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يادداشت- 1

 ردپاي اصالحات اقتصادي 
در لغو تحريم ها

برخ��ي تحليل ه��ا ط��ي 
روزهاي اخير ب��ه اين نكته 
اش��اره مي كنند كه تاخير 
در احياي برج��ام به دليل 
انتخاب��ات داخلي كش��ور 
و انتظ��ار غربي ه��ا ب��راي 
مشخص ش��دن فرد پيروز 
در انتخاب��ات ايران اس��ت. 
اما بررس��ي محتوايي اظه��ارات مقامات غربي يك 
چني��ن گ��زاره اي را تاييد نمي كن��د. اظهاراتي كه 
مقامات غربي داشته اند حاكي از آن است كه طرف 
مقابل مي داند كه سير طبيعي پرونده هسته اي ايران 
در ش��وراي امنيت ملي كشور و زيرنظر مقام معظم 
رهبري جريان دارد و آينده و روند دولت ها هرچند 
ممكن است در اتخاذ تاكتيك ها اثرگذار باشد اما در 
كليت تصميم سازي هاي ايران اثري نخواهد داشت.

 مصاحبه هاي بس��ياري از مقام��ات غربي از جمله 
دولتمردان فرانسوي، امريكايي، آلماني، انگليسي 
و... كام��ا ب��ر اين واقعي��ت صحه مي گ��ذارد و اثر 
انتخابات در تاخيري كه در احياي برجام ايجاد شده 
را رد مي كند. اما چرا روند كلي احياي برجام با تاخير 
مواجه شده؟ به نظر مي رسد دو طرف )ايران و غرب( 
در خصوص كليات مورد نظر براي احياي برجام به 
توافق رسيده اند اما در جزييات هنوز توافقي حاصل 
نش��ده اس��ت. دليل اين عدم توافق آن است كه دو 
طرف بر مواضع حداكثري خود پافشاري مي كنند.

 اساس��ا در ه��ر مذاكرات��ي، توافق زمان��ي محقق 
مي ش��ود كه دو ط��رف بتوانند حركتي به س��مت 
درك خواسته هاي يكديگر داشته باشند و تصميم 
بگيرند از بخشي از خواسته هاي خود عبور كنند تا به 
نتيجه مورد نظر برسند. اما اطاعاتي كه از مذاكرات 
هسته اي وين به بيرون درز مي كند حاكي از آن است 
كه ن��ه ايران، نه امريكا و نه حتي طرف هاي اروپايي 
انعطافي در اين زمينه از خود نش��ان نداده اند. اين 
امر داليل مختلفي مي تواند داشته باشد، اما داليل 
آن هرچه كه باش��د، موضوع انتخاب��ات و پيروزي 
يا شكس��ت جريانات مختلف در آن، نقشي ندارد. 
ش��خصا معتقدم گير اصلي برجام آن اس��ت كه دو 

طرف در جزييات به تفاهم الزم نرسيده اند.
در اي��ن مي��ان پرس��ش مهم��ي وج��ود دارد كه 
پاس��خگويي به آن، مي تواند تصويري از مهم ترين 
ضرورت ها را مشخص كند. در شرايط فعلي ايران با 
بهره گيري از توان هسته اي تاش مي كند تا امريكا 
و اروپا را به ميز مذاكره و تفاهم بكشاند. اما پرسش 
اين اس��ت كه اين ابزار تا كجا اثر خواهد داشت و تا 
چه زماني ايران مي تواند از آن بهره ببرد؟ در پاسخ 
باي��د گفت اگر اين ابزار تنها گزاره در دس��ت ايران 
باشد، تنها 20درصد مي تواند، براي ايران تاثيرگذار 
باشد. اما اگر در كنار اين ابزار، اصاحات اقتصادي 
الزم در داخل صورت بگيرد تا اثرگذاري تحريم ها در 
معيشت و اقتصاد ايران كم رنگ تر شود، دست ايران 
در مذاكرات بس��يار بازتر خواهد شد و طرف مقابل 
در نهايت ناچار به لغو تحريم ها خواهد شد. من بارها 
ب��ر اين نكته تاكيد كرده ام كه ت��وان اقتصادي بايد 
به عنوان مكمل توان هس��ته اي عمل كند. نه توان 
اقتصادي به تنهايي در اين ميان اثرگذار اس��ت و نه 
توان هسته اي به تنهايي قادر است مناسبات ايران 
و غرب را به س��امان برساند. مثال عيني يك چنين 

گزاره اي، كره شمالي است. 
كره ش��مالي حتي به توانايي توليد بمب هسته اي 
نيز دست يافته، اما اين توان به تنهايي باعث نشده 
تا غرب تحريم ه��اي اقتصادي عليه اين كش��ور را 
كنار بگذارد. غ��رب از تحريم به عن��وان يك اهرم 
فشار استفاده مي كند، زماني اين اهرم فشار را كنار 
مي گذارد كه متوجه شود اين اهرم فشار اثري ندارد. 
البته اين موضوع در عالي ترين س��طح حاكميتي و 
امنيتي كش��ور در حال بررسي است و بدون ترديد 

در اين طرح متوجه واقعيات هستند.
 اي��ران ب��راي مواجه��ه قدرتمندانه با غ��رب بايد 
ش��اخص هاي اقتص��ادي خ��ود را تقوي��ت كند و 
اصاحات الزم را در بخش ه��اي اقتصادي صورت 
دهد. در صورتي كه اين جراحي اقتصادي در داخل 
انجام شود، مي تواند در كنار توان هسته اي غرب را 
مجاب به پايان دادن به تحريم ها و رسيدن به توافق 
با ايران كند. در غير اين صورت تكيه بيش از اندازه 
بر توان هس��ته اي هرچند تا حدي اثرگذار خواهد 
بود اما قادر نيست به طور كامل ايران را در مواجهه با 
زنجيره تحريم ها رويين تن كند. اين واقعيتي است 
ك��ه پيش از اي��ن در خصوص كش��وري مانند كره 
شمالي كه از توان هسته اي بااليي برخوردار است، 

آزموده شده است. 
رشد اقتصادي و آزاد كردن ظرفيت هاي داخلي در 
حوزه اقتصاد، مقابله با فساد، تقويت ارزش پول ملي، 
جهش توليد و... ضرورت هايي است كه ايران براي 
رهايي از زنجيره تحريم ه��اي اقتصادي بايد مورد 
توجه قرار دهد. توان اقتصادي در كنار توان هسته اي 
دوگانه اي اس��ت كه مي تواند بخ��ش قابل توجهي 
از مش��كات كش��ورمان در مواجهه با تحريم هاي 

اقتصادي را حل و فصل كند. 

حسنبهشتيپور

»تعادل« از حضور 
پرشور مردم 
سراسر كشور پاي 
صندوق هاي راي 
گزارش مي دهد

حماسه را ي

يادداشت-2

 پيشتازي بورس 
براي سرمايه گذاري

بع��د از مش��خص ش��دن 
رييس جمهوري منتخب مردم، 
فعاالن بازار سرمايه وعده هاي 
ارايه شده انتخاباتي فرد پيروز 
شده را در تبليغات خود در رابطه 
با بازار س��رمايه مرور خواهند 
ك��رد و همچني��ن در كنار آن 
گمانه زني ه��اي مربوط به اين 
موضوع كه چه افرادي در كابينه دولت جديد به خصوص 
تيم اقتصادي خواهند بود را مورد بررسي قرار مي دهند. در 
رابطه با پيش بيني وضعيت بازار بعد از انتخابات بايد اين 
موضوع را مدنظر داشته باشيم كه افراد تيم اقتصادي دولت 
چه ديدگاه اقتصادي را در كشور خواهند داشت؛ چراكه 
به طور حتم بازار سرمايه از اين موضوع تأثير مي پذيرد و 
سرمايه گذاران بر اساس آن، تصميمات الزم جهت ورود 
سرمايه هاي خود به اين بازار را اتخاذ مي كنند. همچنان 
نرخ ارز و قيمت هاي جهاني بدون نوسان خاصي هستند، 
اين موضوع يكي ديگر از عواملي است كه باعث شد تا بازار 
سرمايه در اين مدت چندان دچار نوسانات قيمتي در سهام 
شركت ها نباشد. به نظر بنده گزارش هايي كه از بازارهاي 
موازي مي رس��د و مقايس��ه آنها با يكديگر، نشان دهنده 
كاهش بيش از گذش��ته قيمت ها در اين بازارها است كه 
اين موضوع بيانگر تمايل مردم براي ورود سرمايه هايشان 
به بازار سهام است و احتمال رونق دوباره اين بازار تا چند 
وقت آينده خواهد بود. اكنون نمي توان پيش بيني دقيقي 
را از اي��ن بازار ارايه داد، روند بازار با توجه به وضعيت فعلي 
مي تواند صعودي باش��د اما بايد تا بعد از مشخص شدن 
نتيج��ه انتخابات صبر ك��رد و ديد فعاالن بازار س��رمايه 
براي كوتاه مدت و ميان مدت چه تصميماتي را در زمينه 
سرمايه گذاري در بورس اتخاذ مي كنند. در مجموع اگر 
بخواهيم موضوع تأثير انتخابات را از بازار سرمايه جدا كنيم، 
بايد گفت كه در بسياري از سهام حاضر در بازار به خصوص 
سهام بنيادي و شاخص ساز شاهد وجود هيچ فروشنده اي 
نيستيم و بازار به ارزندگي اين سهم ها پي برده است. اكنون 
و در وضعيت فعل��ي هيچ خطري معامات اي��ن بازار را 
تهديد نمي كند و به محض برداشته شدن ريسك انتخابات 
رياست جمهوري از بازار مي توان شاهد روزهاي مثبتي در 
معامات بورس بود. در حال حاضر شاهد وجود هيجان 
و صفوف فروش در برخي از س��هام شركت ها هستيم كه 
علت وجود صف فروش در اين سهم ها ناشي از عدم انجام 
هيچ گونه معامله اي در اين سهم ها در دو ماه گذشته بوده 
اس��ت. ممكن است بعد از افشاي اطاعات از اين سهام يا 
برگزاري مجامع آنها روند قيمتي آنها به مرحله اي از تعادل 
برسد كه در اين زمان مي توانيم شاهد نقد شوندگي دوباره 
سهام اين شركت ها در بازار باشيم. ارزيابي كلي معامات 
بورس نشان مي دهد كه اكنون بازار در موقعيت مناسبي 
براي سرمايه گذاري قرار گرفته است و بدون در نظر گرفتن 
نتيجه انتخابات مي تواند در سال ۱۴00 گزينه اي مناسب 

براي سرمايه گذاري با ريسكي معقول باشد.

يادداشت روز

دارويي براي تسكين فقر
در ش��رايطي كه اقتصاد ايران 
در آس��تانه دوران جدي��دي 
قرار گرفته است، اين پرسش 
بنيادين كه چ��ه موضوعاتي 
مهم ترين ضرورت هاي كشور 
در اي��ن دوران تازه را ش��كل 
مي دهن��د در اف��كار عمومي 
و محاف��ل اقتص��ادي مطرح 
شده است. بس��ياري از تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
تاش مي كنند تصويري از بايدها و نبايدهاي اين دوران 
تازه را تشريح كنند و نقشه راهي براي عبور از اين دوران 
تازه ارائه كنند. اما اگر قرار باشد يك گزاره اساسي را به 
عنوان مهم ترين هدف اقتصاد كشور در چشم انداز پيش 
رو معرفي كنيم، مي توانيم به موضوع رشد اقتصادي اشاره 
كنيم. گزاره اي كه تحقق آن به عنوان يك عامل زيربنايي 
به بهبود شاخص هاي اقتصادي و مهار فقر كمك مي كند. 
به عبارت روشن تر، مي توان گفت رشد اقتصادي بهترين 
دارو براي تسكين فقر است. در ذيل اين يادداشت تحليلي 
تاش مي كنم در مورد سياست هايي كه به  طور خاص در 
مورد كاهش فقر و نيز نابرابري درآمدها تمركز مي كنند، 

بحث كنم تا در نهايت مخاطبان تصويري از مهم ترين 
ضرورت هاي اين حوزه در ذهن داشته باشند.

مجموعه برنامه ريزي هايي كه يك كش��ور براي بهبود 
شاخص هاي اقتصادي و رشد ارائه مي كند در نهايت براي 
نيل به يك هدف كلي كه توسعه پايدار است، طراحي و 
اجرا مي شوند. اما دستيابي به امر توسعه، مراحلي دارد 
كه در كنار هم نهايتا مقوله توسعه را تحقق مي بخشند. در 
برخي برهه ها ممكن است سياستگذاري هاي اقتصادي 
در آغاز در شكل ناهنجاري هاي اتصادي بروز كند و بعد 
در وضعيت تعادل ق��رار بگيرند. به اين معنا همان  طور 
كه در نمودار n شكل گفته مي شود، نابرابري درآمدها 
در مراحل اوليه توس��عه افزايش يافته و سپس كاهش 
مي  يابد. اين به آن معني است كه وقتي درآمد از سطح 
پايين تا سطح متوسط افزايش مي  يابد نابرابري درآمدها 
بيشتر مي شود و وقتي درآمدها از سطح متوسط به سطح 
باالتر نزديك مي شود نابرابري كاهش مي  يابد. معني اين 
گزاره آن است كه در پله هاي آغازين حركت جوامع به 
سمت توسعه نشانه هايي از نابرابري هاي اجتماعي بروز 
مي كند و در گام هاي بعدي اين نابرابري ها به سمت توازن 
ميل مي كنن��د. مثالي كه براي اين ن��وع از رخدادهاي 

اقتصادي مي توان ارائه كرد، مانند تزريق واكسن براي 
مصون سازي بدن در برابر برخي بيماري ها است. زماني 
كه واكسن تزريق مي شود در مراحل ابتدايي ممكن است 
برخي عوارض سطحي در بدن فرد نمايان شود تا اينكه 
در مراحل بعدي اين عوارض از ميان رفته و بدن به نوعي 
تعادل دس��ت پيدا مي كند. براي كاهش نابرابري هاي 
درآمدي و مقابله با فقر چه مواردي بايد مورد توجه اركان 
اثرگذار قرار بگيرد؟ اين پرسشي است كه پاسخگويي به 
آن بخش هاي مهمي از ابهامات را روشن مي كند. تنها 
يك حركت كلي از نوع سياست هاي دولتي و برنامه هاي 
كمك به فقيران به صورت مس��تقيم )يك جنگ عليه 
فقر( مي تواند موفق به كاهش نابرابري درآمد و افزايش 
درآمدهاي خالص ش��ود و اغلب كشورهاي موفق مثل 
تايوان، كره جنوبي و س��نگاپور توزي��ع مجدد را قبل از 
رش��د اقتصادي انجام داده اند. بررسي مسير توسعه در 
اين كش��ورها بيانگر آن اس��ت كه اين كشورها با درك 
ضرورت هاي حركت مس��تمر در مسير توسعه تاش 
كردند، تبعات برآمده از سياستگذاري هاي اقتصادي را 
بر اقشار كمتر برخوردار تا حد امكان كاهش دهند. بر اين 
اساس تاش كرده اند با پيش بيني تحوالتي كه قرار است 

از بطن سياستگذاري هاي مبتني بر توسعه انجام دهند، 
قبل از تحقق رشد اقتصادي، برنامه هاي الزم براي اجراي 
طرح هاي حمايتي از اقشار آسيب پذير را صورت دهند. به 
عقيده محققان مذكور، دارايي قابل توزيع مجدد با توجه 
به سطح توسعه متفاوت خواهد بود كه از دوره كشاورزي 
كه زمين بايد توزيع مجدد شود تا دوران پيشرفته تر كه 
دارايي هاي فيزيكي و س��رمايه هاي انس��اني )از طريق 
آموزش( بايد توزيع مجدد ش��وند را شامل مي شود. از 
طريق اين برنامه ريزي ها، باز توزيع دارايي ها با محوريت 
دهك هاي پاييني جامعه در دستور كار قرار مي گيرد تا 
اثرات بر آمده از برنامه ريزي هاي توسعه محور با كمترين 
تبعات براي نيازمندان عملياتي شود. اين تجربياتي است 
كه اقتصاد ايران نيز در روند كلي تحقق رشد اقتصادي و 
بهبود شاخص هاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار دهد. 
در واقع استفاده از تجربيات اقتصادي ساير كشورهايي كه 
پيش از اين مسير رشد و توسعه اقتصادي را طي كرده اند، 
كمك خواهد كرد تا كشور با تبعات كمتري مسير توسعه 
را طي كند. البته اين مهم در صورتي محقق خواهد شد از 
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رهبر انقالب رأس س��اعت ۷ صبح روز گذشته با 
حضور در محل صندوق سيار ۱۱۰ در حسينيه 
امام خميني)ره( در سيزدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري، شش��مين دوره انتخاب��ات 
شوراهاي اس��المي ش��هر و روس��تا، انتخابات 
مي��ان دوره اي پنجمي��ن دوره مجلس خبرگان 
رهبري و انتخابات ميان دوره اي يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي ش��ركت كردند و آراي 
خود را به صندوق انداختند. ب��ه گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي سپس در سخناني روز انتخابات 
را روز مل��ت اي��ران خواندن��د و گفتند:»امروز 
ميدان دار و صحنه گردان اصلي مردم هس��تند 
كه با رأي خود سرنوشت و تكليف كلي و اساسي 
كش��ور را براي س��ال هاي بعد معين مي كنند؛ 

بنابراين امروز متعلق به مردم است«.
رهب��ر انقالب اس��المي همچنين خاطرنش��ان 
كردند:»بر اس��اس اي��ن واقعيت خرد انس��اني 
حكم مي كند همه در اي��ن آزمون بزرگ ملي و 
سراس��ري ش��ركت كنند و علت دعوت مكرر ما 
از مردم براي حضور در انتخابات نيز اين اس��ت 
ك��ه در درجه اول خود م��ردم از اين حضور نفع 
مي برند و جمهوري اسالمي نيز امتيازات بزرگي 
در عرصه بين المللي به دس��ت مي آورد.« ايشان 
رأي تك تك مردم را داراي اهميت دانس��تند و 
گفتند:»همه بياييد، تش��خيص و رأي بدهيد و 
هيچ كس نگويد با يك رأي من اتفاقي نمي افتد؛ 
زي��را همين تك رأي ها اس��ت ك��ه آرا ميليوني 

مل��ت را تش��كيل مي دهد.« حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به توصيه هميشگي خود يعني 
تس��ريع در رأي دادن خاطرنش��ان كردند:»هر 
چه زودتر ب��ا نيت خدايي و ث��واب اين وظيفه و 

تكليف را انجام دهيد، بهتر است.« ايشان با ابراز 
امي��دواري از اينكه به بركت ايام والدت حضرت 
علي بن موس��ي الرضا عليه الس��الم امروز جشن 
ملت ايران و مايه خير و بركت باشد، افزودند:»از 

دست اندركاران انتخابات تشكر و تاكيد مي كنم 
كه كار را با اتقان كامل در سراس��ر كشور انجام 
دهند و به شما خبرنگاران و عكاسان محترم نيز 

سالم و خدا قوت مي گويم«.
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امريكا مي خواهد توافق 
برجامي قبل از آغاز به كار 

دولت جديد ايران نهايي شود
يك مقام امريكايي گفته دولت اين كش��ور مي خواهد 
توافق در خصوص بازگش��ت واشنگتن به برجام نهايي 
ش��ود. به گزارش فارس، يك مق��ام امريكايي به پايگاه 
آكسيوس گفته دولت »جو بايدن« رييس جمهور امريكا 
مي خواهد توافق در خصوص بازگش��ت به برجام قبل 
از آغاز به كار دولت جديد ايران نهايي ش��ود. اين مقام 
امريكايي گفته چنانچه روند مذاكرات به ماه آگوس��ت 
كه دوران انتقال رياست جمهوري در ايران است كشيده 
ش��ود، »نگران كننده« خواهد ب��ود. او گفت: »اگر قبل 
از تش��كيل دولت جديد به توافق نرسيم، مساله اينكه 
رسيدن به توافق تا چه حد در دسترس است نگران كننده 
خواهد بود.« پيش از اين »رافائل گروس��ي«، مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با يك روزنامه 
ايتاليايي گفته بود براي حصول توافق الزم است منتظر 
تشكيل دولت جديد در ايران ماند.  مقام امريكايي گفته 
اين چارچوب زماني »نگران كننده« است، نه به خاطر 
اينكه يك دولت محافظه كار قدرت را در ايران به دست 
مي گيرد بلكه به اي��ن خاطر كه هر چق��در مذاكرات، 
بدون وقوع گشايشي خاص ادامه داشته باشد، شانس 
موفقيت كمتر خواهد بود. وي گف��ت: »ما براي انجام 
اين كار زمان نامحدود در اختي��ار نداريم. نمي خواهم 
تقويم زماني بدهم، اما ممكن است زمان به پايان برسد 
و ما به اين نتيجه برسيم كه نمي توانيم در زماني معقول 
به توافق برسيم.« اين مقام امريكايي با بيان اينكه تيم 
فعلي ايران در حال انجام »تعامالت جدي« است گفت 
مي توان ظرف چند هفته آتي توافق را نهايي كرد. او گفت 
واش��نگتن قصد ندارد مذاكرات را براي چندين و چند 
ماه ادامه بدهد و تصور مي كند كه خواست ايراني ها هم 
همين است. او گفت: »نگاه كلي ما به اين مساله بر اساس 
آنچه ايراني ها مي گويند اين است كه انتخابات اثري بر 
روند اين مذاكرات ندارد و تصميم گيري ها قبل و بعد از 
انتخابات ادامه خواهند داشت و گفت وگوها در نتيجه 
انتخابات مختل نخواهد شد.« او اضافه كرد: »ما به همان 
طريقي كه تا االن مذاكره كرده ايم، مذاكره خواهيم كرد. 
اينكه بعد از روي كار آمدن دولت جديد چه اتفاقي خواهد 
افتاد مساله جداگانه  اي است اما اميدوارم قبل از آن زمان 
بتوانيم به توافق برسيم.« مقام امريكايي از توضيح درباره 
اينكه مهم ترين مانع بر سر توافق در خصوص برجام در 
حال حاضر چيست، خودداري كرد. او با وجود اين گفت 
كه پيشرفت هايي هم در حوزه رفع تحريم ها و هم گام هاي 
هسته اي ايران حاصل شده است. روز گذشته يك پايگاه 
خبري به نقل از ديپلمات هاي غربي گزارش داده بود يكي 
از موانع باقي  مانده در مذاكرات وين درباره برجام تالش 
ايران براي دريافت تضمين از امريكا براي عدم تكرار تجربه 
خروج از اين توافق هسته اي است. وبگاه »ديپلماتيك« 
نوش��ته بود نمايندگان كش��ورهاي مذاكره كننده در 
گفت وگوهاي وين اذعان مي كنند به پيش��رفت هايي 
دست پيدا كرده اند اما هنوز اختالفاتي پابرجا است كه 
برطرف نشده اند. »سيدعباس عراقچي«، مذاكره كننده 
ارشد ايران شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري 
الجزي��ره گفت: »مي خواهيم اطمين��ان حاصل كنيم 
اتفاق مش��ابه خروج ترامپ از برجام توسط هيچ  يك از 
روساي آينده امريكا تكرار نخواهد شد.« در همين راستا 
ديپلمات هاي غربي به پايگاه ديپلماتيك گفته اند ايران به 
دنبال دريافت ضمانت هايي است مبني بر اينكه اياالت 
متحده از برجام خارج نمي شود، اما از سوي ديگر طرف 
امريكايي قادر به ارايه چنين ضمانتي نيست.« مقام يك 
كشور غربي كه خواسته نامش فاش نشود هم تاييد كرده 
همين مساله يكي از موانع حصول توافق در مذاكرات وين 
است. او گفت: »سعي مي كنيم خالق باشيم ولي اينكه 
بتوانيم تا كجا برويم، محدود است.« يك ديپلمات حاضر 
در گفت وگوهاي وين گفت اين دور از مذاكرات ممكن 
است به منظور رايزني هاي بيشتر كشورها با پايتخت 
جمعه شب متوقف شده و به دور بعدي موكول شد، اما 
اين احتمال هم وجود دارد كه مذاكرات تا سه شنبه ۱۱ 
ژوئن ادامه پيدا كنند. يك مقام ديگر در وين هم گفته 
كه احتماال وقفه كوتاهي در مذاكرات ايجاد خواهد شد، 
اما دقيقا معلوم نيس��ت اين اتفاق چه زماني رخ خواهد 
داد. دولت »جو بايدن« مدعي است، قصد دارد از طريق 
مذاكرات جاري در شهر وين، پايتخت اتريش زمينه هاي 
الزم براي بازگشت كشورش به توافق هسته اي برجام را 
فراهم كند. »دونالد ترامپ«، رييس جمهور سابق امريكا 
ارديبهشت  ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آن كشور از 
اين توافق مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
خارج شد و سياست موسوم به »فشار حداكثري« را در 
دس��تور كار قرار داد. مقام هاي دولت جو بايدن بارها به 
صراحت به شكست سياست فشار حداكثري اعتراف 
كرده اند اما تاكنون از انجام اقداماتي كه براي بازگشت به 

اين توافق الزم هستند، سرباز زده اند.

عراقچي: اكن�ون بيش از هر زمان�ي به توافق 
نزديك هستيم

سيدعباس عراقچي درخصوص مذاكرات برجام در وين 
گفت: اكنون بيش از هر زمان در گذش��ته به يك توافق 
نزديك هستيم و شخصا بس��يار اميدوارم كه توافق در 
همين دول��ت صورت گيرد. به گ��زارش ايرنا، عراقچي 
رييس هيات مذاكره كننده ايران در مصاحبه با شبكه 
الجزيره، به پرسش هايي درخصوص مذاكرات برجام در 
وين پاسخ داد و درباره اينكه »رافائل گروسي، مديركل 
 آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته براي احياي برجام 
ضروري  است تا تشكيل دولت جديد جمهوري اسالمي 
صبر كرد. آيا واقعا همين طور اس��ت؟«، گفت: گروسي 
احتماال شناختي از ديناميزم هاي سياسي در ايران ندارد. 
مذاكرات هسته اي يك موضوع كالن سياست خارجي 
است و تصميم گيري هاي مربوط به آن در مراجع عالي 
نظام صورت مي گيرد. وي افزود: رسيدن به توافق منوط 
به تامين خواسته هاي كليدي و رفع نگراني هاي اصولي 
جمهوري اسالمي است و هر زمان كه ما به چنين نقطه اي 
برسيم توافق صورت خواهد گرفت، چه در اين دولت باشد 
چه در دول��ت آينده. البته بايد بگويم اكنون بيش از هر 
زمان در گذشته به توافق نزديك هستيم و شخصا بسيار 

اميدوارم كه توافق در همين دولت صورت گيرد.

همه مملكت كميته امداد نيست
هر كش��وري باي��د نظام 
حمايت و تأمين اجتماعي 
داشته باشد تا انسان هايي 
را كه م��ادرزادي ناتواني 
دارن��د )نظي��ر اف��راد 
ري ه��اي  بيما ي  ا ر ا د
خ��اص ناتوان كنن��ده، 
توان خواه��ان و ...( يا به 
داليلي ناتوان مي ش��وند )تص��ادف، بيماري، از 
دست دادن شغل، بحران اقتصادي و ...( يا بر اثر 
لطمات ناش��ي از نابرابري اجتماعي و اقتصادي 
)فقدان دسترس��ي كافي به آموزش، بهداش��ت، 
امنيت و س��اير كاالهاي عمومي توانمندساز( از 
ديگران عق��ب مي مانند، حماي��ت، تأمين و در 

صورت امكان توانمند سازد.
طراحي، مشروعيت بخشي، تأمين مالي و ايجاد 
ظرفيت سياستگذاري، اجرا و ارزشيابي براي اين 
»نظام حماي��ت و تأمين اجتماعي« از مهم ترين 
كارهاي دولت مدرن است. بدون داشتن چنين 
نظامي، مب��ارزه با فقر، توليد اعتماد و س��رمايه 
اجتماع��ي، تقوي��ت عدالت و انج��ام اصالحات 
اساسي در هر زمينه اي با مشكالت بسيار پيچيده 
مواجه مي شود. چنين نظامي يكي از بنيان هاي 

دولت هاي رفاهي در دنياي جديد است.
»نظ��ام حمايت و تأمي��ن اجتماع��ي« اما فقط 
يك زيرنظام از جامعه و حكومت در كنار س��اير 
زيرنظام هاس��ت. زيرنظام��ي اس��ت ك��ه »خير 
جمع��ي« توليد مي كن��د و اساس��ا عملكرد آن 
»بازتوزيعي« اس��ت. دولت ها از محل ثروتي كه 
بين افراد و اقش��ار مختلف جامعه توزيع ش��ده، 
ماليات مي گيرند و آن را در قالب زيرنظام حمايت 
و تأمين اجتماعي، ميان افراد نيازمند حمايت و 
توانمندسازي بازتوزيع مي كنند. تأمين آموزش 
عمومي رايگان، بهداشت و درمان عمومي، تأمين 
امنيت، ان��واع بيمه ه��ا و... نمونه اي��ن اقدامات 

بازتوزيعي هستند.
تأمين منابع الزم براي بازتوزيع )مثال تأمين منابع 
كافي براي ايجاد آموزش و پرورش، پيش��گيري 
و درم��ان عموم��ي، و حماي��ت از توان خواهان( 
مستلزم آن اس��ت كه ثروت در ساير زيرنظام ها 
به شكلي كارآمد، بهره ور و پايدار توليد شود. سه 
بخش خصوصي، دولت��ي و تعاوني بايد متكي به 
سازوكارهاي اقتصادي س��الم، بهره ور و كارآمد، 
كاال و خدم��ات كافي، رقابت پذي��ر و مولد ثروت 
تولي��د كنند؛ ثروت بر اثر اين توليد كارآمد ميان 
افراد و اقش��ار توزيع ش��ود؛ و حكومت از ثروت 
توزيع شده به شكل عادالنه ماليات بگيرد تا بتواند 
مص��ارف بازتوزيعي )نظير نظام حمايت و تأمين 

اجتماعي( را تأمين مالي كند.
اين بدان معناس��ت كه بقي��ه زيرنظام ها )نظام 
اداري، كارخانج��ات، بنگاه ه��اي دولت��ي و...( 
كه مس��وول توليد ثروت هس��تند، بايد صرفا بر 
اساس شاخص هاي كارآمدي، بهره وري و اصول 
اقتص��ادي اثربخش بر توليد ث��روت كار كنند تا 

منابع الزم براي مصارف بازتوزيعي تأمين شود.
ش��ما حاال تصور كنيد »نظ��ام حمايت و تأمين 
اجتماعي« به جاي اينكه ي��ك زيرنظام در كنار 
بقي��ه زيرنظام ها باش��د، ب��ه كل نظ��ام اداري و 
اقتصادي بس��ط داده شود و به اين ترتيب، دادن 
ارز يارانه اي براي حمايت از فالن گروه كم توان، 
اس��تخدام اداري ب��راي حمايت از ف��الن گروه 
نيازمند، قيمت يارانه اي نه��اده براي حمايت از 
فالن طبق��ه كم بنيه و... در س��طح كليه ادارات، 
سياست ها و اقدامات دس��تگاه بوروكراسي اجرا 
شود. بديهي اس��ت كه س��ازوكارهاي منجر به 
كارآم��دي، اثربخش��ي، به��ره وري و عقالنيت 
اقتص��ادي در همه اي��ن دس��تگاه ها و عرصه ها 

مخدوش مي شود.
پيامد چنين وضعيتي، ناكارآمدي دستگاه ها در 
سياستگذاري و ناكارآمدي اقتصاد در سطح كالن 
اس��ت. چنين اقتصادي ديگر قادر نيست ثروت 
كافي خلق و توزيع كند و در فقدان نظام مالياتي 
طراحي شده براي بازتوزيع موثر و عادالنه، نظام 
بازتوزيع هم بي اثر مي شود. اين شيوه كه در اصل 
بس��ط دادن كميته امداد به سطح كل اقتصاد و 
بوروكراسي اس��ت، در عمل به بحران در اقتصاد 
و ناكارآمد و بي اثر كردن نظام بازتوزيع يا همان 

»نظام حمايت و تأمين اجتماعي« مي انجامد.
همه مملك��ت نباي��د كميت��ه امداد ي��ا همان 
»نظام حمايت و تأمين اجتماعي« باش��د، بلكه 
س��ازوكارهاي اقتص��ادي درس��ت و منطبق بر 
عقالنيت اقتصادي بايد اجازه دهند زيرنظام هاي 
مرتبط بر اساس اصول اقتصادي درست، با اولويت 
بهره وري و كارآمدي، ثروت خلق كنند و وظيفه 
بازتوزيعي نداشته باشند. بازتوزيع صرفا بايد در 
تأمين مالي يك نظام حمايت و تأمين اجتماعي 
فراگير و عادالنه خالصه ش��ود. اگر همه نهادها و 
س��ازمان هاي خلق ثروت، وظيفه بازتوزيعي هم 
داشته باش��ند، يا سياس��ت هاي اقتصادي براي 
بازتوزيع طراحي شوند، عاقبت چيزي جز بحران 
اقتصادي، بي عدالتي، فساد، توزيع گسترده فقر 
و فروپاشي نظام حمايت و تأمين اجتماعي بر اثر 
فقدان خلق ثروت و عدم تأمين مالي نخواهد بود.
اگر رويكرد كميته امدادي بر همه سياس��ت ها، 
 سازمان ها و عرصه ها حاكم شود؛ اخالل در نظام 
اقتصادي و نقصان در خلق ثروت، در نهايت شمار 
زيادي از مردم را به حمايت هاي كميته امدادي 
محتاج مي كند. وضع بحراني فعلي تا اندازه زيادي 
محصول فقدان همي��ن درك از نظام حمايت و 

تأمين اجتماعي، و شيوه برقراري عدالت است.
 منبع: 
صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

رهبر انقالب آراي خود را در حسينيه امام خميني )ره( به صندوق انداختند

»تعادل« از حضور پرشور مردم سراسر كشور پاي صندوق هاي راي گزارش مي دهد

روز انتخابات، روز تعيين سرنوشت و متعلق به ملت ايران است

حماسه راي
زهرا سليماني |

28خردادم��اه يكي ديگر از روزهاي سرنوشت س��از 
كش��ور با دميدن نخس��تين ش��راره هاي خورشيد 
سحرگاهي از س��اعت ۷صبح با حضور پرشور مردم 
ثبت ش��د. روزي كه س��يزدهمين تجربه ايرانيان از 
انتخاب رييس جمهوري پشت سر گذاشته شد تا يكي 
از برهه هاي مهم در كتاب تاريخ معاصر كش��ورمان 
ورق بخورد. در شرايطي كه بس��ياري از تحليلگران 
اقتصادي پيش از برگزاري اين انتخابات اعالم كرده 
بودند، انتخابات ۱4۰۰ آخرين فرصت ايرانيان براي 
بهره برداري از پنجره جمعيتي فعال خود و دستيابي به 
امر توسعه است، مردم با درك اين شرايط تالش كردند 
با مشاركت خود پروژه توسعه كشور را محقق سازند. 
هرچند برخ��ي رفتارهاي نظارتي قب��ل از برگزاري 
انتخابات با حذف نامزدهاي اصالح طلب باعث شده 
بود تا نارضايتي هايي ميان گروه هاي مختلف مردمي 
ايجاد ش��ود، اما يك بار ديگر مردم كشورمان با درك 
شرايط حساس ايران، تصميم گرفتند از فرصتي كه 
قانون اساسي براي اثرگذاري در گزينش فرد مطلوب تر 
در اختيار آنان قرار داده استفاده كنند و به فرد مورد 
نظر خود راي دهند. ام��ا در آخرين فرصت تبليغات 
انتخاباتي روز چهارش��نبه س��عيد جليلي و عليرضا 
زاكاني به نفع رييسي كنار كشيدند تا اصولگرايان بدون 
رسيدن به اجماع با ابراهيم رييسي، محسن رضايي و 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي وارد آوردگاه انتخاباتي 
شوند. اما طيف هاي ميانه رو و اصالح طلب كه نامزدي 
رسمي براي مش��اركت در انتخابات نداشتند بعد از 
كناره گيري مهرعليزاده، صف كش��ي هاي انتخاباتي 
خود را حول محور عبدالناصر همتي ش��كل دادند تا 
به زعم خود از جمهور ايرانيان در برابر تحركات افراطي 
صيانت كنند. بر اين اساس نهايتا 4چهره عبدالناصر 
همتي، ابراهيم رييسي، اميرحسين قاضي زاده هاشمي 
و محس��ن رضايي در آوردگاه انتخابات باقي ماندند 
تا يكي از آنها رداي رياس��ت بر جمه��وري ايرانيان را 
برتن كند. بر اس��اس پايش خبرنگار تعادل، يكي از 
حاشيه هاي انتخابات زماني بروز كرد كه عبدالناصر 
همتي دوشادوش همسرش سپيده شبستري راهي 
يكي از مراكز راي گيري ش��د. در شرايطي كه حضور 
همتي با اس��تقبال گس��ترده عالقه مندانش روبه رو 
ش��ده بود، برخي افراد با بيان شعارهاي حاشيه اي از 
همتي انتقاد كردند كه با واكنش مردم و حاضران در 
صحنه مواجه ش��دند. در كنار اين موضوع در ساعات 
ابتدايي برگزاري انتخابات خبري در خصوص كمبود 
تعرفه هاي راي گيري در برخي حوزه هاي راي گيري 
همچنين آفالين شدن سيستم الكترونيكي شناسايي 
افراد در رس��انه ها بازتاب پيدا ك��رد كه با توضيحات 
مس��ووالن وزارت كشور اين نارس��ايي ها به سرعت 
رفع ش��د. يكي ديگر از اخبار حاشيه اي در خصوص 
انتخاب��ات روز گذش��ته، آمارهاي��ي ب��ود كه برخي 
رسانه هاي اصولگرا از مش��اركت در انتخابات مطرح 
مي كردند. مطابق معمول در چنين مواقعي نام برخي 
خبرگزاري هاي حاشيه ساز در اين نظرسنجي ها ديده 
مي شد. نظرسنجي هايي كه مسووالن وزارت كشور 
بالفاصله اعالم كردند، هيچ پايه و اس��اس درس��تي 
ندارد و قابل استناد نيست. طبق اعالم ستاد انتخابات 
كشور شمار افراد واجد ش��رايط در اين انتخابات ۵۹ 
ميليون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر است كه از اين تعداد، 
يك ميليون و ۳۹2 هزار و ۱48 نفر راي اولي هستند. 
زمان آغاز فرآيند انتخابات از ساعت هفت صبح جمعه 
آغاز و تا زمان تهيه اين گزارش تا ساعت 24 ادامه پيدا 
كرد و اعالم شد در صورت نياز تا 2بامداد روز شنبه نيز 

تمديد خواهد شد.

  راي مردم حق الناس است
حسن روحاني، رييس جمهوري يكي از چهره هايي 
بود كه در نخستين ساعات روز گذشته با حضور در 
ستاد انتخابات ضمن بازديد از اين ستاد راي خود را 
در صندوق هاي راي مس��تقر در اين ستاد انداخت. 
روحاني با اشاره به اينكه راي مردم حق الناس است از 
همه اركان برگزاركننده انتخابات خواست تا سالمت 
انتخاب��ات را در باالترين س��طح صيانت كنند. قبل 
از حضور روحاني، معزي معاون اطالع رس��اني دفتر 
رييس جمهوري در توييتي اشاره كرد كه اين بازديد 
با مجوز ستاد ملي كرونا و با رعايت پروتكل ها انجام 
مي ش��ود.رييس جمهور انتخابات رياست جمهوري 
را از مهم ترين انتخابات كش��ور دانست و گفت: اين 
انتخابات از اهميت بااليي برخوردار اس��ت و از مردم 
درخواست مي كنم كه به مشكالت و مسائلي كه در 
مراحل قبل از ثبت نام نامزدها تاكنون وجود داشته 
توجه نكرده و ب��ا حضور در پ��اي صندوق هاي راي 
به نامزد مورد نظر خود راي دهن��د. روحاني پس از 
انداختن راي خ��ود در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد 
كرد: در گزارش��ي كه امروز وزير كش��ور ارايه كرد از 
لحاظ امنيت در سراسر كشور حتي يك مورد ناامني 
وجود ندارد و اين بس��يار ارزشمند اس��ت. از لحاظ 
مراعات حفظ س��المت مردم نيز همه پروتكل هاي 
بهداش��تي در تمامي حوزه ه��اي انتخاباتي رعايت 
مي ش��ود و همچنين مرحله به مرحله و قدم به قدم 
به سمت الكترونيكي شدن انتخابات پيش مي رويم. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: امروز در سراسر كشور 
و در اس��تان هاي مختلف لحظه به لحظه مش��خص 
اس��ت كه چه تعداد در انتخابات ش��ركت كرده اند و 
احراز هوي��ت نيز از طريق سيس��تم الكترونيكي به 
خوبي در حال انجام است و شمارش آرا نيز در برخي 
مراكز اس��تاني به صورت مكانيزه انجام مي ش��ود و 
اميدواريم در آينده نزديك هم��ه مراحل انتخابات 
الكترونيكي شود كه اين موضوع در شفافيت بسيار 
تاثيرگذار است. روحاني با اشاره به اهميت انتخابات 
رياست جمهوري و اختيارات و مسووليت هاي وسيع 
و س��نگين مش��خص ش��ده در قانون اساسي براي 
رييس جمه��ور گفت: از مردم تقاض��ا مي كنم امروز 
پاي صندوق آرا رفته و به فرد مورد نظر خود در ميان 
نامزدهاي انتخابات راي بدهند. رييس جمهور تصريح 
كرد:  اي كاش هيچ مش��كلي در روز ثبت نام تا امروز 
نداشتيم و شاهد حضور بيشتر مردم بوديم. روحاني با 
تاكيد بر اهميت انتخابات جمهوري اسالمي ايران در 
سطح جهاني گفت: در دنيا چند كشور وجود دارد كه 
انتخابات آنها مورد توجه همه جهان قرار دارد و يكي 

از آن كشورها ايران است. رييس جمهور با اشاره به نگاه 
جهانيان به صندوق راي و صف هاي مردم در انتخابات 
ايران گفت: ب��ا حضور خود در پاي صندوق هاي راي 
كاري كنيم كه دوستان و عالقه مندان به اين سرزمين 
در سراسر جهان خوشحال و دشمنان مايوس شوند. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: اميدوارم مردم به وظيفه 
ملي، انقالبي و ديني خود به خوبي عمل كنند و نحوه 
برگزاري و حضور مردم به گونه اي باشد كه در پايان 
انتخابات همه خوشحال باش��ند. رييس جمهور در 
ادامه با توصيه به دست اندركاران برگزاري انتخابات 
در سراس��ر كش��ور اظهار داش��ت: از هم��ه عزيزان 
مي خواهم كه حفظ سالمت مردم در همه مراحل را 
مورد توجه قرار دهند و با دقت مراعات كنند تا مشكلي 
براي س��المت مردم پيش نيايد و در كنار آن نسبت 
به حفظ آراي مردم نيز توجه جدي داش��ته باش��ند 
تا خداي ناك��رده حتي يك راي هم جابه جا نش��ود 
همان طوري كه در همه انتخابات اين گونه بوده است 

و بايد حق الناس حفظ شود.

  ايران براي همه ايرانيان است
حجت االسالم والمس��لمين حسن خميني )توليت 
آس��تان امام)ره(( و س��يد محمد خاتمي، حسينيه 
جم��اران را براي انداختن راي خ��ود انتخاب كردند 
و در س��اعات ابتدايي راي گيري در اين حوزه حاضر 
شدند. حجت االسالم »سيدحس��ن خميني« راي 
خود را در حس��ينيه جماران به صن��دوق انداخت. 
نوه ام��ام خميني)ره( در حس��ينيه جماران حضور 
پيدا ك��رد و آراي خ��ود را براي س��يزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري، يازدهمين دوره انتخابات 
ميان دوره اي مجلس ش��وراي اس��المي،  پنجمين 
دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و همچنين 
شش��مين دوره انتخابات ش��وراهاي اسالمي شهر 
و روس��تا به صندوق انداخت. س��يد محمد خاتمي 
رييس دولت هاي هفتم و هش��تم نيز در حس��ينيه 
جماران راي خ��ود را به صن��دوق انداخت. خاتمي 
حوالي ساعت ۱۰:۳۰ براي راي دادن در سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري و همچنين انتخابات 
شوراي شهر به حسينيه جماران وارد شد و راي خود 
را در صندوق مستقر در اين حسينيه انداخت. دقايقي 
پس از راي رييس دول��ت اصالحات ابطحي، رييس 
دفتر خاتمي در دولت اصالحات با انتشار توييتي از 
راي رييس دولت اصالحات رونمايي كرد. به گزارش 
»تعادل«، محمدعلي ابطحي در توييتي با هش��تگ 
خاتمي و همتي نوش��ت: بعضي ها هنوز باورش��ان 
نيس��ت كه راي آقاي خاتمي همتي اس��ت. ادبيات 

دعوت به مشاركت و تشكر از آقاي مهرعليزاده براي 
انسجام اصالح طلبان يعني راي به همتي و اعتراض 
به ردصالحيت شخصيت هاي برجسته اصالح طلب. 
ضمنا اين نكته را از قول خودم نمي گويم.مي دانم نظر 

آقاي خاتمي است.

  اگر راي نياورم ب�از هم در خدمت مردم 
خواهم بود

حوزه انتخابيه حسينيه ارشاد يكي از مناطقي بود كه 
دامنه وس��يعي از راي دهندگان و چهره هاي سياسي 
آن را ب��راي مش��اركت در انتخابات برگزي��ده بودند. 
عبدالناصر همتي كانديداي سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري پس از اينكه راي خود را به صندوق 
انداخت، گفت: اگر راي نياورم باز هم در خدمت مردم 
و پيگير شعارهايم خواهم بود. عبدالناصر همتي پس 
از شركت در انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: ما به 
انزواي خارجي پاي��ان خواهيم داد، مردم حق دارند با 
رفاه و با آرامش زندگي كنند. معيشت مردم مساله اول 
من است، ان شاءاهلل كاري خواهيم كرد حضور مردم در 
صحنه بيش از پيش باشد.اگر هم راي نياورم باز هم در 
خدمت مردم و پيگير شعارهايم خواهم بود. هر كسي 
كه رييس جمهور ش��ود بايد توسعه و رفاه كشور را به 

طبقات باالتر برساند.
رييسي در شهرري راي خود را به صندوق انداخت

بعد از انداختن راي همتي در صندوق، حجت االسالم 
والمسلمين سيدابراهيم رييسي نامزد سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري نيز ديروز با حضور 
در شعبه اخذ راي مسجد جامع ارشاد شهرري، آراي 
خود را به صندوق انداخت. رييس��ي كه بس��ياري از 
تحليلگران او را در كنار همتي دوگانه اصلي پيروزي 
در انتخابات ارزيابي مي كردند، با حضور در شهرري 

راي خود را در صندوق انداخت. 

  كروبي صندوق راي را چاره كار مي داند
مهدي كروبي ديروز جمعه در انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري در س��ال ۱4۰۰ شركت كرد. 
كروبي راي خ��ود را كه پيش از اين اع��الم كرده بود 
عبدالناصر همتي خواهد بود به صندوق سيار انداخت. 
به گ��زارش اعتمادآنالين،الي��اس حضرتي دبيركل 
ح��زب اعتماد ملي ديروز با اش��اره ب��ه اينكه مهدي 
كروبي با اس��تفاده از صندوق هاي سيار در انتخابات 
رياست جمهوري، شوراهاي اس��المي، ميان دوره اي 
مجلس و ميان دوره اي خبرگان شركت كرده در توييتي 
نوشت: سياستمداري عملگرا تر و باانگيزه تر از كروبي 
نمي شناسم.  با همه  سختي ها و تحمل سال ها حصر، 
هنوز براي نجات ايران و جمهوري اسالمي، صندوق 
راي، مشاركت حداكثري و نقش آفريني ملت را چاره 
كار مي داند. مرددين عزيز ش��ما هم در اين س��اعات 

باقيمانده ترديد را كنار بگذاريد و نقش آفريني كنيد.
اما در ش��رايطي كه برخي رسانه هاي اصولگرا تالش 
مي كردند تا با انتشار آمارهاي غيرمستند فرد خاصي 
را پيش از انتخابات معرفي كنند، مس��ووالن وزارت 
كشور با رد هر گونه گمانه زني اعالم كردند كه نسبت 
به اين نظرسنجي هاي كذب برخوردهاي قانوني الزم 
صورت خواهد گرفت. در نهايت انتخابات روز گذشته 
نشان داد كه مردم اين بار هم سهم خود را با مشاركت 
فزاينده در انتخابات ايفا كردند، بايد اميدوار بود كه 
فرد و جريان پيروز در انتخابات بعد از به دست گرفتن 
سكان هدايت ساختار رياست جمهوري به وعده هايي 
كه براي توس��عه و بهبود ش��اخص هاي معيشتي، 
اجتماعي و احت��رام به آزادي هاي فردي و اجتماعي 

مردم داده بودند عمل كنند. 

محمد فاضلي



گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
گزارش اخیر بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصاد ایران 
در سال 99 نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری یا 
تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در سال 99 به 2.5 درصد 
رسیده و مثبت ش��ده  و از عدد 5.9- درصد در سال 98 به 
0.3- و 0.1- و 2.2 و 8.2 درصد رسیده و با روی کار آمدن 
دولت بایدن و کاهش انتظارات تورمی، نرخ رشد سرمایه 
گذاری به باالی 8 درصد رسیده و میانگین آن در کل سال 
2.5 درصد بوده است.  اما در عین حال قدرت خرید مردم یا 
مصرف بخش خصوصی که عامل عمده رشد سرمایه گذاری 
و افزایش تقاضا محسوب می شود تنها در فصل چهارم 2.8 
درصد بیشتر ش��ده که البته می تواند حاصل رشد شدید 
قیمت ها باش��د که  مردم برای تامین مایحتاج، الزم بوده 
پول بیشتری برای خرید مقادیر کمتری داشته باشند. در 
کل سال میانگین رشد مصرف بخش خصوصی منفی بوده 
0.4- درصد نزول کرده که نش��ان دهنده کاهش مصرف 
و قدرت خرید مردم بوده اس��ت. در سال 98 معادل 7.7- 
درصد و در سه فصل اول نیز 4.6- درصد، 1.1 .و 0.5- درصد 
بوده است.  براین اساس روشن است که رشد منفی مصرف 
و قدرت خرید مردم نمی تواند حامی تولید و رشد تقاضا و 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باشد و این موضوع چالش 
عم��ده ای در دولت آینده خواهد بود و تبعات اجتماعی و 
اقتصادی برای دولت آینده و جامعه خواهد داشت. لذا دولت 
باید راهکارهایی در جهت کنترل و کاهش قیمت ها و نرخ 
ارز، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد تا 

مصرف به اندازه سال های قبل باز گردد. 
از سوی دیگر مصرف بخش دولتی نیز که تاحدودی بر تقاضا 
و سرمایه گذاری اثر گذار است در کل سال 2.3- درصد و در 
سال 98 معادل 6- درصد منفی شده و در فصل چهارم به 
دلیل کسری بودجه دولت کاهش شدید 11.5- درصدی 
داشته است.  براین اساس، باید گفت که کاهش قدرت خرید 
مردم و رش��د مصرف، حاصل کاهش درآمد، رشد منفی 
اقتصاد، افزایش بیکاری، گرانی 36 تا 137 درصدی کاالهای 
مختلف و تورم نقطه به نقطه 48 درصدی است و در صورت 
ادامه این روند، فقر بیشتری را در خانوار ایرانی شاهد خواهیم 
بود و این موضوع نمی تواند به رشد تقاضا و حمایت از تولید و 
افزایش سرمایه گذاری ها کمک کند.  این که فاصله تقاضای 
بازار و خرید و قدرت خرید مردم با میزان تولید کاال و سرمایه 
گذاری ها چقدر است، البته می تواند عامل تعیین کننده در 
روند این متغیرها در سال ها و فصل های آینده باشد، اما به هر 
حال، تهدید کننده رشد سرمایه گذاری، تولید، رشد اقتصاد، 

اشتغال و ثروت و رفاه کشور، میزان مصرف بخش خصوصی 
و قدرت خرید مردم و خانوارهاست.  رشد سرمایه گذاری در 
ماشین آالت در سه فصل پایانی مثبت شده و میانگین آن در 
کل سال 0.9 مثبت شده و از رشد منفی 10- درصدی سال 
98 و 8.8- درصدی بهار 99 فاصله گرفته است. رشد سرمایه 
گذاری ساختمان نیز در کل سال 3.1 درصد شده و از 4.3- 
درصد سال 98 فاصله گرفته و در دو فصل پایانی سال 99 
مثبت بوده است.  از سال 91 که به دلیل تحریم های دور 
اول سازمان ملل و آمریکا روند منفی شاخص ها شروع شده 
تا سال 99، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید 
مردم در 6 سال از 9 سال منفی بوده است و در نتیجه باید 
گفت که قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی هر سال 
کاهش یافته است. میزان سرمایه گذاری نیز در این سال 
ها برای 6 سال منفی بوده است. رشد اقتصادی نیز در این 
9 سال در 4 سال منفی شده است. یعنی عمال دهه 1390 
دهه از دست رفته شاخص های رشد قدرت خرید مردم، 
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و رشد حداقلی در رشد 
اقتصادی داشته ایم و دو شاخص رشد سرمایه گذاری و م 
رشد صرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم عمال منفی 
بوده است. بر اساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، 
نرخ تشکیل سرمایه ثابت از منفی 5.6 درصد در سال 98 
به رقم 2.5 درصد در سال 99 رسید.کاهش نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه گذاری در 
اقتصاد است و بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال های 
آینده است و بالعکس رشد این شاخص نیز به معنای افزایش 

سرمایه گذاری است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال گذشته به 2.5 درصد 
رسید در حالی که این شاخص در سال 98 منفی 5.9 درصد 
بوده و طب��ق گزارش بانک مرک��زی از کارنامه اقتصادی 
99، نرخ تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش 
ماشین آالت و ساختمان مثبت بوده است.سال گذشته، 
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت ر 
9 دهم درصد و این شاخص در بخش ساختمان 3.1 درصد 
بود.نرخ رشد 3.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت 

ناخاص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است.
همچنین افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت 
تولید داخل، با وجود کاهش واردات کاالهای سرمایه ای، 
موجب رشد 9 دهم درصدی سال 99 تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در بخش ماشین آالت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بوده است.بررسی روند میزان سرمایه ثابت ناخالص نیز 
اینگونه بوده که در فصل اول و دوم سال 99 رشد منفی منفی 
سه دهم و منفی یک دهم را ثبت کرده است. اما از فصل پاییز 
و زمس��تان در ریل رشد قرار گرفته است به گونه ای که در 

فصل سوم 2.2 درصد و فصل بعد به 8.2 درصد می رسد.
در سال 98 نیز با وجود مثبت شدن رشد مصرف و تقاضا و 
مخارج دولتی، قدرت خرید مردم و خانوارها یا مصرف بخش 
خصوصی منفی بوده است و با 2.6- درصد نسبت به قدرت 
خرید و میزان مصرف سال گذشته نیز کاهش یافته است 
و نشانه از دست رفتن توان و قدرت خرید خانوارهاست. از 

سوی دیگر، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان 
سرمایه گذاری نیز منفی بوده و 0.6- درصد اعالم شده است 
که نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری و توان اشتغال زایی 
اقتصاد است و اگر سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی 
منفی باشد یعنی تقاضا تضعیف می شود و توانی برای اقتصاد 
نیست که در سال های آینده موجب رشد اقتصاد شود و 
تولید را حمایت کند. اگرچه سرمایه گذاری در ساختمان در 
بهار مثبت و در تابستان منفی بوده و روی هم اندکی معادل 
0.3 درصد مثبت شده اما در ماشین آالت 3.3- منفی بوده 
و البته در بهار منفی 12- و در تابستان مثبت 4.4 درصد 
بوده است.  در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قیمت ها 
و متوسط رشد اقتصادي ساالنه 0.35 درصدي منجر به 
كاهش قدرت خرید در 6 س��ال اخیر 98-1393 ش��ده 
است. همچنین در دوره 10 س��اله 98-1389 نیز با 4.6 
برابر شدن قیمت ها و رشد اقتصادي میانگین ساالنه 0.13 
درصدي، اقتصاد ایران با منفي شدن رشد سرمایه گذاري 
و كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت خرید مردم و 
خانوارها همراه بوده و بهبود این شاخص ها و فضاي كسب 
وكار اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم عالوه بر رشد حقوق 
و دس��تمزد در كوتاه مدت، نیازمند تحوالت ساختاري و 
نهادي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سیاسي است زیرا تداوم این شرایط، توان دولت، بودجه 
عمراني، وظایف و خدمات دولت از جمله حقوق كاركنان 
و مستمري بگیران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و رشد 
درآمدهاي نفت در آینده نیز قادر به جبران شرایط رشد 

اقتصادي و سرمایه گذاري 10 سال اخیر نخواهد بود
همچنین شاخص سرمایه گذاري از عدد 1758 هزار 
میلیارد ریال در سال 89 به عدد  1184 هزار میلیارد 
ریال در س��ال 96 رس��یده و در این دوره با كاهش 32 
درصدي همراه شده كه به معناي میانگین رشد منفي 
4- درصدي ساالنه اس��ت. ارقام رشد اقتصادي طبق 
اعالم بانك مركزي نیز در این 7 سال 96 -1389 براي4 
سال منفي بوده و احتماال براي سال هاي 97 و 98 نیز 
منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد 
منفي داشته است. رشد مصرف بخش خصوصي نیز 
اگرچه در دوره شش س��اله 96-1393  مثبت برآورد 
شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و 
به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد 
باالي قیمت ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصي 
و خانوارها كاهش داشته باشد و این موضوع مي تواند 

یكي از عوامل ركود اقتصادي باشد.

بازار ارزاخبار 3  شنبه 29 خرداد 1400    8 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره   Sat. June 19. 2021  1965  بانك و بيمه

 رشد 46 درصدي مبلغ
چك برگشتي در ارديبهشت

آمار بانك مركزي درباره چك هاي برگشتي در دومین ماه 
سال جاري نشان مي دهد كه در این ماه 670 هزار فقره 
چك برگشت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ معادل 17 8. 
و 46.3 درصد افزایش داشته كه ارزش 23 هزار و 200 
میلیارد تومان داشته است. به گزارش ایسنا، تازه ترین 
آماري كه بانك مركزي از جریان مبادالت چك منتشر 
كرده است، نشان مي دهد كه در اردیبهشت سال جاري 
حدود 7.5 میلیون فقره چك به ارزش��ي حدود 194 
هزار و 300 میلیارد تومان مبادله شده است كه از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب 7.6 و 31.3 درصد افزایش یافته 
است. از سوي دیگر، بیش از 6.8 میلیون فقره با ارزش 
171 هزار و 100 میلیارد تومان از چك هاي مبادله اي 
وصول شده است كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6 7. و 
29 5. درصد افزایش دارد.  در كنار چك هاي وصولي بالغ 
بر 670 هزار فقره چك به ارزش 23 هزار و 200 میلیارد 
تومان برگشت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ چك هاي 
برگشتي به ترتیب با 17.8 و 46.3 درصد افزایش داشته 
اس��ت. همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 
2.2 میلیون فقره چك با ارزشي بیش از 93 هزار و 200 
میلیارد تومان مبادله شده كه بیانگر صدرنشیني استان 
تهران در مبادله چك در سطح كشور است. چك هاي 
وصول شده در تهران 2 میلیون فقره به ارزشي حدود 83 
هزار و 200 میلیارد تومان و چك هاي برگشتي معادل 
182 هزار فقره به ارزشي بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
گزارش شده است. عالوه بر این، در اردیبهشت ماه كل 
كشور بیش از 648 ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزشي بیش 
از 22 ه�زار و 300 میلی�ارد تومان به دالیل كسري ی�ا 
فق�دان موج�ودي برگش�ت خورده است كه از نظر تعداد 
و ارزش 96.7 و 96.2 درصد از كل چك هاي برگشتي به 
دالیل كس��ري یا فقدان موجودي بوده است.  از سوي 
دیگر، در اس��تان تهران حدود 174 هزار فقره چك به 
ارزش��ي حدود 9 هزار و 600 میلی��ارد تومان به دالیل 
كسري یا فقدان موجودي برگش��ت داده شده كه در 
اس��تان تهران از نظر تعداد 95.7 درصد و از نظر مبلغ 
95.3 درصد از كل چك هاي برگشتي به دالیل كسري 

یا فقدان موجودي بوده است. 

ثبت نام دريافت وام
وديعه مسكن تا پايان شهريور

بانك مركزي بند )2 -1( از بخش )ج( مصوبات هفتاد و 
دومین جلسه ستاد ملي مدیریت كرونا تاریخ 22 خرداد 
1400 را به بانك ه��اي عامل ابالغ كرد.مهلت ثبت نام 
اشخاص واجد ش��رایط براي دریافت تسهیالت كمك 
ودیعه اجاره مسكن تا پایان شهریورماه 1400 تمدید 
مي شود كه بانك ها و موسسات اعتباري موظفند حداكثر 
تا پایان آذرماه سال جاري تسهیالت مذكور را پرداخت 
كنند. سقف مبلغ این تسهیالت براي كالن شهر تهران 
70 میلیون تومان، سایر كالنشهرها 40 میلیون تومان و 
سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین مي شود.  بر این 
اساس، ش��رایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در 
سال 1399، در سال جاري نیز به قوت خود باقي است.

در حالي ثبت نام وام ودیعه مسكن از چهارشنبه گذشته 
آغاز شده كه با مصوبه جدید ستاد ملي كرونا در افزایش 
سقف وام، عمال پرداخت وام 25 میلیوني با سفته حذف 
مي ش��ود. با مصوبه ستاد ملي كرونا شرایط دریافت وام 
ودیعه مسكن طي س��ال 1400 تغییر كرده و مبلغ وام 
مستأجران تهراني از 50 میلیون به 70 میلیون تومان 
افزایش یافت. ستاد ملي كرونا مصوب كرد: »مهلت ثبت 
نام اشخاص واجد شرایط براي دریافت تسهیالت كمك 
ودیعه اجاره مسكن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید 
شده و بانك ها و موسسات اعتباري موظفند حداكثر تا 
پایان آذر ماه س��ال جاري تسهیالت مذكور را پرداخت 
كنند.ش��رایط و مقررات مترتب بر این تس��هیالت در 
سال 1399، در سال جاري نیز به قوت خود باقي است. 
تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت 
كرونایي، در سال 1400 به پرداخت تسهیالت براي این 
موضوع اختصاص داده مي شود.«  متقاضیان دریافت این 
تسهیالت ودیعه مسكن باید متاهل یا سرپرست خانوار 
باشند. متقاضیان باید داراي اجاره نامه رسمي یا اجاره  نامه 
ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت و 
داراي كد رهگیري باشند. تاریخ انعقاد اجاره  نامه واحد 
مسكوني باید مربوط به شش ماهه نخست سال 1400 
باشد.  چنانچه متقاضي تا حداكثر 2 هفته از تاریخ معرفي 
به شعب بانكي نسبت به تكمیل مدارك خود و ضامنین 
اقدام نكند، نس��بت به رد درخواس��ت متقاضي اقدام 
مي  شود. گرچه س��تاد ملي كرونا اعالم كرده شرایط و 
مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال 1399 در سال 
1400 هم به قوت خود باقي است، اما شرایط پرداخت وام 
ودیعه نسبت به سال گذشته با تغییرات جزیي اما مهمي 
روبرو خواهد شد. در واقع با افزایش 10 میلیون توماني وام 
ودیعه مسكن سایر شهرها، عمال پرداخت این وام با سفته 
امكان پذیر نیست. وام 15 میلیون توماني ودیعه سایر 
شهرها بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا با سفته پرداخت 
مي شد، اما مس��تأجران براي دریافت این وام كه به 25 
میلیون تومان افزایش یافته حتما باید ضامن به بانك عامل 
معرفي كنند. به نظر مي رسد این تغییر باعث مي شود تا 
مستأجران كمتري موفق به دریافت وام ودیعه مسكن 
شوند، مساله اي كه ستاد ملي كرونا بایستي توجه ویژه اي 
به آن داشته باشد. وام ودیعه مسكن به دو صورت قابل 
پرداخت است؛ یكي اینكه در اختیار مالك قرار مي گیرد 
و مستأجر س��ود و كارمزد آن را طي یك سال )سود 13 
درصدي( پرداخت مي كند و دیگري آنكه وام در اختیار 
مس��تأجر قرار گرفته و اقساط آن را با سود 12 درصدي 
پرداخت خواهد كرد. بر این اساس بازپرداخت تسهیالت 
تا 30 میلیون توماني 3 ساله و 30 میلیون تومان به باال 
5 ساله است. به این ترتیب قسط وام 25 میلیون تومان 
حدود 830 هزار تومان، 40 میلیون توماني حدود 900 
هزار تومان و 70 میلیون توماني حدود یك میلیون و 550 
هزار تومان است. سود وام 25 میلیوني حدود 5 میلیون 
تومان، وام 40 میلیون توماني حدود 13.3 میلیون و وام 

70 میلیوني حدود 23.5 میلیون تومان است.

دالر روز انتخابات
24450 تومان معامله شد

گروه بانك و بیمه|  در روز انتخابات ریاست جمهوري، 
نرخ دالر به كانال 24 هزار تومان وارد ش��د و با 24450 
تومان معامله ش��د. اما با كاه��ش اونس جهاني طال به 
1787 دالر، قیمت س��كه طال نیز به 10.760 میلیون 
تومان افزایش یافت. روز پنجشنبه، 27 خردادماه نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي با 6 تومان كاهش نس��بت به 
روز گذشته به رقم 23 هزار و 627 تومان رسید. قیمت 
فروش یورو با 66 تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 
رقم 28 هزار و 371 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 23 
هزار و 159 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 116 
تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشكل 
ارزي 23 ه��زار و 475 تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 
709 تومان اعالم شد. نرخ خرید یورو در این بازار 28 هزار 
و 556 تومان و نرخ فروش آن نیز 28 هزار و 841 تومان 
اعالم شد. همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، 
حواله یورو به قیمت 25 هزار و 88 تومان فروخته و حواله 
دالر به قیمت 20 هزار و 704 تومان معامله شد.دالر از 
هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و تاكنون 

در این محدوده نوسان داشته است.

   رشد 60 هزار توماني نرخ سكه
ارزش هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جدید با 
افزایش 60 هزار توماني نسبت به روز گذشته )چهارشنبه، 
26 خرداد( به رقم 10 میلیون و 790 هزار تومان رسید 
و سكه تمام بهار آزادي طرح قدیم نیز 10 میلیون و 600 
هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سكه بهار آزادي 
پنج میلیون و 800 هزار تومان، ربع سكه سه میلیون و 
720 هزار تومان و سكه یك گرمي هم 2 میلیون و 300 
هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالي 18 عیار به یك میلیون و 75 هزار تومان 
رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و 657 هزار 
تومان شد.همچنین هر اونس جهاني طال نیز یك هزار و 
808 دالر و 13 سنت فروخته شد.  قیمت سكه در آغاز 
سال جدید 11 میلیون تومان بود كه به تدریج روند نزولي 
را شروع كرد تا به بهاي 9میلیون تومان رسید. اما از نیمه 
اردیبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در این مدت 
در كانال 10 میلیون تومان در نوسان بوده و حركت آرام 
و رو به جلویي براي ورود به كانال 11 میلیون توماني در 

پیش گرفته است. 

    رشد آرام قيمت ها در بازار ارز
در روزهاي پاياني خردادماه

در هفته منتهي به انتخابات ریاست جمهوري، به دلیل 
مشخص نشدن نتیجه مذاكرات وین، سقف هاي قیمتي 
شكل گرفته در بازار شكسته شد و دالر و یورو در مسیر 
صعود قرار گرفتند.روند نوسانات قیمت بازار ارز در هفته 
منتهي به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري، 
مسیري صعودي به خود گرفت. این مساله در حالي رخ 
داد كه بازار ارز در روز ابتدایي هفته اي كه گذشت، شاهد 
كاهش محسوس قیمت ها بود به نحوي كه كف كانال 
قیمتي ایجاد شده براي دالر شكسته شد و امیدها را براي 
كاهشي شدن قیمت ارز تقویت كرد. قیمت دالر طي دو 
هفته پیشین در محدوده 23 هزار و 800 تومان و 24 هزار 
و 200 تومان در نوسان بود و به همین دلیل تحلیلگران 
بازار پیش بیني مي كردند با شكسته شدن مقاومت كف 
یا سقف این كانال قیمتي، مي توان به ترتیب روند نزولي 
یا صعودي را براي آینده بازار انتظار داشت. با این وجود 
شكسته شدن كف قیمتي دالر در روز اول هفته كه به 
اعتقاد برخي كارشناسان بیش از هر چیز تحت تاثیر خبر 
شروع دور جدید مذاكرات هسته اي در وین از روز یكشنبه 
و امید به انجام توافق در این نشس��ت رخ داده بود، از روز 
یكشنبه روندي معكوس پیدا كرد و برخالف انتظارها بازار 
روندي صعودي به خود گرفت. روندي كه تا پایان هفته 
نیز تداوم یافت. معامله گران بازار ارز معتقدند تحوالت 
این بازار در ماه هاي اخیر، با وجود در پیش بودن انتخابات 
ریاست جمهوري، بیش از هر چیز تحت تاثیر سرنوشت 
برجام تعیین مي شود. همچنین به اعتقاد این افراد، به 
علت وجود تحریم هاي نفتي و بانكي، در این ش��رایط 
تقاضاهاي بلندمدت در بازار ارز وجود ندارد و به همین 
دلیل اخبار سیاسي به سرعت در روند بازار تاثیرگذار است. 
در همین راستا مصاحبه شنبه شب سید عباس عراقچي، 
مذاكره كننده ارشد تیم هسته اي ایران، مبني بر دشوار 
بودن احتمال حصول به توافق در دور جدید مذاكرات، 
موجب شد تا بازار در ساعات ابتدایي رو یكشنبه شاهد 
افزایش حدود 300 توماني در قیمت دالر و حدود 200 
توماني در قیمت یورو باش��د. روند افزایشي بازار البته با 
مقاومت در مرز 24 هزار تومان براي دالر تا روز چهارشنبه 
متوقف ماند اما، از میانه این روز با شكسته شدن این حد 
مقاومتي، مجددا قیمت ها با سرعت درمسیر رشد قرار 
گرفتند و در ساعات پایاني معامالت روز پنج شنبه قیمت 
دالر به محدوده 24 هزار و 400 تومان رس��ید. این سیر 
افزایشي قیمت براي یورو نیز در بازار آزاد حاكم بود و در 
آخرین معامالت یورو در این هفته بهاي آن در محدوده 
29 هزار و 750 تومان ارزش گذاري شد. با پیش رفتن 
بازار، فاصله قیمت ارز در بازار آزاد نس��بت به قیمت ارز 
در صرافي هاي بانكي در حال افزایش اس��ت. امري كه 
نشان دهنده تالش بازارساز براي كنترل روند افزایش بازار 
است. از سوي دیگر نمودار قیمت ارز در سامانه نیما نیز 
سرانجام پس از هفته ها روندي صعودي به خود گرفت. 
در این هفته معامالت حواله دالر و یورو ش��اهد افزایش 

قمیت 300 تا 400 توماني بود.
كارشناسان اقتصادي شكسته شدن سقف قیمتي 24 
هزار و 200 توماني براي دالر طي دو روز پایاني هفته را به 
صورت عمده به دو عامل ناامیدي معامله گران بر حصول 
توافق هسته اي تا پیش از انتخابات ریاست جمهوري و 
همچنین تقویت شایعات نوسان گیران بازار در خصوص 

افزایش قیمت ارز در روزهاي آتي نسبت مي دهند.
به هر ترتیب در هفته اي كه گذشت بازار ارز یك بار كف 
قیمتي شكل گرفته براي دالر را شكست، با این وجود 
روند نزولي به خود نگرفت. حال باید دید آیا شكس��ته 
شدن سقف قیمتي این كانال، مي تواند روند صعودي را 

براي مدتي در بازار ارز حاكم سازد؟

رشد سرمایه گذاری در دو  فصل پایانی سال 99 مثبت  شده است

تبعات رشد منفی مصرف و قدرت خرید مردم در سه  سال  اخیر

راغفر: سقوط ارزش پولي ملي در ۳ سال گذشته دستوري بود
یك اقتص��اددان با بیان اینكه، در هیچ كش��وري نظام نرخ 
ارز ش��ناور واقعي نداریم، گفت: طي سه سال گذشته افت 
دستوري ارزش پول ملي، با هدف پوشش كسري بودجه و 

ناترازي نظام بانكي انجام شد.
به گزارش تس��نیم، در دهه اي كه پش��ت س��ر گذاشتیم 
سیاست هاي اقتصادي كه دنبال شد هم وضعیت تورم و هم 
وضعیت بیكاري را وخیم تر كرد و شاهد جهش نرخ ارز، تورم 
و... بودیم به طوري كه تقریبا سرمایه گذاري كاهش جدي پیدا 

كرده در چند سال اخیر حتي منفي شده است. 
حسین راغفر اقتصاددان راجع به اولویت هاي اقتصادي كه 
دولت سیزدهم باید دنبال كند، گفت: هیچ جاي دنیا هیچ 
تجربه اي به اس��م بازار آزاد ارز یعني بازار ش��ناور ارز وجود 
خارجي ندارد. حتي آنهایي كه مدعي بازار ش��ناور هستند 
هم تاحدود زیادي كنترل های��ي را بر بازار اعمال مي كنند. 
نكته نخست این اس��ت كه هیچ جایي هیچ تجربه اي ما در 
دنیا نداریم كه بازار ارز ش��ناور آزاد وجود داشته باشد. یعني 
این یك نظریه است اما در عمل همه دولت هایي كه مدعي 
داشتن بازار ارز شناور بودند كنترل هایي را براي تنظیم قیمت 
ارزشان اعمال كردند. میزان دخالت دولت با توجه به شرایط 
اقتصادي آن كشورها متفاوت بوده ضمن اینكه در كشور ما 
بعد از جنگ تحمیلي درست است كه جنگ در جبهه ها را به 
آن معنا نداشتیم اما جنگ اقتصادي كماكان بر اقتصاد كشور 
اعمال شد و خوب بعضي زمان ها این موضوع شكل هایش 
فرق كرد یك موقعي امكان فروش ارز را بیشتر فراهم كردند 
همان اوایل جنگ و این زمینه هایي براي رشد واردات در كشور 
را فراهم كرد و این س��بب شد كه تمام بنگاه هاي كوچك و 
متوسطي كه در طول جنگ در حوزه صنعت شكل گرفته 
بودند همه ورشكست شدند و اینها از تولید خارج شدند. این 
صنایع مي توانستند كه بنیان هاي تولید صنعتي كشور را بعد 
از جنگ فراهم كنند. بنابراین آزادسازي در واقع اقتصاد كشور 
و اینكه امكان فراهم كردند كه ما درآمدهاي ارزي حاصل از 
فروش نفت باال برود از آن طرف هم فرصتهایي را فراهم كردند 

براي اینكه واردات در كشور افزایش پیدا كند.
دهه 70 ما یك تغییر ایدئولوژي را در جمهوري اسالمي شاهد 
هستیم و این تغییر ایدئولوژي منجر شد به اینكه ما از حمایت 
از محرومین و مستضعفین و عدالت اجتماعي و اتكا به نیروي 
كار عمال جهت آن تغییر كرد به اصطالح واژه هاي جدید مثل 
جهاني ش��دن، یا نمونه اي درگیر عنوان كارآفرین در واقع 
صاحبان سرمایه هاي مالي و تجاري بودند، عمال اتكا اقتصاد 
كشور به سمت آنها رفت سیاست هاي آزادسازي اقتصادي 
حذف یارانه ها و خصوصي سازي ها هزینه هاي بسیار بزرگي بر 
كشور تحمیل كرد كه تا امروز در واقع این بحراني كه امروز ما 
در آن گرفتار آمدیم عمال محصول این سه دهه سیاست هاي 
بعد از جنگ تحمیلي است. در این دوره به خصوص ما هر موقع 
كه دولت ها به لحاظ بي انضباطي هاي مالي و بودجه اي شان با 
كسري بودجه روبرو بودند به دو اقدام متوسل مي شدند یكي 
افزایش قیمت حاملهاي انرژي است كه به شدت تورم زاست 
ضمن اینكه براي زندگي مردم و معیشت مردم آسیب زاست 

و دوم هم افزایش قیمت ارز است.
از سال 1372 كه اولین شوك ارزي به كشور وارد شد تاكنون 
4 ش��وك ارزي جدي داش��ته ایم كه آخرین آنها از دي ماه 

1396 هست تا در واقع دي ماه 1399 عمال سه سال طول 
كشید. در طي این سه سال كاهش ارزش پول ملي در كشور 
ما معادل هفتاد سال از دوره قاجار تا بحران هاي بزرگي كه ما 
در آن اشغال كشور توسط متفقین را داشتیم و بحران هاي 
متعددي را پش��ت سر گذاش��تیم. در این سه سال افزایش 
قیمت ارز كه همه هم دستوري بوده و فقط براي تامین كسري 
بودجه دولت و همینطور بي انضباطي ها و فساد بزرگي كه در 
نظام بانكي و نظام مالي كشور صورت گرفت. خاطرتان باشد 
ما در س��ال 96 شاهد اعتراض هاي مردم نسبت به عملكرد 
صندوق هاي اعتباري و بانك هاي خصوصي هستیم و این 
موجب اعتراض هاي خیلي گس��ترده اي در سراسر كشور 
شد اعتراض هایي كه به هجوم به بانك ها منجر شد. منجر به 
اعتصاب هایي در مقابل مجلس، قوه قضاییه و بانك مركزي 
و مراكز مختلف مالي و پولي كشور شد و همین امر با كمال 
تاسف موجب شد كه سران سه قوه در یك نشست و برخاستي 
35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانك مركزي را یعني در 
واقع چاپ پول را به موسسات مالي دادند كه اینها مسوول فساد 
بسیار بزرگي بودند و اینها فقط براي اینكه بتوانند بخشي از 
سپرده هاي مردم را به آنها پس بدهند و بعد چون این حجم 
غارتي ك��ه در بانك هاي خصوصي و این موسس��ات مالي 
اعتباري صورت گرفته بود خیلي بزرگ بود دولت مبادرت به 
افزایش شدید قیمت ارز كرد و این اصلي ترین دلیل در واقع 

این افزایش هاي بي سابقه قیمت ارز بودیم.
  ش�ما معتقديد كه افزايش قیمت ارز دستوري 
بوده چون دولتي ها مي گويند كه افزايش قیمت 
ارز به خاطر كاهش ورود ارز به كشور بوده يعني به 
خاطر تحريم ها و كاهش فروش نفت قیمت ارز در 
بازار باال رفته، پس شما اين فرضیه را رد مي كنید؟

دارایي هاي خارجي و ارزي بانك مركزي بالغ بر 110 میلیارد 
دالر بود بنابراین ما منابع كافي داشتیم منتها آقایان تمایلي 
به كنترل تقاضاي ارز ندارند چراكه این خروج ارز اس��ت كه 
ثروت هاي بزرگ را رقم زده اینكه دیگر الزم به اثبات نیست كه 
یكي از دالیل فساد بزرگي كه صورت گرفته خروج ارز از كشور 
بوده و اینها قطعا با امضاي بانك مركزي و دس��تور مقامات 
باالتر صورت گرفته اس��ت. امروز كشور یكي از اصلي ترین 
صادركنندگان گوش��ت مورد نیاز شیخ نشین هاي جنوب 
خلیج فارس اس��ت كه به صورت قاچاق صورت مي گیرد و 
از طرف دیگر ما گوش��ت وارد مي كنیم به كشور، چون این 
واردات گوش��ت یا نهاده دام و... است كه مي تواند خروج ارز 
را امكان پذیر كند ما بعد از اینكه در س��ال 96 و 97 افزایش 
قیمت ارز را داریم براي اولین بار در تاریخ اقتصادي ایران ما به 
افغانستان و پاكستان محصوالت كشاورزي صادر مي كنیم 
بخش عم��ده اي از این م��وارد هم قاچاق اس��ت. دام صادر 
مي كنیم علتش هم بي ارزش شدن پول ملي است كه در اثر 
افزایش شدید قیمت ارز حاصل شد و فقط در اسفند سال 97، 
750 تن پیاز و سیب زمیني صادر كردیم كه این هم عمدتا 
برنده هاي این صادرات نه تولیدكننده كه از اینها كیلویي دو 
هزار تومان مي خریدند و كیلوی��ي 12 هزار تومان با ارز آزاد 
آن طرف مي فروختند ای��ن منافع به جیب فقط یك گروه 
قلیلي به اسم تجار و كساني كه در اتاق هاي بازرگاني هستند 
مي رود، ضمن اینكه مبالغ هنگفتي دولت بابت حمل و نقل 

این كاالها هم یارانه حمل و نقل مي دهد كه این خودش یك 
رقم بسیار افسانه اي است ما فقط در سال 98 فكر مي كنم 
130 هزار میلیارد تومان و درس��ال 99 بال��غ بر 150 هزار 
میلیارد تومان فقط یارانه حمل و نقل مي دهیم چه چیزي 
حمل و نقل مي كنند سنگ آهن، محصوالت كشاورزي و از 
این اقالمي كه عمال منافعش به جیب مملكت و مردم و اقتصاد 

كشور بازنمي گردد.
چپاولگران در این چند ساله اقتصاد مملكت را به اسم بازار 
آزاد به این حال و روز انداختند و به معیش��ت مردم آسیب 
زدند گروه عظیمي از جامعه را فقیر كردند اما همزمان یك 
گروه قلیلي توانستند كه منابع بسیار بزرگ ارزي و اعتبارات 
بانكي و حتي منابع طال و موجودي طالي كشور را غارت 
كنند و از كش��ور خارج كنند. اینها رسانه هاي گسترده اي 
دارند تعداد زیادي از رس��انه هاي امروزي كه در كش��ور ما 
رسانه هاي زرد فعالیت مي كنند با همین پولها و حمایتهاست 
كه توانستند ذهن بسیاري از مسووالن و مقامات را در كشور 
در واقع آلوده كنن��د به گزاره هاي غلطي كه آن گزاره هاي 
غلط از جمله همین هاس��ت كه دستوري كار كردند . این 
درحالي اس��ت كه خود افزایش قیمت ارز دستوري بوده 
و ای��ن را بارها و بارها رییس جمهور كنوني دولت دوازدهم 
بارها اش��اره كرد خودش شخصا گفت كه ما اگر بخواهیم 
فردا قیمتها را بازگردانیم منتها نكته اي كه در واقع تجاهل 
مي كنند و تعمدا آن را نادیده مي گیرند این اس��ت كه من 
این را به بعضي از مسووالن كنوني هم گفتم كه وقتي شما 
منابع ارزي تان محدود است }ما سال گذشته 22 میلیارد 
دالر بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملي دولت 22 میلیارد 
دالر اعتبار ارزي دارد و 80 میلیارد دالر ثبت س��فارش باز 
شده در كش��ور وقتي كه منابعتان محدود است بایستي 
تقاضا را كنترل كنید{ آن وقت همه مي دانیم كه بسیاري 
از این منابعي كه از كش��ور خارج شد صرف چه اموري شد 
خیلي ازآنها برنگشت و بخشي واردات كاالهاي لوكس شد 
كاالهایي كه اصال به آن منظور ارز اختصاص پیدا نكرده بود 
و همه هم اینها را مي دانند و حتي رییس كل بانك مركزي 
و خود بانك مركزي جرات ندارد كه اسامي خارج كنندگان 
ارز و این بدهكاران بزرگ ارزي كشور را اعالم كند و دستگاه 
قضایي هم از همین مس��اله در واقع س��رپیچي مي كند و 
امكان افشاي این شخصیت ها را براي كشور فراهم نمي كند 
. بنابراین مساله ارز را كه حاال اشاره فرمودید دستوري توسط 
خود دولت اقدام شده براي كنترل فسادهاي بزرگي كه در 
نظام بانكي ما اتفاق افتاد و همچنین وضعیت منابع بزرگي 
از سپرده هاي مردم نامشخص است. درسال 97 محاسبه 
مان نشان مي داد كه سرنوشت 500 هزار میلیارد تومان از 
سپرده هاي مردم نزد بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
مبهم است. ارز از كشور خارج شده و وارد فعالیت هاي دیگر 
شده است. مثال تبدیل به ارز مي شود و صرف سرمایه گذاري 

كاذب در خارج از كشور مي شود.
اصال بدون حمایت بانك ها براي تامین اعتبارات فعالیت هاي 
سفته بازي وسوداگري امكان این وضعیت اسفبار وجود ندارد 
ما درسال 96، 70 هزار میلیارد تومان از سپرده هاي مردم در 
استان هاي محروم كش��ور به تهران منتقل شده در اختیار 
بانك ها قرار داده شده است اینها مبادرت به خرید سكه و ارز 

كردند و بعد سكه و ارز قیمتش را باال بردند كه مبالغ هنگفتي 
از جیب مردم وارد بانك هاي ورشكسته شد. این فقط یك 
قلم از اقدامات فاسدي است كه در كشور صورت گرفته و بنده 
معتقد هستم كه بسیاري از مقامات و ... هم این را مي دانند. 
درسال 89 به اصطالح برنامه هدفمندي مطرح شد، همان 
موقع هم بارها و بارها متذكر شدیم كه این شیوه به اصطالح 
هدفمندي اوال كامال سیاسي است،  درآن مقطع پدیده سال 
88 را داشتیم و احتماال به نوعي بحث دلجویي هم مطرح بود. 
حتي مسووالن هدفمندي در مجلس شوراي اسالمي آن 
موقع مي گفتند كه هدف ما توزیع یارانه بین سه دهك پایین 
جمعیت بود بعد این شد 5 دهك هفت دهك و بعد گفتند 
به همه مردم بپردازیم كه حاال خود همین هم بحث بسیار 
مفصلي دارد. ولي هیچ جاي دنیا پرداخت یارانه نقدي به جز به 
معلولین و ازكارافتاده ها و كساني كه توانایي كاركردن ندارند 
موفق نبوده بلكه بسیار آسیب زا بوده است اصال پرداخت یارانه 
نقدي ده ها مشكل دارد. یكي از آنها اخالق كار است آسیبي 
كه به اخالق كار مي خ��ورد و اینكه مردم در همان موقع در 
سال 89 و 90 در بسیاري از مناطق دوردست كشور كارگر 
پیدا نمي شد كسي كه مثال با یك مبلغي كار چوپاني را اختیار 
كرده بود حاال چندین بچه داشت با یارانه اي كه داشت نسبت 
به وقتي كه كار مي كرد درآمدش به مراتب بیشتر شده بود. 
از همان ابتدا گفتیم این تورمي كه ایجاد مي كند خودقدرت 
خرید یارانه را از بین مي برد ضمن اینكه در س��ال 91 وقتي 
كه دولت دوازدهم داش��ت جایگزین مي ش��د وزیر اقتصاد 
دولت یازدهم اعالم كرد كه ما هر ماه سر ماه كه مي شود ماتم 
مي گیریم كه چگونه این سه هزارو 500 میلیارد تومان را از 
منابع جمع آوري كنیم وزی��ر نفت هم همواره گله مند بود 
كه منابع ارزي و نفتي كش��ور كه باید صرف سرمایه گذاري 
و توسعه بخش هاي مختلف كشور بشود به توزیع یارانه بین 
مردم مصروف مي شود. بالغ بر 11 سال است كه یارانه نقدي 
به مردم مي پردازیم، همان سال هاي اول محاسبه كرده بودیم 
این حداكثر به 4 دهك بایستي پرداخته مي شد و نه به همه 
مردم. یعني 60 درصد كساني كه یارانه گرفتند به ناحق این 
یارانه ها را دریافت و استفاده كردند منابعي كه مي توانست 
صرف سرمایه گذاري و ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادي در 
كشور بش��ود. این بازي كه اتفاق افتاده و امروزه همه مردم 
متوجه شدند كه پرداخت یارانه نقدي به زیان خود آنهاست 
كما اینكه بعد از سال چهارم پرداخت یارانه هاي نقدي از سال 
91 و 92 بود كه از مردم وقتي س��وال كردند كه شما حاضر 
هستید كه یارانه هایتان قطع بشود ولي قیمت ها برگردد به 
پیش از پرداخت یارانه ها همه تایید كردند كه بهتر است این 
اتفاق بیفتد. این توضیحاتي كه امروزه داده مي شود نشانه اي 
از یك نوع عوام فریبي است هیچ توضیح دیگري ندارد و منطق 
اقتصادي ندارد مگر كشورهاي دیگري كه یارانه مي پردازند از 

فروش نفت و گاز این منابع را تامین مي كنند.
 همین الس��اعه 950 هزار میلیارد تومان فقط امكان 
كس��ب درآمد مالیاتي و حذف یارانه ها را از بنگاه هاي 
خصولتي و دولتي داریم اگر كه فقط اینها حذف شوند 
و یارانه هایي كه باید اخذ شوند یارانه هایي بر ثروت باید 
اخذ شود كه نمي شود،  مي توان منابع الزم براي پوشش 

كسري بودجه را تامین كرد.



گروه بازار سرمايه|
بازار سرمايه هفته اي پر نوسان را پشت سرگذشت و پس از 
گذر دو هفته متوالي صعود، اين بار فضاي سياسي انتخاباتي 
و مذاكرات وين باعث شد كه بازار افت ۰.۳ درصدي به خود 
ببيند. اين افت در حالي رخ داد كه برخي از كارشناسان بازار 
سرمايه براين عقيده اند كه تكليف بورس پس از انتخابات 
رياست جمهوري و با نگاه كانديداها به بازار مشخص مي شود 
و حداقل بايد چندهفته اي منتظر ماند. به زعم بسياري از 
تحليلگران، حقوقي هاي بزرگ و به قولي بازارس��ازهاي 
عمده در دو هفته ابتدايي پس از انتخابات ترجيح مي دهند 
كه حضور كم شوري داشته باشند و معامالت بزرگ انجام 
ندهند. در مقابل برخي ديگر از كارشناس��ان مي گويند 
كه بورس بازان كهنه  با پيش بيني ن��رخ دالر و مذاكرات 
وي��ن از صعود ب��ورس اطمينان حاصل ك��رده  و در حال 
خريد سهام اند.رضا محمدي، كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با »تعادل« در خصوص وضعيت بازار مي گويد: 
روند بازار س��رمايه در هفته اي كه گذشت، نزولي و بسيار 
ماليم بود و بازار سرمايه در حال درجا زدن بود يعني يك 
روز مثبت و يك روز منفي بود. در حال حاضر عرضه در بازار 
سرمايه بسيار كاهش و تقاضا افزايش يافته است، اما بازهم 
ابهاماتي ك��ه از آينده وجود دارد ازجمله، توافقي كه هنوز 
صورت نگرفته و صحبت هاي آن هنوز هس��ت و انتخاب 
رييس جمهور و ساير مباحث سبب عدم تثبيت روند بازار 
سرمايه شده است. در روز چهارشنبه عرضه بسيار افزايش 
يافت و احتماالً در هفته آينده نيز ابتداي روز معامالت عرضه 
زياد باش��د، اما از اواسط بازار شنبه، بازار بهتري را خواهيم 
داش��ت. طي روز هاي آينده ابهامات بازار سرمايه كاهش 
خواهد يافت و يكي از ابهامات بورسي، رييس جمهور آينده 
است كه فردا مشخص مي شود. البته رياست جمهوري در 
مردادماه پست دريافت مي كند، اما شعار ها و صحبت هايي 
كه در خصوص بازار سرمايه گفته شده، خوش بيني را به بازار 
سرمايه بازمي گرداند.وي ادامه مي دهد: بحث برجام و ساير 
اتفاقات سياسي نيز كه تأثير مستقيم بر بازار سرمايه دارد 
از ديگر ابهامات بازار سرمايه است. طي هفته هاي گذشته 
سهام برخي از ش��ركت ها كه با منفي بسته شده بودند، با 
منفي ۳۰ -2۰ درصد بازگش��ايي شدند و در صف فروش 
نيز رفتند. با بهتر شدن وضعيت بازار سرمايه، قاعدتاً سهام 
بيشتري طي هفته آينده بازگشايي مي شوند. از طرفي، به 
فصل مجامع هم رسيديم و با تشكيل مجامع، سهام با دامنه 
نامحدود بازگشايي مي ش��وند و به هرحال اميد است كه 
هفته جاري هفته بهتري باشد و ازنظر تكنيكال نيز شيب 
نزولي بازار سرمايه بسيار كاهش يافته است. با نزديك شدن 

به شهريورماه پول هاي پارك شده موجود در بازار سرمايه 
وارد بورس مي ش��وند. همچنين حقوقي هايي كه در اين 
مدت كاري انجام ندادند نيز اقدام به خريد سهام مي كنند. 
در حال حاضر اكثر سهام در ناحيه حمايتي و كف قيمتي 
هستند و ليدر هاي بازار سرمايه و بسياري از سهام نيز بعد از 
مجمع با منفي  بازگشايي مي شوند كه اين سبب روان شدن 
معامله مي شود.  محمدي درنهايت مي گويد: همچنين 
انتشار گزارش هاي ماهانه و تحليل هايي كه در سودهاي 
شركت هاي مختلف ازجمله، شركت پااليشگاهي صورت 
گرفته نيز نشان دهنده وضعيت خوب بازار سرمايه است. 
هفته گذشته مجدد شاهد كاهش نرخ بين بانكي بوديم، اميد 
است كه اين روند ادامه دار باشد و كاهش نرخ بين بانكي هم 

پول را به سمت بازار روان كند.

      رشد قيمتي سهام
حام��د علي محمد، كارش��ناس بازار س��رمايه مي گويد: 
موضع گيري هاي بين المللي دولت جديد مهم ترين متغير 
تأثيرگذار بر بازار سرمايه محسوب مي شود. مباحث مربوط 
به برجام و نحوه تعامل كشور با دنيا تعيين كننده مسير بازار 
سرمايه است. آنچه موضوع انتخابات را براي بازار مهم جلوه 
مي دهد، موضوعات سياسي است و انتخاب فردي خاص 
به عنوان رييس دولت نمي تواند تأثير چنداني بر عملكرد 
آت��ي بازار بگذارد. رويكرد دولت جديد نس��بت به برجام، 
بازار ارز و نوس��انات قيمت دالر را با تغييرات جدي مواجه 
مي كند. افزايش قيمت دالر يكي از محتمل ترين اتفاقات 
اقتصادي بعد از انتخابات است. بر همين اساس با افزايش نرخ 

ارز، بازار هاي ديگر ازجمله بورس نيز دستخوش تغييرات 
جديدي خواهند شد. در يك سال اخير نيز بازار سهام تحت 
تأثير قيمت دالر با نوسانات بي شماري همراه بوده است. 
افزاي��ش نرخ دالر همراه با به وج��ود آمدن تورم انتظاري 
زمينه ساز رشد قيمت سهام به خصوص سهام شركت هايي 
كه با بيشترين افت قيمت دست به گريبان هستند مي شود. 
صنايعي كه از اواخر سال 1۳98 با رشد قيمت دالر رونق 
يافتند بازهم با روند صعودي قيمت ارز، فاز جديدي از رونق و 
افزايش قيمت را تجربه مي كنند. درحالي كه دولت روحاني 
وعده دالر 1۵ هزارتوماني را داد، شواهد گوياي چيز ديگري 
است. به نظر نمي رسد با استقرار دولت جديد نيز قيمت دالر 
به محدوده هاي حمايتي وعده داده شده برسد. با اين اوصاف 
بعد از انتخابات و با محقق ش��دن اين شرايط، بازار برخي 

سهم ها مي تواند تا ۵۰ درصد رشد داشته باشد.

     تنها روز سبز تاالر شيشه اي
طي هفته اخير بازار س��رمايه تنها يك روز سبز را تجربه 
كرد. درمجموع شاخص كل بورس تهران چهار هزار واحد 
معادل با ۰.۳ درصد افت كرد. همچنين بازار سهام شاهد 
چهار روز سرخ بود. در روز شنبه، شاخص كل كار خود را با 
افت هفت هزار واحدي آغاز كرد. در روز بعد نيز همچنان 
ش��اخص با افت مواجه شد. س��رانجام روز دوشنبه اولين 
سبزپوشي شاخص با رشد 9 هزار واحدي اتفاق افتاد. اما 
رش��د آن ادامه پيدا نكرد و پرونده شاخص در اين هفته با 
افت دو هزار واحدي در روز چهارشنبه بسته شد.شاخص 
كل بورس تهران درمجموع چهار هزار واحد افت كرد و از 

ارتفاع يك ميليون و 1۵1 هزار واحد به يك ميليون و 1۴۷ 
هزار واحد رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن با افت 2.۶ 
درصدي روبرو شد. شاخص كل فرابورس نيز چهار روز قرمز 
و يك روز سبز را تجربه كرد و درمجموع 189 واحد معادل 
يك درصد افت كرد.نمادهاي »خعم��را« با ۳۳.2 درصد، 
نماد »باران« با 29.8 درص��د و نماد »ولكار« با 2۵ درصد 
بيشترين بازدهي را طي اين هفته ثبت كردند. در سمت 
ديگر، »لكما« با ۵۶ درصد، »س��صفها« با ۴2.۷ درصد و 
»واحصا« با ۳۳.۷ درصد سهامداران خود را نقره داغ كردند.
متوس��ط ارزش معامالت اين هفته به حدود س��ه هزار و 
۵۵ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به هفته پيش حدود 
2۰ درصد كاهش يافته است. همچنين بيشترين ارزش 
معامالت هفته با سه هزار و ۵۴۳ ميليارد تومان متعلق به روز 
سه شنبه، 2۵ خردادماه و كمترين ارزش معامالت با دو هزار 
و ۴8۶ ميليارد تومان متعلق به روز يكشنبه بود.بيشترين 
معامالت بورس و فرابورس در هفته اي كه گذشت به گروه 
»خودرو و ساخت قطعات« تعلق داشت به طوري كه دو هزار 
و ۷۰۵ ميليارد تومان فقط در اين بخش جابه جا شد، گروه 
»فلزات اساسي« با معامالت دو هزار و ۷2 ميليارد توماني 
دوم ش��د و »فرآورده هاي نفتي« با ه��زار و ۳9۵ ميليارد 
تومان در جايگاه س��وم قرار گرفت.در اين هفته تنها سه 
گروه بادل خوش بازار را ترك كردند. گروه »فرآورده هاي 
نفتي« با 2.1 درصد، گروه »ساير واسطه گري هاي مالي« با 
1.8 درصد و گروه »استخراج كانه هاي فلزي« با يك درصد 
رشد پربازده ترين گروه هاي اين هفته بودند. در طرف ديگر 
كم بازده ترين گروه ها به ترتيب »ساخت دستگاه ها و وسايل 
ارتباطي« با منفي ۳۰.۶ درص��د، »محصوالت كاغذي« 
با منفي 1۵.۴ درصد و »اس��تخراج زغال سنگ« با منفي 
12.9 درصد به ثبت رس��يدند.در هفته اي كه گذشت در 
هيچ روزي بازار با ورود پول روبرو نش��د. همچنين در سه 
روز ابتدايي بازار برشدت خروج پول نيز افزوده شد. اما اين 
روند در روز چهارشنبه با كاهش شدت خروج پول متوقف 
شد. درمجموع اين هفته خالص فروش حقيقي ها حدود 
هزار و ۶8۷ ميليارد تومان از خريدشان بيشتر بود. گفتني 
است اين هفته گروه »ساير محصوالت كاني غيرفلزي« با 
28 ميليارد تومان و گروه »قند و شكر« با چهار ميليارد تومان 
و گروه »ساير واسطه گري هاي مالي« با سه ميليارد تومان 
طعم ورود پول را چشيدند. در طرف ديگر گروه هاي »فلزات 
اساس��ي« با ۳8۶ ميليارد تومان و »بانك ها و موسس��ات 
اعتباري« با ۳۵۵ ميلي��ارد تومان و »فرآورده هاي نفتي« 
با 1۳۴ ميليارد تومان به ترتيب بيشترين تغيير مالكيت 

حقيقي به حقوقي را ثبت كردند.
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بورس كاال ميزبان اتفاقات جديد
در هفت��ه اي ك��ه گذش��ت ش��اهد رويداده��ا و 
اظهارنظرهاي مختلفي در حوزه بورس كاالي ايران 
بوديم كه مهم ترين عناوين آنها به خروج سيمان از 
نظام قيمت گذاري دس��توري، رشد توليد و كاهش 
داللي  مسكن به كمك بورس، اس��تقبال از عرضه 
خ��ودرو در ب��ورس كاال و همچني��ن عرضه متري 
مسكن طرح حمايتي از قشر آسيب پذير اختصاص 
داش��ت.امير تقي خان تجريشي مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري گروه توس��عه ملي با اعالم اين خبر 
كه سيدكو درصدد افزايش عرضه انواع محصوالت 
سيماني طي روزهاي آتي در بورس كاالست گفت: 
عرضه س��يمان در بورس كاال س��رآغازي بر پايان 
قيمت گذاري دستوري اين كاالي استراتژيك در بازار 
داخلي و در آينده در بازارهاي صادراتي و بين المللي 
خواهد بود.مصطفي طاهري با بيان اينكه طرح توسعه 
و توليد پايدار زنجيره فوالد كه در كميسيون صنايع و 
معادن بررسي شده و اكنون در نوبت صحن علني قرار 
دارد گفت: در اين طرح، فوالد در بورس كاال عرضه 
شده و بنابراين قيمت  گذاري دستوري به كلي كنار 
مي رود و عرضه فوالد براساس قوانين حاكم در بورس 
صورت مي گيرد. عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس افزود: بايد شرايطي فراهم شود كه محصوالت 
فوالدي به صورت كامل در بورس عرضه شوند در اين 
صورت مي توان انتظار كاهش توام با تعادل قيمت ها 
را داشته باش��يم.وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
عرضه مس��كن در بورس كاال مي تواند زمينه رشد 
توليد، بهبود معامالت، شفافيت قيمت ها و كاهش 
داللي ها را فراهم كند. فرهاد دژپسند اظهار داشت: 
جهت گيري درس��ت در بخش مسكن بايد هدايت 
منابع به بخش توليد مسكن باشد كه ابزارهاي مالي 
بازار سرمايه از جمله س��ازوكار بورس كاال مي تواند 
در اين زمينه اثرگذار باشد.عليرضا ناصرپور معاون 
توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران 
به ظرفيت هاي بورس كاال در حوزه معامالت امالك 
و مستغالت پرداخت و اظهار داشت: تابلوي امالك و 
مستغالت، جايگزين مناسبي براي معامالت امالك 
و مستغالت سازمان ها و نهادهاي عمومي بر مبناي 
عرضه و تقاضاس��ت كه روند پذي��رش و معامالت 
امالك در اين بخش رو به رشد است. در حوزه فروش 
متري مسكن در قالب اوراق سلف موازي استاندارد 
نيز اصالح برخي مقررات با هماهنگي هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل پاياني قرار 
دارد.غالمرضا س��المي كارش��ناس اقتصاد مسكن 
معتقد است كه عرضه مسكن در بورس كاال به شكل 
اوراق كه به پيش فروش متري مسكن معروف شده، 
مي تواند طرحي حمايتي از افرادي باش��د كه توان 
اقتصادي براي خريد مسكن را ندارند و از سوي ديگر 

به توسعه و توليد مسكن در كشور كمك كند. 

 رشد چشم گير ورود مردم
 به بازار سهام

 در نشست رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعضاي 
شوراي مش��ورتي بورس، موضوعات و سرفصل هاي 
مربوط به »بسته سياستي پشتيباني و مانع زدايي بازار 
س��رمايه از توليد« و »طرح ارتقاي جايگاه و عملكرد 
بازار سرمايه« ارايه شد و موردبحث و بررسي اعضاي 
شورا قرار گرفت. محمدعلي دهقان دهنوي با تأكيد 
بر اين نكته كه ساختار، نيرو و امكانات سازمان بورس 
باي��د با اندازه و حجم امروز بازار س��رمايه و مس��ائلي 
كه با آن روبرو اس��ت مورد بازبيني و متناسب سازي 
قرار گيرد، خاطرنشان كرد: اين ظرفيت ها نه تنها در 
ساختار س��ازمان بورس بلكه بايد در همه اركان بازار 
ايجاد ش��ود تا به نيازهاي موجود پاسخ مناسبي داده 
ش��ود.وي با اشاره به ارايه دو طرح كلي در اين حوزه از 
سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: يكي 
از اين طرح ها در مركز پژوهش سازمان بورس باهدف 
آسيب شناس��ي مس��ائل و چالش هاي بازار سرمايه 
پيرامون ايفاي نقش پشتيباني و مانع زدايي از توليد 
تهيه شده و طي آن راهكارهايي براي بيش از ۴۰ الي ۵۰ 
مورد از چالش ها و مسائل بازار سرمايه، پيش بيني شده 
است.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در 
اقدامي ديگر، مقرر شد در طرحي با عنوان طرح ارتقاي 
جايگاه و عملكرد بازار س��رمايه، ل��زوم و نحوه تدوين 
برنامه بهبود جايگاه و عملكرد بازار س��رمايه مطرح و 
مسائل و مشكالت طرح ش��ده در قالب كارگروه هاي 
تخصصي و با حضور كارشناسان، صاحب نظران، فعاالن 
بازار سرمايه و مديران بخش هاي مختلف موردبررسي 
قرار گيرد.دهق��ان دهنوي افزود: ازاي��ن رو در ادامه 
جلسات شوراي مشورتي، امروز، نظرات و پيشنهاد ها 
اعضاي شورا، طرح و اولويت موضوعات مطرح شده، 
موردبررسي قرار گرفت. ضمن اينكه موارد ديگري 
نيز از سوي اعضاي شورا به عنوان موضوعاتي كه بايد 
در اين مقطع زماني از سوي سازمان بورس در اولويت 
قرارگرفته و پيگيري شود، توسط اعضا مورد طرح قرار 
گرفت.وي ازجمله پيشنهاد ها و اولويت هاي ارايه شده 
در اين جلسه را به اين ترتيب اعالم كرد: تنظيم روابط 
درون بازار سرمايه، تقويت روابط اركان بازار و روابط 
بورس ها با سازمان بورس، تسهيل فرايندهاي مربوط 
به تأمين مالي، تقويت نقش نظارتي سازمان بورس 
در بازار سرمايه، بهبود سامانه هاي نظارتي، توسعه 
آموزش و فرهنگ سازي، بهبود ساختار سازماني و 
منابع انساني سازمان بورس، بين المللي شدن بازار 
سرمايه، توسعه ابزارهاي مشتقه و كمك به تقويت 
و بازگشت اعتماد س��رمايه گذاران به بازار سرمايه. 
به گفته رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اين 
موارد به طور مفصل در طرح هاي توسعه اي سازمان 
گنجانده شده و سازوكار اجرايي شدن آنها در جلسات 

بعدي اين شورا ارايه خواهد شد.

كارشناسان بازار سهام بررسي مي كنند

بورسازانتخاباتاستقبالميكند؟

مدیرعامل:اهدافوچشماندازفوالدخوزستاندرسال1400
شرکت فوالد خوزستان در سال 1399 دستاوردهای 
فراوانی در حوزه تولید، مسوولیت های اجتماعی و 
طرح های توس�عه داش�ته اس�ت. همچنین اين 
مجموعه در س�ال 1400 برای رس�یدن به اهداف 
چش�م اندازی برای خود ترس�یم نموده است. در 
همین راس�تا و برای آشنايی بیش�تر با موارد ذکر 
ش�ده، گفت و گوی صمیمانه با مديرعامل شرکت 
فوالد خوزستان داشته ايم که در ادامه می خوانید.

  فوالد خوزستان در سال 1399 چه موفقیت هايی 
را در حوزه تولید داشته است؟

در س��ال 1۳99 با محدوديت ه��ای بس��ياری مواجه 
بوديم. تش��ديد تحريم های ظالمانه از يک س��و، شيوع 
ويروس کرونا و محدوديت های مختلف از سويی ديگر و 
همچنين محدويت های چندباره اس��تفاده از برق باعث 
شد، سختی های بسياری متوجه فوالد خوزستان شود. 
وجود هر يک از محدوديت ها به تنهايی می توانست توليد 
را با چالش جدی مواجه کند. اما به لطف پروردگار و همت 
مثال زدنی کارکنان مجموعه فوالد خوزستان موفق شديم 

به ميزان توليد برنامه پيش بينی شده، دست پيدا کنيم.
  وضعیت فروش داخلی و صادراتی ش�رکت را در 

سال گذشته چطور ارزيابی می کنید؟
توليد ش��رکت فوالد خوزس��تان بر پايه صادرات است. 
محصوالت اين مجموعه در اقص��ی نقاط جهان خريدار 
دارد. حض��ور در بازارهای بين المللی باعث حفظ جايگاه 
کش��ور در ميان توليدکنندگان بين المللی می ش��ود. از 
طرفی سياست های وزرات صمت مبنی بر اولويت تامين 
شرکت های نوردی داخلی باعث شده، ميزان صادرات با 
تغييراتی همراه شود. به طور متوسط پنجاه درصد توليد 
مجموعه فوالد خوزستان در س��ال 1۳99 صادر شد و 
مابقی در اختيار شرکت های نوردی داخلی قرار گرفت. 
بخش اعظمی از درآمدهای ارزی در س��امانه نيما تزريق 
شد و مقداری هم به تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز شرکت 
اختصاص يافت. مجموعه فوالد خوزستان، همواره متعهد 

به پيروی از سياست های وزارت صمت است.
  فوالد خوزس�تان در سال گذشته چه طرح های 
توس�عه ای را در واحد های زي�ر مجموعه افتتاح 

کرده است؟
توس��عه رمز توليد پايدار اس��ت. برای دستيابی به توليد 
بيشتر و حفظ جايگاه در بازارهای داخلی و خارجی، بايد به 
سمت نوسازی و توسعه تجهيزات گام برداشت. مهم ترين 
طرح افتتاح ش��ده در سال گذش��ته، راه اندازی کارخانه 
گندله سازی شهيد سليمانی )سيميدکو( بود. اين طرح با 
هدف تکميل زنجيره فوالد و با سرمايه گذاری 11۵ ميليون 
يورويی مجموعه فوالد خوزستان طراحی و راه اندازی شد. 
اين کارخانه ظرفيت توليد ساالنه پنج ميليون تن گندله را 
دارد که در فاز اول ظرفيت دو ميليون ۵۰۰ هزار تنی آن 
به بهره بردای رسيد و برای 1۵۰۰ تن به طور مستقيم و 
غير مستقيم ايجاد اشتغال کرد. از ديگر طرح های در دست 

اقدام می توان به: سرمايه گذاری برای راه اندازی کارخانه 
فوالدسازی شادگان، کارخانه مگا مدول آهن اسفنجی 
)زمزم ۳(، احداث پس��ت برق فش��ار ق��وی ۴۰۰/2۳۰ 
کيلوولت، تکميل فرآيند پس��اب صنعتی و توسعه طرح 

جمع آوری دود اشاره کرد.
  ف�والد خوزس�تان چ�ه اقدامات�ی را در جهت 
بومی سازی خطوط تولید انجام داده و يا در دستور 

کار دارد؟
دس��تيابی به آخرين فناوری روز دني��ا در خطوط توليد 
صنعت فوالد و نورد و بکارگيری فناوری جديد در صنايع 
فوالدی برای رقابت جهانی کامال ضروری اس��ت. ايران با 
توجه به معادن سنگ آهن، شرکت های متعدد فوالدی و 
نوردی و انرژی فراوان اين ظرفيت را دارد که با بهره گيری 
از فناوری نوين در اين صنعت به يکی از کانون های اصلی 
توليد فوالد جهان تبديل شود. شرکت فوالد خوزستان از 
بدو تاسيس اقدام به تشکيل مديريت ساخت و سفارشات 
با هدف بومی سازی قطعات کرد و شناسايی توليدکنندگان 
داخلی و تهيه تجهيزات مورد نياز صنعت فوالد از داخل 
کشور را در دس��تور کار قرار داده است. طراحی به روش 
مهندسی معکوس، استعالم ساخت و کنترل کيفيت از 
جمله مهم ترين فعاليت ه��ای اين مديريت بود از طرفی 
اين شرکت بخش��ی از تجهيزاتی که امکان ساخت آن از 
داخل کشور امکان پذير است را در نمايشگاه های مختلف 
معرفی کرده تا با افراد حقيقی و حقوقی که توانايی ساخت 
و توليد آن را دارند، همکاری کند. در اين سال ها، عالوه بر 
دعوت از توليدکنندگان داخلی، با سازمان های مختلف از 
جمله: پارک های علم و فناوری، دانش��گاه و شرکت های 
دانش بنيان ارتباط مس��تقيم برقرار کرده ايم. همچنين 
به دانش��گاه ها اعالم کرديم، از طرح ها و پايان نامه هايی 
مرتبط با صنعت فوالد در مقاطع کارشناس��ی ارش��د و 
دکترا حمايت کام��ل می کنيم. ثمره  اي��ن ديدگاه تا به 
امروز، بومی سازی 2۵ هزار قطعه مورد نياز اين صنعت 
در ش��رکت فوالد خوزستان بوده است. بس��ياری از اين 
تجهيزات نيز پس از آزمودن و ارزيابی در چرخه توليد بکار 
گرفته شدند؛ به  طوری  که سفارشات آن ها از خارج کشور 

برای هميشه لغو شد.
  با توجه به ش�عار س�ال )تولید، پش�تیبانی ها و 
مانع زدايی ها(، از نظر شما مهم ترين موانع تولید در 
صنعت فوالد چیست؟ اين موانع و چالش ها، چگونه 
بر تولید و توسعه در صنعت فوالد تأثیر گذاشته اند؟ 

توليد و مصرف فوالد امروزه يکی از ش��اخص های اصلی 
توسعه يافتگی کشورها به ش��مار می آيد. صنايع فوالد 
در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ايفا 
می کند. در چهار دهه اخير در کشور بالغ بر 1۵۰ ميليون 
تن فوالد خام توليد و 2۰۰ ميليون تن فوالد مصرف شده 
اس��ت. توليد فوالد در دو بخش مصرف داخل و صادرات 
مورد ارزيابی قرار می گيرد. توجه به مصرف داخل اولويت 
اول فوالدسازان قرار دارد. اما به لحاظ توجه به صادرات با 
نگاه حضور در بازارهای بين الملل و ارزآوری، شرکت های 

فوالدی را به سرمايه گذاری به منظور حضوری قدرتمند 
در بازارهای بين المللی ترغيب کند. يکی از موانعی که در 
س��ال های اخير بر صادرات متناوب محصوالت فوالدی 
سايه انداخته، قوانين و دستور العمل های پی در پی و بعضا 
متفاوت از يکديگر است. اين شرايط باعث سردرگمی و 
ايجاد مشکالت در بحث صادرات است. انتظار صنعت فوالد 
از دولتی ها حمايت در جهت توس��عه و حضور مقتدرانه 
در بازارهای جهانی اس��ت. قطعا با تکيه بر خرد جمعی و 
اس��تفاده از خبرگان بخش فوالد، به راحتی می توان نياز 
س��االنه  داخلی را برآورد کرد و م��ازاد آن را برای صادرات 
برنامه ريزی کرد. مرغوبيت توليد شمش فوالدی شرکت 
فوالد خوزستان، باعث ايجاد رغبت در مشتريان جهانی 
شده است. با ايجاد موانع داخلی نبايد چنين فرصت طاليی 

را بی اثر کرد.
  فوالد خوزس�تان چه برنامه هايی را برای س�ال 

پیش رو در دستور کار دارد؟
يک دهه است که رهبر معظم انقالب شعارهای هر ساله 
را با موضوع توليد و اقتصاد و رويکردهای اقتصاد مقاومتی 
انتخاب م��ی نمايند که حکايت از نگاه دقيق ايش��ان به 
پيش ش��رط های توليد و حمايت از توليد دارد. شايد هم 
يک��ی از دغدغه های معظم له در اين س��ال ها پويايی در 
اقتصاد و توليد بوده که با نام گذاری ايشان در اين سال ها 
اين موضوع بيشتر نمايان و مشهود شده است. سال گذشته 
به نام جهش توليد نام گذاری ش��د. در اين س��ال، سعی 
کرديم با پيروی از منويات مقام معظم رهبری و بکارگيری 
تمامی ظرفيت ها عليرغ��م محدوديت های مختلف، در 
توليد س��االنه خود افق باالتری را از لحاظ کمی و کيفی 
نسبت به برنامه توليد محقق کنيم. همچنين امسال نيز 
که ايشان دستور پشتيبانی و مانع زدايی از توليد را صادر 
نموده اند، عالوه بر حف��ظ روند توليد پايدار و تالش برای 
ارتقای آن، در حمايت از تامين کنندگان و توليدکنندگان 
داخلی برنامه جدی داريم و گام های اساسی برمی داريم و 
بدون شک سال 1۴۰۰ نيز، منويات و بيانات مقام معظم 

رهبری را نصب العين قرار می دهيم. سعی مجموعه فوالد 
خوزستان بر رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت است. به 
عقيده  بنده داشتن تفکر و روحيه جهادی الزمه  تحقق شعار 

سال 1۴۰۰ است.
  برای اينکه از چالش های صنعت فوالد، مانع زدايی 
صورت گیرد و مسیر اعتالی اين صنعت هموارتر 

شود، چه راهکارهايی را پیشنهاد می کنید؟
مهم ترين رکن بازگشت نهادهای نظارتی به اصل خويش 
اس��ت. س��پردن اداره  بازار به فعالن ح��وزه و بکارگيری 
نخبگان هر صنعت در تعريف سياست گذاری و پيشبرد 
اهداف موثرترين روش به حس��اب می آيد. نقش دولت 
و مجلس می تواند نظارتی و تعيين کننده  سياست های 
کلی باشد. از طرفی دولت می تواند در ايجاد زمينه حضور 
موفق ش��رکت های فوالدی و ديگر صناي��ع در بازارهای 
بين الملل رايزنی کند. ايجاد فرصت های سرمايه گذاری، 
ترغيب بخش خصوصی، بکارگيری معافيت های صادراتی 
و مواردی از اين دست، می تواند به شکوفايی صنعت کمک 
شايانی کند. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، توجه به 
بخش صنعت فوالد با نگاه ارزآوری، به جايگزينی اين بخش 
به جای تکيه به درآمدهای نفتی منجر می   شود. صنعت 
فوالد ايران از پتانسيل بالقوه ای برای رشد برخوردار است. 
انرژی ارزان، نيروی انسانی ارزان و متخصص، دسترسی به 
دريا و وجود نسبی مواد اوليه و... سرمايه گذاری در صنعت 
فوالد ايران را می تواند جذاب و عرضه رقابتی فوالد در بازار 

جهانی را تسهيل کند.
  ش�رکت های فع�ال در زنجی�ره فوالد ب�ه کدام 
پشتیبانی ها نیاز ضروری دارند؟ لطفاً توضیح دهید.

معدن، شمش فوالد و در نهايت نوردکاران سه رکن اصلی 
زنجيره فوالد را تشکيل می دهند. مديريت هزينه يکی از 
اصلی ترين چالش های اين سه رکن است. تعامل اين سه 
رکن بايد به گونه ای باشد که به جای تعارض منافع، تعاملی 
دوسويه شکل بگيرد. محصوالت معدنی و شمش فوالدی 
در بازار بورس حضوری فعال دارند و به نوعی می توان گفت: 

عرضه و تقاضای اين دو محصول مش��خص و در نهايت 
قيمت نهايی در بازار تعيين می ش��ود. اين مهم در مورد 
نوردی ها کمی مبهم است. در واقع محصول نهايی صنعت 
فوالد تابعی از عرضه و تقاضا نيست. قيمت گذاری منطقی 
فروش کنسانتره و گندله در زنجيره فوالد، قيمت گذاری 
منطقی و متوازن محصوالت زنجيره فوالد از سنگ آهن تا 
شمش و نورد، تأمين ارز مورد نياز جهت حمايت از توليد و 
اجرای پروژه های توسعه ای و زيرساخت، رفع موانع گمرکی 
و ثبت سفارش ها، بهبود و توسعه زيرساخت حمل ونقل 
دريايی و ريلی و ايجاد زيرساخت های تأمين انرژی مورد 
نياز توليد و پروژه های صنعتی و زيربنايی توسعه ای می تواند 
به ترغيب حضور بيشتر سرمايه گذاری در صنعت فوالد 

منجر شود.
  سال گذشته، شرکت های فوالدی با چالش هايی 
در ح�وزه تنظی�م ب�ازار داخل�ی، ص�ادرات و 
محدوديت های مربوط به آن، مش�کالت گمرکی 
و نحوه بازگشت ارز روبرو بودند. آيا اين مشکالت 
کمرنگ تر شده است؟ انتظارات شما در اين حوزه ها 

چیست؟
همانطور که قبال هم گفتم، حضور در بازارهای بين المللی 
می تواند به کس��ب جايگاه و تثبيت صنعت فوالد کشور 
در بازاره��ای جهانی منجر ش��ود. هرگونه تنش داخلی 
باع��ث به خطر افتادن و حتی حذف از بازار می ش��ود. در 
سال های اخير تشديد تحريم و محدوديت های مبادالت 
بانکی باعث شده حضور در بازار جهانی سخت تر شود. اما 
محدوديت های داخلی به مراتب مش��کالت بيشتری را 
بوجود اورده است. در واقع نوعی خودتحريمی. سياست 
توس��عه صادرات با افزاي��ش به��ره وری و رقابت پذيری 
رابطه ای نزديک دارد. اصوال بنگاه  توليدی بدون بهره وری 

قادر به رقابت در بازارهای جهانی نيست.
درصورتی که سياست توسعه صادرات به صورت جدی و 
مستمر دنبال شود، به واسطه توسعه بازار و افزايش مقياس 
توليد و کاهش شکاف فناوری، به تدريج توان رقابت پذيری 
بنگاه های داخلی افزايش خواه��د يافت. اصالح محيط 
کس��ب وکار در مقدماتی ترين ش��کل آن نيازمند اتخاذ 
تصميم های سخت از س��وی دولت هاست که متاسفانه 
مورد توجه قرار نمی گيرد. فرآيندهای مرتبط با گمرک، 
ثبت س��فارش و نظام ارزی به هيچ عنوان پاس��خگوی 
کسب وکارهای صادراتی نيستند. چالش های اصلی صنعت 
فوالد به چهار مساله حمل  و  نقل، ظرفيت های بندری، آب 
و کسری س��نگ آهن برمی گردد. از دولت انتظار می رود 
نقش اصلی يعنی برنامه ريزی و تعيين سياست های کالن 

را ايفا کند.
  چال�ش تقريب�ًا دائمی ش�رکت های ف�والدی، 
دسترسی پايدار به مواد اولیه خصوصًا سنگ آهن 

است. چگونه می توان اين تهديد را از بین برد؟
ب��رای توليد ۵۵ ميلي��ون ُت��ن ف��والد، تقريب��ًا بايد به 
توليد 1۵۶ ميليون ُتن سنگ آهن برسيم. با توجه به ميزان 
توليد فوالد در سال 1۴۰۰، در حلقه گندله و کنسانتره 

آهن و به ويژه کنسانتره، کسری خواهيم داشت. علت اين 
کسری نيز به کاهش سرمايه گذاری در بخش سنگ آهن 
برمی گردد. در زنجيره فوالد، ميزان س��رمايه گذاری در 
بخش معدن به نس��بت احداث ش��رکت های فوالدی و 
نوردی کمتر بوده اس��ت. بايد به س��مت ايجاد توازن در 
ميزان توليد س��نگ آهن و محصوالت فوالدی حرکت 
کرد. البته در چند سال اخير، برخی از معدنی ها به سمت 
احداث کارخانه های فوالدی سوق پيدا کرده اند. اين رويه 
شايد به ظاهر و با نگاه منطقه ای خوشايند به نظر برسد، 
ولی از نگاه علمی و ب��ا توجه به بافت جفرافيايی، ادامه ی 
اين روند با صدمات جبران ناپذير زيست محيطی همراه 
خواهد بود. صنعت فوالد، وابستگی مستقيم به آب دارد. 
از لحاظ جانمايی مجاورت و دسترسی به آب، مهم ترين 
رکن تعريف و احداث طرح های فوالدی اس��ت. از طرفی 
مع��ادن کش��ورمان در مکان هايی واقع ش��ده اند که به 
لحاظ دسترس��ی به آب شرب هم دچار مشکل هستند، 
در چنين ش��رايطی که منطقه با تنش آبی مواجه است، 
احداث شرکت های فوالدی با توجيه بعد مسافت با منطق 
و کار علمی س��ازگاری ندارد. بايد بخش خصوصی را به 
سرمايه گذاری در بخش اکتشاف و بهره برداری از معادن 
ترغيب کرد. البته بايد در اين ميان س��هم معادن از سود 
نهايی زنجيره به ش��کل عادالنه تعيين ش��ود. يعنی اگر 
نياز  ش��رکت های فوالدی و نوردی به سنگ آهن باعث 
شود، شرکت های معدنی از صادرات صرفنظر کنند، بايد 

سود شرکت های معدنی جبران شود.
  چشم انداز صنعت فوالد ايران در قرن جديد که 
امسال س�ال نخست آن اس�ت را چگونه ارزيابی 

می کنید؟
در کش��ور ايران ت��ا افق 1۴۰۴ توليد ۵۵ ميليون تن 
فوالد با نگاه به بازارهای جهانی تعريف شده است. برای 
دستيابی به چنين رقمی چند فاکتور مدنظر است. تامين 
سنگ آهن که در س��وال قبل توضيح داده شد. توسعه 
زيرساخت های کش��ور ش��امل: حمل و نقل جاده ای و 
ريلی، آب، ب��رق، گاز و تجهيزات معدنی بايد مورد توجه 
قرار گيرد. ميزان سرمايه گذاری مورد نياز برای دستيابی 
به ظرفيت ۵۵ ميليون تن فوالد در س��ال 1۴۰۴ بالغ 
بر 8.1 هزار ميليارد يورو برآورد شده که حدود 2.8 هزار 
ميلي��ارد يورو برای ش��مش ف��والد و دو ه��زار ميليارد 
يورو برای آهن اس��فنجی و1.۳ هزار ميليارد يورو برای 
گندله س��ازی و در نهايت 1.۶ هزار ميلي��ارد يورو برای 
کنسانتره سنگ آهن بايد مهيا شود. تحقق اهداف سند 
چشم انداز 1۴۰۴ در بخش فوالد، نيازمند تکميل زنجيره 
ارزش از مع��دن تا انتقال محموله ها ب��ه بازارهای هدف 
است. ايجاد تناسب بين صادرات و واردات در حوزه فوالد 
می تواند به تحقق افق 1۴۰۴ کمک کند. فوالد خوزستان 
مصمم است با در نظر گرفتن شرايط بازار و تکيه بر توليد 
با کيفيت عالوه بر حفظ جايگاه در بازارهای بين الملل و 
تامين داخل، نسبت به تعريف و اجرای طرح های تکميلی 

و توسعه ای اقدام کند.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي ك��ه صنعت پيمان��كاري ايران در آس��تانه 
ورشكستگي اس��ت، وزير راه و شهرسازي در سفر به 
سوريه با نخست وزير، وزير مسكن و وزير اقتصاد اين 
كشور ديدار و درباره سازوكارهاي عملي براي ارتقاي 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري به ويژه در حوزه عمران 
و ساخت و ساز رايزني كرد. اين رايزني اگر چه ديرهنگام 
ارزيابي مي ش��ود، اما در صورتي كه به بار بنشيند و از 
سوي دولت آتي نيز پيگيري شود، مي تواند تا كمك 

بزرگي به صنعت پيمانكاري كشور تلقي شود.
محمد اس��امي، وزير راه و شهرس��ازي كه رياس��ت 
كميس��يون مشترك اقتصادي دو كش��ور را برعهده 
دارد، در اين ديدارها گفت: آنچه را كه در گذشته تفاهم 
كرديم، مرور مي كنيم و تصميماتي را كه الزم هست 

را مي گيريم.
وي ادامه داد: در خصوص پيش��برد طرح هايي كه در 
ارتباط با برنامه بازسازي اس��ت، با مقامات سوري به 
گفت وگو نشستيم. همچنين طرح هايي كه در دست 
اجرا داريم، مورد ارزيابي قرار گرفت و براي ما مس��اله 
حائز اهميت اين است كه سازوكارهايي را فراهم كنيم 
كه در قالب آن ها؛ ش��ركت هاي ايراني اعم از مشاور، 
توليد كننده مصالح و لوازم و پيمانكار در سوريه بتوانند 

نقش ايفا كنند.
حسين عرنوس، نخست وزير س��وريه نيز در ديدار با 
هيات اقتصادي كشورمان، از حمايت هاي همه جانبه 
جمهوري اس��امي ايران از كشورش در زمان جنگ 
قدرداني و بر ضرورت ادامه هم پيماني دو كش��ور در 

برنامه سازندگي سوريه تاكيد كرد.
سهيل عبداللطيف س��وري، وزير مسكن سوريه نيز 
تصريح كرد: گس��ترش همكاري ه��ا در زمينه هاي 
مختلف و مشاركت جمهوري اسامي ايران در برنامه 
سازندگي مرحله پسا بحران در سوريه مورد تاكيد دو 

طرف بود.
سامر الخليل، وزير اقتصاد سوريه نيز درباره چشم انداز 
روابط دو كشور در مرحله پسا بحران گفت، توافقنامه 
هم��كاري اقتصادي راهبردي دراز مدتي را در س��ال 
۲۰۱۹ امضا كرده ايم و امروز درصدديم تا گامي جدي 

در مسير اجراي مفاد اين توافقنامه برداريم.
رايزني وزير راه شهرس��ازي كشورمان با وزيران حوزه 
اقتصاد س��وريه فرصتي ش��د تا دو طرف، چارچوب 
نقشه راه همكاري هاي مشترك را براي مرحله آينده 

ترسيم كنند.

     صنعت پيمانكاري در آستانه ورشكستگي
به گزارش »تعادل«، ديدار مس��ووالن ارشد ايران و 
س��وريه با هدف ارتقاي همكاري هاي اقتصادي در 
شرايطي صورت گرفته است كه صنعت احداث و نظام 
پيمانكاري در ايران با سابقه اي افزون بر نيم قرن، در 

آستانه ورشكستگي است.
به گ��واه آمارهاي س��ازمان تامي��ن اجتماعي، اين 
صنعت با ۲.۲ ميليون نفر پرداخت كننده حق بيمه، 
بزرگ ترين گروه در ميان گروه هاي شغلي است و با 
درنظرگرفتن خانوارهاي تحت پوشش و همچنين 
صنايع وابس��ته، بخش بزرگي از جمعيت كش��ور را 

تحت پوشش قرار مي دهد.
در سال هاي گذشته به ويژه طي دو سال اخير، تورم، 
تحريم هاي بين المللي، تصميمات خلق الس��اعه و 
نيز ش��يوع كوويد۱۹، اين صنعت مهم را در آستانه 

ورشكس��تگي و اضمحال ق��رار داده به گونه اي كه 
امروز مهم ترين دغدغه فعاالن اين صنعت، مس��اله 

بقاي اين صنعت است . 
اضمحال اين صنعت عاوه بر اثرات س��و بر جامعه 
آم��اري يادش��ده، آين��ده كاري فارغ التحصي��ان 
دانش��گاهي در بخش مهندسي كه ساالنه در حدود 
۲۳۰ هزار نفر هس��تند را نيز با چالش مواجه خواهد 
كرد. از اين رو،  پنج تشكل قديمي اين صنعت شامل: 
»سنديكاي ش��ركت هاي تاسيس��اتي و صنعتي«، 
»سنديكاي ش��ركت هاي س��اختماني«، »انجمن 
ش��ركت هاي مهندس��ي نفت و گاز و پتروشيمي«، 
»كانون سراس��ري پيمانكاران عمراني«و»انجمن 
مدي��ران فن��ي و اجراي��ي« در آخري��ن روز دي ماه 
سال گذش��ته با برگزاري يك نشست مطبوعاتي و 
اطاع رساني درباره مشكات حاد اين حوزه، تاش 
كردند مانع از بين رفتن اين س��رمايه ارزشمند ملي 

شوند.
به گزارش »تعادل«، به گفته كارشناسان، در سايت 
س��ازمان برنامه و بودجه ليس��ت 45۰ هزار و 74۰ 
شركت پيمانكاري و بيش از ۳ هزار شركت مهندسي 
مشاوره كه از سوي اين سازمان مورد تاييد صاحيت 
قرار گرفته اند، منتشر شده اند. اگر بخواهيم براي اين 
شركت ها كار ايجاد كنيم بايد ساالنه ۲.5 ميليارد دالر 
كار تعريف ش��ود. اما با توجه به وضعيت منابع مالي 
كشور عما ارجاع كار به اين شركت ها ممكن و مقدور 
نيست و بايد در خارج از كش��ور براي آنها كار ايجاد 
كنيم. در چه كشورهايي مي توانيم براي شركت هاي 

ياد شده كار ايجاد كنيم؟

     تركيه رقيب ايران
بررس��ي كارنامه پيمانكاري تركيه به عنوان رقيب 
ايران در خارج از كشور حاكي از اين است كه تركيه 
در ۱۱۹ كشور دنيا پروژه داشته است و 8 تا ۹ درصد 

از توليد ناخالص داخل��ي تركيه از محل درآمدهاي 
انجام پروژه هاي خارجي تش��كيل مي ش��ود و براي 
حدود ۲ ميليون نفر از اتباع تركيه نيز ايجاد اشتغال 
ش��ده اس��ت. تركيه همچنين دومين توليد كننده 
مصالح س��اختماني در جهان اس��ت و ح��دود 4۰ 
شركت پيمانكاري تركيه اي در زمره ۲۰۰ پيمانكار 
برتر جهان قرار دارند. اين در حالي است كه ما فاصله 
زيادي با اين كشور داريم. تركيه در 4۰ سال گذشته 
۳4۰ ميليارد دالر در قالب ۹ هزار پروژه پيمانكاري 
در جهان انجام داده است اما ايران در همين دوره ۳۱ 

ميليارد دالر پروژه خارجي داشته است.
اين همه در حالي اس��ت كه قدماي ايراني ما سابقه 
درخشاني در ساخت و عمران خارج از كشور داشته اند 
كه »تاج محل« نمونه اي از آن اس��ت. در حال حاضر 
نيز بزرگ ترين پروژه هاي عراق توسط شركت هاي 

پيمانكاري و مهندسي مشاوره ايران انجام مي شود.
دليل عق��ب ماندگي ايران از رقباي خ��ود در حوزه 
پيمانكاري و مهندسي مشاوره، عدم حمايت دولت 
از شركت هاي ايراني اس��ت. دليل دوم، اينكه هنوز 
نتوانسته ايم ش��ركت هاي پيمانكاري و مهندسين 
مشاوره را رشد و توسعه بدهيم و تراز كار آنها را ارتقا 
دهيم. دليل سوم اين است كه دولت مي تواند عمق 
اس��تراتژيك خود را در منطقه گسترش دهد، اما از 

گسترش عمق مهندسي خود عاجز است.

     از روابط منطقه اي چقدر بهره برديم؟
به گفته حميد رضا س��يفي، رييس كانون سراسري 
پيمانكاران عمراني، در ۳۰۰ سال گذشته ايران دچار 
چالش هاي امنيتي، نظامي و اقتصادي بوده است. در 
اين حال، در اين روزها، چالش اصلي، اقتصادي است. 
برخي قدرت ه��ا نمي گذارند اي��ران از نظر اقتصادي 

رشد كند.
اما سوال و مساله اصلي درون خودمان اين است كه 

چه برنامه اي براي رشد و توسعه خود داريم. تا زماني 
كه برنامه ريزي نداشته باشيم، هيچ اتفاقي نمي افتد. 
ما در عراق و سوريه جنگيديم و خون داديم، اما چه 
استفاده اي از روابط خود در اين دو كشور به نفع رشد 
اقتصادي خ��ود انجام داديم؟ صورت مس��اله اصلي 
خودمان هس��تيم. تا اين مس��ائل را اصاح نكنيم، 

نمي توانيم از فرصت هاي بيروني استفاده كنيم.
 به گزارش »تعادل«، او اف��زود: زماني مي توانيم در 
زمينه صادرات اين خدمات موفق شويم كه مشكات 
داخلي را حل كنيم. به عنوان مثال تركيه ۲۰ رايزن 
اقتص��ادي در ع��راق دارد يا كره جنوب��ي 7۰ رايزن 
اقتصادي در تم��ام دنيا فعال كرده اس��ت در حالي 
كه تمام رايزن��ان بازرگاني و اقتصادي ايران در ديگر 

كشورها حداكثر ۶ نفر است.
س��يفي خاطرنش��ان كرد: 5۱ درصد اقتصاد كشور 
حوزه خدمات است و باالترين ميزان اشتغال را دارد 
كه عمده فعاالن بخش خدمات، بخش هاي عمراني 
هس��تند. وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري است 
كه با ۱5 كشور هم مرز است، گفت: مجموع ظرفيت 
اقتصادي اين كشورها هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در 
سال اس��ت. اما ما نتوانستيم از اين ظرفيت استفاده 
كنيم. وقتي اردوغان خواس��ت به ايران سفر كند در 
جمع پيمانكاران تركيه اي در ايران حاضر ش��د و با 

آنها گفت وگو كرد.
س��يفي يادآور ش��د: ما در كانون عالي كارفرمايي، 
كميس��يون صدور خدمات فني و مهندس��ي شكل 
داده ايم و همه تش��كل هاي فني و مهندس��ي را در 
اين كميس��يون گ��رد آورده ايم. با نظام مهندس��ي 
هم جلس��اتي را داش��ته ايم، اما مش��كل اينجاست 
كه تصميم گيرن��ده يكپارچه و نهاي��ي نداريم. هم 
نظام مهندسي تصميم گير اس��ت و هم وزارت راه و 
شهرس��ازي و هم نظام فن��ي و اجرايي زيرمجموعه 

سازمان برنامه و بودجه تصميم گيرنده هستند.
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تغييري مهم در شرايط
دريافت وام وديعه مسكن

در حالي ثبت نام وام وديعه مسكن از چهارشنبه گذشته 
آغاز شده كه با مصوبه جديد ستاد ملي كرونا در افزايش 
سقف وام، عما پرداخت وام ۲5 ميليوني با سفته حذف 
مي ش��ود. به گزارش تسنيم، با مصوبه ستاد ملي كرونا 
شرايط دريافت وام وديعه مسكن طي سال ۱4۰۰ تغيير 
كرده و مبلغ وام مستأجران تهراني از 5۰ ميليون به 7۰ 
ميليون تومان افزايش يافت. س��تاد ملي كرونا مصوب 
كرد: »مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرايط براي دريافت 
تسهيات كمك وديعه اجاره مسكن تا پايان شهريور ماه 
۱4۰۰ تمديد شده و بانك ها و موسسات اعتباري موظفند 
حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري تسهيات مذكور را 
پرداخت كنند.شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيات 
در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. 
تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيات 
كرونايي، در س��ال ۱4۰۰ به پرداخت تسهيات براي 
اين موضوع اختصاص داده مي شود.« در ادامه معاونت 
ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به زمان 
آغاز ثبت نام وام وديعه مسكن شرايط دريافت اين وام را به 

شرح زير اعام كرد: 
    متقاضيان دريافت اين تسهيات وديعه مسكن بايد 

متاهل يا سرپرست خانوار باشند.
     متقاضيان بايد داراي اجاره نامه رسمي يا اجاره  نامه 
ثبت شده در سامانه ثبت معامات اماك و مستغات و 

داراي كد رهگيري باشند. 
    تاريخ انعقاد اجاره  نامه واحد مسكوني بايد مربوط به 

شش ماهه نخست سال ۱4۰۰ باشد.
    چنانچه متقاضي تا حداكثر ۲ هفته از تاريخ معرفي به 
شعب بانكي نسبت به تكميل مدارك خود و ضامنين اقدام 
 نكند، نسبت به رد درخواست متقاضي اقدام مي   شود. 
بر اساس اين گزارش، گرچه ستاد ملي كرونا اعام كرده 
شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيات در سال ۱۳۹۹ 
در س��ال ۱4۰۰ هم به قوت خود باقي است، اما شرايط 
پرداخت وام وديعه نس��بت به سال گذشته با تغييرات 
جزيي اما مهمي روبرو خواهد ش��د. در واقع با افزايش 
۱۰ ميليون توماني وام وديعه مس��كن س��اير شهرها، 
عما پرداخت اين وام با س��فته امكان پذير نيست. وام 
۱5 ميليون توماني وديعه ساير شهرها بر اساس مصوبه 
ستاد ملي كرونا با سفته پرداخت مي شد، اما مستأجران 
براي درياف��ت اين وام كه به ۲5 ميليون تومان افزايش 
يافته حتما بايد ضامن به بانك عامل معرفي كنند. به نظر 
مي رسد اين تغيير باعث مي شود تا مستأجران كمتري 
موفق به دريافت وام وديعه مسكن شوند، مساله اي كه 
ستاد ملي كرونا بايستي توجه ويژه اي به آن داشته باشد.

پاكسازي تهران
از تبليغات انتخاباتي از امروز

شهردار تهران اعام كرد كه پس از پايان رأي گيري، 
پاكسازي شهر تهران از تبليغات انتخاباتي آغاز خواهد 
شد. پيروز حناچي، شهردار تهران در گفت وگو با ايسنا، 
درباره پاكسازي شهر تهران از تبليغات انتخاباتي گفت: 
 يكي از كارهايي كه ش��هرداري تهران انجام مي دهد 
جمع كردن تبليغات است و به همين دليل نيز از امشب 
و پس از اعام پايان رأي گيري از سوي ستاد انتخابات 
كشور نسبت به پاكس��ازي شهر از اين  تبليغات اقدام 
خواهيم كرد. وي ادامه داد:  البته امسال تعداد تبليغات 
در مقايسه با دوره هاي ديگر كمتر بود كه انجام تبليغات 
در فضاي مجازي، افزايش قيمت چاپ و هزينه هاي 
تبليغات در آن موثر بود. ش��هردار تهران درباره ديگر 
اقدامات شهرداري براي انتخابات نيز گفت: شهرداري 
تهران تبليغات وسيعي را در سطح شهر تهران و براي 
دعوت مردم به انتخابات انج��ام داد. همچنين بيش 
از ۲۰۰۰ س��ازه تبليغاتي موق��ت به منظور تبليغات 

نامزدهاي در مناطق ۲۲ گانه تهران نصب شد.

فعاليت ۲۳۳ ايستگاه مترو
در 5 كالنشهر

مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري 
و روستايي وزير كشور و رييس س��ازمان شهرداريها 
و دهياريهاي كش��ور گفت: برنام��ه احداث طرح هاي 
قطارش��هري در ۱۰ شهر كشور شامل تهران، مشهد، 
ش��يراز، اصفهان، تبريز، كرج، اهواز، قم، كرمانش��اه و 
اسامشهر با مجموع جمعيتي حدود ۲۰ ميليون نفر 
درحال انجام است. به گزارش ايلنا، جمالي نژاد با بيان 
خبر فوق در حاشيه مراسم افتتاح ايستگاه هاي متروي 
مدافعان سامت و شهرك آزمايش در تهران با دستور 
رييس جمهور، اظهار كرد: در اين شهرها احداث ۹۳۰ 
كيلومتر خط مترويي مصوب ش��ده كه از اين مقدار، 
عمليات اجرايي ۲4۲.7 كيلومتر خطوط مترويي نيمه 
تمام در حال انجام، ۳4۲ كيلومتر در مرحله مطالعات 
تكميلي و ۳45.7 كيلومتر مربوط با ۱۲ خط شامل ۲۳۳ 
ايستگاه در كانشهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان 
و تبريز در مرحله بهره برداري است.  وي ادامه داد: تعداد 
جابه جايي مسافرين مترويي ساالنه 8۲4 ميليون سفر 
و تعداد واگن موجود در كانش��هرهاي كشور ۱87۲ 
واگن است كه 7۳۰ ميليون سفر و تعداد ۱5۲۱ واگن 
مربوط به كانشهر تهران است.  معاون عمران و توسعه 
امور شهري و روستايي وزير كش��ور افزود: در صورت 
بهره برداري از ۲4۳ كيلومتر خط مترويي نيمه تمام در 
كانشهرها تا پايان سال ۱4۰۳، جمع خطوط مترويي 
در دست بهره برداري به 588 كيلومتر افزايش مي يابد. 
وي اضافه ك��رد: پيش بيني مي گردد با تامين دو هزار 
دستگاه واگن ديگر و افزايش تعداد كل واگن ها به ۳87۲ 
واگن، تعداد سفرهاي ساالنه از طريق مترو به ۲۳77 

ميليون نفرسفر برسد.

حال و هواي بازار مسكن
در جنوب پايتخت

سه منطقه پرتقاضا در جنوب شهر تهران كه كانون خريد 
و فروش هاي مصرفي محسوب مي شود با تحرك نسبي 
از سوي خريداران مصرفي در مقايسه با ارديبهشت كه 
بازار در ركود به سر مي برد مواجه شده است. به گزارش 
ايسنا، تقاضاي مصرفي در جنوب شهر تهران عمدتا 
براي واحدهاي 5 تا ۱5 س��ال نس��بت به ارديبهشت 
ماه اندكي افزايش يافته است. با اينكه بازار مسكن در 
سه منطقه پرتقاضا واقع در نيمه شمالي تهران شامل 
مناطق 5، 4 و ۲ با ركود مواجه شده، واسطه هاي ملكي 
در مناطق ۱۰، ۱4 و ۱5 به عنوان كانون خريد و فروش 
در جنوب تهران از تحرك نسبي خبر مي دهند. مناطق 
مذكور در ارديبهشت امسال به ترتيب رتبه هاي دوم، 
ششم و هشتم را در تعداد معامات شهر تهران به خود 
اختصاص دادند. هرچند معامات نسبت به ارديبهشت 
سال گذشته ۶5 درصد كاهش يافته است. طي يك ماه 
گذشته با وجود كاهش ۱.8 درصدي قيمت مسكن در 
كل شهر تهران، مناطق مذكور با ثبات و حتي مقداري 
رش��د قيمت مواجه شدند. متوس��ط نرخ مسكن در 
منطقه ۱۰ به ميزان ۰.8 درص��د كاهش يافت اما در 
منطقه ۱4 بالغ بر 4.4 درصد و در منطقه ۱5 به ميزان 
5.4 درصد افزايش پيدا كرد. در حال حاضر متوس��ط 
قيمت مسكن در مناطق مذكور به ترتيب ۱۹.7، ۲۱.۲ 
و ۱5.5 ميليون تومان در هر متر مربع است. گروهي از 
خريداران در جنوب تهران كه با ديده ترديد به ريزش 
قيمتها پس از انتخابات رياست جمهوري مي نگرند در 
حال خريد خانه مدنظر خود هستند. اما به نظر مي رسد 
كمبود عرضه واحدهاي مرغوب نسبت به تقاضا در سه 
منطقه مذكور به عنوان مانعي در جهت ريزش قيمتها 
عمل مي كند. اين در حالي اس��ت كه به دليل كاهش 
قدرت خريد، متقاضيان به سمت واحدهاي پنج سال به 
باال سوق پيدا كرده اند. فروشندگاني هم كه قصد تبديل 
واحد به منظور سكونت خود دارند در فروش احتياط 
مي كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه داللها از بازار 
بيرون رفته اند و غالب خريد و فروش ها توسط متقاضيان 
مصرفي انجام مي شود. از طرف ديگر مشاهدات ميداني 
نشان مي دهد ساخت و ساز به طور محسوسي نسبت 
به س��ه س��ال قبل كاهش يافته و به حدود يك سوم 
رسيده است. رشد حدود 4۰۰ درصدي نرخ عوارض 
ساختماني، افزايش قيمت مصالح و افت توان متقاضيان 
در كمبود ساخت و ساز و تزريق واحدهاي نوساز به بازار 
تاثيرگذار بوده است. در شرايط فعلي بازار مسكن در كل 
شهر تهران به داليل متعدد همچون انتظار براي ديدن 
عملكرد اقتصادي دولت آينده، مذاكرات برجام، نرخ 
ارز، اعمال پايه هاي مالياتي و برنامه هاي دولت آينده 
براي ساخت و ساز در حالت ابهام به سر مي برد. به جز 
گروه اندكي از متقاضيان مصرفي، تحركي در بازار ديده 
نمي شود و اين بخش در ركود قرار دارد. به همين دليل 
قيمتهاي پيشنهادي مسكن در شهر تهران نسبت به 
اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲5 درصد كاهش يافته است.

درخواست لغو محدوديت
60 درصدي پروازها

 مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: از آن منظر كه فروش فقط ۶۰ درصد 
ظرفيت پرواز با هدف مبارزه با كرونا در سفر هوايي فقط 
در ايران اجرا مي شود و موجب زيان شركت ها است، از 
وزراي راه و بهداش��ت خواسته ايم با حذف اين مصوبه 
موافقت كنند.   اسعدي ساماني در گفت وگو با فارس، 
با اش��اره به موضوع رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
پروازها و ف��روش ۶۰ درصد ظرفيت هواپيماها، اظهار 
داشت: مصوبه فروش فقط ۶۰ درصد ظرفيت پروازها 
به دليل كرونا، موضوعي است كه بدون هيچ محاسبات 
علمي تعيين و الزم االجرا شده است و اين موضوع فقط 
ضرر و زيان شركت هاي هواپيمايي را بيشتر مي كند. دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه  فروش فقط 
۶۰ درصد ظرفيت يك پرواز با هدف مبارزه با كرونا در 
سفر هوايي فقط در كشور ما اجرا مي شود، ادامه داد: در 
هيچ جاي دنيا اين موضوع اجرا نشده است، يك شركت 
هواپيمايي وقتي كه 4۰ درصد صندلي هاي خود را براي 
پرواز دراختيار ندارد، زيان عمده اي مي بيند.  وي افزود: 
البته اين مصوبه فقط در پروازهاي داخلي اجرا مي شود و 
شامل پروازهاي خارجي شركت هاي هواپيمايي داخلي 
نيست.  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اضافه كرد: 
باز نگري در مصوبه فروش حداكثر ۶۰ درصد ظرفيت 
پروازها را به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير 
راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري پيشنهاد 
داده ايم، اما معتقد هستند، كماكان اين فاصله گذاري 
اجتماعي بايد در پروازها رعايت شود و ما هنوز به نتيجه 
نرسيده ايم . اسعدي س��اماني اظهار كرد: حتي موعد 
مقرري هم براي پايان اين موضوع به ما اعام نشده است 
و ضرورت دارد، در اين حوز ه بازنگري شود. بر اساس اين 
گزارش، با شيوع كرونا در ايران، سال گذشته بود كه به 
پيشنهاد ستاد ملي مقابله با كرونا، مصوب شد فقط در 
پروازهاي داخلي ۶۰ درصد ظرفيت هواپيما در راستاي 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي فروخته شود.

پيش بيني آسماني صاف
و آفتابي براي 4 روز آينده

سازمان هواشناسي كشور اعام كرد: طي 4 روز آينده 
آسماني صاف، آفتابي و جوي پايدار در بيشتر مناطق 
كشور حاكم است اما در ساعات بعدازظهر و اوايل شب 
در ارتفاع��ات البرز مركزي، افزاي��ش ابرگاهي رعد و 
 برق، احتمال بارش پراكنده و وزش باد شديد موقتي 
پيش بيني مي ش��ود. به گزارش ايرنا، در روز شنبه با 
شمالي شدن جريانات در استان هاي ساحلي خزر و 
اردبيل، دماي هوا بين چهار تا ۶ درجه كاهش مي يابد. 
همچنين تا دوشنبه در شرق و جنوب شرق خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي، كرمان و سيستان و بلوچستان 
وزش باد شديد همراه با گرد و خاك و كاهش كيفيت 
هوا پيش بيني مي شود، به ويژه در منطقه زابل توفان 
گرد و خاك طي اين مدت دور از انتظار نيست. روز شنبه 
در ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد در خوزستان، 
ايام، آذربايجان ش��رقي، اردبيل، زنج��ان، قزوين، 
همدان، مركزي، اصفهان، قم، يزد، جنوب س��منان 
افزايش مي يابد و موجب خيزش گرد و خاك و كاهش 

كيفيت هوا در برخي از اين مناطق مي شود.

وزير راه و شهرسازي با مسووالن ارشد دمشق ديدار كرد

در مراسم افتتاح 2 ايستگاه مترو تهران عنوان شد

زمينه سازي براي فعاليت پيمانكاران ايراني در سوريه

۳ درخواست  مديريت شهري از  رييس جمهور
گروه راه و شهرسازي|

با حضور ويدئوكنفرانسي رييس جمهوري از ۲ ايستگاه 
ش��هرك آزمايش در خ��ط ۶ و مدافعان س��امت در 
خط 7 بهره برداري شد. با افتتاح اين ۲ ايستگاه تعداد 
ايستگاه هاي فعال ناوگان مترو تهران و حومه به ۱4۱ 
ايستگاه رسيد. اين مراسم البته به فرصتي تبديل شد 
تا مسووالن شهري پايتخت درخواست هاي سه گانه 

خود از حسن روحاني را مطرح كنند.
پيروز حناچي، شهردار تهران روز پنجشنبه در آيين 
بهره برداري از ايستگاه هاي مترو آزمايش و مدافعان 
سامت كه به صورت برخط با حضور رييس جمهوري 
برگزار شد، خطاب به حسن روحاني گفت: در دولت 
حضرت عالي پر كردن گپ كانش��هرها و پايتخت و 
رعايت ضوابط حاكميتي كه مغفول واقع شده بود، مورد 
توجه قرار گرفت. براي مثال رعايت سقف جمعيتي در 
برنامه هاي توسعه شهرها و حفاظت از باغات و فضاي 
س��بز و كاس��تي كه رهبر معظم انقاب بارها و بارها 
تذكر دادند و خواسته بودند، مورد رعايت قرار گرفت 
و به شكل ضوابط تصويب و در برنامه هاي توسعه هم 

نهادينه شد.
شهردار پايتخت اضافه كرد: ارسال اليحه منابع مالي 
پايدار توس��ط دولت ش��ما عنوان نقطه عطفي براي 
حمايت از شرايط سالم و مناس��ب اداره امور شهرها 
ثبت خواهد ش��د و همچنين افزايش يك درصدي از 
سهم ماليات بر اساس ارزش افزوده به عنوان ماليات 
محلي براي شهرداري ها از جمله يادگارهاي اين دولت 

خواهد بود.
اين مقام مسوول خاطرنش��ان كرد: اوراق مشاركت و 
حداكثر مساعي براي توسعه حمل و نقل عمومي در اين 
دولت به طور عملي براي شهرداري ها فعال شد و بخش 
عمده اي از تامين منابع مالي حمل و نقل عمومي در اين 
دوره در اين دولت بود و با عنايت ويژه اين دولت اگر نبود 

اين كار كه به صورت بودجه هم نهادينه شد، به نتيجه 
نمي رسيد. حناچي ادامه داد: سهم حمل و نقل عمومي 
در دوره حاضر به نس��بت قبل از ۰.7۱ درصد به ۳.7 
درصد در كل بودجه شهرداري تهران افزايش يافت.

پشتيباني وزارت كشور و خريد تجهيزات ايمني و آتش 
نشاني به طور عمده در شرايط آتش سوزي گسترده در 

پاسكو، از اهداف اين دوره مديريت شهري بود.
وي اضافه كرد: هفته گذش��ته در ي��ك مانور عظيم 
اين تجربه را داش��تيم و آتش سوزي پااليشگاه تهران 
در صورت نبود آمادگي همكارانمان در آتش نش��اني 
مي توانس��ت به فاجعه اي در جنوب تهران ختم شود 

كه به دليل تجربه و تجهيزات همكاران كنترل شد.
وي ادامه داد: از اين به بعد هم به اين شكل خواهد بود، 
ايجاد انضباط مالي در تنظيم و تدقين بودجه و حذف 
تبصره هاي غيرش��فاف از بودجه كه ب��ه اندازه خود 
بودجه نقش داش��تند با دستورالعمل اباغي وزارت 
كشور در تهران به عنوان اولين شهري بوديم كه اين 
را ب��ه اجرا درآورديم و به طور قطع در شفاف س��ازي 
هزينه ها و نظام مديريت ش��هري در پايتخت كشور 

ثبت خواهد شد.
حناچي خاطرنشان كرد: همه اين اقدامات براي كاهش 
و كنترل نيروي انساني كشور در شهرداري و شهرهاي 
مياني توسط وزارت كشور در دوره نخست اين دولت، 
بزرگ ترين پرونده هاي فساد و زمين خواري كشف و 
خنثي شد و كاهش ۶ رتبه اي به عنوان دستگاه نخست 
در كاهش نارضايتي و فساد از محصوالت اين دوره بود.

وي بيان داش��ت: ارتقاي ش��رايط ايمني و تاب آوري 
در براب��ر حوادث به خصوص در برابر زلزله و س��يل با 
س��رمايه گذاري عظيم در اين دوره انجام شد و ما هم 

بايد در تهران تجربه سيل را مي داشتيم.
شهردار تهران يادآورد شد: به قيمت سابق، منابع مالي 
كه در اختيار مديريت شهري است نسبت به دوره هاي 

قبل در هزينه هاي اداره شهر 4۲ درصد كاهش را نشان 
مي دهد كه به اين ميزان شهر را ارزان تر اداره كرديم.

حناچي ابراز كرد: مناسب سازي فضاهاي عمومي در 
اين دوره در خصوص ايستگاه هاي مترو شامل نصب 
۳۰ درصد از كل پله هاي برقي و ۲۶ درصد از آسانسورها 
در دوره اخير انجام شده كه به عنوان يك ركورد ثبتي 
با عنوان مناسب س��ازي فضاهاي عمومي براي همه 

عزيزان نيازمند به اين خدمات بوده است.
شهردار تهران اظهار داش��ت: همچنين ۱7۰ ميدان 
ميوه و تره بار، 578 بوستان و ۲۶۱ كيلومتر پياده رو و 
۲7۹ ايستگاه بي آر تي هم مناسب سازي شد كه بخشي 
از فعاليت هاي اين دوره از مديريت شهري است كه با 

همكاري دولت به نتيجه رسيد.

    ۳ درخواست از روحاني
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران س��ه 
خواسته مهم مديريت ش��هري در حوزه حمل و نقل 
پايتخت و توسعه آن را با رييس جمهوري مطرح كرد.

به گزارش ايرنا، س��يد مناف هاشمي در آيين افتتاح 
و بهره برداري از ۲ ايستگاه مترو تهران گفت: از طرف 
معاونان و مديران سه خواسته به من اعام شده است 
كه به سمع و نظر شما برس��انم كه يكي از آنها صدور 
دس��تور واكسيناس��يون براي رانندگان حمل و نقل 

عمومي است.
وي اضافه كرد: خواسته ديگر تسهيل در تامين 5 هزار 
دستگاه اتوبوس است و جمله آخر من درباره قرار داد 
تامين يكهزار و 5۰ واگن تهران است كه از اين قرارداد 
4۰5 دستگاه باقي مانده كه مي تواند از محل واگن ملي 

با ظرفيت 85 درصد نهايي شود.
هاشمي با اشاره به مشخصات طرح هاي افتتاح شده 
مترو تهران گفت: بعد از افتتاح ايس��تگاه مرزداران در 
ارديبهشت س��ال جاري، امروز نوبت به بهره برداري 

از ايس��تگاه شهرك آزمايش رس��يد تا به اين ترتيب 
محدوده مياني خط ۶ مترو تكميل شده و عملكردي 

يكپارچه و پيوسته پيدا كند.
وي ادامه داد: ايستگاه مترو شهرك آزمايش در منطقه 
پر ترافيك ۲ و همجوار با بزرگراه هاي ش��يخ فضل اهلل 

نوري و جال آل احمد واقع شده است.
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران با بيان 
اينكه ايستگاه شهرك آزمايش با زيربناي هشت هزار 
و 75۰ مترمربع در عمق ۳۶ متري از سطح زمين قرار 
دارد، اضافه كرد: عمليات اجرايي ساخت اين ايستگاه از 
سال ۱۳۹4 آغاز شده و امروز با بهره مندي از مسير ويژه 
نابينايان و تجهيزات مخصوص افراد كم توان جسمي 

و حركتي، به بهره برداري رسيد.
هاشمي در تشريح مشخصات ايستگاه مترو شهرك 
آزمايش گفت: طول ايستگاه ۱4۰ متر، تعداد هواسازها 
سه دستگاه، تعداد پله هاي برقي نصب شده ۱۰ عدد و 

تعداد آسانسورهاي نصب شده ۶ دستگاه است.
وي افزود: ۲4۰ ميليارد تومان هزينه احداث ايستگاه 
شهرك آزمايش است و بايد تاكيد كنم ايستگاه مترو 
ش��هرك آزمايش يكي از ش��كيل ترين ايستگاه هاي 

پايتخت است.
مع��اون حم��ل و نقل و ترافي��ك ش��هرداري تهران 
خاطرنشان كرد: ورودي نخست ايستگاه كه ورودي 
شرقي آن محسوب مي شود، از ضلع جنوب غربي محله 

كوي نصر دسترسي دارد.
وي اظهار داش��ت: ۳۰ ايس��تگاه مت��رو در اين دوره 
مديريت شهري افتتاح شده است و در حال حاضر ۱4۰ 

ايستگاه در مترو فعال و در حال خدمت رساني است.
در پايان گزارش عملكرد مديريت ش��هري از س��وي 
معاون حم��ل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران، 
رييس جمهوري كشورمان دستور رسيدگي ويژه به 
خواسته سه گانه مديريت شهري را به مديران خود داد.



قيمت بيت كوين در روزهاي گذشته موفق به حفظ ناحيه 
حمايتي ۴۰ هزار دالري نشد و سقوط تازه اي را آغاز كرد. 
در اين سقوط ابتدا شاهد رسيدن به ۳۹ هزار دالر و پس از 
آن به ۳۸ هزار دالر بوديم و پس از آن بيت كوين حتي تا ۳۷ 
هزار دالر هم سقوط كرد. رسيدن قيمت بيت كوين به بازه 
۳۷ هزار تا ۳۶ هزار دالر مي تواند باعث سقوط بيشتر به ۳۵ 
هزار تا ۳۱ هزار دالر ش��ود. پس از اعالم برنامه هاي فدرال 
رزرو مبني بر اينكه قصد دارد در سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را 
دو بار افزايش دهد، قيمت بيت كوين با كاهش همراه شد. 
همزمان با سقوط قيمت بيت كوين، بازارهاي سهام هم 
با كاهش ارزش همراه ش��دند. به گزارش كوين تلگراف، 
قيمت بيت كوين پس از انتشار اخبار پيرامون افزايش نرخ 
بهره بانكي به سطح حمايت كليدي خود كاهش يافت. از 
سوي ديگر، شاخص داوجونز و S&P۵۰۰ هم با ضرر همراه 
شدند. جروم پاول، چندي پيش اعالم كرد كه فدرال رزرو 
زودتر از چيزي كه انتظار مي رف��ت، اقدام به افزايش نرخ 
بهره خواهد كرد. قيمت بيت كوين پس از اظهارات پاول 
به زير حمايت ۴۰ هزار دالري رس��يد و ت��ا ۳۸,۳۰۰ دالر 
 S&P۵۰۰ پايين رفت. در سوي ديگر، شاخص داوجونز و
به ترتيب ۰.۷۷ و ۰.۵۴ درصد از ارزش خود را از دست دادند. 
برخي از اقتصاددان ها با ابراز نگراني از سياست هاي تازه بانك 
مركزي امريكا، معتقدند كه اين كار تورم را افزايش مي دهد. 
گفته مي شود كه تصميم پاول انتظارات در ارتباط با تورم را 
از ۲.۴ درصد به ۳.۴ درصد مي رساند. پاول افزايش تورم را 
»موقتي« توصيف مي كند. قيمت ها در امريكا در بيشترين 
ميزان ۱۳ سال گذشته خود قرار دارند و تحليلگران نگرانند 
افزايش تورم بر احياي اقتص��ادي پس از كرونا تأثيرگذار 
باشد. پاول اش��اره اي به زمان كاهش خريدهاي ماهيانه 
۱۲۰ ميليارد دالري اوراق قرضه نكرد، اما به نظر مي رسد با 
توجه به سياست افزايش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳، كاهش 
خريد اوراق بهادار بسيار زودتر از سال ۲۰۲۳ كليد مي خورد.

آيابيتكوينميتواند
محدودهنوساناتفعليخودراحفظكند؟

قيمت بيت كوين روز سه شنبه الگوي س��ر و شانه وارونه 
صعودي خود را در تايم فريم ۴ ساعته تكميل كرد، اما موفق 
نشد به هدف ۴۵,۵۰۰ دالري اين الگو برسد و در ۴۱,۳۵۰ 
دالر با مقاومت مواجه شد. تحليلگران مي گويند سقوط 
قيمت اخير از ۴۰هزار دالر و رسيدن به ۳۸ هزار دالر، تنها 
يك نوسانات عرضي ساده است. داده هاي كريپتوكوانت، 
نشان مي دهد كه حجم سرمايه هاي ورودي به صرافي هاي 
بزرگ ثابت است و سرمايه هاي خروجي ماينرها سيري 

صع��ودي دارد. كريپتوكوان��ت از اين عوام��ل به عنوان 
نشانه هايي نزولي ياد مي كند. رسيدن قيمت بيت كوين 
ب��ه بازه ۳۷ هزار ت��ا ۳۶ هزار دالر مي تواند باعث س��قوط 
بيشتر به ۳۵ هزار تا ۳۱ هزار دالر شود. چراكه معامله گران 
توييتري عنوان مي كنند كه در آن ناحيه سفارش گذاري 
كرده اند. قيمت بيت كوين در حال حاضر در زير فيبوناچي 
۵۰ درصدي معامله مي ش��ود كه از جهش ۳۴,۸۲۲ دالر 
تا ۴۱,۳۸۰ دالر تشكيل شده بود. قيمت فعلي بيت كوين 
پايين تر از ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ روزه در ۳۹ هزار 
دالر نيز هست. اگر قيمت بيت كوين به زير ۳۷ هزار و ۲۰۰ 
دالر برسد، احتمال سقوط بيشتر تا حمايت ۳۶ هزار و ۵۰۰ 
دالر وجود دارد. شكستن اين حمايت، راه را براي سقوط تا 
۳۵ هزار دالر باز مي كند. در صورتي كه قيمت بيت كوين 
باالي ۳۷ ه��زار و ۲۰۰ دالر بماند، احتمال آغاز يك روند 
صعودي تازه وجود دارد. شكسته شدن مقاومت خط روند 
مي تواند منجر به رسيدن به ۳۹ هزار و ۵۰۰ دالر شود كه 
به عنوان يك مقاومت عمل مي كند. در اين ناحيه ميانگين 
متحرك ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. عبور از اين مقاومت 
به احتمال زياد شروع كننده جهشي تازه تا باالي ۴۰هزار 
دالر خواهد بود. پراهميت ترين مقاومت هاي بيت كوين 
هم به ترتي��ب در ۳۸,۲۰۰ دالر، ۳۸,۵۰۰ دالر و ۴۰,۰۰۰ 

دالر تشكيل شده اند.

دارندگانبيتكوين
بازهماقدامبهخريدكردهاند

به گزارش ايسنا، به نقل از سي ان بي سي، بررسي هاي 
صورت گرفته نشان مي دهد كه براي نخستين بار از 

ماه اكتبر، دارندگان بيت كوين بسيار بيشتر از آنكه 
دس��ت به فروش دارايي خود بزنن��د اقدام به خريد 
كرده اند. اين بدان معنا خواهد بود كه با فروش انجام 
شده كه غالب توسط معامله گران خرد صورت گرفته، 
تمركز بيت كوين در اختيار دارندگان و معامله گران 
بزرگ آن بيش از پيش افزايش داشته است. در اين 
مطالعه منحصرا ب��ه رفتار معامله گ��ران قديمي با 
س��ابقه حداقل ۶ ماه نگهداري بيت كوين پرداخته 
شده است. س��هم دارندگان بزرگ بيت كوين از كل 
بيت كوين ه��اي موجود به رقم باال و كم س��ابقه اي 
رسيده است. تخمين زده مي شود در جريان اصالح 
اخير ب��ازار، دارندگان و ش��ركت هاي بزرگ حدود 
۹۰ هزار بيت كوين را خريداري كرده باشند كه در 
صورت صحت اين مس��اله، اكنون آنها مالك حدود 
۴۹ درصد كل بيت كوين هاي بازار هس��تند. ارزش 
اين بيت كوين ها چيزي در حدود ۳۶۰ ميليارد دالر 
تخمين زده مي شود. )ارزش كل بازار بيت كوين در 
حال حاضر حدود ۷۲۶ ميلي��ارد دالر تخمين زده 
مي ش��ود.( همزمان با افزايش اميدواري ها نس��بت 
به آغاز دور جديد صعود بيت كوين و س��اير ارزهاي 
ديجيتال��ي، ش��ركت مايكرواس��تراتژي- از جمله 
بزرگ ترين سرمايه گذاران سازماني در بيت كوين- 
اعالم كرد حدود ني��م ميليارد دالر ديگر بيت كوين 
خريداري مي كند. آمارها همچنين حاكي از آن است 
كه دارندگان بزرگ بيت كوين موسوم به نهنگ ها در 
حال انتقال مقادير قابل توجهي از دارايي هاي خود از 

صرافي ها به كيف هاي پولشان هستند.

بانكجهاني:بيتكوينرابهعنوانپول
بهرسميتنميشناسيم

بانك جهاني، درخواست السالوادور براي كمك به دوران 
گذار اين كش��ور در استفاده از بيت كوين به عنوان پول 
قانوني را رد كرد. بانك جهاني، اثرات مربوط به مسائل 
زيست محيطي و عدم شفافيت بيت كوين را به عنوان 
داليل رد درخواست السالوادور مطرح كرده و عنوان كرد، 
از اقدام اين كشور براي پذيرش بيت كوين به عنوان ارز 
رسمي پشتيباني نمي كند. سخنگوي بانك جهاني اظهار 
كرد: »دولت السالوادور براي پياده سازي تغييرات مربوط 
به پذيرش بيت كوين در اين كش��ور، از ما درخواس��ت 
كمك كرده است؛ اما با توجه به كاستي هاي بيت كوين 
در زمينه مسائل زيس��ت محيطي و شفافيت، حمايت 
بانك جهاني از اين اقدام ممكن نيس��ت.« با اين حال، 
بانك جهاني اين وع��ده را داد كه در موضوعات ديگري 
از جمله »ش��فافيت ارزي و فرآيندهاي قانون گذاري« 
مي تواند به اين كش��ور كمك كند. در اين ميان، برخي 
از بيت كوينر هاي مش��هور نيز بي آنكه از تصميم بانك 
جهاني متعجب باش��ند، نارضايتي خ��ود را در اين باره 
ابراز كردند. آنتوني پمپليان��و، از طرافداران پروپاقرص 
بيت كوين، در واكنش به اين خبر در توييتر خود گفت: 
»بانك جهاني روش كسب درآمد از طريق بيت كوين را 
بلد نيست.« سامسون مو، مدير ارشد استراتژي شركت 
بالك استريم، خالق بازي اينفينيت فليت، با عصبانيت از 
اين خبر، خواستار برچيده شدن بانك جهاني شد. قانوني 
كه نايب بوكله، رييس جمهور السالوادور، براي بيت كوين 
به تصويب رس��اند، هيجان زيادي را در ميان هواداران 
بيت كوين در سرتاس��ر جهان برانگيخت؛ اما انتقادات 
بسياري را هم متوجه خود كرد. استيو هانكه، اقتصاددان 
مشهور امريكايي، در مصاحبه اي گفت كه قانوني شدن 
بيت كوين در السالوادور به عنوان پول رسمي، »ممكن 
است اقتصاد اين كش��ور به كلي را نابود كند.« صندوق 
بين المللي پ��ول )IMF( نيز درباره پذيرش بيت كوين 
در السالوادور، اشتياق چنداني از خود نشان نداد. كوين 
تلگراف پيش تر در گزارشي اعالم كرد كه اين موضوع، 
ممكن است مذاكرات با صندوق بين المللي پول به منظور 
دريافت وام ۱ ميليارد دالري براي حمايت از اقتصاد اين 
كش��ور را تحت تأثير قرار دهد. جري رايس سخنگوي 
صندوق بين المللي پول، اظهار كرد كه پذيرش بيت كوين 
به عنوان پول رسمي، نگراني هاي بسياري را در حوزه هاي 
مالي، حقوقي و اقتصاد كالن به همراه دارد كه نيازمند 

»تجزيه و تحليل بسيار دقيق« است.
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اسامي۱۰دستگاهاجراييبرتر
درشفافيتاطالعات

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با اعالم اسامي 
دستگاه هاي اجرايي برتر در شاخص  ارتقاي شفافيت و 
دسترسي آزاد به اطالعات عمومي، گفت: نتايج ارزيابي 

عملكرد ۱۴۰ دستگاه به رييس جمهور ارايه شد.
رضا باقري اص��ل در گفت وگو با مهر، ب��ا بيان اينكه 
موضوع ش��فافيت و دسترس��ي آزاد ش��هروندان به 
داده هاي باز دس��تگاه هاي اجرايي مبتني بر تكاليف 
قانوني و مقرراتي كه شفافيت را الزامي كرده در جلسه 
شانزدهم شوراي اجرايي فناوري اطالعات )۱۳ مهرماه 
۹۹( به تصويب رس��يده اس��ت، گفت: نتايج ارزيابي 
عملكرد دستگاه ها در اجراي اين مصوبه، روز گذشته 
در جلسه بيست و يكم شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
به رييس جمهور و اعضاي شورا ارايه شد. باقري اصل 
ادامه داد: اسامي ۱۰ دستگاه برتر در شفافيت اطالعات 
از بررسي عملكرد ۱۴ شاخص ش��فافيت در بيش از 
۱۴۰ دستگاه اجرايي مطابق با معيارهاي اين مصوبه به 
دست آمده است و روز شنبه هفته آينده لينك كامل 
گزارش آن ش��امل جزييات و امتيازهاي اخذ شده در 
وبگاه EGOVERMENT.IR در اختيار عموم قرار 
مي گيرد. باقري اصل تاكيد كرد: تمامي دستگاه هاي 
اجرايي مكلف هستند زيردرگاه يا وب سايت شفافيت 
را تحت دامنه رسمي دس��تگاه ).shafaf( ايجاد و از 
طريق آن، داده هاي مدنظر اين مصوبه را ظرف س��ه 
ماه در دس��ترس مردم قرار دهند. وي ه��دف از اين 
مصوبه را تسهيل در تعامالت الكترونيكي شهروندان 
با دستگاه هاي اجرايي، ارتقاي شفافيت دستگاه هاي 
اجرايي، دسترس��ي م��ردم به داده عموم��ي و ايجاد 
يكپارچگي و تس��هيل فرآيندهاي تجاري و خدمات 
عنوان كرد. باقري اصل گفت: موضوع ش��اخص هاي 
ش��فافيت داده هاي دولتي ش��امل دسترسي آزاد به 
اطالعات مربوط به هزينه كرد و عملكرد مالي ساالنه 
دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي وابس��ته، معامالت 
دولتي، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش 
انتخاب آنه��ا، دارايي هاي غيرمنق��ول و اموال اماني 
)مالي و سرمايه اي( و آمار و اطالعات عملكرد اجراي 

برنامه هاي توسعه اي دستگاه ها مي شود. 

ايرانبيشازهركشوري
بهرمزارزهانيازدارد

يك فعال حوزه رمزارز و بالك چين معتقد اس��ت در 
شرايط تحريمي، ايران شايد بيشتر از كشورهاي ديگر به 
بيت كوين نياز دارد و دولت مي تواند با بهره گيري از آن به 
رشد اقتصادي خويش كمك كند. به گزارش ايسنا، در 
چند ماه اخير استخراج بيت كوين جنجال هاي بيشتري 
به پا كرده اس��ت. از طرفي نبود قانون مش��خص براي 
برخورد با فعاالن اين حوزه كه از س��وي بانك مركزي 
فعاليت شان غيرقانوني اعالم شده در مقابل آن دسته كه 
استفاده از ارز ديجيتالي را راهي براي دور زدن تحريم ها 
و ارزآوري مي دانند و از طرف ديگر واكنش مسووالن 
وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در فصل گرما به 
گردن استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك مزرعه 
استخراج را با اين ادعا شناسايي مي كنند. پيش از اين 
ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي فضاي مجازي با 
بيان اينكه ارزهاي ديجيتال بحث مفصلي دارد، گفته 
بود: ارز ديجيتال به عنوان ابزار مبادله يك موضوع است 
و اينكه به عنوان ثروت اندوزي و سرمايه گذاري به آن 
نگاه كنيم، يك موضوع ديگر اس��ت. فعال در كشور ما 
توليد و اس��تخراج رمزارزهاي جهان روا به عنوان يك 
فرآيند مثبت در حال ساماندهي است. در حوزه مبادله 
هم مقداري كه به دور زدن تحريم ها كمك  كند، بايد 
مورد حمايت قرار گيرد. در اين راس��تا ياشار راشدي، 
فعال حوزه رمزارز در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در 
شرايط تحريمي كه نمي توانيم صادرات و واردات داشته 
باشيم، مي توانيم  از اين امكان استفاده كنيم؛ انرژي را به 
بيت كوين تبديل كرده و با آن بيت كوين كاال و خدمات 
وارد كنيم، يا خدماتي كه داخل ايران توليد مي شود مثل 
نرم افزارهايي توليدي كه مي توانيم به صورت مجازي 
ارايه كنيم را صادر كنيم و رم��زارز دريافت كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: اين فرصت خوبي براي ماست و شايد 
بيشتر از هر كشور ديگري ايران به رمزارزها نياز دارد و 
اگر دولت جديد به اين موضوع دقت كند كه مي تواند از 
اين فرصت استفاده كند و بهره بگيرد، به اقتصاد ايران 

كمك خواهد كرد.

بايدنبرايكنترلحمالتسايبري
بهپوتينپيشنهادجديدداد

رييس جمهور امريكا در ديدار با پوتين پيش��نهاد 
كرده اس��ت ۱۶ بخش زيرساختي، محدوده خارج 
از حمالت سايبري ش��ناخته شوند. از سوي ديگر 
پوتين نيز به حمالت سايبري امريكا به اين كشور 
كنايه زد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، جو بايدن 
رييس جمهور امريكا در مالقات با والديمير پوتين 
رييس جمهور روس��يه در ژنو، اع��الم كرد نبايد به 
بخش هاي خاصي از زير ساخت دولت حمله كرد و 
اين بخش ها بايد خارج از محدوده حمالت سايبري 
باش��ند. البته بايدن به طور واضح توضيح نداد چه 
بخش هايي از زيرس��اخت بايد از حمالت سايبري 
مصون بمانند. اما به گفته او ۱۶ بخش زيرساخت بايد 
از خارج از محدوده حمالت سايبري باشند. احتمااًل 
اين امر اش��اره به ۱۶ بخشي اس��ت كه طبق اعالم 
وزارت امنيت ميهن امريكا حياتي هستند، مانند 
زيربناي ارتباطات، خدمات درماني، مواد غذايي و 
انرژي. رييس جمهور امريكا در اين باره گفت: توافق 
كرديم تا در هر دو كشور كار شناسايي روي مفهوم 
بخش هاي خارج از محدوده حمالت سايبري انجام 
شود. به اين ترتيب متوجه مي شويم آيا توافق امنيت 
سايبري ما نظم ايجاد مي كند يا خير. به گفته يكي 
از مقامات ارش��د دولتي نقطه تمركز اين پيشنهاد 
هك هاي ويرانگر است و ربطي به حمالت خرابكاري 
كه سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي مختلف عليه 
يكديگر انجام مي دهند، ندارد. البته واكنش پوتين به 
اين ايده واضح نبود. او در يك كنفرانس مطبوعاتي 
جداگانه اعالم كرد رهبران هر دو كشور توافق كردند 
مذاكراتي درباره موضوعات امنيت سايبري انجام 
دهند، اما به طرح پيشنهادي بايدن اشاره نكرد. اين 
در حالي است كه اخيراً امريكا با حمالت سايبري 
متعددي از جمله حمله باج افزاري به شركت خط 
لوله سوخت كلونيال پايپ الين و شركت فراوري 
محصوالت گوشتي JBS روبرو شد. مقامات امريكايي 
معتقدند گروه هاي هكري در روسيه اين حمالت 
را انجام داده اند. هرچند روسيه مرتبًا اين ادعاها را 
تكذيب كرد. در همين راستا پوتين به خبرنگاران 
گفت: ما بايد هرگونه كنايه را كنار بگذاريم و در سطح 
كارشناسي براساس منافع امريكا و روسيه فعاليت 
كنيم. سپس او نيز با كنايه به اين نكته پرداخت كه 
مقامات روس��يه فعاليت هاي مخرب ديجيتالي از 
س��وي امريكا را رديابي كرده اند و گفت: ما با يقين 
مي دانيم حم��الت از كجا سرچش��مه مي گيرند. 
مي دانيم حمالت با همكاري از سوي فضاي سايبري 

امريكا انجام شده است.

روسيهشركتهايامريكاييرا
واداربهتاسيسدفترمحليميكند

روس��يه تصويب ش��د كه طبق آن ش��ركت هاي 
فناوري امريكايي بايد در اين كشور يك دفتر محلي 
تاسيس كنند در غير اين صورت از نتايج موتورهاي 
جست وجو حذف مي شوند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، قانونگ��ذاران دوماي روس��يه )مجلس 
سفلي( اليحه اي را تصويب كردند كه شركت هاي 
فناوري امريكايي را مجبور مي كند تا ژانويه ۲۰۲۲ 
ميالدي دفاتري در اين كش��ور تأسيس كنند و در 
غير اين صورت با اقدامات تنبيهي روبرو مي شوند. 
طي ماه هاي اخير روسيه اقدامات تنبيهي متعددي 
عليه شركت هاي اينترنتي امريكايي انجام داده. به 
عنوان مثال اين كشور از ماه مارس ترافيك اينترنت 
توئيتر را كند كرده زيرا محتواي ممنوعه را حذف 
نكرده بود. قانون جديد شركت هاي فناوري خارجي 
با بيش از روزانه نيم ميليون كاربر در روس��يه ملزم 
مي كند يك دفتر محلي يا ماهيت قانوني در كشور 
ايجاد كنند. در حال حاضر فقدان چنين دفاتري به 
شركت هاي خارجي اجازه مي دهد تا رسمًا در خارج 
مرزهاي اين كشور بمانند. وب سايت هايي كه از اين 
قانون پيروي نكنند، در موتور جس��ت وجوها براي 
عدم همخواني نشان گذاري مي شوند، ممكن است 
از نتايج موتور جست وجوها حذف شوند و نمي توانند 
در روسيه آگهي منتشر كنند. البته مجلس اعالي 
روسيه )شوراي فدراسيون( بايد اين قانون را تأييد و 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه نيز بايد آن را 

امضا كند تا اجرا شود.

بانك جهاني درخواست السالوادور براي استفاده از بيت كوين به عنوان پول قانوني را رد كرد

احتمال كاهش قيمت بيت كوين تا ۳۵ هزار دالر هم وجود دارد

فراخوانمناقصهعموميدومرحلهاي
تأمينكاال۰26/تکآج/۱4۰۰

 ش�ركت بهره ب�رداري نفت و گاز آغاج�اري در نظر دارد فراخ�وان ارزیابی کیفی جهت برگ�زاری مناقصه عمومی )خرید دو قل�م فیلتر هوای ورودی توربین GE( به ش�ماره
 ) 2000093228000049 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  الزم است مناقصه 
گران 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 فراخوان در 
سامانه 1400/03/17 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد 

شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/03/17 الی ساعت 14 تاریخ 1400/03/24

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/04/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال فكس  : 06152622683                 تلفكس : 06152620897
 تلفن : 06152622273 داخلي 3170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :  021-41934

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاريدفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

 شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت دوم
شناسه آگهی: 1147835

  برابر رای ش�ماره 12000883 مورخ 1400/3/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض خانم سودابه نجفی دوآبی به شماره ملی 4990076095 
فرزن�د ولی اله در شش�دانگ عرصه و  اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 347/40 متر مربع پ�الک 57 اصلی واقع در 
مازندران بخش 18 ثبت نکا به کالسه 677/99 خریداری شده از  سید هادی آبلوئی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1149429
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/29

تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/4/12 

آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

امیرخندان رباطی- سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

آق�ای پرویز علی نژاد کالئی اح�دی از ورثه مرحوم قنبرعلی علی نژادکالئی با ارائه گواهی انحص�ار وراثت و مالیات بر ارث طی 
درخواست شماره 140021710004005839 مورخ 1400/3/5 تقاضای صدور سند سهم االرثی خود را نسبت به 6 دانگ پالک 1607 
فرعی از 2816 اصلی بخش یک شرق بابل ذیل ثبت 19999 صفحه 318 دفتر جلد 213 بنام قنبرعلی نژادکالئی صادر و تسلیم 
گردید را نموده ) اصل سند در ید احدی از ورثه آقای اسکندر علی نژادکالئی می باشد( لذا در اجرای تبصره 3 ماده 120 اصالحی آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به ادره ثبت 
محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 

یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهدنمود. م الف 1150540
تاریخ انتشار1400/3/29

آگهیفقدانسندمالکيتدراجرایتبصره3ماده۱2۰
آييننامهقانونثبت

حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بابل

آقای محسن احمد نتاج با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفتر خانه اسناد رسمی 272 بابل تصدیق امضا شده وطی 
درخواست شماره 140021710004008057 مورخه 1400/3/13 تقاضای صدور سند المثنی 3 دانگ مشاع از ششدانگ تحت 
پالک ش�ماره 2453 فرعی از 2327 اصلی بخش دو غرب حوزه ثبتی بابل که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل دفتر 561 و 
صفحه 246و ثبت 48377 به نام آقای محسن احمد نتاج ثبت صادر و تسلیم گردید و سپس برابر انتقال اجرایی 133330 
مورخ 1399/10/11 سه دانگ مشاع از 6 دانگ به غیر منتقل گردید و سه دانگ باقیمانده در اثر جابجایی مفقود شده را نموده 
اس�ت در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به ادره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی بنام مالک خواهدنمود. م الف 1149859
تاریخ انتشار1400/3/29

آگهیفقدانسندمالکيت

حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بابل

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

توسعهفناورياطالعاتدركشوردرگرويرفعموانعوتوسعهزيرساختها
حوزه فناوري اطالعات داراي چالش هايي است كه با رفع 
آنها مي توان در مسير توسعه اكوسيستم فناوري اطالعات، 
گسترش استارتاپ ها و كسب و كارهاي آنالين، گام هاي 
بزرگي برداش��ت. به گزارش ايرنا، توس��عه اكوسيس��تم 
ارتباطات  و فناوري اطالعات مثل هر محيط زنده ديگري 
تحت تاثير انواع متغيرهاي دروني و بيروني افزايش يا كاهش 
پيدا مي كند. مهم ترين متغير بيروني اثرگذار بر اين حوزه، 
شرايط كالن اقتصاد ايران است كه در سال هاي گذشته 
با افت و خيزهاي زيادي روبرو بوده است. تحريم ها، تورم، 
ركود، بهبود فضاي كسب  و كار، قيمت ارز، سياست هاي 
صادرات و واردات، بهره وري نيروي كار و هر عامل اثرگذار 
در آن و مجموعه عوامل ديگري كه محيط كالن اقتصاد 
بزرگ ۴۰۰ ميليارد دالري ايران را مي سازند، مي توانند بر 
همه حوزه ها از جمله ICT اثرگذار باشند. روند پرشتاب رشد 
در اين بخش، مانند توسعه استارت آپ ها و كسب وكارهاي 
آنالين، تفاوت كسب  و كارهاي اين حوزه با ساير كسب  و 
كارهاي سنتي و مقاومت هايي كه در برابر آن وجود دارد، 
مهم ترين چالش هاي توسعه ICT ايران در طول سال هاي 
اخير به شمار مي رود. تعدد مراجع تصميم گير در كشور و 
فقدان يكپارچگي در سياست گذاري ها باعث شده متولي 
قانوني اين حوزه، يعني وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
در بسياري از حوزه ها، فاقد مرجعيت قانوني و مرجعيت يگانه 
در پيش��برد و اجراي قانون باشد و نهادها و مراجع متعدد 

ديگري نيز بر اس��اس قانون يا تفسير قانون، در اين حوزه 
به فعاليت مشغول باشند. سرعت تحوالت در اين عرصه، 
آس��يب هاي ديگري نيز به همراه دارد، ورود تكنولوژي و 
فراگيري آن در مقياس جامعه ۸۰ ميليوني ايران، پيش از 
تأمين زيرساخت هاي فرهنگي، با توجه به شرايط پيچيده 
جامعه كنوني يكي از مسائل و چالش هاي مهم اين بخش 
است. شايد اگر در حوزه فرهنگ سازي نيز تعدد متوليان و 
سياست گذاران نبود، اتخاذ سياست هاي يكپارچه و تمركز 
منابع براي ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه مصرف كننده 
خدمات ارتباطي، در شمايلي متفاوت از جامعه امروز بود. 
با اين وصف وزارت ارتباطات گرچه متولي فني و توس��عه 
زيرساختي اين حوزه است اما ناگزير، در صيانت فرهنگي از 

اين فضا نيز تكاليفي را بر دوش گرفته است.

قاچاقكاالوحضورغيررسميشركتها
دربازارICTايران

بخش بزرگ��ي از كاالها و تجهيزات ب��ازار بزرگ اين 
صنعت، به دليل تحريم ه��ا و عدم حضور نمايندگان 
رسمي شركت هاي بزرگ به صورت قاچاق يا غيررسمي 
وارد بازار مي شود. اختالف قيمت جهاني محصوالت، 
تعرفه هاي گمركي و نوسان قيمت ارز نيز به اين جريان 
دامن مي زند. رجيستري گوشي هاي همراه، يكپارچه 
ش��دن اطالعات گمرك و نظام تخصيص ارز از جمله 

تالش هايي است كه براي مبارزه با قاچاق كاال در اين 
زمينه صورت گرفته كه در برخي موارد موفقيت آميز 

بوده و در پاره اي موارد قابل نظارت نيست.

فقداناطالعاتيكپارچهازفعاالن
وارزشبازارICTكشور

اين مشكل به  خصوص در بازار IT كشور خيلي محسوس 
اس��ت. خريد و فروش نرم افزار و برنامه هاي كامپيوتري، 
خدمات پشتيباني، خريد و فروش انواعي از محتوا بر بستر 
مجازي به دليل فقدان زيرس��اخت هاي مالياتي، تأمين 
اجتماعي، بانكي در كش��ور، اجازه نمي دهد تا اطالعات 
دقيقي از حجم بازار و تعداد واقعي فعاالن آن به دست آيد. 

اين امر ساماندهي بازار را با چالش مواجه مي سازد.

تعددوتنوعمراجعسياستگذاري
پررنگ كردن نقش حاكميت در مديريت فضاي مجازي، 
همچ��ون محيط عموم��ي جامعه، ذي نفع��ان متعدد با 
مس��ووليت هاي مختلف دارد. اما روايت هايي كه توسط 
ذي نفعان مختلف حاكميت��ي در صحن عمومي جامعه 
منتشر مي شود، به گونه اي است كه دولت يا حاكميت را 
مسوول اين حوزه مي داند. به طور مثال، دولت مسوول توليد 
محتوا در فضاي مجازي نيست و بخش خصوصي در اين 
حوزه وظيفه دار است ولي همواره بخش هايي از حاكميت، 

دولت را بابت فقدان محتواي مناسب سرزنش و مورد نقد قرار 
داده اند. فقدان درك مشترك از برخي مفاهيم حوزه شبكه 
ملي اطالعات و آنچه از قول ذي نفعان مختلف حاكميتي به 
عنوان كاركردها و انتظارات در صحن عمومي جامعه طرح 
مي شود، يكي از مهم ترين مصاديق فقدان درك مشترك 

حاكميت از مسائل تخصصي اين حوزه است. 

چالشهايناشيازتحريمها
صنعت ICT به مقياس توليد، تجهيزات متنوع و پيچيده و 
فناوري هاي به روز شونده وابسته است. تحريم هاي ظالمانه 
امريكا دراين س��ال ها به ويژه با خروج آن از برجام، سبب 
مشكالتي براي شركت هاي ايراني در تأمين تجهيزات و 
دانش فني در برخي حوزه ها شد كه از جمله آن مي توان 
به تأمي��ن تجهيزات، تأمين اليس��نس ها )مجوز قانوني 
براي استفاده از يك محصول( و تكنولوژي هاي پيشرفته 
آثار غيرمستقيم، تخصيص ارز، افزايش هزينه اپراتورها، 
پيمانكاران و خروج سرمايه گذاران، تقابل كسب وكارهاي 
سنتي در برابر كس��ب و كارهاي مدرن اشاره كرد. يكي از 
مهم ترين مزيت هاي كس��ب وكارهاي مبتني بر فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات، كاهش هزينه ه��اي فروش كاال و 
خدمات است كه مهم ترين ابزار رقابتي آنها در برابر شركاي 
سنتي محسوب مي شود و در طول سال هاي گذشته باعث 

ايجاد تقابل ميان فعاالن سنتي و مدرن بازار شده است. 



زهرا سليماني|
الگوي توسعه مهم تر است يا دولت توسعه بخش؟ 
وظيفه روش�نفكران جامعه مدني ب�راي ارايه 
الگوهاي توس�عه در شرايط فعلي چيست؟ آيا 
گفتمان هاي مطرح ش�ده در فض�اي عمومي و 
انتخاباتي كشور را مي توان در راستاي توسعه 
پايدار جامعه ايراني فرض كرد؟اين پرس�ش ها 
و پرسش هايي از اين دست، بخشي از محتواي 
گپ و گفتي اس�ت كه با كمال اطهاري، اس�تاد 
دانش�گاه و تحليلگر مسائل توسعه مرور شده 
است. بر خالف بسياري از تحليلگران، اطهاري 
معتقد اس�ت وظيفه اساسي روشنفكر جامعه 
مدني و خبرنگاران مردمي در شرايط فعلي آن 
است كه س�طح گفتمان جامعه را ارتقا دهند و 
الگويي از توس�عه در اختيار جامعه قرار دهند. 
اطهاري با بازخواني دستاوردهاي روشنفكران 
عصر مش�روطه به اين نكته اش�اره مي كند كه 
ترس�يم الگويي از توس�عه در بطن بحران ها و 
محدوديت هاي دوران پاياني سلس�له قاجار و 
آغاز عصر پهلوي، مهم ترين دستاوردي است 
كه روش�نفكران آن دوره براي جامعه ايراني به 
ارمغان آوردن�د. ضرورتي كه ام�روز چندان از 
سوي نيروهاي فكري جامعه و توليدكنندگان 
محتوا ج�دي گرفته نمي ش�ود. مبتني بر يك 
چنين الگويي اطهاري به اين نكته اشاره مي كند 
كه ابتدا بايد گفتمان و الگوي مبتني بر توسعه 
از س�وي نيروهاي فكري جامعه ارايه ش�ود تا 
بعد مبتني بر اين گفتمان مردم بتوانند از ميان 
تفكرات موجود، دولت توسعه بخش را انتخاب 
كنند. موضوعي كه اين راوي امر توسعه معتقد 
است در ش�رايط فعلي جاي خالي آن به شدت 

احساس مي شود. 

  كش�ورمان در مس�ير تح�والت سياس�ي و 
اجتماعي خاص�ي قرار دارد. به نظر مي رس�د، 
نوعي انشقاق و دو دس�تگي در ميان نيروهاي 
فكري جامعه و عموم مردم بر س�ر اينكه براي 
تحقق توسعه و حفظ دستاوردهاي گذشته چه 
راهكاري بايد در پيش گرفته ش�ود، مشاهده 
مي شود.از سوي ديگر گفتمان هاي كلي موجود 
نيز تصويري از توسعه پايدار را ارايه نمي كنند. 
چرا فاصله ايران با توس�عه در طول س�ال هاي 

سپري شده كم نشده است؟
به غير از دهه نخست انقالب كه به دليل بحران هايي 
چون جابه جايي هاي ساختاري، جنگ 8ساله با عراق 
و تحريم و... كه به طور كلي امكان طرح مساله توسعه 
پايدار به عنوان اولويت نخست مقدور نبود، در 3دهه بعد 
از جنگ مي توانستيم اين ضرورت ها را پيگيري كنيم اما 
اين اتفاق نيفتاد. عوارض اين غفلت هم امروز در فضاي 
عمومي كشور كامال هويداست، هم محيط زيست در 
وضعيت نامناسبي قرار دارد، هم اقتصاد دانش بنيان و 
هم طرح هاي آمايش و هم طرح هاي بنيادين و....از كف 
رفته اند. اين روند غفلت از الزامات توسعه به خصوص 
حد فاصل س��ال هاي 84 تا 92 ريشه هاي عميق تري 
پيدا كرد به گونه اي كه دولت روحاني هم به رغم همه 
تالش هايش، نتوانس��ت اين عقب ماندگي را جبران 
كند. در واقع در طول س��ه دهه گذشته، نه به الگوي 
توسعه توجه شده و نه تصويري از دولتي كه مي تواند 
توسعه بخش باشد به دس��ت آمده است. مباحثي كه 
امروز در سطح عمومي جامعه و فضاي سياسي مطرح 
است فاقد اين دو ضرورت مهم است؛ تنها بحث جدي 
كه امروز در فضاي عمومي جامعه شكل گرفته، حول 
محور راهبرد سياست خارجي است تا درآمدهاي نفتي 
كشور احيا شود. از اين طريق در واقع تالش مي شود تا 
حداقل 30درصد خانواده هاي ايراني كه زير خط فقر 

مطلق قرار گرفته اند، نان بخور نميري داشته باشند.
 فقدان الگوي توسعه و دولت توسعه بخش در 

اتمسفر اقتصادي چه تبعاتي به دنبال دارد؟
اولويت نبودن اين دو گزاره يك فقدان بزرگ اس��ت. 
اينكه چگونه در آس��تانه گزينش هاي عمومي كشور 
از جمله انتخابات مي توان زمين��ه ايجاد يك چنين 
گفتماني را فراهم كرد؟ موض��وع اصلي تحليل هاي 
رسانه اي بايد باشد. رسانه ها بايد از گفتماني حمايت 
كنند ك��ه قرابت نزديكي ابتدا به الگوهاي توس��عه و 
دولت توس��عه بخش داشته باشد. جرياناتي كه رسما 
با مفهوم توسعه مخالفت كرده اند و نشانه اي از دولت 
 توس��عه بخش را بروز نداده ان��د، نمي توانند به عنوان 
تكيه گاه جامعه در نظر گرفته شود. در اين ميان مكالمه 
س��خيفي راه افتاده كه انتخابات بايد تحريم ش��ود و 
برخ��ي اعالم مي كنند كه با راي دادن ممكن اس��ت، 
افراد از دايره انسانيت خارج شوند. برخي هم برعكس 
مي گويند اگر راي ندهيم، اشتباه است و... اين گفتمان، 
گفتمان بسيار سخيفي اس��ت كه جامعه را از منافع 
پايدار خود دور مي كند. موضعي كه متاسفانه جايگزين 

يك بحث اساسي و كليدي شده است. 
 تبعات طرح يك چنين گفتمان هايي كه شما 
مي فرماييد س�طحي هستند در مسير توسعه 

كشور چيست؟
كس��ي كه راي نمي دهد بايد مس��ووليت راي ندادن 
خ��ود را بپذيرد . در واق��ع اين فرد يا اي��ن جريان در 
قبال اين س��كون، بايد برنامه اي براي الگوي توسعه 
و دولت توس��عه بخش ارايه كند. )هيچ ك��دام از افراد 
و جرياناتي كه از تحريم انتخابات س��خن مي گويند، 
الگوي چايگزين ارايه نك��رده اند( اينكه در خأل اعالم 

ش��ود راي ندهيد و بعد هيچ راهبرد موثري هم ارايه 
نشود، به معناي بي عملي و پوچ گرايي است. موضوع 
اصلي، اين بايد باش��د كه با داشته هاي موجود چطور 
مي توانيم به حداكثر دس��تاوردها در مس��ير توسعه 
برسيم. ابتدا بايد به چارچوب هاي نظري اشاره شود و 
بعد گزاره هاي عملي يك چنين ضرورت هايي تبيين 
شود.اما اين روزها هيچ كس اشاره نمي كند كه دولت 
توس��عه بخش چه خصائصي بايد داشته باشد و كدام 
گفتمان ها به ارايه يك چنين دولتي نزديك تر است. 
اينكه گفتمان ها اينگونه مطرح ش��وند كه من آزادي 
مي خواهم، عدالت مي خواهم و... موضوعات ابتدايي 
است. مگر كس��ي در دنيا وجود دارد كه بتواند بگويد 
من آزادي را قبول ندارم، يا جرياني مگر وجود دارد كه 
مخالف عدالت باشد. ما بايد از اين مقدمات ابتدايي عبور 
كنيم. متاسفانه فضاي مجازي هم از اين عبارات لبريز 
شده اند. مسووليت روشنفكر جامعه مدني بايد فراتر 
از اين گفتمان هاي س��طحي تعريف شود. اگر دولت 
نمي تواند مطالبات مردم را در خصوص توسعه محقق 
كند، اين وظيفه روشنفكران جامعه مدني است كه يك 

چنين ضرورت هايي را تبيين كنند.
 يعني معتقديد كه روشنفكران جامعه مدني 
در اين برهه قادرند جامعه را به س�مت الزامات 

توسعه رهنمون سازند؟
همين طور اس��ت. بررس��ي تاريخ نش��ان مي دهد، 
روش��نفكران مش��روطه هرگ��ز منتظ��ر نماندند تا 
ناصرالدين ش��اه، مظفرالدين ش��اه، حت��ي رض��ا و 
محمدرضاي پهلوي الگوي توس��عه را مطرح كنند. 
روشنفكران جامعه ايراني به گونه هاي مختلف الگوي 
توس��عه را تدوين ك��رده بودند و جامعه را به س��مت 
آن رهنمون مي ش��دند. مجموعه موفقيت هايي كه 
در س��ال هاي قبل از انق��الب در حوزه هاي اقتصادي 
و راهبردي نصيب كش��ور ش��د محصول تالش هاي 
روشنفكران جامعه مدني است كه ظرفيت هاي جامعه 
خود را شناختند و متناسب با آن الگوهاي رشد را ارايه 

كردند. اين الگوي روشنفكران مشروطه را امروز بايد 
جوانان و كساني كه ادعاي روشنفكري دارند بياموزند 
و ب��ه كار بگيرند. اين گفتمان هاي ابتدايي و س��اده و 
دوگانگي ثنويت مان��وي را كه مي گويد، هركس راي 
ده��د، ضد انقالبي و ضد جامعه اس��ت و هركس راي 
ندهد، انقالبي مي شود، بايد كنار گذاشته شود. جامعه 
در حال كس��ب تجارب گوناگوني است و تا زماني كه 
جايگزين اين شيوه حاكميتي توسط مردم پذيرفته 
نشده و وفاقي در خصوص آن شكل نگيرد، بايد مبتني 

بر ظرفيت هاي موجود از منافع مردم دفاع كرد.
 بسياري معتقدند كه اساسا گروه هاي مخالف 
و اپوزيس�يون به جز رويكردهاي سلبي حرف 
مهم�ي ب�راي گفتن ندارن�د. نظر ش�ما در اين 

خصوص چيست؟
گروه هايي كه مخالف س��اختار فعلي هس��تند از چه 
الگويي س��خن مي گويند؟ يك زمان��ي اين طيف ها 
شعار مي دادند كه از خاندان پهلوي يك نفر مي تواند 
جايگزين ش��ود. اما همين فرد خودش مي گويد كه 
طرفدار جمهوري است. يعني مخالفان حتي شخصي 
را نمي توانند براي جايگزيني معرفي كنند. يعني نه 

برنام��ه اي وجود دارد، نه الگويي از توس��عه و نه حتي 
فردي كه بتواند اين پرچم را به دست بگيرد. وقتي نه 
الگويي وجود دارد، نه ش��خصي براي اجراي اين الگو، 
ه��ر اظهارنظري در اين زمينه، گفتماني س��طحي و 

غير عملياتي است.بايد سطح گفتمان ارتقا پيدا كند.
  ارتقاي اين سطح گفتماني كه هم الگوي توسعه 
و هم دولت توسعه محور در آن نقش آفرين باشد 

چگونه شكل مي گيرد؟
بحث اساسي اين اس��ت كه انحصار قدرت و ثروت در 
اين جامعه چگونه بايد شكسته شود؟اينكه كار چگونه 
براي اين جامعه بايد ايجاد ش��ود؟ توسعه مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني چگونه بايد برپا شود؟ به هر 
حال يك قرن است كه ايران نفت مي فروشد و هزاران 
ميليارد دالر از نفت درآمد كسب شده، اما توسعه براي 
اين كشور محقق نشده اس��ت. در واقع اين پول نفت 
به جاي توس��عه صرف افزايش كانون هاي فساد شده 
است.اين گزاره نشان مي دهد كه فروش نفت به تنهايي 
نمي تواند ايران را در مسير توسعه قرار دهد. پس فروش 
نفت و بهبود روابط خارجي به تنهايي نمي تواند مشكل 
جامعه ايراني را حل كند. فقط برخي طيف هاي اندك 
را ثروتمند مي كند و اكثريت جامعه را فقط از گرسنگي 
نجات مي دهد. ما ب��ه اِِلمان هاي تازه اي نياز داريم كه 
مهم ترين آن؛ الگوي توس��عه و دولت توس��عه بخش 
است. ما به دولتي نياز داريم كه بتواند كارهاي حداقلي 
براي توسعه انجام دهد. حاكميت ها بايد بدانند كه بايد 
يك حداقل هايي را در خصوص توسعه محقق كنند 
تا بتوانند س��رپا بمانند. اين وظيفه رسانه ها است كه 
اين تعهد را ايجاد كنند و گفتمان الزم را شكل دهند. 
وظيفه خبرنگاران و مسووالني توليد محتوا در رسانه ها 

بايد اين باشد.
   آيا كش�ورهاي توس�عه يافته هم يك چنين 
مس�يري را طي كرده اند. يعني گفتمان توسعه 
درجامعه ايجاد شده و بعد ظرفيت هاي عمومي 

جامعه در مسير تحقق آن حركت كرده است؟

اساسا مفهوم دموكراسي در غرب همين است؛ يعني 
دولت ها جدا از اينكه به ك��دام طيف و گروهي تعلق 
دارند، بايد مباني خاصي را در مس��ير توس��عه كشور 
رعايت كنند تا بتوانند در قدرت حضور داشته باشند. 
هر طيفي كه نتوان��د اين ضرورت ها را اجرايي كند، از 
عرصه قدرت كنار مي رود تا بتواند خود را بازس��ازي 
كند و دوباره براي تحقق اين ضرورت ها باز گردد.دوئل 
حزب كارگر و محافظ��ه كار در انگليس، دموكرات ها 
و جمهوري خواه��ان در امري��كا و... مبتني بر همين 
ضرورت ها است.بايد بدانيم، اين گفتمان ها بي ارزش 
نيستند. گفتمان هايي در خأل نيستند كه مطبوعات 
به آن بي توجهي مي كنند. مگر رضاپهلوي مي توانست 
بدون ساخت راه آهن و بانك ملي و... در قدرت بماند. 
روشنفكران مش��روطه اين مباني را تعيين كردند و 
ش��خصي كه مي توانس��ت اين ضرورت ها را محقق 
كند، روي كار آمد. در واقع اهميت روشنفكران عصر 
مشروطه اين بود كه الگوي توسعه را براي كشور طراحي 
كردند. امروز هم مهم تري��ن وظيفه يك روزنامه نگار 
حرفه اي و يك روش��نفكر جامعه مدن��ي تبيين اين 

گفتمان ها است.

  به موضوع بسيار جذابي اشاره كرديد. اينكه 
ابتدا بايد گفتمان توسعه، توسط روشنفكران و 
نيروهاي فكري جامعه شكل بگيرد، بعد به دنبال 
تش�كيل دولتي متناس�ب با اين گفتمان هاي 

توسعه محور باشيم. درست متوجه شدم؟
ش��ما به خوبي محتوايي كه تالش مي كنم در جريان 
گفت وگو به آن بپردازم را درك كرديد. روش��نفكران 
مشروطه در حالي كه ايران در حال تجزيه بود و قرارداد 
آن بسته ش��ده بود، برنامه هاي توسعه محور خود را 
ارايه كردند. نه در دوراني كه جامعه در آزادي محض 
قرار داش��ت. در بحبوحه به توپ بسته شدن مجلس 
اين رويكردها تدوين و ارايه شد. اما روشنفكر جامعه 
ايراني در سال 1400 مي گويد، ابتدا بايد آزادي هاي 
حداكثري ايجاد ش��ود، نظارت ها همه برداشته شود 
و همه چيز بر وفق مراد باش��د تا اي��ن جماعت اقدام 
به اراي��ه الگو كنند. كس��ي از محدوديت هاي جامعه 
دفاع نمي كن��د، اما نيروه��اي فك��ري جامعه نبايد 
خود را محدود به يك چنين بايدهايي كنند. اساس��ا 
اهمي��ت فعاليت هاي روش��نفكران آن اس��ت كه در 
بطن محدوديت ها از ضرورت توس��عه سخن بگويند. 
روش��نفكران فرانسوي و ساير كش��ورهاي غربي در 
بط��ن بحراني مثل جنگ جهاني دوم، اق��دام به ارايه 
عالي ترين الگوهاي توسعه براي بعد از بحران كردند. 
اگر آزادي هاي عمومي وجود داشته باشد و بحراني در 
جامعه وجود نداشته باشد، ديگر جامعه به روشنفكر 
نيازي ندارد، در بحران ها اس��ت ك��ه نيروهاي فكري 
جامعه بايد به ميدان بيايند و نقش آفريني كنند. امروز 
هم جامعه ايراني در ميان همه بحران ها و كمبودها و 
محدوديت ها به حضور روشنفكران و راهنمايي هاي 

آنان نياز دارد. 
  امروز هم انش�قاقي در جامعه ميان جرياناتي 
كه مخالف مش�اركت در انتخابات هس�تند و 
گروه هايي ك�ه معتقدند باي�د از ظرفيت هاي 
انتخابات در راس�تاي مطالبات مردم استفاده 
كرد، ايجاد ش�ده اس�ت. اين انش�قاق مردم را 

سردرگم كرده است.چه بايد كرد؟
نهادهاي فكري جامعه وظيفه دارند كه به سوي وفاق 
اجتماعي حركت كنند. نه به خاطر اينكه در زمره حقوق 
عمومي مردم قرار دارد، بلكه به اين دليل كه همه چيز 
را همگان دانند. با عق��ل محدود يك عده محدود كه 
چهار دهه است سر كار هستند، جامعه به يك چنين 
وضعيتي مي رس��د.اين تصور كه اول بايد حلقه ها باز 
شوند، بعد نيروهاي فكري برنامه دهند، اشتباه است. 
40سال است كه با رسيدن به هر انتخاباتي، برخي فرياد 
سر مي دهند كه اين بار بايد انتخابات را تحريم كنيم. هر 
بار هم قلمروي بيشتري از ظرفيت هاي جامعه را در اثر 
اين اشتباه به باد مي دهند. مگر اين رويكرد نتيجه بخش 
است؟ البته هر شخصي آزاد است راي بدهد يا ندهد. 
در اين باره بحثي وجود ندارد، اما نبايد اين س��كون و 
ناامي��دي را به جامعه تزريق كنيم. ب��ه نظرم جا دارد 
خاطره اي از ش��ادروان دكتر سحابي قبل از انتخابات 
سال88 را براي مخاطبان شما تعريف كنم. در يكي از 
ميتينگ هاي انتخاباتي و در شرايطي كه دكتر سحابي 
با قدرت تالش مي كردند مردم را تشويق به مشاركت 
در انتخابات كنند، جواني سراغ ايشان آمد و با آب و تاب 
و هيجان گفت كه بايد اين انتخابات تحريم شود. دكتر 
س��حابي خطاب به جوان اشاره كردند كه »اگر حرف 
تو در جامع��ه خري��داري دارد و از آن مهم تر، الگويي 
براي جايگزيني داري. حتما انتخابات را تحريم كن. 
اما وقتي اينگونه نيست، تحريم انتخابات نه تنها هيچ 
فايده اي براي تو و جامعه ندارد، بلكه باعث مي شود تا 
دس��تاوردهاي قبلي نيز به باد رود.« با اين توضيحات 
اميدوارم سرنوش��ت انتخابات 28خردادماه منجر به 
دس��تاورد براي مردم و جامعه مدني شود. اگر درك 
درس��تي از مفهوم توس��عه و ضرورت گفتمان سازي 
داشته باشيم، حتي در شكست ها هم مي توان، برنده 
بود. اما چنانچه درك درستي از الگوي توسعه و دولت 
توسعه بخش نداشته باش��يم، حتي در صورتي كه در 

ظاهر پيروز شويم، شكست خواهيم خورد.

اقتصاد جهاناخبار
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تمديد مهلت ارايه اظهارنامه 
مالياتي موديان صنفي تا ۱۵ تيرماه 

اطالعيه اتاق اصناف ايران در خصوص »تمديد ارايه 
اظهارنامه مالياتي اصناف تا 1۵ تيرماه« منتشر شد.

به گزارش ايرنا ات��اق اصناف ايران در پي رايزني ها، 
مكاتب��ات و درخواس��ت هاي مكرر از س��تاد ملي 
كرونا و برگزاري جلسات متعدد با معاون اقتصادي 
رييس جمهور، فرهاد دژپس��ند وزير امور اقتصاد و 
دارايي و همچنين اميدعلي پارسا رييس سازمان 
امورمالياتي اطالعيه اي درباره تمديد مهلت ارايه 
اظهارنامه مالياتي موديان صنفي تا 1۵ تيرماه سال 

جاري صادر كرد.
 بر اين اس��اس موديان صنفي، صاحبان مشاغل 
و كسب وكارها تا 1۵ تيرماه فرصت دارند، ضمن 
مراجعه به س��ايت س��ازمان امور مالياتي كشور 
به نش��اني www.intamedia.ir نسبت به 
ارايه اظهارنامه مالياتي و ارسال فرم تبصره ماده 
100 قانون ماليات هاي مس��تقيم اقدام كنند از 
تسهيالت و معافيت هاي قانوني بهره مند شوند.  
همچنين در توافقي كه هفته گذش��ته بين اتاق 
اصناف ايران با مسووالن س��ازمان امور مالياتي 
در خص��وص تبصره م��اده 100 قان��ون ماليات 
صورت گرفت؛ شرايط ويژه اي به لحاظ موقعيت 
و خسارت هاي وارده به صنوف آسيب ديده بابت 
كرونا لحاظ ش��ده و حمايت ها و مساعدت هاي 
مناسبي در اين خصوص در نظر گرفته شده است.  
همچنين مصوبات موثري در حوزه ماليات، بانك 
و بيمه در حمايت از اصناف بر اساس پيشنهادات 
اتاق اصناف ايران در هفتاد و يكمين جلسه ستاد 

ملي مديريت كرونا تصويب و ابالغ شد.

 قيمت سبد نفتي اوپك 
كاهش يافت

قيمت سبد نفتي سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( روزپنج شنبه، 2۷ خردادماه 8۷ سنت 
كاهش يافت. به گزارش ايرنا به نقل از وزارت نفت، 
قيمت س��بد نفتي اوپك روز پنجشنبه ۷2 دالر و 
29 سنت ثبت ش��د، در حالي  كه چهارشنبه )2۶ 
خردادماه( ۷3 دالر و 1۶ س��نت بود. س��بد نفتي 
اوپك شامل 13 نوع نفت خام اعضاي اين سازمان از 
جمله مخلوط الجزاير، گيراسول آنگوال، سبك رابي 
گابن، ميناس اندونزي، سنگين ايران، سبك بصره، 
صادراتي كويت، السدر ليبي، سبك بوني نيجريه، 
سبك عربي عربستان، موربان امارات، مري ونزوئال 
و جنو كنگوس��ت. قيمت نفت خام برنت و وست 
تگزاس اينترمديي��ت )WTI( نيز روزجمعه، 28 
خردادماه و تا لحظه انتشار اين خبر به ترتيب ۷2 
دالر و ۶9 س��نت و ۷0 دالر و ۷8 سنت به ازاي هر 

بشكه بوده است.

كارنامه تجارت خارجي ايران 
در سال ۹۹

براساس گزارش بانك مركزي، صادرات در مجموع 
12 ماهه سال گذشته 34 ميليارد و 998 ميليون 
دالر و واردات نيز با رقم 38 ميليارد و 893 ميليون 

دالر ثبت شد.
به گزارش ايِبنا، بانك مركزي آمار ماهانه صادرات 
و واردات سال 99 را منتش��ر كرد كه براين اساس 
بيشترين ميزان صادرات در مهر ماه سال گذشته 
با رقم 4ميلي��ارد و ۶۷2 ميليون دالر انجام ش��د. 
بيشترين ميزان واردات نيز در ماه اسفند با 4 ميليارد 
و ۵۷2 ميليون دالر به ثبت رسيد. همچنين بررسي 
آمارها حاكي از اين اس��ت كه به ج��ز مهرماه، تراز 

تجاري در 11 ماه ديگر سال منفي بوده است.
براساس اين گزارش، صادرات در مجموع 12 ماهه 
س��ال گذش��ته 34 ميليارد و 998 ميليون دالر و 
واردات نيز با رقم 38 ميليارد و 893 ميليون دالر ثبت 
شد. سال گذشته در فروردين ماه، 1931 ميليون 
دالر واردات داشتيم كه در مقابل 1۶۵2 ميليون دالر 
هم صادر كرديم. ميزان صادرات و واردات دومين ماه 
سال 1399 نيز به ترتيب 2 ميليارد و ۶48 ميليون 
دالر و 3 ميليارد و 110 ميليون دالر به ثبت رسيد.

واردات خردادماه نيز 2 ميليارد و ۵۷9 ميليون دالر 
و صادرات در اين ماه ني��ز 2 ميليارد و ۶4 ميليون 
دالر بود. ايران در تير ماه س��ال گذشته 3 ميليارد و 
302 ميليون دالر واردات از ديگر كش��ورهاي دنيا 
داش��ت و 2 ميليارد و 349 ميليون دالر نيز كاال به 

دنيا فروخت.
آمار واردات در مرداد ماه نيز در حالي به 2 ميليارد 
و ۷8۵ ميليون دالر رس��يد كه مي��زان صادرات 2 
ميليارد و 1۶2 ميليون ثبت شد. آخرين ماه تابستان 
سال 99 نيز با واردات 3 ميليارد و ۷۶ ميليون دالري 
و صادرات 2 ميليارد و ۶91 ميليون دالري بسته شد. 
همچنين 3 ميليارد و 2۵۷ ميليون دالر و 4 ميليارد 
و ۶۷2 ميليون دالر نيز به ترتيب واردات و صادرات 
مهرماه سال گذشته بود كه ركورد صادرات در اين 

سال را زد. 
در آبان ماه واردات اندكي كاهش داشت و به رقم 3 
ميليارد و 92 ميليون دالر رسيد. صادرات نيز در اين 
ماه با كاهش همراه بود و 3 ميليارد و 210 ميليون 
دالر ثبت شد. آذر ماه سال گذشته واردات و صادرات 
به ترتيب 3 ميليارد و ۷2۶ ميليون دالر و 3 ميليارد 

و ۶۶4 ميليون دالر بود. 
اولين ماه از فصل زمس��تان نيز با واردات 3 ميليارد 
و ۷81 ميليون دالري و صادرات 2 ميليارد و 9۵1 
ميليون دالري آغاز ش��د. واردات در بهمن ماه نيز 
با رقم 3 ميليارد و ۶82 ميلي��ون دالر و صادرات 3 
ميليارد و 13۵ ميليون دالر به ثبت رسيد. در نهايت 
كارنامه تجارت خارجي س��ال 99 در اسفند ماه با 
واردات 4 ميليارد و ۵۷2 ميليون دالري و صادرات 

3 ميليارد و 800 ميليون دالري بسته شد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران: 
محدود كردن تجارت ايران به 

۵ كشور، خطرناك است
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران مي گويد هرچند 
افزايش جدي همكاري ها با كشورهاي منطقه مي تواند 
به عنوان يك اولويت دنبال شود اما در عين حال نبايد 
حضور در ساير بازارها را فراموش كرد. محمد الهوتي در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آمارها نشان مي دهد كه در 
سال هاي گذشته بخش قابل توجهي از كل حجم تجارت 
ايران تنها به پنج كشور همس��ايه يا حاضر در منطقه 
محدود شده است. از سوي ديگر در برنامه ها نيز عنوان 
مي شود كه ما قصد داريم بخش مهمي از تمركز تجاري 
خود را بر 1۵ كشور همسايه بنا كنيم. اين ديدگاه در ذات 
خود هيچ مشكلي ندارد اما در صورت نگاه يك جانبه به 

تجارت، مي تواند به اقتصاد ايران آسيب برساند.
وي با بيان اينكه در دوره تحريم ها، عمال چاره چنداني 
جز تالش براي همكاري با كشورهاي همسايه وجود 
نداشت، توضيح داد: ما در طول اين سال ها با مشكالت 
نقل و انتقال ارز و جابه جايي پول مواجه بوديم و در اين 
شرايط، مشكالت موجود در كشورهاي همسايه، كمتر 
از كشورهاي دورتر بود و در واقع با همين سيستم امكان 

حفط تجارت در اين سال هاي سخت فراهم شد.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران ب��ا بيان اينكه در 
صورت نبود محدوديت ها منطقي نيست كه بازار كشور 
به چند كشور محدود شود، گفت: همان طور كه به عنوان 
يك توليدكننده، منطقي نيست كه تمام محصول را به 
يك فروشنده يا فروشگاه بفروشيم، در حوزه صادرات نيز 
نبايد تمام تمركز بر چند كشور استوار شود. ما در صورتي 
كه توليد كاال را با كيفيت باالتر و قيمت رقابتي تر نهايي 
كنيم، قطعا شانس حضور در بازارهاي بين المللي را نيز 
خواهيم داش��ت. الهوتي با تاكيد بر اينكه بايد برنامه 
اقتصادي كشور رينگ بندي ش��ود، توضيح داد: براي 
مثال رينگ نخست به كشورهاي منطقه يا همان 1۵ 
كشور اختصاص يابد، رينگ دوم به كشورهاي اروپايي 
يا شرق آسيا اختصاص يابد و رينگ سوم به ساير قاره ها 
و صادرات به نقاط دورتر جهان مربوط ش��ود. وي ادامه 
داد: در چنين شرايطي مي توان براي هر يك از اين سه 
ناحيه برنامه ريزي كرد؛ كاالهايي كه ايران در آنها شانس 
رقابت دارد را شناسايي كرد و براي گسترش بازارهاي 
صادراتي، اقدامات الزم را در دستور كار قرار داد. در غير 
اين صورت، اصرار به حضور تنها در چند بازار خاص در 
ميان كشورهاي همسايه، براي اقتصاد ايران جنبه مثبت 
نخواهد داشت. بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از 
تجارت خارجي كشور در دو ماهه ابتدايي سال 1400، 
عراق، امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان اصلي ترين 
شركاي تجاري ايران در صادرات و واردات در كنار چين به 
شمار مي روند. آلمان و سوييس تنها كشورهاي اروپايي 
حاضر در فهرست شركاي اصلي تجاري ايران هستند كه 
بخش محدودي از واردات از طريق آنها انجام شده است.

اوپك توليدكنندگان را به 
سرمايه گذاري در نفت فراخواند

دبيركل اوپك اع��الم كرد گذار انرژي نبايد هيچ منبع 
انرژي را كنار بزند، زيرا همه منابع انرژي امروز براي يك 
آينده قابل پيش بيني نياز خواهند بود. به گزارش ايسنا، 
محمد باركيندو گفت: ما همچنان از همه كشورهاي عضو 
اوپك و صنعت بين المللي مي خواهيم به سرمايه گذاري 
در همه منابع ان��رژي از جمله نفت و گاز ادامه دهند به 
خصوص از فناوري براي خنثي كردن آاليندگي هاي 
مربوط به اين منابع اس��تفاده كنند. وي در ادامه افزود: 
براي ما در اوپك و در صنعت و در گفت وگوهاي جهاني 
رايج، گذار انرژي گذار از يك منبع انرژي به منبع ديگر 
نيست. بلكه گذار انرژي حذف آاليندگي گاز گلخانه اي 
در اكتش��اف، توليد، حمل و نقل و مصرف سوخت ها و 
حركت به سمت منابع انرژي پايداري است كه به مساله 
آاليندگي مي پردازند. تعريف گذار انرژي نبايد حذف 
اجباري هيچ گونه منبع انرژي باش��د. دبيركل اوپك 
در خصوص گزارش آژانس بين المللي انرژي كه اعالم 
كرده است مسير حركت به سمت كربن خنثي نيازي به 
سرمايه گذاري جديد در نفت و گاز ندارد، گفت: مي توانيد 
هر ميزان كه بخواهيد در تجديدپذيرها سرمايه گذاري 
كنيد اما اگر به مشكل آاليندگي پرداخته نشود، اهداف 
كربن خنثي حاصل نخواهند ش��د. بر اساس گزارش 
اويل پرايس، ماه گذش��ته اوپك در يك گزارش داخلي 
اعالم كرده بود پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي براي 
عدم سرمايه گذاري جديد در نفت و گاز ممكن است در 
صورت استقبال سرمايه گذاران از اين پيشنهاد، باعث 

ايجاد نوسان بيشتر در بازارهاي نفت شود.

مديريت مصرف تنها راهكار 
برون رفت از بحران كم آبي است

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
تاكيد بر اينك��ه تنها راه برون رف��ت از بحران كم آبي 
صرفه جويي است، گفت: با مصرف بهينه و صرفه جويي 
1۵ تا 20 درصدي مي توانيم اين تابس��تان سخت را 
پشت سر بگذاريم.  هاشم اميني در مراسم آغاز مانور 
بزرگ مروجين فرهنگ مصرف بهينه آب در 98 شهر 
و هزار روستاي استان اصفهان با اشاره به بحران كم آبي 
كه استان با آن درگير است، گفت: با وجود آنكه در حال 
حاضر روزانه 13 هزار و 400 ليتر بر ثانيه آب در شبكه 
توزيع مي شود، اما همچنان در تامين آب مشتركين 
با كمبود مواجه هستيم.  اميني با بيان اينكه در طول 
۵3 سال گذشته امسال شاهد كمترين ميزان بارش 
نزوالت آس��ماني بوديم، تصريح كرد: كاهش نزوالت 
جوي و خشكسالي هاي گذشته سبب ايجاد مشكل 
در تامين آب و برق در كل كشور شده است؛ مشكلي 
كه تنها راه حل برون رفت از آن صرفه جويي و استفاده 

بهينه از منابع موجود است.

كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

اهميت روشنفكران عصر مشروطه طراحي الگوي توسعه براي كشور بود
اولالگويتوسعهبعددولتتوسعهبخش

روشنفكران مشروطه در حالي كه ايران در حال تجزيه بود و قرارداد آن بسته شده بود، برنامه هاي 
توسعه محور خود را ارايه كردند. نه در دوراني كه جامعه در آزادي محض قرار داشت. در بحبوحه به 
توپ بس�ته شدن مجلس اين رويكردها تدوين و ارايه شد. اما روشنفكر جامعه ايراني در سال 1400 
مي گويد، ابتدا بايد آزادي هاي حداكثري ايجاد شود، نظارت ها همه برداشته شود و همه چيز بر وفق 
مراد باشد تا اين جماعت اقدام به ارايه الگو كنند. كسي از محدوديت هاي جامعه دفاع نمي كند، اما 
نيروهاي فكري جامعه نبايد خود را محدود به يك چنين بايدهايي كنند. اساسا اهميت فعاليت هاي 
روشنفكران آن است كه در بطن محدوديت ها از ضرورت توسعه سخن بگويند. روشنفكران فرانسوي و 
ساير كشورهاي غربي در بطن بحراني مثل جنگ جهاني دوم، اقدام به ارايه عالي ترين الگوهاي توسعه 
براي بعد از بحران كردند. اگر آزادي هاي عمومي وجود داشته باشد و بحراني در جامعه وجود نداشته 
باشد، ديگر جامعه به روشنفكر نيازي ندارد، در بحران ها است كه نيروهاي فكري جامعه بايد به ميدان 
بيايند و نقش آفريني كنند. امروز هم جامعه ايراني در ميان همه بحران ها و كمبودها و محدوديت ها 

به حضور روشنفكران و راهنمايي هاي آنان نياز دارد. 

برش
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خبرروز

۱۲۷ فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰ هزار و ۱۰۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد و متاسفانه ۱۲۷ بيمار كرونايي نيز جان خود را از دست دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه 
ميليون و ۸۰ هزار و ۵۲۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۲ هزار و ۷۴۶ نفر رسيد. تاكنون ۴ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۳۹ نفر 
ُدز اول واكسن كرونا و ۸۹۵ هزار و ۵۲ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۲۶۴ 
هزار و ۹۱ ُدز رسيد.۳۳۱۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در 

حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

جامعه خبر

سازمان بهزيستي تنها متولي 
صدور پروانه مراكز مشاوره

رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور صدور هر گونه مجوز فعاليت مركز 
مشاوره خارج از فرايند قانوني سازمان بهزيستي را 
غيرقانوني دانست. فاطمه رضوان مدني افزود: بعد از 
سال ۱۳۸۴ كه سازمان نظام روان شناسي به عنوان 
يك سازمان غيردولتي و مستقل طبق قانون تشكيل 
اين نظام با هدف تالش براي ارتقاي س��طح دانش 
روان شناسي و مشاوره، حمايت از حقوق مراجعان به 
روان شناسان و مشاوران و حمايت از حقوق صنفي 
روان شناسان و مش��اوران تشكيل شد. او با اشاره به 
اينكه خطوط مشاوره تلفني ۱۴۸۰ و سامانه مشاوره 
مجازي در كن��ار مراكز روانش��ناختي در مجموع 
ساالنه حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ نفر جلسه خدمت را در 
بخش هاي حضوري و غير حضوري تامين مي كنند، 
افزود: سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاورين 
سازمان بهزيستي كه بالغ بر ۸۰۰۰ عضو متخصص 
فعال دارد يكي ديگر از ظرفيت هاي علمي و ارتقايي 
حوزه خدمات روانشناسي است كه تامين نيازهاي 
آموزشي متخصصين را پشتيباني مي كند. رضوان 
تش��ريح كرد: طراحي مداخالت اجتماع محور در 
حوزه س��المت روان مبتني بر نظام سوپروايزري، 
تامين نيازهاي رواني اجتماع��ي در قالب تيم هاي 
محب در ش��رايط بحران و بالياي طبيعي و انسان 
ساخت، توسعه موسسات تخصصي روانشناختي در 
سطوح ملي، استاني و شهرستاني )از جمله موسسات 
پيشگيري، خانه روانشناسان و حرف ياورانه، موسسه 
تخصصي طرح واره درماني و…(، تش��كيل شبكه 
انجمن هاي ازدواج و خانواده در كشور، شكل دهي 
تشكل هاي مراكز روانشناختي، ايجاد گروه هاي هميار 
سالمت روان، تشكيل پايگاه هاي سالمت اجتماعي، 
توسعه مراكز س��المت روان محلي و… بخشي از 
اقدامات بهزيس��تي در اين حوزه بوده است. رضوان 
مدني خاطرنش��ان كرد: نكته قابل ذكر اين اس��ت 
كه سالمت اجتماعي در تعامل همه سيستم هاي 
اجتماعي و با برنامه ريزي جامع براي همه گروه ها و 
اقشار جامعه قابل تامين است. او در تشريح ضرورت 
مشاركت همه جانبه روان شناسان در رفع مشكالت 
رواني اجتماعي جامعه افزود: س��ازمان بهزيستي 
كش��ور به عنوان س��ازمان متولي دولتي و با هدف 
اجراي موازين قانوني در صدور مجوز مراكز مشاوره 
از روان شناس��ان فعال و اف��راد متقاضي فعاليت در 
مراكز روانشناسي خواسته است، پروانه صالحيت 
كار حرفه اي فردي را از س��ازمان نظام روانشناسي 
دريافت و به سازمان بهزيستي ارايه كنند كه متاسفانه 
در جمع بندي گزارش��ات واصله در اغلب استان ها 
به دليل نبود زيرساخت ها و توان پاسخ دهي الزم در 
صدور پروانه صالحيت حرفه اي از سوي سازمان نظام 
روان شناسي، روان شناسان مدت طوالني ۲ تا ۳ سال 

در نوبت بررسي صالحيت حرفه اي قرار گرفته اند.

افزايش ۱،۵ درجه اي دماي زمين تا سال ۲۰۵۰
معاون محيط زيس��ت انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست از افزايش ۱.۵ 
درجه اي دماي زمين تا سال ۲۰۵۰ خبر 
داد كه با اين افزايش دما و خشكي هوا، 
نحوه بارش ها تغيير خواهدكرد و به جاي 
برف در زمستان ها ش��اهد بارش باران 
خواهيم بود. مسعود تجريشي در مورد 
خشكس��الي ايران، با بيان اينكه كشور 

ايران اقليم خشكي دارد، گفت: همان طوركه دما طي 
سه دهه اخير بين ۱.۵ تا ۲ درجه افزايش پيدا كرده تا 
سال ۲۰۵۰ نيز حدود ۱.۵ درجه ديگر افزايش دما را 
خواهيم داشت. او با اشاره به اينكه افزايش دما باعث 
تش��ديد تبخير و تعرق و خشك شدن هوا مي شود، 
افزود: بر اساس مطالعات انجام شده خوشبينانه ترين 

حالت حت��ي اگر مي��زان بارش ها هم 
ثابت بماند، به دليل خشكي هوا، نحوه 
بارش ه��ا تغيير خواهدك��رد و به جاي 
برف در زمس��تان ها فقط شاهد بارش 
باران خواهيم بود. باي��د توجه كرد كه 
تغيير اقليم و گرم شدن هوا حتي زمان 
بارش ها را هم تغيير مي دهد و بنابراين 
بيشتر بارش ها به صورت سيالبي خواهد 
بود و در اين حالت، ديم از دست مي رود. تجريشي با 
بيان به اينكه فشار به منابع آب كشور بسيار باالست 
و به شدت نيازمند مديريت منابع آبي هستيم، گفت: 
ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه ساالنه حدود 
۱۵ ميليارد متر مكعب از مخازن آب شيرين برداشت 

مي كنيم كه تجديدپذير نيستند.

زهرامعرفت|
 »دوركاري« واژه اي است كه براي خيلي ها 
بعد از شيوع كرونا مفهوم پيدا كرد و شايد 
به همين دليل است كه براي خيلي ها با »سهل كاري« 
هم معني است؛ نشس��تن زيركولر يا كنار بخاري و كار 
كردن با لپ تاپ و موبايل، اين تصويري است كه خيلي ها 

از دوركاري دارند.
كاركردن از ۸ صبح تا ۱۲ ش��ب در هف��ت روز هفته با 
حقوقي كمي بيش��تر از پايه وزارت كار شايد به شوخي 
شبيه باشد اما كامال جدي اس��ت! »دوركاري« واژه اي 
اس��ت كه براي خيلي ها بعد از شيوع كرونا مفهوم پيدا 
كرد و ش��ايد به همين دليل اس��ت كه براي خيلي ها با 
»سهل كاري« هم معني است؛ نشستن زيركولر يا كنار 
بخ��اري و كار كردن با لپ ت��اپ و موبايل، اين تصويري 
است كه خيلي ها از دوركاري دارند. اما به جرات مي توان 
گفت كه مفهوم دوركاري براي آنها كه ماهيت كارشان با 
دوركاري عجين شده است با آنچه در اين دوساِل شيوع 

كرونا باب شده زمين تا آسمان فرق دارد. 
كس��ب و كارهاي آنالين طي ده سال گذشته در ايران 
رشد قابل توجهي داشته اند و امروز بخش قابل توجهي 
از نيروي كار در بازار كار آنالين مشغول به كار هستند. 
اگرچه در اين بازار طيف وسيعي از نيروها از كارگر ساده 
تا ماهر در شرايط مختلف كار مي كنند اما به نظر مي رسد 
شرايط براي استثماِر عريان - حتي به راحتي مي توان 
گفت وحشيانه - در اين بازار بس��يار مهياتر از بازار كار 
معمول است. تنها كافي است به چند نمونه از روايت هاي 
كار در يكي از بخش هاي اين بازار اشاره كنيم تا وضعيت 

به خوبي دستمان بيايد. 

     استثماِر عريان در بازار كار آنالين
ش��انزده س��اعت كار در كل روزهاي هفته بدون وقفه؛ 
اين روايِت سميرا از ش��رايط كار در يكي از سايت هاي 
نسبتا معتبر به عنوان ادمين يا همان گرداننده  صفحه  
اينستاگرام و تلگرام است. »هم بيمه هستم و هم حقوق 
پايه مي گيرم اما س��اعت كاري معمولي ندارم. در واقع 
هميشه كار مي كنم و بايد حواسم باشد تا خبري از زير 
دستم در نرود. حتي براي تعطيلي در جمعه ها هم بايد 

مرخصي بگيرم! از ابتدا كه قرار ش��د اين كار را بپذيرم 
ش��رط همين بود كه مديريت اي��ن صفحات كال با من 
باشد كه اآلن ديگر كم آورده ام. ارزشي ندارد تمام وقتم 
را صرف چنين كاري كنم.« او در مورد وضعيت حقوقش 
مي گويد: »يك ميليون بيش��تر از حق��وق پايه به من 
مي دهند. يعني براي ۸ ساعت اضافه كاِر اجباري فقط 
يك ميليون تومان اضافه حقوق مي گيرم و اين خيلي كم 
است. ترجيح مي دهم اين يك ميليون را ندهند اما من 

هم مثل باقي مردم ۹ ساعت كار كنم.« 
وضعيت نس��رين به مراتب بدتر از مورد قبل اس��ت. او 
معلول است و كار در خانه را به هر نوع كار ديگري ترجيح 
مي دهد. رواي��ت او از ش��رايط كاري اش درواقع روايت 
استثمار مطلق اس��ت: »من معلوليت دارم و دوركاري 
براي من فرصت خوبي است. نه تمايلي به كار در خارج 
از خانه دارم و نه خيلي برايم راحت است. سال گذشته 
به واسطه يكي از دوستانم براي كار در يكي از سايت ها 
معرفي شدم. از صبح كار مي كنم تا شب با حقوق يك و 
نيم ميليون تومان و بدون بيمه. امسال هم هنوز حقوقم 
را زياد نكرده اند. كارفرما مي گويد شرايط همين است و 
پول نداريم اگر نمي خواهيد برويد ولي من نمي توانم بروم؛ 
كار به سختي گير مي آيد آن هم براي من كه معلوليت 
جسمي دارم.«  سال گذشته با شيوع كرونا دولت براي 
چند هفت��ه اي اعالم دوركاري كرد. ش��رايط دوركاري 
ظاهرا به مذاق بس��ياري از كارفرماياني كه كسب و كار 
آنالين داشتند خوش آمد و براي ماه ها آن را ادامه دادند. 
در اين بين برخي براي هميشه دفتر را بستند و دوركاري 
كاركنان را هميش��گي كردن��د. دوركاري براي عده اي 

تبديل شد به دور كاركردن اما هميشه كار كردن! 

     طبقه كارگر مشغول توليد ثروت
براي كارفرما

فرشاد اس��ماعيلي )حقوقدان و پژوهشگر حقوق كار( 
براي ورود به بحث وضعيِت بازار كار آنالين در ابتدا يك 
دس��ته بندي س��ه گانه از نيروهاي كار ارايه داد و گفت: 
گروهي دس��ته بندي س��ه گانه و گروهي دسته بندي 
پنج گانه در اي��ن زمينه اراي��ه داده اند. ب��ه اعتباِر يك 
دسته بندي سه گانه، اس��تخراج و توليد مواد اوليه كه 

با مواد طبيعي س��روكار دارد، مث��ل جنگل ها، معادن، 
ماهيگيري و… به عنوان بخش نخست اقتصاد معرفي 
مي شوند. قدرت استعماري در اين بخِش اقتصاد خيلي 
فعال است و در كشورهاي توسعه نيافته بخش اعظمي 
از طبقه  كارگر مشغول توليد ثروت در اين بخش هستند. 
او ادامه داد: بخش دوم صنايع توليدي هستند كه اينها به 
نوعي خروجي هاي بخش اول را قابل استفاده مي كنند 
و به صورت محصول نهايي درمي آورند. اين بخش خلق 
ثروت بسياري دارد و حجم بااليي انرژي اعم از گاز و برق 
و آب مصرف مي كن��د بنابراين موجب تخريب محيط 
زيست مي ش��ود. در كشور ما اين بخش مصداق زيادي 
دارد و به طور كلي در كش��ورهاي در حال توس��عه اين 
بخش خيلي فعال است. اسماعيلي گفت: بخش ديگري 
از اقتصاد كه ما با آن سروكار داريم بخش خدمات است. 
مشتري اين بخش مي تواند همان بخش هاي اول و دوم 
يا مصرف كننده نهايي باشد. از شبكه حمل و نقل و توزيع 
گرفته تا خدمات پزش��كي و حقوقي و آموزشي و حتي 
خدمات آنالين در اين بخش جا مي گيرد.  اين پژوهشگر 
كار ادامه داد: نزديك به صد س��ال اس��ت كه معتقدند 
فرآيندي پيش آمده به نام فرايند »سومين سازي« كه 
بخش اعظمي از كارگران از حوزه هاي اول و دوم به بخش 
س��وم سرازير شده اند. به عالوه س��رعت و فعاليت رشد 
صنعت خدمات در عصر همه گيري ويروس كرونا بسيار 
بيشتر شده اس��ت. ارزش مادي كه اين بخش از اقتصاد 
توليد مي كند حتي قابل قيمت گذاري هم نيست؛ چون 
از طرفي اين محصوالت و دستاوردهاي آن خيلي عيني 
نيس��تند و عالوه بر آن فرايند ارزش گذاري آن بس��يار 

پيچيده و به فاكتورهاي متعددي وابسته است. 

     قواعِد غيرمنصفانه كار در بازار 
خدمات آنالين

اين حقوقدان با بيان اينكه خدمات آنالين نيز بخش��ي 
از اي��ن اقتصاد را دربرمي گيرد، گف��ت: مهارت و ميزان 
توانايي ه��اي فرد در تعيين وزن و جاي��گاه او در فضاي 
كسب و كار آنالين اهميت دارد و با توجه به اين موضوع 
احتماِل به هم ريختن قواعِد منصفان��ه كار وجود دارد 
چراكه فرد مجبور اس��ت براي باالبردِن توانايي خود از 

ساعات فراغت خود بزند و ساعات بيشتري كار كند. او 
ادامه داد: معموال با اين توجيه كه براي پيش��برد كار در 
مراحل اوليه بايد س��خت كار كرد و با القاي اين موضوع 
كه كارگران كار را از آِن خود بدانند و تلقين احس��اس 
مالكيت نسبت به ابزارآالت و سرمايه اوليه كار - در حالي 
كه به هيچ وجه اينگونه نيست - اين توقع ايجاد مي شود 
كه كارگران س��اعات كاري بيشتري با حقوق كمتري 
كار كنند و توقع مي رود از توانايي هاي ش��خصي خود 
مثل شبكه هاي اجتماعي و تيم ورك ها براي بهره وري 
بيشتر استفاده كند. پس كارگر بايد تمام تالش خود را 
انجام دهد تا آن مجموعه بتواند جايگاه خود را در فضاي 

رقابتي پيدا كند. 

     دانش و مهارتي كه صنعت غير مادي است
اين پژوهشگر كار گفت: البته به اعتبار ديگر، بخش هاي 
ديگري از اقتصاد هم با توجه به تحوالت تكنولوژي وجود 
دارد كه بخش چهارم محسوب مي شود و شامل خدماتي 
چون پردازش اطالعات براي مشاوره، پردازش اطالعات 
آموزشي، طراحي و برنامه ريزي وتوليد محتوا است. اين 
بخش كامل به دانش و مهارت كارگر وابسته است و كامال 
صنعت غير مادي محسوب مي شود. او افزود: كارگران 

اين بخش به كارگران شناختي معروف هستند و ارتباط 
زيادي با اطالعات يا فناوري اطالعات يا رس��انه دارند و 
توسعه اين بخش از اشتغال هم كامال وابسته به خدمات 

مربوط به فناوري اطالعات است. 
اين پژوهشگر حقوق كار افزود: در بين كارهايي كه در 
دسته چهارم قرار دارند، كارهاي آزاد زياد ديده مي شود. 
ويژگي اين دس��ته از كارها اين است كه كارفرما تن به 
بيمه كردِن نيروي كار نمي دهد، ساعت متعارف براي 
آنها رعايت نمي شود و در چارچوب قانون كار با آنها رفتار 
نمي شود. در واقع كارفرمايان بيشتر به دنبال دور زدن يا 

استثني سازي قانون كار هستند. 
او خاطرنش��ان كرد: با توجه به ماهيت جديدي كه اين 
نوع كارها دارند سيس��تم نظام حقوقي بيمه اي و نظام 
حقوقي كار نتوانس��ته سريع خود را با اين بخش جديد 
از اقتصاد لينك دهد و كارفرمايان يا صاحبان كس��ب و 
كارهاي بزرگ از اين خأل به خوبي اس��تفاده مي كنند و 
نيروي كار را به استثمار مي كشند. در نتيجه اين وضعيت 
با كارگراني مواجه ايم كه به اس��م اينكه كار در محيط 
فيزيكي نيست ساعات بيش��تري مشغول به كارند و از 
هيچ نوع مرخصي بهره مند نيس��تند و اين به نوعي كار 

بدون توقف محسوب مي شود. 

     سخن آخر
با يك كليك س��اده مي ت��وان كار را ش��روع كرد؛ نه 
كركره اي است كه باال كشيده شود و نه دري كه قفل 
آن باز شود. كار در فضاي آنالين مساوي است با كار 
در ه��ر زماني و هر مكاني؛ پس اگر كارفرما اراده كند 
كار شروع مي شود و تا زماني كه او اراده نكرده كار تمام 
شدني نيست! وقتي محيط كار معناي سابق خود را از 
دست مي دهد ديگر حتي نمي شود بر نظارت هاي نه 
چندان قابل اعتناي اداره كار هم دلخوش كرد. از طرفي 
كاركردن در محيطي ايزوله و در ارتباطي مستقيم با 
كارفرما و به دور از ديگران، كوچك ترين پتانس��يل 
اعتراض و ايجاد تشكل و اتحاديه را هم از بين مي برد 
كه نتيجه آن چيزي اس��تيصاِل مطلِق كارگران اين 
بازار نيست. قانون كار در بازار كار آنالين گويي به طور 
مطلق معناي خود را از دس��ت مي دهد؛ قانون را يك 
نفر تعيين مي كند و آن كارفرماست. اوست كه تعيين 
مي كند چه كسي، چه ميزان و با چه مزدي بايد كار 
كند. امروز ما با بازار بي در و پيكري مواجه ايم كه تعداد 
قابل توجهي از تحصيل كردگان در آن به اس��تثماِر 
مطلق كشيده شده اند، يوتوپيايي براي كارفرماياني كه 
به دنبال نيروي ارزان قيمت و سازمان نيافته هستند.

گزارش

استثماِر نيروي جوان در بازار كار آنالين به بهانه دوركاري

شانزده ساعت كار در هفت روِز هفته! 

رويداد

ايران نخستين كشور منطقه مديترانه شرقي است 
كه دستورالعمل چگونگي تامين و حفظ سالمت 
خ��ون را در دوره همه گيري كرون��ا تدوين كرد و 
در اختيار كش��ورهاي منطقه قرار داد. سخنگوي 
س��ازمان انتقال خون با بيان اي��ن مطلب گفت: 
س��ازمان انتقال خون اي��ران داراي باالترين نرخ 
اهدا در ميان كش��ورهاي منطقه مديترانه شرقي 
است و در حال حاضر ساالنه بيش دو و نيم ميليون 
نفر براي اهداي خون به مراكز انتقال خون كشور 
مراجعه مي كنند كه از اين تعداد ۲ميليون و يكصد 
هزار واحد خون اهدا مي شود. بشير حاجي بيگي 
ادامه داد: مطابق آمار س��ازمان جهاني بهداشت، 
نرخ اهدا خون در ايران، يك و نيم برابر كشورهاي 
با درآمد متوس��ط رو به باالس��ت و ايران از لحاظ 
سالمت خون، س��رآمد كشورهاي منطقه است و 
از حيث سالمت خون در رده كشورهاي با درآمد 

باال قرار دارد.
او اعالم كرد: بر اس��اس تقس��يم بندي س��ازمان 
جهاني بهداش��ت كش��ورهاي منطق��ه مديترانه 
شرقي )EMRO( ش��امل كشورهاي افغانستان، 
بحرين، جيبوتي، مصر، جمهوري اسالمي ايران، 
ع��راق، اردن، كوي��ت، لبن��ان، ليب��ي، مراكش، 
فلس��طين، عم��ان، پاكس��تان، قطر، عربس��تان 
سعودي، سومالي، سودان، سوريه، تونس، امارات 

متحده عربي و يمن است.
 حاجي بيگي تاكيد كرد: ايران نخس��تين كش��ور 
در منطقه بود كه در س��ال ۱۳۸۶ به اهداي ۱۰۰ 
درصد داوطلبانه رس��يد و در حال حاضر اهداي 
خون درايران سال هاس��ت كه داوطلبانه و بدون 
چشمداش��ت و با اهداف ايثارگرانه است. او گفت: 
خون س��الم، نجات دهنده زندگي اس��ت و همه 
روزه، در سراسر جهان بسياري از افراد به خون و 
فرآورده ه��اي خوني نياز دارند، به طوري كه از هر 
سه نفر مردم دنيا، يك نفر در طول زندگي احتياج 
به تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيدا مي كند. 
حاجي بيگ��ي اضافه كرد: همچني��ن زنان باردار 

در حي��ن زايمان، نوزادان و ب��ه خصوص نوزادان 
نارسي كه به زردي دچار مي شوند، نيازمند خون 
هس��تند و از طرفي بيماران مبتال به سرطان كه 
تحت شيمي درماني يا اش��عه درماني قرار دارند 
هم از مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خون 

هستند.
سخنگوي سازمان انتقال خون گفت: بسياري از 
بيماران ديگر مانند بيماران تاالسمي و هموفيلي 
ني��ز ناگزيرند براي بهره من��دي از يك زندگي به 
نسبت طبيعي براي تمام عمر به شكل منظم خون 

يا فرآورده هاي خون دريافت كنند.
وي با اشاره به اينكه داليل نياز براي انتقال خون 
متفاوت اس��ت، گفت: نياز به خون و فرآورده هاي 
خون به ص��ورت مداوم وجود دارد و به طور مرتب 

هم در حال افزايش است.

     در زمان همه گيري كرونا
فقط ۸ درصد كاهش اهداي خون داشتيم

سخنگوي س��ازمان انتقال خون تصريح كرد: در 

سال گذش��ته به دليل همه گيري كرونا، سازمان 
انتقال خون با ۸ درصد كاهش ذخاير خوني نسبت 
به س��ال گذش��ته مواجه ش��د كه اين رقم بسيار 
كم تر از پيش بيني سازمان جهاني بهداشت براي 
كاهش ذخاير خوني براي كل كش��ورهاي جهان 
است كه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمين زده مي شود.
او گف��ت: مراك��ز اهداي خ��ون س��ازمان انتقال 
خون ايران تش��ابهي ب��ا مراكز درمان��ي ندارند و 
ميزب��ان داوطلب��ان اهداي خون هس��تند كه در 
گروه سالم ترين اقش��ار جامعه جاي گرفته اند از 
اين رو خطر ابتال به بيم��اري كوويد۱۹ در مراكز 
اهداي خون بسيار ناچيز است. همچنين از زمان 
همه گيري كرونا، در س��ازمان انتقال خون بيش 
از ۱۵ هزار بيمار بهبود يافته كرونا پالس��ما اهدا 
كرده اند كه از اي��ن ميزان ۱۱ هزار واحد به مراكز 
درماني و بيمارستان ها براي درمان بيماران مبتال 
به كرونا ارسال شده است. ساالنه در كشور بيش 
از دو ميلي��ون يكص��د هزار نفر به ص��ورت كامال 

داوطلبانه خون اهدا مي كنند.

اهداي خون سالم نجات دهنده زندگي است

ذرهبین

زندگي افراد سرش��ناس و مع��روف آن طور هم كه 
به نظر مي رس��د، س��اده و راحت نيس��ت و گاهي 
اين ش��هرت مي تواند صدمه هايي به آنها و خانواده 
ش��ان وارد كند، صدمه هايي كه آثار آن تا سال ها يا 
شايد براي هميشه باقي بماند.  »پاريس جكسون« 
دختر ۲۳ ساله »مايكل جكسون« پادشاه پاپ، در 
مصاحبه اخيرش گف��ت: برخورد هاي پاپاراتزي ها 
در دوران كودكي اش باعث شده تا او دچار پارانوياي 
شديد شود. پاريس جكسون در مصاحبه اي گفت: از 
همان دوران كودكي هنگام حضور در جمع به همراه 

پدرش ماس��ك مي زد اما پنهان ك��ردن چهره اش 
باعث نشد كه او را از چشمان كنجكاو پاپاراتزي ها 

محافظت كند و او حتي براي درمان پارانوياي شديد 
تحت درمان نيز بوده است. او گفت: من حتي صداي 
خش خش يك كيسه زباله را نيز بشنوم وحشت زده 
مي ش��وم. پاريس در پايان گفته حتي كس��اني كه 
قص��د ورود به خان��ه اش را دارند بايد ي��ك قرارداد 
رازداري را امضا كنند زيرا او به شدت از پاپاراتزي ها 
و جاسوس ها هراس دارد. پارانويا حالتي است كه فرد 
در آن به طرز شكنجه آوري مراقب سالمت جاني و 
مالي خود است و مدام اضطراب آن را دارد كه عواملي 

به خانواده يا دارايي او آسيب برسانند.

زندگي عجيب و زجرآور دختر ۲۳ساله مايكل جكسون

كودك آزاري؛ رتبه اول تماس با اورژانس اجتماعي
ك��ودك آزاري و همس��ر آزاري در 
صدر عل��ل تماس مردم ب��ا اورژانس 
اجتماعي اس��ت. كارشناس مسوول 
اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي 
كش��ور ب��ا بي��ان اين مطل��ب گفت: 
دلي��ل ك��ودك آزاري تنها ناش��ي از 
آسيب هاي اجتماعي نيست بلكه گاه 
 به دليل عدم آگاهي يا نبود مهارت در 

فرزند پ��روري رخ مي ده��د. او با اش��اره به خط 
تماس ۱۲۳ اورژانس اجتماعي، گفت: بيشترين 
تماس مردم ب��ا اورژانس اجتماع��ي در رتبه اول 
 به دلي��ل ك��ودك آزادي و در رتب��ه دوم به علت 
همسر آزاري است. به گفته سماوات، بر اساس آمار 
موجود در چند سال اخير شاهد افزايش خدمات 
اورژانس اجتماعي هس��تيم ك��ه دليل اصلي آن، 

شناخته ش��دن خط ۱۲۳ و اورژانش 
اجتماعي به عنوان نهاد حمايت كننده 
و اعتماد جامع��ه به حمايت كنندگي 
اين نهاد است و بخش��ي ديگر نيز به 
دليل آس��يب نو پديد فضاي مجازي 
و اينترنت و ماهواره اس��ت. سماوات 
 ادام��ه داد: آس��يب هاي اجتماع��ي 
زنجيره وار هس��تند و با افزايش يك 
آسيب اجتماعي، آس��يب هاي ديگر نيز افزايش 
مي يابد. مثال با افزايش اعتياد و مشكالت اقتصادي 
و معيش��تي و...، طالق ني��ز افزاي��ش مي يابد. او 
گفت: شناسايي آس��يب هاي اجتماعي براساس 
پژوهش ها و آمارها و آموزش مهارت هاي مرتبط 
با پيش��گيري، مي تواند نقش كمك كننده اي در 

كاهش آسيب هاي اجتماعي داشته باشد. 

استفاده از دوربين موبايل براي تشخيص باكتري آكنه
محققان دانش��گاه واش��ينگتن واقع در 
امريكا راهكاري جديد را توسعه دادند كه 
در آن از گوشي هوشمند براي تشخيص 
وجود باكتري هاي مضر از جمله باكتري 
عامل آكن��ه در پوس��ت و باكتري هاي 
دندان اس��تفاده مي ش��ود. ب��ه گزارش 
پايگاه خب��ري س��اينس، در اين راهكار 
س��ريع و ارزان قيمت، از دوربين گوشي 

هوشمند و روش هاي پردازش تصوير براي نوردهي و 
تشخيص باكتري ها استفاده مي شود. با توجه به اينكه 
دوربين هاي گوشي هوش��مند از نوع RGB هستند، 
تمام طول موج هاي مختلف ن��ور در طيف مرئي را به 
سه رنگ قرمز، سبز و آبي فيلتر مي كنند و بسياري از 
رنگ هاي توليد شده توسط باكتري ها را كه در طيف 
اين سه رنگ نيستند، از دست مي دهند. محققان براي 

حل اين مشكل با استفاده از فناوري چاپ 
سه بعدي يك حلقه كوچك دربرگيرنده 
۱۰ المپ سياه رنگ LED ساختند كه 
دوربين گوشي هوشمند را احاطه مي كند. 
نور سياه المپ هاي LED موجب گسيل 
سيگنال هاي نور قرمز توسط مولكول هاي 
توليد شده توسط باكتري ها مي شوند و 
دوربين گوشي اين سيگنال ها را دريافت 
مي كند. اين نوع نورده��ي اطالعات بصري الزم براي 
تبديل رنگ هاي س��بز، قرمز و آبي به طول موج هاي 
طيف مرئي ن��ور را در اختيار مي گ��ذارد و محققان با 
استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري مي توانند تصاوير 
باكتري ها را بازسازي كنند. مهم ترين كاربرد اين روش 
براي تشخيص باكتري هاي عامل پوسيدگي دندان و 

باكتري هاي عامل آكنه است.
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