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يادداشت- 1 وزير صمت به 7 پرسش مهم درباره آيين نامه واردات خودرو پاسخ داد

ابهام زدايي از  واردات  خودرو

يادداشت-3

يادداشت-2

يادداشت-4

توليد واقعي، زيربناي اقتصاد

زير پوست ركود عميق بورس

وضعيت ناگوار بورس
متاس��فانه ب��ا وج��ود تمام 
ش��عارها و برنامه هاي��ي كه 
در تمام س��ال هاي گذشته 
باره��ا در رابط��ه ب��ا اقتصاد 
ايران مطرح ش��ده، هيچگاه 
شرايط براي تغييرات مبنايي 
فراهم نشده اس��ت. در واقع 
م��ا هميش��ه از اين س��خن 
مي گوييم كه اقتصاد ايران بايد به سمت توليد هدفمند، 
توليد با ارزش اف��زوده و توليد صادرات محور حركت 
كند اما آنچه كه در عمل به وجود مي آيد، با اين مساله 
قدري متفاوت اس��ت.  ما در تمام دهه هاي گذشته، 
همواره مبناي اصلي و نخس��ت تصميمات خود را بر 
درآمدهاي نفتي قرار داده اي��م. به اين ترتيب هر بار 
كه شرايط براي افزايش درآمدها در اين حوزه فراهم 
مي شود، ما به سمت افزايش درآمدهاي نفتي حركت 
مي كنيم و  نيز هدف گذاري هاي خود را گس��ترش 
مي دهيم و هر بار كه اوض��اع بر هم مي ريزد، اقتصاد 
ايران نيز از حركت باز مي ماند. در چنين بس��تري ما 

بايد يك برنامه دومحوري داشته باشيم؛ نخست آنكه 
تصميم گيران در قواي مختلف تص��ور خود را بر اين 
بگذارند كه تحريم ها بناست براي مدتي طوالني باقي 
بمانند و اقتصاد ايران بايد خود را براي اين دوران آماده 
كند. از سوي ديگر، كشور در كنار تحريم ها با مشكالت 
داخلي نيز دست و پنجه نرم مي كند كه برطرف كردن 
آنها ارتباط مستقيمي با تحريم ها ندارد. در سال هاي 
گذشته توليدكنندگان از سويي با افزايش قابل توجه 
هزينه توليد چ��ه در مواد اوليه و چ��ه در نيروي كار 
مواجه بوده و اين در حالي اس��ت كه برخي قيمت ها 
اساسا امكان افزايش متناسب با باال رفتن هزينه ها را 
نداشته اند. از سوي ديگر محيط كسب وكار نيز در ايران 
مش��كالت و محدوديت هاي جدي دارد و در بسياري 
از مواقع يك س��رمايه گذار آنقدر ب��راي توليد خود با 
مشكل مواجه مي شود كه پشيمان مي شود. در واقع 
ما بايد در تمام اين شرايط توجه خود را بر استفاده از 
ظرفيت هاي توليدي قرار دهيم. اگر توليد رونق بگيرد، 
اقتصاد ايران تقويت خواهد شد و سهمش در اقتصاد 
ادامه در صفحه 8 جهاني افزايش مي يابد و... 

اين پرسش كه زير پوست ركود 
عميق بورس چ��ه مي گذرد و 
چرا اين ركود ايجاد شده؟ اين 
روزها به تناوب از سوي فعاالن 
بازار س��رمايه، اهالي رسانه و 
مخاطبان  بازار مطرح مي شود. 
بس��ياري مي خواهند بدانند 
معنا و مفهوم اين فراز و فرودها 
چيست و چگونه بايد با آن برخورد كرد. قبل از هر چيز بايد 
توجه داشت كه منظور از ركود چيست. اگر وضعيت فعلي 
بازار سرمايه با اوضاع بورس در سال ۹۴ و ۹۵ مقايسه شود، 
اوضاع امروز بورس را بايد خيلي همراه با رونق بدانيم. اما 
اگر با شرايط سال ۹۹ بخواهيم اوضاع را بسنجيم،مي توان 
كيفيت بازار را رك��ود زده فرض كنيم. به هر حال صعود 
ناگهاني بازار سرمايه در سال ۹۸ و۹۹ توقعات را باال برد و 
اين صعود در ارزيابي هايي بازار را با مشكالت جدي مواجه 
كرد. اگر منظور كاهش قيمت ها در بازار است، بايد اشاره 

كرد كه سال هاي ۹۸ و ۹۹وضعيت غير طبيعي  بر قيمت ها 
حاكم بود و قيمت ها بايد به وضعيت تعادلي باز مي گشت. 
اين روند كاهشي حتي ممكن بود بيشتر هم باشد اما به 
دليل تعبيه س��رعت گيرها و بازارگردان ها و محدوديت 
در دامنه نوسان، قيمت ها بيشتر از اين افت نكرده است. 
ضمن اينكه در اين دو سال، هم رشد سود شركت ها وجود 
داشت و هم نرخ افزايشي تورم، بنابراين بازار با يك رشد 
همراه شد. البته نوسانات فزاينده كه در سال ۹۹ رخ داد و 
براساس آن بورس سود چندساله خود را ابتياع كرد، ديگر 
تكرار نخواهد شد. اين روند باعث شده تا برخي سهامداران 
دچار ضرر و زيان شوند. اما اگر منظور از ركود، مرتبط با 
حجم معامالت در بازار سرمايه است، اين تحليل كامال 
درست است، حقيقت آن است كه به نسبت ۵سال ۳پله، 
حجم معامالت باال رفته است اما به نسبت سال هاي ۹۸ 
و ۹۹ حجم معامالت كاهش زيادي پيدا كرده است.علت 
اين است كه تمايل مردم به سرمايه گذاري كاهش پيدا 
كرده، چون تعداد زيادي از سرمايه گذاران متضرر شده اند 

و ديگر حاضر نيستند حتي اگر كالهشان هم در بازار سهام 
افتاد به اين بازار بازگردند. در اين ميان حتي افرادي كه 
معموال با نگاه هاي بلندمدت در بورس حاضر مي شدند 
نيز از بازار فاصله گرفته اند. چرا كه ابهامات فراواني را در 
برابر اقتصاد ايران مي بينند. بايد توجه داشت فقط يكي 
از اين ابهامات مرتبط با با برجام است و موارد ديگري نيز 
وجود دارند كه در گسترش اين نگاه كمك مي كنند. اينكه 
زمستان چه شرايطي ايجاد مي شود، اينكه ماجراي نبرد 
روس��يه و اوكراين به كجا ختم مي شود و چه تاثيري بر 
قيمت هاي جهاني دارد و... نيز در اين روند ساكن اثرگذار 
است. مهمتر از همه اين گزاره ها نيز ابهامات داخلي است 
كه سايه س��نگين خود را بر وجوه گوناگون بازار انداخته 
است. واقع آن است كه هنوز سياست هاي دولت در حوزه 
بانك ها، نرخ ارز، تورم، تعرفه ها، بهبود محيط كسب وكار 
و رفع موانع و...مشخص نش��ده است. علي رغم گذشت 
بيش از ۱سال از عمر فعاليت هاي دولت هنوز هيچ سند 
رس��مي و قابل توجهي از راهبرده��اي اقتصادي دولت 

سيزدهم منتشر نشده كه مبتني بر آنها بتوان متوجه شد 
كه چشم انداز پيش روي اقتصاد و بازارها چگونه خواهد 
بود. تمام اين ابهامات به عالوه تصميمات خلق الساعه اي 
كه وزارتخانه ها و دستگاه ها مي گيرند در بروز مشكالت، 

ابهامات و ركود احتمالي اثرگذار است.
مجموعه اين موارد در كنار هم باعث شده تا نوع خاصي 
از سكون در بازار شكل بگيرد و سرمايه گذاران ندانند كه 
چگونه بايد با اين بازار مواجه شوند. روشن است كه براي 
حل اين مشكالت در وهله نخست بايد روي گزاره هايي 
كه حل آنها در اختيار ماست، متمركز شويم. مثال دولت 
سياس��ت گذاري هاي اقتصادي خود را حداقل تا ۳سال 
آينده كه روي كار است، ارايه كند، برجام در مسير احيا 
قرار بگيرد و ساير نارسايي هاي داخلي و بيروني در مسير 
حل و فصل شدن قرار بگيرند. تا آن زمان نبايد از بازاري 
مانند بازار ايران توقع بهبود قابل توجه را داشته باشيم. بازار 
يك اكوسيس��تم زنده است كه در برابر تحوالت واكنش 

نشان مي دهد.

