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يادداشت- 1

دالر با بورس چه مي كند؟
بررسي             ها نشان مي دهد كه 
شاخص كل بورس همگرايي 
با برخي اصالحات اقتصادي 
در دولت ه��اي گذش��ته 
دارد. در صورتي ك��ه تغيي��ر 
سياست در نحوه تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي م��الك 
قرار گيرد و به بررسي اثرات 
آزادس��ازي يارانه ه��ا در دولت احمدي ن��ژاد در روند 
حركتي شاخص             كل بورس اوراق بهادار تهران بپردازيم، 
ش��اهد يك همگرايي خواهيم بود. نمودار             ها نش��ان 
مي دهند، در زماني كه دولت اقدام به پرداخت يارانه              كرد 
و از سويي قيمت ها در حوزه هاي مختلف با تعديالتي 
همراه شدند در واقع همگرايي شاخص با اين مهم )در 
برخي مواقع حتي بيش از انتظار( به وقوع پيوس��ت، 
با اين حال به نظر مي رس��د چني��ن عاملي، محركي 
كوتاه مدت اس��ت. آخرين رقمي ك��ه بانك مركزي 
درخصوص نقدينگي س��ال ۱۴۰۰ )اسفند             ماه( ارايه 
كرد از رشد ۴/۵ درصدي نقدينگي در يك ماه حكايت 
داشت. با در نظر گرفتن اين متغير برخي كارشناسان 
معتقدند در ب��ازار              دارايي ها اعم از مل��ك،              دالر و بازار 
سرمايه به سمت تورم افزايشي حركت خواهند كرد. 
در اين ميان انتظار مي رود در ارديبهش��ت             ماه ركورد 
تورم نس��بت به چند س��ال اخير ثبت ش��ود؛ چرا             كه 
كاالهاي اساسي نقش بي بديلي در سبد خانواده و نرخ 
تورم دارند. تمام عوامل مذكور در كنار چشم             انداز بازار 
كاموديتي، ش��اخص CRBو شاخص             هاي جهاني در 
واقع نقش كمك             كننده              به بازار سهام خواهند داشت 
اما منظور افزايش قيمت ها و ش��اخص كل نيست. در 
گذشته يك ريس��ك وجود داشت مبني بر اينكه اگر 
مذاكرات اتمي به حصول توافق ختم ش��ود در نتيجه 
بازار سهام ريزش پيدا خواهد كرد. اكنون به نقطه             اي 
نزديك شده             ايم كه بورس ريزش نخواهد داشت چرا             كه 
وضعيت متفاوت است. در مورد تحوالت سياسي اخير 
هم بايد اذعان كرد كه هرگونه ملتهب ش��دن فضاي 
اقتصادي و سياسي در يك بازاري همانند بازار سرمايه 
الزاما تاثير مثبت نخواهد داش��ت؛ چراكه اين التهاب 
مي تواند پول را به سمت ساير بازار             ها اعم از ملك هدايت 
كند. در زمان هايي كه روند             ها خيلي حساسيت برانگيز 
مي شوند اغلب س��رمايه             گذاران نقدينگي را به سمت 
بازاري س��وق مي دهند كه از امنيت س��رمايه             گذاري 
بيشتري برخوردار است؛ در كوتاه مدت دالر و پس از آن 
بازارهاي ديگر. در اينجا ممكن است بازار سرمايه دچار 
مشكل شود. چنين عواملي يقينا مي تواند اثرات منفي 
در روند حركتي ش��اخص             كل ايجاد كند اما به معناي 
عدم  كاهش يا افزايش آن نيست بلكه به نظر مي رسد 
ش��اخص كل در اين حوزه در حال تثبيت اس��ت. در 
عين حال سرمايه             گذاران براي فعاليت در بخش مولد، 
الزم است شركت ها را مورد ارزيابي قرار دهند. از دالر 
مي توان به عنوان ماشه بازار                          ها ياد              كرد. به نظر مي رسد 
كه بر اساس مدل هاي PPP قيمت تعادلي دالر براي 
س��ال جاري به صورت متوسط ۳۲ هزار تومان خواهد 
بود. فعاالن اقتصادي در حوزه بازار سرمايه از اين مهم 
آگاهي كافي دارند. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ دالر 
سقف ۳۰ هزار تومان و كف ۲۱ هزار تومان را تجربه كرد 
اما به طور متوس��ط دالر در رقم ۲۶ هزار تومان تثبيت 
شد. براي س��ال ۱۴۰۱ اين رقم معادل ۳۲ هزار تومان 
ارزيابي مي ش��ود. هر چن��د در ص��ورت عدم احياي 
برجام ممكن اس��ت در اين حوزه، ارق��ام باالتري به 
نمايش گذاشته شود. افزايش نيم درصدي نرخ بهره 
كه فدرال رزرو اعمال كرد، اكنون قابل لمس نيس��ت. 
شاخص CRB از رقم ۳۲۶ كمي افت پيدا كرد. از طرفي 
زنجيره تامين دچار مشكل شده است. به نظر مي رسد 
در حال حاضر تصميمات فد خيلي اثر             گذار نيست اما 
چيزي كه مهم است افزايش اين نرخ به ارقام باالتر است. 
در چنين شرايطي بازار كاموديتي مي تواند وارد دوره 
ركود شود. بايد توجه داشت زماني كه بازار كاموديتي 
وارد ركود مي شود )در نتيجه اعمال سياست انقباضي( 
فضايي براي بازار اوراق ايجاد مي شود. هر چند در بازار 
رمز             ار             ز             ها شاهد افت قيمتي كريپتوكارنسي             ها هستيم 
اما با توجه به تجربيات سال ۱۳۹۹ بعيد به نظر مي رسد 
كه نقدينگ��ي از اين بازار به ط��ور قابل توجهي تغيير 
مسير داده و به سمت بازار سهام سوق پيدا كند. براي 
فعاالن در حوزه مديريت سرمايه             گذاري )در بازار دالر 
و طال( بحث حضور مستمر مطرح است. در عين حال 
سرمايه             گذاران فعال در حوزه بازار سرمايه نيز بايد به 
سمت حوزه سرمايه             گذاري شاخصي و سرمايه             گذاري 
مبتني بر تقسيم سود حركت كنند. خريد             هاي پله             اي 
ادامه در صفحه 4 به مرور زمان در سناريويي كه... 

پيمان مولوي

انتقاد از فشار بر منابع ارزي

تبديل صندوق توسعه ملي به خزانه دوم دولت

يادداشت-2

يادداشت-4 يادداشت-3

نفت و بودجه جاري

فرزندآوري؛ ايجاد رفاه نسبي در جامعه  سندرم كافي نت

بزرگ��ي اقتص��اد دولت��ي 
در اي��ران، ب��راي دوران��ي 
طوالني براي ما مشكل ساز 
ش��ده اس��ت. در ش��رايطي 
كه بس��ياري از كش��ورهاي 
توس��عه يافت��ه و در ح��ال 
توس��عه توانس��ته اند راهي 
براي كوچك ك��ردن دولت 
و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي پيدا كنند، 
در ايران همچنان حرف و اول آخر را در اقتصاد دولت ها 
مي زنند و اين موضوع محدوديت هاي زيادي به وجود 

آورده است.
امروز براي توس��عه اقتص��ادي، س��رمايه گذاري در 
زيرس��اخت ها بيش��ترين اهمي��ت را دارد. در واقع 
كش��ورهايي توانس��ته اند راهي ب��راي برون رفت از 
مش��كالت و محدوديت ها پيدا كنند ك��ه در حوزه 
زيرساخت ها به پيشرفت هاي قابل توجه دست پيدا 
كرده اند و همين امر كار را براي برنامه ريزي هاي جديد 

و تازه راحت كرده است.
ما در ايران به نعمت نفت دسترسي داشته ايم و از اين 
رو بيش از آنكه بخواهيم از درآمدهاي واقعي اقتصاد 
براي سرمايه گذاري استفاده كنيم، هرگاه كه نياز بوده 
دولت به پول نفت چنگ زده و از آن اس��تفاده كرده 
است. به اين ترتيب در بسياري از موارد، در بخش هايي 
پول خرج كرده ايم كه نه تنها مولد نبوده اند كه اساسا 

براي اقتصاد نفعي نيز نداشته اند.
متاس��فانه دولت ها هر ب��ار كه ب��ه درآمدهاي نفتي 
دسترس��ي پيدا مي كنند، بهترين گزين��ه را در وارد 
كردن اين منابع به بودجه مي بينند و هر بار كه نفت 
قطع مي شود، بدون هيچ برنامه اي مي مانند. اين در 
حالي اس��ت كه وقتي در دو سال گذشته، دسترسي 
به درآمدهاي نفتي كاهش يافت، راه هاي ديگري به 
كمك آمدند كه باز هم در بلندمدت فراموش مي شوند.

ما ديدي��م كه در ماه ه��اي اخي��ر و در جريان بحث 
پيرامون بودجه، دو قوه مجريه و مقننه تاكيد زيادي بر 
اصالحات ساختاري داشتند اما اين اصالحات صرفا 
در حد شعار باقي ماند. دعواي اصلي بر سر اين موضوع 
بود كه وقتي پول نفت بيايد قرار است چطور از منابع آن 
استفاده كنيم و هيچ نگاهي به نگراني هاي كارشناسان 
و لزوم عبور از اتكا به نفت ديده نشد. اين در حالي است 
كه اگر ايران بتواند از مشكالت فعلي عبور كند و اتكا 
به منابع درآمدي پايدار را گس��ترش دهد، پول نفت 
مي تواند صرف زيرساخت ها شود. توسعه زيرساخت ها 
به معني مقدمه توسعه اقتصادي كشور است. ما هرچه 
بتوانيم بستر سرمايه گذاري جديد ايجاد كنيم، قطعا 
در آين��ده از آن بهره خواهيم برد. دعوا بر س��ر منابع 
صندوق توسعه ملي نيز ريشه در نبود اين نگاه دارد و 
تا زماني كه ما صرفا به دنبال پولي باشيم كه تنها خرج 
روزانه و جاري كشور را پوشش دهد، قطعا حركت به 

سمت اين اهداف ممكن نخواهد بود.

تامين شغل، مسكن و امكانات 
رفاهي ۳ عامل مهم در تشويق 
جوانان به فرزندآوري اس��ت. 
پس تا زماني ك��ه اين ۳ عامل 
را نداشته باش��يم نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم كه مساله 
پي��ري جمعيت در كش��ور با 
تصويب قوانين حل ش��ود. در 
واقع افزايش جمعيت بدون تامين زيرساخت هاي الزم 
در حوزه اقتصاد مطمئنا عملي نخواهد ش��د. مجلس و 
دولتمردان و در كل پيكره نظام بايد به اين فكر كنند كه 
آينده جامعه بايد تضمين ش��ود و صرف اينكه تاكيد به 
افزايش جمعيت داشته باشيم بدون اينكه اقدامي صورت 
بگيرد درست نيست و ما را به هدف مورد نظر نمي رساند. 
قطعا افزايش جمعيت به نفع مصالح كشور است اما اين 

افزايش بايد با فراهم س��ازي زيرساخت ها از تمام جهات 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صورت بپذيرد. 
اگر افراد جامعه امنيت شغلي و مالي داشته باشند، اگر از 
رفاه نسبي بهره مند شوند، فرزند آوري به وظيفه غير قابل 
انكار براي آنها تبديل مي شود. فراموش نكنيم كه بنيان 
خانواده ايراني با فرزند اس��ت كه شكل مي گيرد. در واقع 
فرهنگ ما به گونه اي است كه بسياري از افراد فرزندآوري 
را ثمره ازدواج و هدف آن مي دانند، اما اگر در حال حاضر 
اين اتف��اق رخ نمي دهد، بيش��تر به ش��رايط اقتصادي 
برمي گردد. همانطور كه اين ش��رايط باعث شده تا آمار 
ازدواج در كشور كاهش پيدا كند، همين عوامل بر فرزند 
آوري زوجين هم تاثير مي گذارد. اين مساله را هم قبول 
داريم كه ساختارجمعيتي ما رو به سالمندي مي رود لذا 
حتما بايد افزايش جمعيت نسبي داشته باشيم تا بتوانيم از 
ادامه در صفحه 8 جامعه حفاظت كنيم. 

س��ابقه يارانه پردازي در ايران 
به ۹۰ س��ال پيش برمي گردد 
مكانيس��مي كه ب��راي تهيه 
غله ارزان به كارگرفته ش��د و 
به طور ملموس تر و جدي تري، 
يارانه پردازي از س��ال ۱۳۴۰ 
براي تهيه گندم و گوشت ارزان 
به كار گرفته ش��د. اين رويكرد 
يارانه پردازي غيرهدفمند بعدها به حاملهاي انرژي )نفت، 
بنزين، گازوئيل و گاز(، برق و آب و نيز كاالهاي اساس��ي 
ديگر نظير مرغ، روغن، دارو و ... تعميم و تسري يافت و رقم 
قابل توجهي از هزينه هاي دولت ها را شامل شده و مي شود. 
در برنامه هاي اول و دوم توسعه كه رويكرد تعديل ساختاري 
اقتصاد غالب بود، بحث حذف و كاهش يارانه ها مطرح شد 
و در اواخر دهه 7۰ اين رويكرد به هدفمندسازي يارانه ها 

چرخش كرد و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، رويكرد 
هدفمندسازي يارانه ها در قالب واقعي سازي يا آزاد سازي 
قيمت ها تبل��ور يافت با اين قيد ك��ه منابع حاصله براي 
تقويت نظام تامين اجتماعي و حمايت از اقش��ار ضعيف 
جامعه، ارتق��اء بهره وري انرژي و بهينه س��ازي مصرف، 
توسعه زيرس��اخت ها و حمل و نقل عمومي صرف شود .  
در اوائل دهه 8۰ قانون س��اختار نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعي و قانون برنامه چهارم توسعه همزمان در حال 
تدوين و تصويب بودند و در ماده ۳ قانون برنامه چهارم قرار 
شد قيمت حامل هاي انرژي در طول سال هاي برنامه هر 
سال ۲۰ درصد افزايش يابد تا به قيمت فوب خليج فارس 
برسد و منابع حاصله براي تقويت نظام و تامين اجتماعي، 
بهينه سازي مصرف انرژي و تقويت زير ساخت ها و حمل و 
نقل عمومي و... هزينه شود. در ماده ۱۰ قانون ساختار نظام 
ادامه در صفحه 6 جامع رفاه و... 

علي اكبر نيكواقبال

مصطفي اقليما علي حيدري

 معاون وزير صمت مدل جديد فروش خودرو 
را تشريح كرد 

 رييس جمهور: 
مانع تراشان توليد مسكن كنار گذاشته شوند

فرشاد مومني:حسين راغفر:

 آزادسازي ورود خودرو 
براي همه دهك ها

صفحه 7     صفحه 5    

صفحه 3    

صفحه 8    

صفحه 2    

 اولتيماتوم يك ماهه رييسي 
به استانداران

 سركوب دستمزد 
موجب تشديد مهاجرت مي شود

 نظام تصميم گيري 
به رانتي ها پاداش مي دهد

صالح آبادي: ثروت بين نسلي در 
صندوق توسعه ملي بايد ارزي باشد

 امضاي تفاهمنامه   
 بين ستاد اجرايي فرمان امام 

و  وزارت بهداشت

 تسهيالت 
 ارزي را 

ارزي برگردانيد

 توليد   واكسن هاي 
نوين ضدسرطان

در شش ماهه اول س��ال ۱۴۰۰ يك شركت فوالدي ۵8 
هزار ميليارد تومان سود خالص كسب كرده و همزمان يك 
معدن در يزد ۳۰ هزار ميليارد تومان سود خالص داشته 
است. سهم مردم از اين منابع كجا است؟ چرا اين سود ها 
بر ش��ركت هاي فوالدي كه يارانه هاي عظيم سوخت و 
انرژي دريافت مي كنند حالل است و بر مردم حرام است 
كه حاكميت االن مي خواهد نان را گران و دستمزد نيروي 
كار را كم كند؟ اسفندماه سال گذشته شوراي عالي كار 
ب��ا افزايش ۵7 درصدي حداقل دس��تمزد و افزايش ۳7 
درصدي سطوح دستمزدي كارگران موافقت كرد. طي 
س��ال هاي اخير اين اولين  بار بود كه افزايش دستمزدها 
متناس��ب با نرخ تورم صورت مي گرفت. همزمان با اين 
مصوبه ع��ده اي از فعاالن بخش خصوصي با انتقاد از آن، 
افزايش دستمزدها را عاملي براي ايجاد تورم و گسترش 
بيكاري قلمداد كردند. موافقان اين افزايش ها، در پاسخ 
از س��هم حداقلي دستمزد كارگران در قيمت تمام شده 
توليد مي گفتند و معتقد بودند سركوب دستمزد نيروي 
موجب تشديد مهاجرت و از دس��ت رفتن فرصت هاي 
توليد و گس��ترش معضالت اجتماعي مي شود. در اوايل 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري نيز وزير كار گفته بود كه 
تقاضا براي بيمه بيكاري نسبت به سال گذشته ۳8 درصد 
كاهش يافته اس��ت و اين يعني افزايش دس��تمزدها در 
تشديد بيكاري نقشي نداشته است. ماجرا به اينجا ختم 
نشد تا جايي كه پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در اظهارات خود مدعي ش��د كه رييس مجلس 
در ش��وراي عالي هماهنگي س��ران قوا به دنبال اصالح 
مصوبه ش��وراي عالي كار است تا مصوبه افزايش حداقل 
دستمزدها بازبيني شود. پورابراهيمي همچنين مدعي 
ش��ده كه اين درخواست از س��وي خود كارگران مطرح 
ش��ده و ابراز اميدواري كرده بود كه رييس جمهور با اين 
درخواست مجلس موافقت كند. با باالگرفتن انتقادها، 
دفتر رييس جمهور ط��ي بيانيه اي اصالح مصوبه مزدي 
را منتفي دانس��ت اما پورابراهيمي در اظهارنظر ديگري 
تورم اين روزها را به افزايش دستمزدها مرتبط دانست. 

براي بررسي اين ادعاها با حسين راغفر عضو هيات علمي 
دانش��گاه الزهرا و اقتصاددان به گفت وگ��و پرداخته ايم 
كه مش��روح آن را در ادامه مي خوانيد. راغفر در تشريح 
وضعيت دس��تمزد نيروي كار در ايران گفت: س��ركوب 
دس��تمزدها در كش��ور ما يك عارضه تاريخي است. در 
دوره ۱۳۹8-۱۴۰۰ قيمت ها ۱۰.۵ برابر ش��ده است اما 
دس��تمزدها ۴.۵ برابر شده اس��ت. اين يك عدم تعادل 
واقعي اس��ت كه به هيچ  وجه نمي شود آن را مرتفع كرد. 
اين مساله روي كارايي نيروي كار و اندازه نيروي كار تاثير 
منفي مي گ��ذارد. مهاجرت ني��روي كار به همين دليل 
افزايش يافته و پيامدهاي گس��ترده اي از جمله افزايش 
جرم و جناياتي مانند زورگيري مسلحانه در روز روشن را 
به دنبال داشته است.  وي افزود: اقتصادي كه قادر به خلق 
شغل نيست و با متقاصيان زيادي مواجه است از يك سو 
باعث استثمار نيروي كار شده زيرا فرصت ديگري ندارد 
و از سوي ديگر بالفاصله سازمان بيمه به سراغ كارفرماها 
م��ي رود و حق بيمه آنها را با ن��رخ جديد تعيين مي كند 
تا برخي كارفرمايان به ويژه كس��به قادر به پرداخت آن 
نباش��ند. وضعيت ركودي اقتصاد مبتني بر سفته بازي 
ما باعث ش��ده كه كارفرماها و ني��روي كار هر دو قرباني 
اين سياست ها شوند. به نظر مي رسد دولت نقش اصلي 
پايه ريزي اين سياست ها نيست. راغفر با بيان اينكه خود 
دولت بايد باري كه بر دوش كارفرما و كارگر وارد مي شود 
را ب��ردارد گفت: دول��ت بايد به تعهدات خ��ود در قانون 
اساس��ي در قبال اين دسته از شاغالن برگردد و خدمات 
درماني و آموزشي را براي آنها را رايگان كند تا بخش قابل 
توجهي از هزينه ه��اي زندگي نيروي كار را جبران كند. 
دولت همچنين مي تواند فرصت هاي اس��تفاده از حمل 
و نق��ل ارزان را براي نيروي كار فراهم كند و مس��ووليت 
پيامدهاي سياست هاي خود را بپذيرد وگرنه اين فرآيند 
حتي با پرداخت يارانه نقدي چنده ده برابري هيچ باري از 
روي دوش نيروي كار برنخواهد داشت و با توجه به تورمي 
كه سياست هايي مثل ارز ترجيحي ايجاد مي كند ارزش 
ادامه در صفحه 3 يارانه جديد نيز از بين خواهد رفت. 

نشست مجازي موسس��ه دين و اقتصاد با موضوع »چرا 
هزينه غفلت از نابرابري هاي ناموجه روزمره س��نگين تر 

مي شود؟« برگزار شد.
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
و اقتصاددان در ابتداي س��خنان خود گفت: سوءتفاهم و 
اختالفات بايد به حداقل برس��د و با برانگيختن يك عزم 
فراگير ملي برنامه اي عالمانه به س��مت حداقل س��ازي 
آسيب ها حركت كرد. ما در عرصه مديريت نطام ملي بيشتر 
شاهد روزمرگي، ضعف مفرط بنيه انديشه اي و بي برنامگي 
در تشخيص اولويت ها هس��تيم اما بر اساس آموزه هاي 
قرآني مسلمانان نبايد مايوس شوند و ياس ساقط كننده 
تالش هاي انسان نيس��ت. ما به طور مشخص براي سال 
۱۴۰۱ دامن زدن به مباحث بنيادي انديشه اي را حياتي 
تشخيص داده ايم زيرا با يك دسته خطاهاي پرشماري در 
سند بودجه دولت مواجه هستيم و از طرف ديگر سال جاري 

برنامه ميان مدت هفتم كشور است.
وي افزود: ايده محوري در تحليل هاي سطح توسعه مي تواند 
نقطه عزيمت برون رفت از خطاهاي انديشه اي باشد. اگر 
در برابر اين پرس��ش روبرو شويم كه براي سنجش اعتبار 
توسعه اي تخصيص منابع، بايد با چه مالك هايي را مدنظر 
قرار بدهيم، پاسخ اين است كه هر تصميم يا تخصيص منابع 
را مي توان با چند كنترل متغيري سنجيد. رابطه مردم با 
حكومت يكي از اين متغيرها است يعني تصميم گيران بايد 
بدانند هر سياستي كه اتخاذ مي كنند رابطه مردم با آنها 
را كاه��ش مي دهد يا نه و اگر كاهش مي دهد بايد از اتخاذ 
چنين تصميمي پرهيز كنند. آنها نبايد فكر كنند اگر از كار 
غلط برگردند زير سوال مي روند. ماجراي ارز ترجيحي تنها 
يكي از اين نمونه ها است. اگر واقعا درنهادهاي فرادست در 
نظام تصميم گيري هاي كشور كارشناسان امين و پاكدامني 
حضور داشتند بايد به روشني مي گفتند به تبع هر تصميم 
كليدي خود، چه بازتابي از رابطه مردم و حكومت مشاهده 
مي كنند. متغير دوم وضعيت بنيه توليد ملي است. كساني 
كه برنامه يك ساله يعني بودجه و برنامه ميان مدت ۵ ساله 
را تدوين مي كنند بايد با گزارش هاي كارشناسانه بگويند 

پيامد اين جهت گيري هاي سياس��تي بر سرنوشت بنيه 
توليد كشور چيس��ت. آيا انگيزه هاي كسب مهارت هاي 
سطح باالتر را مي برد يا نه؟ متاسفانه گزارش ها در اين باره 
نه به مردم و نه به سطوح باالي حكومت هم داده نمي شود. 
ركن سوم تحليل هاي س��طح توسعه رابطه تصميم ها با 
مشاركت سياسي و اقتصادي آحاد مردم با سرنوشت خود 
است. مشاركت مي تواند واقعي و با كاركرد باشد يعني مردم 
در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود سهم بايسته داشته 
باش��ند.  مومني چهارمين متغير كنترلي سياست هاي 
توسعه اي را فساد دانست و گفت: هيچ تعرضي به امنيت 
حقوق مالكيت ش��كنندگي آور تر از فس��اد نيست. تمام 
داده هاي رسمي كشور حاكي از آن است كه طي سه دهه 
گذشته باالترين سقوط ها در سرمايه اجتماعي و باالترين 
جهش ها در گسترش فساد همزمان با شوك قيمت ارز، 
حامل هاي انرژي و تغييرات ناگهاني ارز نفت بوده اس��ت. 
بنابراين تصميم گيران بايد كس��اني كه آنها را به ش��وك 
درماني تشويق مي كنند مجبور كنند گزارشي از وضعيت 
فساد ارايه كنند. متغير كنترلي پنجم متغير نابرابري هاي 
ناموجه اس��ت. يعن��ي نابرابري هايي كه خ��ارج از توان و 
اراده افراد به آنها تحميل مي ش��ود و ريشه در فرآيندهاي 
تصميم گيري هاي اساسي كشور دارد. آگاهي بخش ترين 
مساله در اين زمينه اين است كه سه عنصر، بقا و بالندگي 
انسان ها را تضمين مي كند و ويژگي هر سه آنها اين است 
كه از صرفه مقياس برخوردارند يعني قابل احاله شدن به 
افراد و گروه ها نيستند و جزو مسووليت هاي دولت است. 
اين سه عنصر نظام حقوقي، نظام مهار نابرابري هاي ناموجه 
و نظام برقراري نظم و امنيت است.  اين استاد دانشگاه در 
ادامه بيان كرد: در ايران ما با بازتوليد نابرابري هاي ناموجه 
به دليل ويژگي هاي اقليمي و سلطه مناسبات رانتي و... در 
عرصه اقتصاد روبرو هس��تيم. بنابراين هوشمندي ها در 
اين زمينه بايد افزايش پيدا كند چرا كه بي احتياطي ها و 
رفتارهاي مشكوك شدت بخشنده نابرابري در ابعاد وسيعي 
مشاهده مي شود. اگر بخواهيم در يك كالم راجع به اينكه ما 
ادامه در صفحه 5 بهايي كه به... 



در ش��رايطي كه سرنوش��ت نهايي مذاكرات احياي 
برجام همچنان نامشخص اس��ت، ابهام درباره نحوه 
مديريت منابع دولتي و درآمدهاي س��االنه كش��ور 
همچنان ادامه دارد. چند روز قبل عبدالناصر همتي 
- رييس كل سابق بانك مركزي - و رقيب انتخاباتي 
رييس��ي در اظهارنظري اعالم كرد كه بايد به دولت 
س��يزدهم لقب فوق س��لطان چاپ پول را داد و اين 
دولت براي تامين هزينه ها، اقدام به افزايش پايه پولي 

كرده است.
هرچند دولت پاس��خ رس��مي به اين اظهارات نداد 
اما يك��ي از اصلي تري��ن موضوعاتي ك��ه همچنان 
مطرح اس��ت، نحوه تامين منابع دول��ت در ماه هاي 
پيش روس��ت. در دولت قبل نيز ش��رايطي مشابه به 
وج��ود آمده اس��ت. وقتي دولت دسترس��ي خود به 
منابع نفتي را از دس��ت داد، اين ادعا مطرح شد كه به 
سراغ منابع بانك مركزي نخواهد رفت اما در ماه هاي 
پاياني با ب��ه وجود آمدن اختالف نظرهايي ميان تيم 
اقتصادي، اين ادعا مطرح ش��د كه درآمدهاي ارزي 
آينده نيز پيشخور شده است. به اين ترتيب كه دولت 
بدون آوردن ارز به كشور، از بانك مركزي خواسته تا 
منابع ريالي آن را تامين كند تا در آينده اين حس��اب 
تسويه ش��ود؛ موضوعي كه البته هنوز ابعاد دقيق آن 

مشخص نشده است.
اقتصاد ايران در طول س��ال هاي گذش��ته، همواره با 
نرخ باالي تورم دس��ت به گريبان بوده اس��ت. يكي 
از اصلي تري��ن عوام��ل اين نرخ ب��اال، افزايش جدي 
نقدينگي بوده كه كارشناسان معتقدند به دليل كسري 
بودجه دولت به وجود آمده است. يكي از اصلي ترين 
مسيرهايي كه براي استفاده از اين منابع و باال بردن 
نقدينگي وجود دارد، مربوط به منابع صندوق توسعه 
ملي اس��ت. صندوقي كه بايد بخش��ي از درآمدهاي 
س��االنه نفت به آن وارد ش��ده و در بلندمدت صرف 
توس��عه زيرساخت ها ش��ود اما در سال هاي گذشته 
بارها به دليل نبود اعتب��ارات الزم، از منابع آن براي 
مصارف جاري كش��ور استفاده ش��ده، موضوعي كه 

صداي مسووالن اين صندوق را نيز در آورده است. 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با انتقاد از فشار 
بودجه اي كه طي س��ال ها بر صندوق وجود داشته و 
منابع آن را دولت ها در اختيار گرفته اند، گفت: وقتي 
اواخر سال مي شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس 
و كميسيون تلفيق بررسي مي كنند اما نهايت آنچه 
كه در دستور كار قرار مي گيرد با كسري مواجه است 
و براي تامين آن سراغ صندوق توسعه ملي مي روند. 
مشخص نيست در اين سه ماهي كه مي گويند شب و 
روز بودجه را بررسي مي كنند و انگار با تلسكوپ آن را 

رصد مي كنند چه اتفاقي افتاده است.
وي افزود: چرا بايد بودجه طوري باش��د كه هنوز سه 
ماه از سال نگذش��ته وزيري بايد به من نامه بزند كه 
۲۲.۵ همت )هزار ميليارد تومان( كسري بودجه دارم 
و به من پول بدهي��د. درحالي كه صندوق ملي نبايد 
كسري بودجه را جبران كند. وي با بيان اينكه صندوق 
توس��عه ملي پنج )ب( نيس��ت، گفت: ما نمي توانيم 
بودجه جاري و بودجه عمراني را تامين كنيم. اينها را 
اگر مي خواهيد از آقاي ميركاظمي )رييس سازمان 

برنامه و بودجه( بگيريد.به گفته وي هر چه مي شود 
مي گويند برويم و از صندوق توسعه ملي بگيريم. مگر 
در بودجه براي حوادث غيرمترقبه منابع تعيين نشده 
كه سراغ صندوق مي رويد؟ غضنفري همچنين گفت: 
ما بورس نيس��تيم كه هر وقت دچار زيان شد يا پول 
كم آورد مي گويند صندوق توسعه ملي آن را جبران 
كند. در عين حال بانك هم نيس��تيم كه بگويند هر 
وقت كم آورديم برويم از صندوق توسعه ملي بگيريم. 

بانك وجود دارد اگر پول مي خواهيد از بانك بگيريد.
رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي با اشاره به 
اينكه برخي تاكيد دارند بايد س��رمايه گذاري داخل 
كشور باشد و در خارج از آن ريسك بااليي دارد، گفت: 
بايد توجه كنند كه صندوق توس��عه، بنگاه نيست و 
نمي خواهد بنگاه داري كند، هدف ما سرمايه گذاري 
است يعني مثال اگر يك ميليارد دالر به خارج از كشور 
براي س��رمايه گذاري مي بريد، دو ميليارد دالر ديگر 

را وارد كنيد.
در بخ��ش ديگ��ري از اظهارات غضنف��ري موضوع 
برداش��ت هاي دولت ب��راي كس��ري بودجه مطرح 
ش��د و وي با اش��اره به اينكه آقاي صالح آبادي امروز 
در س��خنانش گفته كه بايد سعي شود تا تسهيالت 
صندوق در جايي كه نظارت بيش��تري بر آن اس��ت 
پرداخت شود، گفت: اين اظهارات كامال صحيح است 
ولي ما بايد نگاه عميق تري نسبت به صندوق داشته 
باش��يم و ايده هاي تحول آفرين را دنبال كنيم. مثال 
تكليف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق 
مشخص كنيم، نه اينكه هر سال هر زمان به ما بگويند 
اين عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملي است اما به 
فاصله چند ماه آن را مي گيرند.وي توضيح داد: وقتي 

مي گوييد سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، 
پس بگذاريد همان ۴۰ درصد باقي بماند نه اينكه اين 
عدد را اعالم كنيد و در ميان سال به آن دست بزنيد. 
عمال بگوييد از اين ۴۰ درصد اينقدر براي شما و اينقدر 
هم براي ما. با ما در اين رابطه شوخي نكنيد و بگذاريد 
سهم صندوق مشخص باقي بماند. اگر تحريم است و 
نمي توانيد منابعي را به صندوق واريز كنيد، پس واريز 

نكنيد نه اينكه اينگونه باشد.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در اظهاراتي 
نوع نگاه به اين صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد 
از فش��ار بودجه بر صندوق گفت كه مشخص نيست 
بودجه را چگونه مي نويس��ند كه هنوز زماني از سال 
نگذشته، وزيري به ما نامه زده كه »۲۲.۵ همت )هزار 
ميليارد تومان( كم آورده ايم به ما پول بدهيد«، مگر 

صندوق بايد كسري بودجه را جبران كند؟
رييس ديوان محاس��بات نيز در اظهاراتي به انتقاد از 
رويه به وجود آمده براي صندوق توسعه ملي پرداخت. 
وي هش��دار داد: صندوق توسعه ملي عمال به خزانه 
دوم دولت ها تبديل ش��ده كه اين اتفاق، اش��تباهي 

راهبردي است.
رييس هي��ات نظارت و صندوق توس��عه ملي تاكيد 
كرد كه در اساس��نامه صن��دوق توس��عه ملي بايد 
تركيب هيات امنا اصالح شود و به گونه اي نباشد كه 
بزرگ ترين مصرف كنن��دگان منابع، اكثريت هيات 
امنا را در اختيار داشته باشند؛ اين تعارض منافع بايد 
حل شود. وي افزود: هيات عامل به عنوان اصلي ترين 
بازيگر ماموريت بزرگ صندوق توس��عه ملي، نقش 
موثر و چنداني در تكاليف و اقدامات آن ندارند. مهرداد 
بذرپاش با بي��ان اينكه ظرف ۱۰ س��ال اخير به طور 

متوسط س��الي ۱۰ ميليارد دالر تسهيالت مختلفي 
پرداخت شده است، اين سوال را مطرح كرد كه چند 
درصد از اين پرداخت ها با نظر هيات عامل بوده است؟ 
رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور عنوان كرد كه 
بانك هاي عامل در بازپرداخت تس��هيالت صندوق 
توسعه، عملكرد قابل قبولي ندارند. هزينه هاي گزاف 
و جاري و روزافزون دولت ها باعث شده به صورت مكرر 
درخواست برداشت از اين صندوق ارايه شود كه اين 

دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.
بذرپاش با تاكيد بر اينكه اساس��نامه و ساختار و نوع 
عملكرد صندوق توسعه ملي نيازمند تغييرات اساسي 
اس��ت، افزود: در نظامنامه  وصول مطالبات صندوق 
هم بايد اصالحات مهمي اتفاق بيفتد. روند س��نتي 
و ناكارآمد اين موضوع كه براس��اس اس��تمهال هاي 
نامتعارف و روش چانه زني اس��ت، بايد به روز ش��ود. 
تملك س��هام بدهكاران كالن كه سال ها از سررسيد 
بدهي آنها گذشته و اقدام درخوري نداشته اند، يكي از 
روش هاي پيشنهادي است. همچنين با همه احترامي 
كه براي س��ازمان برنام��ه و بودجه قائل��م، اما نبايد 
دبيرخانه صندوق توسعه ملي در سازمان برنامه باشد.

