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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2225  Sat. May 28. 2022  شنبه   7 خرداد 1401   26 شوال 1443  سال هشتم  شماره 2225  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
14531000

شاخص بورس
1564487

يك پژوهش نشان مي دهد، زنان در دوران تحريم تاوان بيشتري پرداخته اند

آثار تحريم ها بر اقتصاد  ايران

امام جمعه تهران: رهبر انقالب   در  پيامي  دستوراتي صادر كردند

 رييس اتحاديه امالك در واكنش به تعيين سقف اجاره بها: 
اين دستور پوشيدن پالتو در تابستان است!
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لزوم پيگرد و مجازات عبرت آموز 
مقصران حادثه آبادان

 حذف ارز ترجيحي
امتحان الهي است

 تمديد  قرارداد اجاره 
با 3 برابر نرخ بخشنامه دولت

منابع صندوق توسعه ملي 
به طرح هاي بزرگ مي رسد

»تعادل« بررسي مي كند

محدوديت در مناب��ع درآمدي يكي از اصلي ترين 
چالش هايي بوده كه در سال هاي گذشته دولت هاي 
ايران با آن دست و پنجه نرم كرده اند، محدوديتي 
كه در نهايت به كسري بودجه منجر شده و راه هاي 
مقابله با آن خود ب��ه عاملي براي افزايش نرخ تورم 
بدل شده است. با وجود آنكه در دولت قبل گزارش 
صفحه 2 را بخوانيد دقيقي از...  

ارزش كل معامالت بورس با افزايش ۶.۸۶ درصدي 
نس��بت به ماه معامالتي قبل يعني فروردين ۱۴۰۱ 
در ارديبهشت ماه به ۱۲۲ هزار و ۶۲۹ ميليارد تومان 
رسيد. در طول ماه معامالتي گذشته كه از يكم تا ۳۱ 
ارديبهشت محاسبه مي شود، شاخص كل بورس با 
۴.۴۶ درصد افزايش به مي��زان ۶۷ هزار و ۴۶۸ واحد 
صفحه 4 را بخوانيد تغيير داشته و...  

 معماي
 حل كسري 

 بودجه 
بدون برجام

 بورس 
در انتظار 
جمع بندي

تمايل برخي از معامله گران 
 به خروج از بازار و كاهش ريسك 

سبد سرمايه گذاري

 قدرت تسهيالت ۷۰۰  ميليوني 
در بازار مسكن تهران چقدر است؟

س��رمايه گذاران در ط��ول چند ماه گذش��ته با 
فشارهاي نزولي زيادي دست وپنجه نرم كرده اند 
و تمايل برخي از معامله گران به خ��روج از بازار و 
كاهش ريسك س��بد سرمايه گذاري شان بيشتر 
شده است. كارشناسان مي گويند با اين شرايط، 
نمي توان براي بلندمدت از ارزهاي ديجيتال انتظار 
صفحه 6 را بخوانيد بازدهي مثبت داشت.   

۲۷ ارديبهشت ماه س��ال جاري، در سومين جلسه 
ش��وراي عالي مس��كن به رياس��ت رييس جمهور،  
پيشنهاد وزير راه و شهرس��ازي براي افزايش سقف 
وام خريد مسكن به ۷۰۰ ميليون تومان تصويب شد. 

رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي، روز قبل از 
برگزاري اين جلسه اعالم كرده بود كه پيشنهاد افزايش 
صفحه 5 را بخوانيد سقف وام خريد مسكن به... 

 فشارهاي 
نزولي 

پابرجاست

اما  و  اگرهاي 
 افزايش  سقف  
وام  خريد  ملك



محدوديت در منابع درآمدي يكي از اصلي ترين چالش هايي 
بوده كه در سال هاي گذشته دولت هاي ايران با آن دست 
و پنجه نرم كرده اند، محدوديتي كه در نهايت به كس��ري 
بودجه منجر شده و راه هاي مقابله با آن خود به عاملي براي 

افزايش نرخ تورم بدل شده است.
با وجود آنكه در دولت قبل گزارش دقيقي از نحوه هزينه كرد 
منابع صندوق توس��عه ملي ارايه نش��د اما آن طور كه از 
اختالفات ميان رييس كل سابق بانك مركزي و سازمان 
برنامه و بودجه بر مي آمد، دولت مجبور ش��ده بخش��ي از 
درآمدهاي آينده نفت را پيشخور كند. به اين ترتيب كه با 
وجود آنكه ارز حاصل از صادرات به كشور وارد نشده، منابع 
ريالي آن از طريق بانك مركزي در اختيار دولت قرار گرفته 
كه به اين ترتيب منجر به يك اس��تقراض غير مستقيم و 

افزايش پايه پولي و در نهايت تورم شده است.
در شرايطي كه بانك مركزي دولت روحاني در سال پاياني 
دول��ت وعده داده بود ك��ه نرخ تورم را به م��رز 22 درصد 
مي رساند اما در نهايت آنچه كه در اختيار دولت سيزدهم 
قرار گرفت تورمي 40 درصدي ب��ود. در كنار آن ايران در 
سال هاي گذش��ته در حوزه رشد اقتصادي نيز نتوانسته 
عملكرد مثبتي داشته باش��د. اگر دو سال اجراي برجام را 
كنار بگذاريم، اقتصاد ايران در اين سال ها يا با رشد اقتصادي 
منفي رو به رو بوده يا اين نرخ بسيار ناچيز رشد كرده است و به 
اين ترتيب بسياري از اهداف كالن اقتصادي امكان عملياتي 
شدن نداشته اند.از سوي ديگر با توجه به محدوديت منابع 
درآمدي، در اين سال ها يا بودجه و اعتباري به بخش عمراني 
و زيرساختي اختصاص پيدا نكرده يا بسيار محدود بوده 
است. منابع صندوق توس��عه ملي نيز بارها براي مواردي 
كوتاه مدت يا شرايط بحراني مورد استفاده قرار گرفته و به 
اين ترتيب اين صندوق از برخي اهداف كالن خود دور شده 
است.در شرايطي كه بسياري معتقدند تا زماني كه امكان 
بازگشت به برجام و كنار رفتن تحريم ها وجود نداشته باشد، 
دولت همچنان ب��ا محدوديت منابع مالي رو به رو خواهد 
بود و همين امر از سويي به افزايش تورم و از سوي ديگر به 
كاهش رشد اقتصادي دامن مي زند اما رييس جمهور بدون 
آنكه به نتيجه مذاكرات وين و احتمال رسيدن به توافقي تازه 
اشاره كند از لزوم پيگيري برنامه هاي رشد اقتصادي كشور 
صحبت كرده است. او به مسائل روز كشور از جمله در حوزه 
اقتصاد پرداخت و با اشاره به تالش دولت براي اصالحات 
اقتصادي، اليحه بودجه س��ال جاري را يكي از جلوه هاي 
اين اصالحات دانست. رييس جمهور محور اصلي بودجه 
سال ۱40۱ را سند آمايش سرزميني دانست و تصريح كرد: 
در تنظيم بودجه سال جاري تالش كرده ايم همه مردم در 
جاي جاي كشور از منابع و امكانات برخوردار شوند و عدالت 
و توازن در تخصيص منابع ايجاد شود.رييسي همچنين 
تأكيد كرد: يكي ديگر از ويژگي ه��اي بودجه ۱40۱ اين 
است كه در تنظيم اين بودجه روي منابع صندوق توسعه 
ملي هيچ حسابي باز نكرده ايم و بنا را بر اين گذاشتيم كه 
منابع اين صندوق تحت نظر مقام معظم رهبري به برنامه ها 

و اقدامات بزرگ در راستاي توسعه كالن كشور اختصاص 
يابد.رييس جمهور اجراي اصالحات اقتصادي را تنها راهكار 
تحقق رشد اقتصادي در كشور دانست و گفت: صحبتي كه 
بنده درباره تصميم هاي سخت در يكي از جلسات روزهاي 
اخير بيان كردم به شكل صحيحي منعكس نشد. صحبت 
بنده اين بود كه ما براي تحقق رشد اقتصادي راه سختي 
در پيش داريم و بدون همراهي مردم و همه اركان كشور، 
پيمودن اين مسير ممكن نيست.رييس جمهور افزايش 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي و افزايش بهره وري را دو 
ضرورت ديگر تحقق رشد اقتصادي برشمرد و خاطرنشان 
كرد: ش��خصًا باور دارم كه مردم اگر احساس كنند دولت 
در اين مس��ير به طور جدي پاي كار است با ما همكاري و 
همراهي خواهند كرد.رييس��ي گفت: همه افرادي كه در 
بخش هاي مختلف دول��ت و نهادهاي دولتي و حكومتي 
حضور دارند، بايد با الزامات تحقق رشد اقتصادي همراهي 
داشته باش��ند و افرادي كه به اين ضرورت ها باور ندارند، 
نبايد در مناصب و جايگاه هاي موثر در تصميم گيري و اجرا 
حضور داشته باشد.رييس جمهور در ادامه بر لزوم كنترل 
هزينه هاي دولت تأكيد كرد و افزود: اگر دولت پرخرج باشد، 
حتي خودش را نمي تواند حركت دهد چه رسد به كليت 
جامعه؛ ل��ذا همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار 
روز گذش��ته با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تأكيد 
كردند، دولت و مجلس بايد با همكاري يكديگر هزينه ها 
و تورم را مهار كنند.رييس��ي با تاكيد بر ضرورت توس��عه 

واقعي فعاليت هاي دانش بنيان در كش��ور، اظهار داشت: 
يكي ديگر از كارهايي ك��ه دولت بايد به طور جدي دنبال 
كند، پيوند دانايي به توانايي است. آنچه در نامگذاري سال 
۱40۱ مد نظر مقام معظم انقالب بوده، صرفاً افزايش تعداد 
شركت هاي دانش بنيان نيست، بلكه در كنار اين افزايش 
تبديل ظرفيت هاي دانش بنيان به توليد، اشتغال و رشد 
اقتصادي بوده است.رييس جمهور در ادامه سخنان خود 
با تأكيد بر اينكه فقر، فساد و تبعيض به هيچ وجه زيبنده 
نظام جمهوري اسالمي ايران نيست، تصريح كرد: دولت با 
اجراي طرح عادالنه كردن يارانه ها به طور جدي در مسير 
رفع فقر مطلق اصالحات گام برداش��ته و در عين حال به 
دنبال رفع فساد و تبعيض در زمينه تخصيص يارانه ها نيز 
بوده است.رييسي اصالح نظام بانكي و اصالحات ساختاري 
در حوزه زمين را نيز از پيش نيازهاي اصلي تحقق رشد و 
توسعه اقتصادي كشور دانست و خاطرنشان كرد: بايد در 
زمينه تعيين تكليف اراضي، اصالحات س��اختاري انجام 
شود تا جلوي زمين خواري گرفته شود و البته اين به معناي 
آن نيس��ت كه مبارزه با زمين خواري متوقف به انجام اين 
اصالحات باش��د، بلكه هر دوي اين اقدامات بايد توأمان 
پيگيري شود.ضرورت ساماندهي وضع اتباع خارجي در 
كشور محور بعدي سخنان رييس جمهور در اين جلسه بود. 
رييسي در اين باره از تاسيس سازمان اتباع خارجي در كشور 
خبر داد و گفت: اگرچه تأسيس سازمان اتباع خارجي در 
دستور كار است و تا تعيين تكليف اين سازمان، وزارت كشور 

مامور شده جهت تهيه شناسه براي تك تك اتباع خارجي 
مقيم كشورمان اقدام كند.رييسي افزود: وزارت كشور در 
حال تهيه اطالعات هويتي، تردد، تحصيل، كس��ب وكار، 
ازدواج و طالق و ساير احوال شخصي اتباع خارجي ساكن 
در ايران است. افغانستاني هاي ساكن در ايران ميهمانان 
عزيز ما هستند و با افتخار از آنان پذيرايي مي كنيم اما اين 
مساله منافاتي با ساماندهي وضعيت آنها ندارد. رييسي در 
بخش پاياني س��خنان خود همراهي مردم را بزرگ ترين 
سرمايه دولت دانست و با قدرداني از اين همراهي، اظهار 
داشت: راه ارج نهادن به همراهي و بزرگواري مردم، تالش 
براي حل وفصل مشكالت مردم است.رييس جمهور با اشاره 
به تهيه و تدوين سند تحول از سوي دولت، گفت: در ادوار 
گذشته برخورداري از برنامه كالن جزو نيازهاي اصلي دولت 
و نظام حكمراني كشور بود كه تصميم گرفتيم اين ضعف 
را با ارايه س��ند تحول دولت برطرف كنيم.اين صحبت ها 
نشان مي دهد كه دولت قصد دارد هم راهي براي كسري 
بودجه و به دنبال آن افزايش دوباره رش��د اقتصادي پيدا 
كند و هم قصد دارد منابع صندوق توس��عه را براي اهداف 
كالن اقتصادي به كار گيرد. اگر با توجه به اجرايي شدن 
اصالحات اقتصادي، فعال هدف كاهش تورم را از دستور 
كار خارج شده بدانيم، بايد ديد در حالي كه چند ماه از 
بالتكليفي در مذاكرات وين مي گذرد، دولت چگونه توان 
آن را خواهد داشت كه ميزان رشد اقتصادي ايران را بار 

ديگر صعودي كرده و به اعدادي باالتر برساند.

رهبري

اخبار
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هفت سين ذخاير ارزي
رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي، پنج »ب« را 
تحت عنوان بيراهه و هفت  »سين« را به عنوان راه سره 
صندوق بيان كرد.مهدي غضنفري كه در مدت اخير بارها 
نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را مورد نقد 
قرار داده و خواستار تغيير نگاه ساير دستگاه ها به ويژه 
دولت به اين صندوق شده است، چند موضوع را مورد 
توجه قرار داد كه نبايد براي آنها به صندوق توسعه ملي 
مراجعه كرد و خواس��تار منابع شد؛ بلكه دستگاه هاي 
مربوط��ه بايد براي آن پاس��خ دهن��د. او در توييتي، از 
»پنج ب« زير ب��ه عنوان بيراهه صندوق ن��ام برده كه 
شامل استفاده از منابع صندوق براي »بودجه جاري«، 
»بودجه عمراني«، ابزاري براي فعاليت هاي »بانك ها«، 
به كارگيري منابع براي جبران كاستي ها و حوادث تحت 
عنوان »بيمه هاي اجتماعي و اقتصادي« و در نهايت، ورود 
به »بنگاهداري و رقابت با بخش خصوصي« اس��ت.اما 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، »هفت سين« 
زير را به عنوان راه س��ره صندوق اعالم كرده اس��ت كه 
شامل »سرمايه گذاري و مشاركت صندوق در حوزه هاي 
توليدي«، »س��رمايه گذاري و مش��اركت صندوق در 
حوزه ه��اي خدماتي«، »س��رمايه گذاري صندوق در 
بازار س��رمايه داخلي«، »س��رمايه گذاري و مشاركت 
در توسعه اس��تارت آپ ها و محصوالت دانش بنيان«، 
»سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه هاي زيربنايي«، 
»سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي« و 
همچنين »سرمايه گذاري و مشاركت در ساير حوزه هاي 
پربازده و كم ريسك اقتصادي« است.وي معتقد است كه 
رعايت اين  نكات براي دستيابي به نرخ رشد باال در زمان 
حال و اعتال و سربلندي نس��ل هاي بعدي الزم است.

غضنفري مدتي پيش به منظ��ور عدم خرج اصل پول 
نفت و حفظ آن، پيشنهاد داده بود كه دولت به تدريج، 
تمام منابع نفتي بودجه را در اختيار صندوق قرار داده و 
صندوق نيز از محل سود حاصل از سرمايه گذاري اين 
منابع، معادل بودجه نفتي دولت در هر س��ال را به آن 
پرداخت كند. در اين شرايط اصل سرمايه، در صندوق 
توس��عه ملي حفظ و فقط از سود سرمايه گذاري خرج 
خواهد شد. قرار بود اين پيشنهاد در هيات امناي صندوق 
توسعه ملي مطرح شود كه هنوز جلسه برگزار نشده ولي 
ظاهرا هفته آينده، هيات امناي صندوق توس��عه ملي 

تشكيل و احتماال مطرح و بررسي خواهد شد.

داليل محقق نشدن
اهداف برنامه ششم

رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با اشاره به 
داليل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه گفت: در 
برنامه ششم توسعه پيش فرضي به نام رفع تحريم و برجام 
وجود داشت، اما پيش بيني بازگشت تحريم ها در اين 
برنامه ديده نشده بود؛ در واقع سناريوي جايگزين براي 
شرايط جديد نداشتيم.پاكذات در ادامه با تأكيد بر اينكه 
برنامه ها بايد با توان اجرايي كشور سنخيت داشته باشند، 
آن را يكي از چرخش هاي تحول آفرين دانست و افزود: 
يعني تمام مسائل حل نشده در دهه ها و ادوار گذشته را 
نمي توان در يك برنامه توسعه به دليل عدم وجود منابع 
اجرايي حل كرد. تعدادي از دوس��تان اين موضوع را به 
برنامه ريزي جامع كه سعي دارد براي همه مناطق، مسائل 
و بخش هاي كشور برنامه توليد كند تعبير مي كنند. وي 
افزود: اولين كاري كه بايد انجام دهيم تمركز بر اولويت ها، 
مسائل كليدي و پيشران ها است كه ما مجموع اين موارد 
را تحت عنوان هسته هاي كليدي نام گذاري كرده ايم. 
هسته هاي كليدي به ما نشان مي دهد توان كشور در طول 
برنامه هفتم توسعه بايد بر چه محورهايي استوار باشد.

او در بخش ديگري از سخنانش بيان كرد: برنامه ريزي 
در كش��ور ما با مشاركت برخي از دستگاه هاي اجرايي، 
كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، نمايندگان مجلس، 
تعداد محدودي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از قوا 
شكل مي گيرد؛ با اين وجود مشاركت عمومي در تدوين 
برنامه وجود ندارد؛ بنابراين اگر قرار است برنامه اي تدوين 
شود كه مبناي كار كل كشور قرار گيرد، عالوه بر دولت، 
ساير قوا، بخش خصوصي، نهادها و تشكل هاي عمومي 
و انقالبي و صاحب نظران در مراحل اوليه تدوين حضور 
داشته باشند.پاكذات ادامه داد: اين دغدغه را به سازمان 
برنامه و بودجه منتقل كرديم و برنامه بسيار خوبي براي 
آن شكل گرفت تا يك سازماندهي در زمينه مشاركت 
تمام نخبگان و به نوعي ذينفعان مرتبط با برنامه تدوين 
انجام ش��ود.رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده 
نگري تشريح كرد: انتقال اين وظيفه به بازوي پژوهشي 
خود از جمله تدبيري است كه سازمان برنامه و بودجه 
در نظر گرفته است. اين سازمان دو بازوي پژوهشي به 
نام هاي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و موسسه 
عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي دارد. بر اين 
اساس بنا بر اين شد كه در يك ساختار نظام مند و منسجم 
از كانال اين دو سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه، 
نظرات خبرگان و ذينفعان گرفته و در فرآيند برنامه ريزي 
دخالت داده ش��ود. هركدام از كارشناسان، خبرگان، 
دانشگاهيان، حوزويان، تشكل ها، انجمن ها، بخش 
خصوصي، شركت هاي بزرگ و هر ذينفع و ذيربطي 
به برنامه توسعه وجود دارد و پيشنهادي در خصوص 
تدوين برنامه هفتم توسعه دارند، مي توانند نظرات 
خود را از طريق سايت با مركز پژوهش هاي توسعه و 
آينده نگري درميان بگذارند.وي منفك بودن برنامه ها 
از بودجه هاي سنواتي را يكي از مشكالت برنامه هاي 
توسعه ادوار گذشته دانست و گفت: ما يك برنامه پنج 
ساله مي نويس��يم اما بودجه هاي پنج سال هاي كه 
داخل اين بازه زماني قرار مي گيرد انطباقي با برنامه 
توسعه خود ندارند. بايد برنامه پنج سال هاي كه براي 
كل كش��ور نوشته مي ش��ود با بودجه تصويب شده 
انطباق و تناسب داشته باشد و يك برش يك ساله از 
آن را محقق كند.پاكذات ادامه داد: متأسفانه اين مساله 
به صورت كامل وجود ندارد و به همين دليل ما طرحي 
داده ايم كه قابليت انطباق برنامه با بودجه به وجود  آيد 
و حلقه وصلي بين آنها ايجاد شود كه اين موضوع هم 
يكي از چرخش هاي تحول آفريني است كه درحال 

پيگيري تحقق آن در برنامه هفتم توسعه هستيم.

منابع صندوق توسعه ملي به طرح هاي بزرگ مي رسد

امام جمعه تهران: در بازديد از زندان قرچك انجام شد

معماي حل كسري بودجه بدون برجام

حذف ارز ترجيحي، امتحان الهي استتوصيه اژه اي براي مواجهه با مددجويان زن
رييس ق��وه قضايي��ه در ادام��ه بازديده��اي ميداني و 
آسيب شناس��انه خود از مراكز و مراج��ع قضايي، امروز 

)جمعه ۶ خرداد( از زندان زنان قرچك بازديد كرد.
به گزارش مركز رس��انه ق��وه قضاييه، حجت االس��الم 
والمسلمين محس��ني اژه اي در جريان اين بازديد كه 4 
س��اعت به طول انجاميد، ضمن سركشي از بخش هاي 
مختل��ف زندان زن��ان قرچ��ك، از نزديك با مس��ائل و 
مش��كالت مددجويان آن و كادر ندامتگاه آش��نا ش��د 
و دس��تورات مقتض��ي را به مس��ووالن ذي صالح صادر 
كرد.سركشي به تمامي س��الن هان زندان زنان قرچك 
همچنين بخش قرنطينه، دارالقرآن، مجموعه ورزشي 
اين ندامتگاه، كتابخانه مركزي، كارگاه هاي اشتغالزايي، 
فني وحرفه اي، صنايع دس��تي و آش��پزخانه ندامتگاه، 
بخش هايي از بازديد امروز رييس قوه قضاييه بود.رييس 
قوه قضاييه در ابتداي اين بازديد، طي نشستي با مسووالن 
و كاركنان زندان زنان قرچك، ضمن تس��ليت شهادت 
حضرت امام جعفرصاق)ع(، به بيان فضائل و مناقب آن 
امام همام پرداخت و با اشاره به سختي ها و مشقت هايي 
كه ائمه اطهار عليهم السالم در راه تربيت و تحول انسان ها 
در عصر خود، متحمل شده اند، اظهار كرد: حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها ام االئمه، علي رغم سن كمي كه داشتند، 
در علم، فضل، تقوا، واليتمداري و هدايت انسان ها سرآمد 
بودند و در عين حال نمونه اعالي يك همسر نيز بودند؛ 
لذا براي ما و شما مسووالن و كاركنان زندان زنان، زهراي 
مرضيه)س( بايد يك الگوي تمام و كمال باشد تا با تأسي 
به آن حضرت بتوانيم و بتوانيد در مسير تالش براي تحول 
انسان ها و مددجويان گام برداريم و شرايط بازگشت آنها به 
محيط خانواده و جامعه را فراهم  سازيم.رييس قوه قضاييه 
در ادامه با اشاره به اهميت بازپروري و بازاجتماعي كردن 
مددجويان و زندانيان و نق��ش زندانبانان در تحقق اين 
مهم، خطاب به مسووالن و كاركنان زندان زنان قرچك، 
بيان داشت: نقش و رسالت شما در اصالح و بازاجتماعي 
كردن مددجوياني كه دچار انحراف و لغزش شده اند بسيار 
حائز اهميت و خطير است و اين توفيقي است كه به شما 
عنايت شده و بايد در اين مس��ير از زهراي مرضيه)س( 
اس��تمداد بطلبيد.رييس عدلي��ه در ادامه با اش��اره به 
ظرافت هايي كه امر زندانباني دارد، وجود اين ظرافت ها 
در كاركنان و مسووالن زندان زنان را ضروري تر دانست 
و گفت: در زندان، ما با افرادي مواجهيم كه از جنبه هاي 
گوناگون فردي و اجتماعي با يكديگر تفاوت هايي دارند 
و بعضًا نااميد هس��تند، همين جهات و جنبه هاست كه 
كار زندانباني را متفاوت از ساير مشاغل مي كند و ايجاب 
مي كند يك زندانب��ان به ويژه زندانبان زن��دان زنان در 

كارش و در نح��وه مواجه هاش ب��ا مددجويان، مجهز به 
ظرافت ها و شگردهايي باشد كه نهايتًا به هدايت، اصالح 
و بازاجتماعي شدن زنداني بينجامد.رييس قوه قضاييه، 
حلم و صب��وري را در كنار تخصص و تجربه از ضروريات 
ش��غل زندانباني به ويژه در حوزه زندان زنان دانس��ت و 
بيان داشت: مس��ووالن و كاركنان زندان هاي ما به ويژه 
زندان زنان بايد با رفتار حس��نه و صبوري در برابر حتي 
بي مهري هاي احتمالي برخي زندانيان، به آنها ثابت كنند 
كه دلسوز و خيرخواه شان هستند و هدفي جز بازگشت 
آبرومندانه آنها به آغوش خانواده و جامعه ندارند.رييس 
دستگاه قضا در ادامه به مسووالن و كاركنان زندان زنان 
توصي��ه كرد كه با برگزاري نشس��ت هاي هم انديش��ي 
مستمر و مداوم، نس��بت به انتقال تجربيات به يكديگر 
مبادرت ورزي��د و براي بازپ��روري و بازاجتماعي كردن 
زندانيان برنامه هاي منس��جم و مدون��ي را اتخاذ كنيد.

حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در پايان اين 
بخش از سخنانش، سواالتي را درخصوص خدمت رساني 
رفاهي و بهداشتي به مددجويان و نوع محكوميت هاي آنها 
از مس��ووالن زندان زنان قرچك مطرح كرد و بر توجه به 
وضعيت و معيشت خانواده هاي محكومان اين زندان نيز 
تاكيد كرد. غالمعلي محمدي، رييس سازمان زندان ها 
و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيز در اين بخش طي 
سخناني با قدرداني از تدابير و نگاه ويژه رييس عدليه به 
مقوله ارتقاء و بهبود وضعيت زندان ها و زندانيان، اظهار 
كرد: بازديدها و دستوراتي كه حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي در مدت تصدي رياست دستگاه قضا در 
راستاي ارتقا و بهبود وضعيت زندانيان و زندان ها داشتند، 
با هيچ دوره اي در قوه قضاييه قابل مقايس��ه نيست.وي 
افزود: ارشادات، رهنمودها و تذكراتي كه حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي در جلسات مختلف از جمله 
جلسات شوراي عالي قوه قضاييه پيرامون ضرورت ارتقا و 
بهبود وضعيت زندان ها و زندانيان ارايه مي كنند، حاكي از 
توجه و التفات ويژه ايشان به امر زندانباني و ايجاد شرايط 
و بس��تر مطلوب تر جهت اصالح، تربيت و بازاجتماعي 
شدن زندانيان است.رييس س��ازمان زندان ها در ادامه 
سخنانش به ارايه آماري از وضعيت زندان زنان قرچك 
پرداخت و از اشتغالزايي حداكثري مددجويان در اين 
زندان و ايجاد شرايط مطلوب رفاهي و بهداشتي براي 
آنان خبر داد.طبق آمار ارايه شده از سوي رييس سازمان 
زندان ها، تعداد قابل توجهي از مددجويان زندان زنان 
قرچك، داراي رأي باز و اشتغال خارج از زندان هستند 
و تعداد قابل مالحظه اي از آنان نيز به موجب تسهيالت 
و ارفاقات قانوني لحاظ شده، در مرخصي به سر مي برند.

امام جمعه موقت تهران تاكيد كرد: در مس��اله اقتصاد اگر 
مردم واليت پذيري و همراهي با دولت را داش��ته باشند به 
پيروزي دس��ت پيدا مي كنند.حجت االسالم والمسلمين 
كاظم صديق��ي در ابتداي نماز جمعه اي��ن هفته تهران با 
عرض تسليت به مناسبت ش��هادت امام جعفر صادق)ع( 
گفت: يكي از مسائلي كه در دوران اين امام بزرگوار از يادها 
رفته بود مقاوم��ت حضرت زهرا)س( در دف��اع از واليت و 
حكومت ديني بود و حضرت امام صادق )ع( اين موضوع را 
دوباره فرهنگسازي كردند. دومين كار ايشان برجسته كردن 
عاشوراي حسيني بود و امام صادق)ع( آنقدر اين مساله را 
بزرگ كردند كه شما درسي به اهميت درس ايشان قبل از 
ظهور امام زمان)عج( سراغ نداريد. امام صادق)ع( شاگردان 
بسيار زيادي تربيت كردند به طوري كه امروز مراجع تقليد 
و رهبر عزيزمان سر سفره شاگردان امام صادق)ع( نشستند.

وي در ادامه با اش��اره به سالگرد آزاد سازي خرمشهر گفت: 
فتح خرمشهر جزو معجزات انقالب، شهادت، و واليت پذيري 
است و فرهنگ ايثار و شهادت باعث شد شهري كه ۵۷۵ روز 
در اختيار دشمن مورد حمايت شرق و غرب بود و آنجا را به 
صورت دژ نفوذ ناپذيري در آورده بودند، آزاد شود. تمام اين 
موضوعات زير پرچم واليت پذيري ممكن است و خداوند 
اي��ن عزت واقتدار را به ما عطا كرد.صديق��ي ادامه داد: امام 
خميني)ره( آزاد سازي خرمشهر را به خدا منسوب كرد زيرا 
امام هرگز غرور نداشت و در اوج پيروزي ها هميشه فروتن 
بود. امروز نيز خرمشهرهاي زيادي درمرحله اقتصاد و فرهنگ 
داريم و اگر همان عشق به واليت وجود داشته باشد پيروزي 
در اين عرصه ها نيز ممكن مي شود.امام جمعه موقت تهران 
خاطرنشان كرد: مردمي كه مي توانند دژ نفوذ ناپذير دشمن 
را تخريب كنند اگر در مس��اله اقتصاد هم واليت پذيري و 
همراهي با دولت را داش��ته باش��ند به پيروزي دست پيدا 
مي كنند و اميد است شاهد گشايش هاي مورد انتظار باشيم.

وي با اش��اره به 4 خرداد سالگرد مقاومت مردم دزفول نيز 
گفت: صداميان بيش از 200 موشك را راهي دزفول كردند 
اما ملت رش��يد و قهرمان دزفول شهر را ترك نكردند. اينها 
جلوه هاي مقدمات ظهور امام زمان)عج( است.امام جمعه 
موقت تهران با اشاره به موضوع حذف ارز ترجيحي و اصالح 
نظام پرداخت يارانه ها گفت: مساله حذف ارز ترجيحي يك 
امتحان الهي براي مردم و مسووالني است كه 4۳ سال قرباني 
دادند و هنوز نيز قرباني مي دهند و خون شهيدان شان هنوز 
خشك نشده همانطور كه شاهد بوديم پريروز نيز مردم براي 
بدرقه شهيد عزيزمان حضور چشمگير و دشمن كور كني 
داشتند. ما براي خون ها با دنيا معامله نمي كنيم و يك تار 
موي اين شهيدان را به زندگي اشرافي نمي دهيم.وي افزود: 
موضوع ح��ذف ارز ترجيحي قانون بوده اما دولت قبل اجرا 

نكرده است. اين دولت قانون شكن نيست و به دستور مجلس 
ارز ترجيحي را حذف كرده اس��ت. زيرا توزيع عادالنه جز با 
حذف آن ممكن نمي شود. در سال هاي پيش با ارز ترجيحي 
خوراك س��گها و لوازم آرايش��ي آورده مي شد و اختصاص 
اين ارز پولدارها را پولدارتر و ضعيف ها را ضعيف تر مي كرد.