تقريب��ا چن��د هفت��ه اي 
اس��ت ك��ه ارزش معامالت 
به شدت پايين اس��ت و اگر 
اين ارزش معام��الت پايين 
دچار فرسودگي و خستگي 
شود قطعا ش��كننده خواهد 
ش��د، اما طي اين چند هفته 
منقي هاي بزرگ��ي در بازار 
نديديم و ش��اهد يك س��ري از بازار مثبت يك روزه و 
منفي هاي خيلي كوتاه م��دت بوديم، بنابراين انتظار 
مي رود كه روزهاي س��ختي پيش رو باش��د. از طرف 
ديگر به اواخر شهريورماه نزديك مي شويم و مي توان 
گفت كه به صورت سنتي تسويه كارگزاري ها را خواهيم 
داشت و مي تواند دوماه پرمخاطره اي براي سهامداران 

از لحاظ سنتي باشد.
چنانچه اخبار ضد و نقي��ض و حتي اگر اخبار مثبتي 
از سمت برجام مخابره ش��ود با هزار اما و اگر پيش رو 
خواهد بود و در مجموع مي توان گفت در يك ماه آينده 
بازار مي تواند متزلزل باشد و نيازمند خبر خوب يا ورود 
نقدينگي مناسب است تا شرايط بهتري را شاهد باشيم. 
دو هفته اي اس��ت كه در انتهاي بازار در گروه پيشران 
بازار كه گروه خودرويي است شاهد ورود نقدينگي در 
ساعت ۱۲ به بعد هستيم، شايد سياست هايي است 
براي نگه داشتن بازار و مثبت كردن آن ولي متأسفانه 
مي بينيم ك��ه در طول هفته اين اتفاق نمي افتد و اين 
گروه منفي مي ش��ود كه در نهايت به بقي��ه بازار نيز 

سرايت مي كند.
در دو هفته گذش��ته و در روزهاي پاياني هفته، شاهد 
حمايت هاي مقطعي و موضعي در گ��روه خودرو در 

ساعات پاياني معامالت بوديم، به نحوي كه از ساعت 
۱۲ به بعد، يك جريان نقدينگي نامشخص به اين گروه 
تزريق شد كه بيشتر به دليل اميدبخشي به بازار در هفته 
آينده بود، اما در طول هفته شاهد بوديم كه نه تنها اين 
گروه حركات مثبتي را داشت، بلكه باعث تاثير در ديگر 
گروه هاي مثبت هم شد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت 
عزم  راسخي براي متعادل نگه داشتن بازار وجود دارد، 
اما اين جريان نقدينگي و پول هوشمند است كه ادامه 

مسير را تعيين مي كند.
برخي معتقدند نرخ بهره بين       بانكي، تاثير مستقيمي 
بر بازار سرمايه ندارد و اين نرخ در واقع يك نرخ شبانه 
اس��ت و بر پايه پول هايي كه بانك ها به يكديگر قرض 
مي دهند، تعيين مي ش��ود. تعبير اين گروه اين است 
كه نرخ بهره بين       بانكي، نرخ استقراض بين بانكي است 
كه در مدت كوتاهي تسويه مي شود، اما از آنجا كه نرخ 
سود بين بانكي از مهم ترين عوامل ثبات در اقتصاد كالن 
است، نوسانات ش��ديد آن مي تواند به بازارها سرايت 
كند و همچني��ن تاثير آن بر بازار س��رمايه به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم مي تواند اعداد زيادي باشد. در 
حال حاضر با توجه به اينكه سياست هاي بانك مركزي 
درخصوص افزايش نرخ بهره بين  بانكي، مثبت است 
و با توجه به اينكه قرار بر اين بود كه از ۲۰درصد تجاوز 
نكند، نگراني هايي را براي فعاالن بازار سرمايه رقم زده 
كه در حال حاضر به اوج خود رس��يده است؛ از سوي 
ديگر افزايش نرخ بهره بين       بانكي، بيانگر عدم موفقيت 
بانك ها در جذب نقدينگي است. در چنين شرايطي 
كه نقدينگي جذب بازارهاي موازي شده است و شاهد 
رش��د در اين بازارها هس��تيم، تورم موجود در كشور 

تشديد مي شود.

جمشيد عدالتيان

عليرضا توكلي

علي عصاري

۲۰۰ هزار مسكن در جنوب تهران با همكاري وزارت راه 
بانك مسكن و شهرداري ساخته مي شود

 شامخ كل ساختمان 
در مرداد وارد محدوده رونق شد

ليز تراس به عنوان رهبر جديد حزب محافظه كار 
و نخست وزير بريتانيا برگزيده شد

 اجاره داري  دولتي 
كليد خورد

صفحه 5     صفحه 5    

صفحه 7    

 خيز ساخت وساز 
در ميانه تابستان

 ليزتراس در سوداي 
مارگارت تاچر

از قاب ه��اي  يك��ي 
مان��دگار انتخاب��ات 
ي  ر س��ت جمهو يا ر
س��ال ۹6، اظه��ارات 
س��يد ابراهيم رييسي 
به عن��وان كانديداي 
انتخابات ب��ود، زماني 
كه خطاب به روحاني 
اعالم كرد كه بهتر اس��ت مناظره اي ميان او و 
احمدي نژاد، برگزار ش��ود ت��ا ديگر چهره هاي 
دولت وقت، مشكالت كش��ور را به دولت قبلي 
حواله ندهن��د و يك بار براي هميش��ه پرونده 
مشكالت قبلي بسته ش��ود. اما اين از عجايب 
روزگار اس��ت ك��ه مي چرخ��د و مي چرخد و 
رييسي را در همان جايگاهي مي نشاند كه روز و 
روزگاري نسبت به آن انتقاد مي كرد. اين روزها، 
حواله دادن مش��كالت فعلي به دولت گذشته 
يكي از راهبردهاي اصلي دولت س��يزدهم در 
مواجهه با انتقادات و پرسش ها است. هر زمان 
ك��ه خبرنگار، پرسش��گر و ش��هروندي درباره 
مشكالت اقتصادي، ديپلماس��ي، معيشتي و 
مديريتي از دولت س��والي مي پرسد، بالفاصله 
مش��كالت به عملك��رد دولت گذش��ته حواله 
داده مي ش��وند. اين در حالي است كه در زمان 
افتت��اح پروژه هايي ك��ه بخش اعظ��م آن در 
زمان دول��ت دوازدهم اجرا ش��ده، هرگز نامي 
از نقش دول��ت قبل در تحقق اين پروژه ها برده 
نمي شود. اين موضوع يك تناقض جدي است 
و نش��ان مي دهد، س��اختار اجرايي برخوردي 
منصفانه و واقع گرايانه از يك طرف در مواجهه با 
دستاوردها و از سوي ديگر هنگام روبه رو شدن 
با مشكالت و نارسايي ها ندارد. دولت فعلي بايد 
مسائل و مشكالت كشور را مطابق وعده هايي 
كه داده، حل كند. ديگر بيش از ۱س��ال است 
كه دولت س��يزدهم روي كار است و بايد قبول 
كرد بسياري از مشكالت كشور برآمده از نظام 
تصميم سازي هاي اين دولت است. اين اظهارات 
به اين معنا نيس��ت كه دولت قبلي مش��كلي 
نداشته و س��وءمديريتي در آن رخ نداده است. 
اما حواله دادن همه مش��كالت به قبل، درست 
نيس��ت. نبايد فراموش كرد ك��ه در اين دولت 
افزايش ن��رخ تورم، ركورد زده اس��ت و فقر در 
اين دولت در حال گسترش است، نقدينگي به 
سطح بسيار بااليي رسيده و هنوز گامي جدي 
براي احياي برجام برداشته نشده است. ضمن 
اينكه برخ��ي پرونده هاي فس��اد در اين دولت 
نمايان شده كه در گذشته كم سابقه بوده است. 
اين رويكرد دولت باعث شده تا رييس جمهور 
قبلي و معاون اول��ش ناچار به بيان توضيحاني 
ش��وند تا افكار عمومي روشن شوند. .متاسفانه 
اين دولت هيچكدام از شعارهاي خود را در زمان 
انتخابات رياست جمهوري محقق نكرده است. 
نه ت��ورم را كنترل كرده، نه باعث تقويت ارزش 
پول ملي شده اس��ت، نه نرخ رشد اقتصادي را 
بهبود بخشيده، نه نرخ درآمد سرانه را باال برده، 
نه بيكاري را مهار كرده، نه توليد ملي را تقويت 
كرده و نه هيچك��دام از ضرورت هاي اقتصادي 

ديگر را محقق كرده است. 
از س��وي ديگر نبايد فراموش كرد، دولت قبلي 
بع��د از خروج ترام��پ از برجام ب��ا يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي مواجه بود. وضعيت دوران 
ترامپ با شرايط دوران بايدن كه دولت سيزدهم 
در زمان او س��كان هدايت كش��ور را به دست 
گرفت، فرق مي كن��د. ترامپ همه گلوگاه هاي 
اقتصادي كش��ور را مسدود ساخته و خطاب به 
ساير كشورها تهديد كرده بود كه كوچك ترين 
مراوده اقتصادي با ايران به واكنش شديد امريكا 
مواجه مي شود. طبيعي اس��ت كه اين شرايط 
با ش��رايطي كه دولت بايدن ايجاد كرده است، 
متفاوت است. در زمان بايدن سخت گيري هاي 
قبلي براي فروش نفت، كاهش پيدا كرد، زمينه 
آزادي برخ��ي دارايي هاي مس��دودي فراهم 
ش��ده و ايران ام��كان تنفس افزون ت��ري پيدا 
كرد. با اين گزاره هاي مستند، نمي توان دوران 
ترامپ را با بايدن مقايس��ه كرد. از سوي ديگر 
نفي همه دس��تاوردهاي دولت قبلي به معناي 
نفي بخش��ي از تاريخچه كلي نظام است. به هر 
حال دولت بخش��ي از پازل مديريتي در كشور 
اس��ت و بخش هاي مختل��ف از دل همكاري با 
هم از بزنگاه ها عب��ور مي كنند. معتقدم، مردم 
ديگر نس��بت به اين بگم بگم ه��ا و حواله دادن 
مشكالت به گذشته، توجهي ندارند. مخاطب 
آگاه امروز متوجه اس��ت كه ه��ر دولتي بايد بر 
داشته ها و دستاوردهاي خود تكيه كند و طرح 
موضوعاتي چون باني��ان وضع موجود يا حواله 
دادن مش��كالت به دولت قبلي فايده اي براي 
دولت ندارد. بهتر اس��ت دولت سيزدهم هم به 
فكر ارتقاي سطح اقتصادي خانواده هاي ايراني 

باشد و مسووليت خود را ايفا كند.