اين اظهارات نشان مي دهد كه نه تنها صندوق توسعه 
ملي با نگاهي طوالني مدت اداره نشده كه حتي براي 
دوراني طوالني به محلي براي جبران كسري بودجه 
دولت ها بدل شده است، نگاهي كه در نهايت به ورود 
پول نفت به بودجه جاري و استفاده از منابع آن براي 
اقداماتي غير زيرساختي بدل شده است. اتفاقي كه اگر 
سريعا اصالح نشود، تمام برنامه هاي بلندمدت دولت 
براي اين صندوق و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي 

را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
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افتتاح كارخانه پهپاد ايراني
در تاجيكستان

كارخانه توليد پهپاد تمام ايراني ابابيل۲ صبح ديروز 
با حضور رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران و س��پهبد ش��يرعلي ميرزا وزير دفاع 
تاجيكستان در دوشنبه پايتخت اين كشور افتتاح شد.

در راس��تاي تقويت و توسعه همكاري هاي  مشترك 
دفاعي و نظامي بين دو كش��ور، كارخانه توليد پهپاد 
ابابيل ۲ با همت و ت��الش متخصصان صنايع دفاعي 
وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح جمهوري 
اس��المي ايران با حضور سرلش��كر باقري و شيرعلي 
ميرزا وزير دفاع و جمعي از فرماندهان عاليرتبه كشور 
تاجيكستان در دوشنبه پايتخت اين كشور افتتاح شد. 
سرلشكر باقري با اش��اره به اينكه جمهوري اسالمي 
ايران با تالش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و 
با استفاده از ظرفيت هاي داخلي توانسته در تمام ابعاد 
نظامي و دفاعي به ويژه هواپيماهاي بدون سرنشين 
رش��د قابل توجهي داش��ته باش��د، گفت: ام��روز در 
جايگاهي هستيم كه مي توانيم عالوه بر رفع نيازهاي 
داخلي به كش��ورهاي هم پيمان و دوس��ت در جهت 
افزايش امنيت و صلح پايدار، تجهيزات نظامي صادر 
كنيم. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح افتتاح توليد 
كارخانه ابابيل ۲ در تاجيكس��تان را نقطه عطفي در 
همكاري هاي نظامي بين دو كشور عنوان كرد و افزود: 
انشاهلل در آينده شاهد افزايش همكاري ها و تعامالت 
بيش��تر از تمام س��طوح دفاعي نظامي بين دو كشور 
ايران و تاجيكستان خواهيم بود. در پايان كليد نمادين 
افتتاح كارخانه و گواهينامه پايان دوره آموزش��ي به 
فرمانده و كاركنان نيروي هوايي تاجيكس��تان اهداء 
شد.در ادامه سرلشكر باقري در راستاي همكاري هاي 
دوجانبه پيرامون مسائل امنيتي و مرزباني دوكشور، 
با سپهبد س��يمومين يتيم اف رييس كميته امنيتي 
دولتي جمهوري تاجيكستان ديدار و گفت وگو كرد.

تقويت توان دفاعي و نظامي در راس��تاي هم افزايي و 
همكاري هرچه بيشتر در مرزهاي مشترك و همچنين 
موضوعات و تحوالت منطقه و افغانستان از مهم ترين 
محورهاي اين گفت وگو بود. طرفين بر ادامه تعامالت 
و رايزني ها و نشس��ت هاي تخصصي پيرامون مسائل  

منطقه اي و فيمابين تاكيد كردند.

قدرداني از نقش سازنده قطر
وزارت امور خارجه امريكا از قدرداني وزير امور خارجه 
اين كش��ور از همتاي قطري اش براي نقش دوحه در 
ديپلماس��ي امريكا با ايران خبر داد.وب��گاه وزارت امور 
خارجه امريكا در بيانيه اي اعالم كرد: آنتوني بلينكن، 
وزير امور خارجه اين كش��ور در گفت وگو با محمد بن 
عبدالرحمان آل ثاني، همتاي قطري اش از نقش سازنده 
قطر در تالش هاي ما براي حل و فصل مسائل مربوط به 
ايران، حمايت مداوم آن از اس��تقالل و تماميت ارضي 
اوكراين و كمك هاي ديپلماتيك قطر براي افغانستان 
قدرداني كرد.در اين بيانيه آمده است، بلينكن »مرگ 
غم انگيز« شيرين ابوعاقله، خبرنگار فلسطيني-امريكايي 
شبكه الجزيره قطر را به الثاني تسليت گفته است.طبق 
اين بيانيه، آنها درباره »شراكت قوي و رو به رشد« امريكا 
و قطر از جمله راجع به فرصت ها براي همكاري بيشتر 
در زمينه مسائل منطقه اي صحبت كرده اند.قدرداني 
بلينكن از همتاي قطري اش براي نقش س��ازنده قطر 
در زمينه ديپلماس��ي امريكا با ايران در پي اين مطرح 
مي شود كه روزنامه العرب چاپ لندن چند روز پيش با 
توجه به سفر امير قطر به تهران نوشت: برخي كارشناسان 
معتقدند كه سفر شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر 
به ايران و برخي كشورهاي اروپايي تالشي در راستاي به 
نتيجه رساندن مذاكرات و رسيدن به توافق جديد ميان 
دو طرف است. اين كارشناسان تاكيد كردند كه شيخ 
تميم در ابتدا اظهارات مسووالن ايراني را خواهد شنيد و 
بعد از آن رويكرد آنها را به اروپايي ها منتقل خواهد كرد.

بر اساس گزارش اين روزنامه، يك منبع آگاه چند روز 
پيش اعالم كرده بود كه شيخ تميم بن حمد، امير قطر در 
سفري كه به ايران، آلمان، انگليس و كشورهاي اروپايي 
ديگر خواهد داشت، درخصوص احياي توافق هسته اي 
ايران و امنيت انرژي در اروپا رايزني مي كند. اين منبع 
گفته بود كه امير قطر ابتدا به تهران مي رود و بعد از آن 
راهي كشورهاي اروپايي خواهد شد.اخيرا خبرگزاري 
رويترز نيز به نقل از يك منبع مطلع اعالم كرد كه محور 
اصلي گفت وگوهاي تميم بن حمد در سفر به تهران “پر 
كردن حفره “ مذاكرات هس��ته اي خواهد بود كه از ماه 
مارس به حالت تعليق درآمده است.رويترز نوشته است: 
هدف سفر اين است كه طرفين توافق هسته اي با ايران 
را »به حد وسط جديدي« برسانند.مذاكرات وين كه در 
راستاي احياي توافق هسته اي و لغو تحريم هاي ايران 
در آوريل ۲۰۲۱، مدتي پ��س از روي كار آمدن دولت 
جو باي��دن در امريكا، آغاز ش��د در پي برخي تحوالت 
اخير بين المللي از جمله حمله روس��يه ب��ه اوكراين و 
كشمكش هاي تهران - واشنگتن بر سر برخي مسائل 
باقي مانده در مذاكرات، تا اطالع ثانوي متوقف شده است. 
قطر پيش  از اين نيز در مواضعش راجع به توافق هسته اي 
و ديپلماسي ايران با كشورهاي غربي در اين زمينه، اعالم 
كرده بود از اين تالش هاي ديپلماتيك حمايت مي كند.

مايوسي دشمنان
از روابط با همسايگان

وزير امور خارجه كشورمان گفت كه صفحه جديدي 
در روابط جمهوري اسالمي ايران و امارات گشوده شد.

حسين اميرعبداللهيان پس از بازگشت از سفر كوتاه 
به امارات در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت:  
»صفحه جديدي در روابط جمهوري اس��المي ايران و 
امارات گشوده شد. به گرمي دست همسايگان خود را 
مي فشاريم. گرمي روابط همسايگان، دشمنان منطقه 
را مايوس مي سازد.« وزير خارجه كشورمان روز دوشنبه 
براي شركت در مراسم درگذشت رييس فقيد امارات 

متحده عربي سفر كوتاهي به امارات داشت.

آغاز ثبت نام از جاماندگان يارانه
سازمان هدفمندسازي يارانه ها، ثبت نام از متقاضيان 
دريافت يارانه شامل افراد جديد و جامانده را به صورت 
الكترونيكي آغاز كرد. طبق تبص��ره ۱۴ قانون بودجه 
۱۴۰۱، سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها مكلف است 
ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه شامل افراد جديد 
و جامان��ده انجام دهد؛ پيش تر گفته ش��ده بود كه در 
خردادماه آغاز خواهد شد.ثبت نام از جاماندگان يارانه 
سال هاس��ت كه به دول��ت در قان��ون بودجه تكليف 
مي شد ولي به مرحله اجرا نرسيده بود.اما براي ثبت نام، 
سرپرس��تان خانوارهايي كه تاكن��ون از گرفتن يارانه 
جامانده اند يا متقاضي جديد دريافت يارانه هستند، ابتدا 
براي كسب اطالع از آخرين وضعيت ثبت نام خود كد 
دستوري #كد ملي٭۴38۵7٭۴٭ را شماره گيري و 
سپس با مراجعه به آدرس اينترنتي my.gov.ir نسبت 
به ثبت درخواست برقراري يارانه خانوار خود اقدام كنند. 
متقاضيان براي ثبت نام، نيازي به مراجعه حضوري به 
هيچ سازماني را ندارند.زمان ثبت نام از متقاضيان جديد 
يارانه و جامانده بر اس��اس آخرين رقم س��مت راست 
كد ملي در روزهاي سه ش��نبه و چهارش��نبه ۲7 و ۲8 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ براي اعداد زوج و همچنين روز هاي 
پنجشنبه و جمعه ۲۹ و 3۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ براي 
اعداد فرد از طريق اين درگاه اس��ت.درصورتي كه اين 
متقاضيان به هر دليلي موفق به انجام ثبت نام در روزهاي 
يادشده نشوند، مي توانند در روز شنبه 3۱ ارديبهشت  
و يكشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام خانوار 
خود اقدام كنند.بايد توجه داشت كه ثبت نام پس از اين 
تاريخ متوقف نخواهد ش��د و تاريخ جديد براي افرادي 
كه در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشوند، متعاقبا اعالم 
مي شود.براي ثبت نام در اختيار داشتن شماره همراه بنام 
سرپرست خانوار، كد ملي، كدپستي، تاريخ تولد و شماره 
شبا بانك مربوط به سرپرس��ت خانوار ضروري است.

بديهي است، پس از ثبت نام كليه اطالعات سرپرستان 
جهت تعيين دهك به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ارس��ال مي گردد ك��ه در صورت واجد ش��رايط بودن 
متقاضي، يارانه معوقه مطابق با دهك خانوار مربوطه 
از ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار 
واريز مي شود.معترضين به دهك بندي اعالم شده يا 
قطع يارانه ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ كماكان بايد از طريق 
آدرس اينترنتي hemayat.mcls.gov.ir وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اعت��راض خود را ثبت و 
پيگيري كنند.همچنين افرادي كه در ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱ بر اساس اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مشمول دريافت يارانه قرارگرفته اند، نيازي به ثبت نام 

مجدد يا مراجعه به درگاه هاي اعالم شده ندارند.

قطع يد مفسدان از نظام يارانه ها
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد: اگر هدف از اجراي طرح مردمي سازي 
پرداخت يارانه ها اين است كه دست دالل و قاچاقچي و 
مفسد اقتصادي از جيب مردم قطع شود، ديگر اسمش 
»جراحي« نيست بلكه »قطع يد« است و بايد بگوييم 
كه ما مي خواهيم دست س��ارق را نه بصورت نمايشي 
بلك��ه در واقعيت قطع كنيم. مهدي باقري با اش��اره به 
اق��دام دولت در اج��راي طرح مردمي س��ازي و توزيع 
عادالنه يارانه  كاالهاي اساس��ي اظهار كرد: در مجلس 
با چندين سهو لسان مواجهيم كه يكي از آنها موضوع 
حذف ارز ترجيحي است؛ در شرايطي چنين موضوعي 
مطرح مي شود كه اصاًل مصوبه اي به اين عنوان نداريم 
بلكه آنچه كه وجود دارد طرحي در دولت در چارچوب 
مصوبات مجلس شوراي اسالمي است كه طي آن قرار 
است تغييراتي در روش پرداخت يارانه اعمال شود.وي 
با تاكيد بر توزيع هدفمند يارانه ها ميان مردم تاكيد كرد: 
مردم هميشه گاليه مند هس��تند كه به نام مردم يارانه 
پرداخت مي شود اما اين يارانه به دست آنها نمي رسد و 
عدالتي در توزيع  يارانه وجود ندارد.نماينده زنجان و طارم 
در مجلس افزود: پيشتر كل يارانه اي كه متعلق به مردم 
بود، به واردكنندگان يا به دالالن داده مي شد، اما امروز 
تصميمي اتخاذ شده تا اين يارانه به مردم پرداخت شود؛ بر 
اين اساس قرار است تا وقتي فرد براي خريد نان به نانوايي 
مي رود، همان لحظه يارانه نان به حساب نانوا واريز شود؛ 
اين اقدام در راستاي اجرايي كردن عدالت در پرداخت 
يارانه ها است. باقري با اشاره به دشواري هاي اجراي طرح 
توزيع عادالنه يارانه خاطرنشان كرد: يكي از داليلي كه 
دولت هاي قبل براي اجراي چنين طرحي اقدامي جدي 
انجام ندادند دشواري آن بود؛ چراكه اگر اقدام راحتي بود، 
تا حاال هم��ه آن را انجام داده بودند؛ يكي از نگراني هاي 
نمايندگان مجلس نيز اين است كه اين دشواري باعث 
اجراي ناقص طرح شود؛ نمايندگان مجلس همزمان كه 
به عنوان وكالي مردم اين وظيفه را دارند تا دغدغه هاي 
آنها را منتقل و پيگيري كنند، از اين دولت عزيز نيز در 
اجراي سياست هايش حمايت بس��ياري مي كند.وي 
درباره اس��تفاده از عنوان »جراحي اقتصادي« از سوي 
برخي مقامات كش��ور براي طرح توزيع عادالنه يارانه  
كاالهاي اساسي با بيان اينكه »استفاده از چنين عباراتي 
صحيح نيس��ت«، اظهار كرد: »عدالت« بهترين لفظي 
است كه ما حكومت جمهوري اسالمي مكلف به ايجاد 
آن است؛ وقتي يارانه به دست قاچاقچي و دالل مي رسد و 
هيچ روستايي از آن بهره اي نمي برد و اين طرح نيز در حال 
تحقق بهره مندي روستاييان از يارانه شان است، آيا اين 
كار جراحي است يا عدالت؟ اين عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اگر هدف از 
اجراي طرح مردمي سازي پرداخت يارانه ها اين است كه 
دست دالل و قاچاقچي و مفسد اقتصادي از جيب مردم 
قطع شود، ديگر اسمش »جراحي« نيست بلكه »قطع 
يد« است و بايد بگوييم كه ما مي خواهيم دست سارق 
را نه بصورت نمايشي بلكه در واقعيت قطع كنيم. باقري 
با تاكيد بر اينكه آمادگي اجراي چنين طرحي در دولت 
وجود دارد خاطرنشان كرد: ظرفيت چنين اقدامي در 
همه دولت ها از جمله دولت سيزدهم وجود داشته و دارد، 
اما آنچه مهم است اين است كه بايد در ميان مديران دولت 
اراده كافي و همت بااليي وجود داشته باشد و مسووالن 
اجرايي زمان مناسبي را به اين موضوع اختصاص دهند.

انتقادازفشاربرمنابعارزي

پوليتيكودرگزارشيادعاكردرييسجمهورمطرحكرد

تبديل صندوق توسعه ملي به خزانه دوم دولت

پيامبرجاميمورابرايايرانانتقادازرونداجراييطرحنهضتمليمسكن
با حض��ور ويدئوكنفرانس��ي رييس جمهور، عمليات 
اجراي��ي ۱۰۰ هزار واح��د نهضت ملي مس��كن در 
ش��هرهاي جديد آغاز ش��د و در جريان اي��ن برنامه 
رييس جمهور نسبت به روند اجراي پروژه طي ۹ ماه 
گذش��ته انتقاد كرد و گفت: نيمي از هزينه هاي مردم 
به مس��كن اختص��اص مي يابد كه بايد اين مش��كل 

برطرف شود.
جلسه ش��وراي عالي مس��كن با حضور آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي رييس جمهور برگزار شد. در جريان 
 برگ��زاري اي��ن نشس��ت رييس جمهور ب��ه صورت 
ويدئو كنفرانس، دس��تور آغاز عمليات اجرايي ۱۰۰ 

هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد را صادر كرد.
رييسي در جريان اين نشست با بيان توصيه هايي در 
خصوص وظايف دستگاه هاي مرتبط با پروژه نهضت 
ملي مس��كن گفت: براي من به هيچ وجه قابل قبول 
نيس��ت كه ۹ م��اه از دولت بگذرد و م��ا در اين زمينه 
بحث كنيم كه خط اعتباري بانك مركزي براي تامين 
اعتبارات محقق شده يا نش��ده است؛ يا ماليات واريز 
ش��ده يا بعضي از ادارات و سازمان ها هنوز بحث دارند 
كه آيا زمين به اين قضيه اختصاص دهند يا ندهند. اين 
بحث ها براي االن نيست، براي سه- چهار ماه اول است.

وي تاكيد كرد: ما در اين زمينه عقب ماندگي داريم. اگر 
بعضا مي گوييم كه دولت هاي گذشته آنچنان كه بايد 
وظايف خود را انجام نداده اند اين سوال االن نسبت به 
خود ما هم هست كه آيا ظرف اين مدت آنچنان كه بايد 

كارها پيش رفته است؟
رييس جمهور با بيان اينكه همواره با تشكيل جلسات 
مسكن موافقت كرده است گفت: ما مسائل كاالهاي 
اساسي و اصالحات اقتصادي را بايد دنبال كنيم. اينكه 
من اهميت مي دهم به قضيه مسكن براي اين است كه 
اولويت دارد. در حال حاضر خيلي از استانداران مسائل 
مهم تري دارند. اينكه آقايان نشسته اند بايد يك كاري 
انجام شود. وقتي استانداران مي آيند بايد يك اتفاقي 
بيفتد. رييسي خاطرنش��ان كرد: مصوباتي كه در اين 
رابطه اس��ت بايد با حضور همه دستگاه ها بررسي و از 
نگاه دس��تگاه هاي ديگر كامال اين قضيه متقن شود. 
وقتي مي گوييم مصوبه، بايد واقعا مصوب شود. وگرنه 

مثل بسياري از قوانين ديگر مي شود. ببينيد در حوزه 
مسكن چقدر قوانين داريم كه اجرا نشده است. پس 
مساله ما قانون نيست بلكه اين است كه بايد اجرا شود. 
بايد دستگاه هاي مسوول دنبال كنند و هماهنگي الزم 
انجام ش��ود. وي با اش��اره به لزوم تخصيص زمين به 
پروژه هاي نهضت ملي مسكن گفت: در رابطه با زمين ها 
آقاي قاسمي وزير راه و شهرسازي اين موضوع دنبال 
كند كه تخصيص اراضي در اختيار برخي از مراكز چه 
مشكالتي دارد. آن دسته از متقاضياني كه واجد شرايط 
هستند در اراضي همان دستگاه ها مسكن تامين شود.

رييس جمهور تاكيد كرد: من از استانداران، بانك ها، 
بانك مركزي، س��ازمان هاي مس��وول مي خواهم كه 
طرح نهضت ملي مسكن را به عنوان يك موضوع داراي 
اولويت تلقي كنند؛ چراكه سهم هزينه مسكن در سبد 
خانوار ۴۰ تا ۵۰ درصد است و اين يعني مشكل جدي 
ب��راي خانواده ها كه بايد از پيش پاي مردم برداش��ته 
شود. با جلسه نمي ش��ود، با اقدام انجام مي شود. يك 
كارگر، كشاورز، مدير، دانشگاهي يا حوزوي بايد نصف 
درآمدش را براي مسكن اختصاص دهد كه اين مساله 

بايد حل شود.
بنا بر اين گزارش، از ۱۰۰ هزار واحد مسكوني مذكور 
قرار است ۹۲۵۱ واحد در شهر جديد سهند، ۱87۵ 
واحد در شهرجديد گلمان، ۱۴ هزار و 7۵۰ واحد در 
شهر جديد فوالدش��هر، ۶۶۵۶ واحد در شهر جديد 
بهارستان، ۲87۲ واحد در شهر جديد مجلسي، ۱۵ 
هزار و 3۲۰ واحد در ش��هر جديد هشتگرد، 33۱۶ 
واحد در شهر جديد عاليش��هر، 7۹۰ واحد در شهر 
جديد نايبند، ۲۵۰۰ واحد در ش��هر جديد پرديس، 
۴۴۹7 واحد در شهر جديد پرند، ۴۰۰۰ واحد در شهر 
جديد ايوانكي، ۱۰ هزار و 8۲۹ واحد در شهر جديد 
گلبهار، ۱۲۱3 واحد در ش��هر جديد بينالود، ۱7۱۰ 
واحد در شهر جديد شيرين ش��هر، ۲۰۰۰ واحد در 
شهر جديد رامين، 3۰۰ واحد در شهر جديد رامشار، 
۵۰۲ واحد در شهر جديد تيس، 7۱۱۲ واحد در شهر 
جديد صدرا، ۵۰۰۰ واحد در شهر جديد مهاجران، 
3۰۰۱ واحد در شهر جديد اميركبير و ۲۵۰۶ واحد 

در شهر جديد علوي ساخته شود.

نشريه پوليتيكو در گزارشي با استناد به اظهارات مقامات 
و ديپلمات هاي غربي، جزيياتي را درباره دس��تور كار سفر 
اخير نماينده اتحاديه اروپا به تهران براي مذاكره پيرامون 
وقفه ايجاد ش��ده در مذاكرات وين و مسائل باقي مانده در 
اين مذاكرات مطرح كرد.نشريه پوليتيكو در گزارشي درباره 
س��فر اخير انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات 
وين و معاون مسوول سياست خارجي آن به تهران و رايزني 
درباره وقفه ايجاد شده در مذاكرات با بيان اينكه ايران طي 
اين ديدارهاي دو روزه براي از سرگيري مذاكرات هسته اي 
متوقف شده از خود آمادگي نشان داده، مدعي شد: اما هنوز 
از درخواستش، منصرف نش��ده است.پوليتيكو ادامه داد: 
انريكه مورا، مقام ارش��د اتحاديه اروپا كه هماهنگ كننده 
مذاكرات وين اس��ت، با هدف تالش ب��راي برطرف كردن 
وقفه چند هفته اي در مذاكرات]غيرمستقيم[ ميان امريكا، 
ايران و قدرت هاي غربي به تهران س��فر كرده بود. مقامات 
ارشد غربي به پوليتيكو گفته اند، مذاكرات در تهران كه از 
چهارشنبه تا پنج ش��نبه طول كشيد، پيش  رفت جديدي 
حاصل كرد اما توافق هنوز با قطعي ش��دن فاصله دارد.در 
گزارش اين نشريه آمده است كه مذاكره كنندگان در تالشند 
راهي براي احياي توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ پيدا كنند كه 
در ازاي لغو تحريم ها موجب محدودسازي برنامه هسته اي 
ايران مي شد. امريكا در سال ۲۰۱8 از اين توافق خارج شد. 
درخواست ايران است كه امريكا نام سپاه پاسداران ايران را كه 
شاخه اي قدرتمند از نيروهاي نظامي ايران است، از »فهرست 
سازمان هاي تروريستي خارجي« حذف كند. مورا سعي 
داشته است در اين زمينه ميانجي گري كند، چون ايران از 
مذاكره مستقيم با امريكا خودداري مي كند.همچنين در اين 
گزارش مطرح شد: طبق ادعاي مقامات غربي، مورا اين پيام 
را ]به ايران[ منتقل كرده است كه امريكا ممكن است درباره 
موضوع سپاه پاسداران مذاكره كند اما تنها زماني كه مذاكرات 
هسته اي به سرانجام برسد.در ادامه اين گزارش ادعا شده كه 
ايران از اين موضوع صرف  نظر نكرده اما نشان داده است در 
اين اثنا، آماده از سرگيري مذاكرات درباره موضوعات ديگر 
است و ممكن است درخواست هاي بالقوه جايگزيني براي 
آن ارايه دهد.پوليتيكو عالوه بر اين مطرح كرد: با به پايان 
رسيدن ديدارها در هفته گذشته، مقامات به طور علني اشاره 
كردند كه پيش��رفت هاي اندكي ايجاد شده است. جوزپ 

بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اخيرا طي 
نشست وزراي امور خارجه كشورهاي G7 گفت، سفر مورا به 
تهران »بهتر از آن چه انتظار داشتيم، پيش رفت«. او مدعي 
شد مذاكرات »متوقف ش��ده از سر گرفته شده است«.در 
اين گزارش آمده است: مساله قرار دادن نام سپاه پاسداران 
در فهرستي موس��وم به فهرست سازمان هاي تروريستي 
خارجي از مسائل اصلي مورد بحث در مذاكرات است. متن 
توافق عمال نهايي شده است، جز دو نكته جزيي كه مقامات 
غربي آن را »مس��ائل فني مربوط به لغو تحريم ها« تلقي 
كرده و بايد به زودي حل شوند.پوليتيكو همچنين نوشت: 
امريكا در دوران دولت دونالد ترامپ، رييس جمهور پيشين 
اين كشور، در راستاي سياست او در قبال ايران موسوم به 
»فشار حداكثري« كه پس از خروج از توافق اتخاذ كرده بود، 
نام سپاه پاس��داران را در اين فهرست قرار داد. در حالي كه 
واشنگتن از همان ابتدا پيشنهاد كرد اگر ايران تعهد كند كه 
در منطقه به امريكايي ها حمله نكند و از طرح ترور مقامات 
پيش��ين امريكايي صرف نظر كند، نام سپاه پاسداران را از 
اين فهرست خارج مي كند، مخالفت روزافزوني با اين اقدام 
ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها در واشنگتن وجود 
دارد. مخالفان استداللش��ان اين است كه سپاه پاسداران 
سازماني تروريستي مي باشد كه چندين نفر از امريكايي ها 
را كشته است و بايد با آن اين طور رفتار شود.در گزارش اين 
نشريه ادعا شده است: مورا اين پيام را به علي باقري كني، 
مذاكره كننده اصلي ايران در مذاكرات وين منتقل كرد كه 
امريكا به عنوان بخشي از توافق، نام سپاه را از اين فهرست 
خارج نخواهد كرد اما ممكن است در آينده درباره آن مذاكره 
كند. مورا هيچ پيشنهاد جديدي را از سوي امريكا مطرح 
نكرد. در حال حاضر، ديپلمات هاي غربي منتظر تهران 
هستند تا درخواست هاي بالقوه جايگزيني مطرح كرده 
و به واشنگتن فرصت بدهد تا درباره امتيازهاي ديگري 
كه مي تواند بدهد، فكر كند.در اين گزارش هدف، پيدا 
ك��ردن راهي براي دو طرف عنوان ش��ده كه به هر دو 
اجازه بدهد براي توافق در داخل كشور مقبوليت ايجاد 
كنند و آمده اس��ت: مقامات غربي مي گويند، اگر اين 
پيشنهادها واقع بينانه باشند، طرفين مذاكرات دوباره 
طي هفته ه��اي آتي براي مذاك��رات حضوري ديدار 

مي كنند، اما هنوز تصميمي گرفته نشده است. 



گروه بانك و بيمه | 
دومين همايش صندوق ثروت ملي و عدالت بين نسلي 
با ش��ركت معاون علمي و فن��اوري رييس جمهوري، 
رييس كل بانك مركزي، رييس كميسون اقتصادي 
مجل��س، رييس ديوان محس��بات كش��ور و جمعي 
از مدي��ران عام��ل بانك ها و صاحبنظ��ران اقتصادي 
در مرك��ز همايش ه��اي س��ازمان مديريت صنعتي 
برگ��زار ش��د.رييس  كل بانك مركزي گف��ت: ثروت 
بين نسلي در صندوق توسعه ملي بايد ارزي باشد، يعني 
سرمايه گذاري طرح ها و بازپرداخت تسهيالت به صورت 

ارزي باشد تا سرمايه صندوق توسعه ملي حفظ شود.
»علي صالح آبادي« در دومين همايش علمي صندوق 
ثروت ملي و عدالت بين نس��لي اظهار داش��ت: نقش 
صندوق توس��عه ملي در كش��ور به دليل محدوديت 
خارجي، مفيد و موثر است و بسياري از پروژه ها براي 
سرمايه گذاري نيازمند منابع ارزي هستند كه توسط 

صندوق تامين مي شود.
وي با بيان اينكه درآمد نفتي به حساب صندوق واريز 
مي ش��ود، ادام��ه داد: صندوق بايد ب��راي پروژه هايي 
س��رمايه گذاري كند كه توجيه پذير و س��ودده باشد، 
همچنين اين پروژه ها نيازمند سرمايه گذاري ارزي و 
درآمد ارزي است. رييس  كل بانك مركزي با اشاره به 
اينكه تقويت صندوق توسعه ملي حايز اهميت است، 
اضافه كرد: برخي پروژه هايي كه توسط صندوق توسعه 
ملي تامين مالي شدند به مرحله بازپرداخت تسهيالت 
رسيده اند كه بايد اين بازپرداخت به صورت ارزي باشد 
و همكاري صندوق و شبكه بانكي در وصول مطالبات 

الزامي است.
وي بيان داش��ت: بانك مركزي به عن��وان نگهدارنده 
حس��اب هاي صندوق توس��عه ملي مصمم اس��ت تا 
تامين مالي موردنياز كش��ور در پروژه ها انجام ش��ود 
البته همانطور كه ذكر شد بايد در پروژه هايي با بازده و 
عملكرد مناسب باشد.رييس كل بانك مركزي گفت: 
بازپرداخت اقساط تسهيالت اعطايي صندوق توسعه 
ملي بايد به صورت ارزي انجام ش��ود تا امكان اعطاي 
تس��هيالت ارزي به پروژه هاي جديد حاصل ش��ود.

دكترعلي صالح آبادي در دومين همايش صندوق ثروت 
ملي و عدالت بين نسلي، نقش صندوق هاي توسعه در 
همه كش��ورها را مهم توصيف كرد و گفت: يك سري 
پروژه ها در سال هاي اخير اجرا شده اند و اكنون به مرحله 
بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملي رسيده اند در 
اين ميان اين نكته مهم است كه چون منابع صندوق 
ارزي اس��ت علي االصول بايد اقساط آن نيز به صورت 

ارزي پرداخت شود.
برخي بر اين باورند كه طبق قاعده قبلي در حس��اب 
ذخيره ارزي  اقس��اط ارزي بايد به ريالي تبديل شود 
اين در حالي اس��ت كه طبعا اي��ن روش بازپرداخت 
اش��كاالتي دارد و س��اختار و نظامات صندوق اكنون 
اي��ن امكان را ن��دارد و بايد بر اس��اس قواعد آن عمل 
شود.دكتر صالح آبادي با اشاره به همكاري بانك هاي 
عامل و صندوق توسعه ملي گفت: همكاري صندوق و 
بانك هاي عامل در وصول مطالبات صندوق مي تواند 
حائز اهميت باش��د و صندوق و بانك در كنار هم قرار 
گيرند. البته مطلع هستيم به دليل شرايط اقتصادي 
و تحريم ها برخي شركت ها و دريافت كنندگان ارزي 
صندوق دچار مشكل شده اند كه مساعدت الزم در اين 
خصوص انجام مي گيرد.اين نكته مهم است كه بانك 
و صندوق مشتركًا تالش كنند كه پرداخت ها به شكل 
ارزي باشد و منابع صندوق برگردد چراكه با بازگشت 
منابع ارزي صرف اعطاي تسهيالت جديد شود. در اين 
زمينه الزم است همه دستگاه هاي متولي در حفظ و 

صيانت صندوق توسعه ملي كمك كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه برخي مواقع 
منابع ارزي صرف پروژه هايي مي شود كه توليد مشابه 
داخل��ي آن وج��ود دارد گفت: اين عم��ل هيچگونه 
توجيهي ندارد و حتما بابد پروژ ه هايي از سوي صندوق 
تامين مالي شود كه از بازدهي مناسب، توجيه پذيري 
باال و از عوايد ارزي برخوردار باشد، منابع ارزي صندوق 
را نبايد صرف وارداتي كه امكان توليد داخلي دارند، كرد. 
سرمايه گذاري هاي صندوق بايد الزامًا در پروژه هايي 
صرف شود كه عوايد ارزي دارد چرا كه اگر اين پروژه ها 
درآمد ارزي داشته باشد مي توان مجدداً ارز به صندوق 
برگردد و اين منابع به صورت پايدار بماند و در چرخه 

سرمايه گذاري و اعطاي تسهيالت جديد استفاده شود.
دكترصالح آبادي با اشاره به مستثني شدن برخي از 
پروژ ها يي كه عواي��د ارزي ندارند و از منابع صندوق 
استفاده مي كنند گفت: در برخي صنايع ممكن است 
درآمد ارزي هم بر هر دليلي نداش��ته باش��د و الزاما 
هم هزينه هاي آن ارزي نباش��د اما ج��زو پروژه هاي 
زيرس��اختي باش��د كه اين موضوع متفاوت اس��ت.

صالح آب��ادي گف��ت: نقش صندوق توس��عه ملي در 
ايران از جهاتي ب��ه دليل برخي محدوديت ها مهم تر 
اس��ت، صندوق توس��عه ملي در كش��ور ما به دليل 
محدوديت هاي خارجي عمدتًا از سال 1390 به بعد 
نقش پررنگ تر ي پيدا كرده اس��ت.وي با بيان اينكه 
بار مالي بس��ياري از پروژه ها و س��رمايه گذاري ها در 
سال هاي گذشته بر دوش صندوق توسعه ملي بوده 
است گفت: امروز تامين مالي پروژ ه هايي كه به مرحله 
بهره برداري مي رس��د از محل فايناس هاي صندوق 
توس��عه ملي انجام مي ش��ود و در مقابل بخش��ي از 
درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي شود 
تا از اين محل امكان تامين مالي پروژه ها از محل اين 
صندوق فراهم شود.وي افزود: اگر اين صندوق نبود 
شايد بسياري از منابع صرف مصارف جاري مي شد، اما 
الزام قانوني مبني بر ذخيره سازي بخشي از درآمد هاي 
كش��ور در صندوق توسعه ملي، اين ظرفيت را ايجاد 
مي كند كه پروژه هاي س��رمايه گذاري مهم كشور از 

محل منابع اين صندوق به سرانجام برسد.
ريي��س كل بانك مركزي ضمن تش��كر از همكاران 
صندوق توس��عه ملي و تالش آنها ب��راي حفاظت و 
صيانت از اين ثروت مان��دگار افزود: برگزاري چنين 
همايش ه��ا و همفكري براي اتخ��اذ تمهيدات الزم 
براي پايدار ك��ردن صندوق و اثرگذاري بيش��تر آن 
در اقتصاد كشور بس��يار مهم و ارزشمند است.دكتر 
صالح آبادي خواستار تبيين و تشريح كاركرد صندوق 
توسعه ملي در اقتصاد شد و گفت: بايد تالش شود تا 
در سياست هاي كلي و قوانين به دقت تبيين وتشريح 
ش��ود كه چه ميزان از عوايد نفت در صندوق توسعه 
ملي واريز و صرف چه پروژه هايي شود.وي با تاكيد بر 
اينكه با تبيين و تشريح نقش و كاركرد صندوق توسعه 
ملي، اهميت آن روشن تر و كامل تر براي افكار عمومي 
جامعه ديده خواهد شد گفت: تبيين نقش صندوق 
توس��عه ملي حكايت از اين دارد كه ثروت كشور بايد 

صرف پروژه هاي ماندگار زيرساختي شود.

    بذرپاش هشدار داد: صندوق توسعه ملي
 به خزانه دوم دولت ها تبديل شده 

رييس كل ديوان محاس��بات كش��ور و رييس هيات 
نظارت بر صندوق توسعه ملي در دومين همايش علمي 
صندوق ثروت ملي و عدالت بين نسلي، گفت: نظامنامه 

وصول مطالبات صندوق توسعه ملي بايد تغيير كند.
مهرداد بذرپاش در دومي��ن همايش علمي صندوق 
ثروت ملي و عدالت بين نسلي با بيان اينكه ماموريت 
اصلي اين صندوق، حفظ ث��روت ملي براي آيندگان 
است، افزود: حسابرسي عملكرد پروژه هاي صندوق 
توس��عه ملي در دس��تور كار ديوان محاس��بات قرار 
گرفته است و س��اير انفال به ويژه زمين هم به عنوان 
منابع صندوق بايد مورد توجه قرار گيرد.اهميت اينها 

كمتر از نفت نيست. رييس كل ديوان محاسبات اظهار 
داش��ت: برخالف آنچه كه شعار »عدالت بين نسلي« 
مطرح مي شود، اما در واقع، روزمرگي ها باعث شده از 
اهداف فاصله بگيريم. وي هشدار داد: صندوق توسعه 
ملي عمال به خزانه دوم دولت ها تبديل ش��ده كه اين 
اتفاق، اشتباهي راهبردي است.رييس هيات نظارت 
و صندوق توس��عه ملي تاكيد كرد كه در اساس��نامه 
صندوق توسعه ملي بايد تركيب هيات امنا اصالح شود 
و به گونه اي نباش��د كه بزرگ ترين مصرف كنندگان 
منابع، اكثريت هيات امنا را در اختيار داش��ته باشند؛ 
اين تعارض منافع بايد حل شود.وي افزود: هيات عامل 
به عنوان اصلي تري��ن بازيگر ماموريت بزرگ صندوق 
توسعه ملي، نقش موثر و چنداني در تكاليف و اقدامات 
آن ندارند.مهرداد بذرپاش با بيان اينكه ظرف 10 سال 
اخير به طور متوسط سالي 10 ميليارد دالر تسهيالت 
مختلفي پرداخت شده است، اين سوال را مطرح كرد 
كه چند درصد از اين پرداخت ها با نظر هيات عامل بوده 
اس��ت؟رييس كل ديوان محاسبات كشور عنوان كرد 
كه بانك هاي عامل در بازپرداخت تسهيالت صندوق 
توسعه، عملكرد قابل قبولي ندارند. هزينه هاي گزاف و 
جاري و روزافزون دولت ها باعث شده به صورت مكرر 
درخواست برداش��ت از اين صندوق ارايه شود كه اين 

دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.
بذرپاش با تاكيد بر اينكه اساس��نامه و س��اختار و نوع 
عملكرد صندوق توسعه ملي نيازمند تغييرات اساسي 
است، افزود: در نظامنامه  وصول مطالبات صندوق هم 
بايد اصالحات مهمي اتفاق بيفتد. روند سنتي و ناكارآمد 
اين موضوع كه براساس استمهال هاي نامتعارف و روش 
چانه زني است، بايد به روز شود. تملك سهام بدهكاران 
كالن كه سال ها از سررسيد بدهي آنها گذشته و اقدام 
درخوري نداش��ته اند، يكي از روش هاي پيش��نهادي 
است. همچنين با همه احترامي كه براي سازمان برنامه 
و بودجه قائلم، اما نبايد دبيرخانه صندوق توسعه ملي 
در سازمان برنامه باشد.رييس هيات نظارت بر صندوق 
توسعه ملي گفت: شكست حساب ذخيره ارزي بايد به 
عنوان يك عبرت مورد توجه باشد؛ 10 سال از آغاز به 
كار صندوق ثروت ملي و عدالت بين نسلي مي گذرد كه 

اميدوارم در آينده موجب افتخار شود.

    مطالبات صندوق توسعه ملي از
 بخش  حاكميتي و دولتي ۶۰ ميليارد دالر است

غضنفري گفت: صندوق توس��عه مل��ي بايد بانك و 
نهادهاي مالي داشته باش��د كه اين اصال بنگاه داري 
نخواهد ب��ود. مهدي غضنفري ريي��س هيات عامل 
صندوق توس��عه ملي در همايش صندوق ثروت ملي 
و عدالت بين  نس��لي گفت: ۵۵ كشور جهان صندوق 
توسعه ملي دارند و به طور كلي 100 صندوق در دنيا 
وجود دارد. امريكا 1۲ و امارات نيز ۶ صندوق توس��عه 
مل��ي دارد. وي افزود: بايد تالش كني��م كه با توليد و 
صادرات صندوق توس��عه ملي داشته باشيم چرا كه 
نس��ل هاي آينده ديگر نفت نخواهند داشت و بايد با 

روش هاي ديگر درآمدزايي كنند.
غضنفري با بيان اينكه منابع صندوق براي نسل آينده 
است كه نبايد توسط نسل فعلي خرج شود، افزود: انواع 
مصارف صندوق شامل تثبيتي، توسعه اي و صيانتي 

اس��ت كه قاعده گذاري نشده كه هركدام چقدر سهم 
داشته باشند. طرح خود ما ۲0درصد تثبيتي، 30 درصد 
توس��عه اي و ۵0 درصد صيانتي است. رييس صندوق 
توسعه ملي ادامه داد: از سال هاي ۸9 تا 9۲ حدود ۶1 
ميليارد دالر وارد صندوق ش��د. در سال هاي 93 تا 9۶ 
حدود ۴۶ ميليارد دالر و س��ال هاي 9۷ تا 1۴00 فقط 
۲9 ميليارد دالر منابع به صندوق تزريق شد. غضنفري 
با بيان اينكه ميزان مطالبات صندوق از بخش حاكميتي 
و دولتي ۶0 ميليارد دالر اس��ت اظه��ار كرد: نيازمند 
تحول عميق هستيم و اگر مي خواهيم نقطه عطفي در 
صندوق ايجاد شود بايد به تغييرات عميق تر فكر كنيم 
و شجاعت داشته باش��يم بپذيريم.وي ادامه داد: نكته 
مهم اينكه باالخره بودجه جاري كشور چقدر از صندوق 
را مي خواهد بردارد؟ وقتي قانون مي گويد ۴0 درصد 
بودجه به صندوق تعلق داشته باشد چرا بعدها از اين 
ميزان برداشت مي كنند؟ ميزان را كم كنند اما ديگر 

دست به منابع اصلي صندوق نزنند.
رييس صندوق توس��عه ملي  گفت: جايگاه صندوق 
بايد زيرمجموعه س��ران قوا باش��د چون بين نسلي 
اس��ت. از تبديل ارز به ريال بپرهيزيم. اتاق بازرگاني 
چرا درخواست مي كند بازپرداخت منابع صندوق را 
كه ارزي بوده به ص��ورت ريالي پرداخت كنند؟ مگر 
كارخانه اي كه با پول صندوق ساخته ايد االن به نرخ 
۵ س��ال پيش مي دهيد؟! چطور برخي به خودشان 
اجازه مي دهند ب��ا اين ادبيات ب��ا صندوق صحبت 
كنند؟ برخي مي گويند تسهيالت را به صورت ريالي 
مي خواهيم و ماه��م مي پذيريم اما بر مبناي يك ارز 
ش��اخص با سود ۸ درصد. وي تاكيد كرد: از برداشت 
اص��ل منابع صندوق بايد امتناع ش��ود و  در ازاي آن 
صندوق از محل سود فعاليت هاي اقتصادي خود در 
تامين بودجه كشور مشاركت كند. غضنفري گفت: 
صندوق بايد بانك و نهادهاي مالي داش��ته باشد كه 

اين اصال بنگاه داري نخواهد بود.

    نوع ارتباط صندوق با بانك ها 
بايد اصالح شود

محمدرضا فرزين گفت: صندوق توسعه ملي بايد بگويد 
منابع كجا سرمايه گذاري شود نه اينكه به خود بانك ها 

سپرده شود چرا كه كاركرد صندوق اينگونه نيست. 
محمدرضا فرزين مديرعام��ل بانك ملي در همايش 
صندوق ثروت ملي و عدالت بين نسلي، با اشاره به نقاط 
ضعف صندوق توس��عه ملي در 10 س��ال اخير گفت: 
زماني كه صندوق را تشكيل داديم وظايف تثبيتي را 
در اساسنامه آن نديديم و به همين دليل با حكم ويژه 
مسائل حل مي ش��د.وي  ادامه داد: دوم اينكه ما ضعف 
عمومي در سياس��ت گذاري اقتصادي در ايران داريم 
كه نصيب صندوق هم ش��ده و آن اينكه همه چيز را به 
قانون بودجه وصل مي كنيم. قاعده عمومي بلندمدت 
نداريم و هرسال بايد بودجه نحوه عملكرد صندوق را 
تعريف كند در صورتي كه صندوق خودش يك ساختار 
مستقل دارد. قوانين بلندمدت نداريم كه باعث بي ثباتي 
و مش��كل در اقتصاد شده اس��ت.فرزين گفت: ضعف 
بعدي صندوق در نوع ارتباط با بانك هاست كه كاركرد 
توسعه اي خود را ازدست داده است. صندوق بايد بگويد 
منابع كجا سرمايه گذاري گذاري شود نه اينكه به خود 
بانك ها سپرده ش��ود چرا كه كاركرد صندوق اينگونه 
نيست. فرزين تاكيد كرد: دوران بلوغ صندوق با دوران 
تحريم همزمان شد كه نتوانست دوره بلوغ آن به خوبي 
طي شود.فرزين پيشنهادهايي در اين باره مطرح كرد 
و گفت: صندوق بايد در سرمايه گذاري داخلي تمركز 
كند و پروژه هاي ايران را تامين مالي كند. در اين ميان 
مي توان با صندوق هاي همتا در كش��ورهاي اطراف و 
همسايه، پروژه هاي مشتركي را با منابع مشتركي انجام 
دهيم كه امنيت اقتصادي م��ا را هم باال مي برد. مانند 

مسائلي در حوزه هاي آلودگي هوا و آب و … 
وي با بيان اينكه توس��عه ما در توسعه منطقه اي است 
ادامه داد: قانون مشخصي در صندوق نداريم درحالي كه 
صندوق هاي مشابه در كشورهايي مانند روسيه قوانين 
مستقلي دارند و نياز نيست براي صرف منابع آن به نظام 
راي گيري هاي سياسي وصل شد.مديرعامل بانك ملي 
با اشاره به عدالت منطقه اي گفت: بايد بتوانيم از منابع 
صندوق در سراسر ايران استفاده كنيم يعني سيستان 

و بلوچستان براي ما به همان اندازه تهران مهم باشد.

نگاه
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ارايه سرويس اعتبارسنجي به كسب  
وكارهاي غيربانكي ادامه مي يابد

 value ارزش پيش��نهادي
proposition صنع��ت 
اعتبارسنجي، ايجاد آگاهي 
و اعتماد است، ماهيت اعتماد 
و نقش اين صنعت به عنوان 
اعتمادساز در حوزه اعتباري، 
بر كسي پوشيده نبوده و بانك 
مركزي نيز بر همين اساس 
و بن��ا به وظيفه ذاتي خود اقدامات نظارتي و حمايتي را 
از زمان تأسيس ش��ركت صورت داده است. به عبارتي 
برندينگ و معرفي يك نهاد واحد به عنوان متولي صنعت 
اعتبارس��نجي كه تحت نظارت اين بانك اقدام به ارايه 
خدمت به بخش هاي بانك��ي و غيربانكي مي نمايد، در 
راستاي همين موضوع بوده است.بررسي بوم كسب وكار 
صنعت اعتبارسنجي نش��ان مي دهد بخش مهمي از 
اقدامات و منابع م��ورد نياز جهت خل��ق و ارايه ارزش 
پيش��نهادي مرتبط، پرداختن ب��ه حوزه هاي تأمين 
اطالعات، مدل س��ازي و زيرساخت هاي فني است، در 
قسمت مربوط به كانال فروش نيز بهره مندي از شبكه 
مناسب و كارآمد از اهميت بااليي برخوردار است. از اين 
روي و با توجه به عدم وجود تجربه قبلي در كشور، الزم 
بود شركت مش��اوره رتبه بندي اعتباري ايران با تمركز 
ويژه بر بخش هاي تأمين اطالعات و مدل سازي، نسبت 
به توسعه آنها اقدام نمايد. بخش فروش نيز نه به  عنوان 
اولويت اصلي بلكه با اولويتي پايين تر مورد اهتمام قرار 
گرفت. وي ادامه داد اگر بخش بندي مش��تريان بانكي 
و غيربانكي را براي ش��ركت ترس��يم نماييم، فروش و 
ارايه خدمت به حوزه بانكي به صورت مشخص و كامل 
توس��ط خود ش��ركت مديريت و پيگيري ش��ده و در 
بخش غيربانكي شاهد برون سپاري و جذب و همكاري 
با نمايندگان فروش بوده ايم.رش��د و توس��عه شركت 
در حوزه ه��اي تأمين اطالعات و مدل س��ازي، ظهور و 
فراگيري كسب وكارهاي مالي مبتني بر فناوري در كنار 
برخي تخلفات و مشكالتي كه به واسطه عدم نظارت و 
مديريت كافي در شبكه فروش ايجاد شده بود، ضرورت 
نياز به ايجاد واحد توسعه كسب وكار را بيش از گذشته 
نمايان ساخته و بر همين اساس در سال 1۴00، واحد 
توسعه كسب وكار شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري 
ايران، با ماموريت هاي مش��خص در حوزه توسعه بازار 
و تأمين كنن��دگان اطالعات ايجاد گردي��د. تمركز بر 
تنوع بخش��ي به اطالع��ات با ج��ذب تأمين كنندگان 
جديد اطالعات غيربانكي، همانند سازمان هاي دولتي، 
شهرداري ها و به خصوص شركت هاي حوزه فين تك، 
از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در اين بخش بوده 
است.موضوع ديگر قابل اشاره، لزوم و اهميت ارايه خدمت 
به كسب وكارهاي متوسط و خرد و به صورت كلي حوزه 
غيربانكي و مشتريان متعدد بخش خصوصي و دولتي 
است كه در همين راستا كسب  وكارها و نهادهايي مانند 
تارا، اسنپ پي و صندوق كارآفريني اميد در سال گذشته 
به سبد مشتريان شركت اضافه شدند و از خدمات اين 
شركت در فرآيند كسب وكار خود استفاده مي نمايند. از 
اين رو شاهد رويكردي هستيم كه در عين ارايه خدمت به 
هر دو بخش بانكي و غيربانكي، اهميت شناسايي و معرفي 
نهاد واحد را به عنوان متولي در دستور كار داشته است.

همچنين در چند ماه اخير، دولت محترم رويكرد حمايتي 
و توسعه  اي در خصوص اعتبارسنجي داشته و بخشنامه 
 هاي مهم��ي در ارتباط با اعطاي تس��هيالت بر مبناي 
اعتبارسنجي توسط وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي 
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به بانك ها ابالغ شده 
است. در نتيجه اين موضوع ضرورت توجه به دو محور ياد 
شده يعني شناسايي نهاد متولي حوزه اعتبارسنجي و 
توجه به مشتريان غيربانكي به عنوان كانون هاي غيربانكي 
شناسايي و انعكاس رفتار اعتباري اشخاص را بيش از پيش 
آشكار مي سازد.بخش نامه ابالغي اخير بانك مركزي به 
شركت مشاوره رتبه  بندي اعتباري ايران مبني بر پايان 
دادن به همكاري با نمايندگان فروش شركت به معناي 
عدم ارايه سرويس به كسب وكارهاي مختلف كه به هر 
نحوي به سرويس اعتبارسنجي نياز دارند نبوده بلكه با 
توجه به توضيحات اشاره شده، در راستاي اصالح ساختار 
فروش و در عين حال ارايه خدمات به استفاده كنندگان 
و پاسخگويي نياز آنها به شكل صحيح بوده است. شركت 
مش��اوره رتبه  بندي اعتباري ايران نيز در همين راستا 
تمهيدات الزم را انديش��يده و كسب  وكارهاي مختلف 
مي  توانند از طريق انعقاد قرارداد مستقيم با اين شركت و 
عضويت در سامانه اعتبارسنجي ايران، بدون هيچ مشكلي 

سرويس اعتبارسنجي موردنياز خود را دريافت كنند.

سازوكار پرداخت وام 
از سوي بانك ها تسهيل شود

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اعضاي كميسيون از رييس بانك مركزي 
خواستند سازوكار پرداخت وام  از سوي بانك ها تسهيل 
ش��ود. سيدجواد حس��يني كيا در توضيح نشست روز 
دوشنبه مشترك كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي با علي صالح آبادي رييس بانك مركزي 
به خبرنگاران گفت: در نشست امروز موضوعاتي مانند 
ضرورت ثب��ات ب��ازار ارز پس از ح��ذف ارز ترجيحي، 
تامين ارز مورد ني��از براي صنعت، هدايت نقدينگي به 
سمت اشتغال و توليد بحث و بررسي شد. نايب رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس درباره تسهيل در 
پرداخت وام هاي خرد كه در نشست امروز مطرح شد، 
افزود: مردم در اخذ تسهيالت با مشكالت بسياري روبه 
رو هستند، بر همين اساس نمايندگان در نشست امروز از 
رييس بانك مركزي خواستند سازوكاري انديشيده شود 
تا بانك ها بستر پرداخت وام ها را تسهيل كنند. وي اضافه 
كرد: براساس موضوعات مطرح شده در جلسه امروز بايد 
شرايط به گونه اي فراهم شود كه امكان تعامل با كشورهاي 
همسايه از طريق پول هاي ملي همان كشورها فراهم شود.

ادامه از صفحه اول

سركوب دستمزد  موجب 
تشديد مهاجرت مي شود

وي همچني��ن افزود: در ۲0 س��ال گذش��ته جمعيت 
خانواده ه��اي كارگري م��ا از باالي ۵ نفر ب��ه زير 3 نفر 
سقوط كرده اس��ت اين يعني نيروي كار حاضر نيست 
بچه دار شود و اين پيامدهاي خطرناكي براي كشورمان 
خواهد داشت. سركوبي كه از دستمزد ها صورت گرفته 
است بس��ياري از خانواده هاي طبقات متوسط را فقير و 
طبقات فقير را فقيرتر كرده اس��ت. امروزه سرقت گارد 
ريل هاي شهري و درپوش كانال هاي خدمات عمومي، 
دوربين هاي راهنمايي و رانندگي و... ش��دت گرفته كه 
همه اينها انعكاسي از بحران بيكاري در كشور است لذا 
دولت بايد اقدامات عاجلي براي جبران خدمات نيروي 
كار انجام دهد. البته اين مختص به نيروي كار نيس��ت، 
هم اكنون بسياري از اساتيد دانشگاه ها در حال خروج از 
كشور هستند كه قطعا يكي از عوامل آن دستمزدي است 

كه حداقلي از زندگي براي اين قشر را تامين نمي كند.
راغفر در پايان تالش ها براي كاهش دس��تمزد مصوب 
كارگران از س��وي ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
را ظلم بزرگي به نيروي كار دانس��ت و گفت: اين نشان 
مي دهد كه فشار اليگارش ها و صاحبان سرمايه مي تواند 
به سهولت در دستور كار نهادهاي تصميم گيري اساسي 
قرار بگيرد و منافع ميليون ها نفر ناديده گرفته شود. نه 
تنها دستمزد نبايد كاهش يابد بلكه بايد افزايش پيدا كند 
و منابع آن نيز وجود دارد كه يكي از ابزار آن ماليات است. 
نظام مالياتي ما متاسفانه به سود گروه هاي پرنفوذ است. 
همزمان يارانه هاي عظيمي به بنگاه هاي فوالدي، معدن 
و پتروشيمي ها پرداخته مي شود كه همه اينها مويد اين 
نظر است كه نظام تصميم گيري هاي ما بر عليه منافع 
عموم مردم عمل مي كند. در شش ماهه اول سال 1۴00 
يك شركت فوالدي ۵۸ هزار ميليارد تومان سود خالص 
كسب كرده و همزمان يك معدن در يزد 30 هزار ميليارد 
تومان سود خالص داشته است. سهم مردم از اين منابع 
كجا است؟ چرا اين س��ود ها بر شركت هاي فوالدي كه 
يارانه هاي عظيم سوخت و انرژي دريافت مي كنند حالل 
است و بر مردم حرام است كه حاكميت االن مي خواهد 

نان را گران و دستمزد نيروي كار را كم كند؟

تغييرات آب وهوايي
به بيمه گران آسيب مي زند

مشاوران كاپژميناي و نهاد صنعت مالي Efma در 
گزارش��ي گفتند كه تغييرات آب وهوايي به صنعت 
بيمه آسيب مي زند و تنها هشت درصد از بيمه گران 

به اندازه كافي براي تاثير آن آمادگي خواهند داشت.
به گزارش ايس��نا، در اي��ن گزارش آمده اس��ت كه 
خس��ارات بيمه ش��ده ناش��ي از بالياي طبيعي در 
30 سال گذش��ته ۲۵0 درصد افزايش يافته است و 
خطراتي مانند آتش سوزي و توفان كه به ويژه تحت 
تاثير تغييرات آب وهوايي قرار دارند و باعث افزايش 
بيشتر خسارات بيمه شده خواهد شد.ست راچلين، 
در كاپژميناي، ش��ركت مش��اوره فناوري اطالعات 
فرانس��وي به رويترز گفت كه خط��ر اصلي فاجعه 
بيمه گران در گذش��ته معموال ناش��ي از توفان هاي 
ايالت هاي اياالت متحده مانند فلوريدا و تگزاس بود اما 
در حال حاضر اين موضوع در حال تبديل شدن به يك 
موضوع جغرافيايي گسترده تر است و درصد بيشتري 
از زمين را تح��ت تاثير قرار مي دهد. آلمان و س��اير 
بخش هاي اروپا در جوالي ۲0۲1 تحت تاثير س��يل 
قرار گرفتند، در حالي كه باران هاي شديد اوايل سال 
جاري سواحل ش��رقي استراليا را زير آب برد. در اين 
گزارش آمده است كه بيش از 30 درصد از شركت هاي 
بيمه در سراسر جهان، سرمايه گذاري در شركت هاي 
ناپايدار را محدود مي كنند و بيش از ۲0 درصد پوشش 
بيمه اي را به شركت هاي ناپايدار محدود مي كنند.۷۴ 
درصد از بيمه گراني كه با آنها مصاحبه شد، احساس 
كردند كه تغييرات آب وهواي��ي، بيمه كردن برخي 
مناطق را دشوار كرده است. مناطقي مانند كاليفرنيا 
به دليل تعداد و ش��دت آتش س��وزي هاي جنگلي 
شاهد خروج بيمه گذاران از اين منطقه بوده اند.بيش 
از ۴900 مشتري بيمه در 1۶ كشور در ژانويه و فوريه 

۲0۲۲ براي اين گزارش نظرسنجي شدند.

عمليات بازار باز در قالب توافق 
بازخريد به مبلغ 838 هزار ميليارد ريال
با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين 
هفته توافق بازخريد بود. از اين رو، اين بانك به اجراي 
عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ ۸3۸.۵ 
هزار ميليارد ريال اقدام كرد. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، گزارش  عمليات اجرايي سياست پولي 
)۲۶ ارديبهش��ت ماه 1۴01( به شرح زير است:  بانك 
مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار 
بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي و 
موردي اجرا مي كند. موضع عملياتي اين بانك )خريد 
يا فروش از طريق ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق 
انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. 
متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود 
در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 
تعيين شده از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مش��روط به 
در اختيار داشتن اوراق مالي اسالمي دولتي و در قالب 
توافق بازخريد با نرخ سقف داالن نرخ سود )۲۲ درصد( 

استفاده كنند.
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تسهيالت ارزي را ارزي برگردانيد

كاهش ۱۵۰ هزار توماني قيمت سكه 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

سه شنبه، ۲۷ ارديبهشت ماه 1۴01 در بازار آزاد هر 
دالر امريكا 30300 معامله شد و سكه به 1۴ ميليون 
و ۲۵0 هزار تومان رس��يد. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي با ۴۴ تومان كاهش نسبت به روز گذشته ۲۵ 
هزار و ۶۴1 تومان معامله ش��د.قيمت فروش با ۸9 
تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته برابر با ۲۸ 
هزار و ۲۵۵ تومان بود.قيمت خريد هر دالر ۲۵ هزار 
و 3۸۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۷ هزار و 9۷۴ 
تومان اعالم شد. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۵ هزار و ۵3۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ 
هزار و ۷۶9 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۲۶ هزار و ۶0۶ تومان و نرخ فروش آن 

نيز ۲۶ هزار و ۸۴۸ تومان اعالم شد.
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲۶ هزار و 1۵۴ توم��ان فروخته و حواله دالر 
به بهاي ۲۵ هزار و 103 تومان معامله ش��د.افزايش 

قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي سال 1۴00 
شروع شد و خرداد ماه وارد كانال ۲۶  هزار تومان شد 
و نوسان قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي ادامه يافت. 
قيمت دالر به طور مشخص ۲۴ آذرماه در كانال ۲۷ 
هزار تومان ثابت ماند. در روزهاي سرد زمستاني نرخ 
ارز سير نزولي را ش��روع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به 
كانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي 
دي ماه مصادف با ۲۷ اين ماه دوباره به كانال ۲۵ هزار 
تومان بازگشت.س��ير نزولي قيمت ها ادامه داشت تا 
اينكه در 1۷ بهمن ماه در كانال ۲۴ هزار تومان نوسان 
داشت. با شروع سال جديد قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي در قيمت ۲۵ هزار تومان نوسان داشت و تمايلي 

به خروج از اين كانال ندارد.
قيمت سكه طرح جديد سه شنبه، ۲۷ ارديبهشت ماه 
1۴01 ب��ا 1۵0 ه��زار تومان كاهش نس��بت به روز 
گذشته به 1۴ ميليون و ۲00 هزار تومان رسيد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 13 ميليون و 

۷00 تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
هفت ميلي��ون و 900 هزار تومان، ربع س��كه چهار 
ميليون و ۸۷0 هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۸00 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم ط��الي 1۸ عيار به يك ميليون 
و 3۶۵ هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال ۵ 
ميليون و 91۷ هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز 

با قيمت يك هزار و ۸۲۸ دالر و 9 سنت معامله شد.

    قيمت جهاني طال
تحت تاثير كاهش دالر ثابت شد

قيمت طال سه شنبه ثابت بود زيرا كاهش ارزش دالر 
از تقاضا براي ش��مش با قيمت دالر حمايت كرد، اگر 
چه قدرت اين فلز تا حدي با بهبود بازدهي خزانه داري 
امريكا جبران ش��د.بهاي هر اونس طال در ساعت ۶ و 
3۷ دقيقه صبح به وقت شرقي با 3.۸ درصد افزايش به 
1۸۲۷ دالر و ۷0 سنت رسيد و در بازار معامالت آتي 

امريكا نيز با 0.۲1 درصد افزايش به 1۸۲۸ دالر و ۷0 
سنت رسيد.شاخص دالر براي دومين جلسه متوالي 
كاهش يافت و هفته گذش��ته به باالترين حد خود در 
۲0 سال گذشته رسيد، پس از آنكه داده هاي ضعيف 
اقتصادي از چين نگراني ها را در مورد چشم انداز كاهش 
رشد جهاني برجس��ته كرد، اقتصاد جهاني در كانون 
توجه قرار گرفت.دالر ضعيف تر، طال را براي خريداران 
با ارزهاي ديگر جذاب تر مي كند. با اين حال، بازدهي 
خزانه داري 10 ساله اياالت متحده افزايش يافت و تقاضا 

براي طالي بدون بهره را محدود كرد.
قيمت طال در روز دوش��نبه پس از آنكه در اوايل روز 
به پايين ترين حد سه و نيم ماهه سقوط كرد، اندكي 
افزايش يافت زيرا كاه��ش بازدهي خزانه داري باعث 
افزايش قيمت ها شد.هر اونس نقره با قيمت ۲1.۵9 
دالر ثابت بود و پالتين ب��ا 0.1 درصد افزايش به 9۴۶ 
دالر و ۸۵ سنت رسيد، در حالي كه پاالديوم 0.۴ درصد 

كاهش يافت و به ۲01۸ دالر و 1۵ سنت رسيد.

 ابوالفضل جعفري



احسان خاندوزي، وزير اقتصاد اظهار داشت: بورس 
كاال را نه به مثابه يكي از نهادهاي اقتصادي در كنار 
ساير نهادها، بلكه بايد آن را به عنوان يك ساز و كاِر تراز 
و منطق تخصيص منابع در بخش مهمي از اقتصاد ديد 
كه خوشبختانه در دوره مديريت نسبتًا طوالني آقاي 

سلطاني بهبود خوبي نيز پيدا كرده است.
وزي��ر اقتصاد گف��ت: ب��ورس كاال از يكس��و بايد با 
اعمال منط��ق در تخصيص منابع، منش��أ انگيزه و 
مش��وق فعاالن اقتصادي بخش خصوصي و از سوي 
ديگر، برطرف كننده هاي دغدغه هاي حاكميت در 
حوزه هايي چون شفافيت، رقابت پذيري، نظارت و نيز 
ايفاي نقش به عنوان نهاد تضمين باشد. از اين منظر 
است كه معتقدم، بورس كاال بايد وزني بسيار بيش از 

اين در اقتصاد كشور داشته باشد.
خاندوزي يكي از كاركردها و انتظارات وزارت اقتصاد 
از بورس كاال بر اساس بندهاي مرتبط قانوني را، عرضه 
اموال غير منقول عنوان كرد و گفت: سال ها اين ايده 
مطرح بوده كه ما بورس مسكن را به عنوان شاخه اي 
از بورس كاالي ايران داشته باشيم و از ساز و كارهاي 
اين بازار، براي عرضه اموال غير منقول دستگاه هاي 
دولتي، وزارتخانه ها، ش��ركت هاي دولتي و بانك ها 

استفاده كنيم.
وي عنوان كرد: اخيراً در وزارت اقتصاد سندي تحت 
عنوان راهبردها و سياست هاي بانك هاي دولتي را كه 
كاماًل با چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك 
مركزي نيز سازگار است را به بانك ها ابالغ كرديم كه 
در آن سند هم، بر برنامه عملياتي فروش اموال مازاد 
به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي مديران دولتي 

تأكيد شده است.
خاندوزي با بي��ان اينكه در م��اده ۱۳ قانون جهش 
توليد مسكن نيز به همين ظرفيت بورس كاال اشاره 
ش��ده است، تصريح كرد: البته مس��اله، فقط فروش 
دارايي هاي غير منقول شركت هاي دولتي و بانك ها 
نيس��ت، بلكه زنجيره مرتبط با اموال غير منقول هم 

مد نظر است.
وزير اقتصاد يكي از كاركرده��اي ديگر مورد انتظار 
از بورس كاال را در حوزه كش��اورزي و محصوالت آن 
عنوان كرد و گفت: از اواسط دهه ۱۳۹۰ فضاي خوبي 
براي عرضه بخش��ي از كاالهاي كشاورزي در قالب 

رينِگ اختصاصي بورس كاال فراهم شد.
خاندوزي با يادآوري اينكه در قالب ماده ۳۳ قانون 
افزايش بهره وري بخش كشاورزي هم تصريح شده 
است، براي محصوالتي مثل ذرت و جو از ساز و كار 
بورس كاال استفاده ش��ود، اظهار داشت: متأسفانه 
ب��ه جهت تغيير سياس��ت ها و ش��رايط خاصي كه 
بعد از خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ۱۳۹۷ 
رخ داد، آن س��از و كار و بخشي از آن دستاوردها از 

دست رفت.
وي تصريح كرد: البته به نظر مي رسد، كماكان يكي از 
بهترين ابزارها در حوزه محصوالت كشاورزي، همين 
ظرفيت هاي بورس كاال، همچ��ون اعتماد آفريني، 
حذف نظامات واسطه گري، شفافيت و سرعت تسويه 

با كشاورزان و فعاالن اقتصادي است.
وزير اقتصاد با اش��اره به اتفاقات خ��وب رخ داده در 
حوزه زعفران در بورس كاال در س��ال ۱۴۰۰ تأكيد 
كرد: اعتقاد ما اين است كه ظرفيت اين بورس، بسيار 
بيش از امروز، قابل ارتقا اس��ت و با همكاري وزارت 
جهادكشاورزي و ديگر دستگاه هاي ذيربط، اين امر 

با سرعت بيشتري انجام خواهد گرفت.
خان��دوزي محور ديگ��ر انتظارات از ب��ورس كاال را، 
كارك��رد آن در حوزه تأمين مال��ي ذكر كرد و گفت: 
اين موضوع نيز جزو نقاط اشتراك ما با بانك مركزي 
و وزارت صمت اس��ت كه در اتباط با آن، جلس��ات 
مشترك فشرده اي برگزار كرديم، تا بتوانيم بخشي 
از اعتب��ارات كش��ور را در قالب تأمي��ن مالي در اين 

زنجيره ببريم.
وزير اقتصاد با اش��اره به پيش بين��ي ابزارهاي ديگر 
تأمين مالي توليد در قوانين كشور، عنوان داشت: با 
اين وجود، در مجموع بنظر مي رسد، بستر بورس كاال 
براي تأمين مالي ابزارهاي توليد، بسيار مساعد است. 
در بند ع تبصره )۲( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل 
كشور نيز صراحتًا تصريح شده است، در سال ۱۴۰۱ 
بايد بيش از گذش��ته از ابزارهاي تأمين مالي بورس 

كاال استفاده شود.
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي مح��ور بعدي مورد 
انتظار دول��ت از بورس كاال را كااله��اي منقولي از 
جمله خودرو ذكر كرد كه در كميسيون هاي مجلس 
شوراي اسالمي نيز مطرح شده است و به گفته وي 
بايد بتوان از س��از و كارهاي اين بازار براي مس��اله 
قيمت گذاري، دسترس��ي ش��فاف و حذف رانت ها 

در زماني كه خود بازار، دچار مشكل عدم توازن در 
عرضه و تقاضا است، استفاده كرد. خاندوزي گفت: 
در قبال اين ظرفيت ها و خواسته ها، فعاالن اقتصادي 
هم مطالبات��ي از جمله در ح��وزه ماليات بر ارزش 
افزوده و مساله مربوط به گواهي سپرده كااليي دارند 
كه در مواردي، اين گواهي ها، با ترديد مقام مالياتي 
در خصوص ش��مول يا عدم ش��مول معافيت هاي 

مالياتي، با مشكل مواجه شده است.
خاندوزي گفت: اين ترديد از آنجا ناشي مي شود كه 
مقام مالياتي به تشخيص قطعي نمي رسد كه آيا يك 
معامله در ب��ورس كاال، دارد روي قبِض انباِر متكي 
بر پش��توانه كاالي فيزيكي موج��ود در انبار صورت 

مي گيرد يا خير؟
وي با بيان اينكه اين عدم تشخيص مي تواند موجب 
كم رونق شدن ابزار گواهي سپرده در بورس كاال شود، 
از رييس سازمان و ش��وراي عالي مالياتي خواست، 
به قيد فوريت، ظرف حداكث��ر يك ماه آينده در اين 
خصوص، تعيي��ن تكليف كنند تا دولت بتواند از اين 
ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش كشاورزي، 

بلكه در مورد ساير صنايع هم استفاده كند.
وزير اقتصاد مح��ور بعدي انتظارات دولت از بورس 
كاال را مس��اله رصد تج��ارت، ذخاي��ر كاال و نظام 
انبارداري كش��ور عنوان كرد و گفت: اين مساله اي 
است كه به شدت به سامانه جامع تجارت و نيز سند 
تحول ابالغي دولت توس��ط رييس جمهور، كمك 
مي كند. گمان ما اين اس��ت كه هنوز بخش زيادي 
از اين راه در بورس كاال طي نش��ده است و دوستان 
بايد اهتمام بيشتري براي تحقق اهداف و انتظارات، 

داشته باشند.
خاندوزي مح��ور ديگر مورد انتظ��ار دولت و وزارت 
اقتصاد از بورس كاال را »رينِگ صادراتي« عنوان كرد 
و گفت: ناچارم در جمع فعاالن اقتصادي با صراحت 
و صداقت ابراز كن��م كه اين امر نيز ب��ه قدر كفايت 
محقق نشده و من از كارگزاران و مديران بورس كاال 
مي خواهم، اهتمام ويژه اي به اين مساله داشته باشند.

وزير اقتصاد مساله شناسايي مازاد نياز توليد داخل 
را نيز يكي از مسائل مهم در اين ارتباط عنوان كرد و 
گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع توليد به مازاد نياز 
داخل اشاره كرده است، امري كه به سهولت از طريق 

ساز و كارهاي بورس كاال قابل انجام است.
خاندوزي يادآور ش��د: البته اين س��خن به اين معنا 
نيست كه ما همه اين توقعات را به تنهايي از ساز و كار 
بورس كاال داريم، بلكه اين بازار به مثابه نقطه اتصال 
و پيوند اتحاديه ها و انجمن هايي است كه خودشان 
مي توانند ائتالف، هم نظري و همگرايي را ايجاد كنند.

   پرداخت سود شركت هاي سهام عدالت
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در مورد سود شركت هايي كه 
واگذاري آنها انجام نشده است، گفت: بر اساس قانون 
تجارت كه مبناي محاس��به سود شناخته مي شود، 

زمان ۸ ماهه پس از مجمع مطرح است. 
وي اظهار داش��ت: پيش��نهاد ما به جه��ت افزايش 
ش��فافيت اين اس��ت كه ش��ركت هاي غير بورسي، 
كار پذي��رش خود در بورس را انج��ام دهند تا عالوه 

بر ش��فافيت، بحث ارزش گذاري آنها براي باقيمانده 
سهام متعلق به دولت براي واگذاري هايي مانند سهام 

عدالت، راحت انجام شود و سود آسان تر بپردازند.
به گفته وي، ضوابط اين شركت ها مانند شركت هاي 
بورسي اس��ت و تفاوتي با آنها ندارد. تاكيد قانون به 
اصل موضوع اس��ت، نه بورس��ي و غير بورسي بودن 

اين شركت ها. 
طبق قانون تجارت، شركت هاي بورسي چهار ماه براي 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه و هشت ماه پس 
از برگزاري مجمع، براي پرداخت سود به سهامداران 
فرصت دارند. اما اين موضوع، چالشي را در سال هاي 

اخير براي سهامداران ايجاد كرده است.
پيش از اين موضوع و در تاريخ ۲۱ فروردين ماه، پيمان 
حدادي، مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
اعالم كرد كه س��ود شركت هاي غيربورسي در حال 
بررسي است كه چقدر از سود اين شركت ها از طرف 
سازمان خصوصي سازي دريافت شده و اگر ارقام آن 
قابل توجه باشد، مانند سودهاي شركت هاي بورسي 
سهام عدالت از طريق شركت سپرده گذاري مركزي 
تجميع شده و پول آن به حساب سهامداران عدالت 
واريز مي شود. البته هنوز شوراي عالي بورس در اين 
زمينه تصميمي نگرفته است و پول هاي جمع آوري 
شده از ش��ركت هاي غيربورسي، اعداد قابل توجهي 

نيست.
اين در حالي است كه ۲۳ اس��فندماه سال گذشته، 
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به واريز سود شركت هاي غيربورسي گفت: 
در جلسه قبلي ش��وراي عالي بورس، هنوز سود اين 
شركت ها وصول نشده بود و در مورد آن تصميم گيري 
نش��د . اما در اولين جلس��ه ش��وراي عالي بورس در 
س��ال آينده در مورد نحوه واريز سود اين شركت ها 
تصميم گيري مي شود كه اگر مبلغ اين سودها قابل 
توجه بود، به صورت جداگانه واريز مي شود و اگر ناچيز 
بود، تجميع شده و همراه سود سهام عدالت در سال 

آينده واريز خواهد شد.
با اين وجود، ش��وراي عالي بورس تاكنون تصميمي 
در زمينه پرداخت سود ۱۳ شركت غيربورسي سهام 
عدالت نگرفته اس��ت و در حالي كه اف��راد جامانده 
از دريافت س��ود سهام عدالت س��ال  ۱۳۹۹ تا پايان 
ارديبهشت ماه، س��ود خود را دريافت مي كنند، اما 

همچنان تكليف اين شركت ها مشخص نيست.
الزم به ذكر است كه شركت هاي پتروشيمي اروميه، 
پتروشيمي بندر امام )ره(، پتروشيمي بوعلي سينا، 
پتروشيمي بيستون، پتروشيمي تبريز، پتروشيمي 
خوزستان، دخانيات ايران، ساختمان سد و تاسيسات 
آبياري سابير، شهر صنعتي البرز، شهر صنعتي رشت، 
شهر صنعتي كاوه، مشانير و مگا موتور، شركت هاي 

غير بورسي سهام عدالت هستند.

   معامالت سلف مسكن در راه بورس كاال
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
نخستين همايش تجليل از برترين هاي بورس كاال با 
تاكيد به مسير روبه توسعه بورس كاالي ايران اظهار 
كرد: مسير فعلي بورس كاال با بهره گيري از ابزارهاي 
مالي و زنجيره خدمات ت��داوم مي يابد كه با تمركز 

عرضه تمام كاالهاي مورد استفاده در بستر بورس كاال 
شاهد رضايت همزمان بخش عرضه )فروشندگان( و 
بخش تقاضا )خريداران( هستيم. عشقي تاكيد كرد: 
يكي از راهبردهاي اصلي سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بحث رشد عرضه محصوالت در بورس  كاال و تسهيل 

ورود خريداران و فروشندگان است.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره اينكه به 
دنبال ورود دارايي هاي جديد به بازار مالي بورس كاال 
هستيم، گفت: راه اندازي معامالت اوراق سلف مسكن 
در دس��تور كار بورس كاالست كه بحث هاي فقهي 
آن در مرحله پاياني قرار دارد و عالوه بر آن، توس��عه 
معامالت مصالح ساختماني و سلف فرآورده هاي نفتي 

را نيز در برنامه داريم.
او با اشاره اينكه در بازار امالك و مستغالت، معامالتي 
شفاف بدون نياز به تشريفات را در بورس كاال اجرايي 
خواهيم كرد، اظهار كرد: با اجراي اصالحات اقتصادي 
همچون واقعي شدن قيمت ها از توليد تا توزيع كه در 
جريان است، فرصت بي نظيري پيش آمده تا اقتصاد 

كشور بيش از گذشته از بستر بورس كاال بهره ببرد.
عش��قي با اش��اره اينكه يكي از ابزاره��اي جذاب و 
راهگشا در مسير توسعه بورس كاال، معامالت گواهي 
سپرده  كااليي اس��ت، افزود: با مصوبه مجلس مبني 
بر معافيت ماليات بر ارزش افزوده معامالت گواهي 
سپرده كااليي و عملياتي شدن اين معافيت، امسال 
شاهد رونق بازار گواهي سپرده كااليي، ورود كاالهاي 
جديد و كمك به معامالت خرده فروش��ي در بورس 

كاال خواهيم بود.
وي گفت: بحث تسهيالت اعتباري به عنوان يكي از 
ابزاره��اي تامين مالي در بورس كاال كه در قانون نيز 
اين موضوع پيش بيني شده، امسال مي تواند كمك 

بزرگي به زنجيره تامين مالي كند.
عش��قي همچنين تصريح كرد: موض��وع واگذاري 
مجوزهاي معادن در بورس كاال نيز در قوانين پيش 
بيني ش��ده و اين اتفاق نيز در دستور كار بورس كاال 
اس��ت و مي تواند به ش��فافيت مطلوب در اين حوزه 

كمك شاياني كند.
به گفته عشقي، اس��تفاده از قراردادهاي آتي، آپشن 
و معامالت سلف، امكان پيش بيني قيمت كاالهاي 
اساس��ي همچون گندم را در اختيار توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان قرار مي دهد و توصيه مي ش��ود 
از اي��ن ظرفيت نيز براي تعادل بخش��ي ب��ه بازارها 

استفاده شود.
عشقي با اشاره اينكه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
آمادگي دارد خدمات متنوع و متفاوتي را به مجموعه 
اقتصادي كشور ارايه كند، تصريح كرد: شرايط كنوني 
فرصت مناسبي اس��ت كه از قيمت هاي غيررقابتي 
فاصله بگيريم و با سازوكارهاي مرتبط با عرضه و تقاضا 
كه تجلي آن در بورس كاالست، چالش هاي پيش روي 

اقتصاد را از سر راه برداريم.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت: 
سازوكار عرضه و تقاضا در بورس كاال عالوه بر آنكه به 
كاهش دخالت هاي مستقيم سياستگذاران در اقتصاد 
و بازار منجر مي ش��ود در نهايت به تع��ادل بازارها، 
منصفانه شدن قيمت ها و جلوگيري از اجحاف در حق 

توليدكننده و مصرف كننده مي انجامد.

بازار سهاماخبار
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دسترسي به اطالعات بورسي
از طريق تارنماي عرضه اوليه

باشگاهخبرنگاران| براساس ماده ۶ دستورالعمل 
پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق 
بهادار تهران، بورس تهران موظف به راه اندازي تارنمايي 
مختص عرضه هاي اوليه ش��د. محمدامين قهرماني، 
معاون ناشران و اعضاء بورس تهران گفت: براساس ماده 
۶ دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار 
در بورس اوراق به��ادار تهران، بورس تهران موظف به 
راه  اندازي تارنمايي مختص عرضه  هاي اوليه شد. از اين 
رو در سال ۱۴۰۰ بورس تهران تارنماي عرضه اوليه خود 
را به نشاني ipo.tse.ir راه  اندازي كرد. انتظار مي رود كه 
سرمايه گذاران، تحليلگران و نهادهاي مالي با مراجعه به 
تارنماي مذكور، مشاركت بيشتري در جلسات معارفه 
شركت هاي در ش��رف عرضه اوليه داش��ته باشند. او 
مي گويد: از ابتداي سال تاكنون فرآيند عرضه اوليه چهار 
شركت انتقال داده  هاي آسياتك، سيمان آبيك، سيمان 
اردستان و گروه سرمايه  گذاري تدبير در اين تارنما انجام 
پذيرفته است. در اين تارنما سرمايه  گذاران و تحليلگران 
مي توانند با ورود به پروفايل هر شركت، به اطالعاتي از 
جمله گزارش ارزشگذاري، اميدنامه، صورت  هاي مالي، 
محتواي الكترونيكي جلسات معارفه دسترسي داشته 
باشند و درخصوص اطالعات مالي و عملياتي شركت، 
پرسش  هاي خود را مطرح كنند. تيم پذيرش موظف به 
پاسخ به تمام اين پرسش ها است و همگان مي  توانند 
به پرسش و پاس��خ هاي مطرح شده دسترسي داشته 
باشند. معاون ناش��ران و اعضاي بورس تهران گفت: 
از ابتداي س��ال ۱۴۰۱، درخصوص شركت هايي كه 
عرضه اوليه آن ها انجام ش��ده است يا در فرآيند عرضه 
اوليه قرار دارند، چه در بعد كمي و چه در بعد كيفي، 
استقبال مناسبي توسط سرمايه  گذاران و تحليل گران 
درخصوص شركت در جلسات معارفه و طرح پرسش، 
صورت پذيرفته است.  تارنماي ipo.tse.ir به عنوان 
مرجع اصلي عرضه هاي اوليه بورس تهران اطالعات 

مفيدي در اختيار عموم سرمايه گذاران قرار مي دهد.

جزييات نخستين عرضه خودرو 
در بورس

ايسنا|عباس يعقوبي، مدير عمليات بازار بورس كاالي 
ايران با تاكيد بر اينكه بستر الزم براي فروش خودرو در 
بورس كاال فراهم شده است، اظهار كرد: هدف اين است 
كه با استفاده از بازاري شفاف و رقابتي، خودرو با قيمتي 
منصفانه به دست مصرف كننده برس��د.  وي ادامه داد: 
شرط الزم براي محقق ش��دن اهداف ياد شده، عرضه 
منظم توسط خودروسازان در بورس و عدم فروش در بازار 
خارج از بورس است تا به ايجاد بازار متشكل خودرو كمك 
ش��ود و خريداران با اطمينان از عرضه مستمر خودرو 
در بورس، رفتارهاي هيجاني از خود بروز ندهند. مدير 
عمليات بازار بورس كاالي ايران با بيان اينكه اطالعيه 
عرضه براي آگاهي عموم مردم روي سايت بورس كاال 
در دسترس قرار گرفته است، گفت: زمان ثبت سفارش 
از يك روز پس از انتشار اطالعيه عرضه تا ساعت ۸:۳۰ 
روز انجام معامله امكان پذير اس��ت. پس از آن از طريق 
معامالت حراج باز جلسه معامالتي فروش خودرو برگزار 
مي شود. استفاده از روش حراج باز متضمن كشف نرخ 
عادالنه و جلوگيري از به وجود آمدن انگيزه سفته بازي 
خارج از بورس مي ش��ود زيرا مصرف كننده نهايي تا هر 
قيمتي كه مناسب بداند زمان دارد رقابت را ادامه دهد و 
خودروي مورد نياز خود را خريداري كند. يعقوبي توضيح 
داد: براي شركت در حراج و خريد خودرو، مشتريان بايد 
در بورس كاال پذيرش شوند كه به هر دو صورت مراجعه 
حضوري و الكترونيكي اين امكان فراهم شده است. در 
روش حضوري مشتري به يكي از كارگزاري هاي داراي 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه مي كند و 
مدارك و فرم هاي م��ورد نياز را تكميل مي كند. پس از 
بررسي مدارك توس��ط بورس كاال، صدور كد مشتري 
انجام مي شود.  او ادامه داد: در روش الكترونيكي مشتري 
داراي كد سجام با مراجعه به سامانه آنالين شركت هاي 
كارگزاري، كدملي خود را وارد مي كند و پيامكي از سامانه 
سجام كه حاوي رمز است دريافت مي كند. با وارد كردن 
رمز دريافت ش��ده اطالعات مش��تري از سامانه سجام 
فراخواني ش��ده و در اختيار بورس كاال قرار مي گيرد و 
با توجه به انجام احراز هويت در مراحل ثبت نام سجام، 
كد مش��تري توس��ط بورس كاال صادر مي شود. مدير 
عمليات بازار بورس كاالي اي��ران در ادامه گفت: براي 
انجام معامله، مشتريان بايد داراي حساب وكالتي متعلق 
به خود باشند كه خدمت حساب وكالتي از طريق اكثر 
بانك ها به مش��تريان ارايه مي شود. در اين زمينه، تمام 
وجه معامله بايد در حس��اب وكالتي موجود باشد تا در 
زمان انجام معامله اين مبلغ بلوكه ش��ود و پس از انجام 
معامله به حس��اب بورس كاال براي تسويه انتقال يابد. 
شركت در جلسه معامالتي صرفا از طريق كارگزاران انجام 
مي شود. آدرس و شماره تماس شركت هاي كارگزاري 
در سايت بورس كاال درج شده است.  يعقوبي در پايان به 
عرضه روز چهارشنبه اشاره كرد و گفت: در اولين مرحله 
از عرضه، خودروي كارا بصورت تك كابين و دو كابين روز 
چهارشنبه )۲۸ ارديبهشت ماه جاري( با قيمت هاي پايه 
حدود ۲۹۱ ميليون تومان براي تك كابين و ۳۰۱ ميليون 
تومان براي خودروي دوكابين انجام مي پذيرد و بديهي 
است ساير خودروها پس از تقاضاي عرضه كننده و پذيرش 

از طريق بورس كاال قابل عرضه خواهند بود.

دالر با بورس چه مي كند؟
 نقدينگي افزايش ۴/۵درصدي به طور ماهانه داشته 
باشد )در س��ال ۵۴ درصد(، نقدينگي ۴۸۰۰ هزار 
ميليارد  تومان به ۷۵۰۰ هزار ميليارد  تومان خواهد 
رس��يد، مورد توجه است. س��ناريوي متوسط نيز 
رشد نقدينگي معادل ۳۹ درصد در سال  است، در 
اينجا معادل ۱۸۰۰ هزار ميليارد  تومان به نقدينگي 

افزوده مي شود. 
سناريوي خوب نيز ادامه مسير با متوسط ۴۰سال 
گذش��ته يعني ۲/۵درصد اس��ت، در اينجا معادل 
۱۶۰۰هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه خواهد 
شد. در هر صورت مسير نقدينگي نشان مي دهد كه 
نگهداري ريال در شرايط فعلي پر خطر خواهد بود؛ 
منتها اخبار مربوط به نرخ بهره و مذاكرات هسته             اي 
را بايد زيرنظر داش��ت چراكه اين عوامل مي توانند 

تورم را كاهش دهند.

بازار سرمايه، ابزاري مناسب براي 
سرمايه گذاري  در بخش كشاورزي

جهادكشاورزي| قرارگاه تامين مالي و سرمايه گذاري 
كشاورزي صبح امروز به رياست سيد جواد ساداتي نژاد 
وزير جهاد كشاورزي و با حضور معاونين وزارتخانه، رييس 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و مديركل دفتر 
آينده پژوهي و مدل سازي معاونت امور اقتصادي وزارت 
امور اقتصاد و دارايي در س��الن جلس��ات وزارت جهاد 
كشاورزي برگزار شد. سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد 
كشاورزي در اين قرارگاه با تاكيد بر اينكه نيازمند تغيير 
رويكرد در س��رمايه گذاري بخش كشاورزي هستيم، 
اظهار كرد: به دنبال آن هستيم كه سرمايه گذاري بخش 
خصوصي و دولتي در بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۱ 
افزايش قابل توجهي داش��ته باش��د. وي اشاره به نگاه 
متفاوت دنيا به حوزه غذا، تصريح كرد: سرمايه گذاري در 
بخش كشاورزي به خوبي انجام نشده و نيازمند تحوالت 
چشمگيري در اين زمينه هستيم. به گفته  وزير جهاد 
كشاورزي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بايد به 
اندازه سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كشور 
باشد. ساداتي نژاد در پايان گفت: عالوه بر مدل هاي 
رايج تامين مالي در كشور بايد به سمت شيوه هاي 
نوين تامي��ن مالي حركت كنيم كه در اين راس��تا، 
بازار سرمايه مي تواند ابزاري مناسبي براي افزايش 
سرمايه گذاري و تامين مالي در بخش كشاورزي باشد.

تاخت وتاز بازار سهام با تورم
راداراقتص�اد| اميرعلي اميرباقري كارش��ناس بازار 
سرمايه اظهار كرد: در حال حاضر بازار سهام با ابهام كالن 
سياست گذاري ها مواجه بوده چراكه برآيند اخباري كه 
از برجام به گوش مي رسد )مثبت يا منفي( فضاي ابهام 
آلود و راكدي را در ذهن سرمايه گذاران به وجود مي آورد. 
از طرفي نرخ ارز يك روند رشدي را در پيش گرفته و اين 
خطر متوجه بازارهاست كه پس از لمس سطوح قيمتي 
گذشته به مقاطع باالتري دس��ت پيدا كند. اميرباقري 
تش��ريح كرد: رشد بازار سهام در هفته هاي اخير با توجه 
به تورمي كه در كشور وجود دارد، معقول و منطقي است 
و انتظار مي رود در ميان و بلندمدت كماكان رش��د بازار 
همراه با رشد پارامترهاي بنيادي مانند نقدينگي و نرخ 
ارز ادامه داشته باشد اما در كوتاه مدت با توجه به صعود به 
ثبت رسانده و تمايل به ذخيره سود )Save Profit( وارد 
فاز رنج و روندي سايد )Side Trend( بشويم و حتي در 
برخي از موارد امكان اصالح قيمتي وجود دارد. وي افزود: 
اگر نرخ ارز صعود چشم گيري را داشته باشد، طبيعتا جريان 
سرمايه مجددا به سمت بازار سهام سرازير شده و در نهايت 
با صعود چشم گيري در بازار مواجه خواهيم شد اما چنين 
رشدي براي اقتصاد كشور و بازار سهام مطلوب و معقول 
نيست. با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد اگر دالر 
از كانال قيمتي فعلي عبور كند مي تواند خطرناك باشد. 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: در شرايط فعلي كمي 
هيجان در بازارهاي مالي وجود دارد و با آناليز عمده خريد 
و فروش ها خواهيم يافت كه بخشي از پيمايش ها ناشي از 
هيجان است؛ به طور نمونه در روز گذشته طال، سكه امامي 
و حتي مثقال طال با حباب قيمتي مواجه شدند و اين حاكي 
از آن است كه سرمايه گذار خرد مجددا با وحشت مواجه 
شده و سرمايه خود را به همين علت به بازارها روانه مي كند. 
اميرباقري ادامه داد: فكر مي كنم نرخ دالر مي تواند تا ۳۱ 
هزار تومان پيش روي داشته باشد اما اگر سطوح مهمي 
همانند ۳۲ هزار تومان بش��كند، متاسفانه يك جريان 
نقدينگي جديدي به بازار وارد مي ش��ود و تورم جديدي 
شكل مي گيرد؛ به عبارت ديگر آن تورم جديد به تورم  فعلي 
و حاضر اضافه و اصطالحا بار خواهد شد و شرايط بحراني 
براي كش��ور به وجود مي آيد. وي ابراز كرد: از آنجايي كه 
نرخ ارز تحت تاثير ۲ عامل نقدينگي و چشم انداز سياسي 
است، به دولت توصيه و تاكيد مي شود كه در هردو حوزه 
اقدامات فوري را انجام بدهند؛ با پشت سر گذاشتن چند 
بحران اخير و فضاي شكننده حاصل شده كشور به هيچ 
عنوان تاب و تحمل بحران جديدي را ندارد. كارشناس بازار 
سرمايه درمورد اين پرسش خبرنگار مبني بر اينكه تورم و 
انتظارات تورمي تا چه ميزان بر سودسازي شركت ها تاثير 
داشته است؟ پاسخ داد: به طور كلي تنها يك عامل منجر 
به رشد بازار سهام نمي شود و چند عامل عمدتا تاثيرگذار 
خواهند بود. بعد از ريزشي كه در بازار اتفاق افتاد، قيمت ها 
به سطحي رسيدند كه براي سرمايه گذاري جذاب شدند، 
عالوه بر اين موضوع به نرخ ارز اجازه رش��د داده شد كه با 
اين رويداد EPS شركت ها و صورت سود و زيان آنها تحت 
تاثير قرار گرفت. وي تاكيد كرد: البته با رشد نرخ ارز، تورم 
انتظاري در تمامي بازارها به وجود مي آيد و با توجه به تورم 
فعلي، تورم هاي متعدد ديگري در بازارهاي مختلف ايجاد 
مي شود. در حقيقت فكر مي كنم اگر تورم جديدي به مشام 
بازار برسد، سرمايه هاي جديد شتابان وارد بازار خواهد شد و 
تمام بازارها را حبابي خواهد كرد. بهترين مسير بازار سرمايه 
كه در منطق و تجربه به اثبات رسيده، رشد آرام و پيوسته 
همراه با رشد با ثبات پارامترهاي اقتصادي است. اميرباقري 
گفت: دولت سيزدهم با مشكل هدايت نقدينگي رو به 
رو است و افزايش نقدينگي در كوتاه ترين زمان تاثير 
خود را با افزايش عمومي سطح قيمت ها نشان مي دهد 
و به تعبيري رشد نقدينگي مي تواند به تورم منجر بشود 
و با توجه به وقوع چندين تورم پي در پي، كشور تحمل 
موج جديدي از ت��ورم را ندارد؛ بنابراين دولت بايد به 
سرعت به انضباط مالي به خصوص در بخش پولي روي 
بياورد و در اين برهه زماني سياست هاي انقباضي پيش 
بگيرد. در شرايط حساس كنوني كشور سياست هاي 

ابتكاري تنها به بحران منتهي مي شود.

»تعادل«گزارشميدهد

تاثير بورس هاي كااليي در كشور

شاخص كل 1.6 ميليوني شد
بورس ديروز افزايش ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحدي را تجربه 
كرد و در نهايت به سطح يك ميليون و ۶۰۶ هزار واحد 
رسيد. در اين روز شاخص كل پس از دو سال، ركورد 
شكس��ت و وارد كانال ۱.۶ ميليوني شد اما شاخص 

هم وزن روند اصالحي به خود گرفت.
بر اساس داده هاي شركت بورس و اوراق بهادار، روز 
سه ش��نبه ش��اخص كل هم وزن ۰.۳۱ درصد افت 
داشت و به محدوده ۴۴۷ هزار و ۸۱۳ واحدي رسيد. 
معامله گران در اي��ن روز ۹۲۱ هزار و ۹۳۲ معامله به 

ارزش ۷۲ هزار و ۸۷۴ ميليارد تومان انجام دادند.
در اي��ن روز نماده��اي پارس، كگل، ف��والد، كچاد، 
فملي، ش��بريز، فخوز و شستا بيشترين تاثير مثبت 

را بر شاخص كل بورس داشتند. همچنين نمادهاي 
شپنا، خودور، شبندر، تاپيكو و خساپا بيشترين تاثير 

منفي را بر شاخص كل بورس گذاشتند.
در روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس با افزايش ۶۹ 
واحدي به مح��دوده ۲۱ هزار و ۶۸۹ واحد رس��يد. 
تعداد معامالت انجام شده در فرابورس نيز ۴۵۸ هزار 

و ۲۱۸ معامله بود.
نمادهاي كگهر، هرمز، صب��ا، ومهان، فجهان، فزر و 
كرمان بيش��ترين تاثير مثبت و نمادهاي فرابورس، 
شرانل، بهپاك و غصينو نيز بيشترين تاثير منفي را بر 

شاخص فرابورس گذاشتند.
نمادهاي حگهر، كرمان، فزر، تجلي، فرابورس، ثرود 

و فجهان نيز لقب نماده��اي پرتراكنش فرابورس را 
گرفتند. آخرين قيمت ۱۸۹ نماد حداقل سه درصد 
نس��بت به قيمت روز قبل آنها افزاي��ش يافته و ۴۶ 
نماد با كاهش بيش از س��ه درص��دي قيمت همراه 
بوده اند. ارزش كل معامالت خرد بورس و فرابورس 
نيز در مجموع به حدود هفت ه��زار و ۲۰۰ ميليارد 

تومان رسيد.
ارزش كل معامالت خ��رد هفت هزار و ۶۴۰ميليارد 
تومان بود، اش��خاص حقوقي ۲۲درصد يعني هزار و 
۶۷۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
سه درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول 
حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه زراعت و 

خدمات وابسته، شركت هاي چندرشته اي صنعتي 
و بيمه  و صندوق  بازنشستگي رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي استخراج كانه هاي فلزي 

و محصوالت شيميايي به نفع حقيقي ها تمام شد.
سه نماد سپيد، بپاس و شستا لقب بيشترين افزايش 
س��هام حقوقي را به خود اختص��اص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به حگهر، كچاد و فزر معطوف 
بود. مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري شركت 
س��پيد ماكيان معادل ۷۱ميلي��ارد تومان افزايش 
يافت و از سوي ديگر س��هامداران حقيقي حمل و 
نقل گهرترابر سيرجان با برتري ۴۸ميليارد توماني 

ابتكار عمل را در دست گرفتند.



گروه راه و شهرسازي|
در جلس��ه ديروز ش��وراي عالي مس��كن به رياست 
رييس جمهور، بر هر دو سياست تقويت طرف عرضه و 
تقويت طرف تقاضاي مسكن تاكيد شد. به گونه اي كه 
از سويي، پيشنهاد افزايش سقف وام خريد آپارتمان 
به 600 تا 700 ميليون تومان تصويب ش��د و از سوي 
ديگر، موانع و مش��كالت موجود بر سر راه انبوه سازي 
دولتي مورد بررسي قرار گرفت و رييس دولت سيزدهم 
خواستار حذف »مانع تراشان توليد مسكن« شد و به 
استانداران براي تعيين تكليف اراضي مورد نياز براي 

ساخت مسكن اولتيماتوم »يك ماهه« داد.

    افزايش سقف وام خريد پس از 8 ماه
ديروز در سومين جلسه ش��وراي عالي مسكن به رياست 
رييس جمهوري با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي براي 
افزايش سقف وام خريد مس��كن موافقت شد. در جلسه 
ديروز وزارت راه و شهرسازي پيش��نهاداتي در سه حوزه 
زمين، تسهيالت و مصالح ارايه كرده بود كه پيشنهادات 
مطرح ش��ده در حوزه هاي زمين و تسهيالت بررسي شد 
و به تصويب رس��يد و تصميم گيري درباره پيش��نهادات 
بخش مصالح به جلسه آتي موكول شد. اگرچه جزييات 
پيشنهادهاي يادشده هنوز افشا نشده است، اما روز دوشنبه 
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با برخي 
رسانه ها از برنامه ريزي براي بازار مسكن خبر داده و گفته 
بود: در بخش وام وديعه مسكن، ما پيشنهاد پرداخت وام 
100ميليون توماني را براي ش��هر تهران به شوراي عالي 
مسكن ارايه كرده ايم. درباره وام خريد مسكن نيز ما پيشنهاد 
پرداخت وام 600 تا 700 ميليون توماني را براي شهر تهران 

ارايه داده ايم كه اميدواريم دولت با آن موافقت كند.

   انتقاد شديد
 از حركت آهسته انبوه سازي دولت

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييسي روز سه شنبه در سومين جلسه شوراي 
عالي مسكن با بيان اينكه مشكل مسكن مردم با حرف و 
جلسه حل نمي شود، خاطرنشان كرد: براي اين موضوع بايد 
اقدام عملي انجام شود و اتفاقي بيفتد؛ چون كارگر، كشاورز، 
دانشگاهي و حوزوي و هر قشر ديگر بايد ۴0 تا ۵0 درصد 

هزينه يعني نصف درآمدش را به مسكن اختصاص دهد.
وي با بيان اينكه س��اخت دس��ت كم يك ميليون واحد 
مسكوني در سال و رفع دغدغه مردم در اين زمينه هم نياز 
جدي جامعه، هم وعده دولت و هم تكليف قانوني اس��ت، 
گفت: امكانات و ظرفيت هاي الزم براي تحقق اهداف نهضت 
ملي مسكن كامال فراهم است اما اين ظرفيت ها بايد به شكل 
صحيح مديريت شود و به فعليت برسد. رييس جمهور با 
اشاره به اينكه قانون جهش ساخت مسكن همه دستگاه ها 
و نهاده��ا را موظف به هم��كاري در زمينه تحقق اهداف 
نهضت ملي ساخت مسكن كرده است، افزود: در حدود ۸ 
ماه گذشته اقدامات خوبي در زمينه اجراي اين قانون انجام 
ش��ده كه الزم بوده اما كافي نيست. وي با اشاره به گزارش 
ارايه شده در اين جلسه از سوي وزير راه و شهرسازي درباره 
ميزان پيشرفت اجراي قانون جهش ساخت مسكن و ميزان 
عملياتي شدن تعهدات تعيين ش��ده براي دستگاه هاي 
مختلف، اظهار كرد: با وجود آنكه اي��ن روزها بدنه دولت 
به شدت درگير اجراي قانون مردمي سازي و عادالنه كردن 
يارانه ها اس��ت، اما بنا به درخواست وزير راه و شهرسازي و 
نظر به اهميت موضوع مسكن براي بنده، اين جلسه براي 
بررسي و حل و فصل مش��كالت پيش روي اجراي قانون 
جهش ساخت مسكن برگزار شد. رييس جمهور با تاكيد بر 

اينكه تصميمات اين جلسه بايد با جديت پيگيري و اجرايي 
شود، ادامه داد: مسووالن وزارت راه و شهرسازي، استانداران، 
بانك مركزي و بانك هاي عامل و همه دستگاه هاي مسوول 
در اجراي قانون جهش ساخت مسكن، ايجاد جهش واقعي 
در ساخت مسكن را جزو اولويت هاي اصلي خود قرار دهند 
و تالش كنند دغدغه خانوارها در زمينه هزينه هاي مسكن 

تا حد قابل قبولي رفع شود.

   افراد مضر كنار گذاشته شوند
آيت اهلل رييس��ي با بيان اينكه برنامه دولت سيزدهم 
براي ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني نيازمند جديت 
و اهتمام همه اجزاي دولت است، تصريح كرد: كساني 
بايد مس��وول عمل به اين وعده ش��وند كه از روحيه 
انقالبي و جهادي برخوردار باش��ند؛ كساني كه به هر 
دليل نمي توانند يا خداي ناكرده نمي خواهند اين برنامه 
عملياتي شود، قطعا براي اجراي اين برنامه مضر بوده و 
بايد كنار گذاشته شوند. وي ادامه داد: عقب ماندگي هاي 
اجراي طرح در زمينه تحقق خط اعتباري تامين منابع 
صندوق ملي مسكن، واريز درآمدهاي مالياتي حوزه 
زمين و مس��كن به اين صندوق، واگذاري زمين هاي 
مستعد اجراي طرح از سوي دستگاه ها به وزارت راه و 
شهرسازي و استانداري ها، تسريع در صدور مجوزهاي 
الزم از جمله از سوي ش��هرداري ها، تمهيد خدمات 
ش��هري و زيربنايي و هر گونه تاخير و عقب ماندگي 
ديگر در كوتاه ترين زمان بايد رفع شود. رييس جمهور 
با بيان اينكه دس��تگاه ها و اداراتي كه زمين در اختيار 
دارند در هماهنگي با وزارت راه و شهرسازي مي توانند 
از آنها براي ساخت مسكن مورد نياز كارمندان ثبت نام 
كرده خودش��ان بهره بگيرند، افزود: هماهنگي كامل 
دستگاه هاي مسوول در اجراي قانون جهش ساخت 
مس��كن ضرورت دارد و بنده هم اين آمادگي را دارم 
تا هر زمان كه نياز بود جلسات شوراي عالي مسكن را 
براي رفع مشكالت و موانع اجراي سريع تر نهضت ملي 

مسكن برگزار كنم.

    ضرب االجل يك ماهه به استانداران
آيت اهلل رييس��ي همچنين اس��تانداران را موظف كرد 
ظرف يك ماه اراض��ي در اختيار دس��تگاه ها را تعيين 
تكليف نموده و نتيجه آن را به وزارت راه و شهرس��ازي 
اعالم كنن��د. رييس جمهور همچنين در اين جلس��ه 
دس��تور آغاز عمليات احداث 11۸ هزار واحد مسكوني 
در ۲1 ش��هر جدي��د را در قالب نهضت ملي مس��كن با 
الگوي ايراني و اسالمي و بهره گيري از روش هاي صنعتي 
انبوه سازي مسكن صادر و در اين رابطه تصريح كرد: يكي 
از عرصه هاي جدي تحقق اش��تغال دانش بنيان، بخش 
ساخت مسكن به عنوان يكي از پيشران هاي اصلي اقتصاد 
كشور است. آيت اهلل رييسي خاطرنشان كرد: امروز عالوه 
بر تجريبات خوبي كه در دنيا در زمينه صنعتي س��ازي 
مس��كن وجود دارد، در داخل كش��ور نيز شركت هاي 
پيش رو در زمينه صنعتي سازي ساختمان و به كارگيري 
دس��تاوردهاي دانش بنيان فعال هستند كه بايد از اين 
توانمندي ها و تجارب براي رونق صنعت پيشران مسكن، 
اس��تفاده از دس��تاوردهاي دانش بنيان، ايجاد اشتغال، 
كاهش هزينه ساخت و ارتقاي شاخص هاي كيفي بهره 
گرفته شود. در همين حال، عليرضا جعفري، مديرعامل 
شركت عمران شهرهاي جديد گفت: در جلسه شوراي 
عالي مسكن و با دستور رييس جمهوري 100 هزار واحد 
نهضت ملي مسكن در ۲۳ شهر جديد از جمله شهر جديد 

پرند، پرديس و ايوانكي در استان تهران كلنگ زني شد.

   پوشش وام 700 ميليون توماني در تهران؟
بر اس��اس آخرين داده هاي آماري منتشره از سوي بانك 
مركزي، متوسط قيمت خريد هر متر مربع واحد مسكوني 
در شهر تهران طي فروردين سال جاري ۳۴ ميليون و ۲70 
هزار تومان ثبت شده است. اين شاخص در اسفندماه سال 
گذش��ته اما از رقم ۳۵ ميليون تومان نيز فراتر رفته بود. با 
توجه به اينكه رشد »قيمت اسمي« مسكن طي ماه هاي 
آينده دور از تصور نيست، مي توان بر اساس رقم ۳۵ ميليون 
تومان براي خريد هر متر مربع آپارتمان نتيجه گرفت كه 

با وام 600 ميليون تومان حدود 17 مترمربع و با وام 700 
ميليون توماني حدود ۲0 مترمربع واحد مسكوني در شهر 
تهران مي توان خريد. از اين رو، پوشش وام شارژ شده مصوب 
در شوراي عالي مس��كن، حدود يك سوم از يك واحد 60 
متري متوسط در تهران را پوشش مي دهد. اين در حالي 
است كه بر اساس ُنرم هاي جهاني تسهيالت خريد بيش از 
7۵ تا 90 درصد از قيمت يك آپارتمان را پوشش مي دهد.

   توان مالي متقاضيان مصرفي
اگر از مساله پوشش اندك وام 600 تا 700 ميليون توماني 
بگذريم، به مساله بازپرداخت اين وام مي رسيم كه به طور 
قطع از توان خانوار متوسط شهري كه در حال حاضر با تورم 
شديد اقالم كاالهاي اساسي و همچنين رشد جهش وار 
اجاره منزل مواجه است، خارج است. بر اساس برآورد يكي 
از خبرگزاري ها، قسط وام 700 ميليون توماني حدود 11 
ميليون و 600 هزار تومان در هر ماه خواهد بود. اين در حالي 
است كه مجموع حقوق يك زوج كارمند يا يك زوج كارگر 

حدود 1۲ ميليون تومان در ماه است.

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

هدررفت بيشتر منابع مالي نخواهد داشت. 
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افزايش موقت 40 درصدي
حقوق كاركنان شركتي شهرداري 
در پ��ي اعتراض و اعتصاب رانندگان اتوبوس ش��هري 
نس��بت به ميزان افزايش حقوق خود در سال جاري، 
سخنگوي ش��هرداري تهران از دس��تور زاكاني براي 
پرداخت حق��وق ارديبهش��ت كارمندان ق��راردادي 
ش��هرداري با افزايش ۴0 درصدي خبر داد.  به گزارش 
ايسنا، عبدالمطهر محمدخاني در حساب توييتر خود 
نوش��ت: »پس از بررسي هاي انجام ش��ده، به دستور 
شهردار تهران، حقوق ارديبهشت ماه كاركنان قراردادي 
شهرداري تهران و س��ازمان ها و شركت هاي تابعه، تا 
تعيين تكليف قطعي از مج��اري قانوني، با افزايش ۴0 
درصدي پرداخت خواهد شد.« برپايه اين خبر، رانندگان 
اتوبوس هاي ش��هري تهران، روز دوشنبه در اعتراض 
به ميزان افزايش حقوق خود در س��ال جاري دست به 
اعتصاب زدند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز عصر 
دوشنبه با حضور در جمع تعدادي از رانندگان شركت 
واحد اتوبوس��راني با آنها گفت وگو كرد و گفت: گروه 6 
نفره اي كه معاون حقوقي رييس جمهوري متولي آن 
است، براي جمع بندي حقوق دستگاه هاي غيردولتي 
تشكيل ش��ده است. به گزارش تس��نيم، روز دوشنبه 
جمعي از رانندگان ش��ركت واحد اتوبوس��راني مقابل 
يكي از توقفگاه ه��اي اتوبوس هاي بي آرتي در اعتراض 
به مصوبه مزد شوراي عالي كار و افزايش 10 درصدي 
حقوق تجمع كردند. اگرچه اي��ن امر موجب اختالل 
موقت در خدمات رساني به شهروندان و معطلي آنها در 
برخي ايس��تگاه هاي بي آر تي شد، اما شهردار تهران با 
اطالع از اين وضعيت در جمع معترضان حاضر شد و با آنها 
گفت وگو كرد. وي در اين جمع اظهار كرد: دولت افزايش 
حقوق شركت هاي تابع وزارتخانه هاي خود را 10 درصد 
تعيين كرده اما درباره نهادهاي عمومي كه شهرداري 
هم يكي از آنهاست تصميم گيري نكرده است؛ بنده از 
اعتراض تعجب مي كنم! زاكاني تصريح كرد: در هيات 
دولت س��ه مرتبه درباره اين موضوع بحث شد و دولت 
اعالم كرد مشموالن تأمين اجتماعي كه در شركت هاي 
دولتي هستند حداقل حقوقشان ۵7 درصد در نظر شود و 
آنچه شوراي عالي كار تصويب كرده بود را اجرا كردند اما 
ضرايب، 10 درصد اعالم شد. وي خاطرنشان كرد: ناظر 
به نهادهاي عمومي هيچ چيزي اعالم نشده است؛ بنده 
برادر شما هستم و واقعيت را مي گويم. بنده به عنوان 
شهردار تهران به شما وعده مي دهم، وظيفه دارم كه 
گره زندگي شما را باز كنم. شهردار تهران خاطرنشان 
كرد: گروه 6 نفره اي كه معاون حقوقي رييس جمهوري 
متولي آن است براي جمع بندي حقوق دستگاه هاي 
غيردولتي تشكيل شده است و منتظر رأي آنها هستيم.

بررسي ابطال افزايش ۲۵ درصدي 
كرايه ها در دستور كار شورا

محمد آقاميري، عضو شوراي شهر تهران گفت: موضوع 
بررسي دستور معاون اول رييس جمهور مبني بر ابطال 
مصوبه افزايش ۲۵ درصدي كرايه ناوگان حمل و نقل 
عمومي در دستوركار شوراي ش��هر قرار گرفته است.  
آقاميري در گفت وگو با مهر درباره دس��تور معاون اول 
رييس جمهور مبني بر ابطال مصوبه افزايش ۲۵ درصدي 
كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي اظهار كرد: نامه اي در 
اين رابطه به شوراي ش��هر زده شده و متقاباًل شورا نيز 
پاسخ اين نامه را داده است اما در حال حاضر بررسي اين 
موضوع در دستور كار قرار گرفته است و در ابتداي هفته 
آينده نتيجه آن اعالم خواهد شد. وي ادامه داد: آنچه كه 
در نامه وزير صمت به معاون اول رييس جمهور تحت 
عنوان مصوبه تنظيم بازار آمده متعلق به ۲7 مهر 1۴00 
بوده است در حالي كه افزايش كرايه ناوگان حمل و نقل 
عمومي در رابطه با سال 1۴01 است. عضو شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه بخشي از ناوگان اتوبوسراني پايتخت 
خصوصي است گفت: نمي توان به بخش خصوصي گفت 
حقوق كاركنان خود را افزايش دهد اما هزينه بليت را 
بيشتر نكند بخشي از اعتراض كاركنان اتوبوسراني به 
دليل افزايش حقوق بوده اما افزايش دستمزدها بدون 
افزايش قيمت بليت ممكن نيست. آقاميري تصريح كرد: 
شوراي شهر نهاد قانونگذار است و با توجه به اختيارات 
قانوني خود مي تواند كرايه ناوگان عمومي را افزايش دهد.

باغات از بين رفته تهران 
بايد احيا شود

مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي 
ش��هر تهران اعالم كرد كه اگر مالكان باغات اقدام به 
تخريب باغ كنند نه تنها برابر ماده ۴ با مالك برخورد 
مي شود، بلكه مالك بايد باغ را مجددا احيا كند. عباسي 
در گفت وگو با ايسنا، در مورد اصالح ايين نامه نوعيت 
باغات تهران با اشاره به موضوع »تي. دي. آر«، يا انتقال 
حق توس��عه، گفت: حفظ باغات، براي تهران بسيار 
ارزشمند است به همين دليل بايد براي مالكان باغات 
باقي مانده شهر، راه حلي اتخاذ كنيم تا آنها براي حفظ 
باغات خود تشويق شوند؛ لذا توجه به موضوع انتقال 
حق توسعه، مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. وي 
با بيان اينكه تي دي آر، يك مساله پيچيده است و بر 
همين اساس شوراي شهر از شهرداري خواسته كه 
اليحه اي در اين زمينه ارايه كند، گفت: به طور كلي در 
»تي دي آر« به مالكان زمين هايي كه بر اساس طرح 
تفصيلي براي پالك هايشان محدوديتي ايجاد شده 
مي توان تراك��م مورد نظر را در يك فضاي ديگر ارايه 
كرد. رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران 
درباره ساخت و ساز در باغات نيز با تاكيد بر اينكه به 
هيچ وجه اجازه ساخت و ساز در باغات را نمي دهيم، 
افزود: ما در بررسي پرونده باغات، با پرونده هايي مواجه 
هستيم كه س��ابقه زمين و عكس هاي هوايي نشان 
مي دهد ك��ه درختان ملك، به داليل مختلف از بين 
رفته اس��ت كه در بررسي ها نقش مداخالت انساني 
آش��كار اس��ت؛ به همين دليل از آنجايي كه باغات 
ارزشمند بايد حفظ شوند، طبق قانون با مالكان متخلف 
برخورد مي شود و بايد باغات از بين رفته نيز احيا شود.

پيشنهاد انتقال سامانه اتحاديه 
مشاوران امالك به وزارت راه 

رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: بنگاه داران از 
انتقال سامانه اتحاديه مشاوران امالك به وزارت راه و 
شهرسازي استقبال مي كنند.  مصطفي قلي خسروي 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به پيش��نهاد انتقال 
سامانه اتحاديه مشاوران امالك به سامانه وزارت راه 
و شهرسازي گفت: اخيرا اين پيشنهاد مطرح شده اما 
هنوز تصويب نشده است. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با استقبال از اين اتفاق در تشريح مزاياي اين 
اتفاق گفت: ارتقاي صن��ف و ايجاد ضمانت اجرايي 
تصميم گيري ها به معناي شرايط بهتر اعمال تشويق 
و تنبيه با انتقال سامانه اتحاديه مشاوران امالك به 
سامانه وزارت راه و شهرسازي به وجود مي آيد. وي در 
پاسخ به اينكه انتقال مذكور آيا زمينه ساماندهي بازار 
اجاره را فراهم مي كند، افزود: اين مساله امكان پذير 
نيست، زيرا مساله مالكيت محترم است و ساماندهي 
بازار اج��اره تنها با افزايش عرضه مس��كن در قالب 
طرح هايي نظير نهضت ملي مسكن اتفاق مي افتد. 
قلي خس��روي در بيان نتايج سياست تعيين سقف 
اجاره بها در سال هاي گذشته گفت: تنها ۴0 درصد 
قراردادهاي اجاره با رعايت سقف رشد تعيين شده 
بسته شده و 60 درصد باقي مانده بدون رعايت سقف 
اعمال شد. اين مقام صنفي با اشاره به انتقاد يكي از 
نمايندگان مجلس به عملكرد مشاوران امالك گفت: 
به طور كلي اين صحبت ه��ا از نبود مطالعه مي آيد، 
براي مثل همين نماينده مجلس به ما مي گويد، چرا 
مش��اوران امالك بايد در اتحاديه مشاورين امالك 
حضور داشته، باش��د. وي در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا حضور كس��ي كه بنگاه دارد در اتحاديه 
مشمول تعارض منافع نمي شود؟ ادامه داد: در قانون 
نوشته از مشاور امالك بايد در اتحاديه باشد.  خسروي 
در پاسخ به اين موضوع كه چرا كسي كه در اتحاديه 
فعاليت مي كند، همچنان به بنگاه داري ادامه مي دهد 
و كف اين مساله آن است كه حداقل مسوول اتحاديه 
شخصا فعاليت نداشته باشد، گفت: اين حرف ها غلط 
است، آيا چنين چيزي ممكن است، شما قانون وضع 
كنيد، كسي كه رييس اتحاديه مي شود، بايد مغازه و 
خانه و همه چيز خود را بفروشد و كنار خيابان زندگي 
كند، خب اگر قانون وضع شد، ماهم رعايت مي كنيم. 
در عين حال، محمدحميدزاده، كارشناس مسكن 
گفت: انتقال س��امانه اتحاديه مش��اوران امالك به 
سامانه هاي وزارت راه و شهرسازي به اين وزارتخانه 
ام��كان مي دهد تا سياس��ت هاي خ��ود را در قالب 
يك ش��بكه اطالعات واقعي بسنجد و ارزيابي كند. 
حميدزاده با اشاره به انتقال سامانه اتحاديه مشاوران 
امالك به سامانه هاي وزارت راه و شهرسازي اظهار 
داشت: يكي از مسائلي كه همواره مورد انتقاد مردم 
است، رفتار مشاوران امالك و بنگاهي هاي مسكن 
است. اين كارش��ناس حوزه مسكن ادامه داد: با اين 
اقدام وزارت راه و شهرسازي مديريت مشاوران امالك 
راحت تر از گذشته دنبال مي شود و اين امكان وجود 
دارد كه ضمانت اجرايي تصميمات حول بنگاه داران 
ارتقا يابد. وي در بيان مزاياي انتقال سامانه اتحاديه 
مشاوران امالك به سامانه هاي وزارت راه و شهرسازي 
افزود: يكي ديگر از مزاياي اين قانون بررس��ي دقيق 
قراردادهاي اجاره بها توسط دولت است. حميدزاده در 
تشريح اين مساله گفت: زماني كه دولت قوانيني نظير 
تعيين سقف رش��د اجاره بها را پياده سازي مي كند، 
نياز به يك مس��ير چك دارد ت��ا اگر موجري خالف 
قانون عمل كرد با آن برخورد كند.زماني كه ش��ما 
بستر الزم براي بررسي نتايج سياست گذاري را در 
اختيار نداشته باشيد، طبيعتا نتيجه موفقيت آميزي 
هم در پ��ي نخواهيد داش��ت. حمي��دزاده تاكيد 
كرد: انتقال س��امانه اتحاديه مش��اوران امالك به 
سامانه هاي وزارت راه و شهرسازي به اين وزارتخانه 
امكان مي دهد تا سياست هاي خود را در قالب يك 
ش��بكه اطالعات واقعي بسنجد و ارزيابي كند. وي 
افزود: با اين اتفاق انتظار مي رود، سياس��ت سقف 
رشد اجاره بها به شكل بس��يار بهتري از سال هاي 
گذشته اجرا ش��ود. اين كارشناس مسكن با اشاره 
به نتايج سياست تعيين سقف افزايش اجاره بها در 
سال گذشته گفت: مطابق آمار در حالي كه سقف 
رشد اجاره بها در تهران ۲۵ درصد بود اما آمار بانك 
مركزي از رشد ۳0 درصدي اجاره بها خبر مي داد. 
حميدزاده گفت: ابزار س��امانه اتحاديه مش��اوران 
امالك مي تواند زمينه جلوگيري از اجرا نشدن قانون 

را مهيا كند و در كل مثبت تلقي مي شود.

رتبه دوم ايراني ها 
در خريد خانه در تركيه

ش��هروندان روس با خريد 11۵۲ واحد مس��كن در 
تركيه در صدر خريداران خارجي خانه در ماه آوريل 
امس��ال قرار گرفتند. به گزارش ايلنا از آناتولي و بر 
اساس داده هاي سازمان آمار تركيه »توئيك«، در ماه 
آوريل گذشته 6 هزار و ۴۴7 واحد مسكوني در سراسر 
كشور به اتباع خارجي فروخته شده كه از اين تعداد 
بيش��ترين ميزان با 11۵۲ واحد توسط شهروندان 
روسيه خريداري شده است. بر اين اساس، ميزان كل 
فروش مسكن در ماه آوريل به اتباع خارجي نسبت 
به سال گذشته ۵۸.1 درصد افزايش داشته است 
كه در اين زمينه اتباع كشورهاي ايران با خريداري 
90۵ واحد و ع��راق با 71۴ واحد مس��كن پس از 
روس ها قرار گرفتند. از سوي ديگر، شهر استانبول 
بار ديگ��ر در زمينه فروش خانه ب��ه خارجي ها در 
صدر قرار گرفت. در ماه آوريل ۲ هزار و ۵6۴ واحد 
مسكن در اين شهر توسط اتباع خارجي خريداري 
شد. آنتاليا و آنكارا به ترتيب با فروش 1970 و ۳۳۳ 
واحد مس��كن در اين زمينه پس از استانبول قرار 
گرفتند. تعداد فروش مسكن در ماه آوريل به اتباع 
خارجي در مجموع ۴.۸ درصد از كل مسكن هاي به 
فروش رسيده در سراسر تركيه را تشكيل مي دهد.

رييسجمهور:مانعتراشانتوليدمسكنكنارگذاشتهشوند

افزايشسقفتسهيالتخريددرشورايعاليمسكنتصويبشد

اولتيماتوم يك ماهه رييسي به استانداران

نظام تصميم گيري به رانتي ها پاداش مي دهد
 خاطر اتخاذ سياست هاي نابرابرساز مي پردازيم را نشان 
دهيم، اين است كه نابرابري هاي ناموجه همه تعادل هاي 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... را از بين مي برد. 
وي افزود: عدم تعادل هاي آمايشي، نابرابري هاي منطقه اي 
و... مي تواند زمينه بحث هاي عميقي باشد اما مي خواهم 
جلوه هاي روزمره اين نابرابري ها را ببينيد. تصميم گيري 
درباره خودرو يكي از مثال هايي اس��ت كه مي توان به آن 
پرداخت. چرا بايد در اين س��رزمين مقامات راهنمايي و 
رانندگي به ما رهنمود اقتصادي بدهند؟ بسياري از آنها 
انس��ان هاي شريفي هس��تند اما چرا به جاي اينكه به ما 
بگويند نقش مشكالت روحي، مستي، رعايت مقررات و 
وضعيت و كيفيت جاده ها در تصادفات بگويند، راه نجات 
از مرگ و مير در جاده ها كيفيت خودروها است درحالي كه 
گزارش هاي مستند پرشماري وجود دارد كه راهنمايي 
و رانندگي منتش��ر كرده و از بيخ و بن اي��ن ادعا را مردود 
اعالم كرده است. چرا وزير صمت به جاي اينكه از اهمال و 
كاستي هاي خود در ارتقاي كيفيت بنگاه هاي خودروساز 
توضيح دهد، پرچ��م واردات در دس��ت مي گيرد؟ اينها 
نش��انه هاي وجود نابرابري هاي ناموجه در توزيع قدرت، 
ثروت و منزلت است. چرا در تصميم گيري راجع به مسائل 
حياتي ما استراتژيست هاي صنعت خودروسازي سكوت 

مي كنند و از آنها سوالي نمي شود؟
مومني با دعوت از روانشناس��ان خواس��تار تشريح آثار 
روانشناختي نابرابري هاي ناموجه در كشور شد و گفت: 
در يك رساله كه در دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد انجام 
شد، نكات تكان دهنده اي مطرح شد. موضوع آن رساله اين 
بود كه آثار نابرابري ناموجه برروي جسم و روان حيوانات 
سنجيده مي شد. آنقدر نتايج تكان دهنده بود كه نويسنده 
آن رساله برنده چندين جايزه مهم داخلي و خارجي شد. 
چرا جامعه مدني و رسانه هاي ما اين خواسته ها را از آنها 

مطالبه نمي كنند؟ پاسخ اين است كه از نابرابري ناموجه 
اس��تفاده كاركردي ندارد و صرفا ب��راي حذف يكديگر 
استفاده مي شود. هيچ عنصري به اندازه نابرابري ناموجه 
جامعه را از نظر اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي جامعه را 
بي ثبات نمي كند. آيا اينها كافي نيس��ت؟ آيا نمي دانيم 
نابرابري هاي ناموجه عمق بخش��نده به وابس��تگي هاي 
ذلت آور به خارج است؟ حال سوال اين است كه منشا هاي 
اصلي نابرابري هاي ناموجه چيست؟ اولين منشا گسترش 
و تعميق نابرابري ها فقدان اراده سياسي است يعني تمايل 
حكومت ها به سرمايه گذاري در سالمت، تغذيه، آموزش 
و ... كاه��ش مي يابد. اه��ل نظر مي دانند ك��ه اهتمام به 
سرمايه گذاري در اين حوزه ها در كشور ما كمتر از نصف 
ميانگين جهاني است. آيا مسووالن ما مي دانند به خاطر 
سياست گذاري ها در بخش مس��كن، هزينه مسكن در 
بودجه خانوار ايراني رتبه يك جهان را دارد؟ بي تعهدي در 

اين زمينه بيداد مي كند. 
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه در ادامه افزود: منشا دوم 
ترجيح مناسبات رانت محور به جاي مناسبات توليد محور 
است. چرا در سال هاي 1۳97 و 1۳9۸ كه ما رشد اقتصادي 
منفي داشته ايم، رشد منفي بخش صنعت بيش از ۲ برابر 
رشد منفي كل اقتصاد بوده است. چرا استراتژيست هاي ما 
در اين خصوص سكوت كرده اند؟ خوب است كه مسووالن 
ما تا دير نشده است گزارشي از تحوالت هزينه هاي توليد 
در اثر اجراي قانون بودجه 1۴01 بخواهند. در سال 1۳9۸ 
در حالي كه شاخص هزينه مصرف مردم ۴1.۲ درصد رشد 
كرد، شاخص هزينه هاي توليد 61.۵ درصد افزايش يافته 
اس��ت.چرا درباره سياست هاي مبتني بر شوك نرخ ارز و 
تمهيد بي كيفيت راجع به قيمت حامل هاي انرژي سوال 
نمي شود كه در كدام دوره با چنين سياست هايي زندگي 
مردم كيفيت بيشتري پيدا كرده است؟  اي كاش گفته هاي 

مقامات رسمي كش��ور در حيطه اقتصاد اعتبار سنجي 
علمي ش��ود. ما گاها حرف هايي مي شنويم كه به خاطر 
شدت دور بودن از اعتبار علمي عرق شرم بر پيشاني مان 

جاري مي شود. 
وي افزود: س��رآغاز بحران نابرابري ه��اي موجه از اينجا 
شروع مي شود كه نرخ بازدهي در فعاليت هاي غيرمولد از 
نرخ بازدهي در فعاليت هاي مولد باالتر برود. گزارش هاي 
رسمي ما مي گويد در بهترين شركت هاي دولتي حول و 
حوش ۳ درصد سود محقق مي شود. وقتي شما يك نظام 
پاداش دهي س��اخته ايد كه اگر كس��ي پولش را در بانك 
بگذارد 7 برابر بيشتر عايد او مي شود و از ماليات هم معاف 
شود، چگونه انتظار داريد توليد ريشه دار  شود؟ كشوري 
كه بنيه توليد آن سقوط مي كند ذليل خواهد بود. ببينيد 
چگونه بازار سرمايه ما در اسارت رانتي ها قرار گرفته است. 

چرا باب گفت وگو هاي ملي در اين زمينه باز نمي شود؟ 
ما محاسبه كرده ايم كه نظام تصميم گيري هاي اساسي 
كه به رانتي ها بيش��تر پاداش مي دهد. از 1۳۵۸تا 1۳9۵ 
در مجموع چيزي ح��دود 1000 هزار ميلي��ارد تومان 
نقدينگي به فعاليت هاي سوداگرانه نامرتبط با جي دي 
پي تزريق شده اس��ت كه اين رقم معادل ۸0 درصد جي 
دي پي كشور در سال 1۳9۵ بوده است. به نام آزادسازي 
و خصوصي سازي و ... چنين باليي بر سر اقتصاد ما آمده 
است. محاسباتي وجود دارد كه بر اساس داده هاي بانك 
مركزي مي گويد در نقطه عطف تابستان سال 1۳99 حجم 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بانكي از مرز ۲000 
هزار ميليارد تومان عبور كرده است. سود ماهانه اين پول 
چيزي حدود ۳0 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. يعني 
روزانه هزار ميليارد تومان پاداش به كارنكردن مي دهند. 
كس��اني كه اين پول را مي گيرند قادر هستند كه به سي 
ميليون نفر ماهانه يك ميليون تومان بپردازند يعني شما 

به يك عده اندكي قدرتي فراتر از قدرت حكومت داده ايد 
چون 90 درصد تس��هيالت به دهكي رس��يده است كه 
بيشترين ميزان ثروت را دارا است. از سوي ديگر نقدينگي 
را چماقي بر سر مردم مي كنند اما نمي گويند توزيع اين 
نقدينگي چقدر نابرابر است. در خانه اگر كس است، يك 

حرف بس است.
مومني در پايان گفت: توصيه اي كه مي توان دراين رابطه به 
حكومتگران براي اصالح داد اين است كه اساس گزارشاتي 
كه درباره نابرابري در ايران رخ مي دهد حساسيت برانگيري 
واژگونه اي دارد يعني هرجا نابرابري ها ش��دت مي گيرد 
گزارش هاي كمتر و دستكاري ش��ده وجود دارد. يعني 
گزارش ها از نقص هاي بزرگ رنج مي برند چون بر اساس 
نظر متفك��ران توزيع مصرف عادالنه ت��ر از توزيع درآمد 
است و توزيع درآمد عادالنه تر از توزيع ثروت است. ما يك 
گزارش درباره توزيع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته 
پيدا نمي كنيم. گزارش هايي هم كه درباره ضريب جيني 
علي رغم كاستي هاي آنها منتشر مي ش��ود، نكات الزم 
ناچيز نشان داده مي شود چون گروه هاي بسيار پردرآمد 
در آمارگيري ها مش��اركت نمي كنند، گروه هاي بسيار 
كم درآمد ش��امل بي خانمان ها هم مشاركت نمي كنند، 
روستاها در آن گزارش��ات ديده نمي شوند و هزينه هاي 
مربوط به خريد خانه در خارج كشور، خودروهاي لوكس 
و تفريحات غيرقابل ورود ذكر نمي ش��ود در حالي  كه در 
همين هفته هاي اخير ش��نيده ش��د كه هزينه ورودي 
برخي باشگاه هاي ورزشي چندصدميليون تومان است. 
گويي نظام تصميم گيري هاي اساس��ي كشور تمايل و 
انگيزه اي براي فهم ابعاد اين نابرابري هاي ناموجه ندارد. 
اين نابرابري هاي ناموجه و شكنندگي آور در حال شكستن 
كمر اقتصاد كشور است و هزينه فرصت غفلت از آن به طرز 

فاجعه آميزي باالتر مي رود.

ادامه از صفحه اول



ادام�ه از صفح�ه اول| تامي��ن اجتماعي تح��ت عنوان 
»سياست هاي يارانه اي« نيز مقرر شد براي هدفمندسازي 
يارانه ها از نظام هاي اطالعاتي منسجم ملي استفاده شود و به 
تدريج يارانه خانواده هاي پر درآمد كاهش يافته و حذف شود و 
يارانه خانواده هاي كم درآمد افزايش يابد. قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تامين اجتماعي در جزو 2 بند الف ماده 7 )منابع 
نظام تامين اجتماعي(، تبصره 2 ماده 15 )ش��رط پذيرش 
نظ��ارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي ب��راي مصرف منابع 
يارانه اي(، بند ط ماده 16 )ساماندهي و مديريت اجرايي نظام 
هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به خانوارها و 
افراد نيازمند با رويكرد خود اتكايي و اشتغال به عنوان وظيفه 
وزارت رفاه و تامين اجتماعي( و بند م ماده 16 )تشكيل پايگاه 
اطالعات نظام جامع تامين اجتماعي( و... به موضوع يارانه هاي 
اجتماعي پرداخته شد.  امري كه در دوره اول تشكيل وزارت 
رف��اه و تامين اجتماعي مغفول ماند و اجرايي نش��د چرا كه 
براساس طرح تثبيت قيمت ها، مجلس عماًل ماده 3 قانون 
برنامه چهارم توس��عه را حذف نمود و وزارتخانه مزبور دچار 
»شركت زدگي« شد.  در دولت نهم، تيم جديد وزارت رفاه و 
تامين اجتماعي در دوره جناب آقاي دكتر مصري و معاونين 
ايشان مرحوم دكتر طريقت و جناب آقاي الفت پور براي شكل 
دهي پايگاه اطالعات نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي همت 
گماشتند و مناقصه عمومي برگزارشد و شركت مشاور مديريت 
و خدمات ماشيني تامين )كه نگارنده مديرعامل آن شده بود( 
متعلق به سازمان تامين اجتماعي در يك رقابت حرفه اي و 
تخصصي، برنده مناقصه شد و پروژه ظرف يكسال اجرايي شد. 
نيروهاي نخبه و متخصص فني شركت مزبور نظير جنابان 
آقاي زرگري، نعيمي، حكم جوادي و كاشف و سركار خانم 
دكتر ناصري اين پروژه را پيش بردند و زودتر از موعد مقرر به 
نتيجه رساندند و تحويل وزارتخانه شد و با حضور جناب آقاي 
دكتر داودي معاون اول وقت رييس جمهور در بيمارس��تان 
ميالد مراسم افتتاح و بهره برداري رسمي از آن برگزار شد و 
در قالب پايگاه مزبور اطالعات مربوط به سازمان ها و نهادهاي 
حمايتي و بيمه اي تجميع شده بود و مي توانست مالك عمل 

طرح هدفمندسازي يارانه ها قرار گيرد.
در آن ايام معاون اقتصادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزير 
امور اقتصادي و دارايي شد و متاسفانه طرح هدفمندسازي 
يارانه ها از داي��ره وزارت رفاه و تامين اجتماعي خارج ش��د 
و ازطري��ق وزارتخانه مزبور با همكاري مركز آم��ار ايران و با 
استخدام تعدادي نيروي جوان و اس��تقرار در مدارس براي 
تكميل فرمهاي متقاضيان يارانه انجام پذيرفت. اين در حالي 
اس��ت كه باتوجه به زيرساخت فراهم شده در پايگاه مزبور و 
باعنايت به اينكه غالب افراد مشمول يارانه در يكي از نهادهاي 
حمايتي و بيمه اي داراي پرونده راكد يا جاري يا پشت نوبتي 
بودند، مي توانستيم اين فرايند را براي آنها ازطريق نهاد بيمه اي 
و حمايتي مربوطه به انجام برسانيم و در مورد عده معدودي كه 
داراي پرونده و ارتباط بيمه اي و حمايتي قبلي نبودند، فراخوان 
بدهيم بجاي اينكه از چند دختر و پسر دانش آموز و دانشجو 

براي تكميل فرم تقاضاي يارانه استفاده كنيم. 
متعاقب اين امر موضوع اعطاي سهام عدالت نيز از طريق وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي بدون اعمال 
آزمون وسع و مدخليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام 
پذيرفت و آنچه نبايد مي شد، اتفاق افتاد و اين كژ كاركردي و 
بنياد كج تداوم يافت و متاسفانه در دولت يازدهم نيز تعميق و 
تداوم يافت. بدين ترتيب كه در سال هاي 92 و 93 كه مقرر بود 
در جهت هدفمندسازي يارانه ها اقدام شود مجدداً ازطريق 

فراخوان عمومي و با ثبت نام اينترنتي و غالبًا ازطريق كافي 
نت ها )باتوجه به ضريب نفوذ پايين اينترنت و عدم دسترسي 
اقشار ضعيف جامعه به اينترنت شخصي و خانگي( اقدام شد و 
كافي نت ها براي دريافت پول از مردم به عطش ثبت نام و ثبت 
تقاضا و اعتراض دامن مي زنند. اين در حالي است كه بخش 
غالب خانوارهاي ايراني و به ويژه مشمولين واقعي يارانه، داراي 
پرونده در يكي از نهادهاي حمايت��ي و بيمه اي بوده و داراي 
فيلدهاي اطالعاتي در پايگاه اطالعات نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعي بودند و مي توانس��تيم در يك فرايند سه ماهه تا 6 
ماهه بگوئيم هر فردي كه به اين نهادهاي بيمه اي و حمايتي 
براي هر كاري مراجعه مي كند، پرونده الكترونيك رفاه و تامين 
اجتماعي يا پرونده رفاهي يا شناسنامه اقتصادي – اجتماعي 
خانوار را پر كند و ازطريق نهاد ذيربط اين اطالعات به پايگاه 

رفاهي ايرانيان ارسال شود.
ادغام س��ه وزارتخانه در وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در دولت دهم و انتقال س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها از 
زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ابتداي كار 
دولت دوازدهم و تشكيل سازمان اجتماعي كشور در وزارت 
كشور و انتقال سازمان بيمه س��المت و شوراي عالي بيمه 
س��المت به زير مجموعه وزارت بهداشت اين روند ناصواب 

را تشديد نمود. 
در دول��ت يازده��م و دوازدهم نيز عماًل همين »س��ندرم 
كافي نت« تداوم يافت و بارها تكرار گرديد و در مراحل بعدي 
نظير يارانه معيشتي، سبد كاال، سبد غذايي، تسهيالت كرونا 
و... علي رغم اينكه بلحاظ وجود پرونده و سوابق و ارتباط قبلي 
و جاري بخش غالب اقشار جامعه و به ويژه گروه هاي هدف 
واقعي مش��مول يارانه در نهادهاي حمايتي و بيمه اي علي 
القاعده تكميل پرونده و بروزرساني اطالعات مربوط به اين 
خانوارها مي توانست به تدريج و بدون تجمع و شلوغي و صف، 
در يك فرايند سه ماهه يا شش ماهه به طور تدريجي و كامل 
انجام پذيرد، چراكه هر مددجو يا بيمه شده يا مستمري بگير 
در هر ماه حداقل يك تراكنش يا مراجعه به واحدهاي بيمه اي 

و حمايتي دارد.
اين قصه ادامه داش��ت تا اينكه رهبري نظام در جلسه مورخ 
1399/09/04 خود با س��ران وقت سه قوه، حكم حمايت از 
اقشار ضعيف جامعه و ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي را از 
طريق تجميع و تمركز يارانه هاي اجتماعي و برقراري پوشش 
صد در صدي درمان، بازنشستگي و بيكاري براي آحاد مردم 
صادر و ابالغ كردند و چنانچه در همان زمان اين موضوع تحقق 
مي يافت بسياري از مشكالت امروز كشور مرتفع شده بود و 
ايشان در ارديبهشت سال 1397 كه فرمان تشكيل اين شورا 
را صادر كردند، براي آن 5 وظيفه معين ساختند و 5 ماموريت 

به اين شورا محول نمودند: 
1- اصالح ساختاري بودجه 

2- اصالح نظام بانكي
3- افزايش سرمايه گذاري، توليد و اشتغال

4- حمايت از اقشار ضعيف
5- مديري��ت كالن مقابله با تحريم ها )تحري��م ناپذيري و 

تحريم گريزي( 
كه در اين ميان بحث “حمايت از اقش��ار ضعيف جامعه “ از 
اهميت و ضرورت بسزايي برخوردار بود، هر چند كه انجام ساير 
اصالحات فوق التوصيف هم مي توانست مانع افزايش نرخ تورم 
و بيكاري گرديده و به بهبود وضعيت آحاد مردم و به ويژه اقشار 
ضعيف جامعه كمك كند. كه متاسفانه و بهرتقدير اين موضوع 
يعني »حمايت از اقشار ضعيف جامعه« و »نظام متمركز تامين 

اجتماعي« مغفول ماند، تا اينكه ايشان مجدداً در جلسه مورخ 
1399/09/04 بر اين وظايف و ماموريتهاي شوراي مزبور و 
قواي سه گانه تاكيد و تصريح و درخصوص »حمايت از اقشار 
ضعيف جامعه« حتي ريل گذاري و تعيين تكليف مشخصي 

را مقرر داشتند كه عبارت بودند از: 
الف- ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي براي آحاد مردم 

ايجاد پايگاه ملي ايرانيان با اتصال پايگاه هاي مختلف اطالعاتي 
به يكديگر 

رايگان سازي حجمي از آب و برق و گاز براي چند دهك پايين 
درآمدي و افزايش هزينه مصرف براي دهك هاي باال 

تبديل يارانه هاي پرداختي به اش��كال و نام هاي مختلف به 
نظام متمركز تامين اجتماعي براي همه آحاد كشور و همه 

قشرهاي و جامعه 
ه - پوش��ش صد در صدي بيمه درمان، بازنشستگي و چتر 

ايمني و حمايتي براي صد در صد مردم 
مشروح بيانات ايشان به نقل از رسانه ها بشرح زير مي باشد:

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
امروز )س��ه شنبه( در ديدار روساي س��ه قوه و ديگر اعضاي 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با اشاره به چهار محور الزم 
براي اقتصاد كشور يعني حل مشكل كسري بودجه، افزايش 
سرمايه گذاري، جهش توليد و حمايت از قشرهاي ضعيف 
خاطرنشان كردند: بايد با همت جدي و تالش پيگير مسووالن، 
تاثير اجراي راهكارهاي عملي در زندگي مردم مشخص شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، اقتصاد را موضوع اصلي كش��ور 
خواندند و افزودند: اينكه در س��ال هاي اخير شعار هر سال، 
موضوعي اقتصادي انتخاب شده، به همين دليل است. ضمن 
آنكه معيشت مردم حقًا دچار تنگي شده و در ماه هاي اخير 

نيز كرونا مشكالت را بيشتر كرده است.
ايشان افزودند: هدف از برگزاري اين جلسه بيان راهكارهاي 
عملي است كه در كوتاه مدت نتيجه دهد و تاثير آن در زندگي 
مردم مشخص ش��ود كه البته الزمه اجراي اين راهكارهاي 
عملي و تاثيرگذاري آنها، همت جدي و تالش پيگير روساي 
قوا و مسووالن مرتبط با سه قوه در تشكيالت و سازمان هاي 

آنها است.
رهبر انق��الب همچنين بر »ضرورت حمايت از قش��رهاي 
ضعيف« تأكيد كردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت ركود 
تورمي در چند سال اخير به شدت تحت فشار بوده و اكنون نيز 
كرونا بر مشكالت افزوده و دشواري هاي جدي معيشتي براي 
گروه هاي زيادي از مردم به وجود آورده است كه بايد در اين 

زمينه اقدامي جدي انجام داد.
ايشان »ايجاد نظام متمركز تأمين اجتماعي براي آحاد 
مردم« و »ايجاد پايگاه ملي ايرانيان با اتصاِل پايگاه هاي 
مختلف اطالعاتي به يكديگر« را از جمله پيشنهادهاي 

كارشناسان براي كاهش مشكالت مردم برشمردند.
سرفصل چهارم، حمايت از اقش��ار ضعيف جامعه است. ما 
مدت هاي قابل توجهي دچار رك��ود تورمي بوديم كه خود 
اين، اقتصاد خانوار را به اين شدت زير فشار قرار مي دهد، حاال 
مساله كرونا هم اضافه شده و مشكالت جدي معيشتي براي 
گروه زيادي وجود دارد. يكي از پيشنهادهايي كه شده و كاماًل 
عملياتي است و همين امروز مي توانيد شما اقدام كنيد اين 
است كه بگوييد حجمي از مصرف آب و گاز، براي چند دهك 
پايين درآمدي، مجاني است و آن را با افزايش براي چند دهكي 
كه بيشتر مصرف مي كنند جبران كنيد. همانطوري كه برق را 

براي آنان مجاني كرديد و كار خوبي هم بود.
پيش��نهاد ديگر كه البته يك پيش��نهاد تخصصي است و 
گمان مي كنم عملياتي است، اين است كه يارانه هايي كه به 
شكل هاي مختلف و به نام هاي مختلف داده مي شود، تبديل 
به نظام متمركز تامين اجتماعي براي همه آحاد كشور و همه 
قشرهاي جامعه شود، يعني اين جا ديگر مشكل پيدا كردن 
فقير و دهك هاي پايين وجود ندارد، يعني براي صددرصد 
مردم، بيمه درمان، بازنشستگي و چتر ايمني و حمايتي به 
وجود مي آيد. طبعًا براي چنين كار گسترده اي نياز به پايگاه 

ملي اطالعات هست كه از آن طريق كار انجام شود.
پر واضح اس��ت كه اگر در همان مقط��ع فرايند اجراي نظام 
تامين اجتماعي متمركز از سوي دولت دوازدهم و متوليان 
وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به انجام مي رس��يد 
در حال حاضر زير س��اخت هاي الزم ب��راي هر نوع جراحي 
اقتصادي فراهم آمده بود و اقش��ار ضعيف جامعه در يك تور 
ايمني پوشش هاي امداد اجتماعي و حمايتي يا پوشش پايه 
بيمه اجتماعي قرار داشتند و اطالعات مربوط به افراد و خانوارها 
و اطالعات مربوط به يارانه هاي اجتماعي اشاره شده در قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي )بند ط ماده 16( هم 

در دسترس قرار داشت. 
متعاقب صدور فرمان ش��كل گيري نظام تامين اجتماعي 

متمركز، موضوع با پيشنهاد نگارنده و موافقت مديرعامل وقت 
سازمان تامين اجتماعي در دستور كار قرار گرفت و در قالب 
سلسله وبينارهايي در موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 
موضوع، واكاوي، مطالعه و بررسي شد و پيشنهادات سياستي و 
پيش نويس احكام مورد نياز تهيه شد كه مجموعه آنها از سوي 
موسسه مزبور در قالب يك گزارش پژوهشي و از سوي نگارنده 
در قالب كتاب »نظام متمركز تامين اجتماعي« توسط موسسه 

ياد شده منتشر شد.
متن پيش نويس حكم ش��كل گيري نظام متمركز تامين 
اجتماعي جهت طرح در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا بايستي از سد ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت و كميته كارشناسي مربوطه مي گذشت كه متاسفانه 
اينگونه نشد و اين موضوع در دولت قبل تحقق نيافت، كه اگر 
اين زيرساخت در آن زمان شكل گرفته بود هرگونه جراحي 
اقتصادي، اصالح نظام يارانه پردازي و... مي توانست با سرعت 
و سهولت بيش��تر، بدون هزينه هاي اقتصاد سياسي، تنش 

اجتماعي و با هدف يابي موثر انجام پذيرد.
متاسفانه بنظر مي رسد كشور دچار »سندرم كافي نت« شده 
است و در گذشته از يك طرف عده اي كه فقط دنبال خريد 
و فروش ديتا سنتر، سرور، پهناي باند و پروژه هاي ICT و... 
هستند بجاي اينكه زيرس��اختهاي ملي الزم نظير دولت 
الكترونيك، دولت ديجيتال، دولت هوشمند، امضاي واحد 
الكترونيك را فراهم سازند غالب طرح هاي اجتماعي را به 
سمت ثبت نام هاي اينترنتي صرف هدايت مي كنند و از طرف 
ديگر عده اي ديگر نيز به جاي اتكاء به نهادها، س��ازمان ها، 
موسسات و صندوق هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي موجود 
كه داراي ظرفيت هاي ساختاري و نيروي انساني متخصص 
در گس��تره جغرافيايي كشور تا س��طح محالت شهري و 
مناطق روستايي و عشايري هستند و با ناديده گرفتن آنها، 
غالب طرح هاي اجتماعي را به سمت ثبت نام هاي اينترنتي 
سوق مي دهند. به طور مثال در حال حاضر سازمان بهزيستي 
صرف نظر از حدود 1000 واحد اداري ملكي بالغ بر 10/000 
مركز مثبت زندگي دارد، كميت��ه امداد صرفنظر از حدود 
1000 واحد اداري ملكي بالغ بر 10/000 مركز نيكوكاري 
دارد، سازمان هالل احمر صرفنظر از حدود 1000 واحد و 
پايگاه اداري ملكي بالغ بر 12000 خانه هالل دارد، صندوق 
بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بالغ بر 3000 
كارگزاري دارد، سازمان تامين اجتماعي حدود 1000 واحد 
اداري و كارگ��زاري دارد. )صرفنظر از ظرفيت هاي نهادي، 
بنيادي و ش��هرداري ها و دهياري ها و بدون در نظر گرفتن 
حدود 60/000 قرارگاه و گروه جهادي و هزاران مس��جد و 

پايگاه بسيج و...( . 
فلذا اگر فقط همين 5 نهاد اصل��ي امدادي، حمايتي و 
بيمه اي را در نظ��ر بگيريم و اين مجموعه كه مي توانند 
بصورت يك شبكه پلتفرمي در اختيار اين قبيل طرح ها 
قرار بگيرند بالغ بر 40/000 نقطه تماس و پاسخگويي 
با مردم را در اختيار داش��تيم كه اگر تقسيم بر جمعيت 
كشور بش��ود هر يك از اين مراكز مي تواند در گام اول و 
براي تكميل پرونده الكترونيك، تصديق و صحه گذاري 
و... محل مراجعه و پاسخگويي حدود 2000 نفر يا حدود 
700 خانوار قرار گيرد و سپس با اعمال رويكرد اجتماع 
محور و محله محور مراحل بعدي كار يعني بررسي هاي 

ميداني و عملياتي را به انجام برسانند.
نتيج��ه آنكه اص��الح و جراحي اقتصادي كش��ور، اصالح و 
بهينه س��ازي نظام پرداخت يارانه ها به طور اعم و يارانه هاي 
اجتماعي به طور اخص و... يكي از ضروريات و الزامات اساسي 
كشور بوده و هست و غفلت ها و ترك فعل هايي صورت گرفته 
در گذش��ته، در اين زمينه بسيار زياد است و به نظر مي رسد 
االن باتوجه به ابالغ سياست هاي كلي تامين اجتماعي و نيز 
باتوجه به فرمان اجراي طرح حمايت از اقشار ضعيف جامعه 
ازطريق شكل دهي نظام تامين اجتماعي متمركز و تجميع 
و تمركز يارانه هاي اجتماعي، وقت آن رسيده است كه يك 
تغيير پارادايم اساس��ي اتفاق بيافتد و يك پلتفرم يا شبكه 
منسجم و هماهنگ و همراستا از نهادهاي امدادي، حمايتي 
و بيمه اي در طرح شكل گيري و به روزرساني پايگاه اطالعات 
رفاهي ايرانيان مبتني بر اطالعات هويتي خانوار )كد ملي(، 
اطالعات مكاني )كد پس��تي( و اطالعات شغلي، درآمدي و 
كسب و كاري )كد شغلي( مشاركت داده شوند و اين پوشش 
چتر ايمني و حمايتي و پوشش حداقلي بيمه پايه براي همه 

آحاد جامعه برقرار شود.
اين زيرس��اخت صرفنظر از اينكه يك وظيفه قانوني و يك 
سياست كلي ابالغي است، مي تواند سرعت و سهولت و جرات 
در تصميم گيري و اجراي طرح هاي جراحي نظام اقتصادي، 

اداري و... را به متوليان امر اعطاء نمايد. ايدون باد.
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 اپل مجوز گران شدن 
حق اشتراك را براي 

توسعه دهندگان صادر كرد
اپل آپديتي در خصوص سياست هاي عضويت خود ارايه 
كرده كه سبب مي شود تجديد عضويت خودكار به طور 
نامحسوس انجام شود اما احتماال هزينه هاي بيشتري 
براي كاربران خواهد داش��ت. به گ��زارش مهر به نقل از 
انگجت، طبق سياس��ت قديم اين ش��ركت، اپل قبل از 
دريافت حق اش��تراك از كاربران سوال مي پرسيد. البته 
اين هزينه اكنون افزايش يافته است. اما براساس آپديت 
جديد، توسعه دهندگان نرم افزار تا زماني كه مجموعه اي از 
قوانين را رعايت مي كنند، قادر خواهند بود به طور خودكار 
حق اشتراك باالتري از كاربران دريافت كنند. اپل به وسيله 
ايميل و نوتيفيكيشن هاي اضطراري افزايش هزينه حق 
اشتراك را به كاربران اطالع مي دهد. اما كاربران خود بايد 
قبل از آنكه هزينه اي اضافي از آنها دريافت شود، از عضويت 
انصراف دهند. اين شركت فناوري در بيانيه اي اعالم كرد 
توس��عه دهندگان نرم افزاري مي توانن��د از اين ويژگي 
استفاده كنند كه هزينه حق اشتراكشان را بيش از يك 
بار در سال افزايش ندهند. عالوه بر آن افزايش اين هزينه 
بي��ش از 5 دالر و 50 درصد هزينه فعلي يا 50 دالر و 50 
درصد هزينه اشتراك ساالنه باشد. اين بدان معنا است كه 
به طور خودكار براي تمديد حق اشتراكي كه قباًل 10 دالر 
بوده از كاربران 15 دالر دريافت مي شود. اپل ادعا مي كند 
كاربران بيشتر اوقات درخواست هاي مربوط به انتخاب 
هزينه اش��تراك باالتر را فرام��وش مي كنند و در نتيجه 
سرويس هايشان مختلف مي ش��ود. اگر اين امر واقعيت 
داشته باش��د، احتمااًل كاربران به نوتيفيكيشن هادرباره 

افزايش قيمت ها نيز توجه نمي كنند.

شكايت از گوگل به دليل استفاده از 
سوابق پزشكي محرمانه در ا نگليس

گوگل به دليل استفاده از سوابق پزشكي محرمانه 1.6 
ميليون نفر در انگليس با يك شكايت روبرو شده است. 
به گزارش مهر به نقل از اسكاي نيوز، اين شكايت توسط 
اندروپريس��مال به نمايندگي گروه��ي از بيماراني كه 
سوابق شان به ديپ مايند ارايه شده، در دادگاه عالي ثبت 
شده است. »ديپ مايند« شاخه هوش مصنوعي گوگل 
 Royal Free NHS در سال 2015 ميالدي داده هايي از
Trust در لندن را به قص��د آزمايش يك اپ موبايل به 
نام »استريمز« دريافت كرده است. به نوشته تك كرانچ 
شاكيان خواهان غرامت براي استفاده غيرقانوني از سوابق 
پزشكي محرمانه بيماران هستند. براساس شكايت گوگل 
و ديپ مايند تعداد زيادي سوابق پزشكي محرمانه را بدون 
دانش يا رضايت بيماران به دست آوردند و استفاده كردند. 
طبق اطالعات موجود گوگل داده هاي بيش از 1.6 ميليون 
بيمار را براي آزمايش اپ موبايل استفاده كردند كه قادر 
به رديابي جراحت به كليه بود. اين اپليكيشن موبايل كه 
براي رديابي زودهنگام جراحت هاي كليه و جلوگيري 
 Royal Free از مرگ طراحي ش��ده بود، بعداً توس��ط
NHS Trust مورد استفاده قرار گرفت. بعداً ناظر حريم 
خصوصي انگليس اين قرارداد را غيرقانوني اعالم كرد اما 
جريمه اي براي س��ازمان Royal Free در نظر نگرفت 
زيرا در اين بخش دستورالعمل مرتبطي وجود نداشت. 
اين نشريه قباًل فاش كرده بود سازمان مذكور داده هاي 
بيماران را به شيوه اي نامناسب به اشتراك گذاشته است.

اتصال ۴۱۰ روستاي كشور از 
طريق همراه اول و با دستور وزير 

ارتباطات به شبكه ملي اطالعات 
همزمان با روز جهاني ارتباطات و جامعه اطالعاتي، 
اتصال بيش از 600 روس��تا به شبكه ملي اطالعات 
برقرار شد كه همراه اول اتصال 410 مورد از روستاها 
را برعهده داش��ت. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات سيار ايران، صبح امروز سه شنبه 
27 ارديبهش��ت 1401، همزم��ان ب��ا روز جهاني 
ارتباطات و جامعه اطالعات��ي، پروژه هاي ارتباطات 
و فناوري اطالعات كش��ور با حضور عيسي زارع پور 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و مديران ارش��د و 
راهبران حوزه ICT در محل پژوهش��گاه ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات و ب��ه صورت برق��راري ارتباط 
ويدئويي با چند استاندار، فرماندار و مقامات محلي و 
روستايي كشور به صورت نمادين برگزار شد. در بدو 
 شروع اين بخش از مراسم، با دستور عيسي زارع پور 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، نخستين سايت 
سمبليك افتتاح شده در اين مراسم متعلق به »همراه 
اول« در روستاي آبرود شهرستان داورزن در استان 
خراس��ان رضوي بود. پ��س از آن وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات طي سخناني با بيان اينكه زندگي 
مردم امروز ديجيتال شده است، اظهار كرد: زيرساخت 
توسعه در همه بخش ها، حوزه ICT است؛ اگر دقت 
كنيد در دو دهه گذشته شعارهاي ITU هم از كلي 
بودن به سمت حوزه هايي آمده است كه ببيند فناوري 
اطالعات چ��ه ظرفيت هايي براي بخش هاي جزيي 
و مش��خص دارد. وي افزود: مايه مسرت است كه با 
وجود ميانگين اتصال 60 درصد جهاني به ش��بكه 
اطالعاتي، امروز عالوه بر تمامي شهرها، بيش از ۸6 
درصد روستاهاي ما نيز به شبكه ملي اطالعات متصل 
هستند. وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: محور كار ما 
شبكه ملي اطالعات است و اين شبكه چيزي نيست 
به جز شبكه اي مستقل، باكيفيت و امن كه خدمات 
باكيفيتي روي آن به مردم عرضه مي ش��ود. صادق 
عباسي ش��اهكوه، رييس س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نيز در اين مراس��م با اش��اره به 
عزم دولت بر توسعه دسترسي به 20 ميليون پورت 
فيبرنوري اظهار كرد: يكي از كارهاي مهمي كه براي 
انجام اين پروژه بزرگ مي بايست انجام مي شد، تأمين 
منابع بود كه هيات دولت با تأمين از طريق ۸ درصد 

درآمد اپراتورهاي سيار به مدت سه سال رأي داد.

اهداي جايزه رساله برتر
همراه اول در حوزه مهندسي 

برق و فناوري ارتباطات
همزمان با افتتاحيه سي امين كنفرانس بين المللي 
مهندسي برق، برگزيدگان جايزه رساله برتر همراه 
اول در حوزه مهندسي برق و فناوري ارتباطات معرفي 
شدند. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، مراسم »جايزه رساله برتر سال مهندسي 
برق و فناوري ارتباطات« صبح امروز سه ش��نبه 27 
ارديبهش��ت 1401، با حضور حميد بهروزي قائم 
مقام همراه اول، وحيد ش��اه منصوري رييس مركز 
تحقيق و توس��عه همراه اول و جمعي از اس��اتيد و 
پژوهشگران برجسته حوزه برق و مخابرات كشور در 
دانشگاه اميركبير برگزار شد. بهروزي در اين مراسم 
به اهميت و جايگاه ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخت 
و آن را شاهرگ حياتي پيشرفت و توسعه دانش بنيان 
عنوان كرد. قائم مقام هم��راه اول در ادامه، اقدامات 
اپراتور اول تلفن همراه در تقويت ارتباط با دانشگاه ها 
را از قبيل ط��رح حمايت از پايان نامه ها، كارآموزي، 
حمايت از رويدادهاي علمي و پژوهشي، نوآوري باز و 
حمايت از نخبگان عنوان كرد. شاه منصوري رييس 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول نيز ضمن معرفي 
اين مركز و جايگاه آن در ارتباط صنعت با دانشگاه، 
گزارشي از نخستين جايزه رساله برتر مهندسي برق 
و فناوري ارتباطات ارايه داد و نفرات برتر را معرفي 
كرد. كميته علمي و داوري رويداد جايزه رساله برتر 
مهندسي برق و فناوري ارتباطات كه به همت همراه 
اول و با همكاري دبيرخان��ه كنفرانس بين المللي 
مهندس��ي برق برگزار ش��د، بعد از بررسي حدود 
50 عنوان رس��اله دكتري، سه رس��اله را به عنوان 

رساله هاي برتر اين دوره انتخاب كرد.

سندرمكافينت

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 )چاپ: در دو نوبت به شماره 2۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰28(

كارفرما : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمانشاه  •
•    موضوع مناقصه : پروژه بازیافت سرد و روکش آسفالت محورهای کوزران –تختگاه )سال 1401(

مدت اجرا :24 ماه شمسي.      •
مبلغ برآورد : 113.265.439.530 ریال.   •

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 5.663.272.000 ریال.  •
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/02/31 می باشد.

شرایط مناقصه گر: كليه شركت كنندگان مي بایستي داراي گواهينامه حداقل پایه  5 راه وترابری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی   •
کشور باشند .

مهلت دریافت اسناد :  متقاضيان ميتوانند حداکثر تا روزچهارشنبه   مورخ 1401/03/04 ساعت 14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی   •
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. )الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند( .
مهلت تحویل اسناد تكميل شده :  تا روز دوشنبه   مورخ 1401/03/16 ساعت 14:00 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک دولت   •

)ستاد(  مراجعه نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح  روزسه شنبه   مورخ  1401/03/17  •

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه(: كرمانشاه- بلوار بنت الهدي   •
صدر - روبروي فرمانداري- اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه - طبقه همكف- دبيرخانه - تلفن:  14- 083-38249912
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفترثبت نام 88969737 و 85193768     •
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

جمهوری اسالمی ایران
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان کرمانشاه

 نوبت اول
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره  ستاد راهداران سربازان بی ادعا در جاده ها

 )۴۰۱۱/۱۰(  2۰۰۱۰۰۱۱32۰۰۰۰۰6
شركت سهامي برق منطقهاي غرب در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شماره ستاد  2001001132000006را با موضوع  تامين،نصب تست و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور دایم500 
کيلوولت آمپر به همراه سيستم ATS  جهت تامين برق ساختمان برق منطقه ای غرب به همراه متعلقات مربوطه مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه و با رعایت استانداردهای ملی- بين الملی 
و وزارت نيرو از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( برگزار نماید، کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تاتحویل اسناد مناقصه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه  

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ستاد،نسبت به ثبت نام،دریافت گواهی امضای الکترونيکی)بصورت بر خط(برای کليه صاحبان امضاء مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم به عمل آورند.
الزامات : 

بارگذاری مدارک  زیر درستاد الزامی می باشد :
-تصویر گواهينامه نامه صالحيت ایمني معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

-تصویر پروانه بهره برداری  معتبر از وزرات صمت در خصوص موضوع مناقصه.
1- مبلغ برآورد مناقصه :  23.167.626.464) بيست و سه ميليارد یکصد و شصت و هفت ميليون و ششصد و بيست  شش هزار چهارصد و شصت و چهار(  ریال

2- مبلغ تضمين شرکت در فرآیند مناقصه:  1.158.381.323) یک ميليارد و یکصد و پنجاه و هشت ميليون و سيصد و هشتاد و یک هزار و سيصد و بيست و سه( ریال  مطابق  با انواع تضمين های 
قابل قبول مندرج در آیين نامه معامالت دولتی، شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/9/22 هيئت محترم وزیران

3- تاریخ انتشارآگهی فراخوان مناقصه از طریق درگاه ستاد:  تاریخ  02/28/ 1401 
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازطریق درگاه  ستاد: از ساعت 10  روز  چهارشنبه  تاریخ  28/ 1401/02 تا ساعت  15  روز  سه شنبه تاریخ   3/ 1401/03 

5-آخرین مهلت  زمانی بارگذاری پيشنهاد های مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( : تا ساعت 15  روز  سه شنبه  تاریخ   03/17 /1401 
6- آخرین مهلت تحویل  ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه  به صورت فيزیکی: تا  ساعت  14  روز سه شنبه  تاریخ    17/ 1401/03

7- زمان گشایش پاکت های مناقصه گران از طریق درگاه ستاد توسط مناقصه گزار : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ    18/ 1401/03
8- اعتبار پيشنهاد قيمت :  180 روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پيشنهاد قيمت در ستاد

9-سایر اطالعات و جزیيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر:

مناقصه گران  می توانند جهت دریافت اطالعات  بيشتر با مناقصه گزار به نشانی  شرکت برق منطقه ای غرب - کرمانشاه - 22 بهمن -  ميدان گالیول - طبقه دوم- اداره قراردادها - شماره تلفن  
5- 38232001 -083 ، داخلی  2238 و تلفن  مستقيم اداره قراردادها  38227249-083 و واحد فنی 2310  و شرکت مهندسی مشاور موننکو با شماره تماس02181967029 –فاکس88771206  
به نشانی تهران-خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونک-خيابان عطار-پالک 12-طبقه 7 حاصل نمایند. اطالعات تماس  جهت  انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به سواالت سامانه ای : 

شماره تماس 1456 )بدون پيش شماره( 
روابط عمومي شركت برق منطقه اي غربم/الف 423

شركت سهامي برق منطقه اي غرب

 نوبت اول
شناسه آگهي : 1318870



تعادل |
وزارت صمت پيش ت��ر در اطالعيه اي تاكيد كرده بود كه 
فروش خودروها به »س��امانه ف��روش يكپارچه« منتقل 
مي ش��ود و حذف قرعه كشي خودرو باقوت در دستور كار 
است. از آن جا كه حذف قرعه كشي فروش خودرو تا نهايي 
شدن تكميل اصالح س��اختار، چند ماه زمان خواهد برد، 
مقرر ش��د در همين مدت محدود نيز روند قرعه كش��ي 
خودرو اصالح شده و شفاف تر و عادالنه تر شود، تا از داللي 
و سوداگري يك عده خاص جلوگيري شده و خودروهاي 
توليدي به دست خريداران واقعي برسد. در همين راستا، 
روز گذشته معاون صنايع حمل ونقل وزير صنعت، معدن 
و تجارت به تش��ريح مدل جديد فروش خودرو از طريق 
سامانه پرداخت. منوچهر منطقي، اين را اقدامي در جهت 
افزايش نظارت دولت ونه دخالت، در نحوه فروش و عرضه 
جامع محصوالت تمام خودروسازان، كاهش نقش دالالن 
و تخصيص خودرو به مش��تريان واقعي و افزايش منافع 
مشتريان اعالم كرد. بنابر اعالم اين مقام مسوول، در مدل 
قبلي فروش خودرو، تعداد مح��دودي خودرو هر ۱۰ الي 
۱۵ روز يك بار به فروش گذاشته مي شد اما در مدل جديد 
در يك دوره ثبت نام انجام مي شود و در يك دوره ۳ ماه به 
عنوان نمونه ۶ بار قرعه كشي خودرو انجام مي شود و در هر 
دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو فروخته مي ش��ود. او درباره 
روند ورود خودروهاي خارجي نيز گفت: واردات خودرو براي 

همه دهك هاي جامعه را مورد نظر قرار داده ايم. 

    شيوه جديد فروش جديد خودرو 
معاون صنايع حمل ونقل وزير صمت، در نشست خبري 
روز گذشته خود به تشريح اطالعات جامع تري از سامانه 
يكپارچه فروش خودرو پرداخت. اين س��امانه از يكشنبه 
هفته جاري فعال و در دسترس قرار گرفته است و ديروز؛ 
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ماه، اولين طرح فروش آن با عرضه 
محصوالت شش خودروساز دولتي و خصوصي اجرا شده 
است.  منوچهر منطقي، فعاليت سامانه يكپارچه فروش 
خودرو را بر اساس سه هدف و منظور اصلي دانست و اظهار 
كرد: در طرح هاي فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر 
۱۵ روز يك بار نسبت به پيش فروش يا فروش فوق العاده 
محصوالت خود اقدام مي كردند، ظرفيت مشخص اعالم 
و سپس قرعه كشي انجام مي شد؛ ديده شد كه اين روش 
براي مشتريان ايجاد التهاب و استرس داشت. بنابراين در 
سامانه فروش يكپارچه اين زمان ۱۵ روزه را به دوره سه يا 
چهار ماه )هر سه ماه با چهار ماه يك بار( با ظرفيت بيشتر، 
تبديل كرده اي��م. به طور مثال، به خودروس��ازان به جاي 
تعداد محدودي خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الي ۳۰۰ هزار 
دس��تگاه خودرو مي تواند تخصيص پيدا كند. با توجه به 
اينكه هر نفر يك خودرو مي تواند ثبت نام كند، تخصيص 
خودرو به افراد بيش��تري صورت خواهد پذيرفت.  منظر 
دوم از نگاه مع��اون وزير صمت، مرتبط با توليدكنندگان 
به دو شكل انبوه و خودروسازان خصوصي با توليد محدود 
است. در بخش خودروسازان خصوصي كه نسبت به سامانه 
بسيار اعتراض داشتند، مشكلي وجود داشت؛ به طور مثال 
ب��راي ١٠٠٠ خودرو تامين قطعه ص��ورت مي گرفت اما 
٣٠٠٠ خودرو براي فروش عرضه مي كردند؛ بنابراين اغلب 
براي تحويل مابه التفاوت تعهد ايجاد شده كه قطعه نبود، 
مشكل ايجاد و مشتريان بالتكليف مي شدند. در سامانه 
يكپارچه اين مش��كل را به نوعي ح��ل كرده ايم. بالعكس 
برخي خودروسازان به صورت انبوه )به طور مثال ١٠ هزار 
خودرو( توليد مي كردند اما براي كسب حداكثر، عرضه به 
صورت قطره چكاني صورت مي گرفت و به طور مثال ۵٠٠٠ 
دستگاه عرضه مي كردند. در سامانه اين مشكل رفع شده و 
همه توليدات آنها بايد عرضه شود. منطقي ادامه داد: از سوي 
ديگر، در خودروسازان بزرگ نيز، تعهداتي ايجاد مي كردند 

اما در زمان تحويل، دچار مش��كل مي شدند و با تاخير در 
تحويل روبرو بودند. ما در سامانه فضايي ايجاد كرده ايم كه 
متناسب با توان عرضه، تعهد ايجاد شود. به طور مثال اگر 
خودروس��ازي مي خواهد ۲۰۰ هزار خودرو عرضه كند، 
راستي آزمايي صورت خواهد گرفت كه از اين ميزان ۱۰۰ 
هزار دستگاه )به طور مثال( قطعا محقق شود، اين ميزان 
وارد فرآيند خواهد شد و عرضه صورت مي گيرد اما سپس 
با توجه به اينكه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدي در نظر 
گرفته شده است، يك ماه بعد اگر اثبات كردند كه مي توانند 
ميزان بيشتري )۱۵۰ هزار دستگاه( هم عرضه كنند، مجدد 
وارد سامانه خواهند شد. وي با بيان اينكه تاكيد ما اين است 
كه تعهد خودروسازان همزمان با تحويل به موقع باشد گفت: 
همچنين در فرآيند تحويل نيز سازوكاري تعريف مي شود 
كه ميزان رضايت مشتري در اين تحويل از زمان تحويل 
تا زمان مشخصي پس از تحويل خودرو، مورد سنجش و 
ارزيابي باشد تا اگر مشكلي وجود داشت، قابليت پيگيري 
و انتقال به خودروسازان وجود داشته باشد. بنابراين ميزان 
تعيين شده براي خودروسازان دولتي و خصوصي، احتمال 

تحقق بسيار باالست و تحويل به موقع انجام خواهد شد.

   دولت فقط نقش ناظر را دارد 
و دخالتي ندارد

بعد س��وم اين فرآيند كه منطقي آن را ش��رح داد؛ بحث 
»نظارت« اس��ت؛ بنابه اظهارات او، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به هيچ عنوان دخالتي در كار )به ويژه در فعاليت 
بنگاه هاي خصوصي( نخواهد داشت. اطالعات را جمع آوري 
مي كند، صحت سنجي انجام مي شود و ابالغ مي كند كه 
خودروسازان همه فرآيند فروش تا قرعه كشي و دريافت 
وجه و عرض��ه را خود انجام دهند. در نهايت دولت نظارت 
خواهد كرد كه كارها به درستي انجام شود. بنابراين بخش 
نظارت از بخش اجرايي را كامال جدا كرده ايم. وزارت صمت 
به سمتي حركت مي كند كه نقش نظارتي خود را بيشتر 
كند.  نكته ديگري كه معاون وزير دست روي آن گذاشت؛ 
اينكه خودروس��ازان بخش خصوصي معتقدند كه قانون 
تجارت اين اجازه را به خودروساز مي دهد كه آزادانه عمل 
كند؛ درست اما در اينجا بايد دقت كرد كه در هر جامعه، دو 

موضوع در اين رابطه مطرح است در كنار اينكه سودآوري 
بنگاه مطرح اس��ت، بايستي نقش و رسالت اجتماعي نيز 
مدنظر قرار گيرد. طبق قانون تجارت خودروساز مي تواند 
كامال آزادانه عمل كند اما همين خودروسازان يك تعهد 
اجتماعي به جامعه نيز دارند. سامانه يكپارچه در مسيري 
حركت مي كند كه نقش مسووليت اجتماعي نيز ايفا شود.

او افزود: يكي از بحث هايي كه هدفمند در سامانه پيگيري 
مي ش��ود اين اس��ت كه طرح هايي همچون جوان سازي 
جمعيت را بهت��ر بتوان پيش ب��رد. ۵۰ درصد از ظرفيت 
ثبت نام براي اين طرح اختصاص خواهد يافت. با توجه به 
اينكه اين موضوع در قالب قانون، مطرح است، مشمول تمام 
خودروسازان خواهد بود و بايستي به تدريج خودروسازان 

خصوصي نيز در اين زمينه اقدام كنند.

    ماليات ستاني دالالن را حذف مي كند
منطقي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود تاكيد 
كرد: براي آنكه بتواني��م دالل بازي ها را محدود كنيم، 
تمهيداتي در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه از 
جمله بحث هايي كه در مجلس نيز مطرح است، بحث 
ماليات بر درآمدهاي اتفاقي اس��ت. اگر فردي خودرو 
به طور مثال ۱۶۰ ميليون توماني را ۳۰۰ ميليون تومان 
فروخت، در اين سامانه كه هوشمند است، قابل رصد و 
پايش است و مي تواند مورد پيگيري قرار گيرد و ماليات 
اخذ ش��ود. بنابراين دالل بازي با اين يكپارچه س��ازي 
حذف خواهد شد. به گفته او، هدف اصلي از اين سامانه 
و مجموعه تخصيص به عنوان يك س��امانه در جهت 
منافع و رضايت مشتريان باشد. چنانچه ميزان تقاضا 
كمتر از س��قف عرضه خودروسازان باشد، مي توانند از 
سامانه خارج شوند و به صورت آزادانه محصوالت خود 
را عرضه كنند اما كماكان نظارت وجود خواهد داشت. او 
ادامه داد: پيش بيني ما اين است كه در هر دوره برخي از 
خودروها ميزان تقاضا به سقف عرضه نرسد؛ اين نشان 
خواهد داد كه اين قابليت وجود دارد كه آن محصوالت 
از چرخه قرعه كشي حذف ش��وند. بر اين اساس ما به 
اطالعات جامع و پايداري دسترس��ي خواهيم داشت 
و بر پاي��ه آنها مي توان به تدريج خودروه��ا را از چرخه 

قرعه كشي خارج و فروش آزادانه انجام شود. اين مقام 
مسوول وزارت صمت، خاطرنش��ان كرد: با تمهيدات 
مكملي )همچون بحث واردات خودرو( كه انديشيده 
شده و با اجراي آنها و همچنين هدفمند كردن تخصيص 
به مشتريان، چنانچه كارها به خوبي انجام شوند، خارج 
ش��دن از چرخه قرعه كشي كه خواس��ته مسووالن، 

مشتريان و همه است، سريع تر انجام خواهد شد. 

    واردات خودرو براي همه دهك ها
منطقي همچنين در اين نشست در رابطه با موضوع واردات 
خودرو نيز، گفت: در حال حاضر شايعه هاي بسياري وجود 
دارد كه تا زمان ابالغ مصوبه، بايد منتظر ماند تا به پاس��خ 
درست دست پيدا كنيم و پاسخگو باشيم. اما نكته حائز 
اهميت اين اس��ت كه در واردات گذشته تنها دهك هاي 
پردرآمد جامعه مدنظر بودند. حتي در دوره اي ديديم كه 
بيشترين تعداد پورشه در دنيا وارد كشور شده بود. در اين 
دوره اما همه دهك هاي جامعه مدنظر قرار گرفته اند. به 
محض ابالغ مصوبه واردات، ضوابط اطالع رساني خواهد 
ش��د. منطقي ضمن تاكيد براينكه البته قان��ون واردات 
خودرو براي يك دوره يكس��اله خواهد ب��ود و پس از آن 
براي س��ال هاي بعدي، ايرادات شناسايي و رفع خواهند 
شد، گفت: با توجه به خأل موجود در توليد داخل، واردات 
خودروهاي اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. به خاطر 
داريم زماني ك��ه پرايد حذف ش��د، ۵۰۰ هزار متقاضي 
همچنان وجود داشت و ديگر هيچ خودرويي جايگزين آن 
براي پاسخ به تقاضاها نبود؛ اين در حالي است كه در دنيا 
با روش علمي دقيق، محصول ارزشمند با قيمت معقول 
عرضه مي شود. او تاكيدكرد كه در واردات خودرو اقتصادي 
به دنبال كيفيت، آپشن و قيمت مناسب هستيم و هرگز به 
دنبال اين نخواهيم بود كه خودروي بي كيفيت وارد كنيم. 
مجوز واردات خودروها از سازمان استاندارد گرفته مي شود و 
هيچگاه قوانين موجود اجازه واردات خودروهاي بي كيفيت 
را نمي دهد. وظيفه ما اين است كه خودرو با قيمت مناسب 
و براساس فناوري روز وارد شود؛ چراكه مشكل كنوني ما 
اين است كه خودروها براساس فناوري روز دنيا نيست و دو 

دهه از فناوري هاي روز دنيا  عقب  هستيم.
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سند نقشه راه تهاتر كااليي
ايران و كوبا امضا شد

هم زمان با برگزاري هجدهمين اجالس كميسيون 
مش��ترك همكاري هاي اقتصادي فع��االن ايران و 
جمهوري كوبا، نقشه راه تهاتر كااليي بين دو كشور 
امضا شد. به گزارش س��ازمان توسعه تجارت ايران، 
هم زمان با برگزاري هجدهمين اجالس كميسيون 
مش��ترك همكاري هاي اقتصادي فع��االن ايران و 
جمه��وري كوبا، ع��الوه بر توافق در زمينه توس��عه 
همكاري هاي صنعتي، معدني و تجاري، نقش��ه راه 
تهاتر كااليي بين دو كش��ور امضا ش��د. در اين سند 
كه به امض��اي محمدصادق مفت��ح، قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني و ريكاردو كابرسياس، معاون 
نخست وزير كوبا رسيد، ظرفيت هاي موجود و نياز بازار 
دو كش��ور در زمينه هاي مختلف كااليي مورد توجه 
قرار گرفته و شامل توافقات خوبي براي همكاري هاي 

بلندمدت و ارتقاي سطح تبادالت تجاري است.

قيمت جديد نهاده هاي دامي 
اعالم شد

معاون توس��عه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در 
نامه اي قيمت هاي جديد نهاده هاي دامي را اعالم كرد. 
در متن نامه عباس عسگرزاده به رييس قرارگاه رصد 
خانه كشاورزي و سرپرست مركز فناوري اطالعات 
و ارتباطات آمده اس��ت: با عنايت به مردمي سازي و 
اصالح سياست ارز ترجيحي و ضرورت تامين به موقع 
نهاده ه��اي مورد نياز دام وطيور كش��ور و همچنين 
تغيي��رات جهاني قيمت اين كاالها ضروري اس��ت 
فرآيند تعيين قيمت ها در س��امانه به گونه اي انجام 
پذيرد كه خللي در فرآيند تامين نهاده ها اتفاق نيفتد. 
لذا با توج��ه به تعيين و اعالم س��قف قيمت فروش 
نهادهاي ذرت، جو، وكنجاله سويا در مبادي ورودي 
به شرح زير مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا قيمت 
جديد اين نهاده ها در س��امانه ب��ازارگاه نهاده هاي 
كش��اورزي اعمال ش��ود. در اين نامه آمده است كه 
سقف قيمت فروش نهاده درمبادي ورودي براي هر 
كيل��و ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، براي هر كيلو جو 
۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و براي هر كيلو كنجاله سويا ۱۶ 

هزار و ۳۰۰ تومان تاييد شده است.

مشعل گاز 101 روستاي مازندران 
تا پايان امسال روشن مي شود

سرپرس��ت ش��ركت گاز مازندران با اظهار اينكه 
عمليات گازرس��اني، مطالعاتي و طراحي در ۵۰4 
روستاي مناطق جنگلي و كوهس��تاني استان در 
حال انجام اس��ت، گفت: بر اس��اس برنامه و طبق 
پيشرفت طرح هاي لوله گذاري، ساكنان ۱۰۱ روستا 
از اين تعداد تا پايان امس��ال از نعمت گاز بهره مند 
مي ش��وند. به گزارش روابط عمومي ش��ركت گاز 
اس��تان مازندران، قاسم مايلي رستمي در نشست 
خبري با بيان اينكه مطالعه و طراحي براي گازرساني 
به تمامي اين روستاها انجام ش��ده و كارها با قوت 
در حال پيگيري اس��ت، افزود: هم اكنون عمليات 
ش��بكه گذاري گازرس��اني در ۶۰ روستاي شرق 
مازندران در منطقه دودانگه و چهاردانگه ساري و 
هزار جريب نكا و بهشهر، ۱۸۵ روستاي صعب العبور 
و كوهستاني بخش كجور و پول نوشهر، روستاهاي 
منطقه بلده نور، روس��تاهاي رينه بخش الريجان 
شهرس��تان آمل واقع در محور هراز، ۱۸ روستا در 
منطقه س��وادكوه و حدود ۱۱ روستا نيز در منطقه 
كوهستاني اشكورات رامسر در غرب استان در حال 
انجام است. وي با بيان اينكه با حمايت دولت مشكل 
افزايش هزينه گازرس��اني به مناطق كوهس��تاني 
و ييالقي استان رفع ش��د و تا ۲۰۰ ميليون تومان 
براي هر علمك نيز حمايت ش��ده است، ادامه داد: 
بر اس��اس برنامه تمامي روس��تاهاي واجد شرايط 
مازندران تا پايان س��ال ۱4۰۲ گازرساني مي شود. 
قاسم مايلي رستمي با بيان اينكه در سال گذشته 
با ۸۰۰ ميليارد تومان 4۳۸ كيلومتر شبكه گذاري 
در سطح اس��تان انجام گرفت افزود: اعتبار امسال 
ش��ركت گاز مازندران هزار ميليارد تومان است و 
تا پايان س��ال ۱4۰۲ تمامي روستا هاي باالي ۲۰ 
خانوار از نعمت گاز بهره مند مي ش��وند. سرپرست 
شركت گاز مازندران بيان داشت: نمونه بارز حمايت 
واقعي نظام و دولت از مردم در برخورداري از نعمت 
گاز اج��راي ۱۰۰ كيلومت��ر لوله گ��ذاري ۱۶ اينچ 
براي حدود ۲۰ روستاي بخش كوهستاني منطقه 
اشكورات رامسر است. وي تصريح كرد: بيشترين 
عمليات گازرساني مربوط به روستاهاي بخش بلده 
نور اس��ت كه با ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار در حال 
انجام است و اميدواريم با همكاري منابع طبيعي و 
راه و شهر سازي بتوانيم لوله گذاري را طبق مقررات 
انجام بدهيم. مايلي رس��تمي طوالني شدن صدور 
مجوز براي اجراي طرح هاي گازرساني در روستاهاي 
ييالقي و كوهستاني مازندران را از دغدغه هاي جدي 
دانست و خواستار همكاري دستگاه هاي اجرايي از 
جمله منابع طبيعي، راه و شهر س��ازي و راهداري و 
حمل و نقل جاده اي شده است. سرپرست شركت گاز 
مازندران با اظهار اينكه اين استان از سه نقطه جديد به 
خط لوله گاز سراسري وصل مي شود تا عالوه بر از بين 
رفتن كامل افت فشار، همه مناطق شهري و روستايي 
تحت پوشش كامل گازرساني قرار بگيرند، توصيح 
داد: اتصال خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاش��م در 
جاده هراز ك��ه با ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار در حال 
انجام است، اتصال خط لوله منطقه گدوك در محور 
فيروزكوه كه پيش��رفت خوبي دارد و اتصال به خط 
لوله گاز از طريق محور الموت قزوين براي روستاهاي 

منطقه سه هزار تنكابن نيز در دستور كار قرار دارد.

مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
استانمركزي:

پايان عمليات اجرايي و تكميل 
ساخت راه روستايي خرم آباد 

درشهرستان ساوه
مديركل راه��داري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
مركزي از پايان عمليات اجرايي و تكميل ساخت راه 
روستايي خرم آباد، شامل اجراي مراحل زيرسازي و 
اليه آسفالت در بخش نوبران شهرستان ساوه خبر 
داد. مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اس��تان مركزي با اشاره به اهميت ساخت 
و توس��عه راه هاي روس��تايي براي تسهيل در تردد 
روستاييان و ايجاد بستري مناسب براي تقويت توان 
توليد و رونق اقتصادي حاصل از آن در منطقه گفت: 
نخستين گام براي تأمين رفاه اجتماعي در روستاها 
توس��عه زيرساخت هاي الزم اس��ت كه بي شك راه 
يكي از مهم تري��ن اركان آن به ش��مار مي رود. وي 
ساخت راه هاي فرعي و روستايي را از جمله خدمات 
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي در اس��تان 
مركزي برشمرد و افزود: در سال جاري براي ساخت 
راه هاي فرعي و روستايي اعتبار قابل توجهي در نظر 
گرفته ش��ده است كه در صورت تامين اعتبار الزم و 
ابالغ تخصيص هاي مالي، عملي��ات اجرايي آن در 
نقاط مختلف استان با اولويت هاي تعيين شده انجام 
خواهد شد. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان مركزي خاطرنشان كرد: كارگاه هاي عمراني در 
جاده هاي روستايي استان در سطح گسترده اي فعال 
بوده و در حال حاضر جاده روس��تاهاي طرخوران، 
مرق، مرقكان، بندنقين، ميچين��ك و خرم آباد در 
شهرستان س��اوه، اصفهانك در شهرستان زرنديه، 
چهارچري��ك، ده حس��ين، بصري و لنج��رود در 
شهرستان ش��ازند، س��يجان، طرالن و سلوكلو در 
شهرستان كميجان، سيردر و خارپهلو در شهرستان 
خنداب، قانياروق در شهرس��تان اراك، گلدشت-

آشيانه در شهرستان خمين، هفتيان، گوگسگرد و 
جالير-فريسمانه در شهرستان تفرش و سقرجوقك-

زن��گارك در شهرس��تان فراهان در حال س��اخت، 
بهس��ازي و تعريض مي باش��ند. وي گفت: با تالش 
صورت گرفته توسط كارشناسان و مهندسين ناظر در 
حوزه معاونت فني و راه روستايي اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان مركزي و هم افزايي اداره 
راهداري شهرس��تان و پيمانكار پروژه، ساخت راه 
روستايي خرم آباد در بخش نوبران شهرستان ساوه 
به بهره برداري رسيد. جهاني افزود: اين طرح شامل 
زيرس��ازي و اجراي اليه آسفالت به طول سه هزار و 
۵۰۰ متر با اعتباري افزون بر ۶۲ ميليارد ريال در سال 
۱4۰۰ شروع و در سال جاري همزمان با عيد سعيد 
فطر خاتمه يافته و به بهره برداري رسيد. به گفته وي 
هزار و ۷۰۰ متر از اين محور در تابستان سال گذشته 
با عملياتي نظير ترانشه برداري زيرسازي و اجراي اليه 
آس��فالت انجام شد و هزار و ۸۰۰ متر باقيمانده طي 
سال جاري به اجرا در آمد تا اين محور از راه آسفالته 

با مشخصات فني الزم برخوردار شود.

مديرعاملذوبآهناصفهانعنوانكرد:
نحوه اختصاص مواد اوليه 

بهره وري شركت هاي فوالدي را 
تحت الشعاع قرار مي دهد

دكتر س��يف اهلل اميري مديركل دفتر صنايع معدني 
وزارت صمت و هيات هم��راه، ضمن بازديد از خطوط 
توليد ذوب آهن اصفهان، در نشستي با مهندس ايرج 
رخصت��ي مديرعامل و معاونين اي��ن مجتمع عظيم 
صنعتي، راهكارهاي تقويت و ارتقاء سطح تعامالت را 
بررسي كردند. مهندس رخصتي با بيان اينكه وزارت 
صمت به عنوان متولي معادن و م��واد اوليه مورد نياز 
صنايع در كشور محسوب مي شود، گفت: اين نشست ها 
به منظور انتخاب راهكارهاي مناس��ب و برنامه ريزي 
كامل و جامعي براي تعامل ذوب آهن اصفهان با اركان 
وزارت صمت و ساير مراجع ذي صالح برگزار شد. وي 
نقش تركيب مواد اولي��ه در توليد محصوالت جديد و 
باكيفيت را حايز اهميت دانس��ت و گفت: كمبود مواد 
اوليه مانند سنگ آهن و زغال سنگ با كيفيت و نحوه 
تامين و اختصاص آنها، بهره وري شركت هاي فوالدي 
به ويژه ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار مي دهد. 
مهندس رخصتي با بيان اينكه ذوب آهن اصفهان سنگ 
آهن معادن داخلي را به بهاي روز خريداري مي كند و 
در پرداخت قيمت آن نيز مش��كلي ندارد، تاكيد كرد: 
ذوب آهن آماده است تمام زغال سنگ توليد داخل را هم 
دريك فرآيند منطقي خريداري كند تا نيازي به صادرات 
آن نباشد. مديرعامل شركت، واگذاري پهنه هاي معدني 
مواد اوليه به ذوب آهن اصفهان را مورد تأكيد قرار داد و 
افزود: ذوب آهن اصفهان براي سرمايه گذاري و شركت در 
مزايده واگذاري معادن آمادگي الزم را دارد و انتظار داريم 
براي داشتن معدن و تامين پايدار مواد اوليه مورد نياز 
خود، متوليان امر نيز از اين شركت بزرگ حمايت كنند.

مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت نيز در اين 
نشست گفت: در بازديد از خطوط توليد شاهد سرزنده 
بودن و پويايي خطوط توليد كارخانه بودم كه نشان از 
 روند رو به رشد و آرامش منطقي حاكم بر كارخانه دارد.

وي تاكيد كرد: ذوب آهن اصفهان با اشتغال نزديك 
به ۲۰ هزار نفر، الزم اس��ت توليدي پايدار و مداوم 
داش��ته باش��د و وزارت صمت نيز در اين راستا از 
ذوب آهن اصفهان حماي��ت الزم را مي كند كه در 
اين رابطه مذاكرات خوب و مثبتي نيز در حال انجام 
اس��ت. اميري از نقش و تاثير شركت ذوب آهن در 
حفظ آرام��ش بازار با عرضه محص��والت متنوع و 
باكيفيت از سوي اين شركت، قدرداني كرد و افزود: 
مديران پيش��ين براي ذوب آه��ن گام هاي خوبي 
برداشتند و با توجه به رويكرد و نگاه مديريت جديد، 
چشم انداز و افق هاي روش��ني براي حل ريشه اي 
مسائل و مشكالت در ذوب آهن اصفهان وجود دارد.

معاونوزيرصمتمدلجديدشيوهفروشخودروراتشريحكرد

رييسسازمانتوسعهتجارتايرانتشريحكرد

آزادسازيورودخودروبرايهمهدهكها

جزييات وضعيت توليد خودرو توسط دو شركت خودروساز 

بهجايخودرو،خودروسازواردكنيد!

معرفياولويتهايهمكاريباعمان

بررسي وضعيت توليدات دو خودروساز بزرگ كشور از 
ابتداي سال حاكي از آن است تعهدات معوق دو شركت 
خودروساز ۸۱ درصد كاهش داشته است. به گزارش 
خبرگزاري فارس بررسي آمار توليد خودرو توسط دو 
خودروساز بزرگ كش��ور حاكي از آن است كه توليد 
خودروي ناقص از ابتداي سال ۱4۰۱ تا ۲۲ ارديبهشت 

ماه س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 
كاهش ۵۶ درصدي همراه بوده است. تعداد خودروهاي 
ناقص كف پاركينگ خودروسازان در سال ۱4۰۰ در 
مجموع ۱۲۲ هزار و ۳4۶ دس��تگاه بود كه به ۵4 هزار 
و ۱۷۶ دس��تگاه در س��ال ۱4۰۱ كاهش يافته است. 
همچنين تعداد تعهدات كل دو شركت خودروساز از 

ابتداي سال ۱4۰۱ تا ۲۲ ارديبهشت ماه سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با كاهش ۲۵ درصدي 
همراه بوده اس��ت. تعداد تعهدات معوق دو ش��ركت 
خودروس��از از ابتداي س��ال ۱4۰۱ تا ۲۲ ارديبهشت 
ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با 
كاهش ۸۱ درصدي همراه بوده است. تعهدات معوق 

دو خودروساز درسال ۱4۰۰ در مجموع ۶۲ هزار و ۵۱۳ 
دستگاه خودرو بوده كه در س��ال ۱4۰۱ به ۱۱ هزار و 
۶۵۲ دستگاه خودرو كاهش يافته است. تعداد خودروي 
فاكتور شده دو شركت خودروساز ابتداي سال ۱4۰۱ تا 
۲۲ ارديبهشت ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل با افزايش ۲۳ درصدي همراه بوده است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد با 
قيمت هاي جهاني، خودروي خارجي كه استانداردهاي 
۸۵ گانه را داش��ته باش��د و در بازار داخل��ي ارزان تمام 
ش��ود، وجود خارجي ندارد. محمدرضا نجفي منش در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: خودروسازان داخلي از آزاد 
شدن واردات خودرو استقبال مي كنند و اين اميدواري 
وج��ود دارد كه فش��اري كه در س��ال هاي گذش��ته بر 
بخش هاي مختلف اين صنعت وارد شده، با آزاد شدن ورود 
خودروهاي خارجي كاهش پيدا كند و صنايع داخلي با 

مشكالت كمتري به كار خود ادامه دهند. وي با بيان اينكه 
در واردات خودرو بايد برخي ش��روط در واردات خودرو 
رعايت شود، تشريح كرد: ما در اين سال ها با مشكالتي در 
زمينه ارتباط با شركت هاي خارجي مواجه بوده ايم كه 
يكي از آنها، نبود خدمات پس از فروش در ايران اس��ت. 
به اين ترتيب كه اگر قطعه يك ماشين خارجي در ايران 
خراب شود و در بازار وجود نداشته باشد، عمال آن خودرو 
قابل استفاده نيست. به اين ترتيب شركت هاي خارجي از 
محدوديت ها و تحريم ها عليه ايران به سود خود استفاده 

كرده اند. عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به توقف فروش 
برخي قطعات به شركت هاي ايراني، بيان كرد: ما بايد اين 
سوال را خودمان بپرسيم آيا منطقي است كه از كشوري 
كه به ما قطعه خ��ودرو نفروخته، خ��ودرو وارد كنيم؟ 
نجفي منش به قيمت باالي خودروهاي استاندارد در بازار 
جهاني اشاره كرد و گفت: يك خودرو كه استانداردهاي 
۸۵ گانه را رعايت كرده باشد، احتماال قيمتي بين ۱۰ تا 
۱۲ هزار دالر خواهد داشت و بايد ديد اين ماشين زماني 
كه به ايران برسد با چه قيمتي عرضه خواهد شد. حتي 

خودرويي هندي كه با اهداف اقتصادي توليد شده نيز 
قيمتي بين شش تا ۷۰۰۰ دالر دارد و از اين رو اين تصور 
كه خودرو خارجي وارد بازار مي ش��ود و اقشار كم درآمد 
امكان خريد آن را پيدا مي كنند، از اساس غلط است. وي 
ادام��ه داد: واردات يك خودرو بين ۱۰ ت��ا ۱۵ هزار دالر 
هزينه دارد اما توليد همان خودرو در ايران حدود ۱۵۰۰ 
دالر هزينه دارد. از اين رو   اي كاش به جاي آنكه اصرار بر 
واردات خودرو باشد، تصميم گيران به واردات خودروساز 
و استفاده از آنها در ظرفيت هاي داخلي برنامه ريزي كنند.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ديدار با وزير 
حمل ونقل، ارتباطات و فناوري اطالعات سلطنت عمان 
بر توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل در راستاي تسهيل 
تجارت دو كش��ور تاكيد كرد. به گزارش سازمان توسعه 
تجارت اي��ران، عليرضا پيمان پاك با س��عيد بن حمود 
المعولي وزير حمل ونق��ل، ارتباطات و فناوري اطالعات 
سلطنت عمان ديدار كرد و در اين ديدار طرفين بر ضرورت 

توس��عه همكاري هاي دو كش��ور در زمينه حمل ونقل 
دريايي و همچنين ترانزيت منطق��ه اي و فرامنطقه اي 
تاكيد كردند. در اين ديدار مقرر ش��د ايران و س��لطنت 
عمان بررسي همكاري هاي بلندمدت و مشترك در اين 
زمينه را در دستور كار خود قرار دهند و پيگيري هاي الزم 
به منظور اجرايي كردن اهداف در اين حوزه و در راستاي 
منافع دو كشور را داشته باشند. همچنين مقرر شد يك 

كارگروه مشترك حمل ونقل دريايي بين دو كشور برگزار 
شود و راهكارهاي فني، مطالعات و بررسي هاي الزم در 
اين زمينه صورت بگيرد.در اين راستا مقرر شد پيگيري 
تصويب موافقت نامه حمل ونقل دريايي امضا ش��ده در 
دستور كار دو كشور و همچنين اين پيشنهاد همكاري 
در دس��تور كار ديدار روساي ايران و سلطنت عمان قرار 
گيرد. در آستانه س��فر رييس جمهوري ايران به عمان، 

معاون وزير، در رأس هيات��ي بلندپايه تجاري، بازاريابي 
متشكل از ۳۰ شركت خصوصي، نمايندگان سازمان بنادر 
و صندوق ضمانت صادرات روز دوشنبه وارد اين كشور شد 
و مورد استقبال مقامات عماني از جمله مديركل تجارت 
وزارت صنايع، بازرگاني و توسعه سرمايه گذاري سلطنت 
عمان و همچنين علي نجفي خوشرودي، سفير ايران در 

مسقط قرار گرفت.
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خبرروز

برگزاري جشنواره »گل و گالب« در بوستان آب و آتش
جش��نواره »گل و گالب« در بوستان آب و آتش منطقه فرهنگي و گردش��گري عباس آباد برگزار مي شود. جشنواره »گل و 
گالب« در بوس��تان »آب و آتش« واقع در منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد از ۲۳ ارديبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ از 
س��اعت ۱۶ تا ۲۴ ميزبان عالقه مندان خواهد بود. اين جشنواره كه از ۲۵ ارديبهشت ماه به صورت رسمي با حضور ناشران 
خارجي نمايشگاه كتاب افتتاح خواهد شد به مناسبت رسم ديرين گالب گيري كه در فصل بهار و ماه ارديبهشت در برخي 
ش��هرهاي ايران برگزار شده و آداب و رسوم خاص خود را دارد برگزار مي ش��ود. در جشنواره »گل و گالب« بوستان »آب و 

آتش« نيز همراه با مراسم گالب گيري و ويژه برنامه هاي فرهنگي اجرا مي شود. 

ادامهازصفحهاول

فرزندآوري
ايجاد رفاه نسبي در جامعه 

 مطمئنا اگر از ُبعد سياس��ي هم نگاه كنيم هر 
جامع��ه اي كه نيروي ق��وي و جمعيت زيادي 
داشته باشد مطمئنا مي تواند از منابع و منافع 
خ��ود دفاع كند. متاس��فانه از نظ��ر اقتصادي 
وضعيت مناسبي نداريم خصوصا خانواده ها از 
اين باب آزرده خاطر هس��تند كه عدم اشتغال 
كافي براي جوانان به ويژه جوانان تحصيل كرده 
سبب شده تشكيل خانواده ندهند و در نتيجه 
افزايش جمعيت نداش��ته باشيم. حتي بعضي 
از خانواده ه��ا به تك فرزن��دي اكتفا مي كنند 
كه متاس��فانه آفتي براي جامعه است. به نظر 
من هم مجلس و دولتم��ردان و در كل پيكره 
نظام بايد به اين فكر كند كه آينده جامعه بايد 
تضمين ش��ود و صرف اينكه تاكيد به افزايش 
جمعيت داش��ته باش��يم بدون اينكه اقدامي 
صورت بگيرد درس��ت نيس��ت و ما را به هدف 
مورد نظر نمي رساند. جمهوري اسالمي ايران 
در دهه ۶۰ سياس��ت كنترل جمعيت را اتخاذ 
كرد و با اس��تقرار خانه هاي بهداشت و ساختار 
بهداشتي كه داشتيم كنترل جمعيت به اندازه 
كافي ص��ورت گرفت و اين سياس��ت اقتضاي 
آن زمان بود؛ ام��ا االن نياز به افزايش جمعيت 
داريم لذا ض��رورت دارد زيرس��اخت هاي آن 
فراهم شود و اين زيرساخت ها از نظر اجتماعي 
افتصادي و فرهنگي بايد وجود داش��ته باشد. 
وقتي خان��واده اي نمي توان��د از نظر درآمدي 
خ��ودش را تامين كند طبيعتا حاضر نيس��ت 
يك يا دو فرزن��د به زندگي آنها اضافه ش��ود. 
افزايش جمعيت بدون تامين زيرساخت هاي 
الزم در حوزه اقتصاد مطمئنا عملي نخواهد شد 
و تجربه ۲ دهه  اخير نش��ان داد كه خانواده ها 
از اين موضوع دلگير هس��تند كه فرزندانشان 
ش��غل و منبع درآمدي نداش��ته و نمي توانند 
تش��كيل خانواده دهند و صاحب فرزند شوند 
لذا اين قضيه چند بعدي است و بايد حاكميت 
نظام به آن فكر كند. از س��وي ديگر مس��ائل 
فرهنگ��ي هم در اي��ن امر مهم اس��ت چراكه 
س��ه دهه به خانواده ها ابالغ كرديم كه كنترل 
جمعيت داش��ته باشند و خانواده اي كه ۶ يا 7 
فرزند داشت و االن اين فرزندان ازدواج كردند 
بي��ش از ۱ ي��ا ۲ فرزند نمي خواهن��د لذا بايد 
فرهنگ سازي صورت بگيرد. هر چقدر از نظر 
اقتصادي قوي باشيم اما از بعد فرهنگي رشد 
نكرده باش��يم اين مهم به دس��ت نمي آيد. در 
واقع بايد از تمام جهات شرايط را براي افزايش 
جمعيت در كش��ور فراهم كنيم. اما مهم ترين 
بعد همان فراهم آورد زيرساخت هاس��ت. بعد 
از آن فرهنگ س��ازي و تش��ويق خانواده ها به 

افزايش فرزندآوري خواهد بود.

رويداد

توليدواكسنهاينوينضدسرطان
تفاهمنامه جديد همكاري  چهارساله بين ستاد اجرايي 
فرمان امام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

كشور در حوزه هاي مختلف به امضا رسيد.
صبح امروز باحضور وزير بهداش��ت، سرپرس��ت ستاد 
اجرايي فرم��ان ام��ام و معاونان دو نه��اد تفاهمنامه 
۴س��اله همكاري طرفين درحوزه هاي مختلف توليد 
واكسن هاي نوين، ساخت مراكز درماني و بيمارستان، 
مش��اركت در افزايش نرخ باروري و جمعيت، ارتقاي 
س��المت جامعه و فعاليت هاي دانش بني��ان در حوزه 
س��المت و درمان به ويژه درمناطق محروم كش��ور به 
امضا رسيد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام با بيان 
اينكه در سال هاي اخير ستاد اجرايي در حوزه بهداشت 
و درمان گام هاي خوب و بزرگي برداشته است، گفت: 
آنچه امروز تعهد ما را به حوزه بهداشت و درمان بيشتر 
مي كند اين است كه افراد ضعيف و محروم احتياج به 
خدمات درماني دارند و با بار سنگين و تعهد زيادي كه 
وزارت بهداشت برعهده دارد ايفاي اين نقش به تنهايي 
راحت نيست و ستاد اجرايي كه در ايفاي مسووليت هاي 
اجتماع��ي و محروميت زدايي پرچمدار اس��ت به اين 

عرصه ورود پيدا كرده است. 
عارف نوروزي افزود: هرجا وزارت بهداشت و دستگاه هاي 
اجرايي اعالم نيازي كردند، ستاد با تمام قوا به كمك اين 
دستگاه ها آمد كه در س��ال هاي اخير به عنوان بازوي 
وزارت بهداشت حدود ۲۸۰ مركز بهداشتي و درماني و 
۱7 بيمارستان در نقاط مختلف كشور احداث و افتتاح 
ي��ا درحال تكميل داريم كه تمام اين مراكز براس��اس 
نيازسنجي وزارت بهداشت و عمدتا در مناطق محروم 
كشور بوده است. نوروزي تصريح كرد: تا امروز حدود ۶۰ 
ميليون دوز واكسن كرونا توليد كرده ايم كه مقدار قابل 
توجهي از آن به وزارت بهداشت تحويل شده و بخشي 
نيز در مس��ير صادرات قرار گرفته و با ايجاد زيرساخت 
الزم در كارخانه شفافارمد به عنوان يكي از كشورهاي 
واكسن ساز جهان شناخته شديم و از يك سايت كامال 

مدرن براي توليد واكسن برخوردار هستيم.
سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام ادامه داد: در دوران 
كرون��ا ۶ قلم داروي ضدكرون��ا را توليد كرديم و اولين 
توليدكننده رمدسيوير با ظرفيت ۳۰ تا ۴۵ هزار ويال 
در ماه بوديم كه اين ظرفيت پس از مدتي به ۲۰۰ هزار 

ويال در ماه افزايش يافت.
وي با اشاره به ساير اقدامات ستاد اجرايي در حوزه كرونا 
بيان كرد: داخلي س��ازي دستگاه هاي ضروري درمان 
كرونا مانند اكسيژن ساز و توليد انواع كيت هاي تشخيص 

كرونا از ديگر اقدامات ستاد بوده است .
وي ادامه داد: ما تامين داوي بيماران سرطاني به ارزش 
ساالنه ۲۰۰ ميليارد تومان را برعهده داريم. همچنين 
توليد انواع داروهاي استراتژيك با هدف داخلي سازي 
در دستور كار ستاد است و اقدامات ما درسال گذشته 
منجر به صرفه جويي ۸.۵ ميليون دالري در زمينه ۴7 

قلم ماده اوليه دارويي شده است.
نوروزي تصريح كرد: دانش فني توليد ۶ آنزيم دارويي 

م��ورد تحريم با ارزبري س��االنه ۴۳ ميليون دالر براي 
بيم��اران خاص را ايجاد كرديم و ب��ه زودي از كارخانه 
توليد واكسن جديد ضدسرطان رحم نيز بهره برداري 
مي كني��م. وي اعالم ك��رد: تله مديس��ين و خدمات 
دوراپزشكي را در نقاط محروم كشور اجرا كرديم كه در 
اين طرح ۳۵۰ هزارنفر از مردم اين مناطق تحت پوشش 

ارايه خدمات تخصصي درماني قرار گرفتند.
نوروزي با اشاره به تفاهمنامه جديد گفت: هدف از اين 
تفاهمنامه، فعاليت  در ساخت مراكز درماني و تجهيز 
آنها، فرهنگ سازي س��المت براي جامعه، غربالگري 
بيماري هاي چشمي كودكان، درمان زوجين نابارور، 
مباحث مربوط به اجراي سياست هاي رشد جمعيت، 

كاشت حلزون شنوايي براي كودكان ناشنوا است. 
وي درباره جزييات اين تفاهمنامه بيان داشت: در يك 
دوره چهار ساله اين تفاهمنامه را پيش مي بريم  و در اين 
تفاهمنامه عالوه بر توليد داروهاي شيميايي، هاي تك، 
انواع واكس��ن هاي موردنياز جامعه از قبيل واكس��ن 
س��رطان دهانه رحم، توليد و توسعه داروهاي گياهي 
و توس��عه فرهنگ طب س��نتي، براي كمك به وزارت 
بهداشت نيز گنجانده شده است. در ادامه مراسم وزير 
بهداشت نيز اظهار كرد: ستاد اجرايي فرمان امام بدون 
توجه به فراز و نش��يب هاي مختلفي كه در دولت هاي 
مختلف وجود داشته همواره يكي از نهادهاي انقالبي 
بس��يار مفيد و موثر در كش��ور بوده و در قسمت هاي 
مختلف توانسته به خوبي وظايف خود را انجام بدهد و 
دركنار مردم بايستد. بهرام عين اللهي افزود: مساله كرونا 
در دنيا امتحان بين كشورها بود زيرا تمام كشورها با اين 
پديده مواجه ش��دند اما از نظر مقابله با كرونا، شرايط 
يكسان نبود. كشورهاي پيشرفته از تحريمي كه ايجاد 
كرده بودند، عقب نشيني نكردند و كارشكني هاي شان 
ادامه داشت و به رغم اينكه در كوواكس ميليون ها دالر 
هزينه شده بود در ابتدا حتي يك واكسن نيز به ما ندادند.
وي ادام��ه داد: س��تاد اجرايي فرمان امام در ش��رايط 
تحريمي وارد عرصه مقابله با كرونا شد كه اين اقدامات 

عظيم و گس��ترده و راهبردي باي��د در تاريخ به خوبي 
منعكس و ثبت شود.

وزير بهداش��ت تأكيد كرد: ما در موج دلت��ا روزانه ۵۰ 
هزار مراجعه به مراكز درماني، ۱۸ هزار بستري و باالي 
7۰۰ مرگ و مير داش��تيم كه در بحث درماني، ستاد 
اجرايي فرمان امام با ساخت دستگاه هاي اكسيژن ساز 
و داروهايي مانند رمدسيوير به داد جامعه سالمت رسيد. 
در توليد واكس��ن كرونا نيز موفق عمل كرديم و توليد 
واكسن در ش��رايط تحريم قدرت ما را اثبات كرد. االن 
به جايي رس��يده ايم كه تقريبا بيش از يك هفته است 
كه آمار مرگ و مير ما تك رقمي اس��ت و اين درحالي 
است كه كش��ورهاي اروپايي و آمريكايي آمارهاي سه 
و چه��ار رقمي را گزارش مي كنند. مقابل��ه با كرونا در 
ايران به گون��ه اي موفق بود كه مقال��ه اي نيز با عنوان 
موفقيت جمهوري اسالمي ايران در مقابله با كرونا در 
آمريكا منتشر شده است. وزير بهداشت ادامه داد: توليد 
نخستين واكسن ايراني كرونا، فضاي تحريمي دنيا براي 

ارسال واكسن و دارو به ايران را شكست.
وي افزود: اين قدرت جمهوري اسالمي است كه به رغم 
همه تحريم هاي ناجوانمردانه مي تواند به طور موفق عمل 
كند و نقش تمام ارگان ها به ويژه ستاد اجرايي فرمان 

امام در اين زمينه بسيار پررنگ بود.
وي با بيان اينك��ه ميزان تلفات ما در كرونا بيش��تر از 
س��ال هاي جنگ بود، گفت: باي��د تالش هاي صورت 
گرفته از س��وي س��تاد اجرايي در اين چندسال براي 
مقابله با كرونا را از طريق س��اخت سريال و روش هاي 
هنري براي عموم مردم به نمايش گذاشت تا به دستاورد 
دانشمندان نخبه كشور خود افتخار كنند. وزير بهداشت 
خاطرنش��ان كرد: ظرفيت ايجاد ش��ده توسط ستاد 
در ش��هرك دارويي بركت بي نظير اس��ت  كه مي توان 
از اين ظرفيت براي ارتقاي ش��ركت هاي دانش بنيان 

استفاده كرد.
در ادامه اين مراسم تفاهمنامه همكاري به امضاي بهرام 

عين اللهي و عارف نوروزي رسيد.

گليماندگار|
 هفته ملي جمعيت در حالي از راه رسيده 
كه ايران سال هاست با چالشي به نام پيري 
جمعيت مواجه شده است. چالش��ي كه طي سال هاي 
آتي مي تواند عواقب نگران كننده اي براي جامعه داشته 
باشد. اما داليل كاهش زاد و ولد و باال رفتن سن جمعيت 
ايران چيس��ت و چرا طي تمام اين سال ها كه مسووالن 
و كارشناسان در اين رابطه هش��دارهاي الزم را داده اند، 
ش��رايط رو به بهبود نرفته است. مس��اله اينجاست كه 
افزايش جمعيت بيش از هر چيز نياز به زير ساخت هايي 
دارد كه بايد فراهم ش��وند. زير س��اخت هايي اساس��ي 
 مانند، مسكن، آموزش و درمان. اين سه اصل مهم ترين 
زير س��اخت هاي افزايش جمعيت در كش��ور به شمار 
مي روند، البته مساله اقتصاد و معيشت هم بسيار مهم است. 
حال سوال اينجاست چه ميزان از اين زيرساخت هاي مورد 
نياز براي افزايش جمعيت در كشور فراهم شده است. اگر 
بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم ما در هر سه مورد ياد 
شده با مشكالت عديده اي مواجه هستيم. مشكالتي كه 
بايد مرتفع شوند تا بتوانيم قانون جواني جمعيت در كشور 
را بدون هراس از آينده اجرايي كنيم. در واقع تا زماني كه 
نتوانيم زيرساخت هاي مناسب براي افزايش جمعيت را 
فراهم كنيم، تا زماني كه نتوانيم شرايط اشتغال و معيشت 
را بهبود ببخشيم با بخشنامه و قانون نمي توانيم كسي را به 

فرزندآوري تشويق كنيم.   

   سقوط نرخ باروري و پيامدهاي آن
برزو بهادري، جمعيت شناس درباره كاهش نرخ باروري در 
كشور و پيامدهاي آن در دراز مدت به »تعادل« مي گويد: 
روند سالمندي جمعيت در كشور با سرعت زيادي در حال 
حركت اس��ت و اين امر خط��رات و پيامدهاي متعددي 
ازجمله كاهش توان امنيتي كش��ور را در پيش خواهد 
داشت. مطالعات جمعيتي اثبات مي كند كه طي ساليان 
آينده روند س��المندي جمعيت ايران با سرعت و شدت 
بيشتري تداوم خواهد داشت و در آينده نه چندان دوري 
ايران با پديده سالمندي قطعي جمعيت روبرو خواهد شد. 
يكي از نتايج قابل تأمل پژوهش هاي تحوالت سالمندي 

اين است كه هم اينك نرخ رشد جمعيت سالمندان كشور 
بيش از سه برابر ميانگين نرخ رشد جمعيت كل كشور است 
و اين يعني زنگ خطر سالمندي جمعيت در ايران به صدا 
درآمده است و بايد به زودي منتظر پديده اي تحت عنوان 
سونامي سالمندي در ايران باشيم. همين آمارها حاكي از 
آن هستند كه طي حدود بيست سال آينده، نسبت نرخ 
رشد جمعيت سالمندان به نرخ رشد جمعيت كل كشور، 

شانزده به يك خواهد بود.
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: بر اساس 
مقايسه نقشه توزيع سالمندي جهان در سال هاي ۲۰۱۵ 
و ۲۰۵۰ درمي يابيم كه ايران تنها طي ۳۰ سال آينده، 
از يك كشور جوان به يك كشور سالمند قطعي تبديل 
خواهد شد. به عبارت ديگر در حالي كه در سال ۲۰۲۰ 
سالمندان باالي ۶۰ سال تنها ۱۰ درصد جمعيت ايران 
را تشكيل داده اند ولي در نتيجه سرعت پديده سالمندي 
جمعيت، در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳ درصد جمعيت كل 
كشور سالمند خواهد بود. عليرغم اينكه ايران هنوز مسير 
پيشرفت تكنولوژيك و پويايي اقتصادي را نپيموده است، 
درصد قابل توجهي از جمعيت خود در چرخه كار و توليد 

را از دست خواهد داد.

    رابطه متقابل جمعيت و امنيت
اين جمعيت ش��ناس مي گويد: در عصر كنوني بر هيچ 
كارش��ناس جمعيت ش��ناس و انديشمند تحليل گري 
پوشيده نيست كه جمعيت در همه ابعاد كمي و كيفي از 
تعيين كننده ترين و استراتژيك ترين مولفه هاي راهبردي 
اقتدار ملي و استمرار تمدني است و لذا امروزه در بيش از ۵۵ 
درصد كل كشورهاي جهان مشوق ها و سياست هاي جامع 
و كاملي براي افزايش جمعيت و ارتقاي الگوي فرزندآوري 
در حال اجراست و در حدود 7۵ درصد كشورهاي جهان 
برنامه هاي هدفمندي براي حفظ اقتدار دروني جمعيت و 
تداوم جمعيت پايدار وجود دارد. جمعيت از منظر كمي و 
كيفي در كليه مولفه هاي امنيت ملي جوامع بشري موثر 
است و از اين رو امروزه در دانشگاه هاي معتبر بين المللي 
كرس��ي مطالعات امنيت مبتني بر جمعيت برقرار شده 
است. رابطه متقابل جمعيت و امنيت يك رابطه دوسويه 

است كه البته نقش و تأثير تحوالت جمعيتي در بروز مسائل 
امنيتي بسيار مهم تر و محسوس تر خواهد بود. تحوالت 
مديريت نشده ساختارهاي جمعيتي با تأثير گذاري 
بر پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و س��بك زندگي، 
ظرفيت ايجاد انقالب هاي فرهنگي، جنسي، خانوادگي 
و غي��ره را دارد و اين پديده ها به صورت مس��تقيم در 

متغيرهاي موثر در امنيت ملي تعيين كننده است.

    افزايش جمعيت بدون زيرساخت مناسب 
ممكن نيست

اگرچه اكثر كارشناسان و محققان حوزه جمعيت بر اين 
باورند كه پيري جمعيت مي تواند عواقب خطرناكي 
براي جامعه داشته باشد، اما از سوي ديگر همين افراد 
فراهم ساختن زيرساخت هاي مناسب براي افزايش 

جمعيت را امري ضروري مي دانند. 
مجيد ابهري آسيب شناس در اين باره به تعادل مي گويد: 
اگر بخواهيم آينده كش��ور را پويا و رو به جلو ببينيم بايد 
مساله فرزندآوري را جدي بگيريم. اما براي اينكه بتوانيم 
جمعيت جوان و س��الم در جامعه داشته باشيم، فراهم 
آوردن زيرساخت هاي الزم براي اين مساله امري ضروري 
اس��ت. در واقع تا زماني كه ما نتوانيم مس��اله معيشت، 
آموزش، درمان و مسكن را حل كنيم نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه افراد با قانون و تبصره به فرزندآوري تشويق 
بشوند. در واقع اين بهبود شرايط است كه باعث ترغيب 
افراد به فرزند آوري مي شود نه دستورالعمل ها و وعده هايي 
كه هيچ ضمانت اجرايي ندارن��د.  او در بخش ديگري از 
سخنانش مي گويد: توجه به توسعه پايدار و شاخص هاي 
توسعه انساني در سياست هاي جمعيتي پيش فرض هايي 
هس��تند كه بايد در كنار فراهم س��ازي زيرساخت هاي 
بنيادي همچون افزايش سطح رفاه اجتماعي و اقتصادي، 
آموزش و پرورش، بهداش��ت و... به آنها پرداخته ش��ود. 
جمعيت، سرمايه انساني و ثروت ملي هر كشور و شاخصي 
مهم در برنامه ريزي ها و سياس��ت گذاري هاي توس��عه 
اقتصادي، سياس��ي، نظامي و اجتماعي به شمار مي رود 
اما اين ش��اخص مهم نه به تنهايي كه با داشتن شرايط و 
ويژگي هايي به اهداف مورد نظر و پياده سازي سياست هاي 

توسعه اي در هر كشور منجر مي شود. به بيان ساده تر اگر 
افراد جامعه و به خصوص زوج هاي جوان از رفاه نسبي 
برخوردار باشند، سطح آموزشي و درماني كشور را در 
شرايط مطلوب ببينند، دغدغه هاي مسكن و شغل 
را نداشته باش��ند، قطعا فرزند آوري را يكي از اهداف 
زندگي خود ق��رار مي دهند. در واقع م��ا اگر بتوانيم 
شرايط را براي جوانان به گونه اي رقم بزنيم كه از امنيت 
فكري در رابطه با زيرساخت هاي اجتماعي بهره مند 
شوند ديگر نيازي به مشوق هايي مثل وام و... نيست. 

    لزوم اجراي سريع قانون جواني جمعيت 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت: از سال ۹۰ دو 
مجلس عوض ش��د ولي اين طرح تصويب نشد و فرصت 
طاليي اجرايي شدن آن از بين رفت. دولت وقت هم حاضر 
نشد اليحه بدهد. لذا يك دهه فرصت سوزي شد. نشست 
علمي »تحوالت، سياست ها و برنامه هاي جمعيتي ايران« 
روز دوش��نبه ۲۶ ارديبهش��ت ۱۴۰۱ در دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد. محمد 
اسحاقي رييس كارگروه ملي ترويج ازدواج و كاهش طالق 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در اين نشست با بيان اينكه 
بيداري و هوشياري در كشور ما در مورد تحوالت جمعيتي 

خيلي دير اتفاق افتاد؛ گفت: نقشه مهندسي كشور بخشي 
مربوط به خانواده و بخشي مربوط به فرزندآوري بود. سال 
۹۰ اولين سياست هاي مربوط به اين موضوع تصويب شد. 
از س��ال ۹۰ تا انتهاي دهه، ۲ مجلس عوض شد ولي اين 
طرح تصويب نشد و فرصت طاليي اجرايي شدن آن از بين 
رفت. دولت وقت هم حاضر نشد اليحه بدهد. لذا يك دهه 
فرصت سوزي شد. او با بيان اينكه سياست هاي جمعيتي 
پيشران وضعيت اقتصادي، سياسي، امنيتي و… است 
گفت: خألهايي وج��ود دارد كه م��ا نيازمند قانون هاي 
مكمل داريم، در حوزه هاي حمايت از خانواده، مهاجرت، 
سالمندي و… نيازمند كار جدي هستيم. اسحاقي گفت: 
رشد ش��اخص هاي توسعه انساني را بعد از انقالب شاهد 
هستيم و اين رشد نشان مي دهد كه مي توانيم روي آن كار 
كنيم ولي شاخص هاي ديگر مانند ُبعد خانوار، نرخ مواليد 
و باروري و… كاهشي بوده اس��ت. او ادامه داد: برخي از 
سياست ها در قانون ما به ازايي ندارد و بايد جزئي تر شود و 
فقط درباره يك بند از اين سياست ها قانون تصويب شده 
است. مثاًل بحث مهاجرت از مناطق كم آب به مناطق پر 
آب، حفظ و جذب جمعيت در مناطق روستايي، مديريت 
مهاجرت به داخل و خارج، تشويق ايرانيان خارج از كشور 
براي حضور و سرمايه گذاري، تقويت مولفه هاي هويت 

بخشي ملي، رصد مستمر سياست هاي جمعيتي با ابعاد 
كمي و كيفي و... از اين دس��ت است كه قانوني ما به ازاي 
آن نداريم. اسحاقي در پايان گفت: ما پيشرفت خوبي 
در اين يك دهه در شاخص ها و سنجه ها نداشته ايم. 
انتظار اين اس��ت كه با اجرايي شدن قانون حمايت 
از خانواده و هم افزايي همه نهادها، اثربخش��ي آن را 

ببينيم و زودتر نسبت به اصالح آن اقدام كنيم.

    قوانين بايد ضمانت اجرايي داشته باشند
اين كه مسووالن در نشست ها و همايش ها دستور اجرايي 
قانوني را بدهند يا بخواهند كه قانوني به سرعت به مرحله 
اجرا برس��د براي رسيدن به هدف كافي نيست. در واقع 
همانطور كه كارشناسان اين حوزه اشاره كردند فرزند 
آوري امري نيست كه با قانون و تبصره بتوان آن را اجرايي 
كرد. در واقع اگر شرايط در كشور به گونه فراهم شود كه 
اكثر افراد جامعه از رفاهي نسبي برخوردار باشند، مساله 
پيري جمعيت خود به خود حل خواهد شد. اگر زوجين 
امنيت شغلي، مالي و معيشتي داش��ته باشند، نگران 
آموزش و سالمت فرزنداني كه خواهند داشت نباشند، 
بدون نياز به قانوني به نام جواني جمعيت فرزندآوري كرده 

و آينده كشور را از سالخوردگي مي رهانند.

گزارش

هفتهمليجمعيتواماواگرهاسالمنديكشور

زيرساخت ها فراهم شود نيازي به قانون نيست

۲۱ميلياردريالكااليقاچاقدربندرگناوه
فرمانده مرزباني استان بوشهر از كشف 
بيش از ۲۱ ميلي��ارد ريال انواع كاالي 
قاچاق در بندر گناوه خبر داد. سرهنگ 
»يداله شرفي« در تش��ريح اين خبر، 
اظهار داشت: مرزبانان پايگاه درياباني 
گن��اوه در راس��تاي مبارزه ب��ا قاچاق 
كاال و ارز و حماي��ت از توليد داخلي، 
روز گذشته موفق شدند حين كنترل 

ش��ناورهاي عبوري در اس��كله بندر گناوه، يك 
فروند شناور تجاري حامل كاالي قاچاق به مقصد 
بنادر گن��اوه در حركت ب��وده را متوقف كنند. او 
افزود: ماموران در بازرس��ي دقيق از شناور توقيف 
ش��ده، تعداد ۲۴۰ عدد باطري خودروي سنگين 
را كه ب��ه صورت قاچاق و با ه��دف عرضه در بازار 

داخلي كش��ور بارگيري ش��ده بود را 
كشف كردند. فرمانده مرزباني استان 
بوشهر در ادامه با اشاره به دستگيري 
يك متهم به اته��ام حمل بار قاچاق، 
تصريح كرد: كارشناسان ارزش ريالي 
كااله��اي مكش��وفه را بي��ش از ۲۱ 
ميلي��ارد و ۶۰۰ ميليون ريال برآورد 
كرده ان��د كه پس از تش��كيل پرونده 
مقدماتي به همراه متهمان تحويل مراجع قانوني 
شدند. به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ 
شرفي خاطرنشان كرد: تالش فرماندهي مرزباني 
استان جهت مبارزه با اخاللگران اقتصادي با تمام 
توان ادامه دارد و با مخالن پديده شوم قاچاق كاال 

برخورد قاطعانه خواهد شد.

مشكليدرچاپكتبدرسيوجودندارد
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي ضمن بيان اي��ن مطلب كه 
مش��كلي در زمينه ثبت سفارش كتب 
درس��ي و همچنين چ��اپ آنها وجود 
ندارد، از تغييرات آزمايشي كتاب هاي 
درسي برخي پايه ها در سال تحصيلي 
آتي خبر داد. حجت االسالم والمسلمين 
علي لطيفي درباره روند ثبت نام و چاپ 

كتب درسي براي سال تحصيلي جديد توضيح داد 
و گفت: ثبت س��فارش اينترنتي كتاب هاي درسي 
س��ال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۲۸ فروردين ماه 
آغاز شده و در حال حاضر مشكلي در اين زمينه وجود 

ندارد. او افزود: چاپ كتاب هاي درسي 
نيز در حال انجام است و كارها در روال 
طبيعي خود پيش مي روند. سرپرست 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
در پاس��خ به پرسش��ي پيرامون به روز 
رساني محتواي آموزشي كتب درسي 
در سال تحصيلي آينده، گفت: امسال 
به روز رساني كلي در كتاب هاي درسي 
نداشتيم؛ از س��ال آينده نيز اگر كار بر اساس روال 
خودش پيش برود، در راستاي توليد اجزاي متنوع 
بس��ته هاي تربيت و يادگيري در برخي پايه ها يك 

سري تغييرات آزمايشي خواهيم داشت.

كشفبيشاز۲هزارو۷۰۰تنانواعكاالياحتكاري
فرمانده ق��رارگاه امي��ن پليس امنيت 
اقتصادي از كشف بيش از ۲ هزار و 7۰۰ 
تن انواع كاالي اساسي و معيشت محور 
احتكارشده و دستگيري ۲۴۶ متهم طي 
۲۴ ساعت گذشته در كش��ور خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس س��ردار 
»غالمرضا رضاييان« در تشريح جزييات 
اين خبر اظهار داشت: با مشاهده اينكه 

تعدادي از س��وداگران اقتصادي براي دس��تيابي به 
سودهاي كالن و نامشروع اقدام به احتكار و خودداري 
از عرضه اقالم و كاالهاي اساس��ي م��ورد نياز مردم 
مي كنند تش��ديد اجراي طرح هاي مقابله با قاچاق، 
احتكار و اخالل در توليد و توزيع كاالهاي اساسي و 
معيشت محور در كشور در دستور كار پليس امنيت 
اقتصادي قرار گرفت. او با اشاره به پايش هاي اسنادي 
و ميداني روند فعاليت هاي اقتصادي و نظام عرضه و 
تقاضاي كاالهاي اساسي و معيشت محور در كشور 
افزود: عزم و اراده پليس امنيت اقتصادي براي برخورد 

و مقابله با متخلفان و سوداگران اقتصادي 
بيشتر از هر زماني بوده و كارآگاهان اين 
 پليس با تش��كيل گروه هاي مش��ترك 
به صورت مس��تمر و روزان��ه از مراكز و 
انبارهاي نگهداري و توزيع اقالم و كاالها 
بازديد و بازرس��ي مي كنن��د. فرمانده 
قرارگاه امين پلي��س امنيت اقتصادي 
فراجا تصريح كرد: طي ۲۴ ساعت گذشته 
كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي، با خدمت مضاعف 
و تالش هاي شبانه روزي و اقدامات تخصصي پليسي، 
محل دپو و احت��كار كاالهاي اساس��ي و ضروري را 
شناسايي و در بازديد و بازرسي از آنها بيش از ۲ هزار 
و 7۰۰ تن انواع كاالي اساس��ي از قبيل برنج، گندم و 
آرد، ماكاروني، روغن خوراكي، گوش��ت قرمز و مرغ، 
نهاده هاي دامي و كشاورزي، حدود ۴۴ هزار ليتر انواع 
مواد شوينده، روغن موتور و ضد يخ و… را به همراه 
بيش از ۱۴ هزار عدد انواع دارو و ۶۹ هزار و ۵۰۰ قطعه 

انواع ابزارآالت كشف كردند.

رويخطخبر
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