صديقي ادامه داد: امروز گراني هست و درست است كه گراني 
مشكالت زيادي را به بار مي آورد اما اين گراني امتحان است 
و نابرده رنج گنج ميسر نمي شود. اگر كسي راهي بلد است 
ارايه كند. من با شناختي كه از آيت اهلل رييسي دارم مي دانم 
ايشان با همه وجود در خدمت مردم است و براي جلوگيري 
از شكاف طبقاتي بيشتر و توزيع عادالنه يارانه برنامه دارد.وي 
با بيان اينكه گراني در تمام دنيا معلول اموري است و تنها به 
مديريت داخلي مربوط نمي شود، گفت: حذف ارز ترجيحي 
قدم بسيار مهمي بوده كه تاكنون در انقالب برداشته نشده 
و شجاعتي اس��ت كه چون قبلي ها مي خواستند خوشنام 
بمانند آن را انج��ام ندادند. بايد بدانيم مقام معظم رهبري 
آرزده اس��ت و خون جگر مي خورد اما دولت، دولتي است 
كه از خود شماس��ت و هيچ ك��دام از پيروزي هاي ما بدون 
مشاركت مردم و حضور در زير پرچم واليت ممكن نمي شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس 
با رهبر انقالب اسالمي و تبريك انتخاب مجدد محمد باقر 
قاليباف به عنوان رييس مجلس گفت: از نمايندگان مجلس 
محترم توقع داريم رهنمودهاي مقام معظم رهبري را براي 
انقالبي ماندن مجلس جدي بگيرند و همواره ساده زيستي، 
مردمي بودن و پرهيز از تصويب قوانين غير قابل اجرا را در 
نظر داشته باشند. آيت اهلل صافي گلپايگاني زماني كه دبير 
شوراي نگهبان بودند هميشه مي گفتند قوانيني تصويب 
نكنيد كه ش��وراي نگهبان آن را رد كند.امام جمعه موقت 
تهران در بخش ديگري از س��خنان خود ضمن تبريك به 
ملت لبنان گفت: باي��د به مردم لبنان براي دو مناس��بت 
تبريك بگوييم يكي بيس��ت و دومين پيروزي حزب اهلل بر 
صهيونيست ها كه اولين مسير تلخ شكست را در جان آنها 
سرازير كرد و شاخ امريكا را شكست كه جا دارد به فرمانده 
بزرگ مقاومت سيدحسن نصراهلل تبريك بگويم. پيروزي 
ديگري نيز پيروزي در انتخابات بود كه با وجود هزينه سنگين 
عربستاني ها براي فرد ناشايستي از عاملين امريكايي ها مردم 
لبنان علي رغم تحمل گراني هاي سخت به صحنه آمد. وي 
در پايان نيز گفت: مردم آبادان مبتال به مصيبتي شدند كه 
جا دارد اين مصيبت را تسليت عرض كنيم و هم در مساله 
شهادت شهيد صياد خدايي از نيروهاي نظامي توقع وجود 
دارد كه عاملين جنايت را كشف و به دست قانون بسپارند 
و هم در موضوع رخ داده در آبادان قصور و تقصير مربوط به 

آن ساختمان را كشف و در چارچوب قانون مجازات كنند.

 رهبر انقالب   در  پيامي  دستوراتي
 صادر كردند

رهبر معظ��م انقالب در پ��ي حادثه ف��رو ريختن 
ساختمان متروپل آبادان، در پيامي با تسليت اين 
حادثه ب��ه مصيبت ديدگان، دس��تور دادند ضمن 
س��رعت عمل براي كاس��تن از تلف��ات، مقصران 
حادثه مورد پيگرد و مجازات قرار بگيرند و از تكرار 
اين حوادث در كش��ور جلوگيري شود. متن پيام و 
دستور رهبر انقالب كه عصر روز پنجشنبه در جلسه 
فوق الع��اده اي در حضور رييس جمه��ور با موضوع 
بررس��ي گزارش هاي هيات هاي اعزامي به آبادان و 
پيگيري آخرين اقدامات انجام ش��ده قرائت شد، به 

اين شرح است.
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

حادثه تاسف بار آبادان، عالوه بر نياز به سرعِت عمل 
و اس��تفاده از همه ظرفيت ها براي كاستن از تلفات 
كه اكنون در درجه اول اهميت است، وظيفه پيگرد 
مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همكاري 
قوه قضاييه و نيز تالش گس��ترده براي جلوگيري 
از تك��رار آن در همه نقاط كش��ور، بر عهده همه ما 
مسووالن كشور است. الزم مي دانم با تشكر از فعاليت 
چندروزه مسووالن دولت، پيگيري و جديت كامل در 
اين باره را مطالبه نمايم و به بازماندگان مصيبت ديده 

اين حادثه تسليت عرض كنم.« 
سيدعليخامنهاي

لزوم پيگرد و مجازات عبرت 
آموز مقصران حادثه آبادان

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 

ملي جمهوري اس��المي ايران گفت: ايران امنيت 
در منطقه را امري به هم پيوسته مي داند و معتقد 
است امنيت، صلح و ثبات در افغانستان براي همه 

كشورهاي منطقه ضروري و الزم است.
به گزارش ايلنا، دريابان علي شمخاني صبح ديروز 
در چهارمين نشست گفت وگوي امنيت منطقه اي 
در دوشنبه، از رييس جمهور و همتاي تاجيكستاني 
خود به خاطر برگزاري اين نشست تشكر و قدرداني 

كرد. 
وي در ادامه با تبيين شرايط منطقه به ويژه تحوالت 
افغانس��تان در بيس��ت سال گذش��ته و با اشاره به 
شكس��ت و فرار افتضاح آميز امريكا از افغانس��تان 
تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران همواره خواهان 
برقراري امنيت و صلح و ثبات در افغانستان بوده و 
آن را بس��تر مورد نياز براي توسعه و رفاه مردم اين 
كشور و نيز مردم منطقه مي داند. اين مقام كشورمان 
با اش��اره به اينكه ايران در طول سال هاي متمادي 
ميزبان نزديك به پنج ميليون نفر از مردم ش��ريف 
افغانستان بوده است، گفت: در غياب كمك هاي موثر 
بين المللي و در شرايط تحريم هاي ظالمانه ميزباني 
از اين تعداد مشكالت فراواني را بر كشور ما تحميل 
كرده است. شمخاني خاطرنش��ان كرد: جمعيت 
اتباع افغانستان كه به ايران آمده اند از جمعيت ۱۱0 
كشور در دنيا بيشتر است. دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كشورمان افزود: مقصر اصلي در وقوع دو فاجعه 
شامل بروز جنگ بيست ساله در افغانستان و جنگ 
اوكراين سياست هاي غلط و توسعه طلبانه امريكا 
است. وي گفت: امريكا نه تنها بايد دارايي هاي مردم 
افغانستان را آزاد كند، بلكه بايد خسارت هاي مادي 
كه در افغانستان به بار آورده را جبران كند. شمخاني 
در ادامه افزود: ايران، امنيت در منطقه را امري به هم 
پيوسته مي داند و معتقد است، امنيت، صلح و ثبات 
در افغانستان براي همه كشورهاي منطقه ضروري 

و الزم است.

 امنيت در منطقه امري 
به هم پيوسته است

عصر روز چهارشنبه )4 خرداد( طي سانحه اي كه در 
يكي از واحد هاي تحقيقات��ي وزارت دفاع در منطقه 
پارچين به وقوع پيوست؛ مهندس احسان قدبيگي 
به شهادت رسيد و يكي ديگر از همكاران ايشان دچار 
جراحت ش��د. روابط عمومي وزارت دفاع اعالم كرد: 
سانحه در يكي از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح منجر به شهادت و 
مجروح ش��دن دو نفر از كاركنان اين مجموعه شد. 
تحقيقات براي چگونگي علت اين س��انحه در دست 
بررس��ي اس��ت. همچنين در گزارش روابط عمومي 
وزارت دفاع اعالم كرد: سرپرس��ت دادسراي نظامي 
ش��رق اس��تان تهران از محل وقوع انفج��ار در يكي 
از صنايع پارچين بازديد كرد. در راس��تاي دس��تور 
حجت االسالم والمسلمين صالحي دادستان نظامي 
استان تهران در خصوص بررسي ابعاد و زواياي مختلف 
حادثه انفجار در يكي از صنايع نظامي پارچين، ابراهيم 
حاتمي سرپرست دادس��راي نظامي شرق استان در 
صحنه حاضر و با حضور مس��ووالن و مديران صنايع 
مربوطه وزارت دفاع، از صحنه بازديد كرد و از نزديك 
در جريان نحوه وقوع انفجار قرار گرفت. در اين بازديد 
فروض و احتماالت مختلف در بروز حادثه بررس��ي و 
دستورات الزم صادر شد. همچنين مزروعي، بازپرس 
كشيك با حضور به موقع در همان ساعات اوليه وقوع 
انفج��ار و پس از انجام تحقيق��ات الزم در مورد ابعاد 
حادثه، دس��تورات قضايي الزم مربوط به پزش��كي 
قانوني و... را به مسووالن هوافضا صادر كرد. با توجه به 
حساسيت موضوع و بازتاب رسانه اي دستورات الزم 
براي مسووالن حفاظت و بازرسي صنايع دفاع صادر 
و مقرر ش��د گزارش دقيقي در خصوص ابعاد حادثه 

تنظيم و در اسرع وقت به دادسراي نظامي ارايه كند.

اطالعيه وزارت دفاع درباره 
حادثه پارچين



گروه بانك و بيمه |
طرح مسدود كردن وجوه صادركننده  چك برگشتي 
به اندازه كس��ري مبلغ چك در حس��اب هاي بانكي 
از ش��نبه 7 خ��رداد 1401 اجرا مي ش��ود مصطفي 
قمري وف��ا، مديركل روابط عموم��ي بانك مركزي با 
اعالم اين خبر افزود: بان��ك مركزي اجراي اين طرح 
مهم قانوني را با همكاري مجلس شوراي اسالمي از فردا 
بصورت تدريجي و با همكاري و مشاركت تمام بانك 
دولتي و خصوصي عملياتي مي كند.بر اس��اس قانون 
جديدچك، فردي كه در چند بانك مختلف حساب 
دارد، چنانچه چك وي در يك حساب برگشت بخورد، 
مانده كليه حس��اب هاي او احصا مي شود و در مرحله 
بعدي به ترتيب از بيشترين تا كمترين مانده، كسري 
موجودي چك برگشتي مسدود مي شود. همچنين 
معاون فناوري هاي نوين بان��ك مركزي گفت: بانك 
مركزي طرح مسدود كردن وجوه صادركننده  چك 
برگش��تي به اندازه كسري مبلغ چك در حساب هاي 
بانكي مهم قانوني را با همكاري مجلس از فردا به صورت 
»تدريجي« و با همكاري و مش��اركت همه بانك هاي 
دولتي و خصوصي عملياتي مي كند.»مهران محرميان« 
در گفت وگويي درباره جزييات مسدودس��ازي وجوه 
حس��اب هاي بانكي مرب��وط ب��ه صادركننده چك 
برگشتي، اظهار داشت: بخش جديدي از قانون چك 
عملياتي خواهد ش��د و اين بخش مربوط به مسدود 
كردن وجوه چك برگشتي در همه حساب هاي فردي 
كه چك برگشتي را صادر كرده، است.به عبارت ديگر 
اگر چك فردي برگشت مي خورد در همان بانك اگر 
وجوهي داش��ت، براي پاس كردن مبل��غ چك از آن 
وجوه استفاده مي شد، اما ازشنبه اين موضوع به همه 
بانك ها تسري پيدا مي كند.چگونگي مسدود شدن 
وجوه در حساب هاي فرد هم به اين ترتيب است كه از 
حساب هاي با مانده موجودي باالتر شروع مي شود و 
به تدريج پايين مي آيد تا جايي كه مبلغ كسري چك 
برگشتي را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود 
مي شود و خود حس��اب در اينجا مسدود نخواهد شد 
بلكه مبلغ مانده اي كه در حساب وجود دارد مسدود 
مي ش��ود.حد نهايي هم همان مبلغي است كه چك 
برگشتي است. در اين فرآيند از برگشت خوردن چك 
جلوگيري نمي ش��ود. بلكه وجوهي ك��ه فرد در همه 
بانك ها دارد به اندازه مبلغ آن چك برگشتي مسدود 
خواهد ش��د؛ يعني فرض كنيد كه ش��خصي بخشي 

از مبلغ چك را در حس��اب خود دارد، به طور طبيعي 
آن ميزان مبلغ در نظر گرفته و پاس مي ش��ود و بقيه 
مبلغ، يعني آن مانده و كسري چك برگشتي در همه 
بانك ها، به ميزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.معاون 
فناوري هاي نوي��ن بانك مركزي اف��زود: بعد از اين، 
فرآيند مربوط به مراجعه ذينفع به قوه قضاييه و ساير 
مواردي كه بايد انجام مي شد، طي خواهد شد. مبالغ 
طي دستوري كه توسط قوه قضاييه صادر و برداشت 
مي شود؛ پس از اينكه رضايت فرد ذينفع چك حاصل 
شد، وجوه مس��دود شده هم آزاد خواهد شد.بنابراين 
از فردا به تدريج ب��ا هماهنگي هاي خيلي خوبي كه با 
اعضاي كميسيون اصل ۹0 مجلس شوراي اسالمي 

داشتيم، اين كار شروع و عملياتي خواهد شد.
محرميان با اش��اره به اينكه اين اق��دام گام مهمي در 
كاهش چك هاي برگشتي خواهد بود، اظهار داشت: 
هموطنان توجه دارند كه با اين كار، يك مقدار تبعات 
مربوط به برگشت خوردن چك ها افزايش پيدا خواهد 
كرد و درنتيجه، نهايت دقت را خواهند داشت تا چك ها 
كمتر برگشت بخورد.اكنون روزانه چند ده هزار چك 
برگش��تي در كش��ور داريم كه عدد بااليي است. فكر 
مي كنيم با اجرايي شدن اين بخش از قانون، اين آمار 
كاهش قابل مالحظه اي خواهد داشت. همچنان كه با 
عملياتي شدن چك هاي بنفش صيادي و ثبت آنها و 

مواردي كه تا حاال اجرايي شده است، توانسته ايم كه 
ميزان برگشت خوردن چك ها را از حدود 10 درصد 
براي چك هاي قديمي به كمتر از هفت درصد )حدود 
۶.۵ درصد( براي چك هاي صيادي برس��انيم كه اين 

روند كاهشي تداوم خواهد داشت.

    ثبت تمامي مجوزهاي كسب و كار صادره از
 سوي بانك مركزي بر روي درگاه ملي مجوزها

مع��اون فناوري هاي نوين بانك مرك��زي اعالم كرد: 
تمامي مجوزهاي كسب و كار صادره از سوي اين بانك 
در دو زمينه اصلي »ش��روع كسب و كار« و همچنين 
»توسعه و تداوم فعاليت ها« روي درگاه ملي مجوزهاي 
كشور به صورت جامع تكميل و ثبت نهايي شد.مهران 
محرميان گفت: در اج��راي الزامات و تكاليف قانوني 
مرتبط با بهبود فضاي كس��ب و كار و تسهيل صدور 
مجوزها از جمله ماده ۵7 قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و قانون اصالح مواد 1 
و 7 قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، تمامي 
مجوزهاي كسب و كار صادره از سوي اين بانك در دو 
زمينه اصلي »شروع كس��ب و كار« به تعداد ۳۶ فقره 
مجوز و همچنين »توسعه و تداوم فعاليت ها« بالغ بر 
7۲ فقره مجوز را بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور 

به صورت جامع تكميل و ثبت نهايي نموده اس��ت.با 
عنايت به ضرورت ساده سازي مجوزهاي شروع كسب 
و كار صادره از سوي بانك مركزي، در ماه هاي پاياني 
سال گذشته ساده سازي هاي الزم در خصوص تمامي 
۳۶ فقره مجوز اين بخش انجام و مراتب در جلسه مورخ 
۲1 /1۲ /1400 هيات مقررات زدايي به تصويب نهايي 
رس��يد. در حال حاضر اتص��ال الكترونيك ۳۶ مجوز 
مذكور نيز انجام و در درگاه ملي مجوزهاي كش��ور در 
دسترس عموم مي باش��د.پس از آن بانك مركزي در 
تاريخ 1401/0۲/18، تع��داد 7۲ فقره مجوز صادره 
ديگر اين بان��ك در زمينه ت��داوم و فعاليت نهادهاي 
ذيربط را تحت عنوان مجوزهاي اس��تعالمي تكميل 
نمود به منظور طرح و تصويب در هيات مقررات زدايي، 
به مركز مطالعات و پايش و بهبود محيط كسب و كار 
وزارت اقتصاد ارسال نموده است. بديهي است پس از 
تصويب مراتب در هيات مقررات زدايي ساير تمهيدات 
و اقدامات الزم درخصوص اتصال الكترونيك مجوزهاي 

اخير نيز به قيد تسريع انجام خواهد شد.

   تجهيز چك هاي تضمين شده 
به شناسه صيادي ۱۶ رقمي

سخنگوي اجراي قانون جديد گفت: بر اساس اصالحيه 
اخير قانون صدور چك، چك هاي تضمين ش��ده بايد از 
طريق سامانه صياد صادر و مجهز به شناسه 1۶ رقمي شوند.

آمنه نادعليزاده افزود: بنابراين بانك ها مكلف هستند در زمان 
صدور چك هاي تضمين شده، ثبت صدور اين چك ها را 
در سامانه صياد انجام و پس از آن تحويل متقاضي دهند.

سخنگوي اجراي قانون جديد چك با بيان اينكه با شناسه دار 
شدن چك هاي تضميني، امكان استعالم مشخصات اين 
چك ها براي گيرندگان فراهم شده است، گفت: گيرندگان 
چك هاي تضميني براي استعالم مي توانند به تمام مبادي 
متصل به سامانه صياد اعم از پيامك، خودپرداز، برنامك ها، 
اينترنت بانك و همراه بانك مراجعه كرده و اطمينان حاصل 
كنند كه چك به نفعشان ثبت شده باشد.وي با تاكيد بر 
اينكه ثبت صدور چك هاي تضمين شده صرفا توسط 
بانك انجام مي ش��ود، افزود: ام��كان صدور چك هاي 
تضمين شده با شناسه 1۶ رقمي از ابتداي ارديبهشت ماه 
سال جاري براي بانك ها فراهم شده و از نيمه خرداد به 
بعد چك هاي تضمين شده فاقد شناسه 1۶ رقمي، امكان 
مبادله به صورت بين بانكي را نخواهند داشت و تسويه 

آنها صرفا از طريق بانك صادركننده انجام خواهد شد. 

يادداشت

خبر
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افزايش ۱۰۸ درصدي تسهيالت 
پرداختي به شركت هاي دانش بنيان

در 1۲ ماه��ه 1400 به ي��ك هزار و ۳۶۲ ش��ركت 
دان��ش بني��ان مع��ادل ۶۶۹.4 هزار ميلي��ارد ريال 
تسهيالت پرداخت شد كه نسبت به 1۲ ماهه 1۳۹۹ 
معادل 108.۲ درصد افزايش داشته است. بيشترين 
تسهيالت در 1۲ماهه 1400 از سوي بانك هاي ملت 
به مبلغ 11۲.۹ هزار ميليارد ريال، ملي به مبلغ ۹4.4 
هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 88.۹ هزار ميليارد 
ريال پرداخت شده است. منظور از تعداد شركت ها 
در گزارش هاي پيش از مقطع دي ماه 1۳۹7 تعداد 
تسهيالت اعطايي به شركت هاي دانش بنيان بوده 
و از مقطع دي ماه 1۳۹7 تعداد ش��ركت ها فارغ از 

تعداد تسهيالت پرداختي مدنظر است.

تجهيز چك هاي تضمين شده به شناسه صيادي ۱۶ رقمي

بانك مركزي اعالم كرد: محدوديت جديد براي چك هاي تضمين شده از ۱۵ خرداد 

قيمت انواع سكه، طال و ارز افزايشي بود

مسدود كردن وجوه صادركننده چك به اندازه كسري مبلغ چك

افزايش تقاضا و رشد قيمت سكه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز جمعه قيمت دالر در بازار آزاد به ۳0۳۵0 رسيد و 
با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 18۶0 دالر، سكه 
به 14 ميليون و ۶00 هزار تومان معامله شد.»محمد 
كشتي آراي« نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
گفت: تقاضا براي خريد فلز زرد افزايش يافته است و اين 
افزايش موجب رشد حباب قيمت انواع سكه و طال در 
بازار شده است.بهاي اونس جهاني طال در هفته گذشته 
در محدوده يك هزار و 84۶ تا يك هزار و 847 دالر در 
نوس��ان بود و در پايان هفته دوباره به يك هزار و 847 
دالر رسيد و نسبت به انتخاب هفته تغييراتي نداشت.

برخالف تغييرات اونس جهاني طال، در روزهاي پاياني 
هفته )چهارشنبه و پنجشنبه( مجدد افزايش نرخ ارز 
را شاهد بوديم و اين رشد ۳۲0 توماني باعث شد قيمت 
طال و سكه نسبت به ابتداي هفته با افزايش بااليي همراه 
و در مجموع بازار طال در هفته گذشته با رشد قيمت 
همراه باشد. در آخرين معامالت هفته گذشته قيمت 
سكه طرح قديم به 1۳ ميليون و ۳00 هزار تومان رسيد 
كه ۳00 هزار تومان افزايش بها و سكه طرح جديد با 
4۵0 هزار تومان افزايش هفتگي در آخرين معامالت 
با نرخ 14 ميليون و 4۵0 هزار تومان داد و ستد مي شد.

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران اضافه كرد: نيم 
سكه و ربع سكه 1۵0 هزار تومان افزايش هفتگي داشت 
و به ترتيب با قيمت هشت ميليون و پنج ميليون تومان 
معامله مي شد. س��كه هاي يك گرمي نيز ۲ ميليون 
و 8۵0 هزار تومان داد و س��تد مي ش��د كه نسبت به 
ابتداي هفته ۵0 هزار تومان افزايش قيمت داشت.در 
روزهاي گذشته با افزايش تقاضا حباب انواع سكه در 
حال افزايش است و سكه هاي يك گرمي، ربع سكه و 
نيم سكه بيش از يك ميليون تومان حباب دارند. كه 
طرح جديد ۹۵0 هزار تومان حباب دارد و نس��بت به 
ابتداي هفته 1۲0 هزار تومان افزايش يافته است و اين 
نشان دهنده افزايش تقاضا براي خريد سكه با توجه به 
محدوديت عرضه اس��ت .قيمت هر مثقال طالي آب 
شده با توجه به افزايش نرخ ارز در روز پاياني هفته به 
۶ ميليون و ۲0 هزار تومان رسيد كه نسبت به ابتداي 
هفته 140 هزار تومان رشد داشته است. هر گرم طالي 
18 عيار نيز با ۳۳ هزار تومان افزايش قيمت به نرخ يك 

ميليون و ۳۹0 هزار تومان رسيد .
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با اش��اره به 
تعطيل��ي روزهاي پاياني هفته ب��ه دليل ريزگردها، 
گفت: سطح دادوس��تدها در اين ايام كاهش يافت، 
اما همچنان تقاضا براي خريد س��كه وجود داشت و 
علت افزايش قيمت طال و سكه افزايش نرخ ارز بود و 
با توجه به اخبار منتشر شده وضعيت بر همين منوال 
است.در اين ايام تقاضاي خريد سكه تمام بهار آزادي 
بيش از انواع ديگر س��كه اس��ت، زيرا بيشتر مصرف 

سرمايه گذاري دارد و نيم سكه، ربع سكه و يك گرمي 
بيشتر مصرف عام دارد و با برگزاري جشن ها و مراسم 
تقاضا براي خريد اين نوع سكه ها افزايش يافته است. 

    احتمال توقف سياست انقباضي
 فدرال رزرو امريكا

بان��ك امريكا گفت احتم��ال دارد ف��درال رزرو در ماه 
سپتامبر سياس��ت  انقباضي را متوقف كند. به گزارش 
رويترز، يك روز پس از انتشار صورتجلسه سياست هاي 
ماه مي بانك مركزي اياالت متحده، استراتژيست هاي 
بانك امريكا اعالم كردند كه فدرال رزرو با وجود وخامت 
شرايط اقتصادي و كاهش تورم، مي تواند سياست هاي 
پولي انقباضي خ��ود را در ماه س��پتامبر متوقف كند. 
همه سياس��ت گذاران فدرال رزرو براي مقابله با تورم 
افسارگسيخته در جلس��ه سياست گذاري مورخ ۳ و 4 
مي با افزايش نيم درص��دي نرخ بهره موافقت كردند و 
اكثر شركت كنندگان گفتند كه افزايش هاي بيشتر با 
اين ميزان مي تواند در ماه هاي ژوئن و جوالي مناسب 
باشد.اما اين صورتجلسه نشان داد كه فدرال رزرو براي 
كاهش ت��ورم بدون ركود يا باال رفت��ن قابل توجه نرخ 
بيكاري با بهترين و چالش برانگيزترين روش دست و 
پنجه نرم مي كند. استراتژيست هاي بانك امريكا گفتند 
كه اين بانك مركزي احتمااًل در ماه سپتامبر سياست 
انقباضي خود را متوقف مي كند و در صورت ش��رايط 
مالي بدتر، نرخ بهره خود را بالفاصله در محدوده 1.7۵ 
تا ۲ درصد قرار مي دهد. در حال حاضر تورم، بر اساس 
معيار ترجيحي فدرال رزرو، بيش از س��ه برابر هدف ۲ 
درصدي بانك مركزي است. استراتژيست ها گفتند كه 
توقف در انقباض مي تواند منجر به كاهش نرخ بهره شود.

سود اوراق قرضه 10 ساله دولتي اياالت متحده در روز 
پنجشنبه به پايين ترين سطح خود از ماه آوريل رسيد. 

اين سود از ۳.۲ درصد در ۹ مي كاهش يافته در حالي كه 
بازار اوراق قرضه شاهد كندي رشد اقتصاد است و انتظار 
دارد تورم شتاب خود را از دست بدهد. استراتژيست هاي 
مربوطه گفتند كه انتظار دارند بانك مركزي نرخ ها را با 
سرعت كمتري به باالتر از نرخ بهره خنثي افزايش دهد، 
سطحي كه رشد اقتصادي را نه تحريك و نه محدود كند، 
اما سياست گذاران فدرال رزرو نرخ بهره خنثي را تقريبًا 
بين ۲ تا ۳ درصد تخمين مي زنند.بانك سرمايه گذاري 
Brown Brothers Harriman گف��ت: فدرال 
رزرو با وضعيت بسيار پيچيده اي روبرو است و به همين 
دلي��ل تالش مي كند تا اعتبار خ��ود را حفظ كند و در 
عين حال تالش مي كند به هيچ نرخ قبلي متعهد نشود. 

    طال با تضعيف دالر
 قدرت را از آن خود كرد

قيمت طال جمعه با تداوم تضعيف دالر افزايش يافت و 
باعث شد كه قيمت طال در مسير دومين افزايش هفتگي 
متوالي قرار گيرد زيرا شرط  بندي براي سياست هاي پولي 
تهاجمي تر فدرال رزرو وجود دارد. به گزارش ايسنا، بهاي 
هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۳0 دقيقه صبح به وقت شرقي 
ب��ا افزايش ۲.70 درصدي به 18۵۳ دالر و ۳0 س��نت و 
طالي امريكا نيز با افزايش 0.1۵ درصدي به 18۵4 دالر 
و ۳0 سنت رسيد. شمش براي هفته تاكنون، 0.4 درصد 
افزايش يافته اس��ت.ايليا اسپيواك، استراتژيست ارزي 
در DailyFX اظهار كرد: طال در اين هفته تحت تاثير 
تعديل انتظارات بازار از سياس��ت هاي پولي فدرال رزرو 
براي س��ال آينده و مهم تر از همه ضعيف تر شدن دالر 
امريكا قرار گرفته است. اسپيواك اضافه كرد: پشتيباني 
قيمت در 18۳0 دالر در نزولي و در س��مت باال س��طح 
كليدي بعدي در ح��دود 188۵ دالر اس��ت. نرخ هاي 
بهره كوتاه مدت و بازده اوراق قرضه باالتر اياالت متحده، 

هزينه فرصت نگهداري شمش را افزايش مي دهد كه هيچ 
بازدهي ندارد. شاخص دالر در مسير دومين افت هفتگي 
متوالي سقوط كرد و قيمت شمش را براي خريداراني كه 
ساير ارزها را در اختيار دارند كاهش داد. اگر فدرال رزرو 
سيگنال توقف را اعالم كند، طال به مراتب باالتر خواهد 
رفت اما تا زماني كه آنها اين كار را انجام ندهند، ممكن 
است براي مدتي در محدوده معامله باشيم.در بازار ساير 
فلزات ارزشمند بهاي هر اونس نقره با 0.۲ درصد كاهش 
به ۲1.۹۵ دالر رس��يد و تاكنون در اين هفته حدود 1.۵ 
درصد افزايش داش��ته است. پالتين تقريبا در ۹۵0.۲8 
دالر ثابت بود. پاالديوم با 0.1 درصد افزايش به ۲01۵.۹۶ 
دالر رسيد و براي افزايش هفتگي حدود ۳ درصد تعيين 

شد كه بيشترين افزايش از اوايل آوريل بوده است.

    گروسي: بخش هاي هسته اي
 توافق با ايران نهايي شده است

رافائل گروسي رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: 
بخش هاي هسته اي توافق با ايران تقريبًا نهايي شده اما 
مذاكرات با موضوعات غيرهسته اي با سختي هايي همراه 
اس��ت.به گزارش اسپوتنيك، رافائل گروسي چهارشنبه 
ش��ب در مجمع جهاني اقتصادي داووس در س��وييس 
افزود: من فكر مي كنم كه توافق با ايران درباره بخش هاي 
مربوط به برنامه هاي هسته اي تقريبًا نهايي شده، هرچند 
هن��وز ترديدهايي وجود دارد.اي��ن )مذاكرات( يك روند 
طوالني داش��ته و بيش از يك سال اس��ت كه ادامه دارد؛ 
در زمان حاضر به نظر مي رس��د به دلي��ل چيزهايي كه 
ش��ايد ارتباط چنداني با مسائل هسته اي نداشته باشد با 
سختي هايي روبرو شده اس��ت.آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و ايران در ماه مارس )اسفند( اعالم كردند كه درباره 
رويكردي به مسائلي كه براي احياي توافق هسته اي ۲01۵ 
نياز به پاكسازي دارند، توافق كرده اند. آژانس مي خواهد 
وجود ذرات اورانيوم در سايت هاي اعالم نشده در ايران را 
شفاف سازي كند.دور هشتم مذاكرات رفع تحريم ها كه از 
ششم دي ماه سال گذشته آغاز شد، از ۲0 اسفند 1400 
به پيشنهاد مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
وارد يك دوره تنفس شده بود و مذاكره كنندگان براي 
مشورت هاي سياسي به پايتخت هاي خود بازگشته اند.

امريكا مدعي اس��ت: اگر اي��ران خواهان لغو تحريم ها 
فراتر از توافق هسته اي ۲01۵ است، بايد به نگراني هاي 
امريكا فراتر از برجام رس��يدگي كند.دولت بايدن كه 
مدعي رويكرد ديپلماسي در قبال ايران و نيز تالش براي 
بازگشت به برجام بوده، تاكنون گامي در جهت نشان 
دادن حس��ن نيت خود برنداشته است.قريب به اتفاق 
كشورهاي مش��اركت كننده در گفت وگوها، خواهان 
جمع بندي سريع تر مذاكرات هستند اما دستيابي به 
توافق نهايي در انتظار تصميمات سياس��ي امريكا در 

خصوص چند موضوع باقي مانده مهم و كليدي است.

مسدود كردن منابع ارزي فروش 
نفت وگاز از طريق  اسكرو اكانت

 درباره اقدامات روسيه براي 
دور زدن تحريم هاي بانكي 
امريكا در ش��يوه پرداخت 
هزينه گاز صادراتي روسيه 
ب��ه روبل بايد گف��ت كه در 
مقابل تك روس��يه، امريكا 
در حال طراحي پاتك است 
كه روي اي��ران تجربه كرده 
اس��ت كه ايجاد يك escrow account براي دپو 
شدن درآمدهاي نفتي و گازي روسيه در يك حساب 
تحت كنت��رل امريكا اس��ت.آخرين تجربه مربوط به 
ايران در فروش گاز و برق به عراق بود كه در س��ال ۹8 
شكل گرفت. اسكرو اكانت به حسابي گفته مي شود كه 
برداشت از آن منوط به تحقق شرايط مشخص شده در 
زمان افتتاح حساب است. يك نوع حساب مشروط. اين 
پديده از سال ۲01۲ وارد ساختار تحريم ايران شد.در 
قانون NDAA ۲01۲  فروش نفت ايران تحريم ش��د 
به استثناي آنهايي كه امريكا مجاز مي دانست. بخش 
 D 1۲4۵ قانون مرب��وط به اين موضوع بود. زيربخش
به بيان جزييات اين تحريم مي پ��ردازد و D۳ درباره 
تراكنش مربوطه است. اين تحريم از تير ۹1 اجرا شد.در 
ابتدا تراكنش ها محدود نبود براي همين ايران بعد از 
اجرايي شدن اين قانون براي جلوگيري از بلوكه شدن 
پول ها و آزادي عمل در استفاده آتي از آن، رو به خريد 
طال و انتقال آن به ايران نمود. امريكا كه با هدف كاهش 
دسترسي ايران به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، در 
تابستان ۹1 اصالحيه اي بر اين تحريم مي زند.در قانون 
كاهش تهديد ايران TRA۲01۲ زيربخش D۳ اصالح 
مي شود و از اينجا اسكرو اكانت وارد ماجراي تحريم ايران 
مي شود. چيزي كه ديويد كوهن به عنوان قفل كردن 
)Lock( پول هاي اي��ران از آن ياد مي كند.طبق اين 
اصالح حسابي مخصوص در كشور خريدار مجوزدار نفت 
ايران ايجاد مي شود و پول نفت به ارز محلي در آن دپو 
مي شود. اين پول تحت نظارت خزانه داري امريكا بوده 
و ايران مي تواند از آن براي تجارت دو جانبه و محدود به 
كاالهاي غيرتحريمي استفاده كند.انتقال به كشور ثالث 
ممنوع است مگر در موارد مربوط به تجارت بشردوستانه 
)غذا، دارو و تجهيزات پزشكي( كه اين مورد هم براي 
افراد و نهادهاي تحريم شده ذيل فرمان اجرايي 1۳۲۲4 
كه برچسب SDGT دارند، ممنوع است.اين چارچوب 
نياز امريكا به صفر كردن فروش فيزيكي نفت ايران را 
برطرف مي كرد و تمركز تحريم را به مصرف درآمدهاي 
نفتي منتقل مي نمود. با اين كار شوك حاصل از حذف 
نفت ايران هم بهتر قابل مديريت كردن بود.در سمت 
ايران چون از ابتدا كاناليزه شدن فروش نفت را پذيرفته 
شده بود، اين اصالح نيز مورد پذيرش قرار گرفت. البته 
اين ديدگاه هم ك��ه تحريم ها پديده زودگذر بوده و در 
آينده نزديك برداشته خواهد شد، در اين پذيرش موثر 
بود.فروش نفت ذيل اين چارچوب منجر به افزايش دپو 
درآمدهاي نفتي در نزد خريداران نفت ايران شد. چرا 
كه ايران تراز تجاري برابر در تمام اين كشورها نداشت. 
و خريد نيز محدود به كاالهاي مصرفي و مجاز بود.در 
مذاكرات منتهي به برجام اين موضوع خيلي مورد توجه 
قرار نگرفت. تا جايي كه در متن برجام علي رغم اينكه 
توقف موقت درباره زيربخش هاي D۲,D1 بيان شده 
بود اما زير بخش D۳ مسكوت ماند.و كماكان مصرف 
پول هاي نفتي ايران تحت نظر خزانه داري امريكا صورت 
مي گرفت. به دليل كاهش داي��ره كاالهاي تحريمي 
دست ايران براي مصرف بازتر شده بود، اما اين ساختار 
در كنار ساختار تحريم هاي ريسك محور مانع استفاده 
آزادانه از درآمدهاي نفتي ايران بود.بعد از خروج امريكا 
از برجام نيز محدوديت ها بيشتر شد و پول هاي نفتي 
ايران با سرعت بيشتري در اين حساب ها دپو و بلوكه 
شد. تحريم ش��دن بانك مركزي ذيل فرمان اجرايي 
1۳۲۲4 نيز اين وضعيت را تشديد كرد.اينستكس كه 
ابتكار عمل اروپا براي جبران خروج امريكا از برجام بود، 
از همين چارچوب پيروي مي كرد، تنها با اين تفاوت كه 
اروپا جرات خريد نفت از ايران را هم نداشت.آخرين مورد 
نيز به پذيرش اين نوع حساب در عراق در تابستان ۹8 
بازمي گردد. در تيرماه ۹8 بانك مركزي ايران پذيرفت 
كه پول حاصل از ف��روش گاز و برق ايران به عراق ذيل 
اين چارچوب در حسابي نزد بانك TBI عراق دپو شود 
كه تا همين سال گذشته مصرف آن ناممكن بود.امريكا 
در حال حاضر به دنبال پياده كردن اين چارچوب براي 
فروش گاز و نفت روسيه است تا بتواند كنترل كافي بر 
درآمدهاي روسيه داشته باشد. بعيد نيست در روزهاي 
اخير ك��ه اروپا به انرژي ايران نيازمند اس��ت، با مجوز 
امريكا از اين چارچوب براي توافق با ايران استفاده كند. 
در شيوه پرداخت هزينه گاز صادراتي روسيه به روبل، 
تعهد پرداخت خريدار تنها در مرحله شارژ حساب روبلي 
در گازپروم بانك نهايي مي شود و به دليل خارج شدن 
بانك هاي اروپايي از اين فرآيند، تحريم ها مانعي براي 

دسترسي روسيه به پول گاز ايجاد نمي كند.

مسعود براتي

مصمم به تغيير شرايط
به نفع مردميم

معاون رييس جمهور با بيان اينكه دولت مردمي با 
طرح، برنامه و گفتمان مش��خص در مسير بهبود و 
ارتقاي شرايط كشور گام بر مي دارد، اظهار داشت: 
امروز با همگرايي كه بين قواي سه گانه ايجاد شده 
است مصمم هستيم وضعيت موجود را به نفع مردم 
متحول كنيم.به گزارش ايسنا، سيد محمد حسيني 
در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه كرمان با 
تشريح و تبيين رويكردها و اقدامات دولت مردمي 
گفت: امروز رييس جمهور با اش��راف و ش��ناخت 
كامل از وضعيت اقتصادي كش��ور ب��ا جديت امور 
كش��ور را پيگيري مي كند.وي خاطرنش��ان كرد: 
دولت سيزدهم يك دولت تحول گرا است و تالش 
مي كند وضعيت موجود را به رفاه و آسايش مردم و 
آباداني كشور تغيير دهد و در اين راستا سند تحول 
را مشتمل بر ۳7 موضوع اساسي تهيه كرده كه در 
آن وضعيت فعلي، نحوه برون رفت از مش��كالت و 
دستيابي به شرايط مطلوب تبيين شده است.معاون 
پارلماني رييس جمهور اضافه كرد: دولت سيزدهم 
داراي خط مشي مشخص و گفتمان روشني است 
و تمام ظرفيت و توان خود را براي رسيدن به نتيجه 
مطلوب به كار گرفته اس��ت و در جريان سفرهاي 
استاني، مس��ير تحرك و پويايي استان ها با جديت 
پيگيري مي شود.معاون امور مجلس رييس جمهور 
در ادام��ه در تبيين تصميم مردم س��ازي و توزيع 
عادالن��ه يارانه ها اظهار داش��ت: متاس��فانه با يك 
تصميم خلق الساعه و بدون مشورت با اقتصاددانان 
و نخبگان، زماني ك��ه ترامپ از برجام خارج ش��د 
تصميمي با عنوان ارز ترجيح��ي اتخاذ گرديد كه 
ه��دف آن در ظاهر اين بود كه كاالهاي اساس��ي با 
قيمت مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد اما در عمل 
به نفع رانت خواران و سود استفاده گران تمام شد و 
ارز ترجيحي به مس��ير داللي، واسطه گري و رانت 
وارد شد لذا نتيجه مطلوب به دست نيامد. وي افزود: 
در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري همه 
نامزدها به اشتباه بودن اين تصميم و ضرورت اصالح 
آن تاكيد داشتند تا يارانه ها به جاي قرار گرفتن در 
مسير رانت و فساد، مستقيماً در اختيار مصرف كننده 
و مردم قرار بگيرد.مع��اون پارلماني رييس جمهور 
ضرورت همكاري و همراهي همه قوا، نهادها و مردم 
را براي اجراي درس��ت مردمي سازي يارانه ها مورد 
تاكيد قرار داد و گفت: مردمي س��ازي يارانه ها يك 
موضوع ملي اس��ت و با توجه به توصيه مقام معظم 
رهب��ري همه بايد كمك كنند ت��ا دولت بتواند آن 
را به درس��تي اجرايي نمايد. معاون رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: امروز همه قوا و نهادها به اين اجماع 
رسيده اند كه با اجراي اين تصميم بزرگ اقتصادي 
از هدر رفت س��رمايه، قاچاق كاال و سوءاس��تفاده 
رانت خواران جلوگيري مي ش��ود. حسيني گفت: 
اگرچه دول��ت در وضعيت ايده آلي دولت را تحويل 
نگرفته اس��ت ام��ا بنا ن��دارد به بيان كاس��تي ها و 
مشكالتي كه به ارث برده است، بپردازد و در عوض 
با تالش ش��بانه روز به تدريج بدنبال برطرف كردن 
مشكالت كشور و مردم است. معاون رييس جمهور 
تاكيد كرد: دولت از انگيزه ب��اال و دغدغه الزم براي 
رسيدگي به امور اقش��ار مختلف جامعه برخوردار 
است و بي ترديد با بهبود اوضاع، در اين مسير گام هاي 
موثرتري بر مي دارد و مردم اطمينان كامل داشته 
باشند كه كه دولت تمام اهتمام خود را براي بهبود 
وضع مردم و شرايط اقتصادي به كار خواهد گرفت. 
وي تاكيد كرد: دولت مصمم اس��ت مس��ير تحقق 
شعار سال را بهتر و بيشتر از گذشته مورد توجه قرار 
دهد متاس��فانه در گذشته اقدام جدي براي تحقق 
شعار سال انجام نمي ش��د اما امسال بالفاصله پس 
از نامگذاري شعار سال، جلسه هيات دولت در ايام 
تعطيالت برگزار و وظايف دستگاه ها و وزارتخانه ها 
به طور كامل مشخص شده و اقدامات الزم در حال 
پيگيري اس��ت.  معاون پارلمان��ي رييس جمهور با 
اش��اره به رويكرد دولت مردمي در عرصه سياست 
خارجي اظهار داشت: عده اي در گذشته اميدشان 
براي بهبود اوضاع اقتصادي، به غرب و برجام بود كه 
همه مردم نتيجه آن را به وضوح مشاهده كردند اما 
دولت مردمي دكتر رييسي سياست متوازني را براي 
تعامل با كشورهاي مختلف دنيا با اولويت همكاري 

نزديك با كشورهاي همسايه در پيش گرفته است.

مقصران آبادان مجازات شوند
دبير س��تاد حقوق بش��ر جمهوري اس��المي ايران، 
خواستار شناسايي و مجازات مقصران و قاصران حادثه 
آبادان شد.كاظم غريب آبادي، دبير ستاد حقوق بشر، 
ضمن تسليت به خانواده هاي حادثه تاسف بار آبادان، 
از دس��تگاه هاي ذيربط اجرايي و قضايي خواس��ت تا 
هرچه سريعتر نسبت به شناسايي مقصران و قاصران 
اين فاجعه و مجازات آن��ان اقدام نمايند.غريب آبادي 
افزود: با وجود دستگاه ها و سازوكارهاي مختلفي كه 
مس��وول صدور مجوز يا پروانه ساختمان و همچنين 
پايان كار هستند، روي دادن چنين حوادث اسفناكي، 
آن هم بدون حدوث بالياي طبيعي، به هيچ وجه قابل 
پذيرش نيس��ت و ناقض حق مردم در برخورداري از 
محل اسكان يا كار مناس��ب و ايمن و همچنين حق 
حيات آنان است كه طبيعتا، موجب مسووليت براي 
تمامي عوامل دس��ت اندركار خواهد شد.دبير ستاد 
حقوق بشر با اشاره به اينكه به طور قطع ساختمان هاي 
ديگري نيز در سراسر كشور وجود دارند كه از ضوابط 
و استانداردهاي الزم برخوردار نيستند، از مسووالن 
ذيربط خواست تا هرچه سريعتر نسبت به شناسايي 
و ايمن سازي آنها اقدام نمايند.غريب آبادي خواستار 
نظارت دقيق ش��هرداري ها و نظام هاي مهندسي در 
فرآيند ساخت و سازها شده و از رويه پرداخت جريمه 
در قبال چشم پوشي از برخي تخلفات ساختماني انتقاد 
كرد. وي افزود رعايت استانداردهاي ساخت و ساز، خط 
قرمزي است كه عبور از آن به هر بهانه اي محكوم است.



گروه بازار سرمايه|
ارزش كل معامالت بورس ب��ا افزايش ۶.۸۶ درصدي 
نس��بت به ماه معامالتي قبل يعني فروردين ۱۴۰۱ 
در ارديبهشت ماه به ۱۲۲ هزار و ۶۲۹ ميليارد تومان 
رسيد. در طول ماه معامالتي گذشته كه از يكم تا ۳۱ 
ارديبهشت محاسبه مي ش��ود، شاخص كل بورس با 
۴.۴۶ درصد افزايش به مي��زان ۶۷ هزار و ۴۶۸ واحد 
تغيير داشته و از تراز يك ميليون و ۵۱۲ هزار واحد به 

يك ميليون و ۵۷۹ هزار واحد رسيد.
همچنين شاخص هم وزن كه نشانگر بهتري از رشد يا 
كاهش ارزش تمام بازار و به ويژه شركت هاي كوچك تر 
بورس اس��ت، با افزايش حدود ۹.۶۵ درصدي مواجه 
شد و به ميزان ۳۸ هزار و ۷۴۶ واحد تغيير داشت. اين 
شاخص از محدوده ۴۰۱ هزار و ۴۳۱ واحد به ۴۴۰ هزار 

و ۱۷۷ واحد رسيد.
به طور كلي در طول ارديبهشت ۱۴۰۱ برخالف كاهش 
حجم معامالت، ارزش معامالت افزايشي بوده كه يكي 
از داليل آن مي تواند ورود سرمايه گذاران خرد به بازار 
باشد. اما به طور نسبي در ماه گذشته وضعيت متعادلي 
را در بازار شاهد بوديم و اكنون نيز شاخص كل درگير 
مقاومت يك ميليون و ۵۷۰ هزار واحد است. برخالف 
حجم معامالت، ۱۲ شاخص بورسي رشد كردندطبق 
گزارش منتشر شده شركت بورس تهران، ارزش كل 
معامالت بورس اوراق به��ادار تهران در ماه معامالتي 
كه گذش��ت با افزايش ۶.۸۶ درصدي نس��بت به ماه 
معامالتي قبل يعني فروردي��ن ۱۴۰۱، از مبلغ ۱۱۴ 
هزار و ۷۵۷ ميليارد تومان به ۱۲۲ هزار و ۶۲۹ ميليارد 

تومان رسيد.
همچنين حجم كل معامالت از ۲۱۴ ميليارد و ۹۴۱ 
ميليون س��هم به ۲۰۱ ميليارد و ۱۰۳ ميليون سهم 
رسيد، كه نسبت به ماه گذشته كاهش ۶.۴۴ درصدي 
را نشان مي دهد. برخالف حجم معامالت، ۱۲ شاخص 
بورسي رشد كردندآمار ها حاكي از آن است كه ارزش 
معامالت در بازار بدهي كه نشانگر ميزان خريد و فروش 
اوراق است نيز۶.۳۰ درصد نسبت به ماه گذشته كاهش 
داشته و از ۵ هزار و ۸۲ ميليارد تومان به ۴ هزار و ۷۶۲ 

ميليارد تومان رسيده است.
همچنين ارزش معامالت بازار مش��تقه كه ش��امل 
اوراق آتي، اختيار معامالت، اوراق تبعي و... مي شود با 
كاهش ۸.۵۹ درصدي از ۱۹۷ ميليارد تومان به ۱۸۰ 
ميليارد تومان رس��يد. ارزش معامالت صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( نيز با افزايش ۴.۱۳ 
درصدي از ۲۷ هزار و ۸۶۴ ميليارد تومان به ۲۹ هزار و 

۱۵ ميليارد تومان رسيد.

    انتظار براي روندي متعادل
جواد فالحيان كارشناس بازار سرمايه مي گويد: انتظار ما 
اين اس��ت كه روند بورس در هفته آينده و در ميان مدت 
متعادل باشد. البته ممكن است كه جنبه منفي بازار هم 
بيشتر باشد، چون صنايع كوچك و متوسط همچنان در 
صف فروش بودند. جنبه منفي بورس در سهم هايي كه 
تعدادشان منفي است، بيش��تر خواهد بود. وي توضيح 
مي دهد: بررس��ي معامالت روز دوشنبه نشان مي دهد. 
چيزي حدود ۱۳۰۰ ميليارد تومان خروج پول داشته ايم 
كه حداق��ل در ۳ الي ۴ ماه اخير اي��ن ميزان خروج پول 
بي س��ابقه بوده و بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار هم منفي 
بوده است. اين موضوع دو عامل داشت؛ نخست غولي كه 
از رسيدن ش��اخص به محدوده يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
واحد ساخته شده بود، عمال با پرتفوهايي كه افراد چيده اند 
مطابقت نداشت. آماري در شبكه ها منتشر شد كه نشان 
مي داد قيمت  بسياري از سهم ها در شاخص يك ميليون 
و ۶۰۰ هزارواحدي اخير با ش��اخص يك ميليون و ۶۰۰ 
دو سال قبل، اختالف فاحشي داشتند و قيمت ها بسيار 
پايين تر از آن زمان بودند. اين كارشناس بازارهاي مالي 

ادامه مي دهد: عامل دوم آن بحث گروه خودرويي است و 
تمام سرمايه گذاران در اين بازار نيم نگاهي به اين صنعت 
دارند. ب��ا صحبت هاي برخي از مس��ووالن در خصوص 
فروش بلوك، فشار فروش در برخي از گروه هاي خودرويي 
خصوصا ايران خودرو و سايپا افزايش يافت. اين موضوع 
باعث شد كه فشار عظيمي به كليت بورس وارد شود. اما با 
توجه به اينكه در اواخر بازار صف فروش اين دو خودرو ساز 
صف نسبتا سنگيني هم بود و جمع شد. فالحيان اظهار 
مي كند: مهم ترين عامل ب��ورس در حال حاضر كمبود 
ورود نقدينگي است. علت آن هم به دو اتفاقي كه فعال بين 
سهامداران وجود دارد، برمي گردد. ما يك سري معامله گر 
خرد داريم كه معموال خريد و فروش هاي زيادي دارند كه 
رفتارهاي هيجاني از آنها سر مي زند، امروز مي خرند و بعد 
با يك منفي ۲ تا ۳ مي فروشند. وي ادامه مي دهد: مورد 
دوم بحث آن مجموعه هايي است كه بازيگر هاي بورس 
هستند و مي تواند اشخاص حقيقي يا شركت هاي بزرگ 
باشد كه آنها هم عمده پرتفو ي شان سهام است و معموال 
پول آنچناني براي حمايت از بازار ندارند. البته باتوجه به 
اتفاقاتي هم كه در يكي دو سال اخير افتاده، پول جديدي 

وارد بازار نشده كه ما بگوييم پول از خارج بازار به بازار كمك 
كند. اين كارشناس بازار سرمايه در نهايت مي گويد: اگر 
نقدينگي از خارج بازار وارد بورس شود، قطعا تاثير مثبتي 
خواهد داشت. به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي، شاهد 
رشد يا ريزش شديد بازار نيستيم و بازار در حالت سكون 
است. باتوجه به تورم اقتصادي ما، ورود نقدينگي از خارج 

بازار به داخل بازار سخت است.

    بورس در انتظار قطعيت
اخبار مختلفي روي ب��ورس اثر دارد، از يك س��و بازار 
س��رمايه همچنان در انتظار تعيين و تكليف مذاكرات 
برجام و قيمت دالر اس��ت. بورس به بلوغي رسيده كه 
ديگر خبر درماني روي آن تاثير ندارد و بايد يك وضعيت 
قطع��ي از مذاكرات برجام و قيمت دالر اعالم ش��ود تا 
سهامداران و شركت ها مسير قطعي و درست خود را پيدا 
كنند.  به هر حال، خبر درماني روي بورس جوابگو نيست 
و مسووالن بايد با قطعيت صحبت كنند. از سوي ديگر 
مسووالن بورسي نيز بايد به وعده هاي خود عمل كنند 
تا بازار و سهامداران به يك جمع بندي مشخص برسند.
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اقبال دوباره به بورس با رشد 
۱۰۰ درصدي ثبت نام در سجام

ايرنا| سهامداران در سال ۱۴۰۰ به دليل اعتمادهاي 
از دس��ت رفته نسبت به بازار س��رمايه و ترس از دست 
دادن سرمايه هاي خود در اين بازار، ديگر تمايل چنداني 
براي ورود به بازار سهام و نيز سرمايه گذاري در اين بازار 
نداشتند. ارزش معامالت در آن زمان و نيز آمارهاي ارايه 
شده از سوي شركت سپرده گذاري در زمينه احراز هويت 
سهامداران در س��جام؛ گواه از بدبيني سرمايه گذاران 
نسبت به بازار سهام و نيز جايگزين كردن ديگر بازارهاي 
موازي براي سرمايه گذاري بود. معامالت بورس بعد از 
گذر از دوران هيجان كه طي ۲ سال گذشته تحت تاثير 
اقدامات اشتباه دولت سابق وارد مدار نوساني شده بود، 
از زمان روي كار آمدن دولت س��يزدهم رنگ آرامش را 
به خود ديد و به دنبال تصميم گيري هاي درس��ت اين 
دولت تا حدودي نوسانات كاذب در اين بازار فروكش كرد. 
مسووالن حاضر در دولت فعلي از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ 
و از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم از هيچ تالشي 
براي تغيير نگاه س��رمايه گذاران به بازار سرمايه دريغ 
نكردند و طي اين مدت كوتاه حسن نيت و نگاه متفاوت 
خود به بازار سرمايه را در مقايس��ه با دولت دوازدهم از 
طريق انجام اقدامات مختلف مانند حذف قيمت گذاري 
دستوري نشان داد. ابتدا اثر مثبت اقدامات انجام شده 
از سوي دولت سيزدهم بر روي تابلوي معامالت بورس 
نشان داده نشد و چندان توجه سرمايه گذاران را به خود 
جلب نكرد، اما به مرور و از اس��فندماه گذشته انعكاس 
تصميمات درست مسووالن دولتي بر بازار نمايان شد و 
شاهد بازگشت صعودي دوباره به معامالت بازار سرمايه 
بوديم. به مرور و به دنبال تصميمات مثبت اتخاذ شده از 
سوي دولت سيزدهم، نگاه سهامداران به اين بازار تغيير 
كرد و بار ديگر با ورود سرمايه هاي خود به بازار سرمايه، 
اين بازار را به عنوان مكان نخس��ت سرمايه گذاري ها 
انتخاب كردند. طبق ايجاد چنين روندي در بازار، آمار 
ارايه شده از سوي شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه حاكي از اتمام دوران بدبيني نسبت 
به بازار و بازگشت روزهاي خوش به بازار سرمايه است. 
طبق اين گزارش منتش��ر ش��ده، احراز هويت توسط 
سهامداران در سامانه )سجام( در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ 
با رش��د ۶۳ درصدي همراه بود و تعداد سهامداران در 
احراز هويت از ۲۰۵ هزار نفر سهامدار عبور كرده است. 
بر اساس اطالعات گزارش ماهانه شركت سپرده گذاري 
مرك��زي اوراق به��ادار و تس��ويه وج��وه در خصوص 
ارديبهشت ماه امس��ال، تعداد ۳۰۳ هزار و ۳۷ ثبت نام 
از سوي سرمايه گذاران حاضر در بازار سرمايه در سامانه 
»سجام« صورت گرفته كه در مقايسه با اولين ماه سال 
جاري با رشدي بيش از ۱۰۰ درصدي )معادل ۱۵۱ هزار 
نفر( و تعداد احراز هويت شده ها نيز با عبور از ۲۰۵ هزار 
سهامدار در اين ماه به ۲۰۵ هزار و ۱۶۲ مورد رسيده كه 
در مقايسه با فروردين ماه سال جاري با رشدي بيش از 

۶۳ درصدي )معادل ۷۹ هزار نفر( مواجه شده است.

جزييات و تعداد واگذاري 
شركت هاي دولتي اعالم شد

تس�نيم| حس��ين امير رحيمي، سرپرس��ت دفتر 
ش��ركت ها و آماده س��ازي بنگاه ه��اي س��ازمان 
خصوصي س��ازي ايران گفت: س��هام اين شركت ها از 
يك هزارم درصد تا صد درصد است يعني تركيب صد 
درصدي ۵۱ ش��ركت، تركيب بين ۲۰ تا ۵۰ درصدي 
۸۳ شركت و بقيه زير ۲۰ درصد كه سهام جزو هستند. 
امسال سازمان خصوصي س��ازي فهرست واگذاري ها 
را حداكثري بسته اس��ت. سرپرست دفتر شركت ها و 
آماده سازي بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي ايران 
گفت: اين سازمان سعي كرده هرشركتي كه در طول 
۱۰ سال گذشته از بين دو هزار و ۵۰ شركت ممكن كه 
در اقتصاد ايران وجود داشته و در سال هاي گذشته در 
فهرست سازمان خصوصي س��ازي بوده و به هر دليلي 
خارج يا فس��خ ش��ده اند در اين فهرست صد درصدي 
ش��ركت هاي قابل واگذاري آورده ش��ده است. وي در 
ادامه افزود: خوش��بختانه چند اقدام زير ساختي براي 
واگذاري اموال و دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي 
انجام شده كه سامانه پاسخ و اطالع رساني از جمله اين 
موارد اس��ت. امير رحيمي اظهارداشت: خوشبختانه 
از طريق اين س��امانه هر آنچه به عن��وان صورت هاي 
مالي، مصوبات صورت جلسات مجامع، مصوبات مهم 
هيات مديره شركت هاي بزرگ و س��اير موارد به نحو 
احسن اطالع رساني خواهد شد. وي عنوان كرد: در حال 
حاضر يك بستر اطالع ر ساني و شفافيت صدرصدي 
براي انضباط مالي بنگاه ها در كشور فراهم شده است. 
سرپرست دفتر ش��ركت ها و آماده س��ازي بنگاه هاي 
سازمان خصوصي سازي ايران گفت: به طوركلي سهام 
دو هزار و ۵۰ ش��ركت طي ۱۴ تا ۱۵ س��ال گذشته در 
فهرست واگذاري هاي س��ازمان مزبورقرار گرفته كه 
بخشي زيادي از سهام اين شركت ها واگذار شده و تنها 
سهام ۱۸۷ عنوان شركت باقي مانده كه بايد واگذار شود. 
متاسفانه درچند سال گذشته ۱۱ شركت بزرگي كه در 

كشور واگذار شد اكنون فسخ يا در حال فسخ هستند.
امير رحيمي اظهارداش��ت: به طورحت��م در واگذاري 
شركت هاي مزبور انتظار بر اين بوده كه بيشترين دقت 
از ط��رف دولت صورت گيرد. متاس��فانه بي دقتي ها و 
همينطور اقدامات، تصميمات و عملكردهاي نادرست 
اعتماد بين دولت و بخش خصوصي واقعي را در بحث 
واگذاري ها از بين برده است. سرپرست دفتر شركت ها 
و آماده سازي بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي ايران 
گفت: ايجاد ش��فافيت، اصالح قوانين ضروري و الزم 
و مواردي از اين دس��ت در برگرداندن و احياي اعتماد 
عمومي نسبت به واگذاري ها يا سرمايه گذاران به دولت 

بسيار نقش آفرين است.
وي افزود: تمام تالش س��ازمان بر اينكه از اين به بعد 
در واگذاري ها به چند اصول اوليه مثل انضباط مالي، 
استقرار حاكميت شركتي و همين طور مالكيت پاداشي 
باش��د براي مديريت بهره وري يعني خلق ارزشي در 

بنگاه صورت گيرد سپس واگذار شود پايبند باشد.

واريز پول جديد 
به حساب صندوق تثبيت

بعد از توافقات انجام ش��ده در چند ماه گذش��ته 
براي انجام واريزي ها از صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه، اجراي اين اقدام 
براي مدت كوتاهي با برخي از موانع همراه و منجر 
به توقف واريزي ها به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
ش��د. ابتدا هيات امناي صندوق توسعه ملي در 
تاريخ ۲۶ دي ماه ۱۴۰۰ مصوب كردند تا مبلغي 
معادل ۶۵۰ ميلي��ارد تومان را به صورت ماهيانه 
نزد صندوق تثبيت بازار س��رمايه سپرده گذاري 
كند. پس از اين توافق، مرحله نخس��ت واريزي 
از صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار 
س��رمايه در تاريخ ۳۰ دي ماه ۱۴۰۰ انجام شد، 
اما ادامه اين واريزي ها مس��تلزم امضاي قرارداد 
بين صندوق توس��عه ملي و صندوق تثبيت بازار 
سرمايه بود كه پيش نويس آن قرارداد بالفاصله 
تهيه شد. با اين حال مذاكرات براي نهايي شدن 

پيش نويس آن با تاخير همراه شد.
به مرور و با مذاكرات انجام شده در نهايت در روز 
سه شنبه )۶ ارديبهش��ت ۱۴۰۱( مشكل رفع و 
رقمي معادل ي��ك ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
منابع از صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت 

بازار سرمايه پرداخت شد.
در اين زمينه اميرمهدي صبايي با تاكيد بر اينكه 
با انعقاد آن قرارداد ديگر هيچ مانعي براي شروع 
مجدد واريزي ها به ص��ورت ماهانه وجود ندارد، 
اعالم كرده بود: بر اس��اس امض��اي اين قرارداد، 
واريزي بهمن و اس��فند ۱۴۰۰ كه رقمي معادل 
يك هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است، انجام شد.

با توجه به انجام واريزي بهمن و اس��فند ۱۴۰۰، 
تاكنون پرداختي فروردين و ارديبهش��ت ماه كه 
رقمي معادل ي��ك ه��زار و ۳۰۰ ميليارد تومان 
مي شود، انجام نشده است. بر اساس پيگيري هاي 
انجام ش��ده، اميرمه��دي صباي��ي، مديرعامل 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه گفت: هيچ مانعي 
ب��راي اي��ن واريزي ها وج��ود ندارد و مش��كلي 

تهديدكننده اجراي اين اقدام نيست.
وي اف��زود: اكن��ون پيگير انجام اي��ن واريزي ها 
هس��تيم، بر اس��اس هماهنگي هاي انجام شده 
بزودي مبلغ معوقه به حساب صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز مي شود و از ماه هاي بعد پرداختي ها 

به صورت منظم انجام خواهد شد.
صبايي اظه��ار كرد: واريزي هر م��اه قاعدتًا بايد 
پايان همان ماه انجام ش��ود كه به نظر مي رس��د 
واريزي خردادماه تا پايان همين ماه به مرحله اجرا 
برسد. بر اس��اس آخرين نرخ اعالمي ارز، معادل 
ريالي يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي كه 
طبق مصوب دولت قرار است به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز شود، رقمي معادل ۱۲،۵ هزار 
ميليارد تومان مي شود كه بخشي از آن به حساب 

صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شده است.

سهم دولت از سرخابي ها تا پايان 
تابستان به كمتر از نصف مي رسد

ايس�نا| حس��ين قربان��زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به فراخ��وان عرضه 
بلوك ه��اي مديريت��ي س��هام اس��تقالل و 
پرسپوليس كه اوايل فروردين ماه توسط سازمان 
خصوصي سازي اعالم شد، اظهار كرد: مذاكراتي 
با شركت هاي مختلف در اين راستا در حال انجام 
است اما نمي توان نامي از اين شركت ها برد. گفت 
زيرا ممكن است شركت و برنامه سازمان را دچار 

آسيب كند.
وي ادام��ه داد: ام��ا از زماني ك��ه فراخوان اعالم 
شده اس��ت مذاكره س��ازمان خصوصي سازي با 
شركت هاي مختلف كه شرايطي داشتند در حال 
انجام است. رييس سازمان خصوصي سازي تاكيد 
كرد: تعهد سازمان اين است كه تا پايان شهريور 
سهم دولت در دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 

را را به زير ۵۰ درصد برساند.
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش، فراين��د واگ��ذاري 
س��رخابي ها باالخره و پ��س از وعده هاي طول و 
دراز، زمس��تان سال گذش��ته انجام شد و بر اين 
اساس پذيره نويس��ي تعداد يك ميليارد و ۲۳۶ 
ميليون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ س��هم از س��هام جديد 
شركت فرهنگي ورزشي استقالل ايران )سهامي 
عام( در نماد معامالتي )استقاللح ۱( و تعداد يك 
ميليارد و ۳۴ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از 
سهام جديد شركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس 
)سهامي عام( در نماد معامالتي )پرسپوليسح ۱( 
ناشي از س��لب حق تقدم به روش ثبت سفارش 
در تابلو نارنجي ب��ازار پايه فرابورس ايران، از ۱۵ 
اسفندماه آغاز شده بود س��رانجام در ۲۸ اسفند 
ب��ه پايان رس��يد. طبق آم��ار در پذيره نويس��ي 

پرسپوليس ۳۲۰ هزار نفر مشاركت كردند.
۲۶۱ ميليارد تومان از س��هام اين باشگاه توسط 
حقوقي ها و بيش از ۸۸ ميليارد تومان نيز توسط 
حقيقي ها خريداري ش��د. همچنين ۲۸۶ هزار 
نفر در پذيره نويس��ي استقالل ش��ركت كردند 
ك��ه ۲۸۰ ميليارد تومان از س��هام اين باش��گاه 
توس��ط حقوقي ها و ۷۹ ميليارد تومان توس��ط 
حقيقي ها خريداري ش��د. بر اين اساس و حدود 
يك هفته پس از اتمام پذيره نويس��ي، س��ازمان 
خصوصي س��ازي در فراخوان��ي از متقاضي��ان 
بالقوه براي خريد بلوك هاي مديريتي استقالل 
و پرس��پوليس دع��وت و اع��الم ك��رد در جهت 
تحقق گام بعدي فرآيند خصوصي سازي اين دو 
باش��گاه و واگذاري سهام مديريتي آنها؛ سازمان 
خصوصي س��ازي در نظر دارد نس��بت به عرضه 
رقابتي بلوك هاي مديريتي س��هام شركت  هاي 

مذكور از طريق فرابورس اقدام كند

»تعادل« بررسي مي كند

بورسدرانتظارجمعبندي

ارزش ۱48 همتي معامالت بورس انرژي
مديرعامل بورس انرژي ايران با ش��ركت در جلس��ه 
انجم��ن مالي ايران ضمن پاس��خگويي به س��واالت 
شركت كنندگان درخصوص اهداف و اقدامات بورس 
انرژي ايران، به تشريح ابزارهاي حال حاضر و در دست 
انتشار اين ش��ركت پرداخت. علي نقوي با برشمردن 
فرصت هاي قانون��ي، اقتص��ادي و جغرافيايي پيش 
روي بورس انرژي ايران بيان كرد كه در سياست هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي ابالغي مق��ام معظم رهبري 
به صورت دقيقي در خصوصي افزايش س��هم بخش 
خصوصي در تجارت نفت، گاز ساير حامل هاي انرژي و 
همچنين كاهش زمينه هاي فساد از محل شفاف سازي 
اقتصادي تاكيد شده است. به گفته نقوي، اين تأكيدها 
نشان دهنده ظرفيت هايي است كه بورس انرژي ايران 
مي تواند فعاليت هاي بس��يار مهمي را در راستاي آنها 
انجام دهد.« مديرعام��ل بورس انرژي اي��ران افزود: 
»در كنار سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، طبق 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد كاالهايي 
ك��ه در بورس هاي كااليي معامله مي ش��وند معاف از 
آيين نامه هاي مناقصه و مزايده در نظام دولتي هستند 
و همچنين از معافيت هاي مالياتي برخوردارند.در ماده 
۱۳ قانون خروج غيرتورمي از ركود بر مكانيزم بورس 
تاكيد شده است. همچنين در ماده ۴ برنامه هاي مختلف 
توسعه و نيز قانون رفع موانع توليد بر استفاده از ظرفيت 
بورس انرژي ايران براي قيمت گذاري و انجام معامالت 

تاكيد شده است.«
نقوي در خصوص فرصت هاي اقتصادي و جغرافيايي 
پيش روي بورس انرژي اي��ران نيز بيان كرد كه ايران 
مناب��ع عظيم هيدروكرب��وري را در خود ج��اي داده 
و ج��زو بزرگ تري��ن توليدكنندگان نفت خ��ام و گاز 
طبيعي و حامل هاي انرژي در دنيا اس��ت. همچنين 
زيرساخت هاي توليد و انتقال مناسبي براي حامل هاي 
انرژي دارد و در حوزه برق و شبكه انتقال آن نيز جايگاه 
ويژه اي را بين كش��ورهاي منطقه دارد.« مديرعامل 
بورس انرژي ايران با اشاره به جايگاه جغرافيايي ايران 
كه از جنوب به خليج فارس و از ش��مال به درياي خزر 
متصل اس��ت، اظهار كرد: »ايران يكي از شاهراه هاي 
ترانزيت حامل هاي انرژي در جهان است و بورس انرژي 

مي تواند از اين فرصت استفاده كند.«

   صندوق هاي پروژه هيبريدي
مديرعام��ل بورس ان��رژي ايران در ادام��ه مهم ترين 
ابزارهاي مالي كنوني و در دس��ت انتشار اين شركت 
را برش��مرد. وي بيان كرد: »در ح��ال حاضر عالوه بر 
معامالت »اسپات«، چند ابزار مالي مثل »سلف موازي 
استاندارد«، »قراردادهاي آتي« و »واحدهاي صندوق 

پروژه« نيز مورد معامله قرار مي گيرند.«
به گفته نقوي، يكي از مهم ترين ابزارهاي بورس انرژي 
ايران كه براي تأمين مالي پروژه ها مورد استفاده قرار 

مي گيرد، واحدهاي صندوق پروژه هستند. »صندوق 
پروژه يك نهاد مالي اس��ت كه با اخذ مجوز از سازمان 
بورس تاسيس مي ش��ود و براي ساخت و تكميل يك 
پروژه اعالم شده در اساسنامه اختصاص پيدا مي كنه. 
از آنجايي كه پروژه هاي زي��ادي در صنايع نفت و گاز 
و نيروگاهي كش��ور تعريف ش��ده اس��ت، مي توان با 
اس��تفاده از ظرفيت صندوق پروژه آنها را تأمين مالي 
كرد. صندوق پروژه چند ويژگي مهم دارد كه از جمله 
بايد به كنترل ريسك پروژه، جلوگيري از تسري پروژه 
به مالكان آن، داشتن يك شخصيت حقوقي مستقل، 
افزايش نقدشوندگي و امكان تدوين استراتژي خروج 
براي سرمايه گذاران در دوره هاي مختلف، امكان تامين 
مالي بدون درنظرگرفتن محدوديت هاي طرازنامه اي 
صاحبان پ��روژه و نيز بهره من��دي از مزاياي مالياتي 
صندوق هاي سرمايه گذاري مثل معافيت مالياتي بابت 
انتقال دارايي به صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه اشاره 
كرد. همچنين با توجه به آنكه اين صندوق ها مي توانند 
Open end باشند، تغييرات سرمايه آنها نبايد نزد 
مرجع ثبت شركت ها ثبت شود و به همين دليل مدت 

پذيره نويسي در آنها بسيار كاهش پيدا مي كند.«
وي افزود: »به تازگ��ي در بورس انرژي ايران مفهومي 
به نام صندوق پروژه هيبريدي در حال بررس��ي است. 
بر اس��اس اين نوع صندوق ها، بخشي از منافع حاصل 
از پروژه به س��رمايه گذاران واگذار مي شود. بسياري از 
پروژه هاي حوزه نفت و گاز و س��اير حامل هاي انرژي 
منجر به توليد يك دارايي پايه مي شوند كه در بورس 
انرژي قابل معامله است و ناشر صندوق مي تواند خود 
دارايي يا بخشي از عوايد حاصل از آن را با سرمايه گذاران 
صندوق به شراكت بگذارد و بدين ترتيب جذابيت هاي 

صندوق را افزايش دهد.«

   گواهي هاي سپرده حامل هاي انرژي
به گفته نقوي، معرفي ابزارهاي مالي جديدي از قبيل 
»قراردادهاي اختيارمعامله«، »گواهي صرفه جويي«، 
»گواهي س��پرده كااليي« و »واحدهاي صندوق هاي 

كااليي« در برنامه هاي بورس انرژي ايران قرار دارد.
مديرعامل بورس انرژي ايران در بخشي از سخنان خود 
به معرفي »گواهي سپرده حامل هاي انرژي« پرداخت. 
وي در اين رابطه اظهار كرد: »در ادبيات مالي از گواهي 
سپرده كااليي نام برده شده كه مويد مالكيت دارنده آن 
بر مقدار معيني از كاال است. بنابراين شرايطي فراهم 
شده است كه افراد با سرمايه اندك بتوانند معامالتي را 
بر روي دارايي هاي فيزيكي انجام دهند. پس در بورس 
انرژي اين امكان مي تواند فراهم شود كه افراد حقيقي 
بتوانند به معامالت ميعانات گازي، س��اير حامل هاي 

انرژي و حتي نفت خام وارد شوند.«
نقوي در ادامه توضيح داد: »مراحل بدين ش��رح است 
كه ما انبارهاي حامل هاي انرژي اس��تانداردي را مورد 

پذيرش قرار مي دهيم و قبض انب��ار براي كاالي آنها 
در چارچوب گواهي س��پرده حامل هاي انرژي صادر 
مي ش��ود و در اختيار م��ردم قرار مي گي��رد. با توجه 
به ظرفيتي ك��ه ما در حوزه ص��ادرات داريم، اين ابزار 
مي تواند براي پوشش ريسك تورم هم مورد استفاده 
سرمايه گذاران قرار بگيرد. وي گفت: »گواهي سپرده 
حامل هاي انرژي يكي از ابزارهاي در دستور كار بورس 
انرژي ايران است و اميدواريم امسال به مرحله معامله 
برسد. الزم به ذكر است كه يك سري از معافيت هاي 
مالياتي مربوط به ارزش افزوده آن هم در بودجه سال 

۱۴۰۱ توسط قانون گذار ايجاد شده است.«
مديرعامل بورس انرژي اي��ران در خصوص گواهي 
سپرده حامل هاي انرژي افزود: »از اين گواهي براي 
دريافت تس��هيالت پش��توانه و تضمين تسهيالت 
ني��ز مي توان اس��تفاده ك��رد.« به گفته نق��وي، به 
محض راه اندازي گواهي س��پرده حامل هاي انرژي، 
صندوق هاي كااليي مي توانند تش��كيل شوند كه با 
كاهش ريسك سرمايه گذاري ظرفيت خوبي را براي 
سرمايه گذاري س��رمايه گذاران خرد ايجاد خواهند 
كرد. همچنين اين گواهي ها مي توانند در آينده باعث 

رونق بيشتر بازارهاي آتي شوند.

  گواهي صرفه جويي انرژي
به گفته نقوي يكي ديگر از ابزارهاي مهم در دس��ت 
بررسي بورس انرژي ايران گواهي صرفه جويي انرژي 
اس��ت. وي در اين باره بيان كرد: »ايران عليرغم تمام 
منابع غني كه در حوزه انرژي در اختيار دارد، يكي از 
بدترين رتبه ها در مصرف بهينه انرژي در دنيا را دارد. 
داده هاي منتش��ر ش��ده در آژانس بين المللي انرژي 
تأييد مي كن��د كه در ايران بالغ ب��ر ۹۱ ميليارد دالر 
يارانه انرژي ساالنه پرداخت مي شود. سياست هايي 
كه تاكنون براي كنترل مصرف انرژي در ايران دنبال 
شده روي باال بردن تعريفه حامل هاي انرژي و جريمه 
مصرف كنندگان تمركز داشته است، اما تمركز ابزار 
مالي جديد بورس ان��رژي ايران، يعني همان گواهي 
صرفه جويي انرژي روي تش��ويق به مصرف كمتر و 
خوش مصرفي مردم به جاي جريمه پرمصرفان است. 
اين ابزار خوش مصرفان را در منافع حاصل از مصرف 
كم ش��ان ش��ريك مي كند. به عنوان مث��ال، گواهي 
صرفه جويي ان��رژي مي تواند يك توليدكننده فوالد 
را به سرمايه گذاري براي بهينه سازي تجهيزاتش در 
راستاي مصرف كمتر ترغيب كند تا از منافع اقتصادي 

حاصل از صرفه جويي خود بهره مند شود.

   انرژي هاي پاك
مديرعام��ل بورس انرژي ايران ب��ا ذكر اينكه بحث 
انرژي پاك يا همان حفظ انرژي يكي از موضوعات 
داغ بورس هاي انرژي در دنيا اس��ت، اعالم كرد كه 

بورس ان��رژي ايران نيز ورود به اي��ن موضوع را در 
برنام��ه خود قرار داده اس��ت. نقوي درب��اره امكان 
معامل��ه ب��رق نيروگاه هاي خورش��يدي در بورس 
انرژي ايران گفت: »يكي از برنامه هايي كه با وزارت 
نيرو در دس��ت اقدام اس��ت، انج��ام معامالت برق 
توليدي نيروگاه هاي خورش��يدي است. اميدواريم 
امسال تابلوي آن راه اندازي شود و برق نيروگاه هاي 

خورشيدي در بورس مورد معامله قرار بگيرد.«
وي در پاسخ به پرس��ش يكي ديگر از حاضران درباره 
س��طح آش��نايي مردم با ابزارهاي مالي بورس انرژي 
ايران اظهار ك��رد: »اميدواريم با راه ان��دازي ابزارهاي 
جديد مالي سطح آش��نايي با بورس انرژي در جامعه 
افزايش بيابد. زيرا اشخاص حقيقي و مردم مي توانند 
از اين ابزارها استفاده كنند و هر كسي كه كد سجامي 
داشته باشد توانايي معامله در معامالت آتي، معامالت 
اختيار ابزارهاي مش��تقه و خريد اوراق س��لف بورس 
انرژي را خواهد داش��ت. برنامه هايي براي آشنا كردن 
مردم با ابزارهاي بورس انرژي در دست داريم.« پرسش 
ديگر مطرح شده در اين جلس��ه درباره حجم و ارزش 
معامالت در سال گذشته بود كه نقوي پاسخ داد: »در 
سال ۱۴۰۰ در رينگ بين الملل بالغ بر ۲ ميليون ۳۰۰ 
هزار تن انواع فرآورده ها به ارزش حدود ۲۵ هزار ميليارد 
تومان در بازار هيدروكربوري بورس انرژي مورد معامله 
قرار گرفت. در رينگ بين الملل حدود ۵ ميليون و ۳۰۰ 
هزار تن فراورده به ارزش ۸۰ هزار ميليارد تومان معامله 
صورت گرفت. اين يعني در مجموع ۱۰۵ هزار ميليارد 
تومان ارزش كل معامالت هيدروكربوري بورس انرژي 

در سال ۱۴۰۰ بوده است.«
وي اف��زود: »در تابلوي بازار برق بالغ ب��ر ۱۱ ميليارد 
كيلووات ساعت برق به ارزش حدود ۶۷۳ ميليارد تومان 
معامله شد. در تابلو سلف موازي استاندارد بيش از ۴۱ 
هزار ميليارد تومان معامله داش��تيم كه هم معامالت 
تامين مال��ي و هم معامالت ثانويه اي��ن اوراق بود. در 
بازار آت��ي كه در روزهاي آخر س��ال ۱۴۰۰ راه اندازي 
شد، حدود ۸۶۰ ميليون تومان معامله صورت گرفت. 
در اوراق گواه��ي ظرفيت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان و 
در بازار صندوق هاي س��رمايه گذاري پروژه نيز ۸ هزار 

ميليارد تومان معامله شد.«
به گفته نقوي، در مجموع در بورس انرژي ايران حدود 
۱۴۸ هزار ميليارد تومان معامله در سال ۱۴۰۰ انجام 
شد كه نسبت به سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشي ۱۳ درصد 
رشد داشت. الزم به ذكر است كه به لحاظ حجمي در 
رينگ بين الملل كاهش داشته ايم، زيرا در سال ۱۳۹۹، 
حدود ۸ ميليون تن بنزين براي مقاصد صادراتي معامله 
شد ولي در سال ۱۴۰۰ به دليل افزايش مصرف بنزين 
داخلي، اين صادرات تقريبا صورت نگرفت. ولي در تابلو 
برق ۲۱ درصد، در تابلو قراردادهاي سلف ۴۸ درصد و 
در رينگ داخلي نيز ۶ درصد رشد حجمي داشته ايم.«



گروه راه و شهرسازي|
27 ارديبهشت ماه سال جاري، در سومين جلسه شوراي 
عالي مسكن به رياست رييس جمهور، پيشنهاد وزير راه 
و شهرسازي براي افزايش س��قف وام خريد مسكن به 
700 ميليون تومان تصويب ش��د. رستم قاسمي، وزير 
راه و شهرس��ازي، روز قبل از برگزاري اين جلسه اعالم 
كرده بود كه پيشنهاد افزايش سقف وام خريد مسكن به 
600 تا 700 ميليون تومان در تهران را در جلسه شوراي 
عالي مسكن ارايه خواهد كرد، پايگاه اطالع رساني دفتر 
رياست جمهوري نيز در گزارشي از اين جلسه نوشت، 
پيشنهاداتي در سه حوزه زمين، تسهيالت و مصالح ارايه 
كرده بود كه پيشنهادات مطرح شده در حوزه هاي زمين و 
تسهيالت بررسي شد و به تصويب رسيد و تصميم گيري 
درباره پيشنهادات بخش مصالح به جلسه آتي موكول 
ش��د. اگرچه پس از اين خبر، تاكن��ون درباره جزييات 
پيشنهادهاي يادش��ده اطالع رساني نشده است، اما بر 
اساس گفته هاي پيشين وزير راه و شهرسازي مي توان 
اعداد 600 تا 700 ميليون تومان را به عنوان سقف جديد 
تسهيالت خريد مسكن فرض كرد. در عين حال، پوشش 
هزينه هاي خريد آپارتمان با وام 700 ميليون توماني، 
فارغ از سنگيني اقساط بازپرداخت آن، صرفا در مناطق 
جنوبي شهر تهران دارايي جذابيت است و به گفته رييس 
اتحاديه امالك مي توان��د 50 تا 70 درصد از اين هزينه 
را تامي��ن كند. به گزارش »تعادل«، بر اس��اس آخرين 
داده هاي آماري منتشره از سوي بانك مركزي، متوسط 
قيمت خريد هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران 
طي فروردين سال جاري 34 ميليون و 270 هزار تومان 
ثبت شده است. اين شاخص در اسفندماه سال گذشته 
اما از رقم 35 ميليون تومان نيز فراتر رفته بود. با توجه به 
اينكه رشد »قيمت اسمي« مسكن طي ماه هاي آينده 
دور از تصور نيس��ت، مي توان بر اساس رقم 35 ميليون 
تومان براي خريد هر متر مربع آپارتمان نتيجه گرفت 
كه با وام 600 ميليون تومان حدود 17 مترمربع و با وام 
700 ميليون توماني حدود 20 مترمربع واحد مسكوني 
در شهر تهران مي توان خريد. از اين رو، پوشش وام شارژ 
شده مصوب در شوراي عالي مسكن، حدود يك سوم از 
يك واحد 60 متري متوسط در تهران را پوشش مي دهد. 
اين در حالي است كه بر اساس ُنرم هاي جهاني تسهيالت 
خريد بيش از 75 ت��ا 90 درصد از قيمت يك آپارتمان 
را پوشش مي دهد. اگر از مساله پوشش اندك وام 600 
تا 700 ميليون توماني بگذريم، به مس��اله بازپرداخت 
اين وام مي رسيم كه به طور قطع از توان خانوار متوسط 
ش��هري كه در حال حاضر با تورم شديد اقالم كاالهاي 
اساسي و همچنين رشد جهش وار اجاره منزل مواجه 
است، خارج است. بر اساس برآورد يكي از خبرگزاري ها، 
قسط وام 700 ميليون توماني حدود 11 ميليون و 600 
هزار تومان در هر ماه خواهد بود. اين در حالي است كه 
مجموع حقوق يك زوج كارمند يا يك زوج كارگر حدود 

12 ميليون تومان در ماه است.

  50 تا 70 درصد 
از قيمت مسكن مناطق جنوبي

در اي��ن حال، مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك درباره پيشنهاد وزير راه و شهرسازي 
ب��راي افزايش وام خريد مس��كن تا رق��م 600 يا 700 
ميليون تومان به ايسنا گفت: افزايش تسهيالت خوب 
است و مي تواند مقداري به رشد توان خريد متقاضيان 

كمك كند؛ به شرط آنكه مدت بازپرداخت آن 20 سال 
يا بيشتر ش��ود. در ش��رايط فعلي كه به دليل عملكرد 
نامناسب دولت هاي پيشين، قيمت مسكن 6 تا 7 برابر 
شده تسهيالت و بسته هاي تشويقي، كمك كننده خواهد 
بود. خسروي افزود: افزايش مبلغ وام مسكن در صورتي 
مفيد است كه به ابزار كاسبي بانك ها تبديل نشود. اگر 
بانك ها بخواهند با سود 1۸ درصد بيش از 11 ميليون 
تومان قس��ط از مش��تريان دريافت كنند كمتر كسي 
توانايي دريافت اين وام را خواهد داش��ت. اگر قرار است 
بانك هاي اسالمي داشته باشيم بايد نرخ سود تسهيالت 
700 ميليون توماني حداكثر 4 درصد باشد. با سود 1۸ 
درصد فعلي مردم بايد ظرف 12 سال بيش از يك ميليارد 
تومان سود بپردازند. رييس اتحاديه مشاوران امالك با 
بيان اينكه تسهيالت 700 ميليوني مي تواند 60 تا 700 
درصد قيمت مسكن در مناطق جنوبي تهران را پوشش 
دهد، گف��ت: در حال حاضر كمترين متوس��ط قيمت 
مس��كن به منطقه 1۸ تهران با ميانگين 15.7 ميليون 
تومان تعلق دارد. بر اين اساس وام مذكور مي تواند بيش 
از 90 درصد قيمت مسكن در اين منطقه را پوشش دهد. 
اما بايد براي مناطق برخوردار كالن شهرها نيز فكر شود. 
خسروي با اشاره به تسهيالتي كه در كشورهاي توسعه 
يافته براي خريد مسكن پرداخت مي شود گفت: وام در 
اروپا و امريكا بيش از 90 درصد قيمت مسكن را پوشش 
مي دهد. معتقدم دولت نبايد براي وام مس��كن سقف 
قائل شود و به هر ميزان كه متقاضي توان پرداخت دارد، 
تس��هيالت بپردازد. اين اقدام ج��دا از آنكه مي تواند در 
خانه دار شدن بسياري از مردم كمك كننده باشد، صنعت 
ساختمان و بازار مسكن را به عنوان يك بخش پيشرو در 
اقتصاد كشور راه مي اندازد و به رشد اشتغال مي انجامد.

   هدايت تسهيالت بانكي تورم زا نيست
اين در حالي اس��ت كه برخي كارشناس��ان اقتصاد 

مس��كن، بر اين باورند كه وزارت راه و شهرسازي در 
يكي دو هفته اخير به دنبال افزايش سقف تسهيالت 
خريد مسكن كه در مقابل تسهيالت ساخت كه عامل 
تحرك عرضه اس��ت قرار گرفت��ه و به عنوان محرك 
عامل بخش تقاضا شناخته مي شود. در همين رابطه، 
خشايار باقرپور كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو 
با مهر درباره تورم زا بودن تسهيالت بانكي به بخش 
ساخت مس��كن اظهار كرد: ما مدت ها انتقاد كرديم 
ك��ه چرا خطوط اعتب��اري به عن��وان محرك اصلي 
بازار، به س��مت بخش تقاضا هدايت شده و تخصيص 
مي يابد؟ چرا آن را به بخش توليد مسكن اختصاص 
نمي دهند؟ البته اين تسهيالت براي هر دو بخش تقاضا 
و توليدكننده با كلي بگيروببند و شرايط بسيار پيچيده 
و نرخ سودهاي غيرمنطقي پرداخت مي شود كه در 
اصل خود باعث ايجاد مشكالتي در قيمت مي شود. وي 
افزود: روند تحوالت اقتصادي طي چند ماه اخير نشان 
از عزم دولت براي كنترل قيمت ها دارد؛ از نگاه بنده 
تحريك بخش تقاضا )وام خريد مسكن( بدون تقويت 
و توسعه توليد هر كااليي اشتباه بوده و درنهايت منجر 
به تورم و ركود بيشتر مي شود. كما اينكه اين اتفاق را 
در بخش خودرو و ساير صنايع نيز طي سال هاي قبل 
شاهد بوديم. باقرپور ادامه داد: پرداخت تسهيالت به 
مصرف كننده آثار و تبع��ات مخربي در اقتصاد به جا 
گذاشته اس��ت. از طرفي پرداخت اعتبار و تسهيالت 
گرانقيمت و بدون در نظر گرفتن تورم طي سال هاي 
بازپرداخت تعهدات نيز بخش توليد را زمينگير كرده 
اس��ت. بنابراين براي اس��تفاده مفيد از اين خطوط 

اعتباري تنها مصوب كردن آن كافي نيست.

    سونامي قيمت ها نداريم
وي با اشاره به كاهش 2.4 درصدي رشد قيمت مسكن 
در فروردين امس��ال بر اس��اس گزارش بازار مسكن 

بانك مركزي نسبت به ماه قبل از آن )اسفند 1400(، 
گفت: قيمت متوسط 34 ميليون توماني هر متر مربع 
واحد مسكوني در تهران طي فروردين 1401 و طبق 
برآوردهاي بانك مركزي، تنها 17 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل از آن )فروردين 1400( افزايش داشته 
است. اين در حالي است كه در فروردين 1400 نسبت 
به فروردين 1399، تورم نقطه به نقطه مس��كن رشد 
حدوداً 92 درصدي داشته است كه اينها حاكي از ادامه 
روند ثبات نسبي قيمت ها در بازار مسكن است. باقرپور 
تصريح كرد: احتمااًل اگر شوك جديدي به بازار مسكن 
وارد نشود، همين روند رش��د ماهانه 2 تا 3 درصدي 
متوسط قيمت مس��كن در نيمه نخست امسال ادامه 
خواهد يافت. به عبارت ديگر در كوتاه مدت و تا چند ماه 
آتي، خبري از سونامي قيمت ها در بازار مسكن نيست.

    مساله چيست، راهكار كدام است؟
روزنامه »تعادل« بارها و بارها با استناد به اظهارات 
اقتصاددانان، كارشناسان اقتصادي و همچنين نتايج 
مراكز معتبر پژوهشي همچون مركز پژوهش هاي 
مجلس گزارش كرده اس��ت كه مس��اله مسكن در 
ايران، يكي از مس��ائل اقتصاد كالن است و هر گونه 
راه حلي فارغ از كليت اقتصاد، معنا و كارآمدي ندارد. 
به اين معني كه اثرگذاري هر طرحي شامل افزايش 
سقف وام خريد و ساخت يا حتي اعمال انواع ماليات 
بر امالك مس��تلزم آرامش و ثبات در اقتصاد است. 
افزون بر اين، تشخيص درست مشكل اقتصاد مسكن 
و اينك��ه در ح��ال حاضر، طرف تقاض��ا بايد تقويت 
شود يا طرف عرضه مساله مهمي است كه منجر به 
تمركز راه حل ها روي آن خواهد شد. از اين رو، به نظر 
مي رسد، تقويت هر دو سمت عرضه و تقاضا، به ويژه 
در شرايط كنوني اقتصاد ايران، حاصلي جز هدررفت 

بيشتر منابع مالي نخواهد داشت. 

ايرانشهردر شهر  5  شنبه 7 خرداد 1401    26 شوال 1443  سال هشتم    شماره   Sat. May 28. 2022  2225  راهوشهرسازي

وزير كشور: در متروپل 
يك جنايت اتفاق افتاد 

احمد وحيدي، وزير كش��ور گفت: در حادثه متروپل، 
متاسفانه نه تنها تعلل بلكه جرم بزرگي اتفاق افتاده است.

وحيدي در حاشيه جلسه ستاد فرماندهي عمليات پاسخ 
به بحران حادثه ساختمان متروپل، در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: تقسيم كار شده است و كارها با شدت، پيرو 
دستورات مقام معظم رهبري و تاكيد رياست محترم 
جمهور انجام مي ش��ود. بحث آواربرداري، خطرزدايي 

و رسيدگي به خانواده هاي داغدار در دستور كار است.
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه در متروپل يك جنايت 
اتفاق افتاد، ادامه داد: كساني كه براي كسب درآمد بيشتر 
به راحتي با جان م��ردم بازي كردند، به هيچ وقت قابل 
گذشت نيستند و بايد درس عبرت شوند. وزير كشور 
گفت: حتما بايد س��اير پرونده هايي كه در اين حوزه و 
شهر هستند را رسيدگي كنيم و همين االن نيز دستور 
آن صادر شده است و شكايت هاي موجود بايد رسيدگي 
ش��وند. وي عنوان كرد: در حادثه متروپل، متاسفانه نه 
تنها تعلل بلكه جرم بزرگي اتفاق افتاده است و بايد به آن 
رسيدگي شود. من فكر مي كنم دستگاه قضا بايد با اشد 
مجازات با مسببين و كساني كه غفلت كرده اند برخورد 
كند. مردم هم مطمئن باش��ند كه دستگاه قضا در 
خصوص كساني كه عامل بروز فاجعه تلخي بوده اند، 
رسيدگي محكمي خواهد كرد. وحيدي بيان كرد: 
بحث اول ما آواربرداري اس��ت و دوم نيز خطرزدايي 
است كه االن در اين مرحله هستيم و مراحل بعدي 
بنا به بررسي هاي كارشناسان و متخصصان است. به 

هر حال فعال در مرحله رفع خطر هستيم.

لزوم بازنگري
در طراحي ساختمان ها

رييس شوراي عالي استان ها از بررسي ابعاد سانحه 
ريزش ساختمان متروپل در شوراي عالي استان ها و 
بازنگري در طرح هاي ساختمان سازي براي پيشگيري 
از حوادث مشابه خبر داد. پرويز سروري رييس شوراي 
عالي استان ها در گفت وگو با فارس، با اشاره به اهميت 
و ابعاد پيچيده و دغدغه ها و نگراني هاي موجود در پي 
سانحه ريزش متروپل آبادان، گفت: با توجه به اينكه 
اين دغدغه براي ديگر كالن شهرها نيز وجود دارد به 
اين نتيجه رسيديم كه با بررسي ابعاد حادثه متروپل 
به بررسي و بازنگري در طراحي اين دست ساختمان ها 
بپردازيم. وي بررسي بحث مقررات ملي ساختمان را 
از وظايف كميسيون حمل و نقل و كميته عمران اين 
شورا برش��مرد و ابراز داشت: بايد ابعاد اين موضوع با 
دقت و روش كارشناسي بررس��ي كنيم. سروري با 
بيان اينكه براي پيشگيري از وقوع چنين حوادثي اين 
مساله بايد در صحن ش��ورا مطرح شود، ابراز داشت: 
اين مساله در كالن شهرها، به ويژه تهران از حساسيت 
ويژه اي برخوردار است، چون در اثر بروز حادثه ابعاد 
گسترده تري را شامل مي شود. رييس شوراي عالي 
استان ها وقوع اين سانحه را يك هشدار براي اجراي 
طرح هاي ساختمان سازي كشور برشمرد. وي وجود 
129 ساختمان بس��يار پرخطر در تهران را مانند 
يك سونامي نگران كننده براي اين شهر دانست و 
گفت: هر كدام از اين ساختمان ها يك تهديد براي 
امنيت پايتخت اس��ت كه در ش��وراي ششم بارها 
درباره ان بحث ش��ده اس��ت. به گفته سروري اين 
مساله تنها با دخالت شهرداري و مديريت شهري به 
نتيجه نمي رسد و بايد همه دستگاه ها براي حل آن 

با يك همگرايي و هم افزايي اقدام كنند.

رونمايي از بسته
پروژه هاي مشاركتي در تهران

مجتبي ش��فيعي، مع��اون حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران از تهيه بسته پروژه هاي مشاركتي 
ش��هر تهران و بخش خصوصي خبر داد. شفيعي در 
گفت وگو با ايسنا، درباره لزوم اجراي پروژه بزرگراهي 
شهيد متوسليان، گفت: اين پروژه همچنان در دست 
مطالعه قرار دارد؛ ولي با توجه به قطع شبكه بزرگراهي 
در اين منطق��ه، بايد فكري براي اتصال اين ش��بكه 
بزرگراهي كرد و اين يك نياز براي منطقه است. معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به مدل 
پيشنهادي براي اجراي اين پروژه بزرگ، اظهاركرد: 
مدل پيشنهادي از سوي معاونت عمراني، استفاده از 
ظرفيت مشاركت بخش خصوصي در اين پروژه است 
و با توجه به اينكه يك مجموعه در بخش خصوصي، 
پيشنهاد احداث اين پروژه و اجراي آن را در قالب يك 
مدل مالي با مشاركت ش��هرداري و شهروندان ارايه 
داده است و در اين مدل، تامين مالي اين پروژه به اين 
شيوه ديده شده، به نظر مي رس��د در صورت تامين 
مالي، انجام اين پروژه بهتر از انجام ندادن آن اس��ت. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا شهر تهران در بخش حمل 
و نقل عمومي اولويت هاي باالتري نسبت به بزرگراه 
شهيد متوسليان ندارد؟ گفت: برخي از پروژه ها شايد 
پيشنهاد بخش خصوصي باشد كه به هر دليلي نسبت 
به اج��راي اين پروژه ها تمايل دارن��د، لذا ما نيز هيچ 
ممنوعيتي براي مشاركت بخش خصوصي نداريم. 
ش��فيعي خاطرنشان كرد: بر اس��اس هماهنگي ها و 
برنامه ريزي هاي انجام شده ما به زودي مجموعه اي از 
پروژه هايي كه مي تواند با مشاركت بخش خصوصي 
در شهر تهران انجام شود اعالم و اطالع رساني خواهيم 
ك��رد و اين مش��اركت از س��طح خرد ت��ا كالن را در 
بخش هاي مختلف شهري اعم از شهرسازي، عمراني، 
بافت فرس��وده و ...، همچون مشاركت در پروژه هاي 
دوچرخه و موتورسيكلت هاي اش��تراكي يا ساخت 
مترو را شامل مي شود و نكته قابل توجه و جذاب در اين 
بخش، تنوع سبد پيشنهادي بسيار زياد در پروژه هاي 
مشاركتي شهر تهران است. وي گفت: به عنوان مثال 
شركت مپنا اخيرا اعالم كرده است كه آمادگي دارد 
يك خط كامل را با س��رمايه گذاري خودش در حوزه 
ساخت و تامين تجهيزات اين خط مترو احداث كند.

آلودگي هوا چه تاثيري  بر 
قيمت مسكن دارد؟!

در حالي كه شهر تهران با مخاطراتي به مراتب فوري تر 
و حادتر از آلودگي هوا دس��ت به گريبان است و در عين 
حال، علي رغم تم��ام مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي 
پايتخت، طي دهه ها و به ويژه طي دهه اخير هيچگاه رشد 
قيمت اسمي مسكن متوقف نشده است، پژوهشگران با 
بررسي تاثير آلودگي هوا بر قيمت مسكن در بازه زماني 
1392 تا 1397، عنوان كردند كه شاخص آالينده ذرات 
 ،)PM2.5( معلق در هوا با قطر كم تر از 2.5 ميك��رون
بر قيمت مسكن اثر منفي و معنادار دارد و افزايش اين 
آالينده باعث كاهش قيمت مسكن مي شود. به گزارش 
ايسنا، ايران در سال هاي اخير به ويژه در كالن شهرها و 
شهرهاي صنعتي با مشكالت جدي در زمينه آلودگي 
هوا مواجه بوده است. آلودگي هوا مشكالت فراواني ايجاد 
مي كند، ولي هزينه هاي اقتص��ادي كه ايجاد مي كند، 
به طور مستقيم قابل اندازه گيري نيست. به همين دليل 
براي اندازه گيري هزينه ه��اي اقتصادي آلودگي هوا، از 
روش هاي غير مستقيم استفاده مي شود. يكي از راه هاي 
سنجش هزينه هاي آلودگي هوا، محاسبه آن از طريق 
قيمت مسكن است. خانواده ها براي تهيه مسكن عوامل 
مختلفي را در نظر مي گيرند و به شرط ثابت بودن ساير 
عوامل، افراد حاضرند براي س��كونت در منطقه اي كه 
آلودگي هواي كم تري دارد، هزينه بيش��تري بپردازند. 
آالينده هاي مختلفي مانند ذرات معلق، س��رب، ازن و 
كربن مونوكس��يد باعث ايجاد آلودگي هوا مي شوند و 
هر يك از آالينده ه��ا در يك بازه زماني غلظتي دارد كه 
قابل اندازه گيري است. همچنين حد غلظتي كه براي 
سالمت افراد خطرناك است، نيز مشخص است. آلودگي 
هوا و برنامه هايي كه براي مقابله با آن انجام مي ش��ود، 
هزينه هاي اقتصادي مستقيم و غيرمستقيمي را بر دوش 
دولت ها و مردم تحميل مي كند. از منظر سياست گذاري، 
آگاهي از ميزان اين هزينه و مقايسه آن با هزينه اجراي 
سياست هاي كنترل آلودگي هوا، براي برنامه ريزي شهري 
اهميت زيادي دارد. به همين دليل انجام پژوهش هاي 
اقتصادي در مورد مضرات آلودگي هوا، ضروري اس��ت. 
بر همين اس��اس پژوهشگران موسس��ه عالي آموزش 
و پژوه��ش مديريت و برنامه ريزي ته��ران با انجام يك 
مطالعه، تاثير آلودگي هوا بر قيمت مسكن را در كالن شهر 
تهران در بازه زماني س��ال هاي 1392 تا 1397 بررسي 
كردند. اين مطالعه با استفاده از تركيبي از داده هاي خرد 
معامالت مسكن وزارت راه و شهرسازي و شاخص هاي 
آلودگي سامانه پايش كيفي هواي كشور براي بيش از 50 
هزار منزل مسكوني كه دست كم دوبار در بازه مورد نظر 
معامله شده بودند، انجام شد و تاثير شاخص هاي مختلف 
آلودگي هوا بر قيمت مسكن تخمين زده شد. بررسي هاي 
اين مطالعه حاكي از اين بود كه شاخص آالينده ذرات 
 ،)PM2.5( معلق در هوا با قطر كم تر از 2.5 ميك��رون
بر قيمت مسكن در بازه زماني سال 1392 تا 1397 اثر 
منفي و معنادار داش��ته است. به طوري كه يك انحراف 
معيار افزايش شاخص اين آالينده، به اندازه 3.1 درصد 
از قيمت مس��كن مي كاهد. به بيان ديگر؛ اگر ميانگين 
ساالنه شاخص آالينده ذرات معلق كم تر از 2.5 ميكرون، 
براي يك منزل مسكوني به اندازه 50 واحد افزايش يابد 
)ناسالم تر شود(، قيمت مسكن 21 درصد كاهش مي يابد. 
آالينده ذرات معلق كم تر از 2.5 ميكرون، در هوا بيشتر 
قابل مشاهده هستند و در كوتاه مدت بر كيفيت تنفس 
افراد، تاثير بيشتري دارند. همچنين مشخص شد كه تاثير 
آالينده هاي دي اكسيد نيتروژن )NO2( و مونوكسيد 
كربن )CO( بر قيمت مسكن، ناچيز و بي معنا است. به 
گفته پژوهشگران اين مطالعه؛ به نظر مي رسد كه ناچيز 
بودن تاثير اين دو آالينده بر قيمت مس��كن، ناشي از 
اين است كه اين دو آالينده از نظر بصري قابل مشاهده 
نيستند و تاثير آني بر سالمت ندارند. همچنين اين دو 
آالينده در ش��اخص كل كم تر تعيين كننده هستند. 
در انجام اين تحقي��ق پرهام حيدري بهادري و محمد 
حسيني؛ پژوهشگران موسسه عالي آموزش و پژوهش 
مديري��ت و برنامه ريزي تهران، با يكديگر مش��اركت 
داش��تند. يافته هاي اين مطالعه، زمس��تان 1400 به 
صورت مقاله علمي با عنوان »تاثير آلودگي هوا بر قيمت 
مسكن در شهر تهران« در فصل نامه علمي پژوهشي 

»برنامه ريزي و بودجه« منتشر شده است.

۱۹،5 ميليون نفر در بافت هاي 
ناكارآمد زندگي مي كنند

مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري ايران گفت: 
162 هزار هكتار بافت ناكارآمد ش��هري در كشور 
وجود دارد كه بيش از 19.5 ميليون نفر و 5.9 ميليون 
خانوار در اين بافت ها زندگي مي كنند. به گزارش 
مهر، محمد اييني در جلسه كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اس��المي بر ضرورت اعطاي سند 
مالكيت و نوسازي مسكن جهت نجات جان ساكنان 
سكونتگاه هاي غيررسمي تاكيد كرد و گفت: 162 
هزار هكتار بافت ناكارآمد شهري )فرسوده، تاريخي 
و سكونتگاه غيررسمي( در كش��ور وجود دارد كه 
بيش از 19.5 ميلي��ون نفر و 5.9 ميليون خانوار در 
اين بافت ها زندگي مي كنند. مديرعامل ش��ركت 
بازآفريني شهري ايران افزود: همچنين بالغ بر 59 
هزار هكتار سكونتگاه غيررسمي در شهرهاي كشور 
وجود دارد كه بي��ش از 6.2 ميليون نفر در اين نوع 
سكونتگاه ساكن هستند. به طور خالصه مي توان 
گفت 1۸ درص��د جمعيت ش��هرها در بافت هاي 
فرس��وده، 11 درصد در سكونتگاه هاي غيررسمي 

و چهار درصد در بافت هاي تاريخي سكونت دارند.
اييني عدم توزيع متناس��ب منابع و زيرساخت ها 
در پهنه س��رزميني، گسترش فقر شهري و پديده 
مهاجرت، تغيي��رات اقليمي و رخدادهاي طبيعي 
)سيل، زلزله، ريزگردها(، ناديده گرفتن گروه هاي 
كم درآمد در طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي 
و عدم برنامه ريزي مناس��ب در بخش مس��كن بر 
اساس استطاعت مالي را از جمله مهم ترين عوامل 

شكل گيري سكونتگاه هاي غيررسمي برشمرد.

قدرت تسهيالت ۷۰۰  ميليوني در بازار مسكن تهران چقدر است؟

رييس اتحاديه امالك در واكنش به تعيين سقف اجاره بها: اين دستور پوشيدن پالتو در تابستان است!

اما  و  اگرهاي افزايش  سقف  وام  خريد  ملك

تمديد  قرارداد اجاره با 3 برابر نرخ بخشنامه دولت
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با انتق��اد از تعيين 
سقف مجاز افزايش اجاره بها به ميزان 25 درصد گفت: 
اينگونه سياست ها تاثيري در كنترل قيمت ها ندارد، 
اما منجر به اختالف بين مالكان و مستاجران مي شود؛ 
صاحبخانه اي از خوراك و پوشاك و تفريح خودش زده 
و يك خانه اضافه خريده، حاال او را مجبور مي كنند نرخ 
اجاره را بسيار كمتر از حد تورم افزايش دهد. مثل اين 

است كه در تابستان به مردم بگوييم پالتو بپوشند.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
آنچه كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان بسته سياستي 
ساماندهي بازار اجاره به دولت تحميل كرد و همچنين 
طرح دوفوريتي مجلس، بدون نگاه كارشناسي كافي 
صورت گرفته اس��ت. طرح مجلس احتماال توس��ط 
شوراي نگهبان رد مي شود. درخصوص دولت نيز عدم 
توفيق اين سياس��ت در دو سال گذشته مي توانست 

چراغ راه باشد كه متاسفانه برايشان تجربه نشد.
وي افزود: مداخل��ه دولت در بازار مس��كن كه تمامًا 
در اختيار بخش خصوصي قرار دارد اش��تباه اس��ت. 
دس��تورالعمل بايد سهل، آس��ان و الزم االجرا باشد. 
اينگونه سياست هاي دستوري جدا از آنكه تاثيري در 
كنترل بازار ندارد، منجر به ايجاد اختالف بين مالكان 
و مستاجران مي ش��ود. اعالم كردند اجاره بها بيش از 
25 درصد افزايش نيابد و مستاجر را نمي توان بيرون 
كرد. اين قوانين به فرار سرمايه ها مي انجامد. صاحب 
خانه وقتي مي بيند با فش��ار روبه روست خانه خود را 

مي فروشد و به تركيه مي رود.

   رشد اجاره بها بيش از 3 برابر بخشنامه
وي خاطرنشان كرد: از سال 1399 به بعد اعالم كردند 
اجاره در تهران بيش از 25 درصد باال نرود. آنچه اتفاق 
افتاد رش��د 46 درصدي اجاره بها در پايتخت بود. در 
بعضي مناطق تهران رشد تا 100 درصد هم داشتيم. 
در شهرهاي كوچك ميزان مجاز را 15 درصد تعيين 

كردند اما امسال ميزان رشد اجاره بها در كشور طبق 
آمار رسمي 50 درصد اعالم شد؛ يعني بيش از سه برابر 
بخشنامه هاي دولت افزايش يافت. آقايان چه زماني 
مي خواهند از عدم توفيق برخي برنامه هاي خود درس 
بگيرند؟ رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه 
واحدهاي استيجاري نوعي كمك به اقتصاد خانوارها 
است گفت: صاحب خانه يك عمر از خوراك و پوشاك 
و گردش خودش زده و يك واحد اضافه خريده تا كمك 
خرج خانواده اش باش��د. با شرايط اقتصادي فعلي كه 
همه درگير آن هستند به مالك مي گوييد اجاره را بيش 
از 25 درصد افزايش نده. مثل اين است كه در تابستان، 

مردم را مجبور كنيم پالتو بپوشند! 
خسروي حفظ سرمايه ها را از اولويت هاي كشور دانست 
و افزود: دين اسالم مالكيت را محترم شمرده و به حفظ 
جايگاه سرمايه گذار تاكيد دارد. اگر كسي چند خانه 
اجاره داد دولت بايد او را تشويق و تشكر كند كه به توليد 
مسكن كمك كرده، نه اينكه او را با انواع و اقسام فشارها 

از بازار مسكن فراري دهد.

   افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن 
با  وام 700 ميليوني

وي همچنين درباره پيش��نهاد وزير راه و شهرسازي 
براي افزايش وام خريد مس��كن تا رق��م 600 يا 700 
ميليون تومان گفت: افزايش تسهيالت خوب است و 
مي تواند مقداري به رشد توان خريد متقاضيان كمك 
كند؛ به ش��رط آنكه مدت بازپرداخت آن 20 س��ال 
يا بيشتر شود. در ش��رايط فعلي كه به دليل عملكرد 
نامناس��ب دولت هاي پيش��ين، قيمت مسكن شش 
تا هفت برابر شده تس��هيالت و بسته هاي تشويقي، 

كمك كننده خواهد بود.
رييس اتحاديه مشاوران امالك افزود: افزايش مبلغ وام 
مسكن در صورتي مفيد است كه به ابزار كاسبي بانك ها 
تبديل نش��ود. اگر بانك ها بخواهند با سود 1۸ درصد 

بيش از 11 ميليون تومان قسط از مشتريان دريافت 
كنند كمتر كس��ي توانايي دريافت اين وام را خواهد 
داشت. اگر قرار است بانك هاي اسالمي داشته باشيم 
بايد نرخ سود تسهيالت 700 ميليون توماني حداكثر 
4 درصد باشد. با سود 1۸ درصد فعلي مردم بايد ظرف 

12 سال بيش از يك ميليارد تومان سود بپردازند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه تسهيالت 
700 ميليوني مي تواند 60 تا 700 درصد قيمت مسكن 
در مناطق جنوبي تهران را پوشش دهد گفت: در حال 
حاضر كمترين متوسط قيمت مسكن به منطقه 1۸ 
تهران با ميانگين 15.7 ميليون تومان تعلق دارد. بر اين 
اس��اس وام مذكور مي تواند بيش از 90 درصد قيمت 
مس��كن در اين منطقه را پوش��ش دهد. اما بايد براي 

مناطق برخوردار كالنشهرها نيز فكر شود.
خس��روي با اشاره به تس��هيالتي كه در كشورهاي 
توس��عه يافته براي خريد مسكن پرداخت مي شود 
گفت: وام در اروپا و امريكا بيش از 90 درصد قيمت 
مس��كن را پوش��ش مي دهد. معتقدم دولت نبايد 
براي وام مس��كن سقف قائل شود و به هر ميزان كه 
متقاضي توان پرداخت دارد، تسهيالت بپردازد. اين 
اقدام جدا از آنكه مي تواند در خانه دار شدن بسياري 
از مردم كمك كننده باشد، صنعت ساختمان و بازار 
مس��كن را به عنوان يك بخش پيش��رو در اقتصاد 

كشور راه مي اندازد و به رشد اشتغال مي انجامد.

    ركود بازار مسكن در ارديبهشت ماه 
وي در تشريح وضعيت ارديبهشت ماه بازار مسكن 
اظهار كرد: اوضاع بازار چندان مناسب نبود و ركود 
كماكان وج��ود دارد. علت اصلي هم به پايين بودن 
توان خريد متقاضيان مربوط است. برخي تحليلها 
و مصاحبه هاي غيركارشناس��ي توسط بعضي افراد 
هم كه انتظارات تورمي را القا مي كنند در تش��ديد 

ركود موثر است.

در اين حال، بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد، 
طي سه سال گذشته يعني در ماه هاي ارديبهشت 
س��ال هاي 1399 تا 1401 تورم ساالنه مسكن در 
كل كش��ور به ترتيب 22.7 درص��د، 2۸.5 و 27.2 
درصد گزارش شده اس��ت. درخصوص بازار اجاره 
نيز در مدت ياد ش��ده نرخ ها به ترتيب 22.6، 2۸.3 
و 26.9 درصد رشد كرده است.رشد 27.2 درصدي 
قيمت مس��كن در 12 ماهه منتهي به ارديبهشت 
امسال در شرايطي رقم خورد كه تورم عمومي 3۸.7 
درصد اعالم ش��د؛ بنابراين افزايش س��االنه قيمت 
مسكن 11.5 درصد كمتر از شاخص كل بوده است.

به گزارش ايسنا، از سوي ديگر بررسي تورم ماهيانه 
مس��كن در دومين ماه از سه س��ال اخير گوياي آن 
است كه ارديبهشت ماه سال 1399 نرخ رشد ماهيانه 
مسكن 2.5 درصد بوده، ارديبهشت 1400 اين عدد 
0.9 درصد شده و سال 1401 به 2.5 درصد رسيده 
اس��ت. اين آمار كه بر اساس شاخص قيمت كاالها و 
خدمات مصرفي خانوارهاي كشور از سوي مركز آمار 
ارايه ش��ده حاكي از آن است كه بعد از يك دوره افت 
نرخ رشد اجاره بها در س��ال گذشته، امسال قيمتها 

دچار افزايش شده است.
در يك ماه گذش��ته نيز بازار مس��كن كل كش��ور بر 
اساس آمار رسمي با مقداري تغيير قيمت مواجه شد. 
گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه تورم مسكن براي 
خانوارهاي كش��ور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال 
قبل و دوازده ماهه منتهي به ارديبهش��ت امس��ال به 
ترتيب 2.5 درصد، 30.5 درصد و 27.2 درصد افزايش 
داشته است. با اينكه هنوز آمار رسمي بانك مركزي 
از تحوالت بازار مس��كن شهر تهران در ارديبهشت 
ماه ارايه نشده، بررسي هاي غيررسمي از افزايش 5 
درصدي نرخ هاي پيشنهادي نسبت به فروردين ماه 
حكايت دارد. البته رشد قيمت هاي پيشنهادي لزوما 

به معناي افزايش نرخ هاي قطعي نيست.



سرمايه گذاران در طول چند ماه گذشته با فشارهاي نزولي 
زيادي دست وپنجه نرم كرده اند و تمايل برخي از معامله گران 
به خروج از بازار و كاهش ريسك سبد سرمايه گذاري شان 
بيشتر شده است. كارشناس��ان مي گويند با اين شرايط، 
نمي توان براي بلندمدت از ارزهاي ديجيتال انتظار بازدهي 
مثبت داشت. در حالي كه احساسات معامله گران همچنان 
نزولي باقي مانده  است، بيت  كوين مجدداً با كاهش قيمت 
مواجه شد. شاخص ترس و طمع بيت  كوين يك ماه است كه 
از محدوده »ترس« خارج نشده و اين در حالي است كه اين 
شاخص هفته گذشته هم به سطح دومين ركورد ترس شديد 
تاريخ خود رسيد. اين شاخص در طول چند روز گذشته تا 
حدودي بازيابي شده است كه نشانه اي براي كم رنگ ترشدن 
احساس ترس شديد در بازار محسوب مي شود؛ خصوصاً اگر 
بيت كوين بتواند دوباره خود را به باالي 30.000 دالر برساند. 
عملكرد بسياري از ارزهاي ديجيتال ضعيف تر از بيت  كوين 
بوده است كه نشان مي دهد ميل به پذيرش ريسك ميان 
سرمايه گذاران كمتر شده است. براي مثال، اتريوم سقوطي ۴ 
درصدي را تجربه كرده كه دو برابر كاهش ۲ درصدي قيمت 
بيت  كوين اس��ت. اولنچ و فانتوم نيز در اين مدت به ترتيب 
۹ و ۱۴ درصد از ارزش خود را از دس��ت دادند. آلت كوين ها 
به خاطر ريسك سرمايه گذاري بيشتري كه دارند، معمواًل 
در جريان بازارهاي نزولي، كاهش قيمت بيشتري را تجربه 
مي كنند. تا زماني كه شتاب قيمت در بلندمدت از وضعيت 
نزولي فعلي به صعودي تغيير ش��كل ندهد، جهش هاي 
مقطعي بيت كوين احتمااًل بس��يار محدود خواهند بود و 
نمي توان انتظار يك رشد شديد را داشت. اين يعني بازدهي 
بازار جهاني سهام و ارزهاي ديجيتال براي يك سال پيش 
رو، احتم��ااًل به مراتب كمتر از بازار صعودي س��ال ۲0۲0 
خواهد بود. بازارهاي پرنوسان فرصت هاي معامالتي خوبي 
را در اختيار معامله گران كوتاه مدت قرار مي دهد؛ كساني 
كه فعاليتش��ان به روند قيمت وابسته نيست و مي توانند 
بسته به شرايط وارد موقعيت هاي شورت يا النگ )فروش يا 
خريد( شوند. به همين ترتيب، آن دسته از سرمايه گذاران 
بلندمدت كه از تجربه كافي برخوردار هس��تند، مي دانند 
كه در اين شرايط بايد ريسك سبد سرمايه گذاري خود را 
كاهش دهند و باقي پول خود را براي چرخه صعودي بعدي 
ارزهاي ديجيتال كنار بگذارند. زمان بندي تغييرات قيمت در 
كوتاه مدت مي تواند كار سختي باشد. براي مثال، طبق چيزي 
كه موسسه تحقيقاتي آركان ريسرچ گفته است، بيت  كوين 
معموالً در دوره هايي كه احساسات بازار به شدت منفي شده 
است، يك حركت صعودي از خود نشان مي دهد. كارشناسان 
آركان ريسرچ مي گويند: »به دنبال تشديد احساس ترس 
ميان معامله گران، فشار فروش بازار بيت  كوين نيز ادامه دار 

بوده است. بنابراين نبايد با ساده انگاري انتظار داشته باشيد 
كه با ورود به ب��ازار در وضعيتي كه ترس معامله گران زياد 
شده و شتاب قيمت منفي است، بتوانيد كسب سود كنيد.«

    چرا بازدهي بيت  كوين كمتر شده است؟
نرخ رشد تركيبي ساالنه بيت  كوين با كاهش مواجه است. 
با بزرگ ترشدن بازار بيت كوين، به طبع به سرمايه بيشتري 
براي ايجاد تحرك در بازار نياز خواهد بود. اين اتفاق مي تواند 
به مرور زمان و با بالغ ترش��دن يك داراي��ي، بازدهي آن را 
كاهش دهد. پلتفرم تحليلي گلس��نود در يكي از مطالب 
جديد خود نوشته است: »پس از سقوط بازار در مه ۲0۲۱ 
)ارديبهش��ت ۱۴00(، ش��اهد كاهش نرخ رشد تركيبي 
چهارس��اله بيت  كوين بوديم و اين اتف��اق مي تواند نقطه 
پيدايش روند نزولي غالب بازار باشد.« اين كاهش بازدهي 
لزوماً به خاطر رشد اندازه بازار بيت  كوين نيست. اگر بخواهيم 
نگاهي كالن تر به اين اتفاق داشته باشيم، سياست هاي پولي 
انبساطي و سازگار بانك هاي مركزي جهان، زيربناي رشد 
سريع دارايي هاي پرريسكي مثل ارزهاي ديجيتال و سهام 
را در طول س��ال هاي اخير فراهم كرده است. بيت  كوين 
به طور مشخص، تاكنون در چرخه هاي چهارساله صعودي 
و نزولي در نوسان بوده است كه در كنار فرازوفرودهاي زياد، 
بازدهي بيشتري از بازار سهام داشته است. سرمايه گذاران 
در حال حاض��ر اما، با سياس��ت هاي انقباضي بانك هاي 
مركزي، افزايش تورم و كاهش س��رعت رش��د اقتصادي 
دس��ت وپنجه نرم مي كنند؛ اين وضعي��ت در مجموع به 
كاهش بازدهي دارايي هاي سنتي و ارزهاي ديجيتال منجر 
مي شود. دويچه بانك، يكي از بزرگ ترين بانك هاي جهان، 

در تحقيقات تازه خود نوشته است: »اگر تورم براي چندين 
سال به همين شكل باال بماند، طبق چيزي كه از گذشته و 
شرايط امروز مي توان برداشت كرد، بسيار سخت خواهد بود 
كه دارايي هاي سنتي بتوانند يك بازدهي مثبت واقعي )با 
احتساب تورم( داشته باشند. بازدهي اسمي )بدون احتساب 
تورم( اين دارايي ها نيز احتماالً پايين تر از روند بلندمدت آنها 
خواهد بود. در اين بحث، كاالها مي تواند يك استثنا باشند.«

    بلومبرگ: ۲۰۲۲ سال بيت  كوين و طالست
در عين حال، يكي از كارشناس��ان بلومبرگ معتقد است 
بيت  كوين مي تواند در س��ال ۲0۲۲، در مقايس��ه با ساير 
كالس هاي دارايي عملكرد بهتري داش��ته باشد. تورم در 
سراس��ر جهان ظاهراً از كنترل خارج شده است. نرخ تورم 
 »M۱« انگلستان به ۹ درصد رسيده و ميزان عرضه نقدينگي
هم رش��د كرده است. منظور از M۱، سكه و اسكناس  هاي 
در دست مردم و ساير معادل هاي پولي است كه مي توانند 
به راحتي به پول نقد تبديل ش��وند. در اين ميان بازارهاي 
س��هام هم ضربه بزرگي را متحمل ش��ده اند و در چهار ماه 
گذشته بيش از ۷ تريليون دالر سرمايه در بورس نزدك از 
بين رفته است. مايك مك گلون، تحليلگر ارشد بلومبرگ 
اينتليجنس، در اين باره گفته اس��ت: »اگر بازار سهام افت 
كند، بيت كوين، ط��ال و اوراق قرضه مي توانند در بازارهاي 
مالي حكمراني كنند.« بيت  كوين با حفظ نس��بت ۲.0 از 
ژانويه ۲0۲۱ )دي ۹۹( نشان داد كه در بحبوحه اولين ركود 
بالقوه خود، در مقايسه با شاخص نزدك عملكرد بهتري داشته 
است. آخرين ركود اقتصادي طوالني مدت جهان مربوط به 
بحران مالي سال ۲00۸ مي شود كه يك سال قبل از راه اندازي 

بيت  كوين بود. بيت  كوين از زمان پيدايش خود در يك اقتصاد 
جهاني پررونق قرار داشت و در چنين شرايطي توانست رشد 
كند. ش��يوع ويروس كرونا در اوايل سال ۲0۲0 باعث شد 
تريليون ها دالر به حجم پول هاي در گردش جهان افزوده 
شود و بخش قابل توجهي از آن هم وارد بازار ارزهاي ديجيتال 
شد. با توجه به اينكه هم اكنون جهان با تأثيرات افزايش سريع 
عرضه پول سروكار دارد، به نظر مي رسد روند بيت  كوين در 
مقايسه با ساير سرمايه گذاري هاي ريسك پذير، نسبتاً پايدار 
بوده اس��ت. طبق گفته هاي مك گلون، ريس��ك بزرگ تر 
براي اقتصاد جهان در حدود يك سال آينده، ممكن است 
كاهش قيمت دارايي ها باشد. با اين حال، او احساس مي كند 
كه بيت  كوين و طال مي توانند در آينده اي نزديك عملكرد 
بهتري نسبت به ساير كالس هاي دارايي داشته باشند. او در 
اين باره گفته است: »با توجه به اينكه بازار سهام در يك دوره 
طوالني عملكرد خوبي داشته، ممكن است دوره اصالحي آن 
هم طوالني شود. اين مساله مي تواند شرايط خوبي براي طال 
و بيت  كوين ايجاد كند. شاخص »BOLD۱« )تركيب طال 
و بيت كوين( و شاخص سهام نزدك ۱00 تنها در بازارهاي 

صعودي و كم نوسان با هم همگام شده اند.«

    پيش بيني نوسانات بيشتر
 با وجود اين روز گذشته بيت كوين كه اين روزها در محدوده 
30 هزار دالري در نوسان است، بار ديگر به ۲۸ هزار و 300 
دالر س��قوط كرد. فدرال رزرو در گزارش جلسه خود كه 
ابتداي ماه برگزار شده بود، نشان داد كه افزايشي به اندازه 
۵0 واحد bps نرخ بهره طي دوره هاي آينده رخ مي دهد. 
پس از آن قيمت س��هام بازارهاي ب��ورس اياالت متحده 
اندكي افزايش يافت، در حالي كه نمودار قيمت طال و اوراق 
قرضه ۱0 ساله خزانه داري امريكا نزولي بود. معموالً پس از 
آنكه قيمت مدتي در محدوده اي مشخص نوسان مي كند، 
باالخره مقاوم��ت  يا حمايت پي��ش روي قيمت ارزهاي 
ديجيتال مي شكند. با وجود اينكه روند بازار مشخص نيست، 
معامله گران تمايلي به صعود يا نزول قيمت  ها نشان ندادند. 
به عنوان مثال، طي چند ماه گذشته كارمزد معامالت آتي 
)Funding Rate( كه صرافي ها از آن براي متعادل كردن 
ريسك معامالت استفاده مي كنند، يا صفر بوده يا منفي. 
اين بدان معناس��ت كه اكثر موقعيت ها به صورت شورت 
)فروش( بوده اند. با اين حال در شرايط حال حاضر، اين نرخ 
مثل مواقعي كه قيمت ها بسيار نزولي هستند، خيلي منفي 
نبوده و از آن طرف مثل شرايطي كه قيمت ها خيلي صعودي 
هستند نيز مثبت نبوده و شرايط خنثي داشته است. پس 
مي توان نتيجه گرفت كه اين نوع از معامالت كاهش يافته 
و شرايط مثل بازارهاي صعودي يكي دو سال اخير نيست.

دنياي فناورياخبار دانش و فن6   Sat. May 28. 2022  2225   شنبه 7 خرداد 1401    26 شوال 1443  سال هشتم    شماره 

حجم معامالت صرافي يوني سواپ 
به يك تريليون دالر رسيد

صرافي غيرمتمركز يوني س��واپ يك ماه گذشته به دو 
موفقيت بزرگ رسيده  است. حجم معامالت اين صرافي 
به حدود يك تريليون دالر رسيد و اين مهم با رسيدن تعداد 
كاربران اين صرافي به 3.۹ ميليون نفر به دست آمده است. 
اين اولين بار است كه صرافي يوني سواپ از زمان راه اندازي 
در اواخر س��ال ۲0۱۸ روي اتريوم به اين حجم معامالت 
رسيده است. به گزارش پيوست، داده هاي منتشرشده 
نشان دهنده احتمال رشد اين پلتفرم در آينده است. بر 
اساس داده هاي Uniswap Labs، تعداد آدرس هاي 
تجميعي اين صرافي طي سه سال فعاليت اين پلتفرم در 
اين ماه به حدود 3.۹ ميليون رس��يده است. اين داده ها 
 Uniswap ۲۴ مه در توييتر منتشر شده اس��ت. تيم
Lab در مورد اين داده ها گفت: در طول سه سال فعاليت، 
اين صرافي ميليون ها كاربر را وارد دنياي DeFi )اقتصاد 
غيرمتمركز( كرده است. همچنين اين پلتفرم باعث شده 
تجارت منصفانه و بدون نياز به مج��وز، رواج پيدا كند و 
موانع تامين نقدينگي را كاهش دهد. صرافي غيرمتمركز 
يوني س��واپ در حال حاضر روي اتريوم فعال اس��ت و از 
 Polygon، Optimism، Arbitrum ش��بكه هاي
كه راه حل هاي اليه دومي و مقياس پذيري اتريوم هستند 
نيز پشتيباني مي كند. همچنين اخيراً اين صرافي اعالم 
كرده است به زودي شاهد حضور اين پلتفرم در دو شبكه 
ديگ��ر )Gnosis و Polkadot( مبتن��ي بر EVM يا 
همان ماش��ين مجازي اتريوم خواهيم بود. از نظر حجم 
تجارت يوني س��واپ از رقباي خود در بازار صرافي هاي 
 CoinGecko غيرمتمركز بسيار جلوتر است. داده هاي
حاكي از آن اس��ت كه پروتكل Uniswap V3 در ۲۴ 
ساعت گذشته حدود ۹3۸ ميليون دالر حجم توليد كرده 
است كه نشان دهنده 33 درصد از حجم بازار است. اما در 
مقايسه با يوني سواپ مي توان به PancakeSwap كه 
مبتني بر زنجيره هوشمند بايننس است اشاره كرد. اين 
صرافي غيرمتمركز با ۴۹۱ ميليون دالر و ۱۷.3 درصد از 
س��هم بازار در رتبه دوم قرار مي گيرد. مقايسه داده هاي 
يوني سواپ با صرافي هاي متمركز مختلف تفاوت و برتري 
اين صرافي بيشتر مشخص مي ش��ود. حجم معامالت 
۹3۸ ميليون دالري يوني س��واپ، اي��ن صرافي را بعد از 
بايننس، FTX و Coinbase قرار مي دهد كه هر كدام 
به ترتيب ۱۲.۲، ۱.۹۵ و ۱.۷۹ ميليارد دالر حجم معامالت 
داشته اند. همچنين يوني س��واپ حدود ۵.۹3 ميليارد 
دالر ارزش كل دارايي هاي قفل ش��ده ي��ا TVL دارد كه 
 ،DeFi Llama اين عدد بر اساس داده هاي وب سايت
يوني س��واپ را در رتبه پنجم قرار مي دهد. اين در حالي 
است كه PancakeSwap با ۴.۲۷ ميليارد دالر ارزش 
كل دارايي هاي قفل ش��ده در رتبه هفتم قرار مي گيرد و 
MakerDAO به عنوان بزرگ ترين پلتفرم ديفاي با 

۹.۸۲ ميليارد دالر TVL در رتبه اول است. 

»اسپيس ايكس« ۵۹ ماهواره را 
به مدار زمين پرتاب كرد

شركت »اس��پيس ايكس« طي يك ماموريت جديد، 
۵۹ ماه��واره را به م��دار زمين فرس��تاد. ب��ه گزارش 
ايسنا و به نقل از اسپيس، ش��ركت »اسپيس ايكس« 
)SpaceX( طي ماموريت موسوم به »ترانسپورتر ۵ « 
)Transporter ۵(، ۵۹ ماهواره كوچك را پرتاب كرد 
و موشك مورد استفاده را دوباره به زمين فرود آورد. طي 
 اين ماموريت، يك موش��ك دو مرحله اي »فالكون ۹« 
 )Falcon ۹( از ايستگاه نيروي فضايي »كيپ كاناورال« 
)Cape Canaveral( در فلوريدا بلند شد. نخستين 
مرحل��ه فالكون ۹ حدود ۸.۵ دقيقه پ��س از پرتاب، در 
منطقه فرود كيپ كاناورال به زمين بازگشت. نمايندگان 
اس��پيس ايكس گفتند كه هم��ه ۵۹ محموله حدود 
۷۵ دقيقه پ��س از پرتاب، طبق برنام��ه در مدار زمين 
مستقر ش��دند. ماموريت ترانس��پورتر ۵، ماهواره هاي 
كوچكي را براي مش��تريان مختلف ارايه مي كند. يكي 
از اين مشتريان، شركت كانادايي GHGSat  است كه 
شبكه اي از فضاپيماها را اداره مي كند. اين فضاپيماها، 
انتش��ار گاز متان را از م��دار زمين ردياب��ي مي كنند. 
همچني��ن، ماموري��ت CPOD  ش��ركت امريكايي 
Terran Orbital Corporation نيز با فالكون ۹ 
همراه بود. اين شركت در بيانيه اي گفت: اين ماموريت 
نمايش فناوري، فناوري هاي مورد نياز براي پشتيباني 
از عملي��ات را تأييد مي كند. ماموريت ترانس��پورتر ۵ 
همان گونه كه از نامش پيداس��ت، پنجمين ماموريت 

اختصاصي ماهواره هاي كوچك اسپيس ايكس است. 

روستور جاي اپ استور
اپل و گوگل آمد

گ��روه اينترنتي وي ك��ي )VK( روس��يه با هدف 
ايجاد خدمات ديجيتالي جايگزين رقيبان غربي، 
يك فروشگاه اپليكيش��ن بومي راه اندازي كرد. به 
گزارش ايس��نا، گروه »وي ك��ي« كه »فيس بوك 
روس��يه« لقب گرفته است، اعالم كرد نسخه بتاي 
اين فروشگاه كه »روستور« )RuStore( نام دارد، 
از روز چهارشنبه براي كاربران اندرويد قابل دسترس 
خواهد بود. اپل و گوگل كه بزرگ ترين فروشگاه هاي 
اپليكيشن در دنيا را دارند، دسترسي كاربران روسي 
به فروشگاه هاي برنامه خود را در واكنش به حمله 
نظامي مسكو به اوكراين، محدود كرده اند. كرملين 
توسعه سريع جايگزين هاي ديجيتالي بومي را پيش 
مي برد و به كارزار چند س��اله براي كنترل فضاي 
آنالين سرعت بخشيده و دسترسي به اينستاگرام 
و فيس بوك ش��ركت ِمتا پلتفرمز، توييتر و پلتفرم 
 گوگل نيوز را محدود كرده است. گروه »وي كي« 
كه گازپ��روم مديا در آن س��هم دارد و مجموعه اي 
از خدمات آنالين از پلتفرم هاي ش��بكه اجتماعي 
گرفته تا تحويل غ��ذا را ميزباني مي كند، به عنوان 
پيش��رو در رقابت براي جايگزيني س��رويس هاي 
غربي ظاهر شده است. »روستور« با حمايت وزارت 
توسعه ديجيتالي، ارتباطات و رسانه جمعي روسيه 
و همچنين شركت فناوري ياندكس، اسبربانك كه 
بزرگ ترين وام دهنده روسيه است و شركت امنيت 
سايبري كسپرسكي لب، ساخته شده است. وزير 
ارتباطات و رسانه روس��يه در بيانيه اي اظهار كرد: 
ايجاد يك فروشگاه اپليكيشن روسي، كار ضروري 
بود كه ش��رايط بازار ايجاب مي كرد انجام ش��ود. 
گروه »وي كي« اع��الم كرد در زمان راه اندازي اين 
فروش��گاه، بيش از ۱00 اپليكيشن قابل دسترس 
بوده كه ش��امل بعضي از خدمات دولتي است و هر 
روز برنامه هاي بيشتري اضافه خواهند شد. بر اساس 
گزارش رويترز، دولت روسيه در مواجهه با مهاجرت 
متخصصان فناوري اطالعات، تخفيف هاي ماليات 
بر درآمد و وام هاي ترجيحي را براي ش��ركت هاي 
فناوري و تعويق خدمت نظامي براي كارمندان آنها 

را پيشنهاد كرده تا آنها را در روسيه نگه دارد.

جريمه ۱۵۰ ميليون دالري 
توييتر براي فريب كاربران

توييتر در امريكا توافق كرد ۱۵0 ميليون دالر براي 
حل و فصل اتهامات مربوط به سوءاستفاده از اطالعات 
خصوصي نظير ش��ماره تلفن براي هدف قرار دادن 
كاربران با تبليغات، پرداخت كند. به گزارش ايسنا 
به نقل از رويترز، اس��ناد دادگاه نشان داد اين توافق 
مربوط به اتهاماتي مي ش��ود كه بر اساس آنها، اين 
شبكه اجتماعي از اطالعات امنيتي و حريم خصوصي 
كاربران در فاصله ماه مه س��ال ۲0۱3 تا س��پتامبر 
۲0۱۹ سوءاستفاده كرده است. توييتر در راستاي 
توافقي كه از سوي وزارت دادگستري و كميسيون 
تجارت فدرال امريكا اعالم ش��د، ۱۵0 ميليون دالر 
پرداخت خواهد كرد. عالوه ب��ر پرداخت اين پول، 
توافق مذكور توييتر را ملزم كرده اس��ت شيوه هاي 
رعايت مقررات را بهبود دهد. در اين ش��كايت قيد 
شده است كه توييتر قانون كميسيون تجارت فدرال 
و توافق سال ۲0۱۱ با اين سازمان را نقض كرده و در 
حالي كه به كاربران اعالم كرده است شماره تلفن و 
نش��اني ايميل آنها را براي حفظ امنيت حسابشان 
دريافت مي كند، به آنها اعالم نكرده كه از اين اطالعات 
تماس، براي كمك به تبليغات كنندگان براي هدف 
گرفتن مخاطبان مورد نظرشان استفاده كرده است. 
توييتر سرويس رايگاني است كه درآمدش از طريق 
تبليغات تامين مي ش��ود. ايالن ماسك، ميلياردر 
كارآفريني كه براي خريد توييتر به مبلغ ۴۴ ميليارد 
دالر تواف��ق ك��رده، از مدل كس��ب و كار مبتني بر 
تبليغات انتقاد كرده و وعده داده است كه منابع درآمد 
اين پلتفرم را متنوع خواهد كرد. ماسك در خصوص 
شيوه هاي تبليغات و جريمه توييتر، اواخر چهارشنبه 
در توييتي در نوشت: اگر توييتر اينجا صادق نبوده 
باش��د، ديگر چه چيزي حقيقت ن��دارد؟ مقامات 
امريكايي به اين نكته اشاره كرده اند كه از درآمد 3.۴ 
ميليارد دالري توييتر در س��ال ۲0۱۹، حدود سه 
ميليارد دالر از تبليغات بوده اس��ت. اين شركت در 
سال ۲0۲۱، حدود پنج ميليارد دالر درآمد داشت و 
اوايل ماه ميالدي جاري اعالم كرده بود ۱۵0 ميليون 
دالر را پس از توافق با كميس��يون تجارت فدرال در 

خصوص پرداخت جريمه، كنار گذاشته است. 

توليد آيفون ثابت مي ماند
شركت اپل قصد دارد توليد آيفون را براي سال ۲0۲۲ 
ثابت و در حدود ۲۲0 ميليون دس��تگاه نگه دارد. به 
گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، شيوع كوويد ۱۹ در 
چين و اعمال قرنطينه، شانگهاي را كه قطب مالي 
اين كشور است و هفتمين هفته قرنطينه را سپري 
مي كند، فلج كرده است. همزمان، پكن تدابير قرنطينه 
را براي مقابله با شيوع اين بيماري، مضاعف كرده است. 
شركت فاكسكان كه توليدكننده قراردادي آيفون 
است، موفق شده كاركنان را در كارخانه نگه دارد تا 
تاثير قرنطينه بر توليد را محدود كند اما پيش بيني 
مي شود قرنطينه در چين، روي تقاضا تاثير خواهد 
گذاش��ت. اپل ماه گذش��ته اعالم كرده بود هر گونه 
قرنطينه در چين و تايوان كه محل توليد بسياري از 
قطعات و گوشي آيفون هستند، ممكن است موانع 
جديدي را براي عرضه و تقاضا در سه ماهه جاري به 
وجود بياورد. اين تحوالت در شرايطي روي مي دهد 
كه افزايش قيمت نفت، مواد غذايي و ساير كاالهاي 
اساسي تحت تاثير جنگ در اوكراين، باعث شده است 
سرمايه گذاران كاهش هزينه مصرف كننده در بازار 

دستگاه ها و خدمات فناوري را پيش بيني كنند. 

تمايل برخي از معامله گران به خروج از بازار و كاهش ريسك سبد سرمايه گذاري

فشارهاي نزولي پابرجاست

اپليكيشن هاي يادگيري از راه دور، داده هاي كودكان را به اشتراك  گذاشته اند
رفت��ار  و اطالع��ات آنالي��ن ميليون ها كودك توس��ط 
اپليكيشن ها و وبس��ايت هايي كه در دوران پاندمي براي 
مدرسه استفاده مي كردند رديابي شده است. اين ابزارها 
كه از سوي مدارس منطقه اي پيشنهاد شده اند، خدماتي 
مثل دروس تعاملي رياضي و روخواني را در اختيار كودكان 
پيش دبستاني و باالتر قرار مي دادند. اما بسياري از اين ابزارها 
اطالعاتي را در رابطه با    دانش آموزان جمع آوري كرده و آن 
ر ا با بازاريابان و بروكرهاي داده )دالالن داده( به اشتراك 
گذاشتند. اين بروكرها و بازاريابان مي توانند با استفاده از اين 
اطالعات نمايه هاي اطالعاتي از كودكان تشكيل داده و آنها 
را با تبليغات در سراسر وب هدف بگيرند. اين يافته ها حاصل 
كامل ترين مطالعه انجام گرفته روي تكنولوژي هايي است 
كه كودكان و والدينشان نزديك به دو سال براي آموزش 
از راه دور از آن اس��تفاده مي كردند. به گزارش پيوس��ت، 
به نقل از واشنگتن پست، محققان به همراه گروه وكالت 
Human Rights Watch  حدود ۱۶۴ اپليكيشن و 
وبسايت مورد استفاده در ۴۹ كشور را تحليل و بررسي كرده 
و يافته هاي خود را واشنگتن پست و ۱۲ سازمان خبري 
ديگر در سراس��ر جهان به اشتراك گذاشتند. يافته هاي 
محققان هشداردهنده بود: نزديك به ۹0 درصد از ابزارهاي 
آموزش��ي به گونه اي طراحي ش��ده بودند كه اطالعات 
جمع آوري شده را به ش��ركت هاي تكنولوژي تبليغاتي 

ارس��ال كنند و آنها هم از اين اطالع��ات بر برآورد عاليق 
   دانش آموزان و آنچه براي خريد ترجيح مي دهند استفاده 
مي كردند. محققان دريافتند كه اين ابزارها اطالعات را به 
نزديك ۲00 شركت تكنولوژي تبليغاتي ارسال كرده اند 
اما تعداد كمي از آنها درمورد چگونگي استفاده از اطالعات 
به والدين اطالع رساني كرده اند. به گفته محققان، برخي 
اپليكيشن ها در بخش شرايط فني سياست هاي حريم 
خصوصي به بحث نظارت خود اشاره كرده بودند و بسياري 

ديگر هيچ اشاره اي به اين موضوع نداشتند.
 به گفته محققان، وبسايت هاي مورد نظر داده هاي كاربران 
را غول هاي تبليغات آنالين از جمله فيس بوك و گوگل به 
اشتراك  گذاشته اند. اين وبسايت ها حتي در مواقع غيرضروري 
هم درخواس��ت دسترس��ي به دوربين، مخاطبان يا مكان  
   دانش آموزان را داش��ته اند. برخي از آنها حتي پيش از تاييد 
   دانش آموز، ضربات او روي دكمه هاي كيبورد را ثبت كرده اند. 
محققان معتقدند رديابي، آن هم در اين »مقياس سرسام آور«، 
حاكي از آن است كه چطور انگيزه هاي مالي اقتصاد اطالعاتي، 
حتي كم سن و سال ترين كاربران اينترنت را هم در معرض 
خطرات »اجتناب ناپذير« حريم خصوصي قرار داده است. اين 
در صورتي است كه شركت ها در غير اين صورت هم درآمد 
بااليي را به جيب مي زدند. هاي جانگ هان، محقق ارشد اين 
مطالعه مي نويس��د: »به همان اندازه كه احتمال مي رود بر 

بزرگساالن در بزرگ ترين فروشگاه هاي مجازي نظارت شود، 
احتمال نظارت بر كودكان هم در كالس هاي مجازي باال بود.« 
با اين حال مدارس و سازندگان وبسايت از نحوه عملكرد خود 
دفاع مي كنند. برخي شركت ها بر اين اعتقادند كه محققان با 
مطالعه روي صفحات اصلي سايت كه شامل كد هاي رديابي 
است به نتايج اشتباهي رسيده اند. آنها مي گويند محققان 
بايد تحليل خود را به صفحات داخلي    دانش آموز كه كدهاي 
رديابي كمتري داشت اختصاص مي دادند. محققان در پاسخ 
به اين انتقاد اعالم كردند كه    دانش آموزان معموال پيش از آغاز 
كالس بايد در صفحات اصلي ثبت نام مي كردند و درنتيجه 
صفحات اصلي اهميت بااليي دارند. همه گيري ويروس كرونا 
تنها پس از دو هفته، با تعطيل ك��ردن مدارس بيش از ۱.۵ 
ميليارد    دانش آموز، زندگي كودكان سراسر جهان را زير و رو 
كرد. حاال با وجود بازگشايي بسياري از مدارس، ده ها ميليون 
دانش آموز همچنان مشغول دوركاري هستند و بسياري ديگر 
براي بخشي از فعاليت هاي روزانه مدارس از اپليكيشن هاي 
آموزشي استفاده مي كنند. با اين همه، هنوز صحبت چنداني 
درمورد نحوه درآمدزايي اين شركت ها انجام نگرفته است. 
شركت هايي كه برنامه هاي آموزش از راه دور ارايه مي دهند 
احتماال از داده هاي    دانش آموزان كسب سود كرده اند. براي 
مثال طبق اعالم اپليكيشن يادگيري  Schoology، بيش از 
۲0 ميليون كاربر و بيشتر از ۶0 هزار مدرسه در سراسر اياالت 

متحده از اين اپليكيشن استفاده مي كنند. 
اين مطالعه كدي را داخل اين اپليكيشن شناسايي كرده كه 
امكان استخراج شناساگرهاي خاصي به نام ID تبليغاتي را 
از گوشي    دانش آموز فراهم مي كند و بازاريابان معموال از اين 
شناساگر براي رديابي مردم در اپليكيشن ها و دستگاه هاي 
مختلف استفاده مي كنند تا اطالعاتي درمورد عاليق خريد آنها 
به دست آورند. يكي از نمايندگان  PowerSchool، سازنده 
اين اپليكيشن، تمامي سواالت را به سياست حريم خصوصي 
ش��ركت ارجاع داد اما در اين سياست حريم خصوصي ذكر 
شده است كه اين شركت ID تبليغاتي را جمع آوري نكرده 
يا داده هاي    دانش آموزان را براي اهداف بازاريابي اس��تفاده 
نمي كند. با اين حال در همين سياست حريم خصوصي آمده 
است كه وبسايت اين شركت با استفاده از ابزارهاي شخص 
ثالث، تبليغات هدفمندي را براساس »تاريخچه مرورگر كاربر 
در وبسايت هاي ديگر و ديگر دستگاه ها« به كاربران نمايش 
مي دهد. در اين سياست به ارسال داده كاربران به شركت هاي 
شخص ثالث اش��اره اي نشده است. همچنين در اين بخش 
آمده است كه ش��ركت »هيچ اطالعاتي از كودكان كمتر از 
۱3 س��ال را به صورت عمدي جم��ع آوري نمي كند.« اين 
بخش از سياست حريم خصوصي در راستاي پيروي از قانون 
 COPPA محافظت از حريم خصوصي آنالي��ن كودكان يا
اس��ت. اين قانون اياالت متحده محدوديت هاي ويژه اي را 
براي جمع آوري اطالعات ك��ودكان در نظر مي گيرد. با اين 
حال، نرم افزار اين ش��ركت حتي براي پيش دبستاني ها هم 
تبليغ شده و گاهي سن كاربران تا ۴ سال هم پايين مي رود. 
با اين حال، تيم محققان اعتراف مي كنند كه دقيقا مشخص 
نيس��ت چه داده هايي در عم��ل از    دانش آموزان جمع آوري 
شده است و اين مطالعه تنها نحوره طراحي نرم افزار، يعني 

داده هايي كه براس��اس برنامه نويس��ي به دنبال آن مي رود، 
را مش��خص كرده و مقصد نهايي آن را بررس��ي مي كند. اما 
 ،ST Math  به گفته محققان، آنها عالوه بر وبسايت اصلي
در ديگر صفحات مربوط به بازي هاي رياضي پيش از پيش 
دبستاني و كالس اول هم ردياب هايي را شناسايي كرده اند. 
كريستينا مالدون، سخنگوي گوگل، مي گويد اين شركت در 
حال بررسي ادعاهاي محققان است و درصورت نقض قوانين 
حريم خصوصي داده، كه تبليغات شخصي سازي شده براي 
كودكان را ممنوع مي داند، اقدام خواهد كرد. يكي از سخنگويان 
متا، شركت مادر فيسبوك، هم اعالم كرده است كه اين شركت 
براي نحوه اشتراك گذاري داده كودكان و هدف گيري كودكان 
و نوجوانان در تبليغات محدوديت  قائل است. اين مطالعه در 
حالي منتشر شده كه نگراني هاي حريم خصوصي در رابطه 
با صنعت تكنولوژي آموزشي بيشتر شده است. كميسيون 
بازرگاني فدرال )FTC( هفته گذشته )سومين هفته ماه مه(، 
 COPPA به يك بيانيه سياسي راي داد كه اجراي جدي تر
را الزامي مي كند و لينا خان، رييس اين كميسيون، معتقد 
اس��ت كه قانون فوق الذكر »اطمين��ان حاصل مي كند كه 
كودكان مي توانند بدون قرار گرفتن در معرض فعاليت هاي 
نظارتي فعاليت هاي مدرسه اي خود را انجام دهند.« قانون 
COPPA اپليكيشن ها و وبسايت ها را ملزم مي كند تا پيش از 
جمع آوري داده هاي كودكان، رضايت والدين را جلب كنند اما 
در صورتي كه اطالعات مورد نظر در جهت استفاده آموزشي 
جمع آوري ش��وند، مدارس هم مي توانند به نيابت از والدين 
اين عمل را تاييد كنند. FTC  در بيانيه اي اعالم كرده است 
كه با هوشياري، اجراي شروط اين قانون از جمله ممنوعيت 
اجبار به ارايه اطالعات بيش از حد و محدوديت هاي مربوط 
به استفاده از داده هاي شخصي براي اهداف بازاريابي، را دنبال 
مي كند. به گفته اين نهاد، شركت هاي متخلف با جريمه و 
مجازات هاي مدني روبرو مي شوند. تاثير گسترده اين ابزارها 
به روشني مشهود اس��ت. براي مثال، ۴۴۷ هزار    دانش آموز 
 در ل��س آنجل��س از Schoology و ۷۹ ه��زار نف��ر هم از

 ST Math استفاده مي كنند. نزديك به ۷0 هزار    دانش آموز 
مدارس دولتي منطقه ميامي-ديد هم Schoology را براي 
آموزش از راه دور اس��تفاده كرده اند. هردو منطقه مي گويند 
اقدامات الزم براي كاهش خطرات حريم خصوصي را اتخاذ 
كرده اند. ش��ركت هاي نرم افزار در ل��س آنجلس موظف اند 
تا طرحي از چگونگي محافظت از اطالع��ات    دانش آموزان 
ارايه دهند و ميامي-دي��د نيز مي گويد پيش از به كارگيري 
Schoology در سال گذشته، يك فرايند ارزيابي »كامل و 
فراگير« را پشت سر گذاشته است. محققان مي گويند بيشتر 
مناطق مدرسه اي اين مطالعه، پيش از به كارگيري اين ابزارها 
هيچ ارزيابي فني در زمينه حريم خصوصي انجام نداده اند. به 
گفته محققان از آنجايي كه سياست هاي حريم خصوصي 
شركت ها معموال گستره نظارتي آنها را پنهان مي كند، مقامات 
منطقه اي و والدين اطالعي از نحوه جمع آوري و كاربرد اين 
اطالعات ندارند. با اين حال برخي از اپليكيش��ن هايي كه به 
محققان بررسي كردند، به هيچ وجه    دانش آموزان را رديابي 
نمي كردند و اين موضوع حاكي از آن است كه براي ساخت يك 
ابزار آموزشي، نيازي به قرباني كردن حريم خصوصي نيست. 

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومي دو مرحله ای
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تعادل| 
بدون ترديد تحريم ها به اقتصاد ايران آ سيب رسانده 
است، اما نبايد صدمات نا شي از سال ها سوء مديريت 
اقتصادي را دستكم گرفت. نمي توان همه رشد توليد 
 پايين ايران نس��بت به ظرفيت هاي آن، ت��ورم باال و 
نوسانات زياد رش��د توليد را به تحريم ها نسبت داد؛ 
چراكه اينها ريش��ه هايي داخلي ناش��ي از دوره هاي 
طوالني س��وء مديريت اقتصادي، قيمت هاي نسبي 
دستكاري شده، رانت جويي، سيستم بانكي ضعيف و 
توسعه نيافتگي نهادهاي مالي دارند. تحريم ها برخي 
از اين روندها را تشديد كرده و اجراي اصالحات بسيار 
ضروري را به تأخير انداخته اس��ت. در گزارش��ي كه 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، با عنوان »شناسايي آثار 
تحريم ها بر اقتصاد ايران« ترجمه و منتشر كرده است؛ 
نشان مي دهد،  كاهش ش��ديد ارزش پول ) با سقوط 
قابل توجه( و نرخ باالي تورم كانال هاي مهمي هستند 
كه تحريم ها از طريق آنها بر بخش واقعي اقتصاد تأثير 
مي گذارند. تحريم آثار معن��ي داري بر نرخ ارز، تورم و 
رشد توليد دارد به گونه اي كه به دنبال حساسيت بيش 
از حد ري��ال ايران به تحريم ها، تورم با افزايش و توليد 
با افت همراه شده است. همچنين نتايج اين پژوهش 
نشان مي دهد، تحريم ها آثار شديدي بر بازار كار داشته؛ 
به طوري كه نرخ اشتغال در ايران نسبت به كشورهاي 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا  پس از تحريم ها به طور 
منظم كاهش  يافته است. با كاهش قابل توجه مشاركت 
زنان در بازار كار، به نظر مي رسد، زنان تاوان بيشتري 

را پرداخته اند.

    مرور اقتصاد ايران در شرايط تحريم
مركز پژوهش هاي اتاق ايران گزارش��ي با عنوان آثار 
تحريم ها ب��ر اقتصاد اي��ران ترجمه و منتش��ر كرده 
اس��ت. نويس��ندگان اين گزارش »داريو لوتادي« و 
»محمدهاشم پس��ران« اس��ت كه در اين گزارش بر 
شناسايي و ارزيابي كمي اثرات مستقيم و غيرمستقيم 
تحريم ها بر اقتصاد ايران ط��ي دوره۲۰۲۰- ۱۹۸۹، 
يعني از زمان پايان جنگ ايران و عراق تا سال ميالدي 
۲۰۲۰ تمركز كرده است. اين پژوهش دوره ۱۹۸۸-
۱۹۷۹ را به دليل شرايط خاص انقالب ۱۹۷۹، بحران 
گروگان گيري و بعد از آن جنگ هشت س��اله با عراق، 
ك��ه در اوت ۱۹۸۸ به پايان رس��يد، حذف مي كند و 
با اس��تفاده از معيار جديد شدت تحريم ها و بر اساس 
پوش��ش خبري روزانه در روزنامه ها به بررس��ي آثار 
تحريم ها بر اقتصاد ايران مي پردازد. اين گزارش ابتدا به 
مرور اقتصاد ايران در شرايط تحريم مي پردازد. صادرات 
نف��ت ايران، تح��والت ارزش پول ملي، تورم و رش��د 
اقتصادي متغيرهايي هستند كه در بازه مورد مطالعه 
مورد بررسي قرار گرفته اس��ت. داده هاي جمع آوري 
شده در اين بخش نشان مي دهد؛ ترديدي وجود ندارد 
كه تحريم ها بر اقتصاد ايران تأثير منفي گذاشته و در 
رش��د پايين، تورم باال و افزايش نوسانات نقش داشته 
است. با اين وجود به وضوح نمي توان تمامي بحران ها 
و عملكردهاي ضعيف در شاخص هاي مورد بررسي را 
به تحريم ها مرتبط دانست و طي چند دهه اخير ضعف 
مديريت داخلي نيز در تورم هاي باال، بحران هاي ارزي 
و رشد كمتر از انتظار توليد كشور اثرگذار است. در قدم 
بعد اين پژوه��ش روش هاي مختلف تجزيه و تحليل 
مداخالت سياس��تي را مورد بحث قرار مي دهد و يك 
چارچوب ساختاري را با استفاده از عواملي پنهان براي 

شناسايي اثر تحريم ها بر اقتصاد ايران معرفي مي كند. 
اين مطالعه از متغير ش��دت تحريم ها در س��اختاري 
براي شناسايي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت تحريم ها 
) اثرات مستقيم و غيرمستقيم( بر نرخ مبادله ريال در 
ازاي هر دالر امريكا، رشد عرضه پول، تورم و رشد توليد 
استفاده مي كند، در حالي كه تغييرات قيمت نفت، رشد 
توليد خارجي و ديگر عوامل جهاني مانند نوسانات بازار 
سهام را كنترل مي كند. در ادامه اين پژوهش پويايي 
تحريم ه��ا و كانال هايي كه تحريم ها از طريق آنها بر 
اقتصاد ايران تأثي��ر مي گذارند به همراه برآوردهاي 
مدل س��اختاري و واكنش  به تكانه  مرتبط و تجزيه 
واريانس خطاي پيش بيني تحريم ها و ش��وك هاي 
داخل��ي را گزارش مي كن��د و همچنين تخميني از 
كاهش توليد ناشي از تحريم ارايه مي كند. برآوردها 
در اين گزارش نشان مي دهند كاهش ارزش ريال يك 
عامل مهم تعيين كننده تورم در ايران است، عاملي 
كه از نظر آماري معني دار و از نظر مقداري قابل توجه 
اس��ت. اثر فوري كاهش يك درصدي ارزش ريال در 
ب��ازار آزاد، افزايش حدود ۰,۱۵ ت��ا ۰.۱۶ درصدي 
قيمت ها اس��ت، زيرا قيم��ت بس��ياري از كاالهاي 
وارداتي با كاهش ارزش ريال رو به افزايش مي گذارند.

   اثر تحريم بر نرخ ارز و ريال
تحريم ه��ا به طور غيرمس��تقيم از طريق ن��رخ ارز و 
همچنين به طور مستقيم بر تورم تأثير مي گذارند، اما 
تأثيرات مستقيم تحريم ها دوام نمي آورد و خالص تأثير 
مستقيم تحريم ها بر تورم ناچيز به نظر مي رسد. به طور 
مشخص عالوه بر اثر مستقيم، تحريم ها از طريق كاهش 
ارزش ريال نيز بر رشد توليد تأثير مي گذارند كه اين از 
نظر آماري نيز كاماًل معنادار است. اين اثر غيرمستقيم 
به ازاي هر يك درصد كاهش ارزش ريال، در هر س��ه 
ماه حدود ۰,۱۲۵ درصد رشد توليد را كاهش مي دهد. 
رشد توليد تحت تأثير تورم قبلي هم قرار مي گيرد كه 
اثرات نامطلوب تورم باال و پايدار را بدون هرگونه تبادل 
كوتاه مدت منحني فيليپس بين تورم و رش��د توليد 
نشان مي دهد. همچنين به نظر نمي رسد رشد عرضه 
پول يا رشد توليد با تأخير، تأثير مستقيم معني داري بر 
تورم داشته باشد، اما شواهدي از تأثير مثبت رشد توليد 
جهاني بر تورم، نوعي اثر بين المللي منحني فيليپس 
كه منجر به افزايش قيمت هاي بين المللي مي شود، 
مشاهده مي شود كه به نوبه خود در قيمت هاي واردات 

ايران و در نتيجه تورم داخلي خود را نشان مي دهد.
بررسي هاي اين گزارش نشان مي دهد، اثر شوك تورم 
بر نرخ ارز از نظر آماري معنادار نيست و نشان مي دهد 
كه رابطه علت و معلولي بين آنها از نرخ ارز به تورم است 
و نه برعكس. همچنين اثرات شوك تورم بر رشد توليد 
مثبت اس��ت، اما از نظر بزرگي كوچك است و پس از 
يك فصل به سرعت معكوس مي شود و نشان مي دهد 
ممكن است افزايش توليد با سياست هاي انبساطي 
امكان پذير نباشد. در نهايت اين مقاله نشان مي دهد، 
تحريم آثار معني داري بر نرخ ارز، تورم و رشد توليد دارد 
به گونه اي كه به دنبال حساسيت بيش از حد ريال ايران 
به تحريم ها، تورم با افزايش و توليد با افت همراه شده 
اس��ت. در مقايسه با رشد اقتصادي ۳ درصدي تحقق 
يافته، در غياب تحريم، متوسط رشد اقتصادي ساالنه 

ايران مي توانست در حدود ۴ الي ۵ درصد باشد.
نتايج مطالعه همچنين گوياي اين است كه كاهش 
شديد ارزش پول ) با سقوط قابل توجه( و نرخ باالي 
تورم كانال هاي مهمي هستند كه تحريم ها از طريق 
آنها بر بخش واقعي اقتصاد تأثير مي گذارند. از سوي 
ديگر، به نظر نمي رسد افزايش عرضه پول به منظور 
جبران توس��عه نيافتگي بازارهاي سرمايه و پول )با 
كنترل تورم و تغييرات در نرخ ارز( بر مس��ير ساير 

متغيرهاي داخلي تأثيرگذار باشد.

    شناسايي آثار منفي تحريم ها بر بازار كار 
اين پژوهش همچنين نسبت به شناسايي آثار منفي 
تحريم ها بر بازار كار اقدام مي كند و نشان مي دهد نرخ 
اشتغال نسبت به كشورهاي ديگر منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقا  پس از اعمال تحريم ها به طور منظم 
كاهش  يافته است. با كاهش قابل توجه مشاركت زنان 
در بازار كار، به نظر مي رسد كه زنان تاوان بيشتري را 
پرداخته اند. از ديدگاه اجتماعي-جمعيتي، همچنين 
نويسندگان دريافتند كه تحريم ها بر آموزش متوسطه 
تأثير منفي داش��ته اند و تعداد م��دارس و معلمان در 
واكنش به موج جديد تحريم ها به شدت كاهش  يافته 
است. به نظر مي رسد كه اثرات جنسيتي در اين زمينه 
وجود داش��ته است. بررس��ي ها در اين گزارش نشان 
مي دهد، تغيير در ش��دت تحريم ها ب��ه لحاظ آماري 
اثرات منفي قابل توجهي بر نسبت دانش آموزان دختر 
به پسر دارد. اين نتايج مي تواند به دليل واكنش دولت 
به كاهش درآمد نفت ناشي از تحريم ها و متعاقب آن 

كاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشاركت زنان 
باشد.  تحريم ها تعدادي پيامدهاي مثبت ناخواسته 
هم داشته اس��ت. جالب توجه است كه اقتصاد ايران 
در زمان ش��روع تحريم ها به اندازه كشورهايي مانند 
عربستان سعودي به شدت به صادرات نفت وابسته بود. 
محدود كردن صادرات نفت در يك دوره زماني نسبتًا 
طوالني منجر به تحوالت ساختاري مهمي در اقتصاد 
ايران شده كه با افزايش قابل توجه صادرات غيرنفتي، 
به ويژه فرآورده هاي پتروشيمي ، محصوالت توليدي 

سبك و كاالهاي كشاورزي همراه است. 

    اثرات مثبت تحريم 
صادرات غيرنفتي از ۶۰۰ ميليون دالر در پيش از انقالب 
به حدود ۴۰ ميليارد دالر ر سيده و در نتيجه تنوع ارزي 
بيشتر شده ا ست. بخش فناوري پيشرفته در ۱۰ سال 
 گذ شته ش��اهد ر ش��د تصاعدي بوده و اكنون يكي از 
سريع ترين بخش هاي در حال ر شد منطقه به حساب 
مي آيد. ش��ركت هاي بزرگ اينترنتي اي��ران از جمله: 
ديجي كاال )آمازون(، آپارات )يوتيوب(، كافه بازار )گوگل 
پلي(، اس��نپ )اوبر(، ديوار )كريگزليس��ت(، از رقابت 
احتمالي با همتايان امريكايي خود كه در پرانتز نشان 
داده شده اند، مصون مانده اند. تخمين زده مي شود كه 
اكنون بيش از ۶۵ درصد خانوارهاي ايراني به اينترنت 
متصل هس��تند.  اين گسترش س��ريع توسط دولت و 
دستگاه هاي امنيتي تسهيل شد تا اينترنت پرسرعت 
مقرون به صرف��ه در ايران رنگ واقعيت به خود بگيرد. 
شركت مخابرات س��يار ايران كه عمدتًا تحت كنترل 
سپاه پا س��داران انقالب ا سالمي است، اكنون بيش از 
۴۳ ميليون مشترك دارد. تحريم ها همچنين منجر به 
پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه موشك ها و ساير 
فناوري هاي مرتبط نظامي ش��ده ا ست. تخمين زده 
مي شود، سپاه پاسداران بين ۱۰ تا ۳۰ درصد از اقتصاد 
را در كنترل خود دارد كه قس��مت عمده آن مربوط به 
بخش هاي نفت و گاز، ساخت و ساز، مخابرات، بانكداري 
و گردشگري است.  همچنين تحليل ما به وضوح نشان 
مي دهد، تحريم ها تنها مي توانند بخش نسبتًا كمي از 
واريانس ر شد توليد را تو ضيح دهند و علت ر شد توليد 
اندك و بيش از حد پرنو س��ان اي��ران را بايد در جايي 
ديگر جس��ت وجو كرد. اين به نوبه خود نشان مي دهد 
كه لغو تحريم ها به احتمال زياد اثرات مثبت كوتاه مدتي 
خواهد داشت و براي اصالحات اساسي بلندمدت پايدار 
به به مديريت بهتر اقتصاد هم نياز است.  اين اصالحات 
شامل اصالحات گسترده در بانكداري، سيستم ماليات 
و يارانه، يكسان س��ازي نرخ ارز، و ايجاد يك سيس��تم 
منسجم ش��بكه تأمين اجتماعي براي حمايت از فقرا 
است. سياست هاي توسعه منطقه اي بايد با اولويت دادن 
به مناطق دورافتاده آغاز شود. سياست هاي دولت بايد با 
استقبال و شفافيت بيشتري نسبت به طرح هاي بخش 
خصوصي و س��رمايه گذاري هاي خارجي همراه شود. 
حفاظ��ت از اقتصاد در برابر نوس��انات درآمد نفتي نيز 
پس از برداشته شدن تحريم ها به يك موضوع سياستي 
ضروري تبديل خواهد ش��د. در گذشته، اقتصاد ايران 
نسبت به نوسانات قيمت نفت بس��يار حساس بوده و 
در بلندمدت، ايران به يك صندوق ثروت مستقل نياز 
دارد تا تأثير نو سانات درآمدهاي نفتي را كاهش دهد. 
چالش اصلي اين است كه چگونه اقتصاد ايران را در نظام 
اقتصادي منطقه اي و جهاني ادغام كنيم تا پتانس��يل 

واقعي اقتصادي ايران محقق شود.

اخباررويداد
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ساز حقوق  ورودي
فعال كوك نيست 

با تغيير رسمي مبناي ارزي محاسبه حقوق ورودي، 
فعال اجراي سيس��تمي آن تا آماده سازي سامانه و 
بارگذاري كد تعرفه به صورت دستي انجام مي شود. 
گمرك اعالم كرده كه احتماال تا شنبه )۷ خرداد(، 
س��امانه گمرك آم��اده اجراي سيس��تمي تغيير 
حقوق ورودي خواهد شد. به گزارش ايسنا، از سوم 
خردادماه، گمرك ايران بخش��نامه تغيير مبناي 
محاسباتي حقوق ورودي و جزييات تكليف قانون 
بودجه در تبص��ره ۷ را به گمرك هاي اجرايي ابالغ 
كرد كه در اهم آن تغيير نرخ ارز محاسباتي ارزش 
كاالي واردات��ي در حقوق ورودي قرار داش��ت و از 
۴۲۰۰ تومان به نرخ س��امانه معامالت الكترونيك 
كه نرخي نزديك به بازار است، افزايش پيدا كرد. بر 
اين اساس عمال ارز ۴۲۰۰ توماني كه از سال ۱۳۹۷ 
وارد محاسبات حقوق واردات شده بود، كنار رفت. 
اما آنچه كه در ادامه مطرح شد آماده نبودن سامانه 
گمرك براي اجراي سيستمي تغيير مبناي ارزي 
حقوق ورودي بود. وكيلي-مديركل دفتر واردات و 
مناطق آزاد گمرك- در توضيحي كه در اين رابطه 
ارايه كرده، اين امر را با توجه به ضرورت آماده سازي 
سيستمي براي تغيير مبنا و زمان چند روزه براي آن، 
طبيعي دانسته و گفته است كه به هر حال بخشنامه 
هيات وزي��ران در مورد كاهش س��ود بازرگاني از 
ابتداي س��ال به گمرك ابالغ نشده بوده كه اجراي 
آن از سمت گمرك تاكنون زمان برده باشد. كاهش 
سود بازرگاني در ۱۷ ارديبهشت تصويب و ۲۴ اين 
ماه نيز ابالغ شده اس��ت كه در ادامه به گمركهاي 
اجرايي ابالغ ش��د و قبل از آن نمي توانستيم تغيير 
ن��رخ ارز را اجرايي كنيم . وي همچنين گفته كه از 
سوم خرداد كه بخشنامه دفتر واردات به گمرك ها 
ابالغ ش��ده اس��ت، تغيير مبناي حقوق ورودي در 
حال اجراس��ت ولي با توجه به اينكه هنوز سيستم 
به طور كامل آماده نش��ده است، در بخش هايي به 
جاي اينكه ماخذ حقوق ورودي سيس��تمي باشد، 
فعال دستي وارد مي شود ولي اين روال چندان طول 
نخواهد كشيد. وكيلي اين را هم گفت كه با دريافت 
كد تعرفه ها از دفتر واردات و بارگذاري در س��امانه 
حقوق گمركي، به احتمال زياد تا فردا )شنبه( سامانه 
گمرك كامال آماده بوده و تمام فرايند حقوق ورودي 
به صورت سيستمي انجام خواهد شد. در اين رابطه 
يادآور مي شود كه با حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبات 
حقوق ورودي گمرك، نرخ روز س��امانه مبادالت 
Fxmarketrate. الكتروني��ك كه در تارنم��اي

cbi.ir بانك مركزي هر روز قابل مشاهده است، در 
سامانه گمرك نيز اعمال خواهد شد كه اين نرخ از 
۹ صبح ه��ر روز تا ۹ صبح اولين روز كاري يعني به 

مدت ۲۴ ساعت معتبر است.

عوارض صادراتي چند قلم كاال 
برداشته شد

وزي��ر جهاد كش��اورزي از رفع ع��وارض صادراتي 
برخي از محصوالت خبر داد. به گزارش ايسنا سيد 
جواد ساداتي نژاد با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد 
تنظيم بازار، افزود: با توجه به مازاد توليد تخم مرغ، 
مرغ، شير خشك، خامه و چربي عوارض صادراتي 
اين محصوالت برداشته شده است. وي ادامه داد: در 
بحث توليد مازاد احتمالي در توليد مرغ و تخم مرغ، 
شركت پشتيباني دام از اين هفته خريد را آغاز كرده 
است. وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه روزانه حدود 
يك هزار تن خريد مازاد مرغ وجود دارد، گفت: اين 
محصول پس از خري��داري جهت ذخاير منجمد 
مي شود. همچنين در تخم مرغ نيز ذخيره سازي آغاز 
شده و شركت پشتيباني دام خريد در اين زمينه را 
انجام مي دهد. س��اداتي نژاد اضافه كرد: تسهيالت 
مناس��بي در صنعت طيور براي تامين نهاده هاي 
دامي كه روي س��امانه بازارگاه بارگذاري ش��ده در 
نظر گرفته شده است، براي اينكه توليدكنندگان 
بتوانند به راحتي نهاده ه��اي دامي مورد نظر خود 
را تامين كنند۵۰ درصد نهاده در س��امانه بازارگاه 
توسط بانك كش��اورزي تامين مالي مي شود. وي 
با اش��اره به مذاكرات انجام ش��ده با واردكنندگان 
نهاده ه��اي دامي، تصريح كرد: ب��ا مذاكراتي كه با 
واردكنندگان نهاده هاي دامي انجام شده، ۵۰ درصد 
به صورت اعتباري به صنعت طيور داده مي ش��ود 
كه توليدكنندگان مي توانند از اين ظرفيت ايجاد 
شده استفاده كنند. وزير جهادكشاورزي با تاكيد 
بر اجراي طرح مردمي س��ازي يارانه ها و حمايت از 
توليد كننده ها، تصريح كرد: با تم��ام توان در كنار 
توليدكنندگان هستيم كه دغدغه از اين بابت وجود 
نداشته باش��د و اميدواريم پايداري استمرار توليد 

ادامه پيدا  كند.

ايران در رتبه 43 
واردكنندگان مواد غذايي

جديدترين آمار منتشر شده از سوي سازمان جهاني 
خواروبار و كشاورزي ملل متحد )فائو( نشان مي دهد 
كشورهاي صنعتي بزرگ ترين واردكنندگان مواد 
غذايي در جهان هس��تند. فائو در رده بندي ۱۹۵ 
كشور جهان كه بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ تهيه شده 
اس��ت امريكا را به عنوان دومين واردكننده بزرگ 
محصوالت كش��اورزي معرفي كرده است. امريكا 
در اين س��ال بيش از ۱۴۶ ميلي��ارد دالر محصول 
كشاورزي وارد كرده كه بيش از هر كشور ديگر به  جز 
چين است. چين كه پرجمعيت ترين كشور جهان 
اس��ت با واردات ۱۵۷ ميلي��ارد دالري محصوالت 
كشاورزي در صدر اين رده بندي قرار دارد. ايران با 
وجود اينكه هفدهمين كشور پرجمعيت جهان است 
در رده بندي كشورها از نظر واردات مواد غذايي رتبه 

۴۳ را به خود اختصاص داده است.

شگرد جديد توليدكنندگان 
شوينده براي افزايش قيمت ها

در حال حاضر با وجود مخالفت س��تاد تنظيم بازار در 
افزايش قيمت محصوالت شوينده گويا واحدهاي توليدي 
به كم فروش��ي روي آورده اند ت��ا از آن طريق بتوانند به 
نوعي افزايش قيمت ها را در محصوالت خود اجرا كنند. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، چند ماهي اس��ت كه 
توليدكنندگان محصوالت شوينده به بهانه افزايش قيمت 
مواد اوليه و هزينه هاي توليد درخواست هاي متعددي 
مبني بر افزايش قيمت را به س��ازمان حمايت ارس��ال 
كرده اند اما هن��وز مجوزي مبني بر افزايش قيمت ها را 
دريافت نكرده اند.  با اين وجود در ۲۸ ارديبهشت در فضاي 
مجازي نامه اي از سوي انجمن صنايع شوينده منتشر شد 
كه نشان از افزايش قيمت محصوالت اين صنعت از ۵۰ 
تا ۸۰ درصد داشت. در آن مقطع يك مقام آگاه در ستاد 
تنظيم بازار اين موضوع را كذب خواند و گفت: تاكنون 
هيچ بحثي در خصوص قيمت هاي جديد محصوالت 
صنايع شوينده نشده اس��ت و هر گونه افزايش قيمت 
بدون مجوز ممنوع اس��ت. وي افزود: نامه منتشرشده 
بدون تاريخ، امضا و مهر اس��ت و به نظر مي رسد ناشي از 
فضاس��ازي برخي اعضاي انجمن و به  منظور دريافت 
مجوز افزايش قيمت باش��د. چند روز بعد با وجود عدم 
ابالغ رسمي مصوبه سازمان حمايت، بختيار علم بيگي 
رييس انجمن صنايع ش��وينده و آرايش بهداشتي بار 
ديگر ادعا كرد  كه س��ازمان حمايت با افزايش ۲۵ تا ۴۰ 
درصدي قيمت صنايع ش��وينده و آرايشي بهداشتي 
موافقت كرده است. انتشار اخبارهاي نادرست و التهابات 
بازار در نهايت باعث شد تا وزير صنعت در اين خصوص 
اعالم كند: انجمن صنايع شوينده در اعالم افزايش قيمت 
كاال هاي خود اش��تباه كرد، زيرا فقط با افزايش قيمت 
برخي كاال ها موافقت شده بود كه صنايع شوينده در اين 
گروه قرار ندارد. بايد توليدكنندگان قيمت ها را به قبل 
برگردانند. در حال حاضر با وجود مخالفت ستاد تنظيم 
بازار در افزايش قيمت محصوالت شوينده گويا واحدهاي 
توليدي به كم فروشي روي آورده اند تا از آن طريق بتوانند 
به نوعي افزايش قيمت ها را در محصوالت خود اجرا كنند.

بررسي حذف ممنوعيت واردات 
چند كاال 

وزير صنعت، معدن و تجارت ب��ا بيان اينكه واردات 
كاال ه��اي خارجي كه مش��ابه توليد داخ��ل دارند 
همچنان ممنوع است گفت: حذف ممنوعيت واردات 
۴ تا ۵ قلم كاال به دولت پيشنهاد شده است. سيدرضا 
فاطمي درباره تغييرات احتمالي فهرست ممنوعيت 
واردات كاال هاي خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند، 
گفت: حذف ممنوعيت واردات ۴ تا ۵ قلم كاال به دولت 
پيشنهاد شده كه در حال بررسي آن هستيم، اما عمده 
ساختار ممنوعيت واردات ۲ هزار قلم كاال كه از سال 
۹۷ تصويب شده حفظ مي شود.وزير صنعت، معدن 
و تجارت اضافه كرد: عمده كاال هاي ممنوعه وارداتي، 
مصرفي و نهايي هستند و ما به هيچ وجه واردات مواد 

اوليه و ماشين آالت را ممنوع نمي كنيم.

تمديد اعتبار ايمني سمند و تيبا 
متوقف شد

سمند و تيبا به دليل عيوب پرتكرار ايمني عملكرد 
از سوي دفتر تخصصي صنايع فلزي سازمان ملي 
استاندارد ايران از فهرس��ت تمديد اعتبار حذف 
ش��دند. مصطفي آجرل��و رييس رواب��ط عمومي 
سازمان ملي استاندارد ايران در توييتي اعالم كرد 
»امروز سمند تيبا۱ و تيبا۲ به دليل عيوب پرتكرار 
ايمني عملكرد از سوي دفتر تخصصي صنايع فلزي 
سازمان ملي اس��تاندارد ايران از فهرست تمديد 

اعتبار حذف شدند.«

انبار نفت شهركرد به نام سردار 
شهيد قاسم سليماني نام گذاري شد

ساسان تيموري مديرشركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطق��ه چهارمح��ال و بختياري مق��ارن با ايام 
بزرگداش��ت آزادس��ازي خرمش��هر، از نامگذاري انبار 
نفت ش��هركرد به نام سردار شهيد قاسم سليماني خبر 
داد. مدير منطقه ب��ا بيان خبر فوق اظهاركرد: س��ردار 
معزز شهيدحاج قاسم سليماني نماد با شكوه مقاومت 
هزاران ايثارگر، رزمنده و ش��هداي ايران در طي ساليان 
انقالب و دفاع مقدس اس��ت، س��رداري ش��جاع كه به 
بركت اخالص و واليت مداري، در طول تاريخ كشورمان 
 نام، ي��اد و طريقه اش زن��ده و پويا ادام��ه دارد و به پاس 
جان فش��اني هاي س��رداران و ش��هداي معزز انقالب، 
انبار نفت ش��هركرد به نام انبار نفت سردار شهيد قاسم 
س��ليماني نام گذاري شد .مهندس ساس��ان تيموري 
افزود: اين انبارطي س��ال هاي متمادي از س��ال ۱۳۶۴ 
تاكنون ب��ا تالش هاي بي وقفه مس��ووالن و كاركنان از 
جايگاهي مطلوب در حوزه س��وخت رساني برخوردار 
است و ضمن تامين سوخت استان جهت سوخت رساني 
ب��ه مناطق همجوار و نيروگاه ها همدل��ي الزم را از خود 
نش��ان داده است و در شرايط س��خت برگ هاي زريني 
رادر اين ح��وزه به ثبت رس��انده اس��ت .مدير منطقه 
اظهار كرد: بنابر ارزيابي هاي انجام شده توسط شركت 
آرين توف پاس��ارگاد )نماينده خاورميانه اي ش��ركت 
inter cet TUV آلمان( از لحاظ نظم كاري، مشتري 
مداري، آراستگي و رعايت اصول زيست محيطي، انبار 
نفت سردار ش��هيد قاسم سليماني منطقه چهارمحال 
و بختياري داراي پنج اس��تاندارد بين المللي )۲۰۱۵( 
 ،BS OHSAS ۱۸۰۰۱ )۲۰۰۷ (،ISO۱۴۰۰۱
ISO، ISO ۱۰۰۰۲ )۲۰۱۸(، HSE- ۹۰۰۱ )۲۰۱۵(

MS و۵S مي باشد و دريافت ISo۵۰۰۰۱ دردست اقدام 
اين شركت است .

يك پژوهش نشان مي دهد، زنان در دوران تحريم تاوان بيشتري پرداخته اند

رييس فدراسيون تشكل صنايع غذايي خبر داد

مديرعامل پشتيباني امور دام: 

آثار تحريم ها بر اقتصاد ايران

كاهش 50 درصدي فروش صنايع غذايي 

نرخ دام زنده در ايران باالتر از همسايگان است

رييس فدراس��يون تش��كل صنايع غذايي و كشاورزي 
گفت: اصالح نظ��ام يارانه و تاثير گذاري بر قيمت روغن، 
مرغ و تخم مرغ موجب شده تا فروش صنعت غذاي آماده 
به واس��طه قدرت خريد، ۵۰ درصد كاهش يابد. به گفته 
اميررضا ثابت پي، با نوسان قيمت مرغ، تخم مرغ و روغن 
در پي ح��ذف ارز ترجيحي، س��رمايه در گردش ۲ برابر 
افزايش داشته است. ثابت پي مي گويد، با اصالح نظام يارانه 
دورريز كاه��ش و بهره وري افزايش مي يابد و در مجموع 
بحث يارانه ها بيش��ترين تاثير گ��ذاري را بر صنعت غذا 
داشته است. رييس فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي 
و كشاورزي گفت: با توجه به جراحي اخير در اقتصاد، بازار 
خود را پيدا مي كند و اين طور نيست كه توليدكنندگان 
حاشيه سود خود را باال ببرند چرا كه شركت هاي رقابتي 
جايگزين مي شوند؛ بنابراين در بازار رقابتي آزاد، جنگ 
بر س��ر ارزان تر كردن قيمت كاالهاس��ت و ديگر قيمت 

دستوري معنا ندارد. براس��اس آمار اعالمي فدراسيون 
صنايع غذايي و كش��اورزي روزانه يك دهم مردم غذاي 
آماده مصرف مي كنند، همچنين نيروي انس��اني ارزان 
يك مزيت رقابتي براي حضور در بازار هاي خارجي است. 
محسن نقاشي دبير فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي 
و كش��اورزي گفت: گرچه طي سال هاي اخير مسووالن 
شعار حمايت از توليد را مي دهند، اما مجلس بايد حمايت 
از توليد را قانوني كند چرا كه با اجراي اين قانون و دريافت 
ماليات از فرار هاي مالياتي به طبع از توليد باالتر است. به 
گفته او، با اصالح نظام يارانه و افزايش ۵۰ درصدي حقوق 
و دستمزد، بيمه و ماليات توليدكننده چاره اي جز اصالح 
قيمت ندارد، هرچند به واسطه رقابت بين توليدكنندگان 
قيمت ها نوسان چشمگيري ندارد. آقاي نقاشي مي گويد، 
وقتي تس��هيالت با نرخ بهره ۱۸ درصد توسط بانك در 
اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد، با احتساب ترهين 

س��ند، بلوكه پول و ... ۲۲ درصد تمام مي ش��ود كه اين 
امر هزينه تمام شده را به ش��دت افزايش مي دهد. دبير 
فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي و كشاورزي گفت: 
درج قيمت توليدكننده و عدم درج قيمت مصرف كننده 
بر روي كاال با انتقاد شديد توليدكنندگان رو به رو شد كه 
با پيگيري هايي مكرر قيمت مصرف كننده الزامي شد چرا 
كه با لحاظ درصد س��ود هاي مختلف، مصرف كنندگان 
نسبت به توليدكنندگان بدبين مي شدند. بنابر اعالم وزير 
جهاد كشاورزي در طرح مردمي سازي و اصالح نظام يارانه 
تامين نقدينگي واحد هاي توليدي امري حائز اهميت است 
كه چك هاي برگش��تي و بدهي هاي معوق براي اجراي 
اين طرح توسط بانك مركزي مانع زدايي شده اند. حسن 
گرجي عضو فدراسيون تشكل صنايع غذايي و كشاورزي 
گفت: پس از درگيري روس��يه و اوكراين امنيت غذايي 
جهان به مخاطره افتاد چرا كه اين ۲ كشور تامين كننده 

۲۷ تا ۲۸ درصد گن��دم و ۴۰ درصد غ��الت و دانه هاي 
روغني بودند. به گفته او، امنيت غذايي اولويت تمامي 
كشورهاست كه در اين راستا برخي دولت ها صادرات 
گندم را ممنوع اعالم كردند و در كشور ما هم براي حفظ 
امنيت غذايي حاكميت بايد به كمك توليدكنندگان 
بيايد . گرجي مي گويد، قانون تس��هيل فضاي كسب 
و كار به درس��تي اجرا نمي ش��ود، درحالي كه دولت 
در تصميم گيري ها بايد با بخش خصوصي مشورت 
كند و از توان بخش خصوصي بهره بيشتري بگيرد. 
عضو فدراسيون تش��كل صنايع غذايي و كشاورزي 
گفت: براي حفظ امنيت غذايي دولت بايد به كمك 
توليدكننده بيايد و با تسهيالت ارزان قيمت و دريافت 
ماليات كمتر آنها را حمايت كند. هر چند ماليات از 
۲۵ درصد به ۲۰ درصد كاهش يافته اما براي حفظ 

واحدهاي توليدي بايد به سرعت به ۵ درصد برسد.

مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت: قيمت تمام 
شده دام زنده در ايران نس��بت به كشورهاي همسايه از 
جمله پاكس��تان باالتر اس��ت از اين رو باهدف حمايت از 
مصرف كنندگان واردات دام انجام مي شود. حسين سالمي 
مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در گفت وگو با ايلنا، 
در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا برنامه اي براي واردات دام 
زنده از پاكستان داريد، گفت: تصميم به واردات گوشت 
و دام زن��ده داريم اما هنوز عملياتي نش��ده اس��ت. وي با 
اشاره به آغاز بررسي هاي اقتصادي براي واردات گوشت، 
تصريح كرد: شركت پشيباني امور دام براي تامين ذخاير 
استراتژيك همواره اقدام به واردات دام مي كند. اما در سال 

جديد وارداتي انجام نشده و خريدها مربوط به سال گذشته 
است. مديرعامل پشيباني امور دام با اشاره به لزوم حمايت 
از توليد داخلي، گفت: قيمت تمام شده دام زنده در ايران 
نسبت به كشورهاي همسايه از جمله پاكستان باالتر است 
از اين رو باهدف حماي��ت از مصرف كنندگان واردات دام 
انجام مي شود. به گفته اين مقام مسوول؛ در حال حاضر 
كمبودي در زمينه ذخاير استراتژيك سازمان پشتيباني 
امور دام وجود ندارد و اين سازمان گوشت گوساله را كيلويي 
۱۱۵ هزار تومان و گوشت گوسفند را كيلويي ۱۰۰ هزار 
تومان را در ميادين ميوه و تره بار و واحدهاي صنفي توزيع 
مي كند. سالمي در پايان گفت: گوشت هاي منجمد موجود 

در بازار توليد داخل و خارج كش��ور هس��تند.  همچنين 
در اين رابطه افش��ين ص��در دادرس مديرعامل اتحاديه 
سراسري دام سبك، در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين 
پرسش كه خبرهايي مبني بر واردات دام زنده از پاكستان 
براي تنظيم بازار گوش��ت قرمز به گوش مي رسد به نظر 
شما آيا اين واردات مي تواند بازار گوشت را متعادل كند، 
گفت: سال هاست كه ورود دام زنده از پاكستان به ايران به 
 دليل رعايت نكردن ش��رايط بهداشتي در پرورش دام در 
اين كشور ممنوع بود. وي با اشاره به بيم انتقال بيماري  از 
دام هاي پاكستاني به دام و انسان در ايران، تاكيد كرد: در 
يك مقطع كوتاه اجازه ورود دام از پاكستان به سيستان و 

بلوچستان داده شد كه در همان استان كشتار و گوشت 
استحصال شده از آن در كشور توزيع مي شد. وي با استناد 
به آمار مدير سازمان پشتيباني امور دام تهران، افزود: بنا 
به آمار س��ازمان پشتيباني امور دام روزانه ۶۰ تن گوشت 
وارداتي به بازار تزريق مي شود، اينجا اين پرسش مطرح 
است كه چرا با وجود عرضه اين حجم از گوشت منجمد 
درعمل شاهد تعادل در نرخ گوش��ت در بازار نيستيم از 
اين رو مسووالن براي كنترل بازار بايد چاره اي بينديشند. 
وي در پايان تصريح كرد: بازار با واردات تنظيم نمي شود، 
بايد بر عوامل آن نظارت كنيم و مانع دالل بازي ها در عرضه 

گوشت با قيمت هاي غير واقعي شويم.
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خبرروز

آتش سوزي گسترده در چندين باب كارگاه و انبار شرق تهران
حادثه آتش سوزي گس��ترده چندين باب كارگاه و كارخانه صنعتي در تهرانپارس تهران با تالش ۱۲۰ آتش نشان مهار شد. سخنگوي 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران گفت: محل آتش سوزي چندين باب كارگاه، مركز صنعتي و كارخانه بود كه سه 
تا چهار كارگاه در حدود دو هزار متر دچار آتش سوزي شد. سيد جالل ملكي با بيان اينكه اين مكان ها كاربري كارگاه تزريق پالستيك، 
رنگ سازي و رنگرزي و پارچه بود گفت: آتش كامال اين اماكن را فرا گرفته بود كه آتش نشانان از چند طرف عمليات آب و كف رساني را آغاز 
كردند. در ادامه آتش نشانان از طريق نردبان هيدروليكي وارد عمليات شدند و موفق شدند از حجم زياد شعله هاي آتش جلوگيري كنند. او 
با بيان اينكه بر اثر شدت حرارت بخشي از ديوار و سقف هاي محل حادثه تخريب شد، گفت: در اين حادثه نيز به فردي آسيب نرسيده است.

رويداد

اعالم تخلفات ارزي و گران فروشي هاي دارو به قوه قضاييه 

مدت هاست كه بحث بر سر افزايش قيمت دارو حذف ارز 
ترجيحي آن به معضلي براي جامعه بدل شده است، اين 
در حالي است كه هر بار با انتشار يك خبر در اين زمينه 
سازمان غذا و دارو واكنش نشان داده و بيشتر اين اخبار را 
تكذيب كرده است. اينكه قيمت دارو افزايش پيدا كرده 
امري است كه نمي توان منكر آن شد اما اين مساله هم 
كه برخي افراد س��ودجو در اين افزايش قيمت ها دست 
داش��ته و تخلف هايي را مرتكب شده اند نيز سوي ديگر 
ماجرا است كه نبايد از آن غافل شد. به هر حال اين روزها 
كه شرايط اقتصادي به اقشار مختلف جامعه فشار وارد 
كرده، بحث گراني دارو مي تواند براي بسياري از كساني 
كه نياز به استفاده مداوم از داروهاي خاص دارند تبديل 
به معضل ش��ود و خيلي از آنها را از چرخه درمان خارج 
كند. شايد به همين خاطر است كه رييس سازمان غذا و 
دارو از اعالم تخلفات ارزي و گران فروشي هاي دارو به قوه 
قضاييه خبر داده است.  رييس سازمان غذا و دارو با بيان 
اينكه گزارش تخلفات ارزي دارو و موارد گران فروشي هاي 
سنگين اين حوزه به قوه قضاييه اعالم شده و در دست 
بررسي است، گفت: اميدوارم جرايمي كه به متخلفان 
داده مي شود، آنقدر بازدارنده باشد تا ديگر كسي طرف 
سودجويي از دارو و غذاي مردم نيايد. دكتر بهرام دارايي 
با اش��اره به معايب ارز ۴۲۰۰ و ايجاد رانت در حوزه دارو، 
گفت: حوزه هايي كه بحث هاي اقتصادي داشته باشد و 
راه هايي براي ايجاد رانت در آن وجود داشته باشد، مانند 
بحث هاي ارز ترجيحي، يارانه ها، انحصار، سهم هاي ويژه 
و...، حتما ممكن است مفسده در آن ايجاد شود و شكي 
در آن نيست. بنابراين مانند هر حوزه ديگر، در حوزه هاي 
دارو، غذا، تجهيزات پزش��كي و... هم ممكن اس��ت اين 

اتفاقات رخ دهد و تاكنون هم اتفاق افتاده است.

     سودجويي كاسبان تحريم
 در حوزه سالمت

او افزود: مصاديق و موارد آن هم همواره وجود داشته 
است و سال هاي اخير هم اتفاقاتي اعم از ريز و درشت 
در اين زمينه رخ داده اس��ت. در عين حال زماني هم 
كه ما در تحريم به س��ر مي بريم، كاس��بان تحريم و 
سوءاستفاده كنندگان از تحريم هميشه حضور دارند. 
در هم��ه حوزه ها اين وجود دارد، در حوزه دارو و غذا و 
تجهيزات پزشكي هم باوجود اينكه با سالمت و جان 
مردم سروكار دارد، از آن هم روي گردان نيستند و در 
آن هم وارد مي شوند. دارايي با بيان اينكه موارد برخورد 
با اين سودجويان بايد شديدتر و جدي تر باشد، ادامه 
داد: البته به خود سيستم ها و حاكميت هم برمي گردد 
كه بتواند به گونه اي عمل كند تا دست اين سودجويان 
را تا حد امكان كوتاه كند. شكي نيست كه با قوانين و 
نظارت هايي كه وجود دارد، كاهش اثر عامل انساني در 
بحث مقررات و مجوزها و... هم مهم است و بايد انجام 
شود. او با بيان اينكه گاهي اوقات وضع زياد قانون هم 
منجر به گيج ش��دن مردم و اجراكنندگان مي شود و 
مي تواند مشكالتي ايجاد كند، گفت: زيرا سودجويان 
مي توانند از همان قوانين و تبصره ها سوءاستفاده كنند. 
بنابراين قوانين موازي و تكراري مي تواند مشكالتي 
ايج��اد كند. بر اين اس��اس مقررات زدايي و آس��ان و 
مشخص كردن قوانين به طوري كه نتوان آنها را تفسير 

به راي كرد، بسيار مهم است.

   ضرورت نظارت مكانيزه
 بر دارو، غذا و تجهيزات پزشكي

دارايي گفت: از طرفي بحث نظارت ها هم بايد بسيار 

جدي شود. برنامه ها و سيس��تم هاي مكانيزه هم 
براي همين است كه بتواند شفافيت ايجاد كند، اثر 
عامل انساني را كم كند و... كه در سازمان غذا و دارو 
سال هاست بر روي اين موضوع تاكيد و كار مي شود. 
سامانه تي تك هم براي همين ايجاد شده كه بتواند 
تا جايي پيش رود كه عامل انساني كمترين اثر را 
در اعطاي مجوزها و ... داشته باشد تا بتوانيم ادعا 
كنيم عامل انس��اني به حداقل رسيده و شفافيت 
هم كمك مي كند تا متوجه شويم كه هر كس در 
اين سيستم چه اقدامي انجام مي دهد. او افزود: به 
عنوان مثال به تازگي در بحث تجهيزات پزشكي 
روي سايت مان هر كسي را كه در حوزه واردات يا 
زمينه ه��اي ديگر ارزي را گرفت��ه، اعالم كرديم تا 
مشخص باشد كه چه كس��ي، چه ارزي، براي چه 
كاري و از چه منبعي دريافت كرده و اين مي تواند 
كامال ش��فاف ش��ود. براي دارو هم همين اقدام را 

انجام مي دهيم و ماهيانه آنها را اعالم مي كنيم.

   مجازات ها بازدارنده باشند
دارايي گفت: البته م��واردي را هم اعالم كرديم كه 
تخلفاتي در زمين��ه ارز ترجيحي انجام ش��ده كه 
به ق��وه قضاييه رفته و اميدواري��م به زودي تكليف 
آنها مش��خص ش��ود. به تازگي هم يكسري موارد 
گران فروش��ي هاي س��نگين را اعالم كرديم كه در 
دست بررسي است و اميدوارم به زودي اعالم شود. 
همچنين حتما اميدوارم جرايمي كه به متخلفان 
داده مي ش��ود، آنقدر بازدارنده باشد تا ديگر كسي 
طرف سودجويي از دارو و غذاي مردم نيايد تا بخواهد 
اخالل ايجاد كرده يا سود نامشروعي به دست آورد.

گليماندگار|
 طي هفته گذشته كه ليست بلند بااليي 
از روانشناس��ان بدون مدرك و مجوز 
در رسانه ها منتشر شد، يك بار ديگر اين حقيقت 
تلخ را براي همه آشكار كرد كه افراد سودجو از هر 
فرصتي اس��تفاده مي كنند تا پل��ه اي براي نردبان 
ترقي خود بسازند، روانشناسان زرد نيز از اين قاعده 
مستثني نيس��تند و براي آنها باال رفتن از نردبان 
نااميدي م��ردم به يكي از عادت هاي هميش��گي 
تبديل شده اس��ت. جمله هايي انگيزشي كه فقط 
ب��راي اميدهاي واه��ي عملي اس��ت و در زندگي 
واقعي هيچ كاربردي ندارد. برگزاري سمينارهايي 
با عنوان هاي دهان پر كن و دريافت مبالغ نجومي 
از شركت كنندگان. البته اين موضوع فقط مختص 
ايران نيس��ت و در همه جاي دنيا از سال هاي دور 
به يكي از راه ه��اي درآمدزايي براي برخي از افراد 
بدل شده است. كتاب هايي كه با عنوان موفقيت در 
سراسر جهان به چاپ رسيده و ترجمه شده است 
نمونه اي از همين باال رفتن ه��ا از نردبان نااميدي 
مردم اس��ت. اين افراد با فن بي��ان خوبي كه دارند 
شما را به درون يك زندگي رويايي پرتاب مي كنند، 
طوري كه گمان كنيد دس��ت يافتن به تمام آنچه 
در زندگ��ي مي خواهي��د تنها با فكر ك��ردن به آن 
عملي خواهد ش��د، بعد ناگهان ش��ما را در همان 
روياهايي كه س��اخته اند تنه��ا مي گذارند و بعد از 
مدتي افس��رده تر از قبل به زندگي عادي خود باز 
مي گرديد بدون آنكه يك ش��به ثروت و محبوبيت 
و... را جذب كرده باش��يد. اينها همه دس��ت پخت 
انسان هايي است كه از نااميدي شما براي خودشان 
پله هاي ترقي را مي سازند و باال مي روند، پول هاي 
كالن ب��ه جيب مي زنند و در نهايت هم اين ش��ما 
هستيد كه بايد با غم نرسيدن به روياهايي كه آنها 
برايتان بافته اند سر و كله بزنيد. اين ترفندها ابتدا 
با انتش��ار كتاب هايي كه به اصطالح قرار بود راه و 
رسم موفقيت را به شما نش��ان دهند شروع شد و 
بعد از اينكه كس��ب و كار اين نويسندگان حسابي 
س��كه ش��د افراد ديگري هم از راه رسيدند و براي 

اينكه بتوانند راهي براي رس��يدن به خواسته هاي 
خود پيدا كنند به فكر برگزاري سمينارهايي به نام 
موفقيت افتادند، اما اوج كار اين افراد بي شناسنامه 
كاري با راه افتاد فضاه��اي مجازي بود. حاال ديگر 
آنها مي توانس��تند از دور ذهن ش��ما را دستكاري 
كنند، وادارتان كنند كه به حرف هايش��ان گوش 
بدهيد و روياهاي قشنگ برايتان خلق كنند، آنها 
تالش مي كنند تا ش��ما را از واقعي��ت زندگي دور 
نگه دارند و به دس��ت روياهايي بس��پارند كه هيچ 
راهكاري جز حرف هاي قش��نگ براي رسيدن به 
 آنها ندارن��د، آنها رس��يدن به موفقي��ت با تالش 
شبانه روزي را به امري ابلهانه بدل كردند تا بتوانند 
با فروش حرف هاي زيبا به ش��ما خودش��ان بدون 
تالش و يك ش��به ب��ه موفقيت هاي مالي دس��ت 

پيدا كنند. 

     رسانه ملي هم بي تقصير نبوده است
رويا مهتدي، روانشناس درباره نقش رسانه هاي در 
معرفي اين اف��راد و ميدان دادن به آنها براي اينكه 
بتوانند بيش از پيش به مردم دروغ بفروش��ند، به 
تعادل مي گويد: نبايد نقش رسانه ها و به خصوص 
رس��انه ملي را در اين زمينه ناديده بگيريم. وقتي 
ص��دا و س��يما بدون تحقي��ق فردي را ب��ه عنوان 
كارش��ناس، روانش��ناس و... در مقابل مردم قرار 
مي دهد تا ب��ه حرف هاي او گوش كنن��د و بعد از 
مدتي معلوم مي ش��ود اين افراد بيشتر كالهبردار 
بوده اند تا كارشناس، چطور مي توانيم نقش رسانه 
ملي در اين وضعيت را ناديده بگيريم. از سوي ديگر 
بسياري از رس��انه هاي مكتوب و خبرگزاري هاي 
معتب��ر بارها و بارها با اين افراد مصاحبه كرده اند و 
از آنها با عنوان دكتر نام برده اند. پس در اين شرايط 
ما نمي توانيم از مردم انتظار داشته باشيم گول اين 

افراد را نخورند و پولشان را به جيب آنها نريزند. 
او مي افزاي��د: خيل��ي از اي��ن اف��راد مدعي اند كه 
مش��كالت مردم را در يك همايش ۲ س��اعته حل 
مي كنند، اين مطلب در رس��انه هاي معتبر نش��ر 
و پخش مي ش��ود، خب هس��تند آدم هاي زيادي 

كه ب��ه دنبال راه ه��اي كوت��اه براي رس��يدن به 
روياهايش��ان هستند و اين افراد طعمه هاي خوبي 
براي روانشناسان زرد به شمار مي روند. آنها خيلي 
راحت گول اين جمله هاي انگيزشي و توصيه هاي 
م��ن در آوردي را مي خورن��د و هزين��ه آن را هم 

مي پردازند. 

   ۳۰ درصد ايراني ها
 از مشكالت روانشناختي رنج مي برند

رييس انجمن روانشناس��ي اجتماع��ي نيز در اين 
باره مي گويد: طبق آمارهاي رس��مي ۳۰ درصد از 
مردم جامعه از مشكالت روانشناختي رنج مي برند 
و طبيعي است بازار اين خدمات سرپايي و زودگذر 
داغ باش��د. وقتي ُخلق باال م��ي رود، حال ما خوب 
مي ش��ود، اما در واقع مش��كل ما حل نمي ش��ود. 
جمالت انگيزش��ي ُخلق را باال مي برد و احس��اس 
بهبودي آني و شعف لحظه اي به فرد دست مي دهد 
و فكر مي كند كه مشكلش حل شده است. مثال اگر 
كسي با همسرش مش��كل دارد، مشكل زناشويي 
يا اختالف با همس��رش حل نمي شود، فقط در آن 
لحظه حالش بهتر است و فكر مي كند مشكالتش 
حل شده اند. يا كس��ي كه از افسردگي رنج مي برد 
ممكن است در لحظه اميد به زندگي پيدا كند ولي 
مشكل افسردگي او حل نمي شود و او در واقع هنوز 
يك فرد افس��رده اس��ت كه در لحظه حالش بهتر 
شده اس��ت،  چون در زمان كوتاهي مقدار زيادي 
جمالت انگيزشي ش��نيده است. مجيد صفاري نيا 
مي افزايد: نداشتن سواد و خردمندي و دانش الزم 
بازار اين افراد را داغ مي كند، شناس��ايي و انتخاب 
يك روانش��ناس يا روانپزش��ك معتبر كار سختي 
نيست. يك جس��ت وجوي ساده در اينترنت نشان 
مي دهد كه هيچ مقاله اي به نام اين افراد نيس��ت. 
در كدام دانش��گاه درس مي دهند؟ چند مقاله به 
نام آنها ثبت شده است؟ چند كتاب علمي منتشر 
كرده اند. مردم بايد سواد رسانه اي خود را باال ببرند. 
باي��د رزومه علمي اي��ن افراد را ببينن��د. در مورد 
اين افراد يك مقاله پي��دا نمي كنيد. فقط صوت و 

ويديو هست. چند كتاب مي خوانند و خوب حرف 
مي زنند و فن بيان خوبي دارن��د و فقط مي توانند 
درمان لحظ��ه اي انجام بدهند. ما از يك پزش��ك 
خوب انتظار داريم كه درد را تشخيص بدهد و آن 
را درمان كند. در حوزه روانشناسي هم همين طور 
است. روانشناس يا روانپزشك بايد مشكل را خوب 
تشخيص بدهد و آن را درمان كند. يعني بايد علم 
كار را داشته باش��د. در غير اين صورت حرف هاي 
قش��نگ و جمله هاي زيبا مش��كالت روان را حل 
نمي كند. جمله ها را با زيركي و ش��يريني و شعر و 

ضرب المثل بيان كنيد كه مشكل حل نمي شود.

    افزايش سطح نااميدي در جامعه
اما مس��اله اينجاس��ت كه چه چيزي باعث شده تا 
مردم بيش از حد به اين روانشناس��ان زرد اعتماد 
كنند؟ مهبد رئوفي، روانكار در پاسخ به اين سوال 
به »تع��ادل« مي گويد: وقتي س��طح نااميدي در 
جامعه افزايش پيدا مي كند، مشكالت خانوادگي 
زياد مي شود، افراد يك خانواده با هم رابطه خوبي 
ندارن��د، اتفاق هاي تل��خ بدون درم��ان اصولي به 

عقب رانده مي ش��وند و.... همه دست به دست هم 
مي دهند تا افراد به دنبال حرف هاي خوب و قشنگ 
كه حالش��ان را بهتر كند راه بيفتند و فكر كنند با 
اين حرف ه��ا مي توانند تمامي مش��كالت خود را 
حل كنند. اين حرف ها و سمينارها و كتاب ها مثل 
آمپول هاي تقويتي هستند كه خيلي زود اثر خود 
را از دس��ت مي دهند و فقط ب��راي مدت كوتاهي 
مي توانند تاثير مثبت داشته باشند. اما اينجا مقصر 
مردم نيستند، آنها به دنبال راه حل مي گردند، آنها 
ميان اين همه مشكل و درد سرگردان شده اند، به 
همين خاطر شنيدن حرف هاي قشنگ حتي براي 
يك ساعت هم كه ش��ده حال آنها را خوب كند به 

دنبالش مي روند. 
او مي افزايد: وقتي ما اذعان مي كنيم كه در جامعه 
كنوني مان بر اس��اس آمارهاي رسمي بيش از ۳۰ 
درصد و بر اساس آمارهاي غير رسمي از هر ۴ نفر 
سه نفر درگير نوعي از بيماري هاي روحي و رواني 
هستند، پس بايد منتظر سودجويي افرادي از اين 
دست باش��يم. مردم مش��كل دارند، نااميدي هم 
نوعي بيماري روحي به حساب مي آيد، شما وقتي 

چشم انداز درس��ت و مش��خصي از آينده نداشته 
باشي، وقتي مدام درگير معاش باشي، وقتي امنيت 
شغلي نداشته باشي و .... همه اينها يعني نااميدي و 
نااميدي افسردگي را به دنبال دارد، به همين خاطر 
مردم براي اينكه حتي براي يك لحظه هم كه شده 
حالشان خوب شود و آن حال خوب را تجربه كنند، 
به روانشناسان زرد روي مي آورند، در سمينارهاي 
موفقيت شركت مي كنند، جمله هاي انگيزشي را 
يادداشت مي كنند با اين اميد كه تكرار اين جمله ها 

بتواند زندگي شان را تغيير دهد. 
رئوفي در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
رسانه ملي در اين مساله ببش از همه مقصر است، 
چ��را بايد ف��ردي را كه هيچ س��ابقه اي در انجمن 
روانشناس��ي كش��ور ندارد در برنامه هاي مختلف 
جلوي دوربين بنش��اند و اين اج��ازه را بدهد كه با 
حرف هايش با احساس��ات مردم بازي كند. آنها را 
به كارهايي دعوت كند كه در عالم واقع چندان هم 
عقالني به نظر نمي رسد، اميد واهي به افراد بدهد 
بدون اينكه راه حل درس��ت و منطق��ي براي رفع 

مشكالت آنها داشته باشد. 

گزارش

روانشناسان بدون مدرك از كجا سر درآورده اند؟!

روانشناسي زرد؛ باال رفتن از نردبان نااميدي مردم

يادداشت

اي��ن روزها اتفاقات تلخ يكي 
بعد از ديگ��ري رخ مي دهد. 
اين اتفاق��ات و اين تحوالت 
اقتصادي به نوعي باعث شده 
تا مردم خشمگين و عصباني 
باش��ند، در اي��ن ش��رايط 
استفاده از نخبگان در جايگاه 
تصميم گيري مي تواند مانع از 
نهادينه شدن خشم در جامعه شود. در شرايطي كه مردم 
آبادان عزادار عزيزان از دس��ت رفته شان هستند نبايد 
كاري كنيم كه خشم آنها از اين اتفاق ناگوار در جامعه 
ماندگار شود، اين خش��م وقتي ماندگار شود مي تواند 
عواقب جبران ناپذيري به بار بياورد. در هر صورت بايد 
جامعه را از خشم دور نگه داريم، نبايد با رفتارهايي كه 
باعث تهييج مي شود كاري كنيم كه اين خشم نهادينه 
شده و به س��اختار روابط انساني لطمه وارد كند. وقتي 
اتفاقي مانند آنچه در متروپل آبادان رخ داده، بروز مي كند 
مسووالن بايد با رفتارهاي مسووالنه و كمك رساني به 
موقع و رفع هر گونه ابه��ام در خصوص ابعاد چگونگي 
بروز اين اتفاق اين اطمينان خاطر را به بازماندگان اين 
س��انحه و تمامي مردم بدهند كه در مجازات خاطيان 
هيچ كوتاهي نخواهند كرد. وقتي مسووالن شفاف سازي 

نمي كنند بازار شايعات داغ مي شود و همين امر مي تواند 
به خشونت دامن بزند. رفتارهاي قهر آميز با افرادي كه 
آسيب ديده و داغدارند راه حل مناسبي نيست و نبايد در 
دستور كار قرار بگيرد. اينكه مسووالن فقط به منطقه 
سركش��ي كنند و حضوري چند ساعته داشته باشند، 
نمي تواند آتش خشمي را كه از اين غم بزرگ برافروخته 
ش��ده خاموش كند، مردم به دنبال واكنش مناسب و 
كارهاي عملي از سوي مسووالني هستند كه حتي سهوا 
در بروز اين خطا مقصرند. به تفاوتي به چنين غم بزرگي 
از سوي مسووالن مي تواند مردم را دلزده و خشمگين 
كند. اينكه اجازه سوگواري به آنها داده نشود، اينكه آنها 
را در لحظه به لحظه اتفاقات دخيل نكنند. اينكه نگاه به 
هر اتفاقي امنيتي باشد، باعث مي شود تا شايعه پراكني 
معاندان باعث بروز اتفاقاتي تلخ تر بش��ود. اينكه مغازه 
منتسب به صاحب متروپل تنها سه روز بعد از اين اتفاق 
به آتش كش��يده مي شود، يك زنگ خطر بسيار بزرگ 
از خشمي فروخورده توسط مردمي است كه معتقدند 
مورد ظلم واقع ش��ده اند. در اين ش��رايط اگر شايسته 
ساالري در دستور كار قرار بگيرد و افراد نخبه و شايسته 
مسوول رسيدگي به چنين پرونده هايي شوند با درايت 
و خويشتن داري مي توانند آتش اين خشم را خاموش 
كرده و به جاي آن نهال دوس��تي و همدلي بكارند. فرار 

رو به جلو نمي تواند مانع از بروز خشم شود. بي اعتنايي 
به دردي كه اين مردم تحمل مي كنند نمي تواد مانع از 
بروز خشمي شود كه در آنها نهفته است. اتفاق دردناكي 
رخ داده، متاسفانه از هر خانواده بيش از يك نفر در اين 
حادثه جان باخته اند. اعالم همدري با اين مردم اولين 
كاري است كه مسووالن بايد به آن توجه داشته باشند. 
چطور بايد جواب زني را داد كه همسر و سه فرزندش را 
در اين فاجعه از دست داده است، چطور بايد جوابگوي 
خانواده اي كه دو فرزند جوانش را در اين حادثه از دست 
داده، بود. چرا در اين ش��رايط كسي به فكر تروماي بعد 
از حادثه و رس��يدگي به آن نيست. در اين شرايط كدام 
روانشناس براي رس��يدگي به وضعيت بازماندگان به 
آبادان اعزام ش��ده اس��ت. كدام مس��وولي خودش را 
موظف به رس��يدگي به وضعيت روحي و رواني اين 
افراد دانسته است؟ همين بي توجهي هاست كه به 
خشم عمومي دامن مي زند. مردمي كه دغدارند به 
دنبال مقصر مي گردند، به دنبال اين هستند تا هر طور 
شده ميزاني از اين بار غم و اندوه را به زمين بگذارند، 
آنها در اين شرايط فكر مي كنند ديگر چيزي براي از 
دست دادن ندارند و ممكن است دست به كارهايي 
بزنند كه حتي انساني نباشد، بايد با اين مردم مدارا 
كرد، غمشان را محترم شمرد، داغشان را تسلي داد. 

شايسته ساالري مانع نهادينه شدن خشونت 

رويخطخبر

بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۶ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۴۱ هزار و ۳۰۲ نفر رس��يد. همچنين 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۸۵ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۲ 
نفر از آنها بس��تري شدند. بر همين اساس مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۲۳۱ 
هزار و ۲۸۴ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۷ ميليون 
و ۴۲ هزار و ۸۷۱ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵۹۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارن��د. وزارت 
بهداشت اعالم كرد كه تاكنون ۵۲ ميليون و ۱۴۸ 
هزار و ۱۳۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است. در حال حاضر صفر شهرستان در 
وضعيت قرمز، صفر شهرستان در وضعيت نارنجي، 
۲۵۵ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۹۳ شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.

۶ فوتي و شناسايي ۱۸۵ ابتالي جديد كرونا در كشور

دبي��ركل جمعيت مبارزه با دخانيات با اش��اره به 
ممنوعيت فروش س��يگار به افراد زير ۱۸ س��ال 
تاكي��د كرد: حتي تك فروش��ي نيز ب��ه اين افراد 
ممنوع است. محمدرضا مسجدي بااشاره به قانون 
جامع كنت��رل دخانيات افزود: دكه و كيوس��ك 
و س��وپرماركت و... بر اس��اس قانون تعريف شده 
هستند و لذا طبق قانون فقط مكان هايي قادر به 
فروش دخانيات هس��تند كه از شهرداري و اداره 
بهداش��ت مجوز داش��ته باش��ند. او با بيان اينكه 
نيروي انتظامي و س��ازمان اصناف و ش��هرداري 
و تعزيرات ناظر هس��تند ولي متأس��فانه قوانين 

اجراي��ي نمي ش��ود، افزود: مش��كالت ب��ه دليل 
نبود قوانين و آيين نامه نيس��ت ولي آن كس كه 
بايد نظارت، اج��را و پيگيري كن��د، وجود ندارد 
يا س��هل انگاري مي كن��د. مس��جدي همچنين 
مص��رف دخاني��ات را در اماك��ن عمومي ممنوع 
دانس��ت و افزود: هرجايي كه بسته نسبت، جزئي 
از امكان عمومي است؛ حال آنكه اداري، ورزشي، 
فرهنگي يا تجاري باشد. دبيركل جمعيت مبارزه 
با دخانيات در خاتمه سخنان خود در يك برنامه 
راديويي با تاكيد بر اينكه امروز به جاي قهوه خانه 
قليان خانه داريم، گفت: قهوه خانه مخصوص ارايه 

مواد غذايي سالم است ولي امروز مي گويند بيشتر 
درآمدشان بر اساس فروش دخانيات است.

فروش سيگار حتي تك فروشي به زير ۱۸ ساله ها ممنوع

مصطفياقلیما
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