اس�حاق جهانگي�ري مي گوي�د: »برج�ام 
حاصل تالش ظري�ف، روحاني و مقام معظم 
رهبري بود. ترامپ آن را به هم زد. اگر بعد از 
ترامپ از برجام خارج مي ش�ديم، االن هيچ 
امكاناتي براي مذاكره نداشتيم و بدتر اينكه 
ترامپ را خوش�حال كرده  بوديم.« در تمام 
مقاطعي كه صحبت مي كند، ياد حرف هاي 
تند سياس�تمداران جناح مقابل مي افتد و 
بازهم لهجه كرماني اش مس�لط مي شود و 
صدايش ه�م باالتر مي رود: »ع�ده اي انگار 
تمام منافع ش�ان به اين گره خ�ورده بود كه 
با تندروي، خواس�ته هاي امريكا را در ايران 
پياده كنند. اينها دشمن ملت ايران هستند.« 
اين جم�الت و عبارت ها، بخش�ي از كتاب 
»بدون دود و آتش و خون« است. اين كتاب 
روايت هاي جال�ب و جديدي را در گفت وگو 
با رييس جمهور سابق و دولتمردانش تصوير 
كرده است. پايگاه خبري جماران به صورت 
اختصاصي متن كامل گفت وگوي اين كتاب با 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
س�ابق را با عن�وان »ه�زار درد بي درمان« 
منتشر كرده است. گفت وگويي كه پيش از 
برگزاري انتخابات رياس�ت جمهوري سال 
گذشته انجام شده است. اينك گزيده اي از 

مهم ترين نكات اين گفت وگو را مي خوانيد.
    

اسحاق جهانگيري، معاون اول دو دولت يازدهم و 
دوازدهم اس��ت. واژه »جنگ اقتصادي« را او خلق 
كرده است. در يكي از سخنراني هايش به اين تركيب 
كلمات اشاره كرد و پس از او تقريباً بيشتر چهره هاي 
دولتي براي توصيف شرايط حاكم بر اقتصاد ايران، از 

جنگ اقتصادي بارها استفاده كردند.
جهانگيري رياست س��تاد مقابله با تحريم ها را بر 
عهده دارد. به همين دلي��ل بيش از ديگر مديران 
ارشد اجرايي كشور در جريان شرايط سخت حاكم 

بر اقتصاد ايران قرار دارد.
بهار سال ۱۴۰۰ و در اتاق ديدار با مهمان ساختمان 
هيات دولت، يك موضوع براي او به مساله تاريخي 
تبديل شده بود: »يكي از داليلي كه مي خواهم در 
انتخابات شركت كنم، اين است كه به مردم بگويم 
طي اين مدت چه بالهايي س��ر آنه��ا آوردند. اين 
حرف ها را براي ثبت در تاريخ و اطالع مردم به آنها 

بايد گفت.«
موهاي سرش در قياس با چهار سال قبل )۹6( كه 
در انتخابات شركت كرد، سفيد شده است. هنوز 
ته لهجه كرماني دارد. وقتي حرف مي زند، اخم هايش 
درهم مي رود. وقتي حرف دولت احمدي نژاد مي آيد، 
آشفته مي شود، زماني كه بحث به تحريم و مصائب 
آن مي كشد به اوج عصبانيت مي رسد و تن صدايش 

هم چندين برابر باالتر مي رود.
 

   برجام حاصل تالش ظريف، روحاني و 
مقام معظم رهبري بود 

همه اطالع��ات را در ذهنش دارد و كمتر نيازي به 
مراجعه به يادداش��ت  يا پرسش از همكاران وجود 
دارد. مي گوي��د: »برجام حاصل ت��الش ظريف، 
روحاني و مقام معظ��م رهبري بود. ترامپ آن را به 
ادامه در صفحه 8 هم زد.   

علي قنبري

 معضل حواله دادن 
مشكالت به قبل

روس ها ارز نمي دادند 
چيني ها كشتي هايمان را 

 معطل مي كردند
 از كارشكني مجلس يازدهم 

به رهبري شكايت كردم

جنگ 
 اقتصادي 
به روايت 
جهانگيري

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

رجوع به صفحه 6

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل نوبت دوم
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



با وجود گذش��ت بيش از يك س��ال از پاي��ان دولت 
دوازدهم، همچنان با خبرها و بهانه هاي مختلف، بار 
ديگر نام حس��ن روحاني و اعضاي دول��ت او به متن 
خبرها مي آيد و هر بار بحث هايي مطرح مي شود كه 
البته بخش مهمي از آنها در ماه هاي گذشته با سكوت 
پاسخ گرفته اند. در ماه هاي گذشته حسن روحاني جز 
حضور در چند ديدار رسمي، ميزباني از وزرا و مديران 
دولت خود يا چند اظهارنظر كوتاه در قالب شبكه هاي 
اجتماعي، ت��اش كرده به ميان رس��انه ها بازنگردد. 
ش��رايط براي ديگر مديران دولت دوازدهم نيز نسبتا 
مشابه است. بخش مهمي از وزراي دولت قبل يا نسبت 
به تحوالت سكوت كرده اند يا تنها نسبت به برخي موارد 

اتهامي خاص واكنش نشان داده اند.
با اين وجود اما در روزهاي گذشته انتشار كتابي تازه كه 
به روايت روزهاي تحريم در دولت روحاني باز مي گردد، 
ب��ار ديگر بحث درباره تحوالت دول��ت قبل را به متن 
اصلي خبرها وارد كرده، موضوعي كه اين بار مستقيما 
از حس��ن روحاني و معاون اولش اسحاق جهانگيري 
روايت مي كند و آنها گوشه هايي از ابعاد مختلف شرايط 
اقتصادي كشور پس از تحريم هاي تازه ترامپ و البته 
شيوع كرونا را مطرح كرده اند كه تا پيش از اين كمتر به 
آن توجه شده بود. همچنين در اين كتاب روايت هايي 
از قول روحاني منتشر شده كه به حوادث كشور پس از 

گران شدن بنزين در آبان 98 اختصاص دارد.
بخش��ي از مذاكرات يكي از جلس��ات دول��ت در اين 
كتاب نقل شده كه مس��ائل مختلفي از شرايط دولت 
در هفته هاي آخر را نمايان مي كند. آمارهايي در مورد 
كرونا به رييس جمهور مي رسد. ميزان مرگ و ميرهاي 
روزانه كم ش��ده و او راضي است: »30 بهمن سال 98 
تاريخي اس��ت كه ما متوجه كرونا در كشور شديم. با 
همه مشكات كشور اداره شد. اي كاش گفته شود كه 
ما چطور مشكاتي مانند كمبود ماسك را حل كرديم و 
ماسك نسبتا ارزان و بدون صف به مردم رسيد. فكر كنم 
تا روزهاي پاياني دولت ميزان مرگ و مير ناشي از كرونا 
به زير 50 نفر برسد. واكسيناسيون ادامه دارد و به زودي 
هم نمونه هاي داخلي چه واكسن پاستور و چه بركت 
به دست مردم مي رسد. در ايران هيچكس در بيماري 
كرونا بدون تخت نماند، بيماري به خاطر اكسيژن جان 
نداد و... واقعيتش را بخواهيد اگر صدا و س��يما اينقدر 
دروغ به خورد مردم نمي داد، من هم اصا وارد نمي شدم 
ولي وقتي ديدم كه اينها ذهن مردم را خراب مي كنند، 

تصميم گرفتم در مورد جنگ اقتصادي حرف بزنم.
روحاني در ادامه اين جلسه به ابعادي از شرايط كشور 
پس از خروج ترامپ از برجام مي پردازد. او گفته: وقتي 
ترامپ جنگ اقتصادي را ش��روع ك��رد، اختاف نظر 
اساسي در دولت وجود داش��ت كه آيا با اين وضعيت 
مي توان كش��ور را اداره كرد يا نه؟ حتي عده اي از وزرا 
پيشنهاد كردند كه اس��تعفاي دسته جمعي بدهيم. 
مي گفتند در اين وضعيت بايد كساني با تمام اختيارات 
بيايند و دولت را بگيرند وگرنه شرايط براي اداره كشور 
مساعد نيست. به من گفتند برو با رهبري صحبت كن. 
گفتم اين راهكار عملي نيس��ت.« چند ثانيه سكوت 
مي كند و ادامه مي ده��د: »گفتم اين رفتار را نامردي 

مي دانم. وقتي ما برويم، رهبري تنها مي شود.«
خاطرات يكي پس از ديگري به ذهنش مي آيد و دنبال 
هم آنها را تعريف مي كند: »آقاي حدادعادل آمد و به 
من گفت كه كشور را كوپني كنيد. گفتم دولت اين كار 
را تا روز آخر انجام نمي دهد. آنها اين حرف را به رهبري 
هم زده  بودند. به رهبري گفتم كه نظرم اين است كه 
نبايد كوپني كنيم، ايش��ان هم تاييد كردند و گفتند 

درست اس��ت.« همزمان با محتواي صحبت هايش 
لحنش تغيير مي كند. حاال هم غمگين و هم عصباني 
است: »آقاي الريجاني به من مي گفت كه يارانه را بيشتر 
كنيد و ارز 4200 توماني را حذف كنيد. به وزرا گفتم 
كه قيمت دقيق هم��ه كاالها را رو ز به روز مي خواهم. 
بايد بدانم ماست، تخم مرغ، نان، برنج، گوشت و...دقيقا 
هرروز چند است. اگر مي خواستيم حمايت در تامين 
كاال را قط��ع كنيم، مردم زير بار گراني له مي ش��دند. 
گفتم نه. يارانه كااليي بايد ادامه داشته باشد و ارز 4200 

توماني هم براي تامين كاال بدهيد.«
او مي گويد: يك هدف تحري��م اين بود كه طرح هاي 
فوالدي كشور را كاما تعطيل كنند. ولي اجازه نداديم. 
يا در مورد نفت، هر كاري از دستش��ان برآمد كردند 
كه فروش نفت ايران به صفر برسد. ترامپ چندباري 
اين موضوع را گفته بود كه به زودي فروش نفت ايران 
صفر مي شود ولي هيچ وقت اين اتفاق رخ نداد. رهبري 
كمك كردند. اجازه دادند جلسات سران قوا تشكيل 
ش��ود و اول گفتند كه هرچه ش��ما به نتيجه برسيد، 
همان را عمل كنيد. بعد گفتند هرجا خاف قانون بود، 
بگويد و عموما هم قبول مي كردند. جلس��ه سران قوا 
جاهايي ما را ياري كرد.« مهم ترين مثال او به يكي از 
اصلي ترين چالش هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 
امنيتي دولت مربوط است: »قصد ما اين بود كه بنزين 
و گازوئيل را در بازار بفروشيم و براي دولت تامين مالي 
كنيم. اما بدون اينكه به مردم فشار مضاعف وارد شود. 
يارانه 45 هزار توماني پاسخگو نبود. بنابراين بايد يارانه 
جديدي تعريف مي ش��د. بنابراين به 60 ميليون نفر 
يارانه سوخت داديم. سه قوه در مورد اجراي اين طرح 
توافق كرديم ولي وقتي زمان اجرا رسيد، در كاسه ما 
گذاشتند.« براي سفر استاني به كرمانشاه رفته بودم. 
به م��ن خبر دادند كه خبرگزاري ف��ارس اعام كرده 
كه آخر هفته قرار اس��ت بنزين گران ش��ود. مردم به 
خيابان ريختند، صف تشكيل شد، پمپ بنزين آتش 
زدند. درحالي كه در آن مقط��ع اصا قصد اين كار را 
نداش��تيم. با اين حال گفتم كه براي چند ماه آينده را 

هم لغو كنيد. هر روز يك داستان جديد پيش مي آمد. 
غروب جمعه عده اي تصميم گرفتند، دولت را زمين 
بزنند. بعدها افراد اصلي دستگير شدند. بازجويي هاي 
آنها موجود اس��ت كه مي گويند از چه كساني دستور 
گرفته  بودند. جنگ اقتصادي يعني چه؟ يعني اينكه 
اسراييلي ها كشتي هاي ما را در درياي سرخ مي زدند. 
قبل از اين هيچ وقت پيش نيامده بود كه نفتكش ايران 
زده ش��ود ولي اين براي اولين بار بود كه از همه ابزارها 
استفاده مي كردند كه درآمدهاي ارزي ايران به صفر 
برسد. مي خواس��تند در ايران قحطي شود.« قحطي 
مهم ترين كلي��د واژه دوران جنگ اقتصادي اس��ت. 
روحاني طي چندين سخنراني سال 99 در اين مورد 
توضيح داده بود ولي عموما اظهارنظرهاي او زير فشار 

شبكه هاي اجتماعي قرار مي گرفت.
رييس جمهور سابق توضيح داده: وقتي امريكا از برجام 
بيرون رفت، تصمي��م اوليه اين بود كه ماهم بافاصله 
از برجام خارج ش��ويم. همان روز جلس��ه اضطراري 
گذاش��تيم. همانجا تصميم ش��د كه 15 روز ديگر از 
برجام خارج شويم. بعد فكر كرديم با يك چشم برهم 
زدن، 15 روز تمام مي ش��ود. آن شب اعام كرديم كه 
ما براي خروج از برجام چند هفته مهلت مي دهيم. به 
امريكا گفته بودند كه ماش��ه را بكش و خارج شو. قرار 
بود همه چيز به نفع امريكا باشد ولي ما كاري كرديم كه 
معادالتش به هم بخ��ورد. اين را حتي پوتين گفت كه 
اگر شما از برجام خارج شده بوديد، ترامپ نفس راحتي 
مي كشيد. مكرون طرف مذاكرات ما بود. طرف خارجي 
مدام وقت مي گرفتند. سال 97 به اين شكل گذشت، 
سال 98 تصميم شد كه از تعهدات كم كنيم. از رهبري 
اجازه گرفتيم كه تعهدات كم شود. ايشان قبول كردند و 
فقط گفتند مدل كاهش تعهدات با ايران باشد. اين دوره 
زماني 10 ما طول كشيد و در نهايت به طرف خارجي 
گفتيم، ما ديگر هيچ تعهدي نداريم. همان شب مكرون 
تماس گرفت و گفت از برجام خارج نشويد. شما تعهد 

داريد. گفتم شما مگر تعهدي در قبال ما پذيرفته ايد؟
او قرار اس��ت ناگفته اي را بازگو كند: »ما سه مقطع در 

ميانه جنگ اقتصادي داشتيم كه كار به سمت صلح 
مي رفت. مقط��ع اول اروپايي ها ب��ا محوريت مكرون 
واسطه شدند. مقطع دوم ميانجيگري ژاپن بود و مقطع 

سوم مربوط به سفر نيويورك است.«
او ادام��ه مي دهد: »وقت��ي اعام كرديم ك��ه من به 
نيويورك م��ي روم، اعضاي 5 بع��اوه يك هم آمدند. 
مركل كه كمت��ر به نيويورك س��فر مي ك��رد، آمد. 
جانس��ون درحالي كه وس��ط درگيري هاي داخلي 
سياسي بود، سريعا به نيويورك آمد و وزراي خارجي 
چين و روس��يه هم در نيويورك حاض��ر بودند. اينجا 
واسطه گري رخ مي داد كه موضوع ميان ايران و امريكا 
حل شود. همه چيز آماده مذاكرات مستقيم بود. طرف 
امريكايي هم خيلي ابراز مي كرد كه ترامپ بي صبرانه 
عاقه مند به ديدار است. اما احساس كردم كه يكجاي 
كار به شدت لنگ مي زند. ترامپ تاكيد داشت كه اول 
بايد خبر ديدار را اعام كنيم و بعد ديدار انجام ش��ود. 
براي من روشن بود كه ترامپ بازيگر است. او آدم عادي 
نبود. هر لحظه بازي مي كرد. يك هنرپيشه قابل بود. 
نگران بودم كه خبر ديدار را منتشر كند و بعد بازي را 
بهم بزند. ما مي گفتيم كه اول ديدار انجام شود و بعد 
خبرش منتشر شود و خاصه كار به جايي رسيد كه 
گفتند ديدار انجام ش��ود و وسط جلسه، خبرش هم 
اعام شود. اما پيش از جلسه بازهم تيم ما به گفت وگو 
و مشورت مشغول شدند و در نهايت به اين جمع ّبندي 
رسيديم كه با ترامپ امكان گفت وگوي برابر و صادقانه 
وجود ندارد. طرف هاي خارجي هم اين را مي دانستند.

با پايان يافتن دولت دوازدهم، موج ش��ديدي از انتقاد 
نسبت به عملكرد اقتصادي دولت مطرح شد و در كنار 
مخالفان، بس��ياري از موافقان دولت نيز اعام كردند 
كه نتيجه اين عملكرد چندان قابل دفاع نبوده است. 
اين صحبت هاي جديد از قول حسن روحاني منتشر 
شده شايد يكي از نخستين روايت هاي رسمي دولتي 
است كه كار خود را با برجام آغاز و با تحريم تمام كرد 
و اين موضوع شايد سر آغار انتشار روايت هايي تازه از 

آن سال ها باشد.
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 رفتار مسووالنه ايران 
در مذاكرات برجام

ناصر كنعاني در نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره 
لغو تحريم ها در جريان توافق احتمالي و آخرين روند 
مذاكرات رفع تحريم ها گفت: لغو كامل تحريم ها عليه 
دولت و ملت ايران از اهداف اساسي مذاكرات جاري بين 

ايران و طرف هاي مقابل است.
وي ادامه داد: همانطور كه مي دانيد تاكنون، نشست هاي 
مختلفي در ارتباط با مذاكرات رفع تحريم ها برگزار شده 
و آخرين دور آن نيز در وين بوده است و پس از آن متن 
پيشنهادي از سوي هماهنگ كننده اتحاديه اروپايي به 
طرف هاي مذاكره كننده داده شده است. پاسخ ايران در 
موعد مقرر ارايه شد و متعاقبا پاسخ طرف امريكايي با 
تاخير قابل توجهي باز از طريق هماهنگ كننده اتحاديه 

اروپا دريافت شد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با بيان اينكه 
ايران براي اينكه نقش متعهدانه و مسووالنه خودش را 
در ارتباط با توافق برجام و مذاكرات رفع تحريم ها ايفا 
كند، ديدگاه هاي خ��ودش را در اين زمينه مجددا به 
هماهنگ كننده منتقل و منعكس كرد و در اين ارتباط 
منتظر دريافت پاس��خ طرف هاي مقابل و مش��خصا 
دريافت پاس��خ دولت امريكا هستيم، گفت: ما در اين 
زمينه براي اينكه كمك كنيم به پايان خوش اين ماراتن 
و به اهداف مدنظر جمهوري اس��امي ايران مبتني بر 
مصالح و منافع ملي دس��ت يابيم و در عين حال روند 
را براي شكل گيري فضاي سازنده در حوزه مناسبات 
بين الملل��ي مهيا ك��رده و به تثبي��ت چارچوب هاي 
چندجانبه بين المللي و سياس��ي به عنوان چارچوب 
مناس��ب براي حل وفصل بحران هاي پيچيده كمك 
كنيم، مسووالنه عمل كرديم. ايران ديدگاه هاي خود را 
به طرف اروپايي منتقل كرده و منتظريم ديدگاه و پاسخ 

طرف مقابل را بشنويم.
وي اظهار كرد: پاسخ ايران سازنده، شفاف و قانوني بود و 
مي تواند در صورت وجود اراده سياسي متقابل زمينه اي 
را فراهم كند در زمان كوتاه جمع بندي مذاكرات انجام 
و توافق صورت گيرد. كنعاني تاكيد كرد: لغو تحريم ها 
و انتفاع اقتصادي ملت ايران از اهداف اساسي ماست و 
ايران در اين خصوص تاش مي كند و اين از اولويت هاي 
اساسي تيم مذاكره كننده ايران است. سخنگوي وزارت 
خارجه در پاسخ به سوال ديگري در مورد مذاكرات رفع 
تحريم ها و پاس��خ ايران گفت: متعاقب دريافت پاسخ 
طرف امريكايي از طريق هماهنگ كننده پاسخ خود را 
ارايه كرديم. پاسخ ما به لحاظ محتوا با دو هدف اساسي 
صورت گرفت يكي اينك��ه ما تاش كرديم از بندهاي 
دريافتي از طري��ق هماهنگ كننده ابهام زدايي كنيم 
و همچنين تاش كرديم متن را ش��فاف كنيم و يك 
متن قوي تري ارايه كنيم. اين ديپلمات ارش��د ايراني 
گفت: اين امر با هدف پايدار كردن توافق احتمالي آتي 
صورت گرفت. به اين معنا كه در صورت ش��كل گيري 
توافق از سوء تفسيرهاي احتمالي آتي كه مي تواند روند 
اجراي توافق را با اخال مواجه كند، پيشگيري كنيم. 
كنعاني با تاكيد بر اينكه پاسخ ما سازنده و حركتمان 
رو به جلو بود، خاطرنشان كرد: اين انتظار را داريم كه 
طرف مقابل هم س��ازنده عمل كند. وي همچنين در 
پاسخ به س��والي در مورد پيگيري موضوع تضمين ها 
از س��وي ايران در جريان مذاك��رات و توافق احتمالي 
آينده نيز گفت: بحث تضمين ها يكي از مهم ترين موارد 
مورد توجه ما در اين روند است . اگر چارچوب تضمين 
محكم نباشد، در هر زماني ممكن است شاهد اتفاقات 
ناگوار در ارتباط با توافق باشيم، موضوعي كه در مرحله 
قبل ش��اهد آن بوديم . كنعاني در اين ارتباط توضيح 
داد: موضوع تضمين براي ما دو وجه دارد، يك وجه آن 
تضمين لغو تحريم هاست به گونه اي كه ايران از منافع 
اقتصادي برجام به صورت كامل منتفع شود. بحث ديگر 
موضوع هسته اي اس��ت و دور كردن آژانس از رفتار و 
بازي هاي سياسي است و اتهامات سياسي در مناسبات 
ايران با آژانس باعث ايجاد خلل و اخال در روند اجراي 
توافق نشود. وي مجددا تاكيد كرد: بحث تضمين براي 
ايران مهم اس��ت هم در حوزه انتف��اع اقتصادي و رفع 
تحريم هاي اقتصاي و هم در رفع مش��كات مرتبط با 
همكاري هاي شفاف و قانوني و سازنده ايران با آژانس. 
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالي 
درباره همكاري ايران با آژانس نيز اظهار كرد: ماهيت 
صلح آميز فعاليت هاي هسته اي ايران در جمع بندي 
سال 2015 و انعقاد توافق برجام در اين سال به صورت 
كامل مورد تأكيد قرار گرفت و متعاقبا براساس همكاري 
سازنده  اي كه ايران با آژانس داشته، به دفعات بازرسان 
آژانس به ايران سفر كرده اند و اماكن مورد نظر را مورد 
بازرسي قرار داده و بارها بر صلح آميز بودن فعاليت هاي 

ايران تاكيد كرده اند .

مشكلي در رابطه با زائران 
اربعين نداريم

وزير كش��ور گفت: دولت عراق به ايران اطمينان داده 
است كه وضعيت و امنيت خوبي براي زائران اربعيني 

برقرار خواهد بود.
احمد وحيدي در حاشيه مراسم ترحيم آيت اهلل ناصري 
در جمع خبرنگاران درباره تدابير وزارت كش��ور براي 
زائران اربعين، گفت: به لطف خ��دا كارهاي خوبي در 
مرزهاي كش��ور براي خروج زائران در دست انجام قرار 
گرفته و وضع خوبي برقرار اس��ت، زائران مي توانند به 
راحتي از مرزهاي زميني از كشور خارج شوند و مشكل 

خاصي در اين زمينه نداريم.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه وزارت كشور در بحث 
فروش بليت هاي هواپيما براي زائرين اربعين دخالتي 
كرده اس��ت؟ گفت: بليت هاي سفرهاي هوايي توسط 
وزارت راه و سازمان هواپيمايي كنترل و قيمت گذاري 

شده و كنترل انجام مي شود.
وزير كش��ور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با 
توجه به ناامني اخير در ع��راق، در حال حاضر امنيت 
در اين كشور برقرار شده است؟ گفت: بله، دولت عراق 
به ايران اطمينان داده است كه وضعيت و امنيت خوبي 

براي زائران اربعيني برقرار خواهد بود.

 تسويه 54 هزار ميليارد تومان 
از بدهي دولت قبل

بررسي گزارش پنج ماهه نشان مي دهد دولت همزمان 
با تس��ويه 54 هزار ميليارد تومان��ي بدهي دولت قبل 
توانسته در ايجاد درآمدهاي پايدار به خوبي عمل كند؛ 
موضوعي كه در بهبود ش��اخص هاي كان اقتصادي 
اثرگذار خواهد بود. به گزارش س��ازمان برنامه بودجه، 
آمار عملكرد متغيرهاي اصلي پنج ماهه اول سال 1401 
نشان دهنده تكيه دولت به درآمدهاي پايدار و پرهيز از 
استقراض از بانك مركزي اس��ت؛ رويكردي كه آدرس 
ادامه ش��يب نزولي تورم در ماه هاي آتي را مي دهد. در 
پنج  ماهه ابتدايي س��ال منابع درآمدي دولت به 412 
هزار ميليارد تومان رس��يده كه نسبت به سال گذشته 
56,5 درصد رش��د دارد؛ همچنين درآمدهاي عمومي 
به عنوان پايدارترين جزء  مناب��ع دولت، با 66.5 درصد 
رشد به حدود 249 هزار ميليارد تومان رسيده است. بر 
اين اساس با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي به جاي 
افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي 
مالياتي هم رشد قابل ماحظه 73 درصدي داشته و به 
200 هزار ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت وصول 
درآمدهاي نفتي 700 درصد رشد داشته و منابع فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي به رقم 114 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اين آمار نشان مي دهد كه دولت سيزدهم 
هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند 
هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي 
موفقيت دولت در دور زدن تحريم هاي نفتي است. دولت 
در كنار تاش براي اداره كش��ور و ايجاد رونق اقتصادي 
با ابزارهاي غير تورمي همچن��ان مجبور به آواربرداري 
و بازپرداخت بدهي هاي س��نگين ايجادشده در دولت 
قبل اس��ت.  در پنج ماه نخست تملك دارايي هاي مالي 
كه بيشتر ناشي از بازخريد اوراق منتشرشده قبل است 
251 درصد رشد كرده به عبارت ديگر دولت سيزدهم در 
پنج ماهه نخست امسال 55 هزار ميليارد تومان از بدهي 
دولت قبل را تسويه كرده است. اين در حالي است كه در 
همين مدت انتشار منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي 
مالي يا همان انتشار اوراق بيش از 51 درصد كاهش پيدا 
كرده است؛ يعني دولت اعتقادي به آينده فروشي و ايجاد 
بدهي سنگين براي آيندگان ندارد و برنامه خود را مبتني 

بر افزايش درآمدهاي پاك و پايدار پيش مي برد.

اعطاي تسهيالت
به زائران اربعين

وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي از اعطاي تس��هيات 
قرض الحسنه سه تا پنج ميليون توماني به زائران اربعين 
خبر داد. به گزارش وزارت اقتصاد، سيد احسان خاندوزي 
با بيان اينكه تا سقف 5 ميليون تومان تسهيات براي 
حضور زميني زائران اربعين حسيني)ع( در بزرگ ترين 
اجتماع بشري جهان از سوي بانك هاي زيرمجموعه اين 
وزارتخانه پيش بيني شده است، اظهار كرد: به منظور 
پرداخت اين وام، پس از هماهنگي هايي كه با سازمان 
برنامه و بودجه، س��ازمان حج و زيارت، س��تاد مركزي 
اربعين، پليس گذرنامه و بانك ها صورت گرفت، زائران 
سرپرست خانواري كه يارانه دريافت مي كنند، پس از 
درخواست اين تسهيات در سامانه حج و زيارت )سماح( 
در صورتي كه از مرزهاي زميني خارج شوند، مبلغ اين 
تسهيات به صورت خودكار و بدون نياز به مراجعه به 
بانك ها به حساب يارانه آنها واريز شده و با اقساط يكساله 
از يارانه آنها كس��ر خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه اين 
تس��هيات به طور ويژه براي آن دس��ته از هموطناني 
پيش بيني شده كه به دليل مشكات مالي توان حضور 
در راهپيمايي اربعين حس��يني را نداشتند، گفت: در 
خصوص زائراني كه سرپرست خانوار نيستند، امكان 
بهره مندي از اين تسهيات با رضايت سرپرست خانوار 
فراهم خواهد شد. وزير اقتصاد ميزان اين تسهيات را 
براي سرپرس��ت خانوار سه ميليون تومان، سرپرست 
خانوار همراه با يك نفر از اعضاي خانوار تحت پوشش 
او چهار ميليون تومان و سرپرس��ت خان��وار و دو نفر يا 
بيش��تر از اعضاي خانوار تحت پوشش او  پنج ميليون 
تومان اعام كرد. براي دريافت اين تسهيات مطلقا نياز 
به حضور در بانك ها نيست و اين تسهيات در صورت 
ثبت درخواست در سامانه سماح به صورت خودكار به 
زائران تعلق گرفته و در حساب يارانه آنها واريز مي شود.

هدف از ماموريت هاي جديد 
به بانك مركزي

عباس دادجوي توكلي درب��اره ماموريت هاي تعيين 
شده براي بانك مركزي از سوي رييس جمهوري اظهار 
كرد: به نظر مي رس��د وظايفي كه روز گذشته از سوي 
رييس جمهوري براي بانك مركزي مشخص شد، در 
راستاي تحقق چند هدف اصلي رشد اقتصادي مناسب و 
كاهش تورم است تا كشور بتواند از تورم فزاينده رها شود.

وي ب��ا بي��ان اينك��ه 10 ماموري��ت م��ورد تاكي��د 
رييس جمهوري براي رسيدن به اين دو هدف تعيين 
شده است، افزود: البته همه اين موضوعات و ماموريت ها 
قبا هم مطرح بود و اينها سرفصل هايي است كه از شروع 
تحريم اقتصادي از س��ال 1390 به گوش مي رسد. در 
اين ميان آنچه اهميت بيشتري دارد راه حل ها، ابزارها و 
متخصصاني است كه بتوانند اين اهداف را محقق كنند. 
در اين راستا بهتر است كه بانك مركزي تيم مديريتي 
و كارشناسي خودش را تقويت كند تا فضاي تخصصي 
بهتري را نسبت به گذشته در زمينه سياست هاي پولي 

شاهد باشيم.
اين كارشناس مس��ائل اقتصادي ادامه داد: در درجه 
دوم بايد دس��تورالعمل ها و آيين نامه ها متناس��ب با 
ش��رايط اقتصادي و در مدت زماني كوت��اه اصاح و 
اعداد و هدف گذاري ها به روزرس��اني ش��ود. مي توان 
به دستورالعمل تامين س��رمايه در گردش بنگاه ها، 
آيين نامه اش��خاص مرتبط و كنترل س��قف ترازنامه 
بانك ها اشاره كرد كه بايد هر شش ماه يك بار بر اساس 
نياز كش��ور بازبيني شود. نكته مهم اين است كه بايد 
از روش هاي باكيفيت تر براي رس��يدن به اهداف مان 

استفاده كنيم. 

روحانيازسالهايسختتحريمميگويد

رييسجمهور:

روايت دولت دوازدهم از دوران جنگ اقتصادي

كشت فراسرزميني در دستوركار وزارت كشاورزي است
رييس جمهور از كش��ت فراس��رزميني ب��ه عنوان 
مساله اي كه در دس��تور كار وزارت كشاورزي است، 

نام برد .
سيد ابراهيم رييسي در مراسم تجليل از برگزيدگان 
بخش كش��اورزي با بيان اينكه كشاورزي امر بسيار 
مهم و ممتازي است، اظهار كرد: خداوند زراعت را به 
خود نسبت مي دهد. زارع ذات مقدس پروردگار متعال 
است. دانه را كشاوز مي كارد، اما خداوند آن را به هفتاد 

دانه تبديل مي كند.
وي افزود: بايد به كار كشاورزي افتخار كرد. بهترين 
كارها كشاورزي است. كش��اورزي جايگاه بزرگي در 
فرهنگ ديني ما دارد. كش��اورزي جايگاه مهمي در 
اقتصاد كشور، خودكفايي و استقال دارد. استقال 
كشور در گرو كار كارگر و كشاورز است. توليد در حوزه 

كشاورزي يكي از مولفه هاي قدرت در كشور است.
رييس جمه��ور همچنين با بي��ان اينكه خودكفايي 
در توليد محصوالت كش��اورزي بايد در وزارت جهاد 
كشاورزي دنبال شود، تصريح كرد: با حركت معمولي 
نمي توان به اين هدف رس��يد، بلكه بايد كار جهادي 
كرد. من از تك تك توليدكنندگان در امر كشاورزي 
تقدير مي كنم و از شما مي خواهم تاش خود را افزون 

و جهادي كنيد.
وي تاكيد كرد: دشمن نمي خواهد ما به خودكفايي 
برس��يم و به او در توليد بذر و نهال محتاج نباش��يم. 
جوجه يك روزه را ما در داخل كشور توليد مي كنيم. 
دش��من نمي خواهد توليدكنن��ده نهاده هاي دامي 
باشيم، در حالي كه ما زمين داريم. آب را داريم، البته 
بايد مديريت دقيق شود. نيروي كارآمد هم داريم. ما 
براي تامين احتياجات س��فره مردم نبايد به دشمن 

محتاج باشيم، بلكه بايد صادركننده باشيم.

رييس��ي تاكيد كرد: نگاه جهادي بايد در حوزه علم 
و پژوهش در همه دانش��گاه هاي كشاورزي به وجود 
بيايد تا كش��اورزي ما علم پايه و فناوري پايه باشد و 
كار دانش بنيان وجود داده باش��د. كشوري كه بيش 
از12 هزار هيات علمي در بخش كشاورزي دارد، بايد 
گام هاي مهمي در كشاورزي علم پايه بردارد تا توليد 
كشاورزي ارزش افزوده پيدا كند. صنايع تبديلي در 
كنار توليد كشاورزي اهميت دارد و ارزش افزوده ايجاد 
مي كند و جلوي خام فروشي را مي گيرد. در تاكيدات 
رهبري اين مس��ائل بارها آمده و االن در دستور كار 
دولت اس��ت . اينها اهداف آرماني نيست، بلكه دست 
يافتني است. همه كمك كنند تا تصميم گيري هاي 
انقابي همراه با عقانيت همراه ش��ود تا به استقال 

كشاورزي دست يابيم.
رييس جمهور با اش��اره به اينك��ه بايد كمك كنيم تا 
الگوي كشت مناسب اقليم ايجاد شود، گفت: بازنگاهي 
در كشاورزي با هدف افزايش بهره وري انجام شود تا 
بهره وري افزايش يابد. افزايش سرمايه گذاري و بهره 
وري موجب رش��د اقتصادي كشور مي شود. افزايش 
بهره وري از آب و خاك بايد انجام شود. خاك سرمايه 
بزرگي در كشور اس��ت كه بايد قدر آن را دانست. ما 
ترس��الي و خشكس��الي داريم، اما همين آب را بايد 
خوب مديريت كنيم و غرقابي را به آبرساني قطره اي 
يا زيرس��طحي تبديل كنيم. امروز ب��ه مديريت آب 

نيازمنديم.
رييس جمهور با اشاره به ضرورت جلوگيري از تغيير 

كاربري اراضي كشاورزي و مقابله با سوداگران، تصريح 
كرد: زمين هاي كشاورزي سرمايه كشور است. جهاد 
كشاورزي نبايد اجازه تجاوز به جنگل، منابع طبيعي 
و زمين هاي كشاورزي را بدهد. در همه ايام سال بايد 
نهال كاري و درخت كاري انجام شود، با حفظ جنگل 

مي توان جلوي سيل و توفان را گرفت.
وي افزود: مساله كش��ت فراسرزميني در دستور كار 
وزارت كش��اورزي اس��ت كه كار خوبي است. كشت 
قراردادي هم با قوت ادامه يابد. بايد س��ود به كس��ب 
كش��اورز برود و دالل ها و واس��طه ها حق كشاورز را 
تصاحب نكنند . بايد نظارت دقيق بر چرخه توليد تا 
مصرف انجام شود تا محصول كشاورز، گران به دست 

مصرف كننده نرسد.
وي خاطرنشان كرد: قيمت ها توسط واسطه ها تعيين 
مي شود كه كار نامناسبي است. نظارت بر زنجيره توليد 
تا مصرف موجب مي ش��ود كه دست واسطه ها قطع 
ش��ود تا هم كشاورز به حق خود برسد و هم محصول 
با قيمت مناسب به مصرف كننده برسد، ما بر اين امر 
تاكيد داريم. رييس جمهور تاكيد كرد: امنيت غذايي 
پايدار، تامين از داخ��ل و ارتقاي كيفيت محصوالت 
از برنامه هاي دولت اس��ت. هم��ه بخش ها بايد براي 
رس��يدن به اين اهداف به دولت كمك كنند. حركت 

جهادي در اين زمينه الزم است.
رييس��ي با تاكيد بر اينكه از تعاوني عشاير و خدمات 
كشاورزي بايد حمايت كرد، اظهار كرد: حرف درستي 
است كه بانك ها به موقع تسهيات را چه به كشاورزان، 
چه زوج هاي متقاضي وام ازدواج و چه متقاضيان وام 

مسكن ارايه كنند و تاخيري نبايد ايجاد شود.
وي در پايان گفت: از همه كشاورزان تقدير مي كنم. 

اميدوارم سال زراعي خوبي در پيش باشد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
آمارهاي پولي و بانكي تيرماه 1401 نشان مي دهد كه اگرچه 
رشد پايه پولي و برداشت دولت از بانك مركزي كاهش يافته 
اما بدهي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي و 
مطالبات معوق بانك ها افزايش داشته است و اين موضوع 
نشان مي دهد كه دولت مخارج و تكليف هاي خود را از طريق 
منابع بانك ها تامين كرده اس��ت. همچنين رشد سپرده 
قانوني بانك ها باعث فشار بر منابع بانك ها شده و بانك ها با 
كسري بيشتر مواجه شده و در نتيجه اضافه برداشت خود از 
بانك مركزي را افزايش داده اند. از سوي ديگر نياز واحدهاي 
اقتصادي به نقدينگي در شرايط تورم 40 درصدي و رشد 
نرخ ارز باعث افزايش مطالبات معوق بانكي شده است. در 
چنين شرايطي رشد بدهي دولت به بانك ها، رشد بدهي 
بانك ها به بانك مركزي و رشد مطالبات معوق بانكي، همگي 
حكايت از اثر تورم و رش��د نرخ ارز بر مخارج دولت، بخش 

خصوصي و كسري منابع بانك ها دارد. 
مانده تسهيالت در تيرماه 1401 به رقم 3763 همت رسيد 
كه نسبت به اسفند 1400 رشد 6.3 درصدي در اين 4 ماه 
داشته است كه البته نشان دهنده كاهش رشد تسهيالت 
دهي بانك ها در 1401 نسبت به س��ال قبل از آن است و 
مانده تسهيالت 3540 همت اسفند 1400 با 223 همت 

افزايش به 3763 همت در تيرماه 1401 رسيده است. 
از اي��ن رق��م مان��ده س��اير يعن��ي مطالب��ات معوق، 
مشكوك الوصول، سررسيدگذشته، خريد دين، اموال 
معامالت به عدد 373 همت رسيده كه رشد 15 درصدي 
در 4 ماه اول 1401 داش��ته است و سهم آن از كل مانده 
تسهيالت بانك ها معادل 10 درصد است. مانده سرفصل 
مطالبات مع��وق از 325 همت در اس��فند 1400، تنها 
در طول 4 ماه با افزايش 48 همت و رش��د 15 درصدي 
به عدد 373 همت رسيده اس��ت. به عبارت ديگر، رقم 
مطالبات معوق بانك ها تحت تاثير شرايط تورمي، رشد 
قيمت ارز، افزايش نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، 
به شدت افزايش يافته و رشد 15 درصدي تنها در 4 ماه 
اول سال عدد افزايش زيادي را نش��ان مي دهد.  اين در 
حالي است كه تركيب تسهيالت بانك ها نشان مي دهد 
كه رشد مطالبات معوق از رشد ساير تسهيالت بانك ها 
بيشتر بوده است. در بين 11 نوع عقود بانكي و براساس 
رقم مانده عقود مختلف بانكي، مرابحه يا پرداخت كارت 
و تسهيالت خريد با سود 18 درصدي بيشترين سهم را 
از كل وام هاي بانكي داش��ته است و در شرايطي كه قبال 
مشاركت مدني و فروش اقساطي بيشترين سهم را داشتند 
اما امروز مرابحه با س��هم 35.7 درصدي و مانده 1342 
همت و رشد 8.2 درصدي در چهارماه اول، در رتبه اول 
عقود بانكي قرار دارد.  در رتبه دوم فروش اقساطي با 16.2 
درصد مانده تسهيالت بانك ها و مانده 610 همت و 1.5 
درصد رشد در 4 ماه اول قرار دارد.  در رتبه سوم مشاركت 
مدني با سهم 12.7 درصدي از تسهيالت بانك ها، مانده 
478 هم��ت و رش��د 2.4- درصدي در 4 م��اه اول قرار 
داشت.  همچنين قرض الحسنه با سهم 9.5 درصدي از 

تسهيالت، مانده 359 همت و رشد 16.3 درصدي در 4 
ماه اول در رتبه چهارم قرار داشته است.  مشاركت حقوقي 
با سهم6.6 درصدي از تسهيالت، مانده 249 همت و رشد 
1.8- درصدي در رتبه پنجم است.جعاله با 4.3 درصد 
تسهيالت، 161 همت و رشد 4.5 درصدي در چهارماه 
اول در رتبه ششم بوده است.  سلف با سهم 2.8 درصدي 
و رقم 105 همت و رش��د 23.2 درصدي در رتبه هفتم 
قرار دارد.  مضاربه با سهم 1.23 درصدي، عدد 44 همت 
مانده تسهيالت و رشد 3.2 درصدي در رتبه هشتم قرار 
داشت.  اجاره به شرط تمليك با س��هم 0.8 درصدي و 
31 همت مانده و رشد 2 درصدي در 4 ماه در رتبه نهم، 
سرمايه گذاري مستقيم با 0.2 درصد سهم از تسهيالت، 
مانده 8 همت و رشد 2.3 درصدي در رتبه دهم و استصناع 
با س��هم نزديك به صفر درصد، مانده 4 ميليارد تومان 
و رش��د 50- درصدي در 4 ماه در رتبه آخر قرار داش��ته 
است.  بررسي آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري 
كشور حاكي از آن است كه مبلغ كل تسهيالت اعطايي 
در پايان تيرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 
رشد بيش از 6 درصدي داشته است. بررسي جديدترين 
آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور در پايان 
تيرماه 1401 نشان مي دهد كه مانده تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري 37629 هزار ميليارد ريال 
بوده كه نسبت به اسفند س��ال 1400 كه 35408 هزار 
ميليارد ريال بود 6.3 درصد افزايش يافته است. همچنين 
تسهيالت قرض الحس��نه 9.5 درصد از كل تسهيالت 
اعطايي بانك ها و موسس��ات اعتباري قرض الحسنه را 
تشكيل داده و حجم عمده عملكرد تسهيالتي بانك ها 
مربوط به مرابحه با 35.7 درصد و فروش اقساطي با 16.2 
درصد است. به لحاظ عددي در پايان سال تيرماه 1401 
معادل 3592 هزار ميليارد ريال از كل تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده 
كه اين ميزان نس��بت به اسفند ماه سال قبل كه 3091 
هزار ميليارد ريال بوده، 16.2 درصد رشد نشان مي دهد.

 جه�ش ۳۰ه�زار ميلي�ارد تومان�ي بدهي 
بانك ه�ا ب�ه بانك مرك�زي در ۱ م�اه به دليل 

افزايش نرخ سپرده قانوني
بدهي بانك ها به بانك مركزي از ابتداي سال تا پايان تيرماه 
در مجموع 29 هزار و 930 ميليارد تومان افزايش يافته كه 
همه اين رقم در تيرماه رقم خورده است، اما چرا يك باره در 
تير ماه حدود 30 هزار ميليارد تومان به بدهي بانك ها به بانك 
مركزي اضافه مي شود؟ از اين ارقام، 27 هزار و 710 ميليارد 
تومان متعلق به بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري 
است. بدهي بانك هاي دولتي تجاري به بانك مركزي تقريبًا 
ثابت بوده و بدهي بانك هاي تخصصي دولتي هم 2 هزار و 
190 ميليارد تومان رشد داشته است، بنابراين بخش عمده 
اين رشد حدود 30 هزار ميليارد توماني متعلق به بانك هاي 
خصوصي و موسسات اعتباري است. پيگيري از بانك مركزي 
نشان مي دهد علت اصلي رشد بدهي بانك هاي خصوصي 
به بانك مركزي در تير ماه افزايش نرخ سپرده قانوني 6 بانك 
بوده است. براساس ضوابط بانك مركزي در راستاي كنترل 
مقداري ترازنامه بانك ها، در صورتي كه بانكي به مدت 3 ماه 
يا يك فصل از حدود تعيين شده در رشد ترازنامه فراتر برود، 
مشمول افزايش نرخ سپرده قانوني تا 13 درصد مي شود. 
البته بر اس��اس مجوزي كه بانك مرك��زي در مردادماه از 
شوراي پول و اعتبار دريافت كرد، سقف نرخ سپرده قانوني 
تا 15 درصد هم قابل افزايش اس��ت. در همين راس��تا، در 
صورتي كه بانكي كه مش��مول افزايش نرخ سپرده قانوني 
شده است، نتوانسته باشد تا پايان تيرماه، حدود تعيين شده 
براي تأديه س��پرده قانوني نزد بانك مركزي را انجام دهد، 
مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهي بانك به بانك 
مركزي منظور مي شود. به عنوان مثال اگر بانكي مشمول 
افزايش نرخ سپرده قانوني به 13 درصد شده باشد و رقمي 
كه بايد نزد بانك مركزي به عنوان سپرده قانوني بگذارد، 2 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته باشد، در صورتي كه اين 
رقم را تا پايان تيرماه نزد بانك مركزي سپرده گذاري نكرده 
باشد، اين 2 هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي بانك به بانك 

مركزي حساب مي شود. بنابراين بخش عمده رشد 29 هزار 
و 930 ميليارد تومان افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در تيرماه امسال، ناشي از اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 
مركزي نبوده و صرفاً به دليل افزايش نرخ سپرده قانوني آنها 
نزد بانك مركزي و عدم تأمين و تأديه مبلغ مذكور نزد بانك 
مركزي بوده است، بنابراين اين پديده نشان دهنده افزايش 
اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي نيست و بيانگر 

تشديد ناترازي بانك ها نيست.

 وضعيت بانك هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، بررسي ميزان تسهيالت پرداخت شده در 
بانك هاي تجاري كشور در پايان نخستين ماه تابستان 1401 
نشان مي دهد كه 12.1 درصد از وام هاي بانك هاي تجاري 
قرض الحسنه بوده كه با افزايش 9.5 درصدي نسبت به پايان 
سال قبل، از رقم 868 هزار ميليارد ريال به رقم 950 هزار 
ميليارد ريال رسيده است. در بانك هاي تجاري كشور، سهم 
عمده تسهيالت پرداختي مربوط به مرابحه به ميزان 33.3 
درصد است كه رقم آن از 2259 هزار ميليارد ريال در پايان 
سال قبل به رقم 2621 هزار ميليارد ريال در پايان تيرماه 
امسال رسيده است كه بيان گر رش��د 16 درصدي در اين 
مدت است. همچنين در اين مدت، 18.9 درصد تسهيالت 
بانك ه��اي تجاري به رقم 1489.3 ه��زار ميليارد ريال به 
تسهيالت فروش اقساطي اختصاص داشته كه اين رقم در 

اسفندماه سال قبل 1529 هزار ميليارد ريال بوده است.

 وضعيت بانك هاي تخصصي
همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت 
تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان تيرماه امسال نشان 
مي دهد كه 12.1 درصد تسهيالت اعطايي به ميزان 950 
هزار ميليارد ريال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده كه 
اين رقم در پايان س��ال قبل 868 هزار ميليارد ريال بود كه 
با افزايش 9.5 درصدي همراه بوده است. بزرگ ترين بخش 
تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي تخصصي كشور مربوط 
به فروش اقس��اطي مي ش��ود به نحوي كه در پايان تيرماه 
امسال تسهيالت فروش اقس��اطي با افزايش 5 درصدي از 
رقم 1881 هزار ميليارد ريالي در پايان س��ال قبل به رقم 
1975 هزار ميليارد ريال در پايان تيرماه 1401 رسيده است. 
بانك هاي تخصصي در بخش مشاركت مدني تسهيالت قابل 
توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه 21.6 درصد كل منابع 
تسهيالتي اين بانك ها در پايان تيرماه سال 1401 به ميزان 
1213 هزار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.

 وضعيت بانك هاي غيردولتي 
و موسسات اعتباري

در بخش بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز 9.7 
درصد تسهيالت پرداخت شده در پايان تيرماه سال جاري به 
ميزان 2346 هزار ميليارد ريال به عنوان قرض الحسنه و 41 
درصد كل اعتبارات ارايه شده به متقاضيان در بخش مرابحه 

به رقم 9904 هزار ميليارد ريال بوده است.
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ماموريت هاي جديد
به بانك مركزي

رييس جمه��وري ب��راي 
رسيدن به دو هدف اصلي 
رش��د اقتصادي و كاهش 
ت��ورم، 10 ماموري��ت را 
براي بانك مركزي تعيين 
ك��رده اس��ت ام��ا بايد از 
روش هاي باكيفيت تري 
براي رس��يدن به اهداف 
مورد نظر اس��تفاده كرد. به نظر مي رسد وظايفي 
كه روز گذشته از سوي رييس جمهوري براي بانك 
مركزي مشخص شد، در راستاي تحقق چند هدف 
اصلي رشد اقتصادي مناسب و كاهش تورم است تا 

كشور بتواند از تورم فزاينده رها شود.
ماموري��ت مورد تاكي��د رييس جمه��وري براي 
رس��يدن به اين دو هدف تعيين شده است، البته 
همه اين موضوعات و ماموريت ها قبال هم مطرح 
بود و اينها سرفصل هايي است كه از شروع تحريم 
اقتصادي از س��ال 1390 به گوش مي رس��د. در 
اين ميان آنچه اهميت بيش��تري دارد راه حل ها، 
ابزارها و متخصصاني است كه بتوانند اين اهداف 
را محقق كنند. در اين راس��تا بهتر است كه بانك 
مركزي تي��م مديريتي و كارشناس��ي خودش را 
تقويت كند تا فضاي تخصصي بهتري را نسبت به 
گذشته در زمينه سياست هاي پولي شاهد باشيم.

در درجه دوم بايد دس��تورالعمل ها و آيين نامه ها 
متناس��ب با ش��رايط اقتصادي و در مدت زماني 
كوتاه اصالح و اعداد و هدف گذاري ها به روزرساني 
ش��ود. مي توان به دس��تورالعمل تامين سرمايه 
در گردش بنگاه ها، آيين نامه اش��خاص مرتبط و 
كنترل س��قف ترازنامه بانك ها اشاره كرد كه بايد 
هر ش��ش ماه يك بار بر اساس نياز كشور بازبيني 
ش��ود. نكته مهم اين اس��ت كه بايد از روش هاي 
باكيفيت تر براي رس��يدن به اهداف مان استفاده 
كنيم. يعني اگر چه همه اي��ن ماموريت ها گفته 
ش��د اما بايد مشخص ش��ود كه نحوه دسترسي 
بنگاه هاي اقتصادي به ويژه بنگاه هاي متوس��ط و 
كوچك به سرمايه در گردش آن هم در اين شرايط 
اقتصادي و با سياس��ت هاي در پيش گرفته شده، 
چيست؟ كاهش رش��د نقدينگي قطعا سياستي 
بوده كه هميش��ه توصيه مي كرديم و برقرار بوده 
است اما كاهش رشد نقدينگي اگر بخش توليد را 
بخواهد نابود كند يا انقباض در بخش هاي توليدي 
ايجاد كند، اثر ركودي شديدتري را دارد و به نظر 
مي رس��د كه مدل هاي تامين سرمايه در گردش 
بايد به وضوح مشخص تر باشد كه چيست و كدام 
بخش ها، با چه حجمي، چه هدفي، چه عقودي و با 
چه نرخ و سررسيدي حمايت مي شوند؟ به عبارت 
ديگر بايد س��نجش پذير باش��د. بايد از سه عنصر 
نيروي متخصص بيشتر، اصالح مستمر فرآيندها 
و استفاده از روش هايي كه در عمل بتواند دو هدف 

مذكور را پوشش دهد، استفاده شود.

۵۴ هزار ميليارد تومان 
از بدهي دولت قبل تسويه شد

بررس��ي گزارش پنج ماهه نش��ان مي دهد دولت 
همزمان با تس��ويه 54 هزار ميليارد توماني بدهي 
دولت قبل توانس��ته در ايجاد درآمده��اي پايدار 
به خوب��ي عمل كن��د؛ موضوع��ي ك��ه در بهبود 

شاخص هاي كالن اقتصادي اثرگذار خواهد بود.
به گزارش س��ازمان برنامه بودج��ه، آمار عملكرد 
متغيره��اي اصل��ي پنج ماه��ه اول س��ال 1401 
نش��ان دهنده تكيه دولت به درآمده��اي پايدار و 
پرهيز از استقراض از بانك مركزي است؛ رويكردي 
كه آدرس ادامه ش��يب نزولي تورم در ماه هاي آتي 

را مي دهد.
در پنج  ماهه ابتدايي سال منابع درآمدي دولت به 
412 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 
گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهاي 
عمومي به عنوان پايدارتري��ن جزو منابع دولت، با 
66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار ميليارد تومان 

رسيده است.
بر اين اساس با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي 
به ج��اي افزايش بار مالياتي بخ��ش مولد اقتصاد، 
ميزان درآمدهاي مالياتي هم رش��د قابل مالحظه 
73 درصدي داش��ته و به 200 هزار ميليارد تومان 

رسيده است.
در اين مدت وص��ول درآمدهاي نفتي 700 درصد 
رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده هاي نفتي 
به رقم 114 هزار ميليارد تومان رس��يده است. اين 
آمار نشان مي دهد كه دولت سيزدهم هم توانسته 
نس��بت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند هم 
اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي 
موفقيت دولت در دور زدن تحريم هاي نفتي است.

دولت در كنار تالش براي اداره كشور و ايجاد رونق 
اقتصادي ب��ا ابزارهاي غير تورمي همچنان مجبور 
به آوارب��رداري و بازپرداخت بدهي هاي س��نگين 
ايجادشده در دولت قبل است.  در پنج ماه نخست 
تملك دارايي هاي مالي كه بيشتر ناشي از بازخريد 
اوراق منتشرشده قبل است 251 درصد رشد كرده 
به عبارت ديگر دولت سيزدهم در پنج ماهه نخست 
امسال 55 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت قبل را 

تسويه كرده است.
اين در حالي است كه در همين مدت انتشار منابع 
حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي يا همان انتشار 
اوراق بيش از 51 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت؛ 
يعني دولت اعتقادي به آينده فروشي و ايجاد بدهي 
سنگين براي آيندگان ندارد و برنامه خود را مبتني 

بر افزايش درآمدهاي پاك و پايدار پيش مي برد.

جزييات تفكيك حساب هاي 
تجاري از غيرتجاري

معاون نظارت بانك مركزي ايجاد ش��فافيت در نظام 
اقتصادي كش��ور را ه��دف بانك مرك��زي از تفكيك 
حس��اب هاي تجاري از غيرتجاري عنوان كرد و گفت: 
صاحبان حس��اب هاي تجاري مش��وق هاي ويژه اي 
دريافت مي كنند. اخيراً بانك مركزي دستورالعملي را 
با عنوان دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و 
خدمات بانكي مرتبط با آن تصويب و به ش��بكه بانكي 
كشور ابالغ كرده است. با توجه به اهميت اين موضوع كه 
براي نخستين بار در كشور فرآيند تفكيك حساب هاي 
بانكي تجاري از غيرتجاري را هدف قرار داده است، دكتر 
ابوذر سروش معاون نظارت بانك مركزي در گفت وگويي 
به تