هزار حساب هم برسد. 
وي افزود: وقتي كسي كه چك مي كشد، دو حالت دارد، يا 
اينكه پول در حسابش موجود است، يا كسري دارد كه به 

ميزان مبلغ كسري از ساير حساب هاي فرد منابع مسدود 
مي شود و اگر پول بيشتري در حساب فرد بود، به ساير 

پول ها يا كل حساب كاري نداريم. 
معاون فناوري هاي نوين بان��ك مركزي در مورد اينكه 
مسدود كردن مبلغ كسري چك چه نفعي به حال گيرنده 
يا ذي نفع چك دارد، عنوان كرد: كار ذي نفع چك نسبت 
به قبل فرقي نكرده و 6 روش دارد كه براي به دست آوردن 
پول خود باي��د اقدام كند، از جمله مي توانند از دس��ت 
صادركننده چك به دادگاه شكايت كند و بعد از اينكه مبالغ 
پرداخت شد، بايد صادركننده چك نسبت به رفع سوء اثر 

چك اقدام كند، اما قبل از آن بايد ذي نفع را راضي كند.
محرميان گفت: قانون به بانك گفته فقط به ميزان كسري 
مبلغ چك از حساب دارنده چك مس��دود شود و ما در 
اين زمينه از طريق استفساريه از مجلس پرسيديم كه آيا 
مي توان از اين مبالغ به ذي نفع چك پرداخت كنيم، در 
حالي كه قانون فقط گفته است، به ميزان كسري مبلغ 

چك بايد از حساب فرد مسدود شود. 
به گفته وي، ظرف ۱0 روز آينده تعداد چك هاي مسدود 

شده تكميل مي ش��ود.  معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در مورد اينكه آيا اين اقدام بازدارنده است، عنوان 
كرد: باالخره مسدود كردن مبالغ موجودي حساب فرد 
بازدارنده اس��ت تا فرد چك بي محل نكش��د و يكسري 
محروميت هاي ديگر وجود دارد و اين تنبيه بدي براي 
صادركننده چك است كه از اين پس مراقبت مي كند، 
چك برگشتي نداشته باشد.  محرميان اين را هم گفت: 
از زمان قانون جديد چك و مس��دود كردن حس��اب ها 
تعداد زندانيان چك برگشتي كمتر شده و جلوي برخي 
از كالهبرداري را گرفته است و در نتيجه اعتبار چك باال 

رفته است.
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا با صدور چك هاي 
صيادي نيازي به مسدود كردن حساب وجود دارد، گفت: 
چك صيادي مشكل را حل نكرده است، البته به لحاظ 
فني قابل اجرا است. در قانون هم نگفته  است كسي كه 
چك صادر مي كند، همان لحظه پول در حسابش باشد 
و بانك را موظف نكرده اس��ت كه پاسخ دهد، آيا پول در 
حساب فرد صادركننده چك وجود دارد يا نه، از طرفي 

چك يك ابزار اعتباري مدت دار است. مثاًل فرد معامله اي 
انجام مي دهد كه مي خواهد دو ماه بعد پول آن را بپردازد، 
بنابراين چك صادر مي كند. معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در پاسخ به اين پرسش كه به فرض مبلغ كسري 
چك از حس��اب صادركننده مسدود شد، اين چه نفعي 
ب��راي ذي نفع چك دارد، عنوان كرد: به هر حال وقتي از 
صادركننده چك در دادگاه شكايت كند، حكم برداشت 
از حس��اب صادركننده داده مي ش��ود و تا قبل از حكم 
دادگاه اين پول به صورت مسدودي در اختيار بانك است 
و اين متن قانون است كه ما براي روشن شدن مطلب از 
مجلس شوراي اسالمي استفساريه كرده ايم. البته تفسير 
قانون مربوط به شوراي نگهبان است، اما ما بايد از مجلس 

استفسار كنيم.
محرميان در مورد اينكه چه ميزان از چك هاي صادر شده 
برگشت مي خورد، بيان داشت: در سال هاي قبل تا ۱5 
درصد از چك ها برگشت مي خورد، اما اخيراً اين رقم به ۱0 
درصد كاهش يافته و در حال حاضر براي چك هاي جديد 
صيادي به 6.5 درصد رس��يده و براي چك هاي قديمي 

حدود ۱0 درصد چك ها برگشت مي خورد. 
وي افزود: با عملياتي شدن قانون جديد چك روند چك 

برگشتي روبه كاهش است.
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در مورد اينكه آيا 
توصيه اخالقي دين مربوط به اينكه افراد بايد به عهد خود 
وفا كنند، موثر است، گفت: چك در واقع يك نوع ديني به 
گردن صادركننده است كه بايد آن را در اولويت بگذارد و 
اگر مي خواهد به قوانين دين عمل كند، بايد به وعده خود 
عمل كند البته قانون هم به كمك اجراي اخالق مي آيد.

محرميان گفت: هنوز به صورت كامل اين قانون را اجرا 
نكرده ايم و پيش بيني مي شود ظرف 7 تا ۱0 روز آينده 
تعداد چك هاي برگشتي و مسدودي حساب ها بيشتر 
شود. وي در مورد رفع سوءاثر از چك هاي برگشتي عنوان 
كرد:  اگر صادركننده چك مبلغ كسري موجودي خود را 
تكميل كند، به محض رفع سوء اثر از چك تمام حساب ها 

يا مبالغي كه مسدود شده بود، آزاد و باز مي شود.

كاهش قابل توجه حجم چك هاي برگشتي با اجراي قانون جديد چك

حجت اهلل فرزاني



با آزادس��ازي سهام عدالت در ارديبهش��ت سال ۱۳۹۹ و 
قيمت قابل توجه اين سهام متاثر از وضعيت بازار سرمايه در 
آن روزها، بحث مشمول بودن يا نبودن سهام عدالت داغ 
شد. درحالي كه طبق آمار حدود ۴۹ ميليون نفر مشمول 
سهام عدالت هس��تند، همواره صداي اعتراض عده اي به 
گوش مي رس��يد كه چرا با وجود اينك��ه جزو دهك هاي 

كم درآمد جامعه هستند، مشمول اين سهام نمي شوند.

    ماجراي ۲۰ ميليون جامانده سهام عدالت 
چه بود؟

در هر حال دولت دوازدهم درحالي به كار خود پايان داد كه 
اعالم شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و 
امكان اينكه مشمول جديدي پذيرفته شود وجود ندارد. با 
اين حال برخي نماينده هاي مجلس همچنان قول تخصيص 
سهام عدالت به جاماندگان را مي دادند و آمارهاي مختلفي 
نيز از جاماندگان ارايه مي ش��د و در نهايت نيز زمزمه هاي 
يك جامعه آماري ۲۰ ميليون نفري نيز به گوش رسيد. در 
اين راستا اعالم شد كه سال ها قبل كه فرايند ثبت نام سهام 
عدالت صورت گرفت، عده اي بودند كه سهام عدالت برايشان 
صادر شده بود اما دستگاه مربوطه دعوت نامه را به موقع به 
دست اين افراد نرساند. به گفته علي اكبر حيدري، سخنگوي 
كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، 
جمعيت افرادي كه كارت دريافت كرده اند بين يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار تا دو ميليون نفر اس��ت و مجموع افرادي كه 
كارت و دعوت نامه دريافت كرده اند اما مراحل قانوني را طي 
نكرده اند نيز نزديك به دو ميليون نفر است. بنابراين تعداد 
افرادي كه دعوت نامه به دستشان رسيده است و افرادي كه 
دعوت نامه برايشان صادر شده است اما به دستشان نرسيده 
است چهار ميليون نفر است. حيدري همچنين درمورد 
گروه دوم جاماندگان توضيح داده ب��ود: گروه دوم افرادي 
هستند كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت 
قبل به عنوان شش دهك پايين درامدي جامعه شناخته 
شدند و س��هام عدالت دريافت نكرده اند. در بين اين افراد 
مشمولين نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد و بهزيستي، 
روستانشينان، كارگران شاغل در كارخانه ها، كارگران تحت 
پوش��ش تامين اجتماعي، كارگران فصلي و ساختماني 
و… قرار دارند. تعداد گروه دوم نزديك به ۱۶ ميليون نفر 
است. بنابراين با توجه به اينكه ۱۶ ميليون نفر به اذعان 
دستگاه هاي دولتي جزو شش دهك پاييني جامعه بودند 
اما سهام عدالت دريافت نكردند و چهار ميليون نفر هم در 
مراحل شناسايي قرار داشتند اما سهام عدالت دريافت 
نكردند، مجموع جاماندگان سهام عدالت بلكه مستحق 

دريافت اين سهام هستند ۲۰ ميليون نفر مي شود.

    راهكار مجلس
 براي تعيين تكليف جاماندگان

در نهايت نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در اليحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۱، در مصوبه اي راهكاري براي تعيين 
تكليف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص 
كردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف ش��د از محل 
باقي مانده سهام متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي در 
بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه هاي )۱( و 
)۲( ماده )۲( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و 

چهارم )۴۴( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
۲۵ خردادم��اه ۱۳۸۷ و اصالحات و الحاق��ات بعدي آن، 
نسبت به واگذاري سهام عدالت به مددجويان جامانده تحت 
پوشش كميته امداد امام خميني )ره( مددجويان سازمان 
بهزيستي كشور و تمامي افرادي كه از سهام عدالت برخوردار 
نش��ده اند اقدام كند.  پس از آن محمدرضا پورابراهيمي، 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعالم كرد كه برآورد 
اين است حدود ۲۰ ميليون نفر در كشور سهام عدالت ندارند 
كه در كميسيون اقتصادي طرح را تصويب كرديم بنده به 
رييس جمهور نامه دادم و توافقات اوليه انجام و در بودجه 
امسال تصويب ش��د و دولت كليات آن را پذيرفته و براين 
اساس كساني كه مشمول باشند، در سال جاري سهام عدالت 
دريافت مي كنند. با اين حال دولت تا مدت ها نظر قطعي در 
اين مورد نميداد و حتي حسين قربانزاده، رييس سازمان 
خصوصي سازي چند مرتبه اعالم كرد كه هنوز درمورد ثبت 

نام جاماندگان سهام عدالت هيچ چيز قطعي نشده است.

    پايان داستان سهام عدالت
با اين حال به نظر ميرسد مجلس عزم خود را براي تعيين 
تكليف جاماندگان جزم كرده است. بر اين اساس حسين 
قربانزاده در آخرين مصاحبه خود به ايسنا اعالم كرد كه 
در آخرين جلس��ه اي كه هفته گذشته با رييس سازمان 
بهزيستي، معاون وزير رفاه و مسووالن كميته امداد برگزار 
شد تعداد جاماندگان تحت پوشش اين دو نهاد مشخص 
شدند. بر اين اساس اين افراد در مجموع حدود سه ميليون 
و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند كه حدود دو ميليون و ۲۵ 
هزار نفر تحت پوش��ش بهزيستي و حدود يك ميليون و 
۳۰۰ نفر تحت پوشش كميته امداد هستند. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي درمورد پرتفوي اف��رادي كه به عنوان 

مشمول شناخته شده اند نيز گفت: تا دو هفته آينده پرتفو 
اين افراد مشخص مي شود. درواقع كيفيت پرتفو، نوع سهام، 
ميزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص شده و در تيرماه 
اطالع رساني كامل مي شود. تفاوتي كه پرتفوي اين افراد 
با پرتفوي مشموالني كه سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در اين 
است كه درحال حاضر سهام دولت بسيار محدود شده و 
ابتكار عملي كه در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف 
ديگر دولت تكاليف ديگري در بند الف تبصره دو يا بندي 
كه رد ديون است و… دارد و تابلوي بورسي سهام دولت 
كفاف اين تكاليف را نمي دهد. بايد اولويت سنجي صورت 
بگيرد كه درحال انجام است. قربانزاده با تاكيد بر اينكه افراد 
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي الزم نيست براي 
ثبت نام به جايي مراجعه كنند، توضيح داد: افراد بايد توجه 
داشته باشند كه اصال ثبت نامي وجود ندارد زيرا هويت افراد 
مشخص و در بانك اطالعات موجود است. اين افراد نبايد 
حتي يك ريال پرداخت كنند. اگر پيامكي ارسال مي شود 
كه لينك ثبت نام دارد قطعا كاله برداري است و ربطي به 

دولت و وزارت اقتصاد و سازنمان خصوصي سازي ندارد.

    ادامه روند شناسايي جاماندگان
وي در ادامه درمورد س��اير افراد واجد ش��رايط نيز گفت: 
درمورد تعيين ساير افراد واجد شرايط نيز جلسات مجزا 
درحال برگزاري اس��ت. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ بايد با همكاري وزارت رفاه و طبق 
س��ازو كاري كه پايگاه رفاهي ايراني��ان دارد، افراد واجد 
شرايط بر اساس دهك بندي شناسايي شوند. بر اين اساس 
مرحله بعد دو دهك ابتدايي هستند كه بايد تا پايان سال 
سهام عدالت به آنها تخصيص پيدا كند. اين موضوع نياز 
به جلسات بيشتري دارد كه ممكن است تا چند ماه اينده 

زمان ببرد. سيد مرتضي حسيني، معاون توسعه مديريت 
و منابع سازمان بهزيستي كشور درخصوص جاماندگان 
سهام عدالت كه تحت پوشش اين سازمان قرار دارند، بيان 
كرد: همه مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي داراي 
سهام عدالت خواهند شد، اما قرار نيست به هيچ عنوان به 
جايي مراجعه كنند، زيرا سازمان بهزيستي اسامي افراد 
را با اطالعات دقيق در اختيار س��ازمان خصوصي سازي 
قرار داده اس��ت. وي با بيان اينكه ۶ ميلي��ون و ۹۲۸ هزار 
مددجو تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارد، افزود: 
اين درحالي اس��ت كه حدود ۷۰ درصد از اين افراد )چهار 
ميليون و ۸۰۶ هزار نفر( در حال حاضر سهام عدالت دارند و 
حدود ۲ ميليون و ۲۵ هزار نفر، جز جاماندگان سهام عدالت 
هستند يا قبال تحت پوشش سازمان بهزيستي نبوده اند 
كه باتوجه به پيگيري هاي انجام شده همه اين افراد سهام 
عدالت دريافت خواهند كرد. معاون توسعه مديريت و منابع 
سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: قرار نيست جاماندگان 
س��هام عدالت به هيچ عنوان به جايي مراجعه كنند، زيرا 
سازمان بهزيستي اسامي افراد را با اطالعات دقيق در اختيار 
سازمان خصوصي سازي قرار داده و به محض اينكه سازمان 
خصوصي س��ازي كارهاي قانوني و اداري آن را انجام دهد 

مستقيما براي افراد جامانده سهام عدالت برقرار مي شود.

    چه بايد كرد؟
بنابراين هيچ فردي كه تاكنون سهام عدالت دريافت 
نكرده الزم نيست براي ثبت نام به جايي مراجعه كند. 
فرآيند شناسايي جاماندگان ادامه دارد و توسط دولت 
در ادامه انجام خواهد شد. همچنين فعال پرتفويي كه 
قرار است براي جاماندگان در نظر گرفته شود مشخص 

نيست اما قطعا با پرتفوي فعلي مشموالن فرق دارد.
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حمايت دولت از بازار سرمايه
به كجا رسيد؟

برنامه ميز اقتصادي امروز با موضوع »پيگيري حمايت 
دولت از بازار سرمايه« و با حضور آقايان همايون دارابي 
كارشناس بازار سرمايه، حسين سالح ورزي عضو شوراي 
عالي بورس و نماينده اتاق بازرگاني، محسن انصاري مدير 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و عليزاده 
رييس كميته بازار سرمايه مجلس شوراي اسالمي برگزار 

و به سواالت زير پاسخ داده شد.
   روند بازار سرمايه در اولين فصل امسال چگونه 

بود؟
دارابي ،كارش��ناس بازار سرمايه: روند مثبتي را در اثر 
مصوبات دولت شاهد بوديم؛ به طوري كه شاخص كل از 
ابتداي سال تاكنون، نزديك به ۱۵ درصد رشد داشته، اما 
بازار سرمايه مي توانست وضعيت بسيار بهتري را تجربه 
كند. امسال از نظر متغير هاي كالن موثر بر بازار، شرايط 
مناسبي داريم؛ چرا كه نفت باالي ۱۰۰ دالر در هر بشكه 
معامله مي شود و محصوالت پتروشيمي و انواع مواد خام 
نيز، در بازار هاي جهاني قيمت هاي بااليي دارند. با وجود 
تمام اين متغيرهاي مثبت كالن، اتفاقات و اخبار ضد و 
نقيض در اثر برخي تصميمات، باعث شد تا بازار نتواند 
به جايي كه بايد، برسد. آقاي سالح ورزي عضو شوراي 
عالي بورس: در بهار امس��ال، بازار تا حدودي متعادل 
بوده كه داليل مختلفي از جمله افزايش دامنه نوسان از 
۵ به ۶ براي شركت هاي عرضه شده در بازار اول بورس 
و فرابورس و ترميم حدودي اعتماد عمومي، سبب اين 
اتفاق شده است. طي يك تا دو هفته اخير به داليلي كه 
تا حدودي قابل توجيه است، شاهد يكسري از نوسانات 
هستيم؛ از جمله اينكه بسياري از نمادها براي برگزاري 
مجامع خود، متوقف ش��ده اند يا ابهاماتي در صنعت 

خودرو و پتروشيمي وجود داشت.
   چ�ه مي�زان از مصوبات دولت قب�ل و مصوبه 
ده بندي دولت جديد براي حمايت از بازار سرمايه 

اجرايي شد؟
دارابي: مصوبات دولت قبل اصاًل اجرايي نشد؛ با برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري، شاخص بازار سرمايه رشدي 
را شاهد بود، اما پس از آن، به علت وضعيت نرخ بهره، 
اين شاخص شروع به كاهش كرد تا اينكه بحث مصوبه 
ده بندي دولت پيش آمد كه از اين مصوبه نيز، تقريبا 
چهار بند به اجرا در آمده است. بند مربوط به معافيت 
۵ درصدي شركت هاي توليدي در بودجه ذكر، اما از 
س��وي ديگر، معافيت مالياتي صادرات لغو و عوارض 
صادراتي وضع ش��د و همچنين، فاصله ۲۰ درصدي 
بين نرخ ارز نيمايي و ارز آزاد به وجود آمد. اين اتفاقات 
مقداري معافيت به شركت ها داد، اما بخش عمده اي از 
درآمدهاي شركت هاي صادراتي را كم كرد. اخبار ضد و 
نقيض درباره عوارض صادراتي، كاهش تمايل شركت ها 
براي صادرات و وارد كردن ارز به كشور را به همراه داشت. 
بند مربوط به خوراك پتروشيمي ها نيز تاثير مطلوبي 
روي بازار داشت؛ گزارش هاي دوازده ماهه نشان مي دهد 
كه در زمستان، برخي از شركت هاي پتروشيمي علي 
رغم وضعيت جذاب بازارهاي جهاني، زيان ده ش��ده 
بودند. همچنين بند حقوق معادن و بند تاثير دارايي 

ارزي بانك ها هم عملياتي شده است.
   نحوه اجرايي شدن مصوبات دولت چه ميزان 
روي عملكرد ش�ركت هاي بورسي تاثير منفي 

داشت؟
س��الح ورزي: يكي از عوامل ثبات نسبي بازار سرمايه، 
اين بود كه سياسيون كمتر درباره آن اظهارنظر كردند. 
بندهاي اين مصوبه به ويژه دعوت رييس سازمان بورس 
در جلسات اقتصادي، عمدتاً اجرا شده يا در حال اجراست، 
اما ايراداتي به آن وارد است. در مورد بندي كه در قانون 
بودجه امسال آمد و قرار شد افزايش سرمايه شركت ها 
از محل سود تقسيم نشده، مشمول ماليات صفر باشد، 
نوع برخورد سازمان امور مالياتي و دستورالعملي كه براي 
اجراي آن صادر كرد، قابليت اجراي اين بند را كاهش داد. 
ديروز جلسه اي در اين باره در كميته ماده ۱۲ برگزار شد 
و به اين نتيجه رسيديم كه بايد مجدداً استفساريه اي از 

مجلس شوراي اسالمي گرفته شود.
   روند اجراي مصوبه ده بندي دولت براي حمايت 

از بازار سرمايه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
انصاري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار: بندهاي با اهميت مصوبه دهگانه تا حدودي 
اجرايي شده، اما چند بند باقي مانده كه هنوز به تصويب 
نهايي نرسيده؛ به عنوان مثال، مصوب شده بود كه ۳۰ 
هزار ميليارد تومان عالوه بر اوراق قبلي، بابت صندوق 
تثبيت واريز شود كه در بودجه، فقط ۵ هزار ميليارد 
تومان براي آن در نظر گرفته شد. تصويب قانون گذار 
بوده كه ۵ هزار ميليارد تومان به صندوق تثبيت منتقل 
شود، اما پيگيري ها براي اجراي كامل مصوبه، در حال 
انجام است. معافيت ۵ واحد درصدي شركت ها نيز با 
وجود اينكه به تصويب رسيده، هنوز به طور رسمي ابالغ 
نشده است و سازوكارهاي اجرايي آن براي شركت هاي 
مشخص نيست. مكاتباتي را با سازمان امور مالياتي 
انجام داده ايم كه اين امر نيز انجام شود؛ ضمن اينكه 
در جلسات هفتگي با اين سازمان هم، به طور مداوم در 
حال يادآوري اين بند از مصوبه هستيم و اميدواريم كه 
ابالغ سازوكارها از سوي سازمان امور مالياتي، طي يكي 

تا دو ماه آينده به اجرا برسد.
   شركت هاي توليدي و صادركنندگان امسال چه 
ميزان براي تامين نقدينگي تحت فشار هستند؟

دارابي: نرخ سود بين بانكي به ۲۸ درصد رسيده و هر 
هفته در حال افزايش است؛ همچنين نرخ انواع اوراق 
و اوراق گيري از بانك مركزي نيز، به ۲۲ درصد رسيده 
كه يعني، تا ۲۳ و ۲۴ درصد نيز، براي بانك ها صرفه 
دارد كه سپرده دريافت كنند و پول وارد بازار نشود. 
شركت ها از نظر سرمايه در گردش تحت فشار هستند 
و اگر نرخ سود همچنان افزايش يابد، به شركت ها فشار 
بيش��تري وارد مي كند؛ زيرا از ابتداي سال تاكنون، 
ح��دود ۲۷۰ هزار ميليارد توم��ان منابع در بانك ها 
رسوب كرده است. از اين ميزان، ۲۴۰ هزار ميليارد 
تومان آن به تسهيالت اختصاص يافته و همچنان، 
۳۰ هزار ميليارد تومان رسوب بيشتر نسبت به سپرده 

دريافتي بانك ها در نظام بانكي ديده مي شود.

قيمت كاموديتي ها
افت مي كند؟

بورس نيوز| علي طباطبايي، كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص افزايش نرخ بهره امريكا بيان 
كرد: افزايش نرخ بهره امريكا قبال پيش بيني شده 
و در واقع مي توان گفت اين اتفاق پيش��خور شده 
بود؛ بنابراين تا زمان افزايش نرخ بهره مجدد، اين 
اتفاق تأثيري در روند بازار سرمايه نخواهد داشت. 
صنايع داخلي كش��ور نيز در محدوده قيمتي به 
معيار هاي ديگري وابسته بوده و نگاه بازار به قيمت 
كاموديتي ها با اين تغيي��رات كالن، دور از انتظار 
خواه��د بود؛ ام��ا قاعدتا ركودي ك��ه در برخي از 
صنايع به وجود آمده، به دليل پيش بيني ها صورت 

گرفته است.
وي ادامه داد: برآورد ها بر اين بود كه كاموديتي ها 
بر اس��اس صنايع حركت نكرده و عوامل بنيادي 

ديگري در اين زمينه تأثير مي گذارد.
در اين راستا پيش بيني ش��ده افزايش نرخ بهره 
امريكا در دو مرحله ديگر صورت بگيرد چرا كه با 
اين اقدام موفق به كنترل نقدينگي شد و همچنان 
جاي كافي ب��راي انجام افزايش ن��رخ بهره وجود 
دارد. البته محدوده مقدار افزايش نرخ را نمي توان 

پيش بيني كرد.
رحيم كريمي كارش��ناس بازار سرمايه نيز در اين 
خصوص عن��وان كرد: اين افزاي��ش نرخ منجر به 
تقوي��ت ارزش دالر و كاهش تقاضاي طال ش��ده 
كه در نهايت باعث افت قيم��ت طال در بازار هاي 
جهاني مي شود. از طرفي اين اقدام باعث افزايش 
هزينه هاي توليد و افت رشد اقتصادي مي شود كه 
در نتيجه تقاضا براي كاموديتي ها به خصوص در 

بخش معدني و فلزي كاهش پيدا كند.
كارشناس بازار با اش��اره به تأثيرا افت قيمت طال 
اذعان كرد: به دنبال كاهش تقاضا نيز قيمت ها در 
روند نزولي قرار مي گيرند. البته الزم به ذكر بوده 
ك��ه افزايش نرخ بهره به دلي��ل تأثير خود در نرخ 
كاال هاي اساسي و با توجه به اينكه رشد اقتصادي 
را كاهش مي ده��د، در نهايت باعث افت تقاضا در 
حوزه نفت خواهد ش��د. از طرفي با كاهش قيمت 
نفت و كاموديتي ها در حوزه جهاني، بازار داخلي 

نيز تحت تأثير قرار مي گيرند.
كريمي در پايان خاطرنشان كرد: در اين بين الزم 
به ذكر بوده كه اگر شركت هاي كاموديتي محور 
با قيمت كمتري ارزش گذاري ش��وند، مي توان 
گفت تأثير موقتي در بازار داشته و مجددا متعادل 
خواهد شد. همچنين بازار داخل كشور متأثر از 
ارز داخلي و تورم بوده و در واقع افزايش نرخ دالر 
براي صنايع كاموديتي محور تأثير بسزايي دارد. 
به گونه اي كه احتماال همديگر را پوشش داده و از 

نظر مبلغي تأثير آنچناني نخواهد داشت.

روند قيمت هاي جهاني
تغيير مي كند؟

مهدي رضايتي مديرعامل س��بد گ��ردان ثروت 
پويان بيان ك��رد: صحبت هايي كه ج��روم پاول 
رييس ف��درال رزرو امري��كا در خصوص افزايش 
نرخ بهره انجام داد، كام��ال بدبينانه بود و در واقع 
پيش بيني هاي باالتري در اين زمينه انتظار داشت. 
همين انتظارات منجر به فش��ار به بازار هاي مالي 
ش��ده و به دنبال آن قيمت كاموديتي ها در روند 

منفي قرار مي گيرند.
وي ادامه داد: البته برخي شركت هاي معدني نظير 
مس تحت تأثير افزايش نرخ بهره امريكا در حدود 
۱۰ درصد كاهش قيمت را به همراه داش��تند. در 
اين راستا مي توان گفت به احتمال زياد در فوالد 
نيز تحت تأثير افزايش نرخ بهره اثرات منفي نمايان 
خواهد شد كه الزم به ذكر بوده شدت آن وابسته 
به ميزان تأثير كاموديتي ها است؛ بنابراين در روز 
دوشنبه با تعيين قيمت اين محصوالت، مي توان 

نتيجه نهايي را در اين زمينه مشخص كرد.
رضايتي در پايان خاطرنش��ان ك��رد: از طرفي در 
ش��ركت هاي صادراتي، عمده معدني ها از سنگ 
آهن بوده كه در واقع نرخ آنها به فوالد بستگي دارد. 
در اين راستا با كاهش نرخ فوالد، مي توان دريافت 
اين محصوالت ني��ز تحت تأثير قرار گرفته و روند 

منفي را تجربه مي كنند.
 مه��دي افنان��ي عض��و هيات مدي��ره كارگزاري 
ارديبهش��ت ايرانيان در اين خصوص عنوان كرد: 
برآورد ها اين بود كه با افزايش اندكي در حوزه نرخ 
بهره امريكا، كاموديتي ها وارد دوره ركود نشده و 
از افزايش قيمت آنها جلوگيري و مديريت خواهد 
ش��د. در اين راس��تا بايد گفت نرخ به��ره بيش از 
انتظارات موجود رشد كرد؛ اما كماكان در بازار هاي 

جهاني نشانه اي از ركود ديده نمي شود.
عضو هيات مديره كارگزاري ارديبهش��ت با اشاره 
به ع��دم مش��اهده ركود ب��ا وج��ود افزايش نرخ 
بهره گفت: امروز قيمت نفت رش��د كرده و ساير 
قيمت هاي كااليي نيز با وجود تغييرات نرخ بهره، 
روند صعودي را به همراه داشتند كه در اين راستا 

مي توان به افزايش قيمت شكر اشاره كرد.
وي افزود: بنابراين مي توان گفت افزايش نرخ بهره 
امريكا در كوتاه مدت تأثير سريع و آني در بازار هاي 
كشور نداش��ته و البته در ميان مدت با رفع ساير 
ريسك ها از جمله ريسك جنگ روسيه و اوكراين، 
قيمت نفت و به دنبال آن ساير محصوالت وارد فاز 

ركودي خواهند شد.
افنان��ي در پايان اظه��ار كرد: از طرف��ي افزايش 
تقاضا هاي چين به نوعي توانست از كاهش تقاضا 
به واسطه رشد نرخ بهره جلوگيري كند؛ اما در اين 
راستا افزايش نرخ انرژي كماكان ادامه دار خواهد 
بود. به نظر مي رسد تا زماني كه سايه تهديد جنگ 
و مديريت نش��دن قيمت ان��رژي در جهان وجود 
داشته باش��د، اين اتفاق نمي تواند در كوتاه مدت 

به تنهايي تأثير سريعي در اقتصاد داشته باشد.

»تعادل« بررسي مي كند

شروع تا پايان سهام عدالت

پايان ناخوش بازار سهام در فصل بهار
عليرضا محمدي زيوه|

معامالت بازار س��هام در روزهاي ابتدايي سال ۱۴۰۱، خبر از 
بهبود وضعيت بازار در ادامه سال مي داد. اين روند رو به بهبود از 
اسفندماه۱۴۰۰ آغاز شده بود و بازار پس از پشت سر گذاشتن 
ابهامات بودجه اي در حال ورود به سيكل جديدي بود. نماگرها، 
با شتاب و تواني جديد رو به حركت بودند و مقاومت هاي تاريخي 
در حال تبديل شدن به حمايت بودند. اين روند تا جايي ادامه 
داشت كه شاخص كل به عنوان دماسنج بازار توانست پس از 
حدود ۸ ماه، وارد كانال ۱.۶ ميليون واحد شود. اگرچه همواره 
فرمول محاسبه و اعالم شاخص مورد انتقاد فعاالن بازار سهام 
ب��وده؛ اما عبور اين نماگر از مقاومت تاريخي؛ يك س��يگنال 
مثبت براي ادامه روند صعودي بازار سهام محسوب مي شد. 
البته كه تداوم حركت در اين مسير به اخبار بنيادي و حمايت  
نياز داشت كه در اين بازه شاهد حمايت ويژه اي از بازار نبوديم.  
به هرحال با بهبود ارزش معامالت و همچنين اميد به ادامه 
مسير صعودي و رو به بهبود بازار، ش��اخص كل دو بار ديگر 
براي عبور از مقاومت تاريخي خود حركت كرد، اما در نهايت 
ناكامي ش��اخص در عبور از مقاومت ها و همچنين شتاب در 
بازارهاي موازي از جمله بازار ارز، روند بازار سهام را دچار تغيير 
كرده و همين موضوع سبب شد تا از ابتداي خرداد ماه شاهد 
مسيري نزولي باشيم. هفته پاياني فصل بهار نيز با تاثير پذيري 
از معامالت هفته هاي پيشين خرداد ماه و همچنين افت متغير 
مهمي همچون ارزش معامالت روزانه همراه بوده كه در نهايت 
كاهش ۱۴ هزار واحدي شاخص كل و توقف آن در ارتفاع يك 
ميليون و ۵۳۳ هزار واحد را شاهد بوديم. همگام با شاخص كل، 
شاخص هموزن نيز در مسير نزولي در حال حركت بوده و در 

اين هفته حدود ۳ هزار واحد كاهش ارتفاع داده و به نقطه ۴۲۲ 
هزار واحد رسيد.  در كنار افت ارزش معامالت روزانه در دو هفته 
اخير، شتاب خروج پول سهامداران حقيقي هم قابل توجه بوده. 
اگرچه اميد به بهبود بازار در دو ماه گذشته، شتاب خروج پول 
را كم كرده بود، اما در خرداد ماه شاهد خروج پول حدود ۹ هزار 
ميليارد توماني حقيقي ها از بازار بوديم.  چشم انداز صعودي در 
بازارهاي موازي از جمله دالر و طال يكي از موضوعات مهمي 
است كه درهفته هاي اخير سبب خروج پول از بازار سهام شده 
است. البته كه ريس��ك هاي موجود در بازار و تصميمات 
سياست گذار اقتصادي براي بورس و شركت ها نيز عامل 
ديگري است كه سبب مي شود سرمايه گذار حقيقي خارج 
ش��دن از بازار س��هام را به ماندن ترجيح داده و در نهايت 
عليرغم ريسك هاي موجود در بازارهاي موجود و به دنبال 
بازدهي بيشتر وارد سوداگري در بازارهاي طال و ارز شود. 

    اخبار مالي و اقتصادي در راه بازار سرمايه 
در بازار سهام بر خالف ساير بازارها )از جمله مسكن، ارز و طال( 
شاهد اين هستيم كه فعاالن محدوديت ساير بازارها را نداشته 
و با توجه به دسترسي برخط و آسان و همچنين نقدشوندگي 
باال، در ساعت معامالت از هر نقطه، اقدام به خروج يا ورود به بازار 
مي كنند. اين موضع در كنار مزاياي خود، داراي معايبي است 
كه واكنش سريع و گاه هيجاني بازار به اخبار را بايد جزو معايب 
آن دانست. به هرحال، شاخص هاي كالن اقتصادي همواره با 
ثبات نخواهند بود و فضاي اقتصاد كالن ايران نشان داده است 
كه سرعت تغييرات در مولفه هاي اقتصادي باال بوده و همين 
موضوع مستقيم و غير مستقيم برتصميم سرمايه گذاران و 

همچنين روند بازارها تاثير مي گذارد.  در هفته هاي اخير بازار 
سهام به چند خبر مهم چشم داشته است. اولين خبر مهم 
براي بازار و برآورد وضعيت شركت ها خبر قطعي برق است. 
احتماال بتوان يكي از داليل افت نماگرهاي اين هفته را به اين 
موصوع و تصميم فعاالن نسبت داد. به نظر مي رسد با توجه به 
قطعي برق صنايع از نيمه خرداد و تداوم آن در فصل تابستان، 
فعاالن بازار براي سرمايه گذاري و تعيين استراتژي خود منتظر 
گزارش هاي ماهانه و همچنين گزارش فصل بهار خواهند ماند. 
در واقع ترافيك خبري در كدال در هفته هاي آتي براي بازار 
مهم است و انتظار بازار براي انتشار اخبار در رفتار معامالتي 
روزهاي اخير و افت معنادار ارزش معامالت مشاهده مي شود.  
در كنار اخبار داخلي، نوسانات در بازارهاي جهاني نيز براي بازار 
سهام ايران مهم است. اگرچه نفت فعال سطوح باالي صد دالر 
را حفظ كرده است؛ اما به نظر مي رسد در پي اقدامات فدرال 
رزور )افزايش نرخ بهره به منظور كنترل تورم(، ممكن است 
شاهد اصالح در قيمت هاي جهاني باشيم. البته كه متغييرهاي 
مهم ديگري در بازارهاي جهاني بايد مورد بررسي قرار گيرند 
چرا كه ممكن است بازگشت اقتصاد چين به مدار توليد پس از 
قرنطينه  ماه هاي اخير؛ مانع از افت معنادار قيمت هاي جهاني 
شود.  در كنار اخباري مالي و اقتصادي، بازار سهام در سال هاي 
اخير نيم نگاهي به حوزه ديپلماسي داشته است. اگرچه در 
هفته هاي اخير بحث قطعنامه ظالمانه و ضد ايراني شوراي 
حكام سبب نوسان در بازار ارز شده و نرخ دالر در بازار آزاد را وارد 
كانال جديد كرده است، اما به نظر مي رسد همچنان تالش ها 
براي احياي برجام ادامه دار باشد. سفر وزير امور خارجه روسيه 
به ايران و ديدار با مقامات كشورمان نيز مي توان تاييد كننده اين 

موضوع باشد. به هر حال بازار سهام با دريافت سيگنال از بازار 
ارز، نسبت به اخبار ديپلماسي واكنش نشان خواهد داد.  در 
كنار متغيرهاي موثر داخلي و خارجي بر بازار؛ رفتار نهاد ناظر 
نيز مهم است. طبق صحبت هاي سال گذشته مديران سازمان 
بورس و اوراق بهادار، افزايش دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱ در 
دستور كار بوده و همانطور كه در فروردين ماه مشاهده شد، 
براي اولين بار در تاريخ بازار س��هام، دامنه نوسان به مثبت و 
منفي ۶ درصد افزايش يافت. از آنجايي كه اين دامنه نوسان 
قرار است با توجه به شرايط بازار و به صورت فصلي و در نهايت 
تا ۱۰ درصد افزايش يابد، بايد منتظر تصميم سازمان بمانيم. 
البته معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس 
اعالم كرده است افزايش دامنه نوسان منوط به دريافت 

پيشنهاد از بورس تهران و فرابورس ايران است. 

    وضعيت برترين هاي بازار 
به منظور بررسي وضعيت نمادهاي بازار سهام؛ دسته بندي 
نمادهاي با ارزش بازار بي��ش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
حكايت از اين دارد كه ۱۲ شركت جدول زير؛ در مجموع 
حدود ۴۸ درصد ارزش ب��ازار بورس و فرابورس را به خود 
اختصاص داده اند. بيشترين ارزش بازار به هلدينگ خليج 
فارس تعلق دارد كه تقريبا ۴۱۷ هزار ميليارد تومان است. 
شركت س��رمايه گذاري غدير نيز با ارزش بازار ۱۰۶ هزار 
ميليارد توماني آخرين عضو اين دس��ته بندي است. اين 
بيس��ت و يك شركت در هفته گذش��ته به طور متوسط 
بازدهي منفي ۳ درصدي را به ثبت رساندند. ارزش كل بازار 

نيز در اين هفته به همين ميزان افت را تجربه كرده است.



گروه راه و شهرسازي|
ب��ه فاصله دو روز پس از مصوبه حمايتي س��ران قوا از 
مستاجران، ديروز كليات طرح ساماندهي اجاره بهاي 
مس��كن در مجلس تصويب و بررسي جزييات آن به 
زمستان سال جاري )6 ماه ديگر( موكول شد. محمدباقر 
قاليباف در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و پيش 
از راي گيري براي كليات طرح ساماندهي اجاره بهاي 
مسكن و در پاسخ به محمد حسين آصفري نماينده 
مردم اراك كه با اس��تناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي 
پرسيد كه با توجه به اينكه سران قوا در موضوع اجاره بها 
ورود كردند، آيا مجلس مي تواند به اين موضوع ورود 
كند؟ اظهار كرد: جهت اطالع مردم عزيز عرض مي كنم 
كه در اوايل ارديبهش��ت ماه مجلس اي��ن نگراني را 
داشت كه با توجه به در پيش بودن آغاز فصل تابستان 
و فرا رس��يدن موعد اجاره هاي ام��الك و جابه جايي 
مستاجران، با توجه به وضعيت تورم موجود احتمااًل 
مشكالتي براي مستاجران كه موعد قراردادشان فرا 
مي رسد پيش مي آيد؛ بر همين اساس طراحان طرح 
در همان زمان با من صحبت كردند و دو فوريت طرح 
مذكور از همان زمان در جريان قرار گرفت. وي افزود: 
پس از تصويب تقاضاي بررس��ي ط��رح به صورت دو 
فوريت و ارجاع آن به كميسيون تخصصي با توجه به 
تبديل موضوع اجاره مسكن به مساله در سطح جامعه، 
موضوع در جلسه سران قوا مطرح ش��د و وزارت راه و 
شهرسازي پيشنهادي چهار ماده اي ارايه داد كه مورد 
بحث قرار گرفت. رييس مجلس گفت: در جلسه شوراي 
عالي اقتصادي سران قوا گفتم ضرورتي ندارد كه درباره 
۴ ماده پيشنهادي وزارت راه بحث كنيم بلكه با توجه به 
اينكه قيمت گذاري از اختيارات دولت است و شوراي 
عالي اقتصادي مي تواند در آزمون كمك كند بر همين 
اساس ماده ۱ و پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در آن 
شورا تصويب شد و سقف افزايش اجاره بها براي تهران 
و كالنشهرها ۲۵ درصد و براي ساير شهرها ۲۰ درصد 
و اينكه كدام آنالين نمي توانند تمديد شوند، تصويب 
و ابالغ ش��د. قاليباف اظهار كرد: با توجه به آنكه پيش 
از طرح موضوع اجاره مس��كن در جلسه شوراي عالي 
س��ران قوا طرح مجلس راي آورده بود، اكنون با طرح 
موضوع در جلسه شوراي عالي سران دو فوريت طرح 
نمايندگان مجلس ديگر عماًل منتفي شده است. بنا شد 
تا مواد مطرح شده در طرح پيشنهادي نمايندگان در 
كنار موارد مورد نظر نمايندگان در كميسيون عمران 
مورد رسيدگي قرار بگيرد و ما مجموعه حلقه مسكن 

را در كشور به صورت اصولي پيش ببريم.
وي تاكيد كرد: هم��كاران من در مجلس زحماتي در 
خصوص موضوع مسكن كشيدند؛ طرح جهش توليد 
مسكن كار افق درازمدت ما را با ۴ ميليون مسكن حل 
كرد و بحث مربوط به ماليات خانه هاي خالي در حقيقت 
دو ميليون خانه احت��كاري را مجبور مي كند كه وارد 
بازار مسكن شود. به گزارش ايسنا، قاليباف در تذكري 
به وزارت راه و شهرسازي درباره اجراي قانون ماليات 
مسكن گفت: در اينجا تذكري به وزارت راه و شهرسازي 
دارم كه با وجود راه اندازي سامانه مربوط به مالكيت و 
استفاده از امالك خالي، عماًل بر اساس خوداظهاري 
تنها از چند صد خانه خالي به جاي چند صد هزار خانه 
خالي ماليات دريافت ش��ده است كه به نظر مي رسد 

وزارت راه بايد در اين زمينه جدي تر عمل كند.

    عجله نكنيم تا كار پخته شود
رييس مجلس با اشاره به تمديد تصويب سقف افزايش 
اجاره بهاي مسكن براي سومين سال متوالي از زمان 
آغاز شروع بيماري كرونا در كشور گفت: بايد بپذيريم 
كه اين تصميم مقطعي است و دقيق نيست و در خيلي 
موارد مش��كالت اجتماعي ايجاد مي كن��د و ما اين را 
متوجه هستيم؛ بنابراين به نظر مي رسد مجلس بايد 
گام ديگري بردارد و قانون اج��اره داري را كه جايش 
در زنجيره مس��كن خالي است، مورد توجه قرار دهد؛ 

بنابراين با توجه به اينكه بخش��ي از ط��رح كنترل و 
س��اماندهي اجاره بهاي امالك مس��كوني در جلسه 
شوراي عالي سران قوا به تصويب رسيده است بر اساس 
اصل ۱۵۳ آيين نامه داخلي مجلس من به عنوان رييس 
مجلس اين حق را دارم كه طرح را بدون راي گيري به 
كميسيون ارجاع دهم و كميسيون جزييات آن را در 
مس��ير قانون اجاره داري بررسي كند و عجله نكنيم 
 تا كاري پخته انج��ام دهيم. قبل از زمس��تان قانون 
اجاره داري را در دستور كار قرار دهيم تا از تصميمات 
ناقصي كه منجر به ايجاد مشكل مي شود، پرهيز كنيم؛ 
بنابراين كليات را به راي مي گذاريم و موضوع را جهت 

ادامه رسيدگي به كميسيون ارجاع مي دهيم.
پس از اظهارات رييس مجلس كليات طرح كنترل و 
س��اماندهي اجاره بهاي امالك مسكوني با ۱۱۴ راي 
مواف��ق، ۹۷ راي مخال��ف و ۵ راي ممتنع از مجموع 
۲۱6 راي اخذ ش��ده به تصويب رسيد و به اين ترتيب 
رسيدگي به موضوع به كميسيون عمران ارجاع شد تا 

به صورت دو شوري مورد رسيدگي قرار بگيرد.

     متن »طرح كنترل و ساماندهي اجاره بهاي 
امالك مسكوني« 

به گزارش ايرنا، متن كامل طرح دو فوريتي كنترل و 
س��اماندهي اجاره بهاي امالك مسكوني به اين شرح 

است: 
ماده ۱. موجران مكلفند هنگام تنظيم قرارداد اجاره 
آن را در دفاتر اس��ناد رسمي يا در سامانه الكترونيك 
ثبت معامالت امالك و مس��تغالت كشور كه دالالن 
معامالت امالك )اعم از مشاوران امالك و بنگاه هاي 
معامالت ملكي( به آن متصل هستند به صورت رايگان 
مطابق ماده ۱۸ قانون جهش توليد مسكن درج نمايند. 
چنانچه قرارداد اجاره با وس��اطت دالالن، مشاوران 
امالك و بنگاه هاي معامالت ملكي تنظيم شده باشد و 
در سامانه مذكور درج نگردد، دالالن، مشاوران امالك 
و متصديان بنگاه هاي معامالت ملكي متخلف، توسط 
شعب س��ازمان تعزيرات حكومتي، عالوه بر جريمه 
نقدي معادل سه برابر حق الزحمه دريافتي، در مرتبه 
اّول به محروميت به مدت يك س��ال و در مرتبه دوم 
به محروميت دائم از اشتغال به شغل مذكور محكوم 
مي شوند. همچنين موجري كه قرارداد اجاره تنظيمي 
خود را به ترتيب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزير 

مشمول احكام ذيل خواهد بود: 

كل مبالغ دريافتي در نتيجه عقد اجاره )اعم از قرض 
الحسنه ضمن عقد يا اجاره بها( به عنوان درآمد خالص 
مشمول ماليات موضوع ماده )۵۳( قانون ماليات هاي 

مستقيم محسوب مي شود.
هزينه دادرس��ي رس��يدگي به دعاوي او در خصوص 
رابطه استيجاري عليه مستاجر ۴ برابر هزينه دادرسي 
قانوني خواهد بود. همچنين دع��واي تخليه او عليه 
مستاجر مش��مول هزينه دادرسي بر اساس مجموع 
اجاره بها و قرض الحس��نه مندرج در ضم��ن قرارداد 
مي باشد. در موارد مذكور موجر صرفًا تا سقف هزينه 
دادرسي مقرر در قوانين مربوط حق رجوع به مستاجر 

را خواهد داشت.
رسيدگي به هر نوع دعواي موجر عليه مستاجر منوط 
به ارايه تسويه مالياتي بر اس��اس احكام مقرر در اين 

قانون خواهد بود.
تبصره۱: تعرفه كميس��يون دالالن معامالت امالك 
)اعم از مشاوران امالك و بنگاه هاي معامالت ملكي( 
به وسيله وزارت راه و شهر سازي و بر اساس معيارهاي 

زير تعيين خواهد شد: 
۱- تعرفه براساس ضريبي از ارزش معامالتي امالك 
موض��وع م��اده )6۴( قان��ون مالياتهاي مس��تقيم با 

اصالحات و الحاقات بعدي تعيين شود.
۲-ميانگين ساالنه حجم پيش نويس قراردادهاي به 
ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي 
بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد. ۳- 

مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود.
در هرحال مي��زان اجاره بها در تعيي��ن ميزان تعرفه 
اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي – حتي با توافق 
طرفين معامله يا هريك از آنها- تحت هر عنوان همچون 
حق التحرير يا حق الزحمه درج پيش نويس قرارداد در 
سامانه موضوع اين ماده ممنوع است و متخلف با حكم 
شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل 

سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.«
تبصره۲: تعرفه دالالن معامالت امالك )اعم از مشاوران 
امالك و بنگاه هاي معامالت ملك��ي( و حق التحرير 
دفاتر اسناد رسمي براي ثبت تمديد قرارداد اجاره بين 
طرفين آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحرير 
اعالمي مراج��ع ذي ربط براي انعق��اد و ثبت قرارداد 
اجاره خواهد بود. همچنين است هرگاه طرفين قرارداد 
اجاره بدون وس��اطت دالالن مذكور بخواهند قرارداد 
خود را تنظيم نموده و صرفا براي درج قرارداد خود در 

سامانه مشاوران امالك به اين مشاوران مراجعه كنند. 
دريافت مبلغ بيشتر از حكم اين تبصره به وسيله دالالن 
معامالت امالك تخلف بوده و متخلف با حكم شعب 
سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه 

برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.
ماده۲- چنانچه در ق��رارداد اجاره امالك، اجاره بهاي 
تعيين ش��ده در مقايس��ه با اجاره بهاي سال قبل آن 
ملك كه در سامانه ثبت ش��ده، بيش از ميزان تغيير 
شاخص ساالنه قيمت ها مذكور در ماده )۵۲۲( قانون 
آيين دادرسي مدني افزايش يابد، عالوه بر لغو معافيت 
مالياتي موضوع تبصره )۱۱( ماده )۵۳( قانون مالياتهاي 
مستقيم با رعايت مواد )۵۳( و )۵۴( قانون مذكور، در 
خصوص مبلغ مازاد مش��مول افزاي��ش ۵۰ درصدي 
ماليات بر درآمد اجاره امالك خواهد بود. مش��اوران 
امالك و بنگاه هاي معامالت ملكي مكلفند يك نسخه 
از قرارداد اجاره تنظيمي را به اداره امور مالياتي محل 
ارس��ال نمايند. در غير اينص��ورت در ماليات متعلقه 

مسووليت تضامني دارند.
تبصره۱: چنانچه ملك براي بار اول اجاره داده مي شود 
يا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته يا موجر 
مدعي باش��د كه اجاره س��ال قبل وي كمتر از قيمت 
عادله روز بوده است، حداكثر اجاره قابل تعيين براي 
آن ملك نمي تواند از ده درصد متوسط ميزان اجاره بها 
در قراردادهاي اجاره تنظيمي در آن س��ال بر اساس 
مس��احت و منطقه مربوط، بيش��تر تعيين شود و اال 

مشمول ماليات مذكور خواهد بود.
تبصره۲: قراداد اجاره براي مدت دوس��ال و بيش��تر 

مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجراني كه مبادرت به تنظيم قرارداد اجاره 
خود در دفاتر اسناد رسمي يا اقدام به ثبت آن در سامانه 
س��امانه الكترونيك ثبت اس��ناد كه دالالن معامالت 
امالك )اعم از مش��اوران امالك و بنگاه هاي معامالت 
ملكي( به آن متصل هستند و ميزان افزايش اجاره بهاي 
آنها بيش از ميزان مذكور در ماده قبل نباشد، از محل 
مناب��ع حاصل از اجراي اين قانون و به تناس��ب منابع 
وصول��ي، از تخفيف تا س��قف ۵۰ درص��دي عوارض 
نوس��ازي و همچني��ن كاهش س��ود و افزايش مدت 
بازپرداخت تسهيالت خريد و بازسازي امالك برخوردار 
خواهند ش��د. آيين نامه اجرايي اين ماده با مشاركت 
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و 
كشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
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معافيت افراد ناتوان 
از پرداخت عوارض انتقال امالك 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني)ره( و س��ازمان بهزيس��تي 
كشور و ساير افراد ناتوان را از پرداخت عوارض از محل 
ماليات نقل و انتقال امالك به شهرداري ها معاف كردند.

به گزارش ايس��نا، نمايندگان مجلس در جلسه علني 
چهارشنبه، گزارش كميس��يون امور داخلي كشور و 
شوراها در مورد اليحه دوفوريتي درآمد پايدار و هزينه 
ش��هرداري ها و دهياري ها را بررسي كرده و به منظور 
تامين نظر شوراي نگهبان اصالحاتي در ماده ۱۱ اين 
طرح اعمال كردند.ماده ۱۱ اين طرح به شرح زير اصالح 
شد: مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده )۵۹( 
قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال 
قطعي امالك و انتقال حق واگذاري به ترتيب دو درصد 
)۲%( و يك درص��د )۱%( به عنوان عوارض به حس��اب 
شهرداري محل واريز نمايند.تبصره- افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور 
و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور 
معاف هستند. آيين نامه اجرايي اين تبصره كه شامل 
نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره براساس سطح 
درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي و وزارت امور اقتصادي و 
دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني )ره( تدوين 
مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزم  االجراشدن 

اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تنفس ۸  روز هواي مطلوب
طي دو هفته پاياني خردادماه

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: 
طي دو هفته پاياني خرداد ۱۴۰۱ در شهر تهران هشت 
روز قابل قبول و شش روز ناسالم براي گروه هاي حساس 
به ثبت رس��يد. به گزارش ايس��نا، سيد محمد مهدي 
ميرزايي قمي گفت: بر اس��اس اطالعات ايستگاه هاي 
شركت كنترل كيفيت هوا در ۱۴ روز پاياني خردادماه، 
شهر تهران شش روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار گرفت. طي اين مدت كمترين شاخص به 
لحاظ آالينده ازن در ۲۰ خرداد و به لحاظ آالينده  ذرات 
معلق كوچك تر از۲.۵ ميكرون در ۲۱ خرداد ثبت شد. 
ميانگين ش��اخص ۸۰ در اين دو روز به ثبت رس��يد و 
بيشترين شاخص نيز به لحاظ آالينده معلق كوچك تر 
از ۲.۵ ميكرون به ميزان ۱۱۳ در ۲۵ خرداد به ثبت رسيد.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران اضافه 
كرد: طي روزهاي نامطلوب اين دوره، آالينده هاي ذرات 
معلق كوچك تر از ۲.۵ ميكرون و دي اكسيد نيتروژن در 
يك روز و آالينده ازن در چهار روز آالينده شاخص شهر 
بودند. در مجموع آالينده هاي ذرات معلق كوچك تر از 
۱۰ ميكرون در ي��ك روز، ذرات معلق كوچك تر از ۲.۵ 
ميكرون در شش روز، دي اكسيد نيتروژن در يك روز و 

ازن در شش روز آالينده شاخص به شمار رفته اند.

چرا اجاره بها
به صورت نجومي رشد كرد

يك كارشناس مس��كن گفت: تمديد خودكار قرارداد 
اجاره و تعيين س��قف افزاي��ش اجاره بها بهترين اقدام 
نبوده است اما در شرايط حال حاضر و در كوتاه مدت اين 
تنها كاري است كه دولت مي توانست، انجام بدهد.  به 
گزارش فارس، فرهاد بيضايي كارشناس مسكن اظهار 
كرد: در مساله اقدام دولت و همچنين بازار اجاره مسكن 
دو نكته مهم وجود دارد، در گام ابتدايي دولت مس��اله 
تعيين سقف اجاره بهاي مس��كن را در دستور كار قرار 
داد اما با توجه به خأل حضور ضمانت اجرايي مناس��ب 
كار انجام شده بيشتر شبيه به شوخي با بازار بود، بر اين 
اساس وزارت راه و شهرسازي در تكميل تصميم قبلي 
خود مساله تمديد خودكار اجاره بها را مطرح كرد. حال 
بايد از خود بپرس��يم، آيا اي��ن بهترين كار ممكن بوده 
اس��ت كه انجام شده، پاسخ اين سوال قطعا خير است. 
اين كار بهترين فعاليت نبوده است اما در شرايط حال 
حاض��ر و در كوتاه مدت اين تنها كاري بوده اس��ت كه 
دولت مي توانست، انجام بدهد. بيضايي درباره تبعات 
اين مصوبه اظهار كرد: بينيد، نكت��ه اي كه وجود دارد 
اين است كه شما به صورت دستوري داريد بازار را نگه 
 مي داريد. اين موضوع در طي سال هاي كرونا هم وجود 
داشت و زمينه تجميع فشار تقاضا را مهيا كرده است كه 
نتيج��ه آن را در افزايش ناگهاني اجاره بها مي بينيم. به 
معناي ديگر اقدامات از اين دست با وجود افزايش تورم 
در بلندمدت نتايج خوبي به همراه ندارد. اين يك تصميم 
اضطراري است و نمي تواند به روال تبديل شود. در زمان 
بيماري كرونا ما گفتيم اجاره خانه ها به صورت خودكار 
تمديد شود، حال كه براي س��ال سوم اين سياست را 
تمديد مي كنيم زمينه پس زدگي بازار را به همراه دارد. 
اين كارشناس مسكن در پاسخ به اينكه چرا اين سياست 
نبايد به طور متمادي در كشور ما اجرا شود؟ گفت: نكته 
اول اين اس��ت كه سياس��ت گذاري در اين كشورها به 
صورت منطقي و در نظر گرفتن منافع طرفين اس��ت، 
نكته بعدي اينكه عموما نرخ رشد اجاره بها منطبق بر 
نرخ تورم است و همين مساله زمينه كاهش تنش ميان 
مستاجر و موجر را در پي خواهد داشت. او افزود: در بازار 
مسكن نرخ گذاري بايد از يك نظام تبيين شده تبعيت 
كند و بدون نگاه به شرايط واقعي بازار نبايد قيمت گذاري 
كرد، بله مي توان در يك سال و شرايط اضطرار اين كار را 
انجام داد اما انجام طوالني مدت آن به معني فشرده كردن 
فنر قيمت در بازار نسبت به تورم در جامعه است و تبعات 
خطرناك اقتصادي به همراه دارد. بيضايي درباره علل 
جهش اجاره بها در سال جاري اظهار كرد: چندين عامل 
دست به دست هم داد كه در سال جاري با جهش قيمت 
اجاره بها مواجه شويم، مساله بي توجهي طوالني مدت 
به عرضه مسكن، انتظارات تورمي ايجاد شده در جامعه 
به واسطه تصميمات اقتصادي، افزايش ورود مهاجران 
كشورهاي همسايه به كشور و تخليه فنر تقاضاي فشرده 
شده به دليل دو سال شيوع بيماري كرونا از جمله داليل 

مهم جهش قيمت اجاره مسكن در بازار است.

وام وديعه مسكن 
فقط براي  4 درصد مستأجران

رييس كل بان��ك مركزي ديروز از افزايش س��قف وام 
وديعه مس��كن به ۱۰۰ ميليون توم��ان در تهران، ۷۰ 
ميليون تومان در كالنشهر ها و ۴۰ ميليون تومان در ساير 
مناطق شهري كشور خبر داد. اين در حالي است كه به 
گفته فرش��يد ايالتي، كارشناس مسكن، در شرايطي 
كه در كشور ۱۲ ميليون خانواده مستاجر وجود دارد، 
تسهيالت وديعه مسكن مصوب در بهترين حالت تنها 
به ۴ درصد مستأجران مي رس��د. ايالتي در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به مصوبه پرداخت ۴۰ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت وديعه مسكن، اظهار كرد: سوال اول 
اين است  كه آيا سياست گذار مي تواند به همه مستاجران 
اين تسهيالت را پرداخت كند؟ مشخصا جواب اين سوال 
خير اس��ت اما اين س��وال ما را به يك مسيري هدايت 
مي كند. اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه ۴۰ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت وديعه مسكن در بهترين حالت 
به حدود ۵۰۰ هزار خانواده پرداخت مي شود، گفت: در 
شرايطي كه ما ۱۲ ميليون خانواده مستاجر داريم، اين 
تسهيالت به ۴ درصد مستاجران مي رسد. وي در بيان 
خألهاي اطالعاتي بازار مسكن افزود: قطعا در اجرا اين ۴ 
درصد به زير ۲ درصد مي رسد، زيرا ما در مساله كدهاي 
رهگيري صوري هنوز فعاليتي نكرده ايم.ايالتي تشريح 
كرد: در شرايطي كه تسهيالت وديعه مسكن به كمتر 
از ۴ درصد مستاجران مي رسد اما سيگنال پرداخت آن 
عمومي اس��ت و اين پيش فرض را در موجران تقويت 
مي كند كه مستاجر تسهيالت گرفته و رقم افزايش را 
اضافه مي كند، به معناي ديگر يك تورم انتظاري گسترده 
با يك وام محدود ايجاد كرده ايم.اين كارشناس مسكن با 
اشاره به اينكه اگر بخواهيم اين سياست عملكرد واقعي 
داشته باشد بايد به ۳۰ درصد مستاجران پرداخت شود، 
گفت: اگر بخواهيم به ۳۰ درصد مستاجران تسهيالت 
وديعه بدهيم به ۳۲۰ هزار ميليارد تومان منابع نياز است.

وي ادامه داد: متاس��فانه اين تسهيالت از منابع قانون 
جهش توليد و تامين مسكن استفاده مي كند و يعني 
نظام بانكي به جاي پرداخت تس��هيالت موثر و مثبت 
ساخت مسكن، تسهيالتي شكست خورده مي پردازد و 
منابع قانون جهش توليد عمال هدر مي رود. ايالتي در بيان 
نتيجه اين مدل سياست گذاري در بازار مسكن گفت: 
دولت اين سياست را اجرا و اعالم نكند، بهتر از شرايطي 
است كه توسط رييس بانك مركزي اعالم شد، زيرا يك 
ضريب تاثير محدود و آثار منفي وسيع را به همراه دارد.

سامانه اخذ ماليات از
 اجاره امالك راه اندازي شد

سازمان امور مالياتي از راه اندازي سامانه دريافت 
اظهارنامه مالياتي امالك اج��اري خبر داد. اين 
در حالي است كه امالك كمتر از ۱۵۰ متر مربع 
مساحت از پرداخت ماليات اجاره معاف هستند. 
به گزارش مهر، سرپرس��ت اداره كل زيرساخت 
س��ازمان امور مالياتي در نامه اي به مديران كل 
امور ماليات��ي از راه اندازي س��امانه الكترونيكي 
دريافت اظهارنامه امالك اجاري خبر داد. بر اين 
اس��اس از روز ۳۱ خرداد اين سامانه ذيل پنجره 
واحد خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي به 
آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسي است.

ترانزيت از مسير ايران  به روسيه 
افزايش يافت

دبير انجمن كشتيراني اظهار داش��ت: طي دو سال 
گذش��ته حجمي از كمك هاي گندم اهدايي هند به 
افغانستان از مسير ايران منتقل شد اما به دليل وجود 
مشكالت زيرساختي در ايران انتقال اين كاالها كه تا 
سقف يك ميليون تن پيش بيني مي شد، متوقف شد. 
در ادامه ديديم كه اين محموله گندم ها از طريق كشور 
پاكستان كه اتفاقا تعارضات سياسي بسياري با هند 
دارد حمل و منتقل مي شود. مسعود پلمه در گفت وگو 
با ايلنا درباره اثرگذاري ش��رايط روس��يه در افزايش 
ترانزيت كاالهاي هندي از مسير ايران اظهار داشت: 
هر سه كشور ايران، هند و روسيه اراده افزايش مبادالت 
كاال از كريدور ش��مال- جنوب را دارن��د و تيم هاي 
سياسي و اقتصادي سه كش��ور در دو ماه گذشته در 
سفرهاي متعدد مذاكرات خوبي را در اين باره داشتند. 
كمتر از يك ماهه گذشته ميزبان هيات روسي متشكل 
از 6۵ نفر از مديران، مقامات و بخش خصوصي و تجار 
روسيه بوديم كه كه در راس اين هيات نوواك، معاون 
نخست وزيري روسيه، حضور داشت و مذاكرات بسيار 
خوبي بين دو طرف صورت گرفت. وي ادامه داد: در اين 
ديدار با طرف روسي درباره مباحث لجستيكي، بندري 
و دريايي مذاكراتي براي احياي كريدور شمال- جنوب 
و ايجاد ارتباطات دريايي، ريلي و جاده اي براي افزايش 
تبادالت كااليي چه به صورت ترانزيت در مسير روسيه 
يا افزايش واردات و صادرات تفاهمات خوبي حاصل 
شد و طبق قرار؛ هفته اول تيرماه هم تيمي از ايران براي 
تكميل اين مذاكرات عازم روس��يه خواهد شد تا اين 
مذاكرات منجر به تفاهمات براي احياي هر چه بيشتر 
همكاري ها شود.  دبير انجمن كشتيراني با بيان اينكه 
با وجود محدوديت هاي بس��يار زيادي در ترانزيت به 
ويژه در بخش ناوگان ريلي، جاده  اي و دريايي داريم اما 
شاهد افزايش حمل بار از مسير ايران بوديم، گفت: 
صادرات و واردات از /به روسيه و ترانزيت از مسير ايران 
به اين كشور افزايش يافته هر چند كه هند هنوز بار 
قابل توجه اي را از مسير ايران ارسال نكرده اما شاهد 
افزايش تردد كاال از /به مبدا و مقصد روسيه از ساير 
كشورها از مسير ايران بوديم. پلمه در پاسخ به اينكه 
چرا هند اخيرا مسيرهاي پاكستان و گرجستان را 
ارسال بار به مقصد ترجيح داده، اظهار داشت: واقعيت 
روشن اين است كه هر كشوري كه وارد يك تعامل 
اقتصادي مي شود به دنبال كسب منفعت است و اگر 
پاشنه آشيل اين توافقات را چابهار در نظر بگيريم، 
اين بندر به داليل مختلف نتوانسته تا به امروز بازدهي 

مورد نظر و صحيح اقتصادي را داشته باشد.

قاليباف درباره مصوبه سران قوا براي ساماندهي بازار اجاره مسكن توضيح داد

وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه با شهردار تهران خبر داد

وداع موقت با طرح مجلس 

تشكيل ستاد براي اجراي مصوبات سران قوا
ستاد حل مشكالت مسكن و ساماندهي بازار اجاره به 
شكل مشترك بين وزارت راه و شهرداري تهران تشكيل 
شده اس��ت. وظيفه اين ستاد اجرايي كردن مصوبات 

سران سه قوه براي ساماندهي بازار مسكن است.
به گزارش ايرنا، رس��تم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
در حاشيه جلسه با شهردار تهران اظهار كرد: با توجه 
به شرايطي كه امروز در حوزه اجاره مسكن در كشور 
وجود دارد مصوباتي در خصوص كنترل اجاره بها توسط 
سران قوا به تصويب رسيده است كه بر اساس آن اجاره  
واحدهاي مس��كوني در صورت داشتن شرايطي، به 

شكل خودكار تمديد مي شود.
وي افزود: ش��رايط خاصي نيز وجود دارد كه چنانچه 

مستاجران رعايت نكنند قرارداد تمديد نخواهد شد.
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: ستاد حل مشكالت 
مسكن و ساماندهي بازار اجاره به شكل مشترك بين 
وزارت راه و ش��هرداري تهران تشكيل شده است كه 
وظيفه اين ستاد اجرايي كردن مصوبات سران سه قوه 

براي ساماندهي بازار مسكن است.
قاس��مي گفت: در اين س��تاد همچنين اف��رادي كه 
بخواهن��د اجاره ه��اي جديدي داش��ته باش��ند نيز 

ساماندهي انجام مي شود.
عضو كابينه دولت سيزدهم با يادآوري اينكه روز ۳۰ 
خردادماه در وزارت را و شهرسازي نشستي با اصناف 
حوزه مسكن تش��كيل ش��د، گفت: امروز با نماينده 

دادستان و تعزيرات و شهرداري تهران جلساتي برگزار 
ش��د. هم اكنون ش��هرداري تهران تمامي امكانات و 
ظرفيت هاي خود را در ش��هرداري بسيج كرده است 

تا شرايط زندگي مردم در حوزه مسكن متعادل شود.
وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: از اين پس تمامي 
معامالت مسكن بايد در سامانه امالك و اسكان ثبت 

شود و واجد كد رهگيري شود.
وي ادام��ه داد: تكميل اطالعات در س��امانه امالك و 
اسكان اين امكان را به وزارت راه و شهرسازي مي دهد 
كه امالك مس��كوني متعلق به چه كسي است و چه 
شرايطي دارد و با چه قيمتي مي تواند اجاره يا خريد و 
فروش شود. در عين حال ثبت نشدن اطالعات خريد 
و فروش و اجاره در سامانه امالك و اسكان مشكالتي را 
نيز براي صاحبخانه ها ايجاد خواهد كرد كه اميدواريم 
دراين خصوص مردم نهايت همكاري را با وزارت راه و 

شهرسازي داشته باشند.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف 
س��ازندگان طرح نهضت ملي مس��كن براي اجراي 
معماري ايراني-اسالمي چيست؟ گفت: در نهضت ملي 
مسكن تجربيات مسكن مهر مورد توجه قرار گرفته 
است. هنوز ۲۰۰ هزار واحد از واحدهاي مسكوني مهر 
باقيمانده است كه سازماني ايجاد كرديم كه بتوانيم 
بخش عم��ده اي از واحدهاي باقيمان��ده را تكميل و 
تحويل بدهيم. قاسمي بيان كرد: بخشي از واحدهاي 

باقيمانده مسكن مهر تحويل شده است. مشكالتي در 
مسكن مهر در حوزه شهرسازي وجود داشت كه سعي 
كرديم در نهضت ملي آنها را برطرف كنيم. به عنوان 
نمونه در هر هكتار ۱۲۷ خانوار ديده شده بود كه تراكم 
جدي در شهرك ها و مجتمع هاي مسكوني مهر ايجاد 
كرده بود كه در طرح نهضت ملي مس��كن اين الگو را 

تغيير داديم به زير ۵۰ نفر در هر هكتار رسانديم.
وي توضيح داد: نكته اي كه در طرح نهضت ملي مسكن 
مورد توجه است افزايش خودمالكي است. در بسياري 
از ش��هرها كه ما زمين داريم و مردم در خانه هاي يك 

طبقه زندگي مي كنند ما تراكم را افزايش نمي دهيم.

     65  درصد درآمد خانوارهاي تهراني 
صرف مسكن مي شود

شهردار تهران نيز از تشكيل كارگروه مشترك با وزارت 
راه و شهرسازي براي نوسازي بافت هاي فرسوده خبر 
داد و گفت: 6۵ درصد هزينه  خانوارهاي تهراني مربوط 
به مسكن است. به گزارش تسنيم، عليرضا زاكاني اظهار 
كرد: در ستاد تنظيم بازار بحث و مقرر شد تا شهرداري 
با همكاري وزارت راه و شهرسازي بخشي از مشكالت 

مردم را در حوزه مسكن سامان بدهد.
وي با بيان اينكه مس��كن 6۵ درص��د از هزينه هاي 
خانوار را در تهران به خود اختصاص داده است، ادامه 
داد: براي تمديد خودكار يكساله اجاره مسكن، مقرر 

شده تا شهرداري تهران در مسير نظارت و پيوستگي 
براي اقدام مناسب براي دفاع از حق و حقوق موجران 
و مستاجران گام بردارد. وي با اشاره به اينكه در حوزه 
تملك نيز مقرر شده با تسهيالت و مشوق هاي وزارت 
راه بتوانيم در كوتاه مدت اقدام كنيم درباره راهكارهاي 
ميان مدت افزود: در راس��تاي ايجاد تسهيالت براي 
ساخت و ساز تهران مي توانيم اقداماتي انجام دهيم 
و ر نهايت به عنوان راهكار بلندمدت نوس��ازي شهر 
تهران را در دس��تور كار قرار گيرد. ش��هردار تهران 
گفت: توافقات خوبي شد و اميدواريم تا در اين مسير 
كه دغدغه دولت انقالبي سيزدهم است و بناست تا 
بار هزينه هاي مس��كن را از سبد خانوار سبك كنند 
بتوانيم گام برداريم و در تشريك مساعي با وزارت راه 

و شهرسازي ساماندهي انجام بدهيم.
زاكان��ي در خص��وص برنامه هاي كالن ش��هرداري 
تهران براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري گفت: 
در تهران ۴۵6۰ هكتار بافت فرس��وده وجود دارد و 
توافق ش��د هفته آينده جلسه مش��تركي براي ارايه 
مشوق هاي تاثيرگذار و تسهيالت گشايش جدي براي 
مردم تهران داشته باشيم. بناست كارگروه مقدماتي 
با وزارت راه تش��كيل دهيم تا هم نوسازي شهري در 
بافت فرس��وده الگوي جديدي را برگ��زار كنيم و در 
خصوص نوسازي بافت فرسوده بتوانيم مشوق هايي را 
به مردم بدهيم كه به نوسازي ترغيب و تشويق شوند.



هرچند معامله گران خرد اميد زيادي به حفظ محدوده 
حمايتي ۲۰,۰۰۰ دالري بيت كوي��ن دارند، معامالت 
معامله گران باتجربه بازارهاي آتي و اختيار معامله نشان 
مي دهد كه اين دس��ته از معامله گران تا وقتي ش��رايط 
ارزهاي ديجيتال و ش��ركت هاي فع��ال در اين صنعت 
مش��خص نش��ود، به حركات صعودي مقطعي اعتماد 
نمي كنند. در حال حاضر، س��رمايه گذاران بازار ارزهاي 
ديجيتال با احساسات متفاوتي مواجه هستند. آنها از يك 
طرف از ركود اقتصادي مي ترسند و از طرف ديگر نسبت 
به تقويت حمايت ۲۰,۰۰۰ دالري بيت كوين خوش بين 
هستند؛ چراكه س��رمايه موجود در استيبل كوين ها در 
نهايت ممكن اس��ت وارد بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 

ديگر شود .
در نم��ودار ماهانه بيت كوين روند نزول��ي بزرگي وجود 
دارد. سطح زير ۱۸,۰۰۰ دالر كه در ابتداي هفته جاري 
به دست آمد، پايين ترين قيمتي بود كه اين ارز ديجيتال 
از دسامبر ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( تجربه كرده است. خريداران 
بيت كوين هم اكنون به اين اميد دارند كه بيت كوين بتواند 
مح��دوده ۲۰,۰۰۰ دالر را به حمايت تبديل كند. با اين 
حال، شاخص هاي مربوط به بازار مشتقات شرايط كاماًل 
متفاوتي دارند و نشان مي دهند كه معامله گران حرفه اي 
همچنان نس��بت به آينده بازار مردد هس��تند. شاخص 
S&P 5۰۰ در ماه ژوئن )خرداد( ۱۱ درصد كاهش يافت. 
در اين مدت، سهام شركت هاي چند ميليارد دالري مثل 
نتفليكس، پي پل و سزارس انترتينمنت نيز به ترتيب ۷۱، 
۶۱ و ۶۴ درصد سقوط كرد. كميته بازار آزاد بانك مركزي 
امريكا هم در ۱5 ژوئن )۲۶ خرداد( نرخ بهره بانكي را ۰.۷5 
واحد درصد افزايش داد. عالوه بر اين، جروم پاول، رييس 
فدرال رزرو، اعالم كرد كه مقام��ات امريكا همچنان در 
تالش اند تا تورم اين كشور را مهار كنند و در نتيجه نرخ 
بهره ممكن است بيش از پيش افزايش يابد. با اين حال، 
سرمايه گذاران و تحليلگران نگران اند كه اين سياست هاي 
پولي ريس��ك ركود را افزايش ده��د. بنك آف امريكا در 
۱۷ ژوئن )۲۷ خرداد( طي يادداش��تي به مشتريان خود 
گفت: »چيزي كه درباره فدرال رزرو بيش��تر از همه ما را 
مي ترساند، اكنون تأييد ش��ده است. آنها از برنامه عقب 
افتاده اند و براي جبران اين عقب افتادگي بازي خطرناكي 
را ش��روع كرده اند.« عالوه بر اي��ن، به گفته تحليلگران 
بانك سرمايه گذاري جي پي مورگان چيس، سهم باالي 
اس��تيبل كوين ها در بازار ارزهاي ديجيتال كه به ركورد 
جديدي هم رسيده، نشان مي دهد كه بازار وارد منطقه 
اشباع فروش شده اس��ت و از اين به بعد مي تواند به طور 
قابل توجهي رشد كند. طبق گفته هاي اين تحليلگران، 
اگر سهم اس��تيبل كوين ها از كل بازار ارزهاي ديجيتال 
كاهش يابد، نش��ان مي دهد كه بازار پتانسيل محدودي 
دارد. در حال حاضر، سرمايه گذاران بازار ارزهاي ديجيتال 
با احساسات متفاوتي مواجه هستند. آنها از يك طرف از 
ركود اقتصادي مي ترسند و از طرف ديگر نسبت به تقويت 
حمايت ۲۰,۰۰۰ دالري بيت كوين خوش بين هستند؛ 
چراكه سرمايه موجود در استيبل كوين ها در نهايت ممكن 

است وارد بيت كوين و ارزهاي ديجيتال ديگر شود . 
پريميوم معامالت آتي بيت كوين براي اولين بار در يك 
سال گذش��ته منفي ش��د. معامله گران خرد معمواًل از 
قراردادهاي آتي سه ماهه به خاطر تفاوت قيمتي آنها با 

بازارهاي آن��ي دوري مي كنند. با اين حال، معامله گران 
حرفه اي ترجيح مي دهند از اين نوع معامالت استفاده 
كنند تا از نوسانات دايمي نرخ  تأمين سرمايه دور بمانند. 
اصطالح نرخ تأمين سرمايه در بازار قراردادهاي آتي به 
مقدار كارمزدي اش��اره دارد كه دارندگان قراردادهاي 
النگ )آنهايي كه معتقدند قيمت افزايش پيدا مي كند( 
و دارن��دگان قراردادهاي ش��ورت )آنهايي كه معتقدند 
قيمت كاهش پيدا مي كند( باي��د به يكديگر پرداخت 
كنند تا بازار در تعادل باشد. اين قراردادها كه دوره ماهانه 
ثابتي دارند، معمواًل با پريميوم كمي نسبت به بازارهاي 
آني معامله مي شوند، زيرا سرمايه گذاران به پول بيشتري 
براي جلوگيري از تسويه معامله نياز دارند. اين وضعيت 
تنها مخصوص بازار ارزهاي ديجيتال نيست. به طور كلي 
مي توان گفت ك��ه قراردادهاي آتي بايد با حق پريميوم 
ساالنه 5 تا ۱۲ درصد در بازارهاي سالم معامله شوند. در 
حال حاضر پريميوم معامالت آتي بيت كوين نتوانسته 
است از آس��تانه خنثاي 5 درصدي بگذرد. اين در حالي 
اس��ت كه بيت كوين تا ۱۱ ژوئن )۲۱ خرداد( توانس��ت 
حماي��ت ۲۹,۰۰۰ دالري را حف��ظ كند. ه��ر زمان كه 
اين ش��اخص كاهش مي يابد يا منفي مي شود، شرايط 
نگران كننده اي به وجود مي آيد و نشان دهنده يك روند 
نزولي و وضعيتي اس��ت كه با عنوان وارونگي شناخته 
مي ش��ود. براي ح��ذف عوامل خارج��ي كه مخصوص 
ابزارهاي آتي هستند، معامله گران بايد بازارهاي اختيار 
معامله بيت كوين را هم تجزيه وتحليل كنند. به عنوان 
 )Delta Skew( مثال، شاخص انحراف دلتا ۲5 درصد
نش��ان مي دهد كه ميكرهاي بازار بيت كوين و ميزهاي 
معامالتي آربيتراژي براي اينكه از خودشان در برابر روند 
صعودي يا نزولي محافظت كنند، حاضرند بيشتر خرج 
كنن��د. در بازارهاي صعودي، س��رمايه گذاران احتمال 
مي دهند كه قيمت ارز ديجيتال موردنظرشان افزايش 
يابد و در نتيجه ش��اخص انحراف دلتا به زير منفي ۱۲ 
درصد كاهش مي يابد. از طرف ديگر، وقتي سرمايه گذاران 
از كاهش قيمت ها مي ترس��ند، شاخص انحراف دلتا به 
مثبت ۱۲ درصد يا باالتر از آن مي رس��د. انحراف دلتاي 
۳۰روزه ب��ازار اختي��ار معامله بيت كوي��ن در ۱۸ ژوئن 
)۲۸ خرداد( به ۳۶ درصد رس��يد ك��ه باالترين ركورد 

آن و نش��ان دهنده بازارهاي بس��يار نزولي است. ظاهراً 
افزايش ۱۸ درصدي قيمت بيت كوين از ۱۷,5۸۰ دالر 
كافي نبوده و نتوانسته است مجدداً اعتماد معامله گران 
بازار مش��تقات را جلب كند. هرچن��د وضعيت كنوني 
انحراف دلتاي ۲5 درصد همچنان نشان از خطر كاهش 
قيمت ها دارد، حداقل ديگر منعكس كننده بيزاري شديد 

معامله گران نيست.

   تحليلگران انتظار دارند كه 
بيشترين خسارت ممكن به وجود بيايد

برخي از شاخص ها نشان مي دهند كه بيت كوين ممكن 
اس��ت در ۱۸ ژوئ��ن )۲۸ خرداد( به ك��ف قيمتي خود 
رسيده باشد. اين نظريه مخصوصاً با شكل گيري حمايت 
۲۰,۰۰۰ دالر تقويت ش��ده است. از طرف ديگر، مايك 
آلفرد، تحليل گر بازار ارزهاي ديجيتال به صراحت گفته 
است: »بيت كوين هنوز سرمايه گذاران بزرگ را ليكوييد 
نكرده است. قيمت تا سطحي پايين مي آيد كه بيشترين 
آسيب را به س��رمايه گذاراني مثل سلسيوس وارد كند 
كه بيش از حد در آن سرمايه گذاري كرده اند.« تا وقتي 
كه معامله گران به طور كامل با خطرات ناشي از سرايت 
سقوط شبكه ِترا به بقيه ارزهاي ديجيتال، ورشكستگي 
احتمالي شركت سلسيوس و مشكالت نقدينگي تري 
اروز كپيتال آشنا نشوند، احتمال سقوط مجدد قيمت 

بيت  كوين زياد است.

  توكن هاي كوچك
 بهتر از بيت كوين ظاهر مي شوند

در طول يك ماه گذشته، بسياري از توكن هاي كوچك 
و كمترشناخته شده بازار عملكردي بهتر از بيت كوين 
داشته اند؛ اتفاقي كه معموالً در بازارهاي نزولي اين چنيني 
رخ نمي دهد. سه شنبه اين هفته، سه روز پس از سقوط 
بيت كوين به پايين ترين قيمت 5۲ هفته گذشته، بازار 
ارزهاي ديجيت��ال به طور كلي روندي صعودي را دنبال 
مي كرد. بيت كوين و اتريوم هر دو روز گذش��ته جهشي 
5 درصدي را تجربه كردند. قيمت بيت كوين در مقطعي 
به ۲۱/۷۰۰ دالر رسيد و اتريوم هم حوالي ۱/۱۴۰ دالر 
معامله مي شد. جهش هم زمان بازارهاي مالي باعث شد 

تا قيمت ها در بازار جهاني سهام نيز افزايش يابند. براي 
مثال، ش��اخص بورس��ي نزدك در ۲۴ ساعت گذشته 
۲.۸۸ درصد رشد كرده و شاخص »S&P5۰۰« نيز كه 
بدترين هفته خود از س��ال ۲۰۲۰ را پشت سر گذاشته 
اس��ت، جهش��ي ۲.۷۴ درصدي را تجربه كرده اس��ت. 
محققان مجموعه آركان ريسرچ مي گويند پس از پايان 
پرنوسان ترين هفته بازار از مه سال ۲۰۲۱ )ارديبهشت 
۱۴۰۰(، احتم��ااًل افزايش قيمت ها در روز سه ش��نبه 
احساس��ات معامله گران را تا حدي بهت��ر از قبل كرده 
است. از طرفي، بانك مورگان استنلي اخيراً در يادداشتي 
خطاب به مش��تريان خود گفته اس��ت: »بازار نوزلي تا 
رسيدن به دوران ركود يا گذر از اين خطر، ادامه خواهد 
داشت.« متئو تاتل، مديرعامل موسسه سرمايه گذاري 
تاتل كپيتال منيجمنت نيز گفته است افزايش قيمت ها 
در چند روز اخير »مي تواند يك جهش كوتاه مدت باشد 
و براي بلندمدت اين نگراني وجود دارد كه ش��اهد موج 
فروش ديگري در بازار باش��يم.« در كن��ار بيت كوين، 
آلت كوين هاي كوچك تر بازار نيز روز سه شنبه با جهش 
مواجه شدند كه در اين ميان مي توان به رشد 5۱ درصدي 
قيمت توكن هاي الروند، ساتوش��ي ويژن و هليوم اشاره 
كرد. ارزهاي ديجيتال كمترشناخته ش��ده بازار اين ماه 
عملكرد بهتري نسبت به بيت كوين داشتند؛ هرچند بازار 
ارزهاي ديجيتال به طوري كلي يك ماه نزولي را پش��ت 
سر گذاشته و اين توكن هاي كوچك نيز شرايط مشابهي 
را تجربه كرده اند. شاخص ارزهاي كوچك آركان ريسرچ 
كه عملكرد قيمتي 5۰ ارز ديجيتال با ارزش بازار نسبتاً كم 
را بررسي مي كند، در ماه ژوئن )خرداد( ۲۷ درصد سقوط 
كرده و اين در حالي است كه بيت كوين در اين مدت ۳5 
درصد از ارزش خود را از دست داده و در مقايسه با ساير 
ش��اخص هاي بازار ارزهاي ديجيتال، بدترين عملكرد 
را داشته اس��ت. در گزارش آركاين ريسرچ آمده است: 
»مدت ها بود كه چنين عملكردي نسبتًا قدرتمندي را 
از ارزهاي كوچك ب��ازار نديده بوديم. اين چيز معمولي 
نيس��ت كه در جري��ان بازارهاي نزولي ش��اهد برتري 

توكن هاي كوچك در برابر بيت كوين باشيم.«

    خروج ۵۰۰ ميليون دالر
 از بزرگ ترين ETF بيت كوين

 )ETF( جمعه هفته گذشته، بزرگ ترين صندوق بورسي
بيت كوين بيش از نيمي از دارايي تحت مديريت خود را از 
دست داد؛ اتفاقي كه احتمااًل تا حدي بر سقوط اخير بازار 
 The« بيت كوين تأثير داشته است. محصول معامالتي
Purpose Bitcoin ETF« روز جمعه ش��اهد خروج 
۲۴/5۱۰ واحد بيت كوين بود كه بزرگ ترين برداش��ت 
سرمايه از زمان راه اندازي اين صندوق كانادايي از آوريل 
۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( محسوب مي شود. اين يعني 
آخر هفته گذش��ته 5۰۰ ميليون دالر بيت كوين از اين 
ETF خارج شده است و فشار فروش را شديدتر و شرايط 
بازار را متزلزل تر كرده اس��ت. وتل لوند، تحليلگر آركان 
ريس��رچ در اين باره گفته اس��ت: »به نظر مي رسد اين 
برداشت بزرگ به يك فروشنده مربوط باشد كه چاره اي 
جز نقدكردن بخش عظيمي از سرمايه خود نداشته است. 
ضمن اينكه ممكن است همين فروش ۲۴/۰۰۰ واحدي 

بيت كوين را تا ۱۷/۶۰۰ دالر پايين كشيده باشد.« 
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اتصال دستگاه هاي دولتي به 
پنجره ملي هوشمند ضروري است

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات درب��اره اتصال 
دستگاه هاي دولتي به پنجره ملي هوشمند گفت: همه 
دستگاه هاي اجرايي كشور به اين امر مكلف شدند و 
ما زودتر از موعد آن را راه اندازي كرديم كه بگوييم اين 
كار، شدني است. به گزارش ايرنا، عيسي زارع پور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در حاشيه نشست هيات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره اتصال دستگاه هاي 
دولتي به پنجره ملي هوشمند گفت: همه دستگاه هاي 
اجرايي كشور به اين امر مكلف شدند و ما زودتر از موعد 
آن را راه اندازي كرديم كه بگويم اين كار، شدني است. 
وي افزود: اكنون ۲۰ دستگاه به اين  پنجره پيوستند؛ 
منتها دستگاه اصلي ممكن است ۸ نهاد باشد. هرچند 
دس��تگاه هاي فرعي هم پاي كار آمده اند، اما از شما 
رس��انه ها به عنوان نمايندگان مردم مي خواهيم از 
مسووالن اين را مطالبه كنيد كه اين موضوع تا شهريور 
ماه محقق شود و مردم بتوانند خدمات خود را بدون 
مراجعه حضوري دريافت كنند. زارع پور دستگاه هاي 
اولويت دار را دستگاه هاي دولتي برشمرد و گفت: 
از رييس جمهور تا وزرا و سازمان هاي دولتي براي 
انجام اين كار اولويت دارند چراكه هركدام چندين 
زيرمجموعه دارند، البته در اين مدت صداسيما و 

رسانه ها ورود خوبي به اين موضوع داشتند.

شيوه جديد كالهبرداران اينترنتي
با پيامك هاي پستي

كالهب��رداران با ارس��ال پيامك هاي ح��اوي لينك 
فيشينگ به اسم اپليكيشن هاي قضايي، سرقت هاي 
چند ۱۰ ميليوني را در شرايط ناآگاهي افراد از نكات 
امنيتي سبب ش��ده اند. به گزارش ايس��نا، »سالم، 
مامور اداره پست هستم. چون تازه اومدم منطقه شما 
آدرس خونتون رو نتونس��تم پيدا كنم. نامه قضايي 
دارين. ش��مارتونو از روي نامه برداشتم گفتم اطالع 
بدم كد پيگيري روي نامتون ۱۷۳۰۰۶5۲۸۹۱۰۹ 
بود. چون نامه سوم هست و اخطاريه آخر، اپليكيشن 
پيگيري نامه قضايي رو براتون مي فرس��تم پيگيري 
كنيد.« شركت پست در اطالعيه اي اعالم كرد؛ شايد 
همين حاال كه مش��غول خواندن اين متن هستيد، 
پيامكي ش��بيه به آن را دريافت كني��د. پيامكي كه 
حاوي لينك آلوده به فيش��ينگ اطالعات است و از 
س��وي افرادي سودجو و به قصد خالي كردن حساب 
براي قرباني تنظيم و ارس��ال مي شود. پيامكي كه از 
چند روز گذش��ته تا امروز عامل خالي شدن حساب 
افراد بسياري در سراسر كشور شده است. بي توجهي 
به نكات امنيتي و طرح اين س��وال كه چطور ممكن 
اس��ت مامور اداره پست براي مش��تري خود چنين 
پيامكي را تنظيم و لينك س��امانه قضايي را ارس��ال 
كند، كالهبرداري چند ۱۰ ميليوني را از افراد رقم زده 
است. اگر چه تاكنون به  مراتب گزارش هايي مشابه در 
قالب مطالب پيشگيرانه در صفحه حوادث روزنامه ها 
و حتي در ش��بكه هاي اجتماعي براي آگاه س��ازي 
شهروندان درباره شگرد جديد كالهبرداري ها چاپ و 
منتشر شده است، اما همچنان افرادي هستند كه در 
پي بي احتياطي و بي توجهي به توصيه هاي پليسي، 
قطعه ديگري از پازل قرباني شدن در فضاي مجازي 
را تكميل مي كنند. نقشه هاي سودجويانه اي كه در 
گذشته در قامت »برنده شدن در مسابقات تلويزيوني و 
راديويي« ظاهر مي شد، از چندي پيش با سوءاستفاده 
از برند پست و پستچي، رداي »ابالغيه هاي قضايي« 
را بر تن كرده است. شاكي كه مردي جوان است با در 
دست داش��تن مرجوعه قضايي به مركز پليس فتاي 
استان خراسان رضوي مراجعه كرد و مدعي شد كه 
فردي با ادعاي مامور پست پيامكي را برايش ارسال و 
وي را از ابالغيه قضايي مطلع كرده است. مال باخته بر 
روي لينك ابالغيه قضايي كه همان فرد برايش ارسال 
كرده مي زند و نرم افزار مورد نظر را نصب مي كند. بعد 
از نصب، نرم افزار دسترسي ها به گوشي تلفن همراه 
را از مرد جوان مي خواهد و او هم بي اطالع از همه جا با 
دست خودش اجازه مي دهد تا گرداننده اصلي نرم افزار 
اطالعات خصوصي اش را برداش��ت كند. از آنجا كه 
شاكي همچنان در پي دريافت متن ابالغيه قضايي اش 
بوده براي اطالع از آن به ظاهر حق عضويت ناچيزي را 
طبق درخواست نرم افزار پرداخت مي كند كه همين 

عمل موجب رقم خوردن سرقت از وي مي شود. 

توليد محتواي محلي پلتفرم هاي 
پخش آنالين در كانادا 

پارلمان ع��وام كانادا اليح��ه اي را تصويب كرد كه 
به موجب آن پلتفرم هاي انتش��ار محتواي آنالين 
كه تحت نظارت رگوالتور پخش محتواي كش��ور 
قرار مي گيرند، بايد محتواي محلي بيشتري توليد 
كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت هايي 
مانند نتفليكس، يوتيوب و اسپاتيفاي مشمول اين 
قانون خواهند شد. اين اليحه كه توسط جاستين 
ترودو نخست وزير كانادا ارايه شده در مجلس عوام 
به تصويب رسيده است. دولت اين كشور اعالم كرده 
است كه قانون مذكور تضمين مي كند سرويس هاي 
پخش محتواي آنالين موسيقي و اخبار كانادايي را 
ترويج و از مشاغل محلي پشتيباني كنند. به گفته 
منتقدان، اليح��ه مذكور به س��رعت وارد مرحله 
راي گيري ش��ده و نگراني ها درب��اره اليحه مانند 
تاثيرات احتمالي آن بر توليدكنندگان مس��تقل 
محتوا مورد بررسي قرار نگرفته است. اين اليحه 

پس از تصويب در سنا به قانون تبديل مي شود.

البي موافقان و مخالفان اليحه 
ضدانحصار غول هاي فناوري

حاميان يك طرح در اي��االت متحده با هدف مهار 
انحصارطلب��ي پلتفرم هاي فناوري ب��زرگ مانند 
آمازون و گوگل ب��ا نزديك به ۴۰۰۰ تماس تلفني 
بر نمايندگان كنگره فشار آورده اند. به گزارش مهر 
به نق��ل از رويترز، منتقدان اين ط��رح هم نامه اي 
ارسال كرده و به نمايندگان اعالم كرده اند تصويب 
طرح مذكور به مصرف كنندگان و كاربران آسيب 
مي رس��اند. اين طرح با حمايت قوي دو حزبي در 
مجلس نمايندگان و س��نا، بي��ش از هر قانون ضد 
انحصاري مورد توجه قرار گرفته اس��ت. در صورت 
تصويب طرح يادش��ده ش��ركت هاي فن��اوري از 
دس��تكاري موتورهاي جس��ت وجوگر اينترنتي 
وابسته به خود و ساير خدماتشان با هدف حمايت 
از مشاغل و خدمات وابسته به خود منع مي شوند. 
س��ناتور ايمي كلوبوچار و نماينده كنگره ديويد 
سيس��يلين كه حاميان اصلي اين طرح هستند، 
پيش بين��ي كرده اند ك��ه از حماي��ت كافي براي 
تصويب طرح مذكور در كنگره برخوردار هستند. 

۱۲ هزار پهپاد   ركورد  جابه جايي 
بار را در جهان مي شكنند

يك ش��ركت آلماني قراردادي را براي ساخت ۱۲ 
هزار پهپاد ب��ه منظور انتقال كاال در سراس��ر قاره 
آفريقا ظرف 5 سال آينده به امضا رسانده است. به 
گزارش مهر به نقل از نيواطلس، با عقد اين قرارداد 
ركورد ت��ازه اي در زمينه نقل و انتق��ال بار هوايي 
تجاري در جهان با استفاده از پهپادها به ثبت خواهد 
رسيد. پهپاد وينگ كوپتر ۱۹۸ كه به همين منظور 
ساخته خواهد شد داراي پهناي بال ۱۹۸ سانتي متر 
اس��ت و مي تواند حداكثر ۶ كيلوگ��رم بار را با خود 
حمل كند. اين پهپاد داراي هشت ملخ نصب شده 
بر روي بازوهايي اس��ت كه از بال ها به سمت جلو و 
عقب كشيده شده اند. چهار پايه بيروني و پيكربندي 
آيروديناميكي از جمله مزاياي اين پهپاد هستند. 
دو پايه جلويي داخلي قادر به كج شدن به ميزان ۹۰ 
درجه به جلو براي ايجاد نيروي رانش افقي هستند، 
و دو پايه داخلي عقبي نيز تا حدي كج مي ش��وند. 
حداكثر سرعت اين پهپاد ۱۴۴ كيلومتر در ساعت 
است و مي تواند حداكثر ۱۱۰ كيلومتر را طي كند. 
سازگاري با شرايط مختلف آب و هوايي مزيت ديگر 
اين محصول است كه در هر ماموريت به طور متوسط 
مي تواند تا سه بسته را به نقاط مختلف برساند. نرم 
افزار طراحي شده براي نظارت بر پهپادهاي مذكور 
و كنترل آنها مي تواند به طور همزمان تا ۱۰ پهپاد 
را مديريت كند. اس��تفاده از پهپاد در آفريقا براي 
حمل و نقل بسيار منطقي است، زيرا در اين قاره 
زيرساخت هاي ناكافي نه تنها مانعي براي توسعه 
اقتصادي اس��ت، بلكه مراقبت هاي بهداش��تي را 
نيز دشوار مي كند. اين ناوگان از پهپادها، كاالها، 
داروها، نمونه هاي آزمايش��گاهي و واكسن ها را با 
سرعت و دقت به مكان هاي دور منتقل مي كنند.

اقدامات جديد تيك تاك
 براي محافظت از كودكان اروپايي
اپليكيشن تيك تاك توافق كرده تا اقداماتي در جهت 
حفظ بيشتر حقوق كاربران اتحاديه اروپا انجام دهد. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، هدف تيك تاك از ارايه 
اين تحقيقات آن است كه از تحريم هاي احتمالي در 
نتيجه شكايت چند گروه حمايت از مصرف كننده در 
منطقه اجتناب كند. س��ازمان مصرف كنندگان اروپا 
)BEUC( در سال ۲۰۲۱ ميالدي از تيك تاك شكايت 
كرد زيرا اين پلتفرم نتوانس��ته بود از كودكان در برابر 
تبليغات مخفي و محتواي نامناسب محافظت كند. 
پس از اين امر شركت چيني با كميسيون اتحاديه اروپا 
و شبكه سازمان هاي حمايت از مصرف كننده ملي در 
منطقه مذاكراتي انجام داد تا نگراني ها را برطرف كند 
و اكنون توافق كرده تغييراتي در اين زمينه انجام دهد. 
تغييرات مذكور شامل اضافه كردن قابليتي است كه به 
كاربران اجازه مي دهد تبليغاتي را كه احتماال كودكان 
را به خريد كاال يا س��رويس تشويق مي كند يا والدين 
و ديگ��ران را ترغيب به خريد اين موارد براي كودكان 
مي كند، گ��زارش دهند. محتواي مربوط به برندهاي 
ترويج كننده محصوالت و سرويس هاي مناسب نيز 
در اين پلتفرم مجاز نيستند. عالوه بر اين موارد شركت 
به طور واضح تبليغات در ويدئوها را برچسب مي زند. 
تيك تاك اعالم كرد همچنان قابليت هاي خود در اين 
زمينه را ارتقا مي دهد. البته به گفته BEUC تغييرات 

پيشنهادي تيك تاك در همه حوزه ها كامل نيست. 

تحليل گران: سقوط بيت كوين هنوز به اوج خود نرسيده است

نشانه هاي نزولي هنوز در بازار پيداست

چه افرادي بيشتر از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند؟

تدوين استانداردهاي استفاده از متاورس در غياب اپل

در سراس��ر جهان افراد بين ۲۰ تا ۲۹ س��ال بزرگ ترين 
كاربران رس��انه هاي اجتماعي هستند و گروه سني ۶۰ 
سال به باال، كمترين تعداد كاربران فعال را دارد. به گزارش 
ايسنا، نزديك به چهار ميليارد كاربر در سراسر جهان وجود 
دارد و در چنين حالتي نمي توان قدرتي را كه رسانه هاي 
اجتماعي در رش��د يك تجارت دارند، ان��كار كرد. ايجاد 
يك برنامه بازاريابي موثر رسانه هاي اجتماعي مستلزم 
درك جزييات دقيق كاربران آن اس��ت؛ بنابراين جدا از 
دانستن محبوب ترين پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعي، 
با دانستن سن جمعيتي كاربران رسانه هاي اجتماعي، 
مي توان فهميد آن كاربران چه كساني هستند. در اياالت 

متحده، استفاده از رسانه هاي اجتماعي در ميان كاربران 
۱۸ تا ۲۹ س��اله بيشتر است اما در سطح جهاني چطور؟ 
وب س��ايت اوبرلو، به جمعيت شناس��ي سن رسانه هاي 
اجتماعي كاربران پرداخته است. طبق تحقيقات اخير، 
در سراسر جهان مصرف كنندگان جهاني بين ۲۰ تا ۲۹ 
س��ال بزرگ ترين كاربران رسانه هاي اجتماعي هستند 
كه بي شباهت به جمعيت س��ني رسانه هاي اجتماعي 
در اياالت متحده نيستند. افرادي كه در اين گروه سني 
قرار دارند، تقريبًا يك سوم )۳۲.۲ درصد( از كل كاربران 
رسانه هاي اجتماعي در سراسر جهان را تشكيل مي دهند. 
اكثر اين كاربران مرد هس��تند ك��ه ۱۸.۱ درصد از كل 

كاربران رسانه هاي اجتماعي اين گروه سني را تشكيل 
مي دهند، در مقايس��ه با كاربران زن ۲۰ تا ۲۹ ساله، كه 
۱۴.۱ را تشكيل مي دهند. كاربران ۳۰ تا ۳۹ ساله با ۲۲.۲ 
درص��د دومين گروه بزرگ را تش��كيل مي دهند. مانند 
گروه سني جوان تر، كاربران مرد اكثريت اين گروه سني 
را تشكيل مي دهند. از كل كاربران شبكه هاي اجتماعي 
در سراس��ر جهان، ۱۲.۱ درصد را مردان ۳۰ تا ۳۹ ساله 
تشكيل مي دهند، در حالي كه ۱۰.۱ درصد را زنان از همان 
گروه سني تشكيل مي دهند. داده هاي تجزيه و تحليل 
جمعيت سني رسانه هاي اجتماعي كاربران جهاني در 
سراسر جهان نشان مي دهد كه سومين گروه سني بزرگ 
۴۰ تا ۴۹ سال است. آنها ۱۴.۴ درصد از كل تعداد كاربران 
فعال رس��انه هاي اجتماعي در سراسر جهان را تشكيل 
مي دهند. پس از آن كاربران ۱۳ تا ۱۹ ساله هستند، كه 

۱۳.۱ درصد جمعيت را تش��كيل مي دهند و افراد 5۰ تا 
5۹ ساله، ۹.۸ درصد از كل كاربران رسانه هاي اجتماعي 
را تش��كيل مي دهند. گروه سني با كمترين تعداد كاربر 
فعال شبكه هاي اجتماعي، ۶۰ سال به باال است و فقط ۸.۴ 
درصد از كاربران جهاني در اين گروه سني قرار دارند. اين 
تحقيق جمعيت شناسي سن رسانه هاي اجتماعي نشان 
مي دهد كه در س��ال هاي پس از نوجواني، هرچه سنين 
كاربران بيشتر باشد، احتمال كمتري وجود دارد كه در 
رسانه هاي اجتماعي فعال باشند. به گفته كارشناسان، 
اين موضوع ممكن است به اين دليل باشد كه بزرگساالن 
جوان تمايل دارند از رسانه هاي اجتماعي به عنوان منبع 
اطالعاتي اس��تفاده كنند. از سوي ديگر، نسل قديمي تر 
معموال ش��كاك تر اس��ت و ترجيح مي دهد براي كسب 

اطالعات به رسانه هاي سنتي مانند تلويزيون تكيه كند.

ش��ركت هايي همچون متا و مايكروسافت با همكاري 
برخي موسسات مش��هور فناوري در حال شكل دادن 
به گروهي براي تدوين اس��تانداردهاي حوزه متاورس 
هستند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، نكته جالب در 
اين زمينه عدم حضور نماينده اي از شركت اپل در ميان 
اين موسسات اس��ت.  اين گروه در بيانيه اي اعالم كرد 
مشاركت كنندگان در انجمن استانداردهاي متاورس 
شامل بسياري از بزرگ ترين شركت هاي فعال در اين 
فضا است كه از سازندگان تراشه تا شركت هاي بازي و 
همچنين نهادهاي تعيين كننده استانداردهاي دنياي 
مجازي مانند كنسرسيوم جهاني وب را در بر مي گيرد. 
اپل در حالي در فهرست اعضا غايب است كه تحليلگران 

انتظار دارند با معرفي يك هدست واقعيت تركيبي در 
سال جاري يا س��ال آينده، تبديل به يك بازيكن غالب 
در دنياي متاورس ش��ود. شركت هاي بازي رابالكس و 
نيانتيك نيز در ميان اعضاي اين انجمن حضور نداشتند 
و همچنين پلتفرم هاي متاورس مبتني بر رمزارزهاي 
 Decentraland يا The Sandbox نوظهور مانند
نيز بخشي از اين ابتكار عمل نيستند. اپل هنوز به طور 
علني برنامه هاي خود را براي س��اخت هدست واقعيت 
تركيبي تأييد نكرده، ولي عرضه چنين دستگاهي اپل 
را در رقابت مستقيم با متا قرار مي دهد، كه آينده خود 
را به رشد متاورس پيوند زده و سرمايه گذاري زيادي در 

حوزه سخت افزارهاي متاورس داشته است.

آگهی مناقصه عمومی
)يک مرحله ای(

نوبت دوم

شهرداری رشت از ردیف كد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال جاری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه روشنایی معابر پارک 
ساالر مشکات رشت را براساس برآورد از فهرست بهاء رشته ابنیه و رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه و یا ۵ رشته تاسیسات 
با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰2 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱۴۰۱/۰۴/۰2
لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۰8 از ساعت۷:۳۰ صبح الی ۱۴

مهلت ارسال پیشنهاد:  ۱۴۰۱/۰۴/۰9 لغایت ۱۴۰۱/۰۴/2۱ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی؛ راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/22 در دفتر کار معاونت خدمات شهری شهرداری به نشانی رشت میدان گیل ساختمان مرکزی 

شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.
٭  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵6۵.۷28.۳88 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی )مدت اعتبار سه ماه( یا به صورت وجه نقد به حساب 
شماره 6۴۰2۱۱22۱22۵۳۵ به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه داری شهرداری بانک مهر شعبه طالقانی واریز و ارائه گردد. شرکت کنندگان می بایست سپرده 
شرکت در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرار داده و در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. الزم به 

ذکر است که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد. 
مدت قرارداد: به مدت سه ماه

٭  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
٭  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

٭  سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
٭  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری رشت می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت - میدان گیل ساختمان مرکزی 
سید امیرحسین علوی- شهردار رشتشهرداری رشت تلفن: ۳۳6۱6۳2۵ -۳۳۳۳2۳۵۳

آگهي تغییرات شركت عایق رطوبتي نقره اي شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت 
2۱662 و شناس�ه ملي ۱۰86۰۱9۷۴۷۰ به استناد صورت جلسه مجمع عمومي عادي 
س�الیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د: مجتبي دهلوي به شماره ملي 
۰9۴۱۰۳۳۰۴۱ به سمت بازرس اصلي آقاي حمید علیپور به شماره ملي ۰9۳9۵۳98۵۳ 
به سمت بازرس علي البدل به مدت یك سال مالي انتخاب شدند . روزنامه كثیراالنتشار 
تعادل جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب شد . اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 

خراسان رضوي اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاري مشهد )۱۳۴۰۳۰۴( 

تاسيس، تغييرات شركت

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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»حاال كه به نام »رونالد اينگلهارت« آلرژي داريد، كتاب 
انسان و ايمان ش��هيد مطهري را بخوانيد كه كيفيت 
اس��تدالل هاي ايشان از اهميت معيش��ت را بفهميد. 
كاري كرده اند كه كسي جرات نمي كند بگويد شهيد 
مطهري چنين مطالبي را در نهايت انصاف و به صورت 
استداللي مطرح كرده است. تا مي گوييم معيشت مردم 
مهم است مي گويند اينها چپ گرا هستند. اين حرف 
حض��رت علي)ع( اس��ت كه مي گويد فق��ر از هر دري 
وارد شود، ايمان از يك در ديگر خارج مي شود. چطور 
مي شود كه شما آنقدر نسبت به نيازهاي ابتدايي مردم 

بي پروا شده ايد؟«

فرش��اد مومني عض��و هيات علمي دانش��گاه عالمه و 
اقتصاددان در نشستي با موضوع »سالمت روان و سلسله 
مراتب نيازهاي زيستي-رواني« گفت: در شرايطي كه 
كش��ورها با محدوديت منابع مادي روبرو هستند، اگر 
مشاركت انسان ها را جلب كند، كارهايي كه با ميلياردها 
دالر سرمايه گذاري انجام نمي شود را مي توان با همراهي 
شهروندان انجام داد. بانك جهاني در گزارش هاي ساالنه 
خود در س��ال هاي 2015 تا 2017 سطوح متفاوتي از 
مسائل سرنوشت ساز را مطرح كرده است. چقدر جاي 
تاسف دارد كه به واسطه در حاشيه بودن مساله توسعه 
در يك س��اخت رانتي و نابرابرساز، چنين دانايي هاي 

ارزشمندي در اختيار جامعه قرار نمي گيرد. 
وي با بي��ان اهميت مباحث ميان رش��ته اي در نظام 
تصميم گيري اساس��ي، افزود: ما در ادبيات توس��عه 
متفكران بزرگي داريم كه مي گويند وقتي مي خواهيد 
ص��ادرات را افزايش دهيد و ب��راي مزيت پيدا كردن 
در حوزه صادرات، حق انس��ان ها را زايل مي كنيد در 
واقع صادراتي ش��كل گرفته كه به گسترش و تعميق 
فقر مي انجام��د لذا دس��تاوردهاي خودت��ان را هم 
ناامن مي كنيد. به اين مساله، هزينه هاي فقر فروشي 
مي گويند. صدها بار گفته ايم اين همه خرج كرده ايد و 
كارشناس تربيت كرده ايد. چرا شما سياست هاي يك 
مرتبه اي اتخاذ مي كنيد؟ ميان رش��ته ها به ما كمك 
مي كنند كه ما هزينه هاي محيط زيست فروشي را در 
هم ناديده بگيريم. به اسم اينكه ما مي خواهيم مزيت 
رقابتي پيدا كنيم، كاالهايي را تش��ويق مي كنند كه 
مملكت را خفه و هزاران بيماري روحي و جسمي ايجاد 
مي كند. چرا كساني كه نسبت به اين مسائل هشدار 
مي دهند را به ارتباط با خارجي ها متهم مي كنيد؟ و 
چون نمي آييد اتهامات اي��ن افراد را ثابت كنيد، روند 
محاكمه آنها را هم ش��فاف نمي كنيد. اگر اينها واقعا 
آلت دست خارجي ها باشند مانند مجاهدين خلق كه 
با صدام حسين هم پيمان شدند، جايگاهشان را طوري 
از دس��ت مي دهند كه حتي راديكال ترين مخالفان 
جمهوري اس��المي تف بر صورت آنها مي اندازند. به 
موازات حساسيت نس��بت به منزلت انسان، محيط 
زيس��ت اجتماعي و طبيعي انس��ان هم اهميت پيدا 
مي كند. اينها جزو الفباي توسعه فراگير است. اگر اين 
مسائل را نمي فهميد از اصحاب دانايي تقاضا كنيد كه 

بيايند و درباره اين مسائل بيشتر صحبت كنند. 
مومني در ادامه خاطرنش��ان كرد: اين همه س��ر ارز 
ترجيحي نصيحت كرديم و گفتيم اين كارها را نكنيد 
چون فجايع انس��اني، محيط زيس��تي و... اين رانت 
به مراتب از مس��ائل ديگر مرتبط با آن بيش��تر است. 
آيا آنهايي ك��ه به دولت توصيه مي كردن��د كه بيا ارز 
ترجيحي را حذف كن، از هزينه ه��اي روزهاي اخير 
چيزي گفته بودند؟ آن كس��اني كه به خاطر كمبود 
ريال مي خواستند از طريق شوك درماني براي دولت 
ري��ال جور كنند، چرا بايد كارش��ان به جايي برس��د 
ك��ه پرداخت يارانه را از 45 ه��زار تومان به 400 هزار 
تومان برسانند؟ آيا به شما گفته بودند روزي مي رسد 
كه خودتان، هزينه هاي خودت��ان را باال مي بريد؟ آن 
روزي كه ما مي گفتيم ش��وك درماني پيش روي در 
باتالق است، آيا آنها به ش��ما گفته بودند هزينه هاي 
اين اعتراضات گس��ترده از جنبه هاي روان شناختي، 
سياسي، جامعه ش��ناختي و امنيت ملي چيست؟ آيا 
به ش��ما گفته بودند اين تعطيلي هاي نامتعارف چه 
هزينه هايي را به وجود مي آورد؟ اينكه فردي مي گويد 
من اين 4 قلم را افزاي��ش داده ام پس اقالم ديگر حق 
افزايش قيمت را ندارند، مايه شرمس��اري اهالي علوم 
انساني است. چطور مي شود كه اين نصايح ناديده گرفته 
مي شود و دوباره مي خواهيد روي سياست هاي غلط 
پافشاري كنيد؟ من به اصحاب دانايي در ساحت توسعه 
صميمانه و خاضعانه مي گويم كه مطالعات بانك جهاني 
درباره تعدي��ل س��اختاري را در اختيار حكومتگران 

گرامي بگذاريد.
اين استاد اقتصاد با تاكيد بر اينكه از طريق گفت وگو با 
كارشناسان مي توان به راه حل رسيد، گفت: اگر كاري 
كه مي كنيد قابل دفاع است مارا متقاعد كنيد و اگر قابل 
دفاع نيست انجامش ندهيد. اين بديهيات اوليه عقلي 
است لذا از اين دريچه مي خواهم بگويم يكي از مطالعات 
درخشان سازمان W.H.O مي گويد حداكثر 25 درصد 
سالمت جسمي و روحي انسان ها دست طبيبان است 
و مابقي آن به ش��رايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
مربوط مي ش��ود بنابراين اگر مي خواهيم جامعه اي با 
نشاط داشته باش��يم بايد ببينيم كه چه چيزي از نظر 
اجتماعي همه را بهم مي ريزد. علماي توسعه مي گويند 
هيچ چيز به اندازه ش��وك درماني جامعه را به س��مت 
ناهنجاري و بي هنجاري نمي كش��اند. به يادداريم كه 
حسن روحاني پس از توصيه كساني كه او را به سمت 
ش��وك درماني بردند و بعد از مشخص ش��دن آثار آن 
غيب ش��ان زد، گفت يك عده به ما وعده دادند كه نرخ 
ارز را جهش دهيد تا ايران گلس��تان شود، ما اين كار را 
كرديم اما كار افتضاح شد. بعد مي بينيم همان آدم سه ماه 

بعد دوباره سراغ شوك درماني مي رود. من االن به آقاي 
رييس جمهور فعلي مي گويم مگر ش��ما بر اساس نقد 
سياست هاي دولت قبل سر كار نيامديد پس چرا داريد 
عينا همين كارها را مي كنيد؟ من مي گويم اگر حوصله 
نداريد به تجربه هاي خود و دولت هاي قبل از خودتان 
توجه كنيد. كتاب جهاني س��ازي جوزف اس��تيگليتز 
را بخواني��د كه مي گوي��د براي اينك��ه تصميم گيران 
ابعاد ش��وك درماني را بفهمند، بايد گفت هزينه هاي 
شوك درماني براي حكومت روسيه در ده ساله اول پس 
از فروپاشي شوروي، به گونه اي بود كه توليد صنعتي اين 
كشور 60 درصد سقوط كرد يعني دو برابر خسارت هايي 
كه در جنگ جهاني به روس��يه وارد شد. وقتي از دهه 
1390 كه دهه شوك درماني هاي افراطي درمورد همه 
قيمت هاي كليدي در ايران بود، در گزارش هاي رسمي 
به عنوان دهه از دست رفته از آن ياد مي شود يعني بيا 
و ببين چه شيرين كاري هايي رخ داده است چون همه 
مي دانند گزارش هاي رسمي محتاطانه نوشته مي شوند.

وي اف��زود: مح��ور و مدار س��نجش اعتب��ار علمي و 
ثمربخشي عملي سياست ها اين است كه ببينيم روي 
انسان ها چه اثري مي گذارد. چرا در اثر شوك درماني 
اين همه گرفت��اري به ايران تحميل مي ش��ود؟ چرا 
آنهايي كه از ناآرامي سياسي و اجتماعي نفع مي برند، 
حرفشان خريدار بيشتري در س��اختار قدرت دارد؟ 
اگر ش��ما صادق هستيد و در جس��ت وجوي اعتالي 
فرهنگي جامعه هستيد، بدانيد كه پيش نياز آن امنيت 
اقتصادي و معيشت مردم است. هر تصميم و تخصيص 
منابع كه مي خواهد اتفاق بيفتد بايد قبل از آن بررسي 
كرد كه با رابطه بين م��ردم و حكومت چكار مي كند. 
اگر آدم ها همراهت نباشند، اتحاديه جماهير شوروي 
هم باشي ازدرون فرو مي ريزيد. به تجربه رضاشاه نگاه 
كنيد. رضاشاه به صورت آشكار حدود 25 درصد كل 
هزينه ه��اي دولت را صرف ام��ور نظامي مي كرد و به 
صورت پنهان كارانه، نزديك به نيمي از منابع بودجه 
عمومي را صرف امور نظامي مي كرد. او 20 سال اين كار 
را كرد اما نظامي هايش حتي 48 ساعت هم نتوانستند 
از مرزها دفاع كنند. حاال كه به نام »رونالد اينگلهارت« 
آلرژي داريد، كتاب انس��ان و ايمان شهيد مطهري را 
بخوانيد كه كيفيت اس��تدالل هاي ايشان از اهميت 
معيش��ت را بفهميد. كاري كرده اند كه كسي جرات 
نمي كند بگويد ش��هيد مطهري چنين مطالبي را در 
نهايت انصاف و به صورت استداللي مطرح كرده است. 
تا مي گوييم معيشت مردم مهم است مي گويند اينها 
چپ گرا هستند. اين حرف حضرت علي)ع( است كه 
مي گويد فقر ازهر دري وارد شود، ايمان از يك در ديگر 
خارج مي ش��ود. چطور مي شود كه شما آنقدر نسبت 
به نيازهاي ابتدايي مردم بي پروا ش��ده ايد؟ اگر واقعا 
در اصالح اقتصاد، ُمصر هستيد، اين همه هزينه هاي 
موازي كاري و فس��ادهاي برمالش��ده را بايد درست 
كنيد نه اينكه به ابتدايي ترين نيازهاي مردم پيله كنيد.

اين اقتصاددان با اشاره به محاسبات خود درباره ميزان 
رانت ارز ترجيحي، گفت: هيچ رانتي ازنظر اندازه قادر 
به رويارويي با رانت ناش��ي از سياست تورم زا نيست. 
وقتي مقامات رس��مي كليدي كشور مي گويند فقط 
حذف ارز ترجيحي بين 7.5 تا 10 درصد تورم به اندازه 
تورم موجود اضافه مي كند، بگوييد چند كارش��ناس 
اين را محاس��به كنند و نتايج آن را اعالم كنند. رسما 
مي گويند فروش��نده ها كاالهاي انبار ش��ده خود را با 
قيمت هاي جديد بفروشند! اين چه چيزي جز رانت 
اس��ت؟ مي گويند 60 ميليون قطعه س��كه در كشور 
وجود دارد. خوب وقتي ش��ما ش��وك قيمتي ايجاد 
مي كنيد و طي كمتر از 2 ماه 500 هزار تومان به قيمت 
آن اضافه ش��د يعني به اندازه سي هزار ميليارد تومان 
رانت ايج��اد كرده ايد! آن هم ب��ه قيمت جيب بري از 
مزدبگيران بي پناه كه ديگر قادر نيستند با يك درآمد 
معين ابتدايي ترين نيازهاي خود را تامين كند. اين همه 
خانواده ها هزينه كرده اند و كارشناس تربيت كرده اند اما 
جاي شغل سرخوردگي به آنها مي دهيد. شما متوجه 
باشيد كه در جريان شوك نرخ ارز در سال 1397 تمايل 
به مهاجرت كشور بين دانشجوها بيش از دو برابر شده 
اس��ت. با اين كارها داريد نيروي انساني تربيت يافته 
خودتان را دودس��تي به كساني كه استكبار مي ناميد 

تقديم مي كنيد. كدام نفوذي به اين اندازه جوان هاي 
تحصيلكرده را مي تواند سرخورده كند؟ اينها سرنوشت 

محتوم كشور ما نيست. 
مومني خاطرنش��ان كرد: دريچه اي وجود دارد به نام 
رابطه شوك درماني با آنومي اقتصادي-اجتماعي كه 
ازرسانه ها تقاضا مي كنم در اين زمينه بخصوص، كتاب 
خودكشي اميل دوركهيم را بازخواني كنند به خصوص 
آنجا كه مي گويد شوك نابرابر ساز است و آنومي ايجاد 
مي كند. بزرگ ترين هشدار جامعه شناسان مي گويد 
مرحله بعد از آنومي، فروپاشي است. يك مقام مسوول 
رسما مي گويد ما قاعده گذاري مي كنيم اما 99 درصد 
آن اجرا نمي شود. اين يعني وقتي جامعه را دچار آنومي 
مي كنيد، آينده ستيزي در جامعه رخ مي دهد و افراد 
و گروه ها به سمت خودتخريبي تمايل پيدا مي كنند. 

مومني در بخش ديگري ازسخنان خود گفت: اگر بنا 
براين باشد كه فردي هيچ كاري نكند و فقط مقداري 
پول در بانك بگذارد و به اندازه حداقل دستمزد پاداش 
بگيرد، در كش��ورهاي OECD الزم است بين 1 تا 5 
ميليون دالر سپرده بگذارند و در كشورهاي همسايه 
رقمي معادل 500 هزار دالر نياز است كه فرد در ازاي 
سپرده گذاري آن يك حداقل دستمزد پاداش بگيرد. 
در كشور ما اين رقم 7 هزار دالر است كه ما را شگفت زده  
كرده است. از يك سوراخ بايد چندبار گزيده شويد تا 
خودتان را اصالح كني��د؟ حاميان مافياها مي گويند 
حكومت ايران در س��ي سال گذش��ته فقط دلواپس 
حفظ ارزش ريال بوده اند. خدا رحم كرده است كه اينها 
دلواپس بوده اند و قيمت ارز 4 هزار برابر ش��ده است. 
هنوز هم برخي دنبال قيمت واقعي دالر هس��تند! در 
دوران جنگ كه ما اقتصاد را آبرومندانه و شرافتمندانه 
اداره كرديم، دو ش��اقول داش��تيم و آن اي��ن بود كه 
قيمت دالر بايد به گونه اي تعيين شود كه يك خانوار 
با يك شيفت كار بتواند معيشت خود را تامين كند و 
بنگاه هاي توليدي هم رونق داشته باشند. كارنامه آن 

دوران را ببينيد و نتايج اين دو شاقول را ببينيد. 
عض��و هيات علمي دانش��گاه عالم��ه در پايان گفت: 
وقتي دولت مي خواهد يك قاعده گذاري كند و به آن 
منابع تخصيص دهد، بايد ببيند رابطه رقباي داخلي 
و خارجي آن دولت با آن قاعده گذاري چه خواهد بود. 
در 1396 تا پايان سال 1400، دالر 550 درصد رشد 
كرده است و در همين فاصله مواد غذايي 900 درصد، 
پوشاك 1000 درصد، مس��كن 600 درصد افزايش 
داشته اند اما حداقل دستمزد 350 درصد رشد داشته 
است. چطور مي خواهيد چنين جامعه اي شرافتمندانه 
زندگي كند؟ چه مي شود كه در تصميم گيري هاي تان 
به اين بديهيات بي توجه هستيد؟ اگر اين سياست ها 
نمي توان��د اهداف تان را تامين كند، به جاي حيثيتي 
ك��ردن آن متوقفش كنيد. از بع��د خارجي نيز وقتي 
بررس��ي مي كنيم مي بينيم، مع��ادل دالري حداقل 
دستمزد در س��ال 1390 سيصد و س��ي دالر بوده و 
درسال 1399 به 69 دالر رسيده است. اينها عالئمي 
است كه شما به نيروي كار مي دهيد و مي گوييد فرار 
كنيد! لذا ما به شدت به ورود روان شناسان اجتماعي، 
جامعه شناسان و دانشمندان علوم سياسي نياز داريم 
تا ايده هايي براي بهتر زندگي كردن مردم و س��ربلند 

كردن كشور ارايه كنند.
به گ��زارش جماران در بخش ديگري از اين نشس��ت، 
مهرانگيز شعاع كاظمي عضو هيات علمي دانشكده علوم 
انساني دانشگاه الزهرا در اين نشست به تشريح تعاريف 
سالمت روان شهروندان پرداخت و گفت: تعريفي كه 
سازمان بهداشت جهاني از سالمت روان مي دهد، اين 
است كه سالمت روان به معناي عدم بيماري جسمي و 
رواني نيست و ويژگي هاي مهم تري دارد. اولين مولفه 
سالمت روان»خوب بودن ذهني« يا بهزيستي ذهني به 
عنوان مهم ترين ويژگي يك انسان در دارا بودن سالمت 
روان شناخته مي ش��ود يعني فرد بايد از يك ظرفيت 
ذهني خوبي برخوردار باشد. دومين ويژگي سالمت روان 
اين است كه خودكارآمدي در انسان ها ديده شود يعني 
فرد خود را انسان مفيدي بداند. اگر به فرد اجازه بروز و 
نشان دادن خود داده شود مي توان اين خودكارآمدي را 
در او را ببينيم. ما در خيلي از سازمان ها افراد توانمندي 
داريم كه دپرس هستند كه خيلي از اوقات جامعه براي 

اين افراد پاسخي ندارد و كسي آنها را نمي بيند. 
ويژگي بعدي س��المت روان، استقالل و خودمختاري 
فرد است. يعني فرد مي داند بايد چكار كند و خيلي مهم 
نيست كجا قرار گرفته است. در دوره كرونا اين مورد در 
دوركاري افراد قابل مشاهده بود. اين افراد ثابت كردند 

كه ما به كاركنان بسيار نياز نداريم. 
وي افزود: يكي از مواردي كه در كشور ما سالمت روان 
افراد را به هم مي ريزد، نارضايتي از ش��غل است. وقتي 
تعامل خوبي در بين افراد شكل نمي گيرد يعني سالمت 
روان از يك فرد و مجموعه آن گرفته ش��ده است. يكي 
از بيماري هاي ش��ايع در نبود س��المت روان، بيماري 
افسردگي است و در جامعه ما هم بسيار ديده مي شود. ما 
در جامعه داريم مرتبا مشاهده مي كنيم يك سرقت هاي 
عجيبي ش��كل مي گيرد مثال فرد نان مي دزدد. جاي 
تاسف است كه بيشتر ميوه فروشان ميوه هاي پوسيده 
بيش��تري براي فروش دارند. اين مسائل ارزشمندي 
افراد را ازبين مي برد. همبستگي بين نسلي يكي ديگر 
از مولفه هاي سالمت روان است. شايد هنوز هم براي ما 
سخت باشد كه يكي از اقوام مانند پدربزرگ و مادربزرگ 
را از دس��ت بدهيم اما براي نوجوانان ما تعامل با پدر و 
مادر هم سخت شده است. وقتي اين موارد بين محيط 
خانواده اتفاق ميفتند نمي توانيم بگوييم اين خانواده، 

سالمت روان دارد. 
ش��عاع كاظمي با بيان اينكه فرد سالم كسي است كه 
نيازهاي اساسي وي رفع شده باشد، گفت: اولين سطح 
هرم مازلو، نيازهاي بنيادي فيزيولوژيكي است. اينكه 
گاها ديده مي شود كه برخي فروشگاه ها از ترس كرونا يا 
گراني خالي مي شوند، حاكي از اهميت اين نياز ها است. 
مازلو معتقد است كه بعد از تامين نيازهاي سطح اول 
و دوم، به مرحله احس��اس ارزشمندي مي رسد. وقتي 
كسي دست به س��رقت مي زند مي گويد من جايي در 
جامعه ندارم. ريشه اين مسائل در تعليم و تربيتي است 
كه مي توانس��ت در خانواده ش��كل بگيرد و رخ نداد اما 
وقتي خانواده به سيس��تم آموزشي اعتماد كرد ما بايد 
به بهترين ش��كل اين وظيفه را انجام دهيم چون ما در 
خلقت كس��ي با ضريب هوش��ي صفر نداريم. كساني 
هس��تند كه بايد م��ورد حمايت قرار بگيرن��د اما افراد 
ديگر اگر مورد توجه قرار نگيرند و جامعه به آنها بها نداد 
ممكن است به يك بزهكار تبديل شوند. كساني كه بعد 
از زورگيري، خفت گيري و ... توس��ط پليس دستگير 
مي شوند مي گويند من كجاي اين جامعه جاي دارم؟ 
خانه دارم؟ ش��غل دارم؟ ريش��ه اين مسائل چيست؟ 
مي توانست آموزش اين افراد در خانه شكل بگيرد كه 
بنا بر داليلي نمي شود اما بايد آموزش اينها در مدرسه 
و... به شكل خوب صورت بگيرد. كساني هم هستند كه 
رنج تحصيل را به دوش كشيده اند اما جامعه امكاني در 
اختيار اينها قرار نداده است. پس نياز است به ارزشمندي 

افراد بها داده شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنش��ان كرد: راجرز مي گويد 
انسان موجودي اجتماعي، پيش رونده و مثبت است. 
به همين خاطر تعريف او از فرد سالم، فردي است كه از 
تجارب زمانش آگاه اس��ت و از آن استفاده مي كند. در 
آگهي هاي استخدام گفته مي شود كه فرد بايد با تجربه 
باش��د. دانشجو از كجا بايد تجربه كسب كرده باشد؟ با 
اين كارها ما اين جوانان را مريض مي كنيم. از س��وي 
ديگر مي بينيم تمايل به يادگيري دايم ديده نمي شود. 
بسياري از دانشجوها در كالس ها كتبي را مي خوانند كه 
مربوط به 35 سال پيش است. يعني همكاران ما كتاب 
نمي خوانند و كتاب جديد معرفي نمي كنند. يك انسان 
با سالمت روان، كسي است كه به ارگانيسم خود اعتماد 
كند يعني فرد مي گويد اگر جامعه به ما فرصت نداد يك 
فرصت ديگر مهيا مي كنيم اما متاسفانه ما مي بينيم كه 
وقتي افراد پس زده مي شوند، منزوي و افسرده مي شوند. 
ش��عاع كاظمي در پايان به بيان چند توصيه براي باال 
بردن سالمت روان پرداخت و گفت: افراد بايد واقعيت 
وجودي خود را بپذيرند و با همين چيزي كه هس��تند 
مي توانند بهترين باش��ند. مورد ديگر چگونگي جلب 
حمايت هاي اجتماعي اس��ت. گاهي اوقات ما منتظر 
هستيم كساني بيايند و به ما كمك كنند اما بايد ديد كه 
چگونه مي توان با مشورت و بهره گيري از افراد به ارتقاي 

سالمت خود بپردازيم.

نفتبازار
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خريد ميوه ۳۰ درصد كاهش يافت

نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي 
گفت: ميوه هاي الكچري كه در بازار ش��مال شهر 
و پالديوم عرضه مي ش��ود به ص��ورت قاچاق وارد 
بازار مي شود. اين ميوه ها در ميدان قيمت مصوب 
ندارند و فروش��ندگان مي توانند به اختيار خود بر 
اين محصوالت نرخ تعيين كنند. اسماعيل مراديان 
در گفت وگو با ايلنا، با اش��اره ب��ه كاهش 25 تا 30 
درصدي مصرف مي��وه در هفته اي كه گذش��ت، 
افزود: افت قدرت خريد مصرف كنندگان باعث شده 
است ميزان خريد ميوه نيز كاهشي شود. همچنين 
بس��ياري از مردم سرگردان هس��تند و نمي دانند 
پول خود را براي خريد كدام محصوالت اساس��ي 
تخصيص بدهند. به گفته اين فعال صنفي؛ به نظر 
مي رسد خريد ميوه در ماه هاي آينده در ايران مانند 
كش��ورهاي اروپايي دانه اي انجام شود. وي با بيان 
اينكه هزينه ه��اي جانبي توليد و حمل ونقل ميوه 
افزايشي شده است، افزود: كارگري كه روزانه 500 
هزار تومان دس��تمزد مي گي��رد حداكثر مي تواند 
50 كيلو زردآلو و گيالس از درخت بچيند. قيمت 
ميوه نسبت به ساير اقالم اساسي مناسب تر است. 
مراديان با اش��اره به نرخ انواع ميوه هاي موجود در 
بازار، گفت: زردآلو گرمسار كيلويي 40 تا 70 هزار 
تومان، زردآلو شهريار كيلويي 20 تا 45 هزار تومان، 
گيالس كيلويي 30 ت��ا 100 هزار تومان، گيالس 
لواس��ان كيلويي 120 هزار تومان، آلبالو كيلويي 
20 تا 35 هزار توم��ان، توت فرنگي كرج 40 تا 80 
ه��زار تومان، توت فرنگي محلي كردس��تان 30 تا 
60 هزار تومان اس��ت. اين فعال صنف��ي ادامه داد: 
گوجه س��بز تبريز موجود در ب��ازار كيلويي 25 تا 
40 هزار توم��ان، هندوانه كيلويي 3500 تا 6 هزار 
تومان، خربزه كيلويي 10 تا 20 هزار تومان، طالبي 
كاش��ان كيلويي 6 تا 11 هزار تومان، طالبي ساوه 
كيلويي 8 ت��ا 11 هزار تومان، هل��و كيلويي 15 تا 
35 هزار تومان، شليل 20 تا 40 هزار تومان است. 
نائب رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي انبه 
و آناناس را جزو مهم ترين ميوه هاي وارداتي دانست 
و افزود: ميوه هاي الكچري كه در بازار شمال شهر 
و پالديوم عرضه مي ش��ود به ص��ورت قاچاق وارد 
بازار مي شود. اين ميوه ها در ميدان قيمت مصوب 
ندارند و فروشندگان مي توانند به اختيار خود بر اين 
محصوالت نرخ تعيين كنند. به گفته وي؛ ميوه هاي 
الكچري در سكوهاي فاز يك ميدان ميوه و تره بار 
عرضه مي ش��ود. مراديان با بيان اينك��ه چابهار و 
زاهدان امكان توليد انبه را دارد، افزود: بنا به داليلي 
كه مشخص نيست دولت ها عالقه اي به توليد انبه 
ندارند و اين محصول از پاكستان وارد مي شود. انبه 
كيلويي 50 تا 70 هزار تومان، آناناس كارتوني عرضه 
مي شود و هر كارتون 13 كيلويي بين 700 تا يك 
ميليون و 100 هزار تومان بفروش مي رس��د. اين 
فعال صنفي با اشاره قيمت انواع صيفي جات، بيان 
كرد: سيب زميني كيلويي 10 تا 15 هزار تومان، پياز 
كيلويي 5 تا 7 هزار تومان، بادنجان كيلويي 9 تا 15 
هزار تومان، كدو كيلويي 10 تا 14 هزار تومان است

چين برنده رقابت ايران و 
روسيه براي فروش ارزان تر نفت

يك كارشناس ارش��د حوزه انرژي گفت: به طور 
كلي اگر تحريم ها لغو شود ما امكان فروش 400 
تا 500 هزار بش��كه نفت را به اروپ��ا داريم و اين 

ميزان صادرات كار سختي نيست.
نرس��ي قربان در گفت وگو با ايلنا، درباره اشغال 
بازار نفت ايران در چين توس��ط روس��يه اظهار 
داش��ت: اكنون صادرات روس��يه به چين به اين 
دليل بوده كه روس��يه هم تحريم اس��ت و مانند 
ما دنبال دور زدن آن اس��ت، تداوم اين وضعيت 
بس��تگي به اين دارد كه تحريم دو كشور چقدر 
ادامه پيدا كند و همه اينها باعث مي ش��ود نتوان 
پيش بيني كرد ك��ه آينده چه خواهد ش��د. اگر 
برجام به امضا برس��د و تحريم هاي ما برداش��ته 
شود نفت ما مانعي براي رفتن به دور دنيا نخواهد 
داش��ت، بنابراين بازار چين چندان مهم نخواهد 
بود و مي توانيم به اروپا هم صادرات داشته باشيم، 
اما در صورتي كه تحريم هاي ما و روس��يه تداوم 
داش��ته و حتي تشديد ش��ود، روي صادرات دو 

كشور تاثير مي گذارد. 
وي افزود: اكنون روس��يه هم مانند ايران س��عي 
مي كن��د ب��ا دور زدن تحريم ها نفت بفروش��د، 
خري��داري مثل چي��ن هم از اين فضا اس��تفاده 
مي كند از هر كشوري كه تخفيف بيشتري اعمال 
كند، ق��درت چانه زني باالتري داش��ته و قدرت 
اقتصادي بيشتري برايش داش��ته باشد، بيشتر 

نفت وارد مي كند. 
اين كارشناس ارش��د حوزه انرژي تصريح كرد: 
تا زماني كه تحريم ادامه دارد اين ش��رايط باقي 
است، اما اگر تحريم هاي ايران لغو شود ما مشكلي 
نخواهيم داشت، اگر تحريم روسيه هم برداشته 
شود اين كش��ور ميزان زيادي از نفت خود را به 
اروپا مي فروش��د در نتيجه فشار از رقابت با ما در 

بازار چين برداشته خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد: به طور كلي اگر تحريم ها لغو 
شود ما امكان فروش 400 تا 500 هزار بشكه نفت 
را به اروپا داريم و اين ميزان صادرات كار سختي 
نيست، درواقع در صورت رفع محدوديت ها ما به 

آساني مي توانيم به اروپا برگرديم. 
قرب��ان با بيان اينكه در ش��رايط ام��روز و جنگ 
روسيه و اوكراين؛ برنده ميدان چين است، گفت: 
اكنون هر دو كشور ايران و روسيه تحريم هستند، 
هر دو سعي مي كنند همديگر و تحريم ها را دور 
بزنند، بازار مح��دودي هم براي دور زدن تحريم 
وجود دارد، در نتيجه رقابت بيشتر خواهد بود و 
اين به ضرر هر دو اس��ت چون مجبورند با دادن 
تخفيف و امتيازات بيش��تري نفت خود را عرضه 
كنند. به گزارش ايلنا، خبرگزاري رويترز به نقل 
از اداره كل گمرك چين اعالم كرده كه صادرات 
نفت روس��يه به چين در ماه مه نس��بت به مدت 
مشابه پارس��ال )مه 2021(، 55 درصد افزايش 
يافت و با كنار زدن عربستان سعودي، بزرگ ترين 

صادركننده به چين شد.
هرچن��د طبق آمار گمركي چين؛ اين كش��ور با 
وج��ود تحريم هاي امريكا عليه اي��ران، به خريد 
نفت ايران ادامه داده اس��ت كه معادل 7 درصد 
از كل واردات نفت به چين را تش��كيل مي دهد، 
اما بايد گفت كه ش��ايد اوضاع ايران در رقابت با 
روسيه تا حدي سخت شده، هرچند روس ها هم 
با توجه به تخفيف هايي كه اعمال مي كنند اوضاع 
بس��اماني ندارند. در اين بين بنا به اذعان نرسي 
قربان كارشناس حوزه انرژي اين تنها چين است 
كه برنده رقابت بازاريابي بين اين دو كشور نفتي 

و البته تحريم شده است.

تكذيب شيوع وبا در اصفهان
آب شرب اصفهان كامال سالم

و بهداشتي است
به دنبال ش��يوع شايعاتي در فضاي مجازي مبني 
بر شيوع وبا از طريق مصرف آب شرب شبكه و رد 
اين شايعه توسط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
شركت آبفاي اس��تان اصفهان نيز هر گونه انتقال 
بيم��اري از طريق ش��بكه آب ش��رب اصفهان را 
تكذيب كرد.  آب ش��رب 58 شهر و 380 روستاي 
تحت پوشش سامانه آبرس��اني اصفهان بزرگ از 
طريق تصفيه خانه آب باباشيخعلي تامين و پس 
از گذران��دن همه فرايندهاي تصفي��ه، ازن زني و 
كلرزني شده و ميزان كلر باقيمانده در شبكه آب 
شرب بر اس��اس اس��تاندارهاي 1053 بوده و در 
مح��دوده 0.5 تا 0.8 ميلي گرم بر ليتر مي باش��د. 
همچنين ب��ه ص��ورت روزانه هم��ه آزمون هاي 
ميكروبي و ش��يميايي براي اطمينان از سالمت 
آب شرب توسط آزمايشگاه هاي شركت آبفا انجام 
مي شود. همچنين به استحضار مشتركين عزيز 
مي رساند با توجه به در مدار قرار گرفتن تعدادي از 
چاه هاي متفرقه با هدف جبران كمبود آب شرب 
و بهداش��ت در فصل گرم س��ال؛ آب استحصال 
ش��ده همه اين چاه ها به صورت دائم گندزدايي و 
كلرزني شده و كنترل هاي بهداشتي الزم توسط 
مركز بهداش��ت استان و ش��ركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان به صورت دايم انجام مي شود. بر 
همين اس��اس همش��هريان گرامي و روستاييان 
عزيز ساكن در 100 ش��هر و 948 روستاي تحت 
پوش��ش خدمات ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان از سالمت آب شرب شبكه آبرساني كامال 
مطمئن باش��ند و يقين داشته باش��ند كه امكان 
انتقال بيماري وبا از طريق آب تصفيه و گندزدايي 

شده وجود ندارد. 

كاري كرده اند كه كسي جرات نمي كند بگويد شهيد مطهري درباره اهميت معيشت مردم چه گفته است

فرشادمومني:چرانسبتبهنيازهايمردمبيپرواشدهايد؟

 ميوه هاي الكچري
قاچاقي وارد بازار مي شود 

در سه ماهه بهار

گمرك ايران از تجارت غيرنفتي 25.5 ميليارد دالري 
ايران در سه ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش ايسنا، عليرضا مقدسي- رييس كل گمرك 
ايران- اعالم كرد كه در س��ه ماهه امس��ال نزديك به 
36ميليون تن كاال به ارزش 25.5 ميليارد دالر بين ايران 
و ساير كشورها تبادل شد كه نشان دهنده رشد 19.5 
درصدي تجارت خارجي ايران در بهار امس��ال است. با 
پيشتازي س��ه ماهه صادرات نسبت به واردات در سال 

جديد، تراز تجاري كشور مثبت 605 ميليون دالر شد.
طبق اين گزارش، س��هم صادرات اي��ران از اين ميزان 
تجارت، 27.7ميليون تن كاال به ارزش 13 ميليارد و 69 
ميليون دالر بود كه نسبت به بهار سال قبل با افزايش 
21درصدي همراه بوده است. همچنين واردات در اين 
مدت با هشت ميليون و 154هزار تن به 12ميليارد و 464 
ميليون دالر رسيد كه 18 درصد نسبت به مدت مشابه 

پارسال افزايش داشته است.
به گفته رييس كل گمرك، با پيشتازي صادرات نسبت 
به واردات در بهار امسال، تراز تجاري ايران مثبت 605 
ميليون دالر ش��د كه اين پيوستگي س��ه ماهه براي 

كشورمان بي سابقه بوده است.
در اين گزارش اشاره شده كه در سه ماه نخست امسال، 
چين با چهار ميليارد و 214 ميليون دالر، عراق با يك 
ميليارد و 824 ميليون دالر، تركيه با يك ميليارد و 737 
ميليون دالر، امارات با يك ميليارد و 645ميليون دالر 
و هن��د با 424ميليون دالر، پنج مقص��د اول كاالهاي 

صادراتي ايران بوده اند.
همچنين كشورهاي امارات با سه ميليارد و 426ميليون 
دالر، چين با سه ميليارد و 131ميليون دالر، تركيه با 
يك ميليارد و 273ميلي��ون دالر، هند با 512ميليون 
دالر و آلمان با 456ميليون دالر، پنج كش��ور نخست 
تامين كننده كاالهاي مورد نياز كشورمان در فصل بهار 

ثبت شده اند.
درباره مي��زان ترانزيت خارجي در فصل بهار نيز س��ه 
ميليون و 674هزار تن كاالي خارجي از مس��ير ايران 
عبور كرده كه نسبت به بهار سال قبل با رشد 32درصدي 
همراه بوده است، رييس كل گمرك گفته كه اين روند رو 
به رشد ترانزيت خارجي، يكي از دستاوردهاي مهم كشور 
به ش��مار مي آيد. در اين رابطه يادآور مي شود كه در دو 
ماه اول سال جاري، تجارت خارجي ايران بيش از 22.1 
ميليون تن به ارزش بالغ بر 16.6 ميليارد دالر رسيده بود 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 31 

درصد افزايش داشت ولي از نظر وزني تقريبا ثابت بود

تجارت خارجي ايران ۲۵.۵ 
ميليارد دالري شد
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خبرروز

افزايش پوشش بيمه درمان ناباروري در انتظار تصويب شوراي عالي بيمه
معاون بيمه و خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت ايران از افزايش پوشش بيمه درمان ناباروري مراكز خصوصي در صورت 
تصويب ش��وراي عالي بيمه خبر داد. دكتر مهدي رضايي با اشاره به اينكه در بسته خدمات بيمه اي درمان ناباروري تعريف 
ش��ده ويزيت، خدمات دارو، آزمايشگاهي، تصويربرداري و... تا ۹۰ درصد در مراكز دولتي و عمومي غيردولتي تحت پوشش 
بيمه پايه است، گفت: تاكنون تعرفه بخش دولتي و عمومي در درمان ناباروري تا ۹۰ درصد تحت پوشش بود اما قصد داريم 
پوشش خود را در ساير بخش ها هم گسترش دهيم. او درباره هزينه هر سيكل درمان ناباروري، تصريح كرد: در مراكز خصوصي 

ميانگين پرداختي متفاوت است اما در بخش دولتي ميزان پرداختي از يك تا ۷ ميليون تومان متغير است.

ادامهازصفحهاول

 فكر به خودكشي 
را جدي بگيريد

 ب��راي كمك كردن به آدمي كه ممكن اس��ت 
نااميد باش��د باز مي كند. از س��وي ديگر برخي 
افراد ممكن اس��ت در ظاهر ش��اد باشند اما در 
باطن افس��رده و غمگين باش��ند. دستكم 5۰ 
درصد افسردگي ها، افسردگي هايي هستند كه 
ازنقطه نظر بيروني براي ديگران خيلي به نظر 
نمي آيد؛ به فرض ممكن اس��ت فردي در ظاهر 
چهره شادي داشته باشد، حتي در مورد خانم ها 
ممكن است آرايش غليظ داشته باشد يا در مورد 
مردها سر و وضع ظاهري داللتي از دل مردگي 
و افسردگي نكند اما در باطن فرد افسرده باشد. 
معمواًل اگر كسي بدون آنكه تنش يا مساله اي 
حاد در كار باشد خودكشي كند، اين به معناي 
اين اس��ت كه فرد از مدت ها قبل به خودكشي 
فكر مي كرده و ممكن است اين فكر را با ديگران 
درميان نگذاشته باش��د يا بقيه به داليلي فكر 
خودكشي فرد را ناديده گرفته باشند. علت آن 
است كه براي ما خوشايند نيست كه فكر كنيم 
عزيزمان دل مرده و غمگين است و اصواًل وقتي 
كسي از مشكالتش براي ما صحبت مي كنم ما 
كالفه مي شويم و سعي مي كنيم حرف را عوض 
كنيم اما واقعيت اين اس��ت كه در خيلي از اين 
مواردي كه ذكر ش��د ممكن است سرنخ هايي 
درگذش��ته وجود داش��ته كه فرد چون عموما 
چيزي را در ظاهر نش��ان نمي داده و مس��ائل و 
مشكالتش را بيشتر در درون خود نگه داشته، 
ديگران مساله افسردگي و دلمردگي او را جدي 
نگرفتند.خودكشي در همه گروه هاي سني رخ 
مي دهد اما مرگ در اثر خودكشي در نوجوانان 
و سالمندان بيشتر اس��ت. خودكشي معمواًل 
به دنب��ال عوامل و بيماري هاي��ي رخ مي دهد 
كه زمينه ژنتيكي دارند. از آنجايي كه نوجواني 
س��ن هيجان، بي قراري و بي ثباتي اس��ت، اگر 
كس��ي ازنظر ژنتيكي زمينه اي داشته باشد يا 
فضاي خانوادگي و اجتماعي مشوش��ي داشته 
باش��د احتمال اقدام به خودكش��ي را دارد. در 
مورد سالمندان نيز دل مردگي، يأس، تنهايي، 
بيماري هاي مزمن، مرگ همسر، ترك كردن 
خانواده توسط فرزندان و مشكالتي از اين دسته 
زمينه خودكشي در سالمندان را فراهم مي كند. 
اگر نوجوان منزوي و كم حرف شده و رفتارهاي 
عجيب و متفاوت از گذشته پيداكرده، احتمال 
خودكش��ي ه��م در كنار مجموعه مش��كالت 
ديگري كه ممكن است به بار بيايد وجود دارد. 
همچنين در شرايط و بحران هايي مثل از دست 
دادن عزيزان، طالق پدر و مادر، مشكالت مالي 
و... والدين بايد به نوجوانشان بسيار توجه كنند 
و با درك ش��رايط نوجوان، افكار منفي ازجمله 

فكر به خودكشي را از او دورنگه دارند.

رويداد

بهره كشي سازمان يافته از كودكان در كارگاه هاي بازيافت زبالِه 

تنها گروه هاي س��ازمان يافته بهره كش��ي از كودكان 
كارگاه هاي بازيافت زباله متعلق به پيمانكاران شهرداري 
يا كارگاه هاي مستقل در اين رابطه هستند كه ساعت هاي 
متمادي در شرايط كامال مضر و غيراستاندارد و با ثمن 
بخس، كودكان را به كار وامي دارند. مديركل دفتر امور 
زنان و خانواده و پيش��گيري هاي فرهنگي و اجتماعي 
قوه قضايي��ه با بيان اي��ن مطلب  گف��ت: در خصوص 
پيمانكاران��ي كه از كودكان و نوجوان��ان در بحث زباله 
گردي سوءاستفاده مي كردند در شهرهاي تهران و كرج 
شاهد ورود جدي قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم به 
اين موضوع هس��تيم، و همچنين شاهد پيگيري هاي 
صورت گرفته از س��وي دفاتر حمايت و دادستاني ها و 
همچنين تذكر جدي به شهرداري ها بوديم. در قانون 
حمايت از اطف��ال و نوجوانان نيز تاكيد ش��ده افرادي 
كه از كودكان سوءاس��تفاده اقتصادي مي كنند مورد 
تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. اكنون ما به عنوان 
دفتر حمايت از اطف��ال و نوجوانان قوه قضاييه بر آنيم 
كه با بهره گي��ري از تجربيات موفق ملي و بين المللي و 
به كارگيري يك الگ��وي اس��تاندارد و علمي مواجهه 
صحيح با كودكان كار و خيابان، در بستر ظرفيت هاي 
مرتبط قانون حمايت از اطفال و نوجوانان و با همكاري و 
مشاركت دستگاه هاي ذينفع از جمله وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، مداخالت موثرتر و جامع تري در حمايت 
از كودكان كار و خيابان به عمل آوريم. محمد فتحي در 
مورد راه هاي پيش��گيري از وقوع جرم و بزه توسط اين 
كودكان افزود: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
قوه قضاييه ماموريت هايي از نظر سازماني در پيشگيري 
از جرايم و آسيب هاي اجتماعي دارد و در هر سه حوزه 
سياست گذاري، سازماندهي و بازانديشي نقش محوري 
دارد. در مرحله سياس��ت گذاري، معاونت اجتماعي و 
پيش گيري از وقوع جرم نقش محوري دارد. اين معاونت، 
مناسب ترين گزينه براي سياست گذاري با همكاري 
سازمان بهزيستي اس��ت. اين معاونت ضمانت هاي 

اجراي��ي براي انج��ام ماموريت نهاده��اي ذيربط در 
مرحله هاي ساماندهي و بازانديشي را معين مي كند. 

     كودكان كار 
در شرايط كامال مضر  و غير استاندارد 

او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه برخي از اين 
كودكان به صورت سازمان يافته اقدام به كار در خيابان 
مي كنند، آيا ب��راي جلوگي��ري از ورود غيرقانوني اين 
كودكان به كشور و جلوگيري از كار آنها از سوي معاونت 
پيشگيري از دستگاه هايي مانند پليس، بهزيستي و... 
برنامه و اقدام خاصي مطالبه شده است، اظهار كرد: طي 
اين سال ها تالش هاي زيادي صورت گرفته تا اين فرض 
را كه اين كودكان گروه هاي س��ازمان يافته هستند در 
جامعه فراگير سازند؛ حتي سريال ها و فيلم هايي به دور از 
واقعيت و فاقد بهره گيري از نظرهاي كارشناسانه بر القاي 
اين باور به مردم دامن زده اند. تنها گروه هاي سازمان يافته 
بهره كشي از كودكان، كارگاه هاي بازيافت زباله متعلق به 
پيمانكاران شهرداري يا كارگاه هاي مستقل در اين رابطه 
هستند كه ساعت هاي متمادي در شرايط كامال مضر، 

غير استاندارد وثمن بخس كودكان را به كار وامي دارند.

     بخش عمده اي از كودكان كار
 و خيابان و متكدي از اتباع بيگانه اند

او افزود: موضوع مهمي كه در بح��ث كودكان كار از آن 
غفلت مي ش��ود اين است كه به ش��هادت سازمان هاي 
مردم نهاد و ش��هرداري ك��ه در خط مق��دم مواجهه با 
كودكان و نوجوانان كار و خيابان هستند، بخش عمده اي 
از ك��ودكان كار و خيابان و متك��دي از اتباع بيگانه اند. 
درصد بسيار بزرگي از اين كودكان اصليت افغانستاني و 
پاكستاني دارند. بنابراين نمي توان فقط با مداخالت ملي 
و بدون در نظر گرفتن مالحظات بين المللي، ورود جدي 
و نتيجه بخش به اين پديده داشت. در معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم، به عنوان دفتر حمايت از اطفال 

و نوجوانان قوه قضاييه موضوع ماده ۴ قانون حمايت از 
اطفال و نوجوان��ان با بهره گيري از تجربيات موفق ملي 
و بين المللي و به كارگيري يك الگوي استاندارد و علمي 
مواجهه صحي��ح با كودكان كار و خياب��ان و متكديان، 
در بس��تر ايجاد هم افزاي��ي و هماهنگي و مطالبه گري 
از دستگاه ها و س��ازمان هاي داراي تكليف در قانون و با 
همكاري و مشاركت دستگاه هاي ذينفع از جمله وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مداخالت موثرتر و جامع تري 

در حمايت از كودكان كار و خيابان به عمل آورده ايم.

     ترك تحصيل كودكان 
از مصاديق كودك آزاري تلقي مي شود

فتحي در اين خص��وص كه قانون حماي��ت از اطفال و 
نوجوانان چقدر مي تواند براي جلوگيري از كار كودكان 
و بهره كش��ي از آنها مفيد واقع شود، گفت: قانون جديد 
حمايت از اطف��ال و نوجوانان از خرداد ماه س��ال ۹۹به 
س��ازمان هاي متولي مختلف در اين حوزه ابالغ شده و 
مدل كار و وظايف هر كدام از سازمان ها به طور دقيق در 
آن مشخص شده است. با ابالغ قانون جديد شاهد اتفاقات 
مثبتي در خصوص س��امان دهي معض��ل كودكان كار 
خواهيم بود. از جمله نكات مثبت اين قانون در نظر گرفتن 
مجازات هاي قانوني براي آن دسته از ارگان هايي است كه 
از وظايف و مسووليت هاي خود تخطي مي كنند. اين قانون 
نسبت به آيين نامه ساماندهي و قانون حمايت پيشين 
از ضمانت اجرايي بيش��تري برخوردار اس��ت. در قانون 
جديد عالوه بر ارگان هاي مختلفي همچون بهزيستي، 
ش��هرداري، نيروي انتظام��ي و اداره كل كار، آموزش و 
پرورش نيز جهت س��امان دهي به وضعيت كودكان كار 
وارد شده است تا در صورت مشاهده هرگونه كوتاهي در 
خصوص تحصيل كودكان كار كه منجر به ترك تحصيل 
آنها مي ش��ود با توجه به اينكه ترك تحصيل كودكان از 
مصاديق كودك آزاري تلقي مي ش��ود، طبق اين قانون، 

كودكان ترك تحصيل كرده را به بهزيستي معرفي كند.

گليماندگار|
 نباي��د حتما كس��ي از عزيزانتان بيمار 
باشد تا بفهميد افزايش قيمت داروها و 
كمبود آن هر از چند گاهي چقدر براي آنها كه تحت 
درمان هستند و براي خانواده هايشان كه هزينه هاي 
 درمان را پرداخت مي كنند به اميد بهبود، س��خت و 
طاقت فرس��ا اس��ت. همين چند روز پيش بيماران 
هموفيل��ي در مورد عوارض داروهاي س��اخت ايران 
اعتراض كردن��د، عوارضي كه فقط آنه��ا مي توانند 
مي��زان درد و عذابش را درك كنند نه مس��ووالني 
كه معتقدند وقتي دارويي در كش��ور توليد مي شود 
واردات آن بيهوده است. اين روزها ديگر بيمار شدن 
هم مي ش��ود يك معضل تازه، اگر عزيزانتان به جزو 
بيماران خاص باشند كه اين معضل دو چندان است. 
كمبود داروها افزايش قيمت هايي كه معلوم نيست 
چرا و چگونه صورت مي گيرد و چه كساني بايد بر آن 
نظارت داشته باشند. اينكه وقتي رسانه ها از كمبود 
دارو مي نويس��ند، تنها كاري كه از طرف مس��ووالن 
سازمان غذا و دارو صورت مي گيرد، فرستاند جوابيه و 
تكذيب واقعيت هايي است كه در جامعه جريان دارد، 
هيچ كدام از اين مسووالن حاضر نيستند، با برخي از 
اين بيماران بر سر يك ميز بنشينند و به حرف هاي آنها 
گوش بدهند، مشكالت آنها را بشنوند و به آنچه خود 
در مورد اين وضعيت مي دانند كه البته در بسياري از 
مواقع با واقعيت فاصله زيادي دارد بسنده مي كنند. 
مگر مي ش��ود بيماران سرطاني، بيماران هموفيلي، 
بيماران تاالسمي، آنها كه مبتال به ديابت هستند يا 
بيماراني كه ام اس دارند و كس��اني كه دچار بيماري 
صرع هستند همه و همه در مورد افزايش قيمت دارو، 
بي كيفيتي داروهاي ايراني و كمبود داروهاي مورد 
نياز دروغ بگويند و اين فقط مس��ووالن باشند كه در 
اين زمينه اطالعات درست به جامعه مي دهند. اينكه 
رييس دولت س��ر زده به داروخانه هالل احمر برود و 
دس��تور بدهد كه دارو به مردم داده شود، دردي را از 
دردمندان كم نمي كند. دارو اگر نباشد، ديگر كاري 
از پرسنل داروخانه هم بر نمي آيد. قيمت دارو وقتي 
طي يك بازه زماني چند ماه سه تا چهار برابر مي شود، 

اين ديگر دست پرسنل داروخانه نيست، اين مساله 
را دول��ت نه از حضور ناگهاني و س��رزده در داروخانه 
كه از طريق توليد كنندگان و وارد كنندگان دارو بايد 
پيگيري كند. اين روزها كه مردم حتي براي تهيه نان 
شب هم با مشكالت بسياري مواجه اند، واي به احوال 
آنها كه بيمار دارند و بيمارش��ان جزو دسته بيماران 
خاص قرار مي گيرد و داروهاي ناياب و كمياب مصرف 
مي كند. شرايط براي كساني كه از بيماري رنج مي برند 
هر روز بدتر مي شود. پرداخت هزينه هاي درمان خيلي 
از افراد بي بضاعت را از چرخه درمان خارج كرده است. 
خيلي ها ديگر ترجيح مي دهند به جاي اينكه هر روز 
به دنبال دارو از اين داروخانه ب��ه آن داروخانه بروند 
و در نهايت هم با ش��نيدن قيمت داروها توان خريد 
نداشته باش��ند، بي خيال درمان شوند و خودشان را 
به دست تقدير بس��پارند. اما اين راه حل هم دردناك 
است، بسيار دردناك، براي بيماران مبتال به سرطان 
براي بيماران مبتال ب��ه ام اس براي بيماران مبتال به 
هموفيلي و تاالس��مي نخ��وردن دارو يعني تحمل 
دردهاي وحشتناكي كه بعضي وقت ها غير قابل تحمل 
مي شود. حاال اما نايب رييس اول سنديكاي صاحبان 
صنايع داروهاي انساني ايران نيز از احتمال كمبود دارو 
در ماه هاي آينده خبر مي دهد. از افزايش هزينه هاي 
توليد كه باز هم قرار است از جيب مردم پرداخت شود. 

      بيماران هموفيلي از كيفيت پايين 
داروهاي ايراني شكايت دارند

احمد قويدل، عضو هيات مديره كانون هموفيلي در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه ما هر چه فرياد 
مي زنيم صدايمان به جايي نمي رسد، بارها و بارها با 
مسووالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صحبت 
كرده ايم، گفته ايم كه داروهاي ايراني كيفيت مناسب را 
ندارند، بيماران هموفيلي وقتي داروي مورد نيازشان را 
دريافت نمي كنند و داروي بي كيفيت مصرف مي كنند 
دچار عوارض مي شوند، اولين عارضه دردهايي است 
كه بايد تحمل كنند، ورم مفاصل از عوارض ديگر اين 
وضعيت است. حال در نظر بگيريد كه اين بيمار يك 
كودك باشد، چطور مي تواند اين دردها را تحمل كند. 

او در بخش ديگري از سخنانش در مورد احتمال كمبود 
دارو در ماه ه��اي آينده مي افزاي��د: اين خبر جديدي 
نيست، ما طي دو سال گذش��ته با اين مشكل دست 
و پنجه نرم كرده ايم و هر بار مس��ووالن اين وضعيت 
را تكذيب كرده اند. اينكه مي گويند اكثر داروها نمونه 
ايراني دارد اما پزشكان داروي خارجي تجويز مي كنند 
و همين باعث مي شود كه هرج و مرج در بازار دارو ايجاد 
شود، عذر بدتر از گناه اس��ت. اوال كه قيمت داروهاي 
توليد داخل به قدري افزايش پيدا كرده كه مردم براي 
خريد آن هم با مشكل مواجه اند، از سوي ديگر كيفيت 
داروهاي داخلي براي برخي از بيماري ها مناسب نيست 
و نمي تواند تاثير داروهاي خارجي را داشته باشد. در اين 
شرايط مسووالن به جاي اينكه به دنبال راه حلي براي 
اين معضالت باشند، به دنبال تكذيب كردن و توجيه 
كردن اخباري هس��تند كه مردم از وضعيت دارويي 
كش��ور عنوان مي كنند.  اين عضو هيات مديره كانون 
هموفيلي اظهار مي دارد: مساله فقط بيماران هموفيلي 
نيس��تند، بيماران مبتال به س��رطان خون، بيماران 
تاالسمي و... همه و همه اين روزها هم بايد رنج بيماري 
را تحمل كنند و هم رنج كمبود دارو و افزايش قيمت 
دارو و خيلي مشكالت ديگر. حاال اينكه يكي از مسووالن 
سنديكاي صنايع دارويي از احتمال كمبود دارو طي 
ماه هاي آتي صحبت به ميان آورده خود نشان دهنده 

وضعيت بحراني دارو و درمان در كشور است. 

     از كمبود تا گراني
البته ماجرا فقط كمبود داروهاي خاص نيست، داروهاي 
معمولي مثل فلوكس��تين، حتي قرص هايي كه براي 
دردهاي موضعي مصرف مي ش��ود، مثل ايبوبروفن و... 
هم به راحتي پيدا نمي ش��ود، شما اگر دچار حساسيت 
باش��يد و به دكتر مراجعه كنيد وقتي نسخه خود را به 
داروخانه مي بريد حتما از س��ه قلم دارويي كه پزشك 
تجويز كرده يكي از آنها را ندارد. اين نش��ان مي دهد كه 
كمبود دارو حتي در بخش هاي غير خاص هم به صورت 
ملموس وجود دارد. از سوي ديگر باال رفتن ناگهاني قيمت 
داروهاي داخلي نيز مساله اي است كه صداي اعتراض 
فراد زيادي را بلند كرده است. چرا قرصي كه تا چند ماه 

پيش به قيمت 1۷ هزار تومان فروخته مي شد ناگهان به 
بيش از 6۰ هزار تومان رسيده است. چرا خريد دو بسته 
قرص ايراني بايد براي يك فرد 1۰۰ هزار تومان تمام شود 
در حالي كه اين قرص ها را 8 ماه پيش با همين حجم به 

قيمت ۴8 هزار تومان مي خريد. 

     احتمال كمبود دارو در ماه هاي آينده 
به ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم

در اين ش��رايط نايب رييس اول سنديكاي صاحبان 
صنايع داروهاي انس��اني ايران، درب��اره كمبود دارو 
مي گوي��د: متاس��فانه كمبودهايي كه ب��راي آينده 
پيش بيني مي ش��ود زياد خواهد بود و اين يعني هم 
صنعت دارو مردم از اين شرايط متضرر خواهند شد. 
مهدي پيرصالحي مي افزايد: قطعاً بزرگ ترين مشكل 
براي تهيه و توليد دارو تحريم است، اگر تحريم ها نبود 
مش��كالت ارز اين مقدار سخت گيرانه نمي شد، االن 
هم در تامين ارز و هم در ارسال ارز مشكل داريم، در 
تحريم ها شايد مواد اوليه دارو شامل تحريم نشود اما 
در نقل و انتقال و تامين ارز مشكل داريم، تا زماني كه 
تحريم وجود دارد متاسفانه تامين دارو هم مشكالت 
خود را دارد، همه اين موارد س��بب كمبود دارويي و 

مشكالت تهيه مواد اوليه شده اس��ت. البته در كنار 
مشكالت تحريم ما توقع داريم دولت چابك تر عمل 
كند و ايرادات داخلي را كمتر كند تا حداقل عوارض 

تحريم ها براي توليد دارو كمتر شود.

     كمبود احتمالي ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو 
در ماه هاي آينده

او مي افزايد: همين امروز برخ��ي از خطوط دارويي 
شركت هاي توليد كننده نيمه فعال هستند و اگر به 
تعطيلي كامل برسند قابليت جبران دارو از روش هاي 
ديگر مانند واردات را هم نخواهيم داشت و اين وضعيت 
خيلي بد است. براساس آمارها و گزارش هاي موجود 
در سازمان غذا و دارو ما پيش بيني مي كنيم اگر برخي 
اصالحات صورت نگيرد كمبودهاي دارويي در تيرماه 
و ماه هاي آينده به حد نگران كننده خواهد رسيد. البته 
كمبود دارو به شدت متغير است، شايد امروز ۳۰ قلم 
دارو كم باشد اما فردا افزايش پيدا كند، اما اگر شرايط 
ب��ا وضعيت موجود ادامه پيدا كند، متاس��فانه طبق 
پيش بيني ها در ماه هاي آينده به كمبودهاي سابق 
يعني ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو مي رسد، ولي اميدواريم با 
تصميم گيري سريع از اين كمبودها جلوگيري شود. 

     پرداخت افزايش هزينه هاي توليد دارو 
از جيب مردم؟

اگرچه يكي از مطالبات ش��ركت هاي توليد كننده 
دارو افزايش قيمت  داروها متناسب با تورم است تا 
چرخ توليد همچنان بچرخد، اما اين مساله سبب 
نگراني بيشتري شده است، طوري كه اگر قرار باشد 
افزاي��ش هزينه ها براي تولي��د دارو از جيب مردم 
پرداخت شود قطعًا در ش��رايط بد اقتصادي فشار 
مضاعفي بر دوش مردم خواهد ب��ود. با اين وجود 
عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع دارو 
مي گوي��د: صنعت دارو هم در اين ش��رايط نگران 
افزايش پرداختي مردم است، ما خودمان هم جزو 
مردم هس��تيم و تمايل نداري��م افزايش قيمت ها 
س��بب افزايش پرداختي از جيب مردم ش��ود، اما 
اين مس��اله جزو وظايف دولت است، فكر مي كنم 
مجلس بودجه اي براي اين مساله پيش بيني كرده 
است و بايد بودجه پيش بيني شده به شركت هاي 
بيمه پرداخت شود تا با حمايت بيمه اي پرداختي 
مردم افزايش پيدا نكن��د. دولت قول داده اين كار 
در همين هفته انجام شود چراكه هرچه دير شود 

عوارض آن بيشتر خواهد بود.

نايب رييس اول سنديكاي صاحبان صنايع دارويي خبر از كمبود دارو داد

رنج بيماري؛ از واقعيت تا تكذيب
گزارش

افزايش ۴۰ درصدي اعتبارات بهزيستي
مديركل رواب��ط عمومي و بين الملل 
س��ازمان بهزيس��تي از افزايش ۴۰ 
درص��دي اعتبارات اين س��ازمان در 
سال جاري خبر داد. احسان جعفري 
گفت: امسال سرفصل بودجه اي خاص 
براي رواب��ط عمومي ها درنظر گرفته 
ك��ه نويددهنده ارتق��اي بكارگيري 
ني��روي انس��اني و بهره من��دي از 

تجهيزات خواه��د بود. س��ازمان هاي مختلفي 
در بخشي از خدمات س��ازمان بهزيستي كشور 
مسووليت دارند كه از جمله اين خدمات مي توان 
به اج��راي قانون اص��الح قانون مب��ارزه با مواد 
مخدر م��اده 16 و قانون حماي��ت از افراد داراي 
معلوليت اش��اره كرد بنابراين مس��ووالن روابط 

عمومي با رعايت اخ��الق از متوليان 
مطالبه گ��ري كنن��د. او ب��ا تأكيد بر 
س��اختار تش��كيالتي مدون و مجهز 
ب��راي رواب��ط عمومي ه��ا و ضرورت 
يادگي��ري مديران رواب��ط عمومي با 
شيوه هاي نوين ارتباطي، روش هاي 
مدرن ارتباطات ديجيتالي، مس��ائل 
روز جامع��ه و نرم افزارهاي ارتباطي، 
اف��زود: عالوه بر اي��ن مس��ووالن روابط عمومي 
بايد به محت��واي تخصص��ي حوزه هاي مختلف 
بهزيس��تي نيز آگاهي داش��ته و اگر موضوعي از 
سوي مخاطبان، اصحاب جرايد يا مقامات اجرايي 
استان نسبت به موضوعات تخصصي در بهزيستي 

مطرح مي شود، قادر به پاسخگويي باشند.

زائران ايراني كرونا، وبا و آبله ميمون ندارند
رييس مركز پزشكي حج و زيارت هالل 
احم��ر از ارايه بي��ش از ۲ هزار خدمت 
بهداشتي و درماني به زائران ايراني حج 
1۴۰1 خبر داد، گفت: تاكنون خبري 
از بيماري كرونا، وب��ا و آبله ميمون در 
ميان زائران ايراني نيس��ت. سيد علي 
مرعش��ي در خصوص خدمت رساني 
به زائران در حج س��ال 1۴۰1، گفت: 

همه داروهاي مورد نياز حج امسال را به عربستان 
ارسال كرديم. البته س��رم و شربت را به دليل وزن 
بسيار باال و هزينه هايي كه دارد، از عربستان تهيه 
مي كنيم اما ساير داروها از ايران ارسال شده و وارد 
عربستان شده است. در حال حاضر منتظر هستيم 
ك��ه اقدام��ات اداري و گمركي آنها انجام ش��ده و 
ترخيص شوند. او افزود: باتوجه به اينكه به تدريج 
حجاج اعزام شده اند، تاكنون از بخشي از داروهايي 

كه به صورت تدريجي ارسال كرديم، 
استفاده ش��ده و بخشي را هم از طريق 
سيستم س��عودي در محل خريداري 
كرديم تا بار اصلي  دارو ارس��ال شود و 
بتوانيم خدمات را ارايه كنيم. مرعشي با 
بيان اينكه خوشبختانه تاكنون در حوزه 
دارو و تجهيزات مش��كلي نداش��تيم، 
گف��ت: تقريبا خدمات م��ورد نياز در 
اختيار زائران قرار گرفته اس��ت. خبر خوش هم 
اين است كه فعال بيماري خاصي در ميان زائران 
مشاهده نشده و مراجعات عمدتا سرپايي و اوليه 
بوده است. در بين حجاج ايراني هيچ بيمار مبتال 
به كرونا يا مورد آبله ميمون نداش��تيم و گزارش 
نشده است و در مجموع زائران در سالمت كامل 
هس��تند. هم اكنون 18 هزار و 65۴ زائر و نيروي 

عوامل در عربستان استقرار دارند.

دستگيري عامل حراج مجموعه هاي آموزشي 
ريي��س پليس فض��اي تولي��د و تبادل 
اطالع��ات ته��ران بزرگ از شناس��ايي 
و كش��ف پرون��ده ب��ا موض��وع فروش 
مجموعه هاي آموزش��ي يك موسس��ه 
در فضاي مجازي با قيمت هاي بس��يار 
ناچيز خبر داد. س��رهنگ داود معظمي 
گودرزي با اش��اره به اي��ن مطلب افزود: 
نماينده حقوقي يك موسسه آموزشي 

معتبر در كش��ور با مراجعه به پليس فتا مدعي شد 
اشخاصي ناشناس در فضاي مجازي اقدام به انتشار و 
فروش غيرمجاز مجموعه هاي آموزشي ويژه متعلق به 
موسسه او كرده و موجب وارد شدن خسارات مادي و 
معنوي فراواني به اين موسسه شده اند. رييس پليس 
فتا پايتخ��ت ادامه داد: فرد ش��اكي اضافه كرد كه با 

اعالم تعداد زيادي از دانش آموزاني كه از 
مجموعه هاي آموزشي موسسه استفاده 
مي كنند، متوجه شديم مجموعه هاي 
ما در چندين صفحه اينس��تاگرامي در 
حال خريد و فروش اس��ت و اشخاصي 
ناشناس با سوءاستفاده از نام اين موسسه 
اقدام به فروش غيرمجاز اين مجموعه ها 
در ش��بكه هاي اجتماع��ي مي كنند. با 
اقدامات تخصصي افسران سايبري پليس فتا ۲ نفر 
از گردانندگان اصلي اين صفحات در فضاي مجازي 
شناسايي و با اقدامات فني اطالعات هويتي و سكونتي 
متهمين به دست آمد و پس از تشريفات قضايي هر 
۲ نفر در يكي از مناطق تهران دس��تگير و به همراه 

تجهيزات الكترونيكي به پليس فتا منتقل شدند.

رويخطخبر
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