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يادداشت-3يادداشت-1

 ايران 
و توسعه جهاني

  شرايط متعادل 
بازار پا برجاست 

امروز اقتصاد جهاني يك كل به 
هم پيوسته است. به اين معني 
كه برخالف چند دهه قبل كه 
برخي كشورها ش��عارهايي 
همچون خودكفاي��ي و عدم 
نياز به تبادل با ساير كشورها 
را مي دادن��د، امروز ش��رايط 
متفاوت ش��ده و بدون ارتباط 
همه جانبه جهان��ي، نمي توان اهداف اقتص��اد ملي را 
محقق كرد. در واقع اگر كشوري به دنبال رشد و توسعه 
اقتصادي است بايد تالش كند كه جايگاه خود در نظام 

تجارت بين الملل را مستحكم كند.
ايران در س��ال هاي گذش��ته نتوانس��ته اين مسير را 
به درس��تي ط��ي كن��د. از تحريم ها گرفت��ه تا برخي 
سياست هاي داخلي اش��تباه موجب شده، ايران نقش 
خود را در مسير جهاني ش��دن از دست بدهد و همين 
موضوع سبب برخي محدوديت هاي اقتصادي و آمارهاي 
نگران كننده شده است. ايران از نظر جايگاه اقتصادي، 
مي توان��د در منطقه نقش��ي مهم ايفا كن��د. موقعيت 
جغرافيايي خاص ايران نشان مي دهد كه تنها در حوزه 
ترانزيت و جابه جايي كاال چه فرصت بزرگي در اختيار 
ما قرار دارد اما براي اس��تفاده از اين فرصت بزرگ بايد 
زيرساخت هايي تقويت شود كه ما از آنها غافل شده ايم.

در اين بستر توس��عه زيرساخت ها بيشترين اهميت را 
دارد و وقتي از زيرس��اخت صحبت مي كنيم بايد توجه 
داش��ت كه بايد اين حوزه را در دو بستر كامال جداگانه 
ببينيم. از س��ويي هر كش��ور بايد در برنامه ريزي خود 
براي توسعه، به افزايش توان بخش خصوصي، باال رفتن 
ميزان توليد و حركت به سمت اهداف كالن حركت كند. 
در چنين شرايطي دولتي كه هزينه هاي بااليي دارد و 
حجم بااليي از اقتصاد را به خود اختصاص داده و بودجه 
فراواني را صرف مواردي مي كند كه اولويت دار نيستند، 
قطعا شانسي براي رقابت در عرصه جهاني ندارد. ما بايد 
با چابك س��ازي اقتصاد ايران و كوچك كردن دولت و 
اس��تفاده از ظرفيت س��رمايه گذاران و توليدكنندگان 
زيرساخت هاي الزم براي توسعه اقتصادي فراهم كنيم. 
از سوي ديگر بخشي از زيرساخت ها در تعامل با جهان 

ساخته مي شود.
ما بايد با عبور از سياست هاي غلط و تالش براي تعامل 
با اقتصادهاي بزرگ دنيا، ش��انس خود را براي توسعه 
اقتصادي افزايش بدهيم. اين تعامل هم براي ما امنيت 
به همراه خواهد آورد و هم در آينده اجازه نقش آفريني در 
حوزه هاي جديد را افزايش مي دهد. اصالح سياست هاي 
غلط داخلي و آماده ش��دن براي حضور در عرصه هاي 
كالن بين المللي بيش��ترين اهميت را خواهد داشت و 
بايد ديد كه آيا ما آماده درس گرفتن از اشتباهات گذشته 
و اس��تفاده از ظرفيت هاي جديد مي شويم يا همچنان 
چالش هايي كه از سال ها قبل با آن همراه بوده ايم، ادامه 

خواهد داشت؟

س��ايه بالتكليف��ي در ح��وزه 
رج��ي  خا ي  س��ت ها سيا
مدت هاس��ت كه بر سر بورس 
سايه افكنده اس��ت. بازارهاي 
مالي در بعضي از مواقع، داراي 
روند هستند يا اصطالحا بدون 
روند )Trendless( هستند. 
اين روزهاي بازار سرمايه بدين 
صورت است و شاخص بين اعداد يك ميليون و 500 هزار 
واحد تا يك ميليون و 600 هزار واحد در حال نوسان است. 
باتوجه به افزايش تورم محس��وس در فصل بهار، رش��د 
نرخ آزاد دالر تا محدوده 32 هزار تومان افزايش ميانگين 
قيمت مس��كن ماهانه تهران در خرداد ماه نزديك به 40 
ميليون تومان رسيد. اين موضوع خبر از افزايش انتظارات 
تورمي مي دهد از اين رو با توجه به ويژگي سپر ضدتورمي 
بازار س��رمايه نگراني در مورد ريزش يا ركود شديد آن در 
ميان م��دت وجود ندارد. از طرفي ديگ��ر با توجه به اينكه 
P/E ttm ب��ازار در محدوده ميانگين تاريخي 7 اس��ت به 
صورت كلي حبابي در بازار وجود نداشته و P/E آينده نگر 
در محدوده 5 تا6 به صورت متوسط برآورد مي گردد كه از 
عينك تحليل بنيادي بازار ارزنده است. در كوتاه مدت بازار 
بيش از پيش متاثر از اخبار حركت مي كند و هفته گذشته 
با اخبار مبني بر از س��رگيري مذاكرات برجام به صورت 
غيرمستقيم در قطر، صنايع موس��وم به صنايع برجامي 
)خودرويي، حمل و نقل و بانكي( رشد قيمتي داشتند. در 
آخر هفته گذشته، انريكه مورا نماينده اتحاديه اروپا توييتي 
كرد كه مذاكرات غيرمستقيم بين ايران و اياالت متحده 
بدون پيشرفت بود تا فرجام برجام بيش از پيش در هالهاي 
از ابهام سر كند. از اين رو انتظار مي رود صنايع نامبرده رشد 
خود را به بازار پس دهند و بازار اوايل هفته خود را با رنگي 
قرمز شروع كند؛ از طرفي ديگر در ميان مدت اگر تكليف 
برجام مشخص شود و در صورت توافق صنايع برجامي و در 
ادامه صنايع ريالي و در انتها صنايع دالري به دليل كاهش 
هزينه صادرات رشد خواهند كرد. به گفته فعال بازارسرمايه 
در صورتي كه توافق برجام رخ ندهد و دولت قصد داشته 
باشد با استفاده از كنترل قيمت هاي توليد كننده، بر تورم 
افسارگسيخته فعلي مستولي گردد صنايع ريالي همچون 
دارويي، غذايي، زراعي، الستيك و دامپروي با كاهش سود 

يا حتي افزايش زيان همراه شوند.
در اين س��ناريو با توجه به رشد نرخ فروش صنايع دالري 
همچ��ون فلزات اساس��ي، اس��تخراج كانه ه��اي فلزي، 
پتروشيمي به صورت ويژه اوره اي پتانسيل رشد خواهند 
داشت. صنعت پااليشي با توجه به ادامه بحران اوكراين و در 
صورتي كه دنيا به سمت ركود تورمي ناشي از سياست هاي 
انقباضي شديد فدرال رزرو نرود، كرك اسپر خود را حفظ 
خواهد كرد كه نشان از ارزندگي در محدوده هاي فعلي دارد؛ 
به صورت كلي در هفته پيش رو انتظار مي رود در صورت 
عدم مخابره پالس��ي در حوزه بين المللي بازار در شرايط 

متعادلي و بدون روند سابق قرار داشته باشد.

يادداشت-2

تورم و تاثير آن بر نهاد خانواده
ب��ه ج��رات مي ت��وان گفت 
آسيب پذيرترين نهاد در برابر 
تورم، خانواده اس��ت. در يك 
جامعه تورم زده، فشار رواني 
ناش��ي از افزايش قيمت ها و 
كاهش يا ناكافي بودن درآمد، 
به روابط ميان فردي خانواده 
كه س��ال ها براي ساختن آن 
تالش شده صدمه مي زند. حتي در بدترين شرايط هم 
مردم ناچارند قبض ها را بپردازند، قسط وام و اجاره بهاي 

خان��ه را بدهند و نيازهاي اوليه ش��ان را برطرف كنند. 
با ب��اال رفتن هزينه ه��ا، برخي به گرفت��ن وام و قرض 
كردن از بس��تگان و اقوام متوسل مي شوند اما ناتواني 
در بازپرداخت قرض خود اوض��اع را وخيم تر مي كند. 
برخي خانواده ها نيز ناچار مي ش��وند در سبك زندگي 
خود تغييراتي ايجاد كنند؛ خانه را بفروش��ند، مدرسه 
فرزندانش��ان را عوض كنند، به مناطق حاش��يه اي يا 
ارزان تر مهاجرت كنند و از خير تفريحات و سفر بگذرند. 
تغيي��رات ج��دي و ناگهاني در س��بك زندگي، اغلب 
فرصت تطابق را از اعضاي خانواده مي گيرد و مي تواند 

پيامدهاي رواني جدي براي آنان به همراه داشته باشد. 
شواهدي وجود دارد كه نش��ان مي دهد »بدرفتاري با 
كودكان« يا »بي توجهي به آنها« يكي از پيامدهاي اين 
تغييرات اساسي است. به عالوه بچه ها از درك شرايط 
جديد عاجزند و توان پذيرش تنگناهاي مالي را ندارند 
به همين دليل اغلب بيشتر بزرگساالن آسيب مي بينند. 
از سوي ديگر، تنگناي مالي، از هزينه كرد خانوار در دو 
حوزه آموزش فرزندان و بهداش��ت مي كاهد. خانواده 
ديگر نمي توان��د هزينه تحصيل فرزند در مدرس��ه يا 
دانشگاه هاي غيردولتي را بپردازد بنابراين متقاضيان 

آموزش در مراكز دولتي افزاي��ش پيدا مي كنند. افت 
كيفيت آم��وزش در مدارس دولتي ني��ز از پيامدهاي 
اين اتفاق اس��ت، وقتي در ش��رايط ع��ادي نيز امكان 
خدمت رس��اني باكيفيت به اين تعداد از دانش آموزان 
را ندارند. خدمات بهداش��تي، درماني هم از اين قاعده 
مستثني نيست. درمان هاي پرهزينه مانند دندانپزشكي 
و آزمايش هاي گران قيم��ت اغلب به تعويق مي افتد و 
بديهي است در اين شرايط س��المتي خانوارهايي كه 
تحت پوشش بيمه نيستند و اغلب از طبقه كم درآمد يا 
ادامه در صفحه 8  ضعيف جامعه اند...  

»يعني چه كه تصميمات سخت در پيش داريم؟ اين 
حرف ها يعني چه؟ شنيدن اين حرف ها از يك دولت 
زيبنده نيست. زيبنده اين است كه شما يك برنامه ارايه 
بدهيد و قبل از ابالغ ناگهاني اجازه بدهيد دانشگاه ها 
و حيطه هاي كارشناسي آن را بررسي و ارزيابي كرده 
باشند. من صريح مي گويم كه تحت اين عنوان و اين 
شيوه هركاري كنيد، محكوم به شكست خواهد بود. 
چرا به اعتماد مردم اهميت نمي دهيد؟ چرا فرآيندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع را شفاف نمي كنيد؟«

فرش��اد مومني، عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه 
و اقتصاددان در نشس��ت موسس��ه دين و اقتصاد با 
موضوع تنظيم گري در حوزه معيش��ت برگزار شد، 
گف��ت: فهم تنگن��اي اصلي، يك��ي از ضروري ترين 
مسائلي است كه يك نظام تصميم گيري بايد به آن 
دست پيدا كند لذا در س��طح توسعه گفته مي شود 
كه ب��راي رس��يدن به اين فه��م بايد به اين س��وال 
پاس��خ دهيم كه كمب��ود اصلي م��ا در حيطه منابع 
مادي ي��ا در حيطه كيفي��ت تصميم گيري هايمان 
است؟ بيش از 50 سال اس��ت دانش توسعه در اين 
زمينه به جمع بندي رس��يده است كه كانون اصلي 
گرفتاري هاي كش��ورهاي در حال توسعه كه منجر 
به بازتوليد دورهاي باطل توس��عه نيافتگي مي شود. 
ضعف نظ��ام تصميم گيري هاي اساس��ي اس��ت. از 
س��ال هاي ميانگيني دهه 1970 اين جمع بندي به 
يك اطمينان قاطع رسيد. زماني كه جهان با شوك 
قيمت نفت و مواد خام مواجه شد، در يك دوره كمتر 
از ده ساله، درآمدهاي ارزي كشورهاي صادركننده 
مواد خام بيش از ده برابر ش��د اما بخ��ش بزرگي از 
كشورهاي درحال توسعه كه چنين درآمدي را تجربه 
كردند با فروپاش��ي رژيم هاي سياس��ي خود مواجه 
شدند. بعدها اين مس��اله تحت عنوان نفرين منابع 
صورت بندي نظري ش��د. نفرين منابع يعني وقتي 
ش��ما قادر به اتخاذ تصميم هاي خردورزانه نيستيد، 
وفور منابع نه تنها گره گشايي نمي كند بلكه خودش 
نيروي تش��ديد مناس��باتي رانتي و فجايع انساني و 
محيط زيستي مي شود. همين االن حداقل 45 كتاب 
به زبان فارسي وجود دارد كه تجربه شوك نفتي در 
دوره پهل��وي در ايران را به زير ذره بين برده اند يعني 

ظرفيت دانايي در كشور وجود دارد.

  سراب شوك درماني گريبان اقتصاد 
را گرفته است

مومني در ادامه بيان كرد: از سال 1369 تا امروز، يك 
ركن بازي كثيفي كه برنامه تعديل ساختاري در ايران 
راه انداخته اين است كه مي گويد مشكل ما ارز و ريال 
اس��ت. در فاصله 1369 تا 1374 با اينكه قيمت نفت 
نس��بت به دوره جنگ افزايش پيدا ك��رده بود، اينها 
چيزي حدود 40 ميلي��ارد دالر بدهي خارجي براي 
كشور ايجاد كرده بودند و از همان سال هاي اوليه دهه 
هفتاد ما با پديده شورش هاي ش��هري روبرو بوديم. 
درس��ت در آن زمان وقتي كارش��ناس هاي مظلوم و 
بي دفاع كش��ور خودش��ان را به خطر مي انداختند و 
پيامد هاي نامطلوب اين شرايط را گوشزد مي كردند، 
سياسيون ترجيح مي دادند وقوع آن خطرات را تكذيب 
كنند و كساني كه آن خطرها را گوشزد كرده بودند را 
تنبي��ه كنند. در آن دوره اص��ل وجود بدهي خارجي 
در ايران را تكذيب كردند و نتيجه اين ش��د كه از سال 
1372 به بعد كه افتضاح سررسيد بدهي هاي خارجي 
رقم خورد، چك هاي چندهزار توماني كش��وري كه 
ده ها ميليارد دالر درآمد ارزي داشت، در اروپا برگشت 
مي خ��ورد. بع��د از آن آبروريزي، ريي��س وقت بانك 
مركزي مجبور شد يك حس��ابدار را به عنوان معاون 
ارزي منصوب كند. چون خودشان هم باور  كرده  بودند 
كه بدهي خارجي ندارند لذا ستاد حاكميتي امور ارزي 
از بدهي ها اطالع نداشت. من خوب خاطرم هست كه 
بعد  يكي- دو سال كه آن حسابدار به حساب هاي ارزي 
رسيدگي كرد با افتخار اعالم كرد كه ما امروز مي دانيم 
چقدر بدهي داريم و سررسيد هر كدام چه زماني است.

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه با بيان اينكه سراب 
ش��وك درماني گريبان اقتصاد را گرفته است، گفت: 
اساس شوك درماني بر اين است كه حكومت گر غير 
متخصص را متقاعد مي كنند كه تو اگر ارز و ريال داشته 
باشي، نگراني نخواهي داشت در حالي كه آنهايي كه 
خرد را براي تخصيص مناب��ع اولويت قرار مي دهند،  
براي كشوري كه 400 س��ال سابقه استعماري دارد، 
آموخته هاي خ��ود را تحت عنوان بيماري هلندي در 
اختيار آين��دگان قرار مي دهند و مي گويند اگر منابع 
مادي تو افزايش يافت اما بستر نهادي الزم را نداشتي، 
در واقع بيچاره شده اي مگر اينكه با خرد و تمهيدات 

نهادي متناسب جلوي عواقب سوء را بگيريد. اين عواقب 
عبارتند از به حاشيه رفتن توليد، افزايش وابستگي هاي 
ذلت آور به دنياي خارج، گس��ترش و تعميق فس��اد، 
گسترش و تعميق نابرابري هاي ناموجه و.... كه خصلت 
تمام اينها اين است كه رابطه ميان حكومت و مردم را 
به هم مي زنند و به جاي اعتماد و انگيزه همكاري، ستيز، 
حذف و س��ركوب را جايگزين مي كنند. همه اينها در 
ادبيات موضوع به زبان فارس��ي وجود دارد. چرا همه 
متفكران بزرگ توسعه مي گويند حياتي ترين متغير 
كنترلي براي تصميم گيري هاي سطح توسعه، سنجش 

آثار هر سياست بر حكومت و مردم است؟

  ببينيد كه چه صداهايي 
در دفاع از واردات بلند شده است

وي دربخش ديگري از س��خنان خود بي��ان كرد: در 
همي��ن چندماهه اخير كه صحبت هاي��ي درباره كم 
شدن فش��ار به فروش نفت ايران به ميان آمده است 
ببينيد كه چه صداهايي در دفاع از واردات بلند ش��ده 
است. سخناني  شنيده مي ش��ود كه در تاريخ اقتصاد 
ايران باقي خواهد ماند. مسووالن امور توليدي كشور 
مي گويند ما از اهرم واردات براي تنظيم گري استفاده 
مي كني��م و آنقدر حرف هاي مبتذل��ي در اين زمينه 
زده اند كه هر چقدر شما تالش مي كنيد اين حرف ها 
را حمل به صحت كنيد، مي بينيد خيلي كار س��خت 
و نشدني اس��ت. اينجا مفهوم تسخيرشدگي به ميان 
مي آيد در بخش اعظم سال هاي قرن بيستم مناقشه 
نظري معطوف به اين بود كه بيش��تر ب��ه دولت اتكا 
داشته باشيم يا بازار؟ تجربه فروپاشي شوروي اين ايده 
را مطرح كرد كه در ش��رايط فقدان بسترهاي نهادي، 
هم دولت فاجعه ساز است هم بازار و كليد فاجعه سازي 
اين اس��ت كه الگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي به 
گونه اي تدوين مي ش��ود كه نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور به تس��خير مفت خواران و رانتي ها در 
مي آيد. پديده مافياها در دوره يلتسين در روسيه را زير 
ذره بين بگذاريد و ببينيد وقتي نظام تصميم گيري هاي 
اساسي در هر سطحي به تسخير مافياها در مي آيند 
مساله فقط اين نيست كه منافع ملت و منافع ملي به 
حاشيه كشانده مي شود بلكه مساله اين است كه نظام 
تصميم گيري هاي تسخير شده حتي مصالح و آبروي 

خودش را هم مورد اهتمام بايسته قرار نمي دهد.

شـاخص فالكـت در دولـت آن فـرد كه دم 
از عدالـت مـي زد، فقـط در سـال هاي آخر 

مسووليتش دو برابر شد!
اين اقتص��اددان نهادگرا، با تاكيد بر اينكه در بس��تر 
نهادي غيرشفاف، بايد با ديده ترديد به همه آنهايي كه 
مي گويند با ارز و ريال مشكالت حل خواهند شد نگاه 
كرد، افزود: ما در زمان انعقاد برجام هش��دار داديم كه 
بياييد تجربه كشور از سال 1370 به بعد به خصوص در 
دوره احمدي نژاد را ببينيد. در دوره 8 ساله احمدي نژاد 
كس��ري بودجه خانوارهاي ايراني 4.5 برابر شد. چرا 
نظام تصميم گيري هاي اساس��ي توجه نمي كند كه 
براي اولين  بار در تاريخ ايران ش��اخص پاكدامني در 
دوره احمدي نژاد 80 پله سقوط كرد؟ ارزبري هر واحد 
GDP در دوره احمدي نژاد نسبت به دولت خاتمي 5 
برابر شده بود كه من در آن دوره تعبير اداره مشكوك 
ايران را استفاده كردم چون آن مرد در برابر امپرياليزم 
و صهيونيزم ه��ارت و پ��ورت مي كرد ام��ا همزمان 
وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج را افزايش مي داد. 
شاخص فالكت در دولت آن فرد كه دم از عدالت مي زد، 
فقط در سال هاي آخر مسووليت شان دو برابر شد كه 
اميدواريم اين مهم به عبرتي براي دولتي فعلي تبديل 
شده باش��د. احمدي نژاد را اين گونه مايه عبرت قرار 
بدهيد كه نيت خوب در صورت فقدان دانايي گره اي از 

كار باز نخواهد كرد. 

  سياست هاي تورم زا پاشنه آشيل 
حكومت و جامعه ما است

وي همچنين افزود: از دريچه سياست هاي تورم زا كه 
پاشنه آشيل حكومت و جامعه ما است بايد به مسائل 
نگاه كني��م. در دوره روحاني وقتي كه ترامپ از برجام 
خارج شد، در نهايت ش��فقت به ايشان توصيه هايي 
كرديم كه متاس��فانه او هم به گفته هاي كارشناسي 
بي اعتنايي نشان داد. بسيار غم انگيز است اما مجددا 
مي گوييم اگر قرار اس��ت اصالح ي��ا جراحي صورت 
بگيرد بايد س��ازه هاي ذهني تصميم گيران جراحي 
شود نه معيشت مردم بي پناهي كه نجيبانه با فقر مدارا 
ادامه در صفحه 3 مي كنند.   

ابراهيم  سماويعلي اكبر نيكواقبال

مصطفي  اقليما

 بيت كوين با جذب طرفداران زيادي در ۱۳ سال
به طالي ديجيتالي تبديل شده است

 آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۲۹ هزار تومان 

فرشاد مومني در نشست موسسه دين و اقتصاد مطرح كرد

 اگر قرار است اصالح با جراحي صورت بگيرد 
بايد سازه هاي ذهني تصميم گيران جراحي شود

 عامل شكل گيري 
اكوسيستم عظيمي از رمزارزها

صفحه6 صفحه3

صفحه7

حمل يا  نگهداري  ارز فاقد 
صورتحساب  معتبر، قاچاق است

سراب شوك درماني

 از درگيري هاي 
 كرونايي چين 

تا معضالت تورمي امريكا

پس از پايان جنگ جهاني دوم، اياالت متحده امريكا 
كشوري بود كه بيشترين سود را از محل اين جنگ 
به نام خود ثبت كرد. شوروي و دولت هاي اروپايي 
براي سال هاي طوالني با جنگ همه جانبه اي رو به رو 
شدند كه زيرساخت هاي آنها را به نابودي كشاند و 
اين امريكا بود كه با ورود به ماه هاي پاياني جنگ، 
بيشترين سود ممكن را از شكست آلمان در جنگ 
برد. در طول دهه هاي گذشته اقتصاد امريكا، بدون 
هيچ رقي��ب جدي، در ص��در اقتصادهاي جهاني 
ايس��تاده، بانك هاي امريكايي، توليدات صنعتي 
امريكا و البته دالر به عنوان ارز رسمي امريكا حرف 
آخر را در مراودات تجاري بين المللي زده اند و پس از 
سقوط شوروي، جهان دوره اي از اقتصاد تك قطبي 
را تجربه كرده است. در شرايطي كه به نظر مي رسيد 
اگر بنا باشد رقيبي براي اقتصاد امريكا پيدا شود نيز 
اين رقيب را بايد از دل كشورهاي اروپايي پيدا كرد 
صفحه 2 را بخوانيد اما از ...  

غول هاي 
اقتصاد جهان 

 آماده 
بحران 
مي شوند؟

مرجع اصلي صدور مجوز ساخت 
بلندمرتبه ها كدام نهاد است؟

با حذف ارز ترجيحي خدمات دارويي و 
درماني در آستانه گراني مجدد

وقتي دو سياست »توسعه شهرهاي جديد« و »فروش 
تراكم« به رقابت با هم برخاستند، اين توسعه عمودي 
شهر بود كه توانست برنده ش��ود چون مردم تمايل 
داشتند در شهرهايي كه خدمات زيربنايي و روبنايي 
دارد و از نظر ساخت و ساز تكميل است، بمانند نه اينكه 
به شهرهايي بروند كه هيچ گونه تأسيسات زيربنايي 
و خدمات روبنايي در آنها اجرايي نش��ده اس��ت. اين 
جمالت بخشي از اظهارات غزال راهب، رييس بخش 
شهرسازي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
صفحه 5 را بخوانيد است كه ...  

 زماني كه در 7 فروردين 1401 وزير بهداشت و درمان 
حذف ارز ترجيح��ي دارو را اطالع داد تا به امروز بارها 
و بارها اين مساله از سوي مسووالن مختلف تكذيب 
شده است، اينكه دولت ارز دارو را حذف نكرده، اينكه 
سازمان غذا و دارو تمام سعي خود را مي كند كه مانع 
از افزايش قيمت داروها ش��ود و هزار اظهارنظر ضد و 
نقيض ديگر كه بارها و بارها در رس��انه هاي مختلف 
به آنها پرداخته ش��ده اس��ت. حال در شرايطي كه 
دولتمردان تمام عزم خود را براي اجرايي شدن اليحه 
حجاب و عفاف در كشور به كار بسته اند و نيروهاي تازه 
نفس براي اين امر استخدام كرده اند، مساله افزايش 
صفحه 8 را بخوانيد قيمت دارو به يكي از...  

تقاضاي برج نشيني 
 بيشتر از كوچ 

به شهرهاي جديد

افزايش قيمت دارو 
قطعي است



پس از پايان جنگ جهاني دوم، اياالت متحده امريكا كشوري 
بود كه بيشترين سود را از محل اين جنگ به نام خود ثبت 
كرد. شوروي و دولت هاي اروپايي براي سال هاي طوالني با 
جنگ همه جانبه اي رو به رو شدند كه زيرساخت هاي آنها 
را به نابودي كش��اند و اين امريكا بود كه با ورود به ماه هاي 
پاياني جنگ، بيشترين سود ممكن را از شكست آلمان در 
جنگ برد. در طول دهه هاي گذشته اقتصاد امريكا، بدون 
هيچ رقيب جدي، در صدر اقتصادهاي جهاني ايس��تاده، 
بانك هاي امريكايي، توليدات صنعتي امريكا و البته دالر 
به عنوان ارز رسمي امريكا حرف آخر را در مراودات تجاري 
بين المللي زده اند و پس از سقوط شوروي، جهان دوره اي از 
اقتصاد تك قطبي را تجربه كرده اس��ت. در شرايطي كه به 
نظر مي رسيد اگر بنا باشد رقيبي براي اقتصاد امريكا پيدا 
ش��ود نيز اين رقيب را بايد از دل كش��ورهاي اروپايي پيدا 
كرد اما از حدود دو دهه قبل، چين به عنوان غول نوظهور 
اقتصاد شرق آسيا، توانست با رشد اقتصادي طوالني مدت 
خود، اين اختالف را به شدت نزديك كند تا جايي كه برخي 
تحليل ها حتي از اين مي گويند كه جاي چين و امريكا در 
رده اول اقتصاد جهاني از دهه 2030 تغيير خواهد كرد. يكي 
از اصلي ترين داليلي كه براي سرعت گرفتن كاهش فاصله 
ميان دو كشور در نظر مي گيرند، ش��يوع ويروس كرونا و 
تبعات خاص اقتصادي آن است. هرچند اين ويروس ابتدا 
در چين شناس��ايي ش��د اما در مدتي كوتاه به يك شيوع 
جهاني بدل ش��د و تمامي كش��ورها را با خود درگير كرد. 
امريكا به عنوان كشوري كه بيش��ترين تلفات را از شيوع 
كرونا تحمل كرده، از نظر اقتصادي نيز شرايط دشواري را 
تجربه كرده است. اين در حالي است كه چين در مدتي كوتاه 
توانست شيوع كرونا را به صفر برساند و افت اقتصادي خود 
را نيز در مدتي كوتاه جبران كند. با اين وجود در شرايطي 
كه بسياري از كشورهاي جهان پس از بيش از دو سال از آغاز 
كرونا، تصميم به كاهش محدوديت ها گرفته و با گسترش 
واكسيناس��يون به اين اميدوار هستند كه راه را بر روزهاي 
سخت گذشته ببندند، سياست هاي خاص چين، اين بار 
براي اقتصاد اين كشور نيز مشكل ساز شده است. در ماه هاي 
گذشته هر بار كه خبري از شيوع كرونا در يكي از شهرهاي 
چين به گوش رس��يد، دولت اين كشور حكم به قرنطينه 
تمام اين شهرها داد و به اين ترتيب بسياري از فعاليت هاي 
اقتصادي را نيز متوقف كرد، موضوعي كه اين بار با ش��يوع 
كرونا در ش��انگهاي به عنوان يكي از قطب هاي اقتصادي 
چين بار ديگر بحث بر س��ر آن داغ شده است. دولت چين 
در بيانيه اي جداگانه پس از شناسايي ۴0 منطقه در معرض 
خطر متوسط  و سه منطقه پرخطر در روز قبل، اعالم كرد كه 
شانگهاي 3۸ منطقه با خطر متوسط  و يك منطقه پرخطر 

را اضافه كرده است.
به گزارش رس��انه هاي دولتي چين، هايكو، مركز استان 
جنوبي هاينان چين، خروج وسايل نقليه و مردم از جزيره 
هايديان در ش��مال شهر را از س��اعت ۹ و 30 دقيقه صبح 
يكش��نبه به وقت محلي ممنوع كرد و از ساكنان خواست 
در خانه بمانند. اين شهر روز شنبه محدوديت هاي موقتي 
اعمال كرد كه اكثر مشاغل و اماكن عمومي را براي هفته 
آينده تعطيل كردند. آخرين نتايج نشان مي دهد كه افزايش 
آلودگ��ي در چين كه از حدود يك هفته پيش آغاز ش��د، 

همچنان ادامه داشته باشد . شي جين پينگ، رييس جمهور 
گفته اس��ت كه دولت او ترجيح مي دهد برخي از تاثيرات 
موقتي بر اقتصاد را تحمل كند ت��ا اينكه بگذارد كوويد به 

ايمني و سالمت مردم آسيب برساند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با اين حال، پكن هنوز از هدف 
رش��د اقتصادي ۵.۵ درصدي خود در س��ال جاري نااميد 
نشده اس��ت و محرك هاي بيشتري را براي ايجاد مشاغل 
بيش��تر و كاهش نرخ بيكاري افزايش داده است. روزنامه 
اكونوميك ديلي از مقامات محلي خواست در محدوديت ها 
زياده روي نكنند. در ماكائو، دولت از روز ش��نبه ۹3 مورد 
جديد را گزارش كرد كه تع��داد كل عفونت ها در آخرين 
شيوع را به ۱۴۶۷ رساند. اين مركز تقريبا تمام اماكن تجاري 
را از روز دوشنبه به مدت يك هفته تعطيل و سخت ترين 

محدوديت هاي همه گيري خود را احيا مي كند.
به اين ترتيب چين همچنان با بحران كرونا دست به گريبان 
است و بايد از ميان ش��يوع دوباره ويروس يا ادامه دادن به 
فعاليت هاي اقتصادي يك گزينه را انتخاب كند. اوضاع در 
امريكا نيز مساعد نيست. اين كشور در طول ماه هاي گذشته 
باالترين نرخ هاي تورم در تمام سال هاي گذشته را تجربه 
كرده و به نظر مي رسد دولت بايدن، همچنان در پيدا كردن 
راهي براي عبور از اين شرايط با مشكل مواجه است. يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه بايدن بايد براي آن تصميم بگيرد، 
نحوه مواجهه با كاالهاي چيني و نرخ تعرفه آنهاست كه شايد 
بتواند به كاهش تورم كمك كند اما تبعات خاص خود را نيز 
خواهد داشت. بحث به ظاهر بي پايان در مورد حذف تعرفه ها 
بر چين آخرين نمونه از بالتكليفي است. با اين حال، به آرامي 
شكل رويكرد آقاي بايدن به اقتصاد چين در حال ظهور است. 

هفته هاي آينده در اين زمينه كه آيا اين يك تصميم قاطعانه 
و منسجم يا يك آش��فتگي از تضادهاست، تعيين كننده 
خواهد بود. روايت ها به اندازه كافي روش��ن است. آنتوني 
بلينكن وزير امور خارجه امريكا در يك سخنراني در ماه مه، 
سياست آقاي بايدن در مورد چين را در سه كلمه خالصه 
كرد: »سرمايه گذاري، همسويي و رقابت.« يعني امريكا بايد 
بر روي قدرت خود سرمايه گذاري كند. به متحدين نزديكتر 
ش��ود و در صورت لزوم با چين مقابله كن��د. اينها در واقع 
مقوله هاي خوبي براي درك چگونگي تالش دولت بايدن 
براي مقابله با اقتصاد چين هستند. اجازه بدهيد با رقابت 
شروع كنيم. اين موضوع در دوران دونالد ترامپ كه امريكا را 
از تمايل دايمي براي »درگير كردن« چين به سمت رقابت 
ش��ديدتر با خود دور كرد، در مركز توجه قرار گرفت. طبق 
محاسبات چاد باون از موسسه اقتصاد بين الملل پترسون 
و همانطور كه در نمودار زير مشخص است، تا زماني كه او 
مقام خود را ترك كرد، متوسط تعرفه امريكا بر محصوالت 
چيني از حدود 3 درصد به نزديك 20درصد افزايش يافت. 
سوال اساس��ي براي آقاي بايدن اين است كه با اين ميراث 

چه بايد كرد؟
با ادامه روند افزايش��ي تورم، آقاي بايدن قصد دارد فش��ار 
قيمت ها را كاهش دهد. حذف تعرفه ها بر روي چين – كه 
در واق��ع ماليات ب��ر مصرف كنندگان اس��ت – در تئوري 
كمك كننده خواهد بود اما در عمل ممكن اس��ت س��هم 
بسيار كمي داشته باشد. يك مطالعه از موسسه پترسون 
تخمين زده است كه حذف تعرفه ها تنها 0.3 درصد از نرخ 
تورم س��االنه را كه اكنون بيش از ۸درصد اس��ت، كاهش 
مي دهد. از يك سو هر سهم كوچكي داراي اهميت است. 

از سوي ديگر، آقاي بايدن از انجام كاري كه تسليم در برابر 
جمهوري خواهان و شايد چين به تصوير كشيده مي شود، 
بيزار است. حتي در دولت بايدن، بس��ياري تعرفه ها را به 
عنوان يك اهرم گرانبها تلقي مي كنند. محتمل ترين نتيجه 
آن تغييرات جزئي خواهد بود. تعرفه هاي قبلي آقاي ترامپ 
بر روي محصوالتي از جمله نيمه هادي ها اعمال ش��د. اما 
اين عوارض بعدها به اقالمي مانند كفش رس��يد و به طور 
مستقيم، مصرف كنندگان را تحت تاثير قرار داد. بنابراين 
حذف تعرفه ها بر روي برخي از محصوالت مصرفي تصميمي 
آسان به نظر مي رسد. فراتر از آن، مخالفت با كاهش بودجه 
نيز افزايش يافته است. براي وضع تعرفه بر روي محصوالت 
با فناوري پيشرفته يا نهاده هاي صنعتي، دولت بايدن ممكن 
اس��ت قصد داشته باشد اين تعرفه ها را در همان زماني كه 
ديگران آن را حذف مي كنند، افزايش دهد. كليت ويلمز از 
اعضاي قديمي تيم تجاري آقاي ترامپ بر اين باور است اين 
مساله كه تعرفه بر روي كدام كاالها كارآمد است و بر روي 

كدام كاالها كارآمد نيست، بايد معين شود.
اين موضوعات نشان مي دهد كه بر خالف روند چند سال 
قبل كه در چارچوب آن چين با سرعت به رشد اقتصادي 
خود ادامه مي داد و دولت ترامپ به دنبال پيدا كردن راهي 
ب��راي توقفش بود، ح��اال هر دو غول اقتص��ادي جهان، با 
معضالتي داخلي و بين المللي رو به رو هستند كه مي تواند 
اقتصاد آنها را وارد بحران كند. اگر به اين مشكالت جنگ 
روسيه و اوكراين و مشكالت اقتصادي كه كشورهاي اروپايي 
با آن مواجه هستند را نيز اضافه كنيم، به نظر مي رسد كه 
اقتصاد جهان وارد دوره جديدي از بحران شده يا الاقل براي 
جلوگيري از بروز آن نياز به اقداماتي قاطع و كوتاه مدت دارد.
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جدل هاي انحرافي
سازنده نيست

محمدج��واد ظري��ف با بي��ان اينك��ه جدل ها و 
بحث هاي انحرافي نه سازنده است نه باري از دوش 
مردم اي��ران بر مي دارد،  تصريح كرد: در ش��رايط 
كنوني همه كوشش ها بايد در جهت انسجام ملي 

و حل مسائل كنوني كشور و مردم باشد.
وزير خارجه پيشين كشورمان در صفحه اينستاگرام 
خود در مطلبي با اشاره به انتشار بخشي از سخنانش در 
يك جمع دانشگاهي و غيرخبري در يكي از رسانه هاي 
كشور و برخي حواشي به وجود آمده پس از آن در اين 
ارتباط نوش��ت:  سالم دوس��تان دنياي عجيبي است. 
در دوران مس��ووليت وزارت خارجه همراه با همكاران 
دلسوزم كوشش نموديم وظيفه گزارش نويسي شفاف 
و پاسخگويي مستمر را در حد توان به صورت كتبي و 
شفاهي و گزارش هاي شفاهي به مجلس شوراي اسالمي 
به انجام رسانيم كه آخرين نمونه آن تدوين شش جلد 
كتاب »راز سر به مهر« و ارايه بيش از 3000 گزارش و 
اسناد قابل انتشار مذاكرات برجام به مردم دالور ايران بود 
اما پس از پايان دوران وزارت، تنها به آموختن، پژوهش 
و آموزش پرداخته و از انجام مصاحبه يا حتي سخنراني 
عمومي خودداري نمودم به اميد اينكه مزاحمتي در راه 
اجراي سياست هاي مورد نظر مسووالن كنوني براي 
رفع مش��كالت مردم و ايران ايجاد نكنيم. همزمان به 
رس��م ادب، ديدار و گفت وگوي خصوصي را به ش��رح 
صريح رسانه اي نشدن مي پذيرفته ام – كه ظاهرا بايد در 
آن هم تجديدنظر كنم – متاسفانه در چند روز گذشته 
يك خبرگزاري به روش هميشگي خود در بي توجهي 
به اصول ابتدايي اخالق حرفه اي، دزدانه به بخش هاي 
تقطيع  شده اي از يك گفت وگوي دو ساعته، دانشگاهي 
و غير خبري با جمعي از اس��اتيد و دانشجويان دست 
يافته و آن را به صورت گزينشي، تحريف شده و خارج از 
موضوع بحث منتشر كرده و سپس خود و همراهانش بر 
آن متن دزدانه دستكاري شده حاشيه نگاري كرده و با 
ببر كاغذي خود ساخته به جنگ و مناظره پرداخته اند. 
از آنجا كه گفت وگو خصوصي و غيرخبري بوده، آن را 
ضبط نكرده اند ولي دوستان رسانه اي همه مي دانند كه 
متن كامل يك گفت وگوي دوساعته دست كم ۱2 هزار 
كلمه مي شود و نه متن تقطيع و تحريف شده كنوني كه با 
همه حاشيه نويسي ها كمتر از 3000 كلمه است. موضوع 
آن گفت وگو نيز برخالف ادعاي ناشران، ارايه يك تحليل 
دانشگاهي پيرامون تكثر منابع قدرت در جهان كنوني 
و اهميت روايت س��ازي از يكسو و تحليل برنامه ريزي، 
روايت سازي و مديريت رفتاري رژيم صهيونيستي به 
عنوان يك مثال از سوي ديگر بود. عالقه مندان به ببر 
واقعي – و نه كاغذي – مي توانند تفصيل بحث را در كتاب 
»دوران گذار روابط بين الملل در جهان پسا غربي« كه 
در سال ۱3۹۵ منتشر كرديم مالحظه كنند. دوستان 
گرامي، اين جدل ها و بحث هاي انفرادي نه س��ازنده 
است نه باري از دوش مردم ايراني بر مي دارد و نه برپايه 
اصل اخالقي و اسالمي و »جادلهم بالتي هي احسن« 
شكل مي گيرد لذا سال هاست اين تيرهاي ناسزا و دروغ 
را با سپر تحمل پاسخ داده ام و در شرايطي كه بايد همه 
كوشش ها در جهت انسجام ملي و حل مسائل كنوني 

كشور و مردم باشد همين روش را ادامه خواهم داد.

دشمن به دنبال
ترويج بي حيايي است

رييس ق��وه قضاييه گف��ت: امروز برخي از دش��منان 
قسم خورده نظام جمهوري اسالمي و مردم متدين ما، 
به دنبال ترويج ابتذال و بي عفتي و بي حيايي در جامعه 
هستند و پيگيري اين موضوع نياز به كار اطالعاتي دارد.

محس��ني اژه اي در ادامه با اش��اره به در پيش بودن روز 
2۱ تير، روز عفاف و حجاب، با تاكيد بر اينكه هر انسان 
پاك سرشتي اعم از مسلمان يا غيرمسلمان از حيا و عفت 
استقبال مي كند و از بي حيايي و بي عفتي گريزان است، 
اظهار كرد: در مقوله حج��اب و عفاف، همه بخش ها و 
مسووالن ذيربط اعم از دادستان، قاضي و ضابطين بايد 
در چارچوب قانون گام بردارند؛ بايد توجه داشت كه در 
اين زمينه نمي خواهيم كار هيجان��ي و زودگذر انجام 
دهيم بلكه اقدامات ما بايد متقن، مدبرانه، قانوني و توأم با 
آرامش باشد.  وي افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف 
بلكه در هر زمينه و موردي، هر بخش و نهادي اعم از نهاد 
دولتي، نهاد مقننه، قوه قضاييه يا ساير افراد و بخش ها، 
چنانچه اش��تباه كرد نبايد بر اين اشتباه اصرار ورزد و از 
اصالح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نبايد بر كار اشتباه پافشاري 
ي��ا احيانًا آن را توجيه كرد؛ اگر كار اش��تباهي در جايي 
صورت گرفت بايد در راستاي اصالح گام برداريم و احيانًا 
موضوع را اعالم كنيم. رييس قوه قضاييه در ادامه با بيان 
اينكه مردم متدين ايران اسالمي از ديرباز خود را به رعايت 
عفاف و حجاب مقيد و ملتزم مي دانستند، به سير تاريخي 
اين موضوع و اقدامات و توطئه هاي دشمنان در اين راستا 
اشاره كرد و گفت: در مقطعي از تاريخ ما، رضاخان قلدر با 
هدايت بيگانگان تالش داشت نه تنها عفاف و حجاب را از 
جامعه اسالمي ما بزدايد بلكه بي عفتي و بي حيايي را در 
جامعه ترويج كند؛ حال آنكه اين اعتقاد و التزام در ميان 
مردم ما در همه مقاطع تاريخي وجود داش��ته است كه 
عفاف و حجاب و حيا في نفسه ارزشمند است و به مثابه 
عامل بازدارنده، نس��بت به پليدي ها و جسارت ها براي 
انسان و جامعه مي باشد. رييس دستگاه قضا افزود: امروز 
نيز برخي از دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسالمي 
و مردم متدين ما، به دنب��ال ترويج ابتذال و بي عفتي و 
بي حيايي در جامعه هستند؛ پيگيري اين موضوع نياز به 
كار اطالعاتي دارد، لذا دستگاه هاي مسوول و ذيربط بايد 
مواظبت و عنايت بيشتري به اين مقوله داشته باشند و 
نسبت به كشف عوامل و دست هاي پشت پرده و جريانات 
س��ازمان يافته ترويج بي حياي��ي و بي عفتي در جامعه 
اهتمام داشته باشند. وي تاكيد كرد: اينكه چه كسي به 
عنوان يك فرد، حجاب دارد يا ندارد؛ حجابش كم رنگ 
است يا پررنگ؛ يك بحث است و توجه به آن در جاي 
خود ضروري است؛ اما شناس��ايي و كشف عوامل و 
دست هاي پشت پرده ترويج بي عفتي و بي حيايي در 
جامعه، مقوله مهمي است كه نياز به كار اطالعاتي دارد.

طرح كاهش قيمت ها
فايده اي ندارد

نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت كه بازگرداندن حقوق گمركي از چهار 
درصد به يك درصد تأثيري در كاهش قيمت كاالها از 
سوي توليدكنندگان و عرضه كنندگان ندارد. محسن 
زنگنه با اش��اره به اليحه دوفوريتي دولت براي تغيير 
حقوق ورودي كاالها گفت: اگر تغيير حقوق ورودي 
تأثيري در افزايش قيمت ها داشت قطعا تاكنون اين 
اتفاق افتاده بود؛ پ��س بازگرداندن حقوق گمركي از 
چهار درصد ب��ه يك درصد تاثيري در كاهش قيمت 
كاالها از سوي توليدكنندگان و عرضه كنندگان ندارد 
و با اين روش قيمت هايي كه افزايش پيدا مي كند به 
بهاي قبلي برنمي گردد. وي ادام��ه داد: تاثير تغيير 
حقوق گمرك��ي بر ت��ورم كاالهاي اساس��ي، دارو و 
تجهيزات پزشكي كمتر از يك درصد و براي كاالهاي 
غير اساسي حداكثر حدود سه درصد است بنابراين با 
توجه به تورم ۴0 و ۵0 درصدي، اين موضوع تأثيري 
چنداني در تورم ندارد. زنگنه همچنين توضيح داد: 
براس��اس اليحه دولت تغيير حقوق ورودي كسري 
بودجه اي حدود 2۸ ه��زار ميليارد تومان را به دنبال 
دارد ك��ه اگر دولت به دنبال جبران اين عدد از طريق 
انتشار اوراق يا استقراض از بانك مركزي باشد، بخشي 
از اث��رات كاهش تورم به عن��وان هدف دولت خنثي 
مي ش��ود و چه بسا اگر دقيق اجرا نشود اثرات تورمي 
آن بيش از تاثير آن در كاهش تورم است. اين نماينده 
مجلس در پايان تاكيد كرد: با توجه به گذشت بيش 
از چهار ماه از ابتداي س��ال اي��ن اليحه دوفوريتي به 
سودآوري مضاعف واردكنندگاني كه قيمت كاالهاي 
خود را طي اين مدت افزايش دادند منجر مي شود و در 

نهايت رانتي را نصيب واردكنندگان مي كند.

خطر بيخ گوش منطقه يورو
خطر ركود اقتصادي منطقه يورو با نزديك ش��دن 
به اوج تورم در حال افزايش است. به گزارش ايسنا، 
به گفته اقتصادداناني كه در نظرسنجي بلومبرگ 
ش��ركت كردند، با افزاي��ش احتم��ال كمبود گاز 
طبيعي و باقي ماندن تورم در س��طوح بي س��ابقه، 
خطر ركود اقتصادي در منطقه يورو در حال افزايش 
اس��ت. احتمال انقباض اقتص��ادي از 30 درصد در 
نظرس��نجي قبلي و 20 درصد قبل از حمله روسيه 
به اوكراين به ۴۵ درصد افزايش يافته است. آلمان، 
يكي از آسيب پذيرترين اعضاي بلوك ارزي در برابر 
كاهش جريان هاي انرژي روس��يه به احتمال زياد 
شاهد كاهش توليد اقتصادي نخواهد بود اما اريك 
يان ون هارن، استراتژيست در رابوبانك گفت: ما ركود 
اقتصادي را بر اساس تحريم نفتي كه قبال اجرا شده و 
تاثير افزايش قيمت نهاده بر صنعت فرض مي كنيم. 
اقتصاد آلمان در حال حاضر در حال كاهش و روند به 
وضوح نزولي است. افزايش هزينه هاي زندگي تلفات 
فزاينده اي را بر تجارت و ظهور مصرف كنندگان پس 
از دو سال همه گيري وارد مي كند. در همين حال، 
محموله ه��اي كمتر گاز از روس��يه، تهديدي براي 
تحويل انرژي در زمستان خواهد بود. پيش بيني هاي 
تورم نسبت به نظرسنجي قبلي افزايش يافته است 
اگرچه انتظار مي رود رشد قيمت همچنان به هدف 
دو درصدي بان��ك مركزي اروپا )ECB( در س��ال 
202۴ كاه��ش يابد و پاس��خ دهندگان همچنان 
شاهد اوج گيري آن در سه ماهه جاري باشند. بيزنس 
گزارش كرد، انتظار مي رود بانك مركزي اروپا نرخ 
س��پرده خود را تا پايان س��ال به 0.۷۵ درصد و در 
نشست ماه مارس به ۱.2۵ درصد افزايش دهد و قبال 
تنها در ژوئن به آن سطح رسيده است. جيمز روسيتر 
از TD Securities گفت: منطقه يورو احتماال در 
نيمه دوم سال جاري وارد يك ركود خفيف خواهد 
شد اما اين براي بازگشت تورم به هدف تعيين شده 
كافي نيست و بانك مركزي اروپا را در مسير افزايش 

تدريجي نرخ ها قرار مي دهد.

يارانه بامداد سه شنبه
واريز مي شود

س��ازمان هدفمندي يارانه ها از واري��ز يارانه تيرماه 
در س��اعت 2۴ امروز خبر داد. س��ازمان هدفمندي 
يارانه ها اعالم كرد كه يارانه نقدي كمك معيش��تي 
مرحله ۱3۷ بر اس��اس دهك بندي اعالمي از سوي 
وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، مطابق معمول 
به حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز خواهد شد و از 
س��اعت 2۴ روز دوش��نبه 20 تيرماه قابل برداشت 
اس��ت. بر همين اس��اس، در صورتي كه سرپرستان 
خانوار جزو دهك هاي اول تا س��وم هس��تند، مبلغ 
۴00 هزار تومان ب��ه ازاي هر نفر و در صورتيكه جزو 
دهك هاي چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ 300 هزار 
تومان به ازاي هر نفر به حس��اب آن��ان واريز خواهد 
ش��د.  گفتني اس��ت در صورتي كه اين سرپرستان 
خان��وار پيش از اين نس��بت به دريافت تس��هيالت 
قرض الحسنه ۱0 ميليون ريالي كرونا اقدام كرده اند، 
اقس��اط اين تس��هيالت از مبلغ واريزي به حساب 
آنان كس��ر خواهد ش��د. ضمنا به اطالع مي رساند 
در اين مرحله، برخي از سرپرس��تان خانواري كه 
يارانه نقدي آنها در ارديبهشت ماه قطع شده بود 
و درخواس��ت بازبيني خود را در س��امانه وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ثبت ك��رده بودند، 
چنانچ��ه در بازبيني انجام ش��ده توس��ط وزارت 
رفاه جزو دهك هاي اول تا نهم قرار گرفته باشند، 
يارانه تيرم��اه را مطابق دهك بندي اعالم ش��ده 
دريافت خواهند كرد. همچنين متقاضيان بازبيني 
دهك بندي اعالم ش��ده يا افرادي ك��ه يارانه آنان از 
ارديبهشت ماه ۱۴0۱ قطع ش��ده است، مي توانند 
جهت ثبت يا پيگيري درخواس��ت خود به س��امانه 
 اعالمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آدرس
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20 ميليارد دالر منابع ارزي در اختيار مردم است
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: تا ماه آينده 
هيچ درگاه پرداختي نبايد بدون اتصال به ش��بكه ماليات 
كشور باشد و يك ميليون دستگاه هاي POS باقي مانده تا 
پايان ماه جاري بايد به شبكه ماليات كشور متصل شوند. 
محمدرضا پورابراهيمي درباره فضاي اقتصادي كش��ور 
اظهار كرد: مسير حركتي كه در حوزه اقتصادي دارد جلو 
مي رود مسيري است كه مي توانيم كمك كنيم تا وضعيت 
بهتري در آينده نسبت به گذشته داشته و اميدواريم اين 
موضوع با دقت نظر دولت و كمتر اشتباه كردن اركان قوه 
مجريه بتواند با شرايط بهتري همراه شود. وي افزود: يكي 
از جاهايي كه در نظام اقتصادي كشور حائز اهميت است، 
مديريت بازار ارز است كه به شدت اثرگذار بر همه متغيرهاي 
اقصادي است و در هفته هاي اخير اقدامات مثبتي صورت 
گرفته كه مورد حمايت مجلس و كميس��يون اقتصادي 
اس��ت. پورابراهيمي عنوان كرد: در سه سال گذشته تراز 
تجاري كشورمنفي بوده و از نيمه دوم سال قبل با استقرار 
دولت سيزدهم روند تجاري تغيير جهت داده به طوري كه 
در شش ماهه دوم سال گذشته وضعيت صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال ۹۹ حدود 3۵ درصد رشد داشته كه 
اين به واسطه شرايطي بود كه در فضاي اقتصادي منطقه و 
تعامالت اقتصادي دولت ايجاد شد و طي سه ماهه اول سال 
جاري تراز تجاري حدود 2۱ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد را نشان مي دهد. نماينده مردم كرمان و راور 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تراز تجاري منفي 
در سه ماهه اول امسال مثبت شده كه خبر بسيار مهمي 
است افزود: اگر اين وضعيت در سه فصل بعدي ادامه پيدا 
كند، بعد از سه سال به يك وضعيت با ثبات در تجارت كشور 
برمي گرديم كه مي تواند در مديريت منابع و مصارف ارزي 
موثر باشد؛ چنانچه اثراتش را در حوزه سياست هاي ارزي 
كشور مي توانيم ببينيم. وي با اشاره به اينكه در سال هاي 
قبل با روش هاي غيركارشناس��ي تسويه منابع صادراتي 
انجام و انگيزه صادرات كم شده بود، گفت: در شرايط قبلي 
نرخ هاي متف��اوت را در بازار صادرات ش��اهد بوديم اما در 
حال حاضر همزمان با بهبود شرايط تراز تجاري، مديريت 
منابع ارزي هم تقويت شده و تصميم اخير بانك مركزي كه 
كميسيون اقتصادي از آن حمايت مي كند درخصوص بازار 
توافقي ارز است كه كمك مي كند هم انگيزه براي صادرات 
بيشتر شده و هم محدوديت هاي ناشي از تسويه ارزي را به 

حداقل رسانده و ظرفيتي ايجاد مي كند كه ازطريق منابع، 
كاالهاي مورنياز كشور تامين شود و رويكرد جدي است 
كه بخشي از التهابات بازار ارز را تا حد زيادي مديريت كند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: جذب منابع ارزي خارج از ش��بكه رسمي مبادالت، 
يكي ازموضوعات مهمي است كه پيشنهاد داديم از طريق 
بانك ه��اي دولتي و غيردولتي به ص��ورت عامليات براي 
بانك مركزي منابع ارزي را جم��ع آوري كنند. وي ادامه 
داد: پيشنهاد اين است تضامين بانك مركزي براي تسويه 
سپرده هاي ارزي با ارز ارايه شود زيرا تجربه تلخي از دولت 
نهم و دهم داريم كه تسويه تعهدات ارزي با نرخ هاي ريالي 
بود و به شدت اثر منفي گذاشت زيرا تصميم غيركارشناسي 
بود و به ش��دت به اعتماد عمومي آسيب زد. پورابراهيمي 
افزود: برآورد اين است بيش از 20 ميليارد دالر منابع ارزي 
در دست مردم باشد كه اگر به چرخه جريان اقتصادي كشور 
برگردد، به مديريت نرخ ارز در اقتصاد كشور كمك زيادي 
مي كند. وي تصريح كرد: بايد تضمين سپرده هاي ارزي را 
توسط بانك مركزي ش��اهد باشيم و مقدار و نوع ارزي كه 
سپرده مي شود، همان در زمان تعديه در اختيار مردم قرار 
گيرد و نرخ سود جذابيت ويژه اي داشته باشد كه بازار ارز از 
اين جهت مي تواند تقويت شود. نماينده مردم كرمان و راور 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بخشي از مديريت 
بازار ارز مربوط به اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز است، گفت: بخش عمده اي از كاالهاي موردنياز كشور 
از مجاري غيررسمي تامين مي ش��ود كه قسمت زيادي 
قاچاق كاال است و اجراي قانون جديد كه اخيرا ابالغ شده، 
در مديريت بازار بسيار حائز اهميت است. وي اظهار كرد: 
قانون جديد مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز نزديك به چهار 
سال در كميس��يون زمان برد و تمامي اشكاالت پوشش 
داده شده و اجراي اين قانون مي تواند يكي از عوامل بسيار 
مهم در جلوگيري از اختصاص ارز به بازار غيررسمي براي 
قاچاق كاال به كشور باشد و اگر جامع و كامل قانون را اجرا 
كنيم، در شبكه رسمي در اختيار رويكرد تصميم گيري 
حاكميت قرار مي گيرد. پورابراهيمي در بخش ديگري از 
س��خنانش اظهار كرد: در بحث دسترسي به منابع ارزي 
كش��ور خبرهاي خوبي داريم و نزديك به دو ميليارد دالر 
منابع ارزي در كشورهاي همسايه بابت مطالبات آزاد شده 
و در اختيار بانك مركزي قرار گرفته و با پيگيري هاي دولت 
و بانك مركزي قرار است بخش ديگري از منابع بلوكه شده 
ايران آزاد شود و در راستاي نگاه تعاملي دولت با كشورهاي 
اطراف، عرضه منابع در حوزه ارز دارد تقويت مي شود. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به فروش نفت و پايان 
اثر تحريم ها بر فروش آن گفت: ايران با تحريم و بدون تحريم 
دارد به جايگاه خود در فروش نفت برمي گردد و بسياري 
از كشورها در تحريم ها از امريكايي ها تبعيت نمي كنند. 
وي اظهار كرد: »ريچارد نفي��و« پدر تحريم هاعليه ايران 

اخيرا اظهارنظر كرده تحريم هايي كه عليه ايران طراحي 
كرده بوديم سال هاي قبل شكست خورده و پيشنهاد داده 
تحريم ها براي مدتي رها شود تا ايران فضاي بدون تحريم را 
تجربه كند و بعد دوباره تحريم شود. پورابراهيمي در ادامه 
عنوان كرد: با توجه به شرايط كشور، نگاه دولت سيزدهم نگاه 
به حل مشكالت اقتصادي با رويكرد توانمندسازي داخلي 
است اما از سوي ديگر نيز قطعا پيگير مذاكرات هسته اي 
به جد هس��تيم و ذره اي از منافع ملي كوتاه نخواهيم آمد 
و اين پيگيري با تالش مجدانه و توانمندس��ازي داخلي 
منافاتي ندارد. وي اظهار كرد: مديريت ارز خانگي در كشور 
با تضامين بانك مركزي و نرخ هاي س��پرده ارزي جذاب، 
بازار توافقي ارز، روند مثبت ت��راز تجاري و ... عالمت هاي 
خوب نظام اقتصادي است و بازار ارز به تدريج دارد از فضاي 
رواني و سياسي به فضاي منطقي تبديل مي شود و عالمت 
مثبتي در فضاي تخصصي كشور است. پورابراهيمي افزود: 
هر چه بتوانيم طرف عرضه را تقويت و تقاضا مديريت شود، 
ش��رايط بهتر مي ش��ود؛ اكنون تقاضاي كاذب در بازار ارز 
مطرح است كه قيمت را باال مي برد. نماينده مردم كرمان و 
راور در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: بخشي عوامل 
انتظاري و سوداگري و بخشي واقعيت اقتصاد است كه ناشي 
از سياست هاي ارزي و جوانب آن و نرخ تورم در اقتصاد است 
و اگر دولت نرخ تورم در اقتصاد را مهار نكند، رابطه كاهش 
ارزش پول ملي با ارزهاي خارجي مي تواند اس��تمرار پيدا 
كند و حتما در اين صورت، مي تواند نرخ ارز كاهش يابد و 
شدني است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در بخش 
ديگري از س��خنانش بيان كرد: دشمن به دنبال ايجاد 
فضاي ياس و نااميدي به واسطه شرايط اقتصادي در جامعه 
است؛ اينكه مردم را نسبت به گذشته نااميد از عملكرد 
اقتصادي و نس��بت به آينده مايوس كنند اما علي رغم 
اين وضعيت ها، در طول ۹ ماهه استقرار دولت سيزدهم 
با وجود آنكه اشكاالتي در عملكرد داريم، اما با اقدامات 
اصالحات ساختاري در درون نظام اجرايي كشور، اقتصاد 
ايران مسير كامال شفافي را دنبال مي كند. وي تاكيد كرد: 
نبايد خطا كنيم و تاكيد داريم تيم اقتصادي دولت بايد 
با دقت تصميم گيري و مسير برنامه ريزي را جلو ببرند و 
اگر همين نگاه تحول و اعتقاد به توانمندسازي داخلي كه 
تاكيد مقام معظم رهبري است، دنبال شود منجر به بهبود 

عملكرد اقتصادي در ماه هاي آينده خواهد شد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
در پيامكي هشدار داده است: عرضه، حمل يا نگهداري 
ارِز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود 
توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا موسسه مالي 
اعتب��اري داراي مج��وز از بانك مرك��زي، قاچاق ارز 

محسوب مي شود.

    آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۲۹ هزار تومان 

روز دوشنبه ، ۲0 تيرماه 1401 قيمت دالر در بازار آزاد 
به 31380 توم��ان و اونس جهاني طال به 1736 دالر 
كاهش يافت و به دنبال سكه به 15 ميليون و 170 هزار 

تومان رسيد. 
همچنين معامالت توافقي دالر دوشنبه ، ۲0 تيرماه 
در كانال ۲۹ هزار تومان ش��روع شد. اواخر خردادماه 
كه بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز در تعامل با 
كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان 
به اين جمع بندي رسيد كه بازار توافقي عرضه و تقاضا 
راه اندازي شود. سپس امكان معامالت توافقي ارز در 
صرافي ها و بازار متشكل ارزي فراهم شد. در نخستين 
ساعت هاي شروع فعاليت بازار توافقي بازار ارز، نرخ دالر 
با قيمت ۲۹ هزار و 300 تومان و با حجم 30 هزار معامله 
شد. در صرافي هاي بانكي نيز دالر 31هزار و 450 تومان 

و يورو ۲ هزار و 135 تومان داد و ستد مي شود

    نوسان دالر در قيمت ۲۷ هزار تومان 
در صرافي هاي بانكي 

قيمت فروش دالر دوش��نبه، ۲0 تيرم��اه 1401 در 
صرافي هاي بانكي با 17 تومان افزايش نسبت به روز 
كاري گذشته )شنبه، 18 تيرماه( به قيمت ۲7 هزار و 
۹0۹ تومان معامله شد. نرخ فروش يورو در صرافي هاي 
بانكي با ۲1 تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته 
۲8 هزار و 803 تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر 
توسط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار و 63۲ تومان و نرخ 

خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و 516 تومان اعالم شد.
عالوه بر اين، بهاي فروش دالر در بازار متش��كل ارزي 
۲7 هزار و ۹۲4 تومان و نرخ فروش آن ۲8 هزار و 177 
تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۲8 هزار و 460 تومان و نرخ فروش آن نيز ۲8 هزار 
و 71۹ تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در 
معامالت، حواله يورو به قيمت ۲6 هزار و 708 تومان 
فروخته و حواله دالر به به��اي ۲6 هزار و ۲04 تومان 

معامله شد.

    افت ۲۰۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه طرح جديد با 50 هزار تومان 
كاهش نسبت به روز كاري گذشته، 15 ميليون و 150 
تومان داد و ستد شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 14 ميليون و ۲00 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه هشت ميليون و ۲00 هزار تومان، ربع سكه 
پنج ميليون و ۲00 هزار تومان و سكه يك گرمي سه 

ميليون تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 3۹5 هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال 6 ميليون و 45 هزار تومان شد.قيمت 
اونس جهاني طال با پنج دالر كاهش يك هزار و 737 

دالر و 43 سنت بود.

    دالر دربرابر ين ركورد ۲۴ ساله را شكست
پس از اينكه انتخاب��ات قدرتمند ائتالف محافظه كار 

حاكم ژاپن نشان داد كه هيچ تغييري در سياست هاي 
پولي رخ نمي دهد، دالر به باالترين سطح ۲4 سال اخير 
در برابر ين صعود كرد و ترس از رشد جهاني به افزايش 
ارزش ارز ام��ن اياالت متحده كم��ك كرد. به گزارش 
بيزنس، دالر در معامالت صبحگاهي تا 137.۲8 ين 
صعود كرد كه قوي ترين رقم از اواخر سال 1۹۹8 بود 
س��پس اندكي كاهش يافت و آخرين بار با 0.6درصد 
افزايش به 136.۹3 رسيد. دالر در برابر يورو همچنان 
قدرت خود را حفظ كرد و يورو با 0.34 درصد كاهش 
به 1.0151 دالر رسيد يعني به پايين ترين سطح ۲0 
ساله خود بازگشت و شاخص دالر 0.36 درصد رشد 
كرد. رودريگو كاتريل، استراتژيست ارزي در بانك ملي 
استراليا گفت: »دالر در سراسر جهان در حال تقويت 
است و اختالف دالر در برابر ين اين حركت را رهبري 

مي كند«.
وي گفت كه دور شدن سرمايه گذاران از دارايي هاي 
پرريس��ك تر به طور كلي از دالر حمايت مي كند، در 
حالي كه ين به ويژه ب��ه دو دليل بازدهي باالي معيار 
اياالت متحده و نتايج انتخابات يكش��نبه كه نش��ان 
مي دهد هيچ تغييري در سياست اقتصادي انبساطي 
ژاپن وجود نخواهد داش��ت، تحت فش��ار قرار گرفته 
است. سياس��ت بانك مركزي ژاپن مبني بر ثابت نگه 
داشتن بازدهي شاخص ژاپن براي حمايت از اقتصاد، 
در كنار نرخ هاي بهره باالي اياالت متحده، عامل اصلي 
ضعف اخير ين بوده و افزايش قيمت ها باعث خش��م 

مصرف كنندگان شده است.
با اين حال، ائتالف به رهبري حزب ليبرال دموكرات 
)LDP( و نخس��ت وزير، فوميو كيشيدا، كرسي هاي 
مجلس نمايندگان خود را در انتخابات روز يكش��نبه 
افزاي��ش داد و كاتريل گفت كه اين مي تواند مقداري 
از فش��ار براي تغيير مسير را كاهش دهد.غير از ژاپن، 
ترس  در مورد چش��م انداز رشد جهاني، به ويژه زماني 
كه بانك هاي مركزي به دنبال مهار تورم سرس��ام آور 
هستند، جريان ها را به سمت پناهگاه هاي امن سوق 

داد.
تحليلگران باركليز در يادداشتي به مشتريان گفتند: 

»ارزش دالر مي تواند همچنان باال بماند تا زماني كه 
ريس��ك هاي مربوط به افزايش تورم جهاني، امنيت 
انرژي اروپا و چش��م انداز رش��د چين برطرف شود«. 
شاخص بهاي مصرف كننده )CPI( اياالت متحده در 
اين هفته بخش مهمي از پازل خواهد بود زيرا فدرال 
رزرو در م��ورد افزايش نرخ بهره بي��ن 50 تا 75 واحد 
پايه قبل از نشست جوالي تصميم مي گيرد. داده هاي 
CPI اياالت متحده در روز چهارشنبه منتشر مي شود 
و بازارها احتماال باال بودن نرخ را به عنوان نشانه اي تعبير 
مي كنند كه فدرال رزرو اياالت متحده براي مبارزه با 
تورم به افزايش ش��ديدتر نرخ ها نياز دارد. شايان ذكر 
است، بازدهي 10 ساله اياالت متحده با حفظ سود خود 
نسبت به هفته گذشته آخرين بار در 3.087 درصد بود.

با توجه ب��ه افزايش تورم در بس��ياري از نقاط جهان، 
افزايش نرخ بهره طي اين هفته از سوي بانك مركزي 
نيوزيلند در روز سه شنبه و بانك مركزي كانادا در روز 
پنجشنبه انتظار مي رود. نگراني هاي انرژي باعث شد 
كه يورو در مقايسه با دالر بيش از دالر با مشكل مواجه 
شود و روز دوش��نبه با 0.85 پنس بريتانيا و 13۹ ين 
معامله مي شد، درست باالتر از سطح روز جمعه گذشته 
كه به پايين ترين حد خ��ود از اواخر ماه مه در برابر هر 

دو ارز رسيد.
در جديدترين نگراني براي اقتصاد اروپا، بزرگ ترين 
خط لوله گاز روسيه به آلمان تعمير و نگهداري ساالنه 
را از دوش��نبه آغاز مي كند. انتظ��ار مي رود جريان ها 
به مدت 10 روز متوقف ش��ود اما دولت ه��ا، بازارها و 
ش��ركت ها نگران تمديد تعطيلي به دليل جنگ در 
اوكراين هس��تند. رويداد اصلي اقتص��ادي ديگر اين 
هفته، داده هاي توليد ناخالص داخلي س��ه ماهه دوم 
چين در روز جمعه است و س��رمايه گذاران به دنبال 
نشانه هايي هس��تند كه بيان مي كند اقتصاد چين به 
چه ميزان تحت تاثير قرنطينه هاي كوويد قرار گرفته 
است. بريتانيا داده هاي توليد ناخالص داخلي سه ماهه 
دوم خود را روز چهارشنبه منتشر خواهد كرد اما توجه 
بيشتر به انتخاب نخست وزير بعدي حزب محافظه كار 

متمركز شده است.

    دالر خريداران خارجي را از طال دور كرد
قيمت جهاني طال دوش��نبه ثابت بود زيرا ارزش دالر 
امريكا بر تقاضا براي شمش با قيمت دالر فشار آورد و 
آن را نزديك به پايين ترين سطح ۹ ماهه هفته گذشته 
نگه داشت. بهاي هر اونس طال تا ساعت 8 صبح به وقت 
شرقي با 1.1 درصد كاهش به 1741 دالر و 50 سنت 
رسيد و طالي امريكا نيز با 0.06 درصد كاهش به 174۲ 

دالر و 50 سنت رسيد.
ارزش دالر در روز جمع��ه به باالترين س��طح خود در 
حدود ۲0 سال گذشته رسيد و خريداران خارجي را از 
طال دور نگه داشت. مت سيمپسون، تحليلگر ارشد بازار 
در سيتي ايندكس گفت: در حالي كه قيمت طال زير 
1753 دالر در هر اونس باقي مي ماند، به نظر مي رسد 
كه به سمت 17۲0 دالر در حال حركت است. اگرچه 
با توجه به روند نزولي كلي، مقداري حمايت در حدود 
1730 دالر وجود دارد، هر صعودي در بهترين حالت 

احتماال يك اصالح است.
طال در روز جمعه چهارمين اف��ت هفتگي متوالي را 
ثبت كرد كه چند جلسه قبل به پايين ترين حد خود از 
اواخر سپتامبر رسيده بود زيرا تحت تاثير صعود دالر 
و شرط بندي براي افزايش شديد نرخ بهره كه پس از 
داده هاي ش��غلي در اياالت متحده بيشتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
سيمپس��ون گفته اس��ت كه طال حركت بزرگي به 
پايين تر داشته است و به نقطه اي مي رسد كه بازار 
ني��از به توقف دارد و اين همان چيزي اس��ت كه ما 
در حال حاضر روي طال مي بينيم. رافائل بوستيك، 
رييس بانك فدرال رزرو آتالنتا گفت كه از افزايش 
س��ه چهارم درص��دي ديگر نرخ بهره در نشس��ت 
سياست گذاري بعدي فدرال رزرو در اواخر اين ماه 
كامال حمايت مي كند. بر اس��اس گ��زارش رويترز، 
بازدهي شاخص 10 ساله خزانه داري اياالت متحده 
نزديك به باالترين سطح يك هفته گذشته جلسه 
قبل ثابت ماند و بر طال تاثير گذاشت. نرخ بهره باالتر 
و بازده اوراق، هزينه فرصت نگهداري ش��مش غير 

بازده را افزايش مي دهد.
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سراب شوك درماني
يعني چه كه تصميمات س��خت در پيش داريم؟ 
اي��ن حرف ها يعني چه؟ ش��نيدن اين حرف ها از 
يك دولت زيبنده نيست. زيبنده اين است كه شما 
يك برنامه ارائه بدهيد و قبل از ابالغ ناگهاني اجازه 
بدهيد دانشگاه ها و حيطه هاي كارشناسي آن را 
بررسي و ارزيابي كرده باشند. من صريح مي گويم 
كه تحت اين عنوان و اين ش��يوه هر كاري كنيد، 
محكوم به شكست خواهد بود. چرا به اعتماد مردم 
اهميت نمي دهيد؟ چرا فرآيندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع را ش��فاف نمي كني��د؟ يك بار 
مي گويند مي خواهي��م جراحي كني��م، يك بار 
مي گوين��د مي خواهيم تصميم س��خت بگيريم. 
هانا آرنت مي گويد هر وقت يك سياستگذار براي 
تنظيم معيشت مردم خود از تعابير فيزيولوژيك 
يا بيولوژيك استفاده كرد، از يك شوك فاجعه ساز 
بترس��يد. تصميم گيران لطفا به جاي اين تعابير 
برنامه خود را ارائه كنند و آن را به صورت كودتايي 
اج��را نكنند كه بعدا هم يك كس��ي بگويد خواب 

ماندم و ديگري بگويد خبر نداشتم. 

  برگش�ت از تصمي�م غل�ط بازگرداننده 
اعتماد بين مردم است

مومني در ادامه بيان كرد: ش��ما خطاهاي بزرگي 
كرديد و يك شوك چند اليه تضعيف ارزش پول 
ملي را در سند بودجه 1401 گنجانده ايد. همان 
موقع گفتيم بزرگ ترين بازنده ريالي اين ماجراها 
شما خواهيد بود. چه شد كه همان روزهاي اولي 
كه گوش��ه هايي از آثار ش��وك ارزي نمايان شد، 
يارانه نقدي را چند برابر ش��د؟ م��ن صميمانه و 
خاضعانه تقاضا مي كنم كه اگر براي ش��ما محرز 
شده است كه هر روز بايد به نيروهاي نظامي خود 
آماده باش بدهيد يا هر روز به فكر س��رويس هاي 
جديدي باش��يد كه ب��ار مالي براي ت��ان دارد، از 
تصميمات غلط تان برگرديد. برگشت از تصميم 

غلط بازگرداننده اعتماد بين مردم است. 
اين استاد دانشگاه همچنين به مساله تنظيم گري 
پرداخ��ت و گفت: ب��راي اينكه ببيني��د اوضاع و 
احوال زندگي روزمره مردمي كه از 1384 تاكنون 
دائما كيفيت كاهش��ي داشته اس��ت. به نامه دوم 
اقتصاددان ها به حس��ن روحاني ن��گاه كنيد؛ در 
آن نامه با اس��تناد به داده هاي رسمي نشان داده 
شده بود كه در س��ال 13۹6 اندازه موجودي انبار 
بنگاه هاي توليدي ايران به قله توليدي خود رسيده 
است. معناي آن، اين است كه بخش بزرگي از مردم 
نمي توانن��د مايحتاج خود را با قيمت تمام ش��ده 
محصول با پاي��ه دالر 3 هزار توماني را تهيه كنند. 
ما با پديده ركود تورمي دست به گريبان هستيم. 
يعني اين سياست هاي تورم زا در همان زمان كه 
قيمت مايحتاج مورد ني��از براي بقاي مردم را باال 
مي برد، بخش زي��ادي از نان آوران را از اش��تغال 
محروم مي كند. همين االن نرخ مشاركت ما در حد 
بحراني است. نزديك به دو سوم جمعيت در سن 
فعاليت ما هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. چقدر 
غم انگيز اس��ت كه رسانه هايي كه مسووليت ملي 
سنگين تري دارند، در اين رابطه سهل انگاري هاي 

بيشتري دارند.

  نيروهاي ش�ريف كم نيس�تند؛ آنه�ا را به 
چاپلوس ها ترجيح بدهيد

وي در پايان س��خنان خود گف��ت: بودجه دولت 
از س��ال 13۹6 تا آغاز 1401، 430 درصد رشد، 
قيم��ت دالر آزاد 640 درصد رش��د و قيمت دالر 
رسمي 670 درصد رش��د داشته است. در همين 
دوره، قيمت مسكن 740 درصد رشد، قيمت برنج 
740 درصد رش��د، روغن خوراكي 1740 درصد 
رشد و قيمت غالت 1300 درصد رشد كرده است. 
براي اينكه قله اين ناترازي را ببينيد، يعني دولت 
در عرضه كاالهاي عمومي خود ناتوان بوده و قادر 
نيست بر اساس ميثاق قانون اساسي به آموزش، 
تغذيه، س��المت و... مردم اهتمام ب��ورزد. از همه 
ناتراز تر روند تحوالت دستمزد حقوق بگيران است 
كه رش��د آن در همين دوره زير 400 درصد بوده 
اس��ت. در رفتارهاي مربوط به بازار سهام، در اين 
دوره ارزش سهام هاي بنگاه هاي شيميايي 1700 
درصد رشد و ارزش سهام بنگاه هاي كاني و فلزي 
3۲50 درصد رش��د داشته است. آيا نمي خواهيد 
يك متخصص با ش��رافت را بياوريد تا داللت هاي 
سياس��ي - اقتصادي اين ش��رايط را شرح بدهد؟ 
وقتي كه رانت��ي معدني ها رش��د مي كنند، يك 
فري��ب بزرگ تر وجود دارد كه آن، اين اس��ت كه 
سقوط و ورشكستگي بخش بزرگي از واحدهاي 
صنعتي كوچك و متوسط در اين چارچوب پنهان 
مي شود. چرا كه آنها مي گويند صنعت رشد كرده 
و همه واقعي��ت را نمي گويند. اينه��ا حوزه هايي 
هستند كه نيازمند تنظيم گري هستند. ماليات ها 
نس��بت به س��ال 1400 در قانون 1401 بيش از 
۲ برابر شده است اما س��هم ثروتمندان از ماليات 
پرداختي كاهش پيدا كرده است. ماليات بر درآمد 
و مصرف مردم در س��ال هاي 13۹6 تا 1401 به 
ترتيب 460 و 410 درصد رشد كرده اما ماليات بر 
مستغالت 180 درصد رشد داشته است. مضمون 
تسخيرشدگي را مي توان از اين دريچه ها مي توان 
بررس��ي كرد. كارشناسان و مش��اوران با شرافت 
مس��ووالن اقتصادي كشور يك گزارشي از كتاب 
فروپاشي هدي صابر را به اين عزيزان بدهند چرا 
كه او نش��ان داده كه بر اساس اسناد رژيم پهلوي، 
در س��ال هاي ميان��ي دهه 1350، هش��دارهاي 
كارشناسي آنجايي كه تصميم گيرها مي خواستند 
منافع ش��خصي خود را قرباني بقاي رژيم حاكم 
كنن��د، اثر نمي ك��رد. همين االن چه در س��طح 
دانشگاه ها و چه در س��طح كارشناسي، نيروهاي 
شريف كم ندارند لذا خاضعانه درخواست مي كنم 

كه آنها را به چاپلوس ها ترجيح بدهيد.

آغازمعامالتتوافقيدالردركانال۲۹هزارتومان

افزايش۲۴۱تا۳۶۷درصديقيمتانواعروغن

حمل يا  نگهداري  ارز فاقد صورتحساب  معتبر، قاچاق است

تغيير قيمت كاالهاي اساسي در يك سال گذشته بين ۳۹ تا ۱۱۵ درصد
بررسي قيمت كاالهاي اساسي در ابتداي تير نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل نش��ان مي دهد كه قيمت 
كاالها در يك سال گذش��ته بين هشت )تيرآهن( 
ت��ا 367 )روغن مايع آفتابگ��ردان معمولي( درصد 

افزايش يافته است.
بر اس��اس گزارش كارگروه رصد و پايش قيمت اقالم 
اساسي و پر مصرف بازار كشور منتهي به اول تير كه از 
سوي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
منتشر ش��ده، قيمت 5۲ قلم كاال در ۹ گروه بررسي 

شده است.

    افزايش ۳۹ تا ۱۱۵ درصدي قيمت 
محصوالت پروتئيني

بر اساس اين گزارش قيمت گروه محصوالت پروتئيني 
شامل گوش��ت مرغ، تخم مرغ، گوش��ت گوسفند و 
گوساله و گوسفند و گوساله زنده دراول تيرماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بين 3۹ تا 115 درصد 

افزايش يافته است. 
طي يك سال گذشته قيمت هر كيلو گوشت گوساله با 
61 درصد افزايش به حدود 187 هزار تومان، هر كيلو 
گوشت گوسفندي با 4۲ درصد افزايش به بيش از 180 
هزار تومان و هر كيلو گوش��ت مرغ تازه با 101 درصد 

افزايش به 5۲ هزار و 400 تومان رسيده است.
همچني��ن در اين مدت قيمت هر كيلو گوس��اله و 
گوس��فند زنده 57 و 3۹ درصد افزايش يافته است. 
اما بيش��ترين افزايش قيمت در گ��روه محصوالت 
پروتئيني مربوط به تخم مرغ اس��ت كه قيمت هر 
كيلو از آن 115 درصد افزاي��ش به حدود 38 هزار 

تومان رسيده است.

گروه لبنيات ش��امل انواع شير، پنير و كره نيز در يك 
سال گذشته بين 78 تا 15۲ درصد افزايش يافته كه 
بيش��ترين افزايش مربوط به شير خام در دامداري به 
قيمت 1۲ ه��زار و 700 تومان ب��ه ازاي هر ليتر بوده 
است. بر اين اس��اس قيمت هر كيلو شير پاستوريزه 
بطري كم چرب و ش��ير استريل پاكتي نيز به ترتيب 
با ۹۹ و 78 درصد افزايش نس��بت به تير سال قبل به 
نزدي��ك به ليتري 1۹ ه��زار و 500 و ۲0 هزار و 100 
تومان رسيده است. قيمت پنير 400 گرمي و كره 100 
گرمي پاستوريزه نيز با افزايش 133 و 105 درصدي 
طي يك سال گذش��ته به حدود ۲1 و 13 هزار تومان 

رسيده است. 

    قيمت شكر بيش از ۲ برابر شد
افزاي��ش قيمت گروه قند، ش��كر و چاي نيز طي يك 
سال گذش��ته ۲6 تا 10۲ درصد بوده اس��ت. در اين 
مدت قيمت ه��ر كيلو قند 8۲ درصد، ش��كر فله 7۲ 
درصد، شكر بسته بندي 10۲ درصد و انواع چاي بين 
۲6 تا 33 درصد افزايش يافته اس��ت. بنابراين در اول 
تير امسال قيمت هر كيلو قند به حدود 31 هزار تومان، 
شكر ۲6 هزار تومان و چاي به 14۲ تا 147 هزار تومان 

رسيده است.

    افزايش ۲۴۱ تا ۳۶۷ درصدي قيمت 
انواع روغن 

در اين مي��ان از بين انواع روغ��ن، قيمت روغن نيمه 
جامد 4.5 كيلويي با ۲41 درصد افزايش در يك سال 
گذش��ته به حدود 345 هزار تومان رسيده است. اما 
قيمت روغن مايع آفتابگردان معمولي و سرخ كردني 

367 و 363 درصد افزايش يافته و به بيش از 63 هزار 
تومان رسيده است. بررسي قيمت گروه كااليي غالت 
و حبوبات شامل انواع برنج، ماكاروني و حبوبات در يك 
سال گذشته نيز حاكي از افزايش ۲8 تا ۲01 درصدي 

قيمت اين كاالهاست. 
بر اين اس��اس برن��ج ايراني يعني هاش��مي و طارم با 
1۹0 و ۲01 درصد افزايش طي اين مدت به ميانگين 
110 هزار تومان رس��يده، اما اي��ن افزايش قيمت در 
برنج خارجي ش��امل هندي و پاكستاني كمتر يعني 
ح��دود 58 و 5۹ درصد بوده و قيمت اين دو محصول 
در تير ماه امسال به حدود 37 و 40 هزار تومان رسيده 
است. قيمت ماكاروني 500 گرمي نيز با 168 درصد 
افزايش در اين م��دت به حدود 16 هزار و 800 تومان 

رسيده است. 

    محدوده قيمت حبوبات
از بين انواع حبوبات نيز در يك س��ال گذشته قيمت 
عدس، لوبيا چيتي، نخود و لپه، به ترتيب 84، 68، 64 
و ۲8 درصد افزايش يافته است. به طوري كه در ابتداي 
ماه جاري قيمت انواع حبوبات ياد شده در محدوده 50 

تا 6۲ هزار تومان بوده است. 
گ��روه مورد بررس��ي بعدي در گ��زارش انجمن ملي 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان ميوه، صيفي و مواد 
غذايي است كه طي يك سال گذشته بين 31 تا 144 
درصد افزايش قيمت داش��ته اند. بيش��ترين افزايش 
قيمت در اين گروه، در مدت ياد شده مربوط به سيب 
زميني است كه با افزايش 144 درصدي نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به 16 هزار و 500 تومان رسيده و بعد 
از آن رب گوجه فرنگي با 13۲ درصد و پياز زرد با 101 

درصد افزايش نسبت به سال قبل در رتبه دوم و سوم 
قرار مي گيرن��د. قيمت اين دو محصول در ابتداي تير 
به حدود ۹۹00 و 37 هزار و 700 تومان رسيده است. 
از بين س��اير ميوه، صيفي و مواد غذايي در يك سال 
گذشته قيمت خرما مضافتي  88درصد، سيب قرمز و 
زرد 80 و 76 درصد و گوجه فرنگي 78 درصد افزايش 

يافته است. 
گفتني اس��ت از ۲۲ ارديبهش��ت امس��ال ارز دولتي 
كاالهاي اساسي حذف و يارانه نقدي جايگزين آن شد 
و علت افزايش قيمت كاالهاي اساسي نسبت به سال 

گذشته همين موضوع است.

    شوينده چقدر گران شد؟
در گ��روه ش��وينده ها نيز قيمت انواع پودر دس��تي و 
ماش��يني 35 و 43 و دس��تمال كاغذي 5۲ درص��د 
افزايش يافته، به طوري كه قيمت انواع پودر 500 گرمي 
در ابت��داي تير حدود 13 تا 17 ه��زار تومان و قيمت 
دستمال كاغذي ۲00 برگ حدود 1۲ هزار تومان بوده 
است.قيمت كاغذ آ چهار بسته بندي نيز نيز در مدت 
ياد شده 6۲ درصد افزايش يافته و قيمت بسته 500 
عددي اين محصول به 107 هزار تومان رسيده است.

همچنين بررس��ي قيمت گروه مصالح س��اختماني 
طي يك سال گذش��ته حاكي از افزايش هشت تا 77 
درصدي قيمت تير آهن، ورق سياه، ميلگرد، گچ سفيد 

و سيمان خاكستري است.
در اين ميان در گ��روه تاير و روغن موتور نيز طي يك 
سال گذشته ش��اهد افزايش 14 تا ۲0 درصدي انواع 
الستيك خودروهاي داخلي و همچنين افزايش 101 

و 10۹ درصدي انواع روغن موتور هستيم. 

سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس
درگفتوگوبا»تعادل«:

غالمرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با »تعادل«، درباره مزيت 
راه اندازي سامانه موديان مالياتي معقتد است: ما در ايران 
همواره با فرارهاي مالياتي كوچك و بزرگي مواجه بوده 
و هستيم، فرار مالياتي يكي از دغدغه هاي بزرگ نظام 
ماليات ستاني است. در واقع در شناسايي موديان مالياتي 
و اعمال ماليات عادالنه و منصفانه خيلي موفق نبوده ايم. 
به طور كلي، بايد هزينه هاي جاري كشور از طريق ماليات 
تامين شود اما اين روند بايد كامال عادالنه باشد، يعني 
افراد بر اساس كسب و كار و بر اساس قانون مالياتشان را 
پرداخت كرده و در مقابل از دولت خدمات دريافت كنند. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه افزود: ما تاكنون فرمولي كه با آن همه موديان را 
شناسايي كنيم، نداشته ايم اما با راه اندازي سامانه موديان 
مالياتي توان جمع آوري اطالعات كافي، صحيح و قابل 
اتكا از همه موديان مالياتي در كشور را خواهيم داشت. 
كساني كه در كشور كسب و كار قانوني انجام مي دهند 
بايد اطالعاتشان در سامانه موديان مالياتي ثبت و در عين 

حال اين اطالعات قابل اتكا باشد. 
مرحبا در ادامه با بيان اينكه در مجموع راه اندازي سامانه 
موديان مالياتي اقدام درستي است ولي بايد در راهبري 
و ورود اطالعات دقيق عمل كند، افزود: سامانه موديان 
مالياتي توان شفاف سازي جريان كاال در كشور را دارد. 
همچنين توان مبازره با قاچاق كاال را هم دارد. استفاده 
از خدمات الكترونيك در امور مالي به شفافيت اقتصادي 
كمك مي كند؛ البته به شرطي كه نظارت هاي دقيقي 

هم باشد و اطالعات صحيح وارد شود. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي درباره ميزان كاهش 
فساد در سيستم اخذ ماليات نيز گفت: نمي توان ادعا 
كرد كه سيستم ماليات ستاني كامال آلوده است كه اين 
مساله طبيعي است، چرا كه به طور كلي نظام مالياتي ما 
تاكنون به روز نشده است. در خصوص سامانه موديان 
نيز علي رغم همه مزايا قطعا معايبي هم دارد كه قطعا 

بايد برطرف شود. 
نماينده مردم آستارا در مجلس همچنين تاكيد كرد: ما 
مي توانيم از راه هاي مختلف براي اخذ ماليات استفاده 
كنيم كه به موديان فش��ار وارد نش��ود و عدالت در اين 
خصوص برقرار باشد. در عين حال، بايد با اين سيستم 
به گونه اي با فساد و فرار مالياتي مبارزه كرد كه اين فساد 
به حداقل برسد اما اين فساد را هيچگاه نمي توان به صفر 
رساند. در هيچ سيستمي اين موضوع صدق نمي كند اما 
مي تواند آن را به ميزان قابل قبولي رساند و در آن مقطع 
زماني مي توان ادعا كرد كه سيستم مالياتي ما پاك است. 
مرحبا درباره ميزان تاثير گذاري اين س��امانه بر ايجاد 
درآمد پايدار و كمك به رفع كس��ري بودجه دولت هم 
گفت: نبايد تصور كرد ك��ه با درآمد مالياتي به تنهايي 
هزينه دولت تامين مي ش��ود، زيرا ماليات فقط يكي از 
راه هاي كس��ب درآمد براي دولت است. ماليات زماني 
مي تواند يك درآمد پايدار باشد كه اقتصاد نيز پويا باشد.

هر چه توليد ثروت بيشتر باشد، توليد ناخالص ملي نيز 
افزايش مي يابد در عين حال به همان اندازه نيز درآمد 

باالتر مي رود.
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: 
س��امانه موديان به تنهايي نمي تواند كسري بودجه را 
كاه��ش دهد اما يكي  از راه هاي اصلي براي اين منظور 

است.
مرحبا درباره مي��زان تعادل بين درآمد ناخالص ملي و 
درآمد مالياتي در كشور گفت: بين درآمد ناخالص ملي 
كشور و درآمد مالياتي تعادل وجود ندارد اما هزينه هاي 

دولت بسيار باال و بدنه دولت نيز بسيار حجيم است.
به گفته اين نماينده مجلس، روش هاي ماليات ستاني 
بايد مودي را قانع كند كه ماليات دريافت شده عادالنه 
است. در حال حاضر بيشتر موديان مالياتي ما اين اعتقاد 
را ندارند كه به ازاي ماليات پرداختي خدمات دريافت 
مي كنند. بايد جامعه اقناع شود كه ماليات اخذ شده در 
چه مسيري صرف مي شود.در واقع حكمراني سيستم 
مالياتي بايد براي اين مهم به روز و بر اساس تكنولوژي 

روز باشد.
دولت ها در كش��ورهاي پيش��رفته بخ��ش بزرگي از 
درآمدشان را به عنوان ماليات تامين مي كنند و در ازاي 
اين ماليات به مردم آموزش، بهداشت رايگان و خدمات 
شهري مناسبي مي دهند. ماليات و خدمات دولت به 

مردم يك مسير دوطرفه است.

تكنولوژي؛ حلقه گمشده نظام 
ماليات ستاني در ايران 

قيمت هرشانه تخم مرغ
 به ۱۰۰ هزارتومان رسيد

مشاهدات ميداني حاكي از افزايش قيمت تخم مرغ در 
سطح شهر است.به گزارش ايسنا، مشاهدات ميداني از 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران حاكي از رسيدن 
قيمت هر ش��انه 30 عددي تخم مرغ به محدوده 85 تا 
100 هزارتومان اس��ت. اين در حالي اس��ت كه هفته 

گذشته قيمت آن 80 تا 85 هزارتومان بود.
افزايش قيمت تخم مرغ در حالي اس��ت كه ناصر نبي 
پور، رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان 
تهران اخيرا در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرده با توجه 
به اينكه قيمت هر شانه تخم مرغ در مرغداري حدود ٧٣ 
هزار تومان اس��ت، با احتساب كرايه حمل و سود براي 
فروشنده، قيمت ١٠٠ هزار تومان براي مصرف كننده 
منطقي است. وي همچنين با اشاره به افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي و هزينه هاي توليد ادعا كرده كه قيمت 
تمام ش��ده توليد هر كيلو تخم مرغ بين 44 تا 45 هزار 
تومان اس��ت، اما هم اكنون ميانگين قيمت فروش هر 
كيلوگ��رم تخم م��رغ در مرغداري ها ح��دود ٣5 هزار 
تومان اس��ت. نبي پور همچنين ابراز كرده  كه افزايش 
بيشتر قيمت تخم مرغ، مصرف كننده را تحت فشار قرار 
مي دهد و منجر به كاهش قدرت خريد آنان مي ش��ود 
ولي توليدكننده مقصر اين مساله نيست و دولت بايد از 
مصرف كننده به نحو ديگري حمايت كند تا قدرت خريد 

آنها افزايش يابد.



افزايش تورم در خردادماه ۱۴۰۱ در بسياري از كشورها 
مس��اله اي نگران كننده بود. افزايش قيم��ت انرژي در 
كنار افزايش قيمت مواد غذايي س��بب باال رفتن تورم 
در بسياري نقاط جهان ش��د. موضوعي كه بر بازارهاي 
سرمايه اثرگذار بود. يك كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اين مطلب به بررسي عوامل تاثيرگذار بر بازارهاي مالي 
جهاني در خرداد ماه سال جاري پرداخت و گفت: طي 
خردادم��اه بانك هاي مركزي اقدام به افزايش نرخ بهره 
براي مقابله ب��ا تورم كردند. ف��درال رزرو امريكا و بانك 
مركزي اروپا از جمله بانك هايي بودند كه به دنبال كنترل 
تورم با افزايش نرخ بهره بودند. نرخ بهره در اياالت متحده 
امريكا ۰.75 درصد افزايش يافت و به ۱.5 تا ۱.75 درصد 
رسيد. راضيه حسن نيا افزود: در ژاپن اما بانك مركزي اين 
كشور اعالم كرد برنامه اي براي تغيير سياست هاي پولي 
در اين كشور ندارد و به دنبال آن ارزش ين ژاپن در برابر 
دالر بيش از ۱.5 درصد كاهش يافت. بانك ژاپن بر خالف 
فدرال رزرو اقدام به اجراي سياست هاي پولي انقباضي 
براي مقابله با تورم نك��رد و ارزش ين ژاپن در اين ماه به 
پايين ترين حد خود از سال ۱۹۹۸ تا اين تاريخ رسيد. 
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، دولت چين هم در 
اين ماه به دنبال كاهش نرخ به��ره براي ايجاد محرك 
رش��د اقتصادي در اين كشور بود تا زيان ناشي از اعمال 
محدوديت هاي كرونايي در اين كشور را كاهش دهد. او 
ادامه داد: شاخص دالر در خردادماه به باالترين حد 
خود در دو دهه گذشته رس��يد. افزايش بازده اوراق 
قرضه ده ساله در امريكا در كنار افزايش تورم و ايجاد 
نگراني در مورد ادامه رشد اقتصادي در جهان باعث 
افزايش شاخص دالر در اين ماه شد )با افزايش تورم 
در سطح جهان تقاضا براي دالر به عنوان يك دارايي 
براي پوشش ريس��ك تورم افزايش يافت(. با افزايش 
ش��اخص دالر قيمت فلزاتي كه با دالر قيمت گذاري 
مي شوند براي خريداران با ساير ارزها افزايش يافت و 
در پي آن تقاضا براي فلزاتي همچون طال، سنگ آهن، 

آلومينيوم و مس كاهش يافت.

    اثر افزايش نرخ بهره بر بازارهاي سرمايه
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در ادام��ه اثرات 
افزايش نرخ بهره ب��راي مقابله با تورم را بر بازارهاي 
س��رمايه بررس��ي كرد و گفت: افزايش نرخ بهره در 
اياالت متحده امريكا نگراني هايي در مورد احتمال 
وق��وع بحران مال��ي در اقتصاد جهان��ي ايجاد كرد. 
بازارهاي سرمايه در بسياري نقاط جهان به افزايش 
نرخ بهره و احتم��ال وقوع بحران مال��ي در اقتصاد 
جهاني واكنش نش��ان دادند و ش��اخص هاي سهام 
در اغلب بازارهاي سرمايه كاهش داشتند. شاخص 
S&P5۰۰ و شاخص مركب »نزدك« در خردادماه 
ب��ه ترتي��ب 5.2 و ۴.۰۴ درصد كاهش داش��تند و 
ش��اخص »اس��تاكس« در اروپا 5.7 درصد كاهش 
داش��ت. حس��ن نيا در گفت وگو با س��نا اضافه كرد: 

در خردادماه بازار س��رمايه در چين بر خالف ساير 
بازارهاي س��رمايه در جهان روند مثبتي را داشت. 
ش��اخص مركب ش��انگهاي در اين ماه در حدود 5 
درصد رشد داشت. انتشار داده هاي مثبت اقتصادي 
در كشور چين از جمله رش��د توليدات صنعتي در 
اين كش��ور و اعالم داده هاي خرده فروشي كه بيش 
از حد انتظار بود باعث رش��د شاخص هاي سهام در 

كشور چين شد.

    وضعيت بازارهاي خاورميانه
او با اشاره به نوس��انات بازارهاي س��رمايه در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا بيان كرد: اين مناطق هم در 
اين ماه تحت تاثير نوسانات قيمت نفت و نگراني در مورد 
احتمال وقوع بحران مالي در اقتصاد جهاني نوساناتي 
با نوس��اناتي روبرو بودند؛ در حالي كه افزايش قيمت 
نفت در نيمه اول خرداد ماه باعث رش��د شاخص هاي 
س��هام در اين منطقه ش��د، در نيمه دوم خ��رداد و با 
افزايش نرخ بهره در اياالت متحده امريكا، نرخ بهره در 
امارات متحده عربي هم افزايش يافت و باعث كاهش 
رشد شاخص هاي سهام در منطقه شد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه اظهار كرد: عالوه ب��ر افزايش نرخ بهره، 
افزايش ت��ورم و افزايش نگراني ها در م��ورد احتمال 
كاهش رشد اقتصادي در اقتصاد جهاني همراه با كاهش 
قيمت نفت در نيمه دوم خردادماه باعث كاهش اغلب 

ش��اخص ها در بورس هاي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا ش��د؛ در مجموع در خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص 
ب��ورس دوب��ي )DFM( ۱/3 درصد كاه��ش يافت و 
شاخص بورس قطر )QSI( 5/2 درصد كاهش داشت.
او با بررس��ي روند قيمت رمزارزها در خردادماه گفت: 
قيمت بيت كوين كه در ابتداي خردادماه برابر 3۰.2۸3 
دالر بود در پايان اين ماه به 2۰.6۹2 دالر رسيد. قيمت 
اين ارز ديجيتال در خرداد ماه براي اولين بار از س��ال 
2۰2۰ تا اين ماه به كمتر از 2۰ هزار دالر رس��يد و در 
2۸ خرداد )۱۸ ژوئن( برابر ۱۸.۹7۸ دالر بود. افزايش 
تورم و افزايش نرخ بهره از عوامل موثر بر ريزش قيمت 
اين ارز ديجيتال در اين ماه عنوان شده اند. در اين ماه 
در پي كاهش ارزش بيت كوين برخي ش��ركت هاي 
فعال در اي��ن حوزه تعداد زي��ادي از كارمندان خود 
را اخراج كردند و برخ��ي با بحران در پرداخت بدهي 

مواجه شدند.

     عوامل افزايش دهنده قيمت نفت 
در خرداد

حس��ن نيا با اش��اره به اينكه قيمت نفت در بازارهاي 
جهان��ي در نيمه اول خرداد ماه ب��ه باالترين حد خود 
در سيزده هفته گذشته رسيد، داليل افزايش قيمت 
نفت را بررس��ي كرد و گفت: قيم��ت نفت كه با بهبود 
ش��رايط اقتصادي پس از كرونا و درگيري در ش��رق 

اروپ��ا در بازارهاي جهاني افزاي��ش يافته بود در نيمه 
اول خرداد ماه دوباره روندي افزايش��ي داشت. قيمت 
نفت برن��ت، WTI و اوپك كه در ابت��داي خرداد ماه 
به ترتي��ب برابر ۱۱5، ۱۱۰ و ۱۱5 دالر در هر بش��كه 
بود تا ۱۸ خرداد به باالترين حد خود در سيزده هفته 
گذشته رسيد. قيمت نفت برنت، WTI و اوپك در اين 
تاريخ به ترتيب براب��ر ۱2۹، ۱2۱ و ۱2۱ دالر بود. اين 
كارشناس بازار س��رمايه در ادامه به عواملي كه سبب 
افزايش قيمت نفت در اين بازه شد، اشاره كرد و افزود: 
افزاي��ش تحريم ها براي واردات نف��ت اتحاديه اروپا از 
روس��يه، كاهش محدوديت ها براي مقابله با كرونا در 
چين، افزايش تقاضا براي بنزين در اياالت متحده امريكا 
با وجود افزايش قيمت ها و توافق اعضاي اوپك پالس 
براي افزايش توليد به ميزان روزانه 6۴۸/۰۰۰ بش��كه 
در روز كه انتظار نمي رفت تا پاسخگوي افزايش تقاضا 
در جهان باشد از جمله داليل افزايش قيمت نفت در 
اين بازه عنوان مي شود. در ادامه اين ماه اما افزايش نرخ 
بهره در برخي كشورها و از جمله امريكا نگراني هايي در 
مورد ادامه رشد اقتصادي در جهان ايجاد كرد. عالوه بر 
نگراني در مورد وقوع بحران مالي، تقويت شاخص دالر 
هم قيمت نفت را براي خريداران س��اير ارزها افزايش 
داد. قيمت نفت برنت، WTI و اوپك در 3۱ خرداد )2۱ 
ژوئن( به ترتيب تا ۱۱۸، ۱۱۰ و ۱۱5 دالر در هر بشكه 

كاهش يافت.
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تعهدات بازارگرداني صندوق هاي 
قابل معامله در بورس تعديل مي شود

شركت بورس اوراق بهادار تهران| سرپرست 
مديري��ت عمليات ب��ازار ابزاره��اي نوين گفت: 
وجود رك��ن بازارگردان در اغل��ب صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در ب��ورس الزامي 
است، لذا بازارگرداني موثر و كارا تاثير بسزايي در 
روند معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله و ميزان رضايتمندي سرمايه گذاران دارد.

به گفته وحي��د مطهري ني��ا، بازارگرداني موثر 
با افزايش عم��ق بازار مانع از كاه��ش و افزايش 
هيجاني قيم��ت در صندوق هاي قاب��ل معامله 
گش��ته و هدف حداقل كردن فاصل��ه قيمت از 

NAV را فراهم مي كند.
از اي��ن رو در ص��ورت مطل��وب ب��ودن عملكرد 
بازارگ��ردان در دوره ه��اي س��ه ماه��ه از لحاظ 
 ،NAV نقدش��ونگي صندوق و فاصل��ه قيمت از
امكان تعديل تعهدات بازارگرداني فراهم خواهد 

بود.
او ياد آور شد: شيوه بازارگرداني در صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله مبتني بر حراج بوده 
كه مطابق با اين روش بازارگردان در طول فعاليت 
بازارگردان��ي، به طور همزمان س��فارش خريد و 
فروش را با رعايت حداقل س��فارش انباش��ته و 

دامنه مظنه در سامانه معامالت ثبت مي كند.
بازارگردان موظف اس��ت در هر جلسه معامالتي 
نس��بت به ثب��ت س��فارش به صورت س��فارش 
روز، با رعاي��ت پارامترهاي مذك��ور اقدام كند. 
مطهري نيا در پايان گفت: بورس تهران به صورت 
روزانه و دوره اي مطابق با دس��تورالعمل فعاليت 
بازارگرداني در ب��ورس اوراق بهادار تهران، اقدام 
به بررس��ي فعاليت بازارگردان ه��ا و نحوه ايفاي 
تعهدات آنان مي كند و در صورتي كه بازارگردان 
به صورت موثر اقدام به انجام فعاليت بازارگرداني 
كند، مي تواند با ارايه تقاضا به بورس پارامترهاي 

بازارگرداني خود را تعديل كند.

نگراني اهالي بازار سرمايه
از تكرار امضاهاي طاليي

س�نا| جمعي از فعاالن بازار سرمايه طي نامه اي، 
خواس��تار ورود كميس��يون اص��ل ۹۰ مجلس به 
ماجراي مخالفت كميسيون صنايع و وزارت صمت 
با نظر دولت و جلوگيري از اثرات سوء »طرح تنظيم 
بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي 

كااليي« بر كليت اقتصاد و بورس شدند.
بر اساس اختصاصي كه كميسيون اصل ۹۰ اخيراً 
طرحي در كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
با عن��وان »طرح تنظيم بازار كاالهاي مش��مول 
الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« به تصويب 
رس��يده است كه با وجود مخالفت دولت و هيات 
وزيران با آن، كماكان توس��ط اين كميس��يون و 
وزارت صمت در حال پيگيري است. در اين راستا 
جمعي از فعاالن بازار س��رمايه ط��ي نامه اي به 
كميس��يون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود اين 
كميسيون به ماجراي مخالفت كميسيون صنايع 
و وزارت صمت با نظر دول��ت و هيات وزيران در 
اين رابطه و جلوگيري از اثرات س��وء اين طرح بر 

كليت اقتصاد و بازار سرمايه شده اند.
بر اساس اين گزارش، در اين نامه كه خطاب به حسن 
شجاعي، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي 
اسالمي نگاشته شده، آمده است: »همان گونه كه 
مستحضريد اخيرا طرحي در كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با عنوان »طرح تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« مورد 
تصويب قرار گرفته است كه قرائن موجود در فرآيند 
تدوين طرح و محتويات پيشنهادي باعث نگراني 
از گسترش فساد در دس��تگاه هاي اجرايي و رواج 

امضاهاي طاليي شده است.
بر اساس اين طرح با پيشنهاد اتاق بازرگاني، تصويب 
در كارگروه و ب��ا تاييد و ابالغ وزير الزام به عرضه در 
بورس، چارچوب قيمت پايه و ع��وارض صادراتي 
تعيين مي شود. اين در حالي است كه الزام به عرضه 
در بورس بر حسب كاال در اختيار قانون گذار، شوراي 
رقابت، وزارت مربوطه حس��ب م��ورد وزارت نفت 
و وزارت كش��اورزي و همچنين ستاد تنظيم بازار 
اس��ت؛ همچنين تعيين نرخ عوارض صادراتي در 
اختيار هيات وزيران بوده و اعطاي اختيار مربوطه به 
يك وزارت نگران كننده ارزيابي مي شود. در نهايت 
ش��وراي عالي بورس بر اس��اس قوانين باالدستي 
مس��وول تعيين نح��وه عرضه در ب��ورس از جمله 

چارچوب قيمت پايه است.
تمركز قدرت در اختيار يك دستگاه و روابط ناسالم 
در كاركنان اين وزارت ب��ا بخش خصوصي به ويژه 
زماني كه امتيازات مالي و رانت مطرح باشد، يكي از 
دغدغه هاي نهادهاي نظارتي بوده و همواره نسبت 
به چنين رويه هايي هش��دار نظارتي الزم داده شده 
اس��ت. تجربه اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبني بر تخصيص بر اس��اس س��امانه بهين ياب و 
اخالل در رقابت كه بدليل فس��اد در تعيين سهميه 
بهين يابي موجب قاچاق گس��ترده و دس��تگيري 
متعدد دالالن سودجو شد، محتمل است با تصويب 
اين طرح تكرار ش��ود كه الزم است از همين ابتدا از 
تصويب آن جلوگيري شود؛ همچنين عملكرد اخير 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه اندازي سامانه 
يكپارچه فروش خودرو و تش��كيك در قرعه كشي 
و تحوه تخصيص، موجب خدش��ه جدي به سرمايه 
اجتماعي دولت ش��ده است كه نشان مي دهد رويه 
ناصواب گذشته همچنان ادامه دارد. در ابتداي سال 
جاري نيز تعيين عوارض خلق الساعه با عكس العمل 
صنايع مواجه ش��د كه منجر به عقب نشيني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شد و در عمل اعتماد به توان 
كارشناسي دستگاه مذكور را متزلزل كرد. بر اساس 
مس��تندات گزارش شده، عليرغم مخالفت دولت با 
تصويب اين طرح متاس��فانه مخالفت الزم توس��ط 
وزارت مذكور در كميس��يون به عمل نيامده است و 
الزم است طرح مذكور به منظور رفع برخي ابهامات 
از جمل��ه برنامه دولت مبني بر تفكي��ك دو وزارت 
صنعت و معدن و وزارت تجارت و همچنين مغايرت 
با اصول 6۰، ۱3۸ و 53 قانون اساسي به كميسيون 
مربوطه ارجاع ش��ود. اين در حالي است كه مضرات 
و آس��يب هاي »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول 
الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« عالوه بر اينكه 
به بدنه اقتصاد، كليت بازار سرمايه و سهامدارانش و 
همچنين منافع 5۰ ميليون سهامدار عدالت لطمه 
وارد مي كند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسي و نيز 
به نوعي بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهاي 
طاليي و نيز تداعي كننده توزيع نادرست و رانتخوار 
ارز ۴2۰۰ توماني مي باشد، تصويب و اجراي آن در 
تضاد با شعار دولت عدالت محور سيزدهم و حضور 
رييس جمهور محترم جناب آقاي رييس��ي در تاالر 
شيشه اي و حمايت شخص ايش��ان از سازوكار بازار 
سرمايه مي باشد. به همين دليل هم هست كه دولت 
محترم سيزدهم طي نامه شماره 56۴25 /6۰۰۰2 
مورخ ۱۴۰۱/۴/7 كه ب��ه امضاي جناب آقاي دكتر 
مخبر معاون اول محترم رييس جمهور رسيده است، 
خطاب به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت امور 
مجلس رييس جمهور اعالم داش��ته: »طرح تنظيم 
بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي 
كااليي، در جلسه ۱۴۰۱/۴/5 هيات وزيران مطرح 
و با طرح مزبور مخالفت شد. « از اين رو از جنابعالي 
درخواست داريم ضمن پيگيري اين موضوع و بررسي 
داليل سرپيچي وزارت صمت و نيز كميسيون صنايع 
و معادن مجلس از تصمي��م و مخالفت دولت با اين 
طرح، در صورت صالحديد جلس��ه اي با محوريت 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزراي محترم 
صنايع و اقتصاد، روس��اي محترم كميسيون هاي 
صنايع و اقتصاد مجلس، مديران و كارشناسان بازار 
سرمايه جهت بررسي زوايا و مشكالت مختلف اين 
طرح و آسيب شناسي آن برگزار شود. از بذل توجه، 
دلس��وزي و پيگيري و همچنين فوريتي كه در 

بررسي اين طرح داريد، از شما سپاسگزاريم.«

چگونه با سهام عدالت
وام بگيريم؟

اقتصادآنالين| دريافت تسهيالت سهام عدالت 
و اعطاي كارت اعتباري به مش��موالن، از جمله 
طرح هاي زيرمجموعه آزادس��ازي سهام عدالت 
بوده كه اس��تفاده از اين س��هام به عنوان وثيقه 
ب��راي درياف��ت وام، امكان پذير اس��ت. پيش از 
اينكه موضوع پرداخت وام اعتباري سهام عدالت 
مطرح شود، دو بانك ملي و تجارت اقدام به صدور 
كارت اعتباري سهام عدالت مي كردند كه مبلغ 
آن، هفت ميليون تومان بود. به گفته نايب رييس 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز، 
هر بانك با توجه به منابعي ك��ه در اختيار دارد، 
مي تواند به سهامداران وام دهد و سهام آنها را به 
عنوان وثيقه بپذيرد. به همان صورت كه اكنون 
كارت اعتباري سهام عدالت از طريق بانك ها به 
مش��موالن اين سهام اختصاص پيدا كرده است. 
همچنين بر اس��اس اعالم مجيد عشقي، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در اواسط اسفندماه 
 ETF سال ۱۴۰۰، سهامداران عدالت، صاحبان
و همچنين اوراق بدهي مي توانن��د از اولين ماه 
سال ١۴٠١ اقدام به دريافت وام كنند. بنابراين، 
صاحبان اوراق بهادار مي توانند از اين طريق و با 
وثيقه قرار دادن اوراق خود و بدون نياز به ضمانت 
ديگري، از ش��بكه بانكي وام درياف��ت كنند. به 
گفته وي، قرار بر اين است كه از فروردين ۱۴۰۱ 
با همكاري شركت س��پرده گذاري مركزي، اين 
امكان فراهم ش��ود تا اوراق بهادار، سهام و تمام 
دارايي هاي مالي در بازار مالي بتوانند پش��توانه 
و توثيق وام ه��اي بانك به ص��ورت الكترونيكي 

قرار گيرند.
همه اشخاص حقيقي، از جمله دارندگان سهام 
عدال��ت كه تاكنون هيچ ميزان از س��هام خود را 
نفروخته اند و همه سرپرستان خانوار كه حداقل 
يكي از يارانه هاي نقدي يا معيش��تي را دريافت 
مي كنن��د، مي توانند تا س��قف هف��ت ميليون 
تومان كارت رفاهي دريافت كنند. س��هامداران 
بايد در س��امانه س��جام ثبت نام ك��رده، مراحل 
احراز هوي��ت را طي و س��پس در بانك ثبت نام 
كنند. متقاضيان دريافت كارت اعتباري س��هام 
عدالت پ��س از ثبت نام در س��جام، بايد اقدام به 
بازگش��ايي حس��اب در دو بانك مل��ي و تجارت 
ك��رده و از طريق اپليكيش��ن هاي دو بانك )ايوا 
و زمرد( اقدام ب��ه ثبت نام كنن��د. مبلغ وام، 5۰ 
درصد ارزش سهام عدالت افراد است. همچنين 
سهامداراني كه متقاضي دريافت كارت اعتباري 
س��هام عدالت هس��تند، بايد پي��ش از ورود به 
س��امانه بانك حتما تغيير كارگ��زاري ناظر را در 
پرتفوي سهام عدالت خود فعال كنند. با توقيف 
س��هام و فروش حتي يك سهم از پرتفوي سهام 
عدالت توسط اشخاصي كه مديريت مستقيم را 
انتخاب كرده اند، افراد ديگر قادر به دريافت كارت 

اعتباري نيستند.
اگر س��هامداران عدالت بتوانن��د تا يك ماه مبلغ 
را ب��ه بانك بازگردانند، اين مبلغ قرض الحس��نه 
خواهد بود. ام��ا اگر از يك ماه عبور كرد و قادر به 
بازپرداخت وام نبودند، اين اعتبار به تس��هيالت 
سه ساله تبديل خواهد شد. نرخ سودي كه براي 
كارت هاي اعتباري س��هام عدالت در نظر گرفته 
شده ۱۸درصد اس��ت، اما اگر مشموالن تا پايان 
ماه اول مبلغ كارت را تس��ويه كنند، هيچ سودي 
از آنها دريافت نمي ش��ود. چنانچه س��هامداران 
نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ 
كارت هاي اعتباري عمل كنند، سهام عدالت آنها 

توسط بانك به فروش مي رسد.

اثرافزايشنرخبهرهبربازارهايسرمايه

فارنپاليسي:شينزوآبهژاپنراتغييرداد

مسيربازارهايجهانيهموارميشود؟

ميراث شينزو
به عنوان فرزند يك خانواده سياس��ي برجسته، اما 
بحث برانگيز، رسيدن او به اين درجات شايد تعجب 
آور نباش��د. اما آبه هرگز به خاطر خودش به قدرت 
عالقه مند نبود. او با ورود به سياست در دهه ۱۹۹۰، 
ماموريتي را از پدربزرگش و نخست وزير سابق ژاپن، 
نوبوسوكه كيشي به ارث برد: حذف محدوديت هاي 
تحميل ش��ده توسط اياالت متحده بر توانايي ژاپن 
براي اعمال قدرت در صحنه جهاني، به ويژه قانون 
اساس��ي پس از جنگ و بند »صل��ح« آنكه قدرت 

نظامي ژاپن را محدود مي كرد.
فارن پاليس��ي در مطلبي به قل��م توبياس هريس 
نوش��ت: زندگي حرفه اي ش��ينزو آبه نخست وزير 
س��ابق ژاپن باي��د در س��پتامبر 2۰۰7 ب��ه پايان 
مي رس��يد. او تنها يك س��ال پس از نخست وزيري 
و رهب��ري ح��زب ليب��رال دموكرات با شكس��ت 
مفتضحانه در انتخابات مجلس نمايندگان در ژوئيه 
2۰۰7 مجبور به استعفا شد. همين نتيجه بسياري 
را به اين ديدگاه كش��اند كه دوران كاري سياس��ي 

نويدبخش او به پايان رسيده است.
به گ��زارش »انتخاب«؛ در ادامه اي��ن مطلب آمده 
اس��ت: اما پنج س��ال بعد، او دوباره در صدر حزب 
ليبرال دموكرات قرار گرفت و زمينه را براي بازگشت 
دراماتيك و بعيد به نخست وزيري در دسامبر 2۰۱2 
فراهم كرد. او س��رانجام در سپتامبر 2۰2۰ پس از 
ثبت ركورد هفت س��ال و هشت ماه، قدرت را ترك 
كرد. اينجا بود كه سومين نقش سياسي خود را آغاز 
كرده و به عنوان رهبر بزرگ ترين فراكسيون جناح و 
دولتمرد برجسته جهاني، به او قدرت فوق العاده اي 

براي تأثيرگذاري بر رويكردهاي دولت ژاپن داد.
ب��ه اين ترتي��ب، آب��ه در اوج ق��درت در ژاپن قرار 
گرف��ت، اما زماني كه در ۸ ژوئي��ه، براي نامزدهاي 
حزب ليبرال دموكرات پي��ش از انتخابات مجلس 
نمايندگان در ۱۰ ژوئيه مبارزه مي كرد، با دو شليك 

از تفنگ شكاري دست ساز يك قاتل سقوط كرد.
به عنوان فرزند يك خانواده سياس��ي برجسته اما 
بحث برانگيز، رسيدن او به اين درجات شايد تعجب 

آور نباشد. 
اما آبه هرگز به خاطر خ��ودش به قدرت عالقه مند 
نبود. او با ورود به سياست در دهه ۱۹۹۰، ماموريتي 
را از پدربزرگش و نخست وزير سابق ژاپن، نوبوسوكه 

كيش��ي به ارث برد: حذف محدوديت هاي تحميل 
ش��ده توس��ط اياالت متحده بر توانايي ژاپن براي 
اعمال ق��درت در صحن��ه جهاني، به وي��ژه قانون 
اساس��ي پس از جنگ و بند »صل��ح« آنكه قدرت 

نظامي ژاپن را محدود مي كرد.
آبه و محافظه كاران جوانش با ورود به سياس��ت در 
اوايل ده��ه ۱۹۹۰، زماني كه پايان جنگ س��رد و 
تركيدن حباب اقتصادي ژاپن، تشكيالت سياسي 
راضي را مختل كرد، فرصتي ديدند تا »از رژيم پس 
از جنگ جدا ش��وند«. آبه اين موض��وع را در اولين 

دوره نخست وزيري خود بيان كرد.
محافظ��ه كاران جديد خواه��ان تغييرات عمده اي 
در دول��ت ژاپن بودن��د. آنها مي خواس��تند قدرت 
نخس��ت وزيري را تقوي��ت كنن��د كه )در بيش��تر 
دوره پس از جنگ( نمي ش��د او را »نخستين وزير 
در ميان وزي��ران براب��ر« در كابينه دانس��ت. آنها 
همچنين مي خواس��تند تأسيس��ات امنيت ملي با 
وزارت دف��اع تمام عيار و يك ش��وراي امنيت ملي 
تحت رهبري نخس��ت وزير ايجاد كنند كه توانايي 
دولت را ب��راي مديريت بحران ها افزايش دهد. آنها 
مي خواس��تند با محدود كردن قدرت بوروكرات ها 
و پشت ميزنش��ينان پارلماني، منافع محدود خود 
را ب��ه قيمت تغيي��ر منافع ملي، دنب��ال كنند. آنها 
مي خواس��تند محدوديت هاي��ي را حذف كنند كه 
ژاپن را از داشتن ارتش مناسب و قادر به جنگيدن 
در كنار اياالت متحده و س��اير شركاي آن محروم 
مي كرد. اما حضور آبه در برهوت چهره سياسي، پس 
از استعفاي سال 2۰۰7 توانست باالخره قطعه گم 
شده اين برنامه يعني قدرت اقتصادي را ايجاد كند.

پس از تصدي پست نخست وزيري در سال 2۰۰6، 
آبه اعت��راف كرد كه دان��ش و تجرب��ه او در زمينه 
سياست گذاري اقتصادي محدود است - يك نقص 
مهم با توجه به اينكه راي دهن��دگان ژاپني، مانند 
راي دهندگان در س��اير دموكراس��ي ها، قبل از هر 
چيز به مسائل اقتصادي اهميت مي دهند. آبه پس 
از شكست تاريخي حزب ليبرال دموكرات در سال 
2۰۰۹ به پشتوانه حزب خود و در مقام اپوزيسيون 
بازگش��ته به طور جدي تري درباره مش��كل ركود 
اقتصادي ژاپن فكر كرد. او و مشاورانش با پيوستن 
به نيروهاي متفكر اقتصادي كه مي خواستند بانك 

ژاپن با كاهش شديد تورم طوالني مدت مقابله كند، 
برنامه اي براي محرك هاي پول��ي از »بعدي كاماًل 
جديد«، همراه با سياس��ت مالي انبساطي، توسعه 
دادند كه در نهايت به نام Abenomics يا اقتصاد 
آبه، ش��ناخته ش��د. مجموعه اي از سياس��ت هاي 
صنعت��ي، كارگري و نظارتي با ه��دف انتقال توليد 
به بخش هاي با فناوري پيش��رفته و كاهش نيروي 
كار ژاپ��ن. در حالي ك��ه منتقدان آب��ه را متهم به 
استفاده فرصت طلبانه از Abenomics به عنوان 
برگي براي جاه طلبي هاي سياس��ي خود مي كنند، 
واقعيت اين است كه آن برنامه تالشي جدي، پايدار 
و انعطاف پذير براي مقابله با چالش هاي رشد ژاپن 
بود. اي��ن برنامه اي گس��ترده، هرچند فاقد تناقض 
و ي��ك موفقي��ت تمام عيار نب��ود اما ب��ا اين وجود 
نشان دهنده بلوغ در تفكر آبه بود. در حالي كه او به 
عنوان ي��ك قانونگذار جوان بر قدرت نظامي، يعني 
نمادين تر ميراث اشغال ژاپن توسط اياالت متحده 
متمركز ش��ده بود، در دومين نخست وزيري خود 
متوجه شد كه نمي تواند پايه هاي اقتصادي قدرت 
ملي را ناديده بگيرد.  ب��راي تضمين آينده ژاپن در 
دنياي رقابتي تر، اقتصاد ژاپن به يك پايه جديد براي 
رشد نياز دارد. به يمن Abenomics - سال هاي 
راكد دس��تمزدها شكس��ته ش��ده. افزايش س��ود 
شركت ها، درآمدهاي مالياتي، و جريان گردشگران 
به باالترين سطح و بيكاري به پايين ترين حد رسيد 
- آبه توانس��ت از آن اوج كوتاه مدت نخست وزيري 
اول فاصله گرفته و در دومين دوره نخس��ت وزيري 

در انتخابات هاي متوالي پيروز شد.
دوام او در سياست او را قادر ساخت تا جاه طلبي هاي 
طوالني مدت خود را براي ايجاد يك شوراي امنيت 

ملي، متمركز كردن تصميمات پرسنل بوروكراتيك 
در دفتر نخست وزير، تفس��ير مجدد قانون اساسي 
ژاپن براي اجازه به نيروهاي دفاع شخصي ژاپن براي 
شركت در دفاع هاي جمعي، و حتي تالش جدي اما 
در نهايت ناموفق براي اصالح قانون اساسي را دنبال 
كند. همچنين ب��ه او اجازه داد سياس��ت خارجي 
بلندپروازانه را دنبال كن��د كه نه تنها روابط اياالت 
متح��ده و ژاپن را تقويت كرد، بلك��ه روابط آن را با 
شركاي منطقه اي مانند هند و استراليا - كه زمينه را 
براي گفت وگوي چهارجانبه امنيتي فراهم كرد - و 
همچنين كش��ورهاي پيشرو آسياي جنوب شرقي 
را تعميق بخش��يد. همچنين ژاپن را قادر س��اخت 
تا پس از خ��روج اياالت متحده از ش��راكت ترانس 
پاس��يفيك، نقش رهبري را در تعقيب يكپارچگي 
اقتص��ادي منطق��ه اي و جهاني به عه��ده بگيرد. 
اگرچ��ه موفقيت هاي او در اث��ر همه گيري كرونا و 
تضعيف دس��تاوردهاي اقتصادي، معكوس شد اما 
محدوديت هاي اصالحاتي را آش��كار كرد كه دولت 
ژاپن را تقويت و متمركز كرده بود. هنگامي كه او در 
آگوس��ت 2۰2۰ به دليل سالمت شخصي از قدرت 
كناره گيري كرد، براي جانشينان خود نقشه راهي 
را براي تقويت قدرت داخلي و خارجي برجا گذاشت 

كه تاكنون كسي بهتر از او آن را اجرا نكرده است.
در همين ح��ال، او زيركي و قدرت سياس��ي را به 
دست آورده بود كه او را تا روز مرگش به يك قدرت 
سياسي هولناك تبديل مي كرد - رهبري كه آماده 
بود در بحث هاي آتي در مورد سياست هاي مالي و 
دفاعي نقش محوري ايف��ا كند. مرگ آبه خأل قابل 
توجهي را براي فوميو كيشيدا، نخست وزير ژاپن و 

همكارانش ايجاد مي كند.



گروه راه و شهرسازي|
وقتي دو سياست »توسعه شهرهاي جديد« و »فروش 
تراكم« به رقابت با هم برخاس��تند، اين توسعه عمودي 
شهر بود كه توانست برنده شود چون مردم تمايل داشتند 
در شهرهايي كه خدمات زيربنايي و روبنايي دارد و از نظر 
ساخت و ساز تكميل است، بمانند نه اينكه به شهرهايي 
بروند كه هيچ گونه تأسيسات زيربنايي و خدمات روبنايي 
در آنها اجرايي نشده است. اين جمالت بخشي از اظهارات 
غزال راهب، رييس بخش شهرسازي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي است كه به سياست هاي اجرا شده 
در دهه هفتاد شمسي اش��اره دارد. از اواخر دهه هشتاد 
تاكنون به نوعي نيز اين تمايل تكرار و تجربه شده است. 
به طور مشخص، در پي انبوه سازي دولتي با نام مسكن 
مهر در زمين هاي باير خارج از شهرها، منجر به برآمدن 
شهرهايي بدون امكانات و زيرساخت هاي الزم شد و به 
همين دليل نيز مردم تمايلي براي كوچ به اين شهرها از 
خود نشان ندادند. پرند، پرديس و شهر جديد هشتگرد 
شهرهاي تازه اي هستند كه پس از گذشت بيش از يك 
دهه از تاس��يس آنها، همچنان ظرفيت جمعيتي آنها 
اشباع نشده است. البته عدم تمايل به كوچ به شهرهاي 
جديد در دهه 1390 متفاوت از دهه 1370 اس��ت. چه 
آنكه دو دهه پيش، با توجه به قيمت هاي ارزان مسكن 
در شهر تهران و رونق ساخت و ساز، امكان ساكن شدن 
در پايتخت فراهم بود، اما طي دهه گذشته، با فقدان 
اين دو فاكتور و همچنين اشباع جمعيتي شهر تهران 
و كاهش قابليت هاي زيستي اين شهر، شهروندان به 
ناچار در حاش��يه پايتخت ساكن ش��ده اند و در واقع، 
حاشيه نشيني به جاي برج نشيني، تقويت شده است.

غزال راهب، رييس بخش شهرس��ازي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي در گفت وگو با مهر درباره اينكه 
آيا اساسًا نياز است به سوي بلندمرتبه سازي در شهرها 
برويم يا بايد شهرسازي افقي را ترويج كنيم، اظهار كرد: 
پاسخ مشخصي معمواًل براي اين س��وال وجود ندارد و 
بسته به ويژگي هاي هر شهر، شهرسازي متناسب با آن 
نيز متفاوت اس��ت.وي با بيان اينكه بلندمرتبه سازي به 
خودي خود نه يك ارزش به حساب مي آيد و نه يك ضد 
ارزش، افزود: افزايش تراكم در همه شهرهاي ما با افزايش 
جمعيت و درنتيجه افزايش تقاضاي مسكن، به عنوان 
يك راهكار مطرح شده اس��ت. در يك دوره تاريخي در 
كشور مثاًل دهه هفتاد شمسي، بلندمرتبه سازي، افزايش 
تراكم و توسعه عمودي شهر در دستور كار شهرداري هاي 
ش��هرهاي بزرگ قرار گرفت؛ نكته جالب اين بود كه در 
همان زمان ساخت شهرهاي جديد هم به تصويب رسيد؛ 
چون فشار افزايش جمعيت و تقاضاي مسكن سبب شده 
بود تا بلندمرتبه سازي و ساخت شهرهاي جديد به موازات 
هم پيگيري شود.راهب ادامه داد: فروش تراكم ساختماني 
يكي از درآمدهاي ش��هرداري ها هم محسوب مي شد؛ 
وقتي دو سياست »توسعه شهرهاي جديد« و »فروش 
تراكم« به رقابت با هم برخاس��تند، اين توسعه عمودي 
شهر بود كه توانست برنده شود چون مردم تمايل داشتند 
در شهرهايي كه خدمات زيربنايي و روبنايي دارد و از نظر 

ساخت و ساز تكميل است، بمانند نه اينكه به شهرهايي 
بروند كه هيچ گونه تأسيسات زيربنايي و خدمات روبنايي 
در آنها اجرايي نشده است. لذا در اين سال ها شهرهاي 
جديد نتوانس��تند مورد اقبال قرار گيرند و به سقف 
جمعيتي كه براي آنها برنامه ريزي شده بود برسند. وي 
خاطرنشان كرد: من معتقدم هنوز هم اگر ظرفيت هاي 
تراكمي جديدي ايجاد ش��ود، مردم به س��كونت در 

برج ها تمايل بيشتري دارند تا شهرهاي جديد.

     تغيير الگوي جمعيت پذيري شهرها
با بلندمرتبه سازي

م��درس معماري و شهرس��ازي در دانش��گاه درباره 
خط قرمزه��اي بلندمرتبه س��ازي تصري��ح كرد: ما 
اس��ناد باالدستي توسعه و عمران ش��هري داريم كه 
چشم انداز و نقش و جايگاه شهرها را در سطوح ملي، 
منطقه و محلي ترس��يم كرده اس��ت. در اين طرح ها 
موضوعي به نام جمعيت پذيري ش��هر مطرح ش��ده 
كه اين جمعيت پذيري در س��طح محالت مختلف و 
همچنين در زون هاي مختلف شهري توزيع مي شود؛ 
جمعيت پذيري شهرها همان »سقف مجاز جمعيت 
شهرها با توجه به ميزان زمين موجود و الگوهاي تراكم 
در اسكان« است؛ يكي از مسائل بلندمرتبه سازي غير 
برنامه ريزي شده اين است كه تراكم جمعيتي كل شهر 
در مقايسه با محالت مختلف هر شهر را به هم مي ريزد و 
درنتيجه روي خدمات زيربنايي و روبنايي اثر مي گذارد.

وي در خصوص ميزان هم خواني بلندمرتبه س��ازي با 
مسائل فرهنگي ش��هرها اظهار كرد: اگر آمارها بررسي 
ش��ود مي بينيم كه ۸0 درصد واحدهاي مس��كوني ما 
زير 3 طبقه هستند كه نشان مي دهد بلندمرتبه سازي 
به عن��وان فرهنگ غالب كش��ور وجود ن��دارد و مردم 
عالقه مندند از مزاياي ساخت و ساز افقي بهره مند شوند 
اگرچه به طور كلي جمعي��ت و ميزان زمين موجود در 
بسياري از شهرهاي ما به گونه اي است كه نيازي نيست 
به سمت بلندمرتبه سازي برويم ممكن است در شهرهاي 
بزرگ تر اين نياز وجود داشته باشد اما مساله بازدارنده 

در كالنش��هرها اين است كه در شهرهايي مانند تهران 
يا مشهد سقف جمعيتي آنها پر ش��ده و نيازي نيست 
كه سكونتگاه جديدي ايجاد ش��ود. راهب يادآور شد: 
البته مي توان براي بلندمرتبه س��ازي در برخي مناطق 
كالنشهرها پيش فرض هايي متصور شد مثاًل بافت هاي 

فرسوده تخريب و سازه هاي جديد جايگزين شود.

     برخي شهرها ظرفيت و تاب پذيري 
بلندمرتبه سازي را ندارند

وي درباره اينك��ه بلندمرتبه س��ازي چگونه با منظر 
شهري، محيط زيس��ت و جغرافياي طبيعي منطقه 
ارتب��اط برقرار مي كن��د، گفت: بايد دي��د آيا منطقه 
محل س��اخت بلندمرتب��ه، اصاًل تاب و توان زيس��ت 
محيطي اح��داث برج را دارد يا خي��ر؟ مثاًل معتقديم 
بلندمرتبه سازي اگر در مناطق درستي احداث نشود و 
جانمايي آن اشتباه باشد، بر الگوي باد يك شهر ممكن 
است تأثير منفي بگذارد؛ اينكه فاضالب توليدي ساكنان 
بلندمرتبه در يك منطقه ب��ر منابع آب زيرزميني آن 
منطقه يا حتي ش��هر تأثير منفي دارد يا خير هم يكي 

ديگر از مسائلي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
رييس بخش شهرسازي مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي به لزوم بررسي و تعيين خط مشي و ميزان 
اثرگذاري بلندمرتبه سازي بر خط آسمان اشاره و بيان 
كرد: آيا ش��هر توان فني ساخت و پس از آن نگهداري 
بلندمرتبه سازي را دارد يا خير؟ مصاديق اين موضوع 
را بسيار ديده ايم؛ همين اتفاقي كه در ريزش متروپل 
يا آتش سوزي برج راميالي چالوس افتاد نمونه هايي 
از آن اس��ت؛ در مصوبه س��ال 13۸9 ش��وراي عالي 
شهرسازي در خصوص بلندمرتبه سازي، شهرهاي زير 
۲00 هزار نفر هزار نفر ملزم بودند كه اگر مي خواستند 
بلندمرتبه س��ازي كنند، اي��ن برج ه��ا اواًل فقط بايد 
»نقطه اي« بود نه »پهنه اي« و ثانيًا بايد طرح توجيهي 
براي لزوم ساخت آن ارايه مي شد؛ همچنين داليل فني 
كه ساخت چنين ساختماني چه كمكي به اقتصاد شهر 

مي كند، بايد به شوراي عالي شهرسازي ارايه مي شد.

      بلندمرتبه سازي و اقتصاد شهرهاي كوچك 
وي ادامه داد: ولي در عمل ديديم كه كمك به اقتصاد شهر 
با احداث ساختمان هاي بلند بعضًا به اقتصاد رانتي براي 
برخي افراد تعبير شد؛ مثاًل برج راميال وقتي در نزديكي 
چالوس در آتش سوخت، آتش نشاني اين شهر اعالم كرد 
كه تجهيزات الزم براي اطفاي حريق در ساختمان هاي 
بلند را نداشته است؛ يا مثاًل در موضوع متروپل سازوكار 
نظارتي به دقت تعريف نش��ده بود ولي اگر در يك شهر 
بزرگ تر بود، سازوكارهاي نظارتي دقيق تري براي آن 
اجرا مي شد اما ساختار مديريت شهري آبادان اجازه نداد 
تا سازوكارهاي نظارتي محكم تري را اعمال كند. راهب با 
بيان اينكه مصوبه شوراي عالي شهرسازي در بازنگري 
بعدي متأس��فانه تغيير يافت و مجدداً مرجع صدور 
مجوز بلندمرتبه سازي ها از شوراي عالي شهرسازي 
و معماري به كميسيون ماده ۵ شهرداري ها منتقل 
شد، گفت: اين مصوبه مي تواند سرمنشأ بسياري از 
اتفاقات مشابه متروپل در ش��هرهاي كوچك باشد 

چون اين شهرها ظرفيت بلندمرتبه سازي را ندارند.

     تجديدنظر در مصوبه بلندمرتبه سازي
سال ۱۳۸۹

وي خاطرنش��ان ك��رد: در مصوبه قبلي ش��وراي عالي 
شهرسازي در خصوص س��اختمان هاي بلند، دو پارامتر 
مهم ديگر هم بود كه در بازنگري اين مصوبه، از آن غفلت 
شد و تغييراتي كرد؛ نخست آنكه بلندمرتبه سازي را در 
فضاي شهري فعلي شهرهاي موجود مجاز كرده ايم كه با 
محدوديت عرض معابر و گذرگاه ها و ترافيك باال رو به رو 
هستند؛ در مصوبه قبلي به موضوع عرض گذرگاه توجه 
شده بود كه مي بايس��ت موقعيت بلندمرتبه در شرايط 
مناسب قرار داشت و ويژگي هاي ترافيكي مورد نياز را احراز 
كند.اين مدرس معماري و شهرسازي دانشگاه ادامه داد: 
دوم آنكه به قطعات اراضي محل ساخت ساختمان هاي بلند 
هم توجه شده بود؛ به اين صورت كه حداقل متراژ زمين 
محل ساخت بلندمرتبه خصوصًا در شهرهاي كوچك به 
اندازه اي بود كه ساخت آن را توجيه كند اما با يك مشكل 
در عمل رو به رو ش��ديم؛ مشكل اين بود كه در يك بلوك 
شهري تجميع چند قطعه زمين براي رسيدن به نصاب 
حداقلي متراژ زمين مورد نياز براي بلندمرتبه سازي ممكن 
اس��ت رخ دهد مثاًل دو قطع��ه ۶00 متري با هم تجميع 
مي شوند تا با رسيدن به 1۲00 متر زمين، حداقل متراژ 
هزار متري براي احداث بلندمرتبه را بتواند كس��ب كند 
اما مساله اي كه هست اين است كه واحدهاي پيراموني 
آن ممكن اس��ت ريزدانه باشند؛ اين در حالي است كه در 
مصوبات مربوطه هيچ ماده يا تبصره اي پيش بيني نشده 
بود ك��ه در يك پهنه بايد طيف همگن��ي از قطعه بندي 
اراضي در نظر گرفته شده باشد؛ نتيجه اين ناهمگن بودن 
قطعه بندي اراضي، همان اتفاقي بود كه در متروپل شاهد 
بوديم؛ با تجميع چند قطعه زمين در آبادان، حداقل زمين 
الزم براي سخت برج فراهم شد اما قطعات پيراموني آن 
همگي ريزدانه بودند كه در هنگام آواربرداري يا امدادرساني 
به آسيب ديدگان، نيروهاي امدادي با مشكل مواجه بودند.
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كودك 4 ساله
قرباني فرونشست زمين

شامگاه يكشنبه 19 تيرماه سال جاري، يك كودك در 
رمپ فضاي سبزي واقع در سه راه افسريه تهران داخل 
يك چاه سقوط و جان به جان آفرين تسليم مي كند. 
بررسي هاي اوليه مراجع ذي صالح درباره اين حادثه 
گوياي ايجاد حفره در پي فرونشست زمين است. به 
گونه اي كه كه كودك پس از حضور در فضاي سبز به 
يك باره در آن س��قوط كرده و يك حادثه غيرمترقبه 
و نادر رقم خورده است. مهدي اقراريان عضو شوراي 
شهر تهران درباره حادثه فوت يك كودك ۴ ساله به 
دليل سقوط در چاهي با عمق ۵0 متر در منطقه 1۵ 
گفت: اين حادثه ناگوار در فضاي س��بزي در حاشيه 
اتوبان در منطقه 1۵ اتفاق افتاده است. وي در گفت وگو 
با ايلنا با بيان اينكه اين موضوع در شوراي شهر تهران 
در حال بررس��ي اس��ت، ادامه داد: ما در شوراي شهر 
اين موض��وع را هم از س��ازمان مديريت بحران و هم 
شهرداري منطقه پيگيري كرده ايم. بايد بررسي هاي 
فني صورت بگيرد تا علت اين حادثه مشخص شود.

اين عضو ش��وراي ش��هر با بيان اينكه چند احتمال 
درخصوص وقوع اين حادثه مطرح شده است، تصريح 
كرد: يكي از احتماالت دزدي دريچه است. متاسفانه 
ما در شهر تهران شاهد هستيم كه تجهيزات مديريت 
ش��هري به صورت روزانه سرقت مي شود. همچنين 
احتمال فرونشس��ت نيز داده مي ش��ود. در زير شهر 
تهران قنات هايي وجود دارد كه بعضا اين قنات ها دچار 
فرونشست مي شوند.روابط عمومي شهرداري منطقه 
1۵ اما با صدور اطالعيه اي در خصوص س��قوط يك 
كودك در حفره فضاي سبز يكي از رمپ هاي سه راه 
افسريه واقع در ميدان بسيج توضيحاتي را ارايه كرد.

روابط عمومي شهرداري منطقه 1۵ در اطالعيه اي در 
پي وقوع حادثه تلخ و ناگوار س��قوط كودك در حفره 
فضاي س��بز يكي از رمپ هاي سه راه افسريه واقع در 
ميدان بسيج اعالم كرد: ساعت 1۸:۴۵ روز يكشنبه 19 
تيرماه 1۴01 طي تماس با سامانه 1۲۵ آتش نشاني 
وقوع يك حادثه در رمپ فضاي س��بز سه راه افسريه 
گزارش مي ش��ود و ب��ه محض اطالع به ش��هرداري 
منطقه 1۵ مديران و كارشناسان اين منطقه در محل 
حادثه حاضر شدند و ضمن امداد رساني، به بررسي 
ابعاد حادثه پرداختند.بررسي هاي اوليه اين منطقه 
نش��ان مي دهد، هيچ چاه حف��ري و جذبي در محل 
مذكور وجود ندارد و چاه آبياري س��ه راه افس��ريه در 
فاصله ۵0 متري از محل حادثه قرار دارد كه فعال بوده 
و تمام موارد ايمني الزم در خصوص آن رعايت شده 
است. محل حادثه نيز روزانه به صورت مستمر از سوي 
مسووالن و كارشناسان فضاي سبز بازديد مي شده و 
تاكنون در هيچ گزارش��ي به وجود حفره اشاره نشده 
است. كمااينكه ماشين چمن زني تراكتوري روزانه در 
محل فوق در حال تردد و فعاليت بوده است.حادثه به 
نحوي رخ داده كه كودك پس از حضور در فضاي سبز 
به يك باره در آن سقوط كرده و يك حادثه غيرمترقبه 
و نادر رقم زده اس��ت. بنابر بررسي هاي اوليه صورت 
گرفته حفره محل حادثه در كنار ميله قنات موسوم 
به صدراالعظمي به يك باره ايجاد ش��ده و اين رشته 
قنات ها بيش از ۶0 سال است كه غيرفعال بوده و دهنه 
آنها در سنوات گذشته قبل از احداث سه راه افسريه 
پر شده است.رمپ مذكور در سال هاي 137۲ احداث 
گرديده و شهرداري منطقه در اين دوره زماني به عنوان 
بهره بردار مسووليت نگهداشت فضاي سبز احداثي را 
برعهده داشته است.روابط عمومي شهرداري منطقه 
1۵ ضمن ابراز تاس��ف ازحادثه پيش آمده، به دليل 
دلخراش بودن آن تا تعيين ابعاد آن در كنار خانواده 
متوفي خواهد بود. الزم به ذكر است، مراتب از طريق 
كارشناس��ان اداره حقوقي و متخصصان شهرداري 
در حال پيگيري اس��ت و به محض روشن شدن ابعاد 

حادثه، اطالعات مربوطه متعاقبا اعالم مي شود.

نماي كامپوزيت
بار ديگر  حادثه آفريد

جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران 
با تشريح جزييات حادثه آتش سوزي در بيمارستان 
رس��ول اكرم)ص( گفت: حدود 1۵0 نفر از بيماران 
به س��المت به فضاي باز منتقل ش��دند.به گزارش 
مهر، ملكي در تش��ريح جزييات حادثه آتش سوزي 
در بيمارستان رسول اكرم )ص( گفت: در پي اعالم 
آتش سوزي در يك بيمارستان در خيابان ستارخان 
به سامانه 1۲۵ سازمان آتش نشاني شهرداري تهران، 
بالفاصله چهار ايس��تگاه آتش نش��اني همراه چند 
دس��تگاه باالبر، نردبان هيدروليك��ي و خودروهاي 
حامل تجهيزات تنفس��ي ب��ه محل حادث��ه اعزام 
شد.سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران خاطرنشان 
كرد: آتش نشانان در مدت زمان سه دقيقه به محل 
حادثه رس��يدند و مش��اهده كردند ك��ه در يكي از 
ساختمان هاي اين بيمارستان هفت طبقه، در طبقه 
سوم و در انتهاي راهرو در يك سالن همايش حريق 
رخ داد و كاماًل شعله ور بود و دود بسيار غليظي همه 
بخش ها را فراگرفته بود.وي اظهار كرد: آتش به نماي 
ساختمان كه متأسفانه كامپوزيت بود سرايت كرد و 
دود و حرارت بسيار زيادي به طبقات بااليي راه پيدا 
كرده بود.ملكي عنوان كرد: آتش نشانان با اتخاذ تدابير 
عملياتي بسيار مناسب هم زمان با دسترسي به نفرات 
محبوس شده در طبقات بااليي، مشغول اطفا حريق 
شدند و خوشبختانه خيلي سريع موفق به خاموش 
كردن آتش شدند.س��خنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران اظهار كرد: در ح��دود 1۵0 نفر از بيماران به 
سالمت به فضاي باز منتقل ش��دند.وي بيان كرد: 
خوشبختانه مورد مصدوميت و تلفات جاني در اين 
حادثه نداشتيم و در حال حاضر تخليه دود انجام شده 
و نيروها مشغول مراحل پاياني عمليات هستند.پيش 
از اين نيز نماي كامپوزيت در مجتمع تجاري ليدوما 
سبب گسترش آتش به نقاط ديگر شده بود؛ اين در 
حالي است كه سرپرست سازمان آتش نشاني تهران 
از ممنوعيت استفاده از نماي كامپوزيت خبر داده بود.

اختصاص ۳۰۰ كانتينر
براي حمل بار به روسيه 

نخستين مرحله عمليات حمل كاال در مسير كريدور 
ش��مال- جنوب از سوي گروه كش��تيراني جمهوري 
اس��المي ايران با انتقال 300 كانتينر كاالي صادراتي 
كش��ور به مقصد روس��يه كليد خورد. به گزارش ايرنا، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با مديريت يكپارچه 
شركت هاي تحت مالكيت گروه كشتيراني و در راستاي 
نقش آفريني در اج��راي عمليات حمل كاال در كريدور 
شمال- جنوب، اقدام به حمل كاالهاي صادراتي كشور 
به روسيه با اختصاص 300 كانتينر در فاز نخست كرده 
است.با اشاره به تاكيد دولت سيزدهم مبني بر ضرورت 
فعال سازي كريدور شمال- جنوب و حمل بار صادراتي 
ايران از طريق اين كريدور به كش��ور روسيه، اعالم شده 
اس��ت: ناوگان ملي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
پس از اتمام مرحله آزمايشي حمل و نقل كاال از مسير 
ترانزيتي روسيه به هند و برعكس، وارد فاز عملياتي حمل 
بار صادراتي در اين كريدور به سمت كشور روسيه شده 
است.طبق اين گزارش، بر اساس برنامه ريزي هاي انجام 
شده از سوي گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
در مرحل��ه اول 300 كانتينر اختصاصي براي حمل بار 
صادراتي به كشور روسيه در نظر گرفته شده است كه در 
صورت افزايش تقاضا، تعداد اين كانتينرها به طور مستمر 
افزايش خواهد يافت.بر اين اس��اس، گروه كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران در راستاي ايفاي نقش فعال خود 
در اين كريدور استراتژيك، عالوه بر عقد قرارداد ساخت 
چندين كشتي در داخل، خريد كشتي به منظور افزايش 
ظرفيت حمل و نقل در درياي خزر را نيز در دستور كار 
قرار داده اس��ت كه مطابق ب��ا برنامه ريزي انجام گرفته 
بزودي چندين شناور به ناوگان موجود اضافه خواهند 
شد.روابط عمومي گروه كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران با تأكيد بر اينكه مسير ياد شده در گذشته با هدف 
ترانزيت كاالهاي مورد نياز بين هند و اروپا از طريق بنادر 
جنوبي ايران و درياي خزر طراحي شده بود، اعالم كرده 
است: با وجود تأكيد فراوان مبني بر ضرورت فعال سازي 
اين مسير، طي سال هاي متمادي در مراحل اوليه طراحي 
باقي مانده بود؛ اما هم اكنون به همت گروه كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران و با توجه به شرايط جديد جهاني 
و قطع ارتباط روسيه با اروپا، اين كريدور با هدف حمل 
بار ترانزيتي بين هند و روسيه مورد توجه ناوگان ملي قرار 
گرفته اس��ت.كريدور شمال- جنوب، مسافت 1۶ هزار 
كيلومتري حمل بار از طريق كانال سوئز را با يك مسير 7 
 هزار كيلومتري جايگزين كرده كه كاهش ۴0 درصدي 
زمان حمل بار تا رسيدن به مقصد و 30 درصدي هزينه 
حمل را به دنبال خواهد داشت.از سوي ديگر، با توجه به 
موانع و محدوديت هاي متعدد مسيرهاي ريلي و جاده اي، 
مسير دريايي بهترين گزينه موجود در حال حاضر است 
كه بر اين اساس، گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
با مديريت يكپارچه شركت هاي تحت مالكيت خود، نقش 
اصلي اپراتوري اين عمليات را به عهده گرفته اس��ت.به 
گزارش ايرنا، كاالهاي صادراتي روسيه به طور عمده از 
طريق شركت كشتيراني درياي خزر و به صورت كانتينر 
و »بيگ بگ« از طريق ش��هر آستراخان و بندر ايراني 
ساليانكا، به بندر انزلي و نوشهر حمل شده و از آنجا از 
سوي شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني جمهوري 
اس��المي ايران، از طريق جاده و ريل به بندرعباس و 
چابهار منتقل مي شود تا با خطوط منظم طراحي شده 

از سوي گروه كشتيراني، به هند منتقل شود.

مرجعاصليصدورمجوزساختبلندمرتبههاكدامنهاداست؟

تقاضاي برج نشيني بيشتر از كوچ به شهرهاي جديد

قهرعرضهوتقاضادربازارمسكنپايتخت
بررسي سه شاخص قيمت، متراژ و محدوده معامالت 
حاكي از آن است كه دو سمت عرضه و تقاضا در بازار 
مسكن شهر تهران، مسيري جداگانه را طي مي كنند؛ 
بدين معنا كه عرضه واحدها از نوع بزرگ متراژ، باالتر 
از ميانگين قيمت و در محدوده شمال تهران است اما 
تقاضاي واقعي در واحدهاي كوچك، كمتر از متوسط 

قيمت و در مناطق مصرفي تمركز كرده است.
به گزارش ايسنا، نزديك ۵7 درصد معامالت مسكن در 
محدوده قيمتي كمتر از ميانگين شهر يعني پايين تر 
از 39.۴ ميليون تومان در هر متر مربع انجام مي شود. 
از طرف ديگر متوسط قيمت در 1۶ منطقه از مناطق 
۲۲ گانه ش��هر تهران پايين تر از سطح ميانگين كلي 
اس��ت. واحدهاي ۵0 تا ۶0 متر مربع رتبه اول از نظر 
مس��احت را به خود اختصاص مي ده��د و حدود ۵۴ 
درصد معامالت در واحده��اي كمتر از ۸0 متر انجام 
مي شود. اين در حالي است كه عمده واحدهاي عرضه 
شده در آگهي ها در محدوده شمالي پايتخت و باالتر از 

۸0 متر مربع هستند.
عمده خريدهاي بازار مسكن در سه ماهه ابتداي امسال 
از نوع سرمايه گذاري بوده است. اما اتفاق مثبت مي تواند 
اين باشد كه جريان بخر و بفروشي و سفته بازي در عين 
حال كه بازار مسكن را مأمني براي حفظ ارزش دارايي 
انتخاب كرده، تقاضاي بالفعل خريد در سال هاي آينده 
را در محاسبات خود لحاظ كرده است. به دليل رشد 
سنگين قيمت خانه در چهار سال اخير نبض خريدهاي 
مصرفي بس��يار كند مي زند و خريدهاي سرمايه اي 
پس از غيبت حدودا يك ساله عمده فضاي بازار ملك 
را از اس��فند سال گذش��ته تاكنون به خود اختصاص 

داده است.
بازار مسكن در ماه هاي ارديبهشت و خرداد 1۴01 با 
دو تغيير معنادار مواجه شد. دو تورم ماهيانه ۶.1 و ۸.۴ 
درصد در ماه هاي دوم و س��وم سال جاري گوياي آن 
است كه سرمايه گذاران با پيش فرض انتظارات تورمي، 
افزايش تورم، ركود بازارهاي رقيب و افت بورس، بازار 
ملك را براي حفظ ارزش دارايي خود انتخاب كرده اند. 
با اين حال چش��م انداز خود را معطوف به دوره رونق 
خريدهاي مصرفي در آينده قرار داده و س��رمايه خود 
را به خريد آپارتمان هايي متناس��ب با الگوي مصرف 
اختصاص داده اند. خرداد امس��ال دو رك��ورد در بازار 
امالك پايتخت به ثبت رس��يد. نخس��تين ركورد به 
رسيدن متوسط قيمت به 39.۴ ميليون تومان در هر 
متر مربع مربوط مي شود كه رقمي بي سابقه محسوب 

مي شود. اتفاق ديگر رس��يدن تعداد معامالت به حد 
نرمال است كه در ۴9 ماه گذشته بي سابقه بود. خرداد 
1۴01 حدود 1۴ هزار قرارداد خريد و فروش خانه در 
تهران به امضا رس��يد كه در ۴9 ماه گذشته با چنين 

حجمي از معامالت مواجه نشده بود.
قيمت مسكن در يك ماه ۸.۴ درصد افزايش يافت كه 
باالترين بازدهي را بين بازارهاي س��كه، دالر و سهام 
به خود اختصاص داد. رشد ساالنه قيمت مسكن نيز 
3۲.۸ درصد به ثبت رس��يد. البته تورم عمومي در هر 
دو شاخص ماهيانه و س��االنه به ترتيب با ثبت ركورد 
1۲ درص��د و ۵۲ درص��د، باالتر از تورم بازار مس��كن 
قرار گرفت. شرايط فعلي گوياي آن است كه برخالف 
دهه هاي گذش��ته، بازار مسكن به س��رعت خود را با 
تحوالت اقتصادي وفق مي دهد. از طرف ديگر نرخ رشد 
واقعي قيمت مسكن، منفي است. بدين معنا كه قيمت 
اسمي مسكن حدود 33 درصد رشد كرده اما قيمت 

واقعي آن 19 درصد كاهش يافته است.
از طرف ديگر بازار مسكن ش��هر تهران با عرضه  انبوه 
واحدهاي بزرگ متراژ در نيمه ش��مالي مواجه شده 
اس��ت. زمين گير شدن س��رمايه ها در بخش زمين و 
مسكن، دو آسيب را متوجه هردو طرف عرضه و تقاضا 
كرده است. طرف عرضه اگرچه از ماراتن رشد قيمت ها 
س��ود برده اما در عين حال با بلوكه شدن دارايي خود 
مواجه شده است. طرف تقاضاي مصرفي نيز به لحاظ 
جهش سنگين قيمت ها به طور كلي از بازار كنار رفته 
و اين عام��ل، گردش نقدينگي در بازار را مختل كرده 

است.
اشتباه محاسبات سرمايه گذاران ملكي طي حدود يك 
دهه اخير درخصوص تمركز بر واحدهاي بزرگ متراژ 
و لوكس منجر به اشباع بازار در اين بخش شده است. 
بر اين اساس جريان سرمايه گذاري بايد مسير خود را 
در هر دو بخش توليد و س��فته بازي از شمال به مركز، 

جنوب و حومه تهران تغيير دهد.
با وجود س��ركوب توان تقاضاي واقعي خريد مسكن، 
خردادماه امسال تعداد معامالت نسبت به ماه گذشته 
3۲ درصد و در مقايسه با خرداد سال قبل 17۲ درصد 
رشد كرد. بررسي ها گوياي آن است كه عمده خريد و 
فروش ها از نوع س��رمايه گذاري است. با توجه به خأل 
پايه هاي مالياتي در بخش امالك، مس��كن نه تنها به 
عنوان سپري در مقابل تورم، سرمايه ها را حفظ مي كند 
بلكه بنا به گفته كارشناسان، در بلندمدت تمامي بازارها 

را به لحاظ بازده سرمايه پشت سر مي گذارد.

آگهی تغییرات ش�رکت کشاورزی آریا رامند )س�هامی خاص( به شماره 
ثبت 896 و شناس�ه ملی 14009869032 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. گروه 
کشاورزی آریا به شناس�ه ملی 14009651900 و آقای مسعود جعفرزاده 
زرن�دی 3080195361 و آقای علی جعفر زاده زرن�دی 3090551039 و 
آقای محس�ن جعفرزاده زرندی 3091436233 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب که آقای معین سروریان مقدم به شماره 
ملی 2990376100 به نمایندگی از طرف گروه کش�اورزی آریا به شناسه 
ملی 14009651900 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود جعفرزاده 
زرندی 3080195361 به س�مت مدیر عام�ل و عضو هیئت مدیره و آقای 
علی جعفر زاده زرندی 3090551039 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای محسن جعفرزاده زرندی 3091436233 به سمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. 2. حق امضاء کلیه اوراق و اس�ناد تعهد آور نظیر چک، 
سفته، برات و س�ایر اس�ناد تجاری، قرارداد ها و عقود اسالمی با امضای 
مش�ترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش�رکت معتبر 
خواهد بود. اوراق عادی و اسناد اداری، نامه ها و مکاتبات داخلی شرکت با 
امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. 3. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران 
رسمی به شناسه ملی 10100527339 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
آذر افزا، به شماره ملی 0051304015 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. 4. روزنامه کثیر االنتشار »تعادل« جهت 
انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید. 5. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال 1400/10/30 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بوئین زهرا )1349052(

تاسيس، تغييرات شرکت
کارت ماش�ین، س�ند و برگ س�بز خ�ودرو س�واری پراید جی 
تی ایک�س آی ، نقره ای متالی�ک ، مدل 1385، ش�ماره موتور : 
1835643شماره شاسی :s1412285295106پالک 876-34 
ص 52 به نام مهدی موسائی گردالی با کد ملی 1990164064مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودي

برگ س�بز خودرو س�واری پراید جی تی ایکس آی ، رنگ نوک 
مدادی متالیک، مدل 1388 ش�ماره موتور: 2979307ش�ماره 
شاسی : s1412288278131  شماره پالک 19 ایران 539 د 93به 
نام خداکرم جهانبخش�ی با کد مل�ی 3319239678مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 



بيت كوين پرطرفدارترين شبكه بالك چين جهان است و 
ارز بومي آن، ارزشمندترين رمزارز جهان و يكي از مهم ترين 
پديده هاي نوين امور مالي به ش��مار م��ي رود. اين رمزارز 
حاال با گذشت ۱۳ س��ال از زمان پيدايش اش، طرفداران 
زيادي را جذب خود ك��رده و به طالي ديجيتالي معروف 
است. پيدايش طالي ديجيتالي به شكل گيري اكوسيستم 
عظيمي از رمزارزهاي مختلف منتهي شد كه همگي با تكيه 
بر تكنولوژي بالك چين براي رفع مشكالت جهان امروز 
تالش مي كنند. بيت كوين رشته كد يا نرم افزاري است كه در 
سال ۲۰۰۹ به عنوان جايگزيني براي نظام مالي حال حاضر 
معرفي شد. اين نرم افزار متن باز، از سوي توسعه دهنده اي 
ناشناس با نام مستعار ساتوشي ناكاموتو در پاسخ به عملكرد 
ضعيف نظام مالي و تصميمات اشتباه دولتي عرضه شد. به 
عبارت ساده، در اينجا با نرم افزاري براي مديريت امور مالي 
و تراكنش ها مواجه هستيم كه اگر روي دو يا چند كامپيوتر 
اجرا ش��ود، تشكيل يك شبكه مي دهد و شبكه حاصل بر 
اساس قوانين اين نرم افزار و با اتكا بر تكنولوژي بالك چين 
مديريت مي شود. از آنجا كه تمام فعاالن اين شبكه جايگاه 
يكس��اني دارند و از يك نرم اف��زار و قوانين واحد پيروي 
مي كنند، بيت كوين ماهيتي نامتمركز دارد و اين شبكه 
نامتمركز، همچون نظام مالي كشور هاي مختلف، تنها يك 
ارز يعني رمزارز بيت كوين يا BTC كه سرحد ۲۱ ميليون 
برايش در نظر گرفته ش��ده را به رسميت مي شناسد. در 
نظام مالي سنتي، نهادي متمركز يا همان بانك و موسسات 
مالي وظيفه نگهداري از اطالعات و مديريت تراكنش ها را 
بر عهده دارند. اما شبكه بيت كوين با رويكرد نامتمركزي 
كه دارد، اين كار را با استفاده از تكنولوژي بالك چين و 

پروتكل اثبات كار )PoW( انجام مي دهد. 

    تكنولوژي بالك چين 
و پروتكل اجماع اثبات كار

بالك چين يا زنجيره بلوكي، يك سيستم ثبت اطالعات 
است كه از تغيير، هك يا كالهبرداري جلوگيري مي كند. 
اين سيس��تم يك دفتر كل ديجيتال��ي از تراكنش ها و 
اطالعات شبكه تشكيل داده و نسخه اي از آن را در اختيار 
تمام��ي كامپيوترهاي موجود در ش��بكه قرار مي دهد. 
هر بلوك از اين زنجيره حاوي تعدادي تراكنش است و 
با انجام يك تراكن��ش جديد، اطالعات آن به دفتر ثبت 
تمامي شركت كنندگان اضافه مي ش��ود. در نتيجه در 
صورت ثبت اطالعات اشتباه، ديگر فعاالن شبكه اطالعات 
نادرست را به سرعت رد مي كنند. فعاالن شبكه بيت كوين 
در ازاي قدرت پردازشي كه در اختيار شبكه قرار مي دهند، 
پاداشي متشكل از هزينه تراكنش و استخراج بيت كوين 
جديد دريافت مي كنند. اما فعاالن پيش از دريافت پاداش 
بايد كار صادقانه خود را اثبات كنند. اثبات كار صادقانه از 
طريق هش )hash(، كه رشته طويلي از ارقام است، انجام 
مي گيرد. در اين روش اطالعات هر ماينر يا كامپيوتر از 
يك تابع هش عبور كرده و هش واحدي را توليد مي كند. 
اما در صورت ارايه اطالعات اش��تباه، تابع هش به دليل 
خاصيتي به نام »اثر بهمني«، هشي كاماًل متفاوت ارايه 
مي دهد و در نتيجه تبهكار به سرعت شناسايي مي شود. 

از آنجا كه توليد هش براي كامپيوترهاي مدرن بسيار 
آسان است، شبكه بيت كوين سطحي از »سختي« را 
براي شبكه در نظر گرفته، به صورتي كه تقريبًا هر ۱۰ 
دقيقه يك بار بلوك جديدي در اين بالك چين ساخته 
 شود. در نتيجه شبكه بيت كوين تراكنش ها و اطالعات 
حس��اب ها را به صورتي امن و ش��فاف ذخيره سازي 

مي كند و نيازي به ميانجي يا واحدي متمركز نيست.

    آينده بيت كوين
منتقدان و طرفداران بيت كوين همواره آينده اي متناقض 
براي اين رمزارز پيش بيني مي كنند. يك دسته آينده اي 
تاريك را به تصوير مي كشند و دسته ديگر آن را آينده نظام 
مالي و جايگزين تمام پول رايج به حساب مي آورند. همه ما 
پيش بيني هاي مختلف قيمتي مثل بيت كوين ۱۰۰ هزار 
دالري تا انتهاي سال يا صفر شدن قيمت آن را شنيده ايم 
اما اين ديدگاه ها از كجا نشأت مي گيرد و چرا چنين تناقضي 
را شاهد هستيم. منتقدان بيت كوين را مي توان به دو دسته 
كلي تقسيم كرد. دسته اول منتقدان تندرويي كه بيت كوين 
و به طور كلي كريپتو را الگوي هرمي تلقي مي كنند. از نگاه 
آنها اين رمزارزها ارزش افزوده اي به همراه ندارند و تنها براي 
كسب سود لحظه اي و معامالت قماري استفاده مي شوند. 
بر اساس اين رويكرد، بيت كوين نيز همانند الگو هاي هرمي 
تا زماني رشد مي كند كه افراد تازه اي فريب وعده هاي اين 
شبكه را بخورند يا با چشم اندازي مثبت و براي كسب سود 
آن را خريداري كنند. از نگاه اين گروه از منتقدان، رش��د 
بيت كوين همانند تم��ام الگوهاي هرمي باالخره متوقف 

مي ش��ود و در نهاي��ت روندي نزولي را پي��ش مي گيرد و 
احتمااًل ارزش آن به صفر مي رسد. چارلي مانگر، از شركت 
خوشه اي بركش��ير هاثاوي، در جلسه ساالنه سهامداران 
اين ش��ركت، پيش بيني كرد ارزش اين رمزارز احتمااًل به 
صفر مي رسد. مانگر اين رمزارز را »احمقانه« و »شيطاني« 
توصي��ف كرده و معتقد اس��ت قدرت گرفت��ن آن باعث 
تضعيف خزانه داري فدرال امريكا مي شود. دسته ديگري 
از منتقدان، بالك چين و اقتصاد نامتمركز را مفهومي مفيد 
تلقي مي كنند اما محدوديت هاي بيت كوين را مانعي براي 
رشد آن مي دانند. سرعت پايين و هزينه باالي تراكنش ها، 
مشكالت محيط زيس��تي و مصرف باالي انرژي از جمله 
مشكالتي است كه اين دسته براي بيت كوين برمي شمرند. 
ماينر هاي بيت كوين مصرف ان��رژي بااليي دارند و از آنجا 
كه بيشتر برق مصرفي آنها از سوخت هاي فسيلي تامين 
مي شود، بسياري از حاميان محيط زيس��ت آن را پديده 
مضري براي زمين مي دانند. اين گروه، رمزارزهايي مثل 
كاردانو و سوالنا را كه هزينه تراكنش پايين و سرعت بااليي 

دارند به عنوان جايگزين بهتر پيشنهاد مي كنند.

    طرفداران بيت كوين چه مي گويند؟
همچ��ون منتقدان، طرف��داران هم دو ن��گاه متفاوت به 
آينده بيت كوين و به طور كلي كريپتو دارند. در يك س��و 
طرفداراني مثل ويتاليك بيوترين، بنيان گ��ذار اتريوم را 
داريم كه در چشم انداز مثبت خود براي بيت كوين، موفقيت 
ديگر رمزارزها را هم متصور مي شوند. اما دسته ديگري از 
طرفداران پروپاقرص بيت كوين، ماكسيماليس��ت هايي 
هستند كه اين رمزارز و ش��بكه بيت كوين را تنها گزينه 
مناسب مي دانند. دسته اول معتقدند آلت كوين ها با رفع 
يكسري از كاستي هاي بيت كوين همچون سرعت، هزينه 
تراكنش و مصرف انرژي باال، گزينه هاي متنوعي را در اختيار 
كاربران قرار مي دهند تا با توجه به نيازشان از بهترين گزينه 
استفاده كنند. همچنين شبكه هايي مثل اتريوم كاربرد هاي 
تازه اي مثل امكان صدور NFT را براي كاربران امكان پذير 
مي كنند. از نگاه اين دسته، رمزارزهايي مثل اتريوم و سوالنا 
جايگاه مهمي در آينده اينترنت و وب۳ دارند و مفاهيمي 
مثل اقتصاد نامتمركز )DeFi( و سازمان هاي نامتمركز 
)DAO( نقش مهم��ي در آينده جهان ايفا خواهند كرد. 
از نگاه اين دس��ته، آينده چه با حضور بيت كوين و چه در 
نبودش، متعلق به بالك چين است. اما ماكسيماليست ها 
پيدايش رمزارزهاي مختلف در اكوسيستم كريپتو را يكي 
از معايب و موانع فراگيري بيت كوين به شمار مي آورند. از 
نگاه آنها بيت كوين تنها رمزارزي است كه تمام نيازهاي يك 
اقتصاد كاماًل نامتمركز و ديجيتالي را برآورده مي كند. برخي 
از ماكسيماليست ها حتي اتريوم، دومين رمزارز ارزشمند 

جهان، را يك ش��ت كوين بزرگ مي دانند. س��يف الدين 
آموس، استاد اقتصاد و مولف كتاب »استاندارد بيت كوين«، 
از جمله منتقدان بزرگ پيدايش آلت كوين هاست و معتقد 
است تمامي اين رمزارزها با وابستگي به يك نهاد متمركز 
)مثاًل بنياد اتريوم براي رمزارز اتريوم(، ماهيت نامتمركز 
خود را از دس��ت داده اند. از نگاه او يكي از مزيت هاي اصلي 
بيت كوين، تمركززدايي مطلق است. به گفته او، بيت كوين 
توسط يك خالق ناشناس كه بعداً هم ناپديد شد پديد آمد 
و سپس به شهرت رسيد و به همين دليل هيچ كس از قدرت 
بيش از حد در اين جامعه برخوردار نيست. به عالوه شبكه 
بيت كوين برخالف ديگر رمزارزها هيچ هاردفوركي را در 
شبكه اصلي خود تجربه نكرده و در تمام مدت به درستي 
فعاليت كرده است. به گفته او، از آنجا كه تعداد بيت كوين ها 
هيچگاه از ۲۱ ميليون فراتر نمي رود، اين رمزارز سخت ترين 
ارز تاريخ بشريت است و اين ويژگي يكي از شاخص هاي 
مهم يك واحد پولي مناسب و جايگزين پول رايج و بدون 
پشتوانه دولتي محسوب مي شود. با اين حال بيت كوين در 
تاريخ خود چندين مرتبه پيشنهادهاي هاردفوركي را به 
ويژه براي افزايش حجم بلوك هاي شبكه و افزايش سرعت 
تراكنش تجربه كرده است. در معروف ترين آنها، دسته اي از 
فعاالن اين شبكه پيشنهادي براي افزايش حجم بلوك اين 
شبكه ارايه كردند كه در نهايت با مخالفت جامعه بيت كوين 
مواجه ش��د. حاميان اين طرح در نهايت در س��ال ۲۰۱۷ 
شبكه اي به نام بيت كوين كش را تشكيل دادند و مسير خود 
را به طور كلي از شبكه اصلي بيت كوين جدا كردند. آموس، 
بيت كوين را تنها جايگزين عملي براي سيستم مالي مي داند 
و معتقد است اين رمزارز در آينده حجم بازاري بيشتر طال 
خواهد داشت و نهايتاً به اندازه اي همه گير مي شود كه جاي 
بانك هاي مركزي و ارزهاي رايج يا فيات را خواهد گرفت. 
به گفته او، برخالف نظر منتقدان، س��رعت تراكنش 
بيت كوين ب��راي رقابت با بانك ها كفاي��ت مي كند. او 
مي گويد، انتقال پول آني كه با كارت هاي اعتباري و بانكي 
تجربه مي كنيم تنها به معني جابه جايي يك عدد است و 
تسويه حساب نهايي بانك ها در نهايت چندين روز و حتي 
چندين هفته زمان مي برد. همچنين شبكه بيت كوين 
مي تواند حجم زيادي از پول را در كمتر از چند ساعت و 
گاهي طي چند دقيقه از كشوري به كشور ديگر منتقل 
كند. اين در حالي اس��ت كه تراكنش هاي بين المللي 
بانكي، چندين روز به طول مي انجامد و محدوديت هايي 
مثل تحريم ها ممكن اس��ت از اين موضوع جلوگيري 
كنند. از سويي هزينه تراكنش بيت كوين در مقايسه با 
هزينه تسويه حساب نهايي بانك ها مقدار ناچيزي است 
و راه حل هاي اليه دومي مبتني بر بيت كوين مي توانند با 

رفع اين مشكل به فراگير شدن آن كمك كنند.

 دنياي فناوريرويداد
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»ليست سفيد« اينترنت امن 
كودكان نهايي شد

س��خنگوي وزارت ارتباط��ات با اعالم اينكه ليس��ت 
س��فيد وزارت ارش��اد براي اينترنت كودك و نوجوان 
نهايي شده است، گفت: ظرف يكي- دو هفته آينده با 
حضور مسووالن مربوطه از اين طرح رونمايي خواهد 
شد. مهدي سالم در گفت وگو با مهر با اشاره به آخرين 
جزييات راه اندازي اينترنت كودك و نوجوان اظهار كرد: 
سندي در ش��وراي عالي فضاي مجازي وجود دارد كه 
تكاليف دستگاه هاي مختلف را براي محافظت از كودكان 
و نوجوانان در فضاي مجازي مش��خص كرده است كه 
بخش��ي از اين وظايف بر عهده وزارت ارتباطات است. 
بخش زيادي از اين تكاليف تاكنون انجام شده و منتظر 
هستيم كه وزارت ارشاد ليست سفيد خود را نهايي و آن 
را اعالم كند. س��خنگوي وزارت ارتباطات ضمن اشاره 
به اينكه بخش زيادي از ليست سفيد وزارت ارشاد در 
خصوص محتواي قابل ارايه براي كودكان و نوجوانان 
آماده ش��ده و در حال حاضر قابليت معرفي عمومي را 
پيدا كرده اس��ت، افزود: اينترنت كودك يا فضاي امن 
كودك و نوجوان در بخش هاي مختلفي اتفاق مي افتد؛ 
يكي بحث پاك بودن اينترنتي است كه در اختيار كودك 
يا نوجوان قرار مي گيرد كه رده بندي هاي مختلفي در 
اين رابطه مشخص شده و دسترسي به رده بندي ها و 
انتخاب آن توسط والدين صورت مي گيرد. سالم در ادامه 
تاكيد كرد: تمام فعاليت ها در حوزه اينترنت كودك و 
نوج��وان در اختيار پدر و مادر اس��ت و هيچ اجباري از 
سوي سرويس دهنده ها و اپراتورها وجود ندارد؛ اگر پدر 
يا مادري بخواهند كه اينترنت پاك در اختيار فرزندش 
قرار بگيرد، مي توانند س��يم كارت كودك را خريداري 
و بس��ته هاي مورد نظر را فعال كنند. وي ادامه داد: در 
 COP خصوص اينترنت امن كودك، پروژه جهاني به نام
داريم كه از سال ۲۰۰۹ وجود داشته و براساس اين پروژه، 
روز اينترنت امن تر براي كودكان را جش��ن مي گيرند و 
۲۲۰ كشور برنامه خود را در اين زمينه ارايه مي دهند و 
ايران هم به عنوان يكي از اين كشورها برنامه هاي خود 
را از قديم تاكنون داشته و ارايه داده است. رييس مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات با اعالم اينكه در حال حاضر ليس��ت سفيدي 
كه وزارت ارشاد با همكاري ساير دستگاه ها آماده كرده، 
براي اپراتورها و س��رويس دهنده ها ارسال شده است، 
گفت: بر مبناي اين ليست، سرويس اينترنت كودكان و 
نوجوانان فعال مي شود؛ قابليتي كه وجود دارد اين است 
كه اگر خانواده ها عالقه مند باشند كه بخش هايي به اين 
ليست اضافه يا كم بشود، مي توانند در سامانه هاي تعبيه 
شده اعالم كنند؛ به طور مثال بعد از فعال سازي اينترنت 
كودك، اگر برخي خانواده ها درخواستي براي دسترسي 
به سايتي براي فرزندانشان داشته باشند، پيام به تيم هاي 
محتوايي ارسال مي شود. سالم افزود: اين پيام ها بررسي 
مي شود، اگر درخواستشان مناسب همه خانواده ها باشد 
به ليست اضافه مي شود در غير اين صورت خود پدر و مادر 
مي توانند براي فرزند خود اين دسترسي را باز كنند. وي 
درباره نحوه فعال سازي اينترنت كودك و نوجوان بر روي 
مودم هاي ثابت خانگي و همچنين PC توضيح داد و گفت: 
اين قابليت بر روي )device( دستگاه مودم وجود دارد و 
مي توان اينترنت كودك را فعال كرد؛ فقط بحث بر سر اين 
 بود كه ليست سفيد را ارايه كنيم كه آن هم به زودي 
)يك��ي- دو هفته آين��ده( بر روي س��ايت وزارت 

ارتباطات و وزارت ارشاد قرار مي گيرد. 

 استفاده از فناوري بيومتريك 
عليه مردم در بريتانيا

كارشناس��ان بر اين باورند كه بريتانيا به قوانين جديد 
در ح��وزه كنترل اس��تفاده از فناوري هاي بيومتريك 
 ني��از ف��وري دارد. به گ��زارش مه��ر به نق��ل از وبگاه 
»tech crunch«، جمعي از متخصصان بريتانيايي، 
اخيراً در گزارش��ي از نتايج پژوهش ه��اي خود، به اين 
نتيجه رس��يده اند كه اين كشور، براي كنترل استفاده 
از فناوري ه��اي بيومتريك به قوانيني تازه نياز دارد و از 
دولت خواس��تند كه قوانين اوليه را در اين حوزه، ارايه 
دهند. در اين ميان، پيش��نهاد و توصيه كارشناس��ان 
اين اس��ت كه اس��تفاده عمومي از فناوري تشخيص 
چه��ره افراد زنده )LFR(، به حال��ت تعليق درآيد تا در 
انتظار ايج��اد يك ايين نامه عملي ال��زام آور قانوني بر 
استفاده و تصويب قوانين گس��ترده تر باشد. بر اساس 
گزارش ياد ش��ده، كنترل استفاده نامشروع از فناوري 
بيومتريك بر عليه شهروندان و اعضاي جامعه، تنها از 
طريق ايجاد يك چارچوب قانوني فراگير، ميسر است. 
فناوري تشخيص چهره افراد زنده كه تنها از سوي برخي 
نيروهاي امنيتي و انتظامي بريتانيا مورد استقبال قرار 
گرفته است، طي سال هاي اخير، منجر به چالش هاي 
حقوقي متعددي در بريتانيا ش��ده اس��ت. حدود يك 
سال از هشدار كميسر اطالعاتي دولت بريتانيا در مورد 
چالش هاي ناشي از فناوري تشخيص چهره افراد زنده، 
مي گذرد. از آن پس، دفتر كميسارياي اطالعات بريتانيا، 
 جريمه هاي بحث برانگيزي عليه شركت تشخيص چهره 
»Clearview AI«، مس��تقر در اي��االت متحده به 
دليل اس��تفاده از سلفي هاي حذف ش��ده از اينترنت 
بدون رضايت كاربران و در جهت تأمين خدمات تطبيق 
هويت مبتني بر هوش مصنوع��ي، آغاز كرد. علي رغم 
نگراني ه��اي ف��راوان در مورد نحوه اس��تفاده فعلي از 
فناوري بيومتريك عليه مردم بريتانيا و مقررات ناقص 
اين حوزه، سياست گذاري ديجيتالي دولت تا به امروز 
عمدتًا بر حوزه هاي ديگري به جز اين زمينه، متمركز 
بوده اس��ت. گزارش حقوقي منتشر شده در اين حوزه، 
خواس��تار رويكرد جامع تري براي تنظيم اس��تفاده از 
فناوري بيومتريك در بخش عمومي اس��ت. گزارش 
ياد شده، كه توسط موسس��ه »Ada Lovelace« و 
به سرپرستي متيو رايدر، طي سال ۲۰۲۰، انجام شده 
است، رژيم حقوقي بريتانيا را سردرگم ارزيابي مي كند 
و معتقد اس��ت كه چارچوب حقوقي فعلي اين كشور، 
نمي تواند با پيشرفت هاي بيومتريك همگام شود. رايدر 
در اين م��ورد گفت: »ما فوراً به ي��ك چارچوب قانوني 
جديد و جاه طلبانه مخصوص بيومتريك نياز داريم. ما 
نبايد اجازه دهيم استفاده از داده هاي بيومتريك تحت 
قوانين و مقررات ناكافي گسترش يابد.« توصيه كليدي 
وي در مورد بازنگري ياد شده، اين است كه قانون جديد 
بايد محدوده قوانين بيومتريك اس��تفاده از فناوري را 
نه تنها براي شناسايي منحصر به فرد افراد، بلكه براي 
طبقه بندي اطالعات نيز پوشش دهد. رايدر در گزارش 
خود، اس��تدالل مي كند كه صرف استفاده از داده هاي 
بيومتريك جهت شناسايي منحصربه فرد، لزوم تأمل 
حقوقي در سيستم هاي بيومتريك را از بين نمي برد و 
چارچوب قانوني ياد شده، نياز به ارايه تدابير مناسب در 
اين زمينه دارد. وي همچنين خواستار انتشار كدهاي 
عملكرد بخش يا فناوري شد كه وظايف خاص و دقيق را 
در مورد موارد استفاده از داده هاي بيومتريك، تعيين كند.

كمك ۲۰ ميليارد ريالي همراه اول 
به زلزله زدگان هرمزگان

همراه اول از كمك ۲۰ ميليارد ريالي جهت س��اخت 
كانكس براي اسكان موقت زلزله زدگان هرمزگان خبر 
داد. ب��ه گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، در راستاي مسووليت اجتماعي، اپراتور اول 
تلفن همراه كشور با اختصاص مبلغ ۲۰ ميليارد ريال 
جهت ساخت كانكس براي اسكان موقت زلزله زدگان 
زلزله اخير هرمزگان كمك كرد. بر اساس اين گزارش، 
كانكس هاي توليدي از چند روز پيش به مرور تحويل 
افراد موردنظر شده و به زودي همه ۶۰ كانكس توليدي در 
اختيار زلزله زدگان هرمزگان قرار مي گيرد. روز شنبه ۱۱ 
تير ۱۴۰۱، دو زلزله با شدت بيش از ۶ ريشتر در استان 
هرمزگان رخ داد كه خسارات نسبتا زيادي در پي داشت.

بيتكوينباجذبطرفدارانزياديدر۱۳سال،بهطاليديجيتاليتبديلشدهاست

عامل شكل گيري اكوسيستم عظيمي از رمزارزها

شركت توزيع نيروي برق
 استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای با ارزيابی کيفی 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 1401/04/20 لغايت 1401/04/25 از طريق سامانه ستاد 
ايران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه 
ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ايران بارگذاری  نمايند و ضمنا پاکتهای الف و ارزيابی کيفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت 
تحويل نمايند. ضمنًا به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما 

نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 داوطلبان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر با ش�ماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسي و نظارت

شركت توزيع نيروي برق استان يزد  تماس حاصل نمايند .

آگهي تجديد مناقصه عمومي )يک مرحله ای (

شماره فراخوان تجديد مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000042

تضمين شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
زمان تحويلنوع ضمانتنامهمناقصه )ريال (

پاكت ها
زمان  بازگشائي

پاكت ها

11401/125/603

انجام فعاليت های 
تعويض سيم  به کابل خودنگهدار 

در حوزه مديريت 
امور برق يک يزد

1400

900.000.000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فيش  واريز وجه نقد 

3- مطالبات.

ساعت 14
مورخ

1401/05/04 

ساعت 10:30 
مورخ

1401/05/08 

نوبت دوم

شناسه آگهي :13477۰8

جمهوري اسالمي ايران
وزارت نيرو

شركت برق منطقه اي اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
 شماره 4۰1۰/1۰۰8 

)شماره ۲۰۰1۰۰1188۰۰۰۰18 در سامانه ستاد( 

نوبت اول

شناسه آگهي : 1349۲47

شماره 
مبلغ تضمين شركت در موضوع مناقصهمناقصه

شرايط و الزامات ورود به مناقصهمناقصه )ريال(

4010 /  1008

خريد كابل كنترل و 
فشار ضعيف جهت 

كانونشنال نمودن پست 
نيروگاه جنوب اصفهان

665.785.000

1- پيشنهاددهنده مي بايست از 
توليدكنندگان تاييد صالحيت شده توانير 

باشد و يا در غير اين صورت
2- داراي گواهي تايپ تست معتبر براي 

كابل هاي موضوع مناقصه باشد.

ن�وع تضمي�ن ش�ركت در مناقص�ه: ضمانتنام�ه معتب�ر ي�ا في�ش واري�ز وج�ه نقد به ش�ماره ش�با   
IR   330100004101101430230298 نزد بانك مركزي با مبلغ فوق الذكر دروجه شركت برق منطقه اي اصفهان.
نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله 
 www.setadiran.ir قرارداد با مراجعه به »س�امانه تداركات الكترونيك دولت )س�تاد(« به آدرس
امكان پذير خواهد بود )تم�اس با كارفرما، در صورت لزوم در س�اعات اداري روزهاي كاري با ش�ماره 

)031-36270820
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 لغايت ساعت 16:00 روز پنجشنبه 

مورخ 1401/04/30
مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكي: كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستي 
حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 
بارگذاري و نس�خه فيزيكي )پاكت الف( آن در موعد مذكور به آدرس اصفه�ان: خيابان چهارباغ باال، 

دبيرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 سالن كميسيون 

معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان.
ضمنا مي توانيد اين آگهي را در سايت هاي اينترنتي مشاهده كنيد.

 www.setadiran.ir            www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir            http://iets.mporg.ir
روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان



تعادل|
 بازار خريد و فروش خودرو نس��بت به هفته گذشته 
با تغييراتي در قيمت انواع خودروهاي داخلي همراه 
اس��ت. رصد بازار خودرو نش��ان مي ده��د، برخي از 
محص��والت مانند پ��ژو 206 تيپ پنج ب��ا كاهش 5 
ميليون توماني و برخي از محصوالت مانند پرايد 132 
با افزايش 3 ميليون توماني قيمت ها مواجه شده است. 
البته همچنان در بازار خريد و ف��روش زيادي انجام 
نمي شود و همه در حالت انتظار قرار دارند. نه خبري 
از تأييد آيين نامه واردات خودرو هس��ت و نه احياي 
برجام. دو موضوعي كه بازار را بالتكليف گذاشته است. 
در اين شرايط فروشندگان بيشتر ترجيح مي دهند 
خودرو را نگه داش��ته تا تكليف بازار مشخص شود، 
آن دسته از مش��ترياني كه خواستار خريد خودرو 
هستند نيز بايد با چانه زني بسيار خودروي دلخواه 
خود را آن هم با قيمت مناسب خريداري كنند البته 
اين در شرايطي است كه فروشنده حاضر به معامله 
باشد. البته رييس اتحاديه نمايشگاه داران تقاضاي 
باال در بازار خودرو را كاذب و به قصد سرمايه گذاري 
عنوان كرده و طبق آماري كه ارايه كرده، ميليون ها 
نفر در كشور خريد و فروش خودرو انجام مي دهند 
اما آماري كه اتحاديه دارد حدود ۹ هزار نفر اس��ت؛ 

كه به گفته او اين يعني دالل بازي در بازار خودرو.

    رصد قيمتي بازار خودرو 
رصد بازار خودرو در روزگذشته نشان مي دهد، سمند 
ال ايكس ب��ا قيمت 30۹ ميليون تومان، س��مند اي 
اف سون با قيمت 356 ميليون تومان، دنا پالس 4۹1 
ميليون تومان و دنا پالس توربو اتوماتيك 508 ميليون 
تومان به فروش مي رس��د. عالوه بر اي��ن پژو پارس با 
قيمت 311 ميليون تومان، پژو 207 اتوماتيك 5۹2 
ميليون توم��ان، رانا ال ايك��س 251 ميليون تومان، 
پژو 205 تيپ دو ب��ا قيمت 102 ميليون تومان و پژو 
206 تيپ پنج 351 ميليون تومان مورد معامله قرار 
مي گيرد. در محصوالت سايپا نيز پرايد 111 با قيمت 
205 ميليون تومان، تيبا با قيمت 202 ميليون تومان، 
تيبا دو با قيمت 208 ميليون تومان ساينا با قيمت 212 
ميليون تومان، كوئيك دنده اي 211 ميليون تومان و 
شاهين با قيمت 371 ميليون تومان به فروش مي رسد.

از س��وي ديگر، بررس��ي روند دوهفت��ه اخير قيمت 
خودرو در بازار نشان مي دهد، در اين مدت سه خودرو 
»شاهين«، »دنا معمولي« و »رانا پالس« افت بيش از 

5 ميليون توماني در بازار داشتند. به گفته فعاالن بازار 
خودرو افت قيمت خ��ودرو در اين مدت به مذاكرات 
و خبره��اي دوحه گره خورده اس��ت. هرچند در اين 
مدت با رشد نرخ دالر در بازار روبرو بوديم، اما بسياري 
از خودروها در مقابل اين رشد استقامت كردند و اين 
امر موجب شد تا در كنار رشد قيمت برخي خودروها 
شاهد افتي تا ۹ ميليون تومان در بازار باشند. براساس 
ارزيابي بازار در نيمه تيرماه »شاهين« افتي ۹ ميليون 
توماني در بازار داشت و قيمت آن از 37۹ ميليون تومان 
به 370 ميليون تومان رسيد. »دنا معمولي« نيز در اين 
مدت افت 7 ميليوني را تجربه كرد و قيمت آن از 3۹۹ 
ميليون تومان در بازار به 3۹2 ميليون تومان رس��يد. 
اما براساس ارزيابي صورت گرفته »رانا پالس« در اين 
مدت افتي 6 ميليوني داشت و با اين شرايط قيمت آن 

از 308 ميليون تومان به 302 ميليون رسيد.

    تشريح آخرين وضعيت بازار خودرو
س��عيد موتمني، رييس اتحاديه نمايش��گاه داران با 
اعالم وجود ثبات نسبي در بازار خودرو در پيش بيني 
آينده اين بازار ب��ا اعالم آزاد س��ازي واردات خودرو 
گفته اس��ت: خب��ر واردات خودرو وعدم نوس��انات 
ارزي از دالي��ل وجود ثبات نس��بي حاكم ب��ر بازار 
خودرو اس��ت. موضوع ديگري كه در اين ميان حائز 
اهميت است، اينكه عرضه خودرو متناسب با تقاضا 

نيس��ت، در عرضه محدوديت هايي هست و همين 
موضوع باعث شده تا قيمت خودرو از درب كارخانه 
تا به دس��ت مصرف كننده در بازار آزاد برسد افزايش 
داشته باشد. بنابراين توليد خودرو در شرايط فعلي 
كشور جوابگوي نياز بازار نيست؛ چراكه نياز خودرو 
در كشورس��االنه يك ميليون و ه��زار 500خودرو 
است اگر اين نياز تأمين شود فاصله قيمت نخواهيم 
داش��ت؛ هر جا عرضه كم باشد دالل بازي و اختالف 
قيمت ايجاد مي شود. در تمام دنيا خودرو هاي با عمر 
5 سال اسقاط مي ش��وند ولي در خيابان هاي كشور 
ما خودروي 30 سال پيش همچنان ديده مي شود. 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران معتقد است اگر واردات 
آزاد شود تأثيرات مثبتي بر بازار خودروخواهد داشت 
و ب��ازار خودرو درگي��ر بازي دالالن و س��ودجويان 
نمي ش��ود. هر بازاري نيازي دارد كه تقاضا از طريق 
توليد يا واردات تأمين مي ش��ود در غير اين صورت 
ش��اهد درگيري قيمت و دالل بازي خواهد شد. اين 
فعال ب��ازار خودرو با ارزيابي رفت��ار متقاضيان ثبت 
نام خودرو به »ايلنا« گفته اس��ت: وقت��ي براي 10 
هزار خودرو 4 ميليون نف��ر ثبت نام مي كنند يعني 
تقاض��ا براي س��رمايه گذاري در اين ب��ازار به داليل 
نوس��انات ارزي و س��وددهي صد درصدي بيشتر از 
ديگر بازارهاست كه خود ناشي از عدم تعادل در بازار 
عرضه و تقاضاست. بر همين اساس، زماني كه عرضه 

كافي باشد نهايت اختالف قيمت فروش كارخانه و 
مصرف كننده ب��ازار آزاد با اختالف500 هزار تومان 
است چنانچه در سال ۹6پژو پارس كه 35 ميليون 
فروخته مي ش��د با اختالف قيمت 500 هزار تومان 
نهايت پايين ت��ر فروخته مي ش��د و االن با اختالف 
قيمتي 150 ميليوني در بازارخريد و فروش مي شود. 
او در رابط��ه با تقاض��اي باال در بازار خ��ودرو گفت: 
اين مي��زان تقاضا در بازار خ��ودرو كاذب و به قصد 
سرمايه گذاري است در حال حاضر اغلب كساني كه 
در بازار خودرو خريد مي كنند مصرف كننده واقعي 
هس��تند. رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در 
انتقاد به وجود واسطه هاي غير رسمي خريد و فروش 
خودرو نيز عنوان كرده كه ميليون ها نفر در كش��ور 
خريد و فروش خ��ودرو انجام مي دهن��د اما آماري 
كه اتحاديه دارد حدود ۹ هزار نفر اس��ت و اين يعني 
دالل بازي در بازار خودرو؛ طبق تعريف قانون تجارت 
نمايشگاه داران وظايف و ميزان سود دريافتي مشخص 

دارند و نقشي هم در بازار و تعيين قيمت ها ندارند.

    پيش بيني قيمت خودرو در روزهاي آينده 
اين تحليل ها در حالي مطرح مي ش��ود كه با واردات 
خودرو هاي خارجي و بيشتر شدن گزينه هاي انتخابي 
براي مصرف كننده واقعي، ب��ازار خودرو هاي داخلي 
ثب��ات خواهد يافت چنانچ��ه مصرف كننده ها درپي 
كاالي با كيفيت با ش��رايط واگذاري مناسب هستند 
و اگر خودرو هاي وارداتي با ش��رايط بهتري نسبت به 
خودرو هاي داخلي واگذار شوند بازار تغيير رفتار خواهد 
داشت و به آن سو مي رود اگر خودرو هاي وارداتي ارزان و 
مطابق سليقه مردم و مصرف كننده باشد فاصله قيمتي 
خودرو هاي داخلي از 100 درصد به 5 درصد كاهش 
مي يايد. اما آنچه مشخص است اينكه در حال حاضر 
بين عرضه و تقاض��ا در بازار خودروي كش��ور تعادل 
برقرار نيست. ركود بر بازار حاكم است و هيچ خريد و 
فروشي در بازار صورت نمي گيرد. به نظر مي رسد اين 
روند در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد. از سوي 
ديگر، با به نتيجه نرسيدن مذاكرات دوحه و همچنين 
مذاكرات وين به نظر مي رسد قيمت خودرو در بازار با 
افزايش نوسان همراه باشد. البته حتي اگر افزايشي 
در كار نباشد، شاهد كاهش قيمت نيز نخواهيم بود. 
بازار خودرو در حال حاضر يك بازار دالري است. اگر 
فروشنده دالر را افزايشي ببيند، خودروي خود را به 

قيمت باالتري به فروش مي رساند.
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شركت توزيع برق بوشهر
براي مشتركان كاهنده مصرف 

پاداش تعيين كرد  
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان 
بوش��هر گفت: براي مش��تركاني كه بتوانند در 
ايام پيك مصرف برق خود را به ازاء هر كيلووات 

كاهش دهند پاداش پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي 
برق استان بوشهر، غالمرضا حشمتي در نشست 
فرهنگ س��ازي مصرف بهينه ب��رق در بخش 
خانگ��ي، اداري، صنايع و كش��اورزي با حضور 
سرپرس��ت محترم و معاونان صدا و س��يماي 
مركز بوشهر با تبريك ميالد امام رضا)ع( ضمن 
تقدير از تالش هاي اين مجموعه اظهار كرد: در 
شرايط كنوني اشاعه فرهنگ مديريت مصرف 
در خصوص گذر از تابستان پيش رو موضوعي 

بسيار ضروري است.
وي بيان كرد: امسال مشوق هاي بسيار خوبي 
براي مديريت مصرف به ويژه در بخش خانگي 
در نظر گرفته ش��ده بدين نحو كه شهرونداني 
كه برق مصرفي خود را نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل كاهش دهند به ازاي هرميزان كاهش 
پاداش براي وي درصورتحس��اب برق مصرفي 

لحاظ خواهد شد.
وي اظه��ار كرد: در راس��تاي مديريت مصرف 
بهينه برق بيش از هشت هزار وپانصد تفاهمنامه 
با مشتركين بزرگ منعقد شده تا در زمان پيك 
مصرف برق به ش��ركت توزيع كم��ك كنند و 
گذر موفق از پيك بار تابس��تان داش��ته باشيم 
و در ازاي اين همكاري مش��وق هاي خوبي در 
صورتحس��اب برق مصرفي آنها اعمال خواهد 

شد.
حشمتي افزود: استفاده از ظرفيت نور طبيعي 
آفت��اب، نگه داش��تن دماي كول��ر روي دماي 
24 درجه، شس��ت و ش��وي به موقع كولرها و 
همچنين اس��تفاده از المپ هاي كم مصرف از 
راهكارهاي مهم در كاهش مصرف خصوصا در 

بخش خانگي محسوب مي شود.
سرپرست صدا و سيماي مركز بوشهر نيز گفت: 
در اين مركز تالش مي ش��ود راديو و تلويزيون 
و س��اير اركان صدا و س��يما هم��كاري الزم را 
در بخش مديريت مصرف داش��ته باش��ند، به 
وي��ژه در بخش خانگي كه بي��ش از 80 درصد 
 مشتركان برق خانگي استان بوشهر را تشكيل 

مي دهند.
مهدي حيدري بيان كرد: در اين زمينه رسالت 
صدا و س��يما فرهنگ س��ازي بين عامه مردم 
اس��ت كه در اين مس��ير از هيچ تالشي دريغ 

نخواهد شد.

 ششميندورهآموزشتسهيلگران
اقتصادي-اجتماعيبنيادبركتبرگزارميشود

فعاليت ۱۰۰۰ تسهيل گر بركت
در ۲۰ هزار روستا

ششمين دوره آموزش تس��هيل گران اقتصادي-
اجتماع��ي طرح هاي اش��تغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام برگزار مي شود.

محمد تركمانه، مديرعامل بنياد بركت ضمن اعالم 
اين خبر افزود: اين دوره آموزش��ي با حضور 200 
نفر تسهيل گر اقتصادي_ اجتماعي از 26 استان و 
141 شهرستان از 20 تا 26 تيرماه در تهران برگزار 
مي ش��ود. تركمانه تاكيد كرد: اين دوره شش روزه 
با هدف آم��وزش و به كارگيري 200 تس��هيل گر 
برگزار مي ش��ود و افراد ش��ركت كننده در صورت 
قبولي در اين دوره آموزشي، به شبكه تسهيل گران 
بنياد بركت در سراسر كشور افزوده مي شوند. وي 
خاطرنشان كرد: با ملحق شدن اين 200 نفر، تعداد 
مجريان و تس��هيل گران بنياد بركت به 1000 نفر 
مي رسد و اين شبكه تس��هيل گري با يك پوشش 
حداكثري در ۹0 درصد مناطق كشور مشغول به 
فعاليت و خدمت رساني مي شود. به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، تس��هيل گران اين بنياد امسال 450 
شهرس��تان و 20 هزار روس��تا را زير چتر حمايتي 
خود خواهند داش��ت. تركمانه تصريح كرد: شبكه 
1000 نفره تس��هيل گران بركت به عنوان يكي از 
گسترده ترين شبكه هاي تس��هيل گري، نيمي از 
روستاهاي كش��ور را تحت پوش��ش فعاليت هاي 
كارآفريني و اش��تغال زايي خ��ود دارد.  وي درباره 
جزييات شش��مين دوره آموزش تس��هيل گران 
طرح هاي اش��تغال زايي اجتماع محور نيز توضيح 
داد: مباحث آموزشي ارايه شده در اين دوره شامل 
دو بخش آموزش ه��اي مرتبط با تس��هيل گري، 
مفاهي��م، ابزاره��ا و تكنيك هاي آن از يك س��و و 
آشنايي با شيوه نامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها 
و سياس��ت هاي اجرايي، اهداف و چشم اندازهاي 
بنياد بركت از س��وي ديگر است.  مديرعامل بنياد 
بركت تاكيد كرد: اساتيد به نام و مطرح دانشگاهي 
حوزه تس��هيل گري، آخرين آموزه هاي مربوط به 
تسهيل گري را به شركت كنندگان ارايه خواهند كرد. 
تركمانه درباره چگونگي انتخاب افراد شركت كننده 
در اين دوره آموزش��ي بيان كرد: پ��س از فراخوان 
سراسري جذب تس��هيل گر، يك هزار و 400 نفر 
ثبت نام اوليه كردند كه پس از برگزاري آزمون هاي 
كتبي و انجام مصاحبه هاي اختصاصي و كارشناسي، 
در نهايت 200 نفر براي شركت در ششمين دوره 
آموزش تسهيل گران اقتصادي- اجتماعي برگزيده 
شدند. وي در پايان يادآور شد: تسهيل گران بركت 
از ميان نخبگان جوامع محلي انتخاب مي ش��وند 

و حداقل مدرك تحصيلي آنها كارشناسي است.

چهكسانيدربازاراقدامبهخريدوفروشخودروميكنند؟

داللبازيدربازاربيمشتري



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Tue. July 12. 2022  2260   سهشنبه 21 تير 1401    12 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:10اذانمغرب:20:43اذانصبحفردا:4:13

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

فوت ۷  نفر در روز به دليل نرسيدن عضو اهدايي
كتايون نجفي زاده گفت: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ تنها ۶ پيوند ريه در ايران انجام گرفته بود اما با اطالع رساني اين كار رشد پيدا كرد. 
در حال حاضر حدود ۸ هزار مرگ مغزي رخ مي دهد اما تنها يك سوم اهداي عضو را انجام مي دهند و حداقل روزانه ۷ نفر به دليل 
نرسيدن عضو پيوندي فوت مي كنند. او ادامه داد: در ايران همه مي توانند از پيوند استفاده كنند و ايران تنها كشوري است كه براي 
تأييد اهداي عضو ۴ متخصص بايد حضور داشته باشند تا بتوانند مرگ مغزي را تأييد كنند. اين در حالي است كه تا پيش از كرونا 
ايران رتبه اول در اهداي عضو در خاورميانه را داشت. وي با اشاره به چرايي فوت افراد نيازمند به عضو گفت: متأسفانه به دليل عدم 

رضايت خانواده ها، عدم آگاهي ونبود آموزش هاي الزم منجر به اين شده تا اهداي عضو در ايران به درستي انجام نشود.

ادامهازصفحهاول

تورم و تاثير آن بر نهاد خانواده
 بيش از س��ايرين صدمه مي بينند. از س��وي ديگر 
مطالعات نشان داده فشار مالي رابطه مستقيمي با 
افزايش اختالف و كاهش زمان با هم بودن زوجين 
دارد. اگرچه تاثيرات مستقيم فش��ار مالي ناشي از 
تورم بر كيفيت ازدواج مشخص تر و شناخته شده تر 
هستند اما پيامدهاي غيرمستقيم آن نيز مي تواند 
كيفيت زندگي زناش��ويي را به ش��دت تحت تاثير 
قرار دهد. برخي از اين آثار غيرمستقيم عبارت اند از 
تغيير در نگرش، خلق و رفتار در قبال زوج كه متأثر 
از فشار مالي است. چنين تغييراتي در رفتار مي تواند 
به افزايش تعارض، خش��ونت كالم��ي و فيزيكي و 
پرخاشگري منجر شود. جوانان نيز از پيامدهاي تورم 
در امان نيستند، ترس از تورم به زندگي آنها آسيب 
مي زند. به عالوه در سايه تورم، ركود و بيكاري تمايل 
به مهاجرت در ميان جوانان به طور معناداري افزايش 
پيدا مي كند. بزرگ ترين م��وج مهاجرت امريكاي 
التين در سال هاي اخير به دليل تورم شديد، خشونت 
و كمبود غذا و دارو شكل گرفته است. بيش از شش 
ميليون پناهجو و مهاجر اين كشور را به دنبال غذا، كار 
و زندگي بهتر ترك كرده اند. بازنشستگان نيز معمواًل 
بيشترين آسيب را از تورم متحمل مي شوند زيرا اغلب 
ناگزيرند با درآمد ثاب��ت زندگي كنند. در تورم باال و 
بلندمدت نه امكان تعديل هزينه هاي زندگي وجود 
دارد و نه امكان كسب درآمد از ديگر منابع. آن هم در 
سن و سالي كه احتمااًل برخي هزينه ها مانند درمان 
و دارو يا نگهداري به شدت افزايش پيدا مي كند. در 
حالي كه به گفته جامعه شناسان در ۱۰ سال آينده 
با بحران س��المندي روبرو هستيم مي توانيد تصور 
كنيد چه آينده نامطمئني در انتظار كساني است كه 
قرار است روزگار كهنسالي خود را زير بار گران تورم 
سپري كنند. صرف نظر از افزايش جرايم مسلحانه 
و خش��ونت بار، احتمااًل روزي نيس��ت كه خبري از 
كيف قاپي، س��رقت موبايل، دزديدن مواد غذايي و 
لباس از فروش��گاه ها يا ربودن اموال عمومي مانند 
درپوش فاض��الب و گاردريل بزرگراه ها و كابل هاي 
مخابراتي نشنويم. جامعه تورم زده با اخالق هم نسبت 
نزديكي نخواهد داشت. مطالعات نشان داده اگرچه 
مردم تمايل دارند اصول اخالقي محكمي داش��ته 
باش��ند، محروميت مالي ممكن است سبب شود از 
اين معيارهاي سخت گيرانه دور ش��وند. بنابراين 
كساني كه احساس محروميت مي كنند ممكن 
است درگير رفتارهاي غيراخالقي شوند و حتي 
رفتاره��اي دور از اخالق ديگران را هم راحت تر 
بپذيرند. اين رفتار به ويژه زماني كه ادراك مردم 
در مورد آنچه اخالقي است تغيير مي كند قابل 
مشاهده اس��ت. در تورم باال ارزش هاي اخالقي 
و اجتماعي -مانند درس��تكاري، نوع دوستي و 
حتي ش��غل و پس انداز- رو به  زوال مي گذارد. 
براي مثال وقتي نابرابري را مي بينند يا احساس 
مي كنند دستمزدشان عادالنه نيست، در تعريف 
رفتارهاي درست و غلط با تعارض روبرو مي شوند.

رويداد

اصالحقانون»سقطجنين«دردستوركار

دبير مركز ملي مطالعات جمعيت از اصالح قانون سقط 
جنين خبر داد. صالح قاس��مي گفت: اصالح قانون 
مديريت سقط در دس��تور كار قرار دارد و در صورت 
اجرايي شدن قانون جواني جمعيت نيز شاهد كاهش 
آمار سقط جنين در كشور به طور محسوس خواهيم 
بود. او با بيان اينكه براساس آخرين داده هاي موجود 
از وضعيت جمعيتي ايران، جمعيت ايران برابر با ۸۵ 
ميليون نفر است، اظهار كرد: براساس آمارهاي سال 
۱۴۰۰، نرخ رشد جمعيت به حدود ۰.۷ درصد رسيده 
است كه اين رقم يك ركورد حداقلي است كه در طول 
تاريخ ايران بي سابقه بوده اس��ت. صالحي ادامه داد: 
همچنين نرخ باروري به حدود ۱.۵ فرزند به ازاي هر 
زن رسيده است كه اين رقم در كالن شهرها حدود ۱.۳ 
به ازاي هر زن و در استان هاي گيالن، مازندران، البرز، 
مركزي و تهران حدود ۱.۱ فرزند به ازاي هر زن است.

    پيش بيني جمعيت حداكثر ۹۴ ميليوني 
براي ايران

دبير مرك��ز مطالعات جمعيت با اش��اره به اينكه نرخ 
س��المندي در كش��ور به ۱۱ درصد رس��يده است، 
يادآور ش��د: به زودي با سرعت زيادي كشور به سوي 
سالخوردگي جمعيت حركت مي كند. در حال حاضر 
با ميانگين سني باالي ۳۵ سال، ايران ديگر يك كشور 
جوان نيست، بلكه يك كشور ميانسال است. قاسمي 
تاكيد كرد: آنچه كه شاخص هاي جمعيت شناسي نشان 
مي دهند اين است كه حداكثر عدد جمعيت كلي را كه 
در ايران تجربه خواهيم كرد حدود ۹۴ ميليون نفر است؛ 
يعني ايران ۱۰۰ ميليوني نخواهد شد و پيك جمعيت 

ايران در عدد ۹۴ تا ۹۵ ميليون نفر اتفاق خواهد افتاد.

    تنها ۵  درصد سقط جنين هاي كشور 
خودبه خودي و قانوني هستند

دبير شوراي راهبردي جمعيت استان تهران در ادامه 

با بيان اينكه بر اساس داده هاي موجود، آينده تحوالت 
جمعيتي ايران نگران كننده  به نظر مي رسد، به ارايه 
آمارهايي از تعداد س��قط  جنين  در كشور پرداخت و 
افزود: آمار س��قط جنين از حداقل حدود ۳۵۰ هزار 
مورد در سال تا حدود ۶۰۰ هزار مورد برآورد مي شود 
اما به صورت كلي در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار سقط 
جنين در ايران اتفاق مي افتد كه حدود ۲ درصد آنها 
برآمده از سقط هاي خود به خودي، ۳ درصد سقط هاي 
قانوني و پزشكي )كه به جهت مشكالت پزشكي مجوز 
س��قط صادر و پزش��كي قانوني آن را انجام مي دهد( 
هستند. همچنين ۹۵ درصد نيز سقط هاي غيرقانوني 
هستند كه بيش از ۳۷۰ هزار مورد را شامل مي شوند. 
باالترين آمار سقط در شهرهاي بزرگ و كالن شهرها 

مثل تهران، اصفهان، شيراز، البرز و... واقع مي شود.

    ساالنه معادل يك سوم مواليد كل كشور 
را در پديده سقط از دست مي دهيم 

به گفته قاس��مي در نسبت سقط به جمعيت كل و 
تعداد مواليد، ايران جزو كشورهاي باالي رنكينگ 
جهاني است. براي كشور اسالمي قتل حداقل ۴۰۰ 
هزار مورد سقط جنين در كشور آمار نگران كننده اي 
اس��ت و اين آمار شايس��ته ايران اصيل، متمدن و 
اسالمي نيس��ت. در حال حاضر ساالنه معادل يك 
س��وم تعداد تولدهاي كل كشور را در پديده سقط 
از دس��ت مي دهيم. به عبارت ديگر ساالنه بيش از 
يك ميليون و يكصد هزار تولد رخ مي دهد و در كنار 
آن حدود ۴۰۰ هزار مورد نيز س��قط جنين داريم. 
صالح قاسمي در ادامه در خصوص سقط هاي ناشي 
از روابط خارج از عرف به ارايه توضيحاتي پرداخت 
و گفت: از كل س��قط هاي انجام شده حداكثر ۳ تا 
۴ درصد از آنها ب��ه دليل روابط خارج از عرف اتفاق 
مي افت��د و اكثريت مطلق اي��ن جنين ها محصول 

روابط شرعي و قانوني در نهاد خانواده است.

     داليل آمار نگران كننده سقط جنين 
در كشور

دبير مركز ملي مطالعات جمعيت به انگيزه افراد براي 
سقط جنين اشاره كرد و يادآور شد: بخشي از باورها و 
انگاره هاي رايج در جامعه و بخشي از ساختارهاي جامعه 
دست به دس��ت هم داده  و موجب افزايش آمار سقط 
جنين شده است. او يكي ديگر از داليل آمار نگران كننده 
سقط جنين را نيز فرآيند معيوب غربالگري عنوان كرد 
و يادآور شد: غربالگري دو هزينه جدي براي خانواده ها 
ايجاد مي كند. يكي از آنها هزينه هاي مالي و اقتصادي 
بسيار سنگين است كه بسياري از افراد با سختي بايد آن 
را تامين كنند، لذا عده اي از اين مادران به واسطه تحميل 
هزينه ها و باتوجه به انگاره هاي فكري به اين جمع بندي 
مي رس��ند كه اساسا به بارداري ش��ان خاتمه دهند و 
جنين را از بين ببرند. هزينه دوم فشارهاي روحي و 
رواني و استرس شديدي است كه فرآيند معيوب 
غربالگري با نگراني سازي مفرط و تشخيص هاي 

غلط به مادران و خانواده ها تحميل مي كند.

    لزوم مديريت سقط جنين
 و تبيين پيامدهاي آن براي خانواده ها 

دبير شوراي راهبردي جمعيت استان تهران با اشاره 
به اينكه براي مديريت پديده سقط جنين بايد چند 
اتف��اق رخ دهد، گفت: بايد ابعاد و پيامدهاي س��قط 
جنين از جمله پيامدهاي پزش��كي، روانشناختي، 
فردي و خانوادگي و پيامدهاي معرفتي به درستي براي 
خانواده ها تبيين شود، اما متاسفانه اين كار اتفاق نيفتاده 
است. قاسمي با اشاره به اينكه در موادي از قانون جواني 
جمعيت نيز فرآيند غربالگري و س��قط جنين مورد 
توجه جدي قرار گرفته و اصالح قانون مديريت سقط 
نيز در دس��تور كار قرار دارد، گفت: در صورت اجرايي 
شدن قانون جواني جمعيت، شاهد كاهش آمار سقط 

جنين در كشور به طور محسوس خواهيم بود.

چهاراستاندارايباالترينآماردانشآموزانبازماندهازتحصيل
وزير آموزش و پرورش گفت: در طول 
همي��ن يك ماه و نيم��ي كه مدارس 
باز شده اس��ت، ۱۱۰ هزار دانش آموز 
را به مدرس��ه بازگردانده ايم. يوسف 
نوري درباره اظهارات نماينده تهران 
در مجلس ش��وراي اسالمي مبني بر 
اينكه حدود ۳ ميليون دانش آموز در 
زمان همه گي��ري كرونا به دليل عدم 

دسترسي به گوشي تلفن همراه هوشمند و گراني 
اينترنت ترك تحصيل كرده اند، گفت: اين چنين 
نيس��ت؛ آمار دانش آموزان بازمانده از تحصيل از 
روز اولي كه ما بر سر كار آمده ايم، ۹۸۰ هزار نفر 
بود. وزير آموزش و پرورش خاطرنش��ان كرد: از 
اين آمار تعدادي از دختران مخصوصا در مناطق 

دور به دليل اينكه وارد زندگي شدند 
از تحصيل بازماندند، يك بخش��ي از 
پس��ران وارد كار شدند كه اين پديده 
را ما در اطراف تهران داش��تيم البته 
اولين اس��تان در اين زمينه سيستان 
و بلوچستان است و سپس به ترتيب 
تهران، خوزستان و آذربايجان هستند 
ك��ه تع��داد بازمان��دگان از تحصيل 
اين آمار در اين ايام تش��ديد ش��د. او ادامه داد: با 
اقداماتي كه در اين مدت براي دانش آموزاني كه 
ترك تحصيل كردند انجام شده، مخصوصًا گروه 
بين ۶ تا ۱۱ سال در طول همين يك ماه و نيمي 
كه مدارس باز شده است، ۱۱۰ هزار دانش آموز را 

به مدرسه بازگردانده ايم.

شرورمسلحدرآباداندستگيرشد
فرمانده انتظامي اس��تان خوزس��تان 
از دس��تگيري شرور مس��لح متواري 
س��ابقه دار به همراه همدس��تش پس 
از پنج س��اعت آتش متقابل مسلحانه 
در شهرس��تان آبادان خبر داد. س��يد 
محم��د صالح��ي فرمان��ده انتظامي 
استان خوزستان اظهار كرد: به دنبال 
دس��تگيري شرور مس��لح متواري كه 

به علت جرايمي نظير )س��رقت هاي مس��لحانه، 
قتل هاي ارتكاب��ي، تيراندازي ه��اي متعدد عليه 
اش��خاص و ...( تحت تعقيب پليس ماهشهر بود، با 
تالش ماموران پليس مخفيگاه متهم وهمدستش 
در شهرستان آبادان شناسايي شد. او با بيان اينكه 
پ��س از هماهنگي قضاي��ي، گروه��ي از ماموران 
انتظامي شهرستان ماهشهر و آبادان، پليس هاي 

تخصص��ي آگاهي، اطالع��ات و يگان 
ويژه اس��تان طي عمليات��ي ضربتي و 
كامال غافلگيرانه نسبت به دستگيري 
آنان اقدام كردند، افزود: حين عمليات 
دستگيري، متهمان به سمت ماموران 
تيراندازي كردند كه پس از پنج ساعت 
درگيري مس��لحانه با آت��ش متقابل 
س��نگين پليس، دو متهم زمين گير و 
دستگير شدند. فرمانده انتظامي استان خوزستان 
بيان كرد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان يك قبضه 
سالح كالشينكف، يك قبضه كلت كمري، تعداد 
پنج تيغه خشاب كالش��ينكف و كلت و تعداد ۳۸ 
تير جنگي كشف شد. صالحي در خاتمه اظهار كرد: 
متهمان پس از تشكيل پرونده مقدماتي جهت سير 

مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي داده شدند.

درخواستمجوزجذب۱۵هزارنفردرگروهپرستاري
مديركل منابع انساني معاونت توسعه 
وزارت بهداش��ت گفت: با راه اندازي 
بيمارس��تان هاي جدي��د و توس��عه 
بخش هاي مراكز درماني، ما نيازمند 
۳۳ هزار نيرو هس��تيم. مرادي گفت: 
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
قرار است تا پايان سال جاري ۱۲ هزار 
تخت بيمارستاني به مراكز درماني در 

سراسر كشور اضافه شود. 
ب��ا راه اندازي بيمارس��تان هاي جديد و توس��عه 
بخش هاي مراكز درماني م��ا نيازمند حدود ۳۳ 
هزار نيرو هستيم .جلسات متعددي براي مجوز 
جذب اين نيروها با س��ازمان امور اس��تخدامي 
برگزار شده كه نتايج خوبي به دست آمده است. 
به گفته او بررسي ها نشان مي دهد كه ساالنه ده 

هزار نفر در نظام س��المت بازنشسته 
مي شوند كه طبق قانون بايد به ازاي 
هر فرد بازنشسته مجوز جذب آن فرد 
داده شود كه متاسفانه در حال حاضر 
تقريبا سه سال اس��ت كه اين تعداد 
افراد در نظام سالمت بازنشسته شده 
اما به تعداد اي��ن خروجي يعني ۳٠ 
هزار نفر مجوز ج��ذب نيرو نداده اند. 
به گفته مرادي، هر تخ��ت جديد نيازمند جذب 
يك پرس��تار اس��ت و با راه اندازي ۱۲هزار تخت 
جديد بيمارستاني ما تقاضاي جذب ۱۵ هزار نفر 
در گروه پرس��تاري را داده ايم. او گفت: پرداخت 
حقوق افراد جذب ش��ده توس��ط دولت و ساير 
هزينه هاي بيمارس��تان ها از محل درآمد مراكز 

درماني تامين مي شود.

رويخطخبر

گليماندگار|
 زماني ك��ه در ۷ فروردي��ن ۱۴۰۱ وزير 
بهداشت و درمان حذف ارز ترجيحي دارو 
را اطالع داد تا به امروز بارها و بارها اين مساله از سوي 
مسووالن مختلف تكذيب شده است، اينكه دولت ارز 
دارو را حذف نكرده، اينكه سازمان غذا و دارو تمام سعي 
خود را مي كند كه مانع از افزايش قيمت داروها ش��ود 
و هزار اظهارنظر ضد و نقيض ديگر كه بارها و بارها در 
رسانه هاي مختلف به آنها پرداخته شده است. حال در 
شرايطي كه دولتمردان تمام عزم خود را براي اجرايي 
شدن اليحه حجاب و عفاف در كشور به كار بسته اند 
و نيروهاي تازه نفس براي اين امر استخدام كرده اند، 
مساله افزايش قيمت دارو به يكي از بحران هايي تبديل 
شده كه ديگر نمايندگان مجلس هم حاضر نيستند 
آن را تكذيب كنند و ب��روز اين اتفاق را بر عهده دولت 
مي دانند. نمايندگان كميس��يون بهداشت و درمان 
معتقدند افزايش قيمت دارو ناگزير است و نمي توان در 
مورد آن كاري انجام داد همانطور كه افزايش ۱۰ برابري 
قيمت تجهيزات پزش��كي نيز رخ داده و در اين ميان 
كساني كه بيشترين آسيب را مي بينند و بيشترين ضرر 
جاني و مالي را متحمل مي شوند مردمي هستند كه زير 
بار تمام اين تورم ها ديگر نمي توانند قامتشان را راست 
كنند و معلوم نيس��ت ماجراي اين افزايش قيمت ها 
كي و كجا قرار است به پايان برسد. هر چند كه دولت 
وعده كاال برگ را به شهريور ماه موكول كرده اما سوال 
اينجاست كه براي خدمات پزشكي و دارويي قرار است 
چه تدبيري انديشيده شود. مساله اي كه هر بار مورد 
بحث و بررسي قرار مي گيرد هيچ نهاد و ارگان و سازمان 
و وزارتخانه اي مسووليت آن را به عهده نمي گيرد و همه 
از بدهي ميلياردي دولت به حوزه بهداش��ت و درمان 
حرف مي زنند. بدهي اي كه هيچ گاه پرداخت نشده و هر 
سال بيشتر از سال قبل شده و اين يعني بحراني شدن 
وضعيت سالمت در كشور. همين بي توجهي هاست 
كه باعث مي شود بيمارستان هايي كه از نظر ايمني 
تاييد نشده اند به فعاليت خود ادامه بدهند و ناگهان 
حادثه اي تلخ باعث بش��ود كه اخبار هشدارهايي كه 
س��ازمان هاي مربوطه به اين بيمارستان ها داده اند و 

كس��ي آنها را جدي نگرفته به سر تيتر نشريات بدل 
ش��ود، هنوز اتفاق تلخي كه در مركز درماني »سينا 
اطهر« رخ داد فراموش نش��ده اس��ت، آتش سوزي 
دو روز گذشته در بيمارس��تان پيامبران كه اتفاقا از 
بيمارس��تان هايي بود كه در ليست بيمارستان هاي 
نا ايمن جا گرفته بود و معلوم نيس��ت قرار است چه 
وقت و چه موقع اين ليس��ت به كار بيايد و مسوولي 
پيدا شود تا بتواند مانع از فعاليت اين بيمارستان ها و به 
خطر انداختن جان بيماران شود. به هر حال كالف سر 
درگم سالمت نيازمند دست توانايي است تا بتواند آن 
را ساماني دوباره ببخشد فارغ از هر گونه وعده و شعار. 
فارغ از تكذيب كردن ها و اخباري كه حتي مسووالن 

درباره درج آن هم با يكديگر اجماع نظر ندارند. 

    گراني دارو قطعي است
به هر حال با ش��رايطي كه در حال حاضر وجود دارد 
افزايش قيم��ت داروها حتي بي��ش از آن چيزي كه 
االن هست امري قطعي به نظر مي رسد. حسينعلي 
شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با بيان اين مطلب ب��ه »تعادل« مي گويد: نمي توانيم 
بگوييم كه قيمت دارو افزايش پيدا نمي كند، بحث بر 
سر اين اس��ت كه دولت متاسفانه در بودجه اي كه به 
مجلس ارايه داده حذف ارز ترجيحي را لحاظ نكرده 
بود و به ناگاه اين تصميم اتخاذ شد و با اينكه مجلسي ها 
و به خصوص اعضاي كميسيون بهداشت و درمان با 
حذف ارز دارو مخالف بودند دولت با قبول اين تعهد كه 
نمي گذارد قيمت ها افزايشي شود مجلس را مجاب به 
اين كار كرد اما... او مي افزايد: ما اگر بخواهيم مديريت 
درس��ت در زمينه قيمت دارو داشته باشيم، تنها ۳۰ 
درصد هزينه مواد اولي��ه را مي توانيم كنترل كنيم و 
بيش از آن توانايي كنترل قيمت ها را نخواهيم داشت. 
شهرياري در پاسخ به اين سوال كه وضعيت بيماران 
قرار است به چه شكلي رقم بخورد مي گويد: اميدواريم 
سازمان برنامه بودجه منابع مالي بيمه ها را براي كنترل 
قيمت دارو در اختيار آنها قرار دهد. به هر حال هميشه 
بحث بر س��ر اين بوده كه بخش اعظم هزينه هاي 
درماني بر دوش بيمه ها باشد، دولت موظف است 

به اوضاع بيمه ها سامان بدهد تا مردم بيشتر از اين 
متحمل هزينه هاي گزاف دارو و درمان نشوند. 

    گراني دارو چرخ درمان را لنگ مي كند
خسرو پوياني، دارو ساز نيز در اين باره به تعادل مي گويد: 
متاسفانه در بحث گراني دارو مساله اي كه ناديده گرفته 
مي ش��ود، عدم توانايي مردم در پروس��ه درمان است، 
گراني دارو چرخ درمان در كشور را لنگ مي كند، خيلي 
از افراد به دليل همين افزايش قيمت ها ديگر قادر به تهيه 
دارو و استفاده از خدمات درماني نخواهند بود، بسياري 
از بيمه ها زير بار مس��ووليت تامين هزينه هاي درماني 
نمي روند، از سوي ديگر وقتي ارز دارو را حذف كرده اند، 
توليد كننده و وارد كنندگان دارو و تجهيزات پزش��كي 
چاره اي جز افزايش قيمت ندارند و نمي توان از آنها توقع 
داشت كه دارو و تجهيزات را زير قيمتي كه برايشان تمام 
شده در دسترس مردم قرار دهند، اين كار مي تواند به 
راحتي آنها را به سراش��يبي ورشكس��تگي بيندازد.  او 
مي افزايد: متاسفانه بحث سالمت در اكثر دولت ها 
اولويت نبوده و نيس��ت، به همين خاطر است كه 
دولت سال هاس��ت در اين زمينه بدهي هاي كالن 
دارد و آن را پرداخ��ت نمي كند، ت��ا زماني كه اين 
بدهي ها پرداخت نشود، تا زماني كه سرانه بهداشت 
و درمان در كشور واقعي نشود، ما با اين مشكالت 
مواجه خواهيم بود و البته كه غير از مردم هيچ كس 

ديگر در اين زمينه ضرر نخواهد كرد. 

      با همه مقوله هاي درماني 
مثل ناباروري رفتار كنيم

اين پزش��ك دارو س��از در بخش ديگري از سخنانش 
مي گويد: وقتي وزارت بهداشت و دولت بيمه ها را موظف 
به پرداخت هزينه درمان ناباروري مي كنند، مي توانند 
در بخش هاي ديگر هم به همين شكل عمل كنند، اما 
چون براي آنها هزينه بر است ناديده اش مي گيرند، ما 
وقتي از افزايش جمعيت صحبت مي كنيم در درجه اول 
بايد به فكر برخورداري اين جمعيت از خدمات بهداشتي 
و درماني به شكل بهينه باشيم. اگر اين اتفاق رخ ندهد 
مشكالت بعدي براي سالمت جامعه پيش خواهد آمد. 

مساله اينجاست كه سال هاي سال دولت هاي مختلف 
دم از قطع رابطه مالي بين پزشك و بيمار زده اند اما در 
عمل نتوانسته اند شرايط را براي اين مهم فراهم كنند. تا 
زماني كه اين اتفاق رخ ندهد و تا زماني كه مردم مجبور 
باشند بيش از ۷۰ درصد هزينه هاي درماني را از جيب 
خود پرداخت كنند مشكالت به قوت خود باقي خواهد 
ماند.  او مي افزايد: بايد به اهميت درمان در جامعه پي 
ببريم، بايد دولتمردان به اين باور برسند كه سالمت 
يكي از اولويت هاي مهم است. نمي توانيم از كنار اين 
مقوله به راحتي بگذريم، اينجا با جان و سالمت مردم 
س��ر و كار داريم و وظيفه مس��ووالن تامين سالمت 
جامعه اس��ت. افزايش قيمت دارو مي تواند به قيمت 
جان خيلي از اف��رادي كه ديگر ت��وان پرداخت اين 

هزينه هاي سرسام آور را ندارند تمام شود. 

      قيمت تجهيزات پزشكي
 ۱۰ برابر شده است!

عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي با اش��اره به عدم عمل دول��ت به تعهدات 
خ��ود در زمينه تثبيت قيمت ه��ا و بازگرداندن آن 

به شهريور ۱۴۰۰ دليل مش��كالت صنعت دارو در 
كشور را تشريح كرد. محمد علي محسني بندپي نيز 
در مورد ورود اين كميس��يون به وضعيت نامطلوب 
كارخانجات دارويي كشور اظهار كرد: در مجلس در 
بودجه ۱۴۰۰ علي رغم پيشنهاد دولت براي حذف 
ارز ترجيح��ي با اين موضوع مخالف��ت كرديم. بعد 
گفتند براي شش ماه اول ۱۴۰۰ اين كار انجام شود، 
اما براي اجتناب از التهاب در بازار دارو و پيشگيري از 
افزايش قيمت آن، مخالفت كرديم و براي شش ماهه 
دوم نيز سعي كرديم ارز را نگه  داريم. او در گفت وگو 
با ايلنا افزود: در اليحه بودجه ۱۴۰۱ نيز گفتيم اگر 
دولت بتواند قيمت ها را به ويژه در كاالهاي اساسي 
به ش��هريور ۱۴۰۰ برگرداند و نگه دارد مي تواند ارز 
ترجيحي را حذف كند. ارز ترجيحي حذف ش��د و 
دولت نتوانست قيمت ها را نگه دارد، اين  عدم تثبيت 
قيمت ها يا بازگرداندن قيمت ها به شهريور ۱۴۰۰ 
موجب ش��ده، اين اتفاقات در ح��وزه دارو رخ دهد. 
مواد اوليه داروها، براي كارخانجات دارويي با قيمت 
برداشتن ارز ترجيحي و نيمايي حساب شده است 

و از آن سو آنها با مشكالت فراواني مواجه شده اند. 

     ارايه خدمات با تعرفه هاي موجود 
دشوار است

او همچنين در مورد گران شدن تجهيزات توانبخشي و 
مشكالت موجود در اين حوزه نيز گفت: يكي از معضالتي 
كه داريم اين است كه ارايه خدمات در بخش سالمت با 
تعرفه هايي كه وجود دارد، كار دشواري است، اجاره ها، 
حقوق كارگران و ماليات چندين برابر شده است، از سوي 
ديگر قيمت تجهيزات پزشكي براي گروه هاي مختلف 
حدود ۱۰ برابر شده، در حالي كه تعرفه هاي آنها به زير 
۱۰ درصد رسيده است. در اين رابطه صحبت هايي در 
مجلس شوراي اسالمي با س��ازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت شده اس��ت و قرار شده مساعدت هايي انجام 
گيرد. يك نگراني كه براي دولت وجود دارد اين است كه 
پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا نكند و فشاري به آنها 
نيايد، تنها راه اين است كه سهم فرانشيز بيماران را كاهش 
داده و پرداختي بيمه ها را افزايش دهيم، تعرفه ها را واقعي 
كرده و سهم بيمار را نگه  داريم. متأسفانه دولت نتوانسته 
است اين را اجرا كند. او بيان كرد: ما بايد به سازمان برنامه 
فشار بياوريم و اعتبارات الزم را به بيمه ها پرداخت كرده 

و آنها بتوانند پوشش بيشتري داشته باشند.

باحذفارزترجيحيخدماتداروييودرمانيدرآستانهگرانيمجدد

افزايش قيمت دارو قطعي است
گزارش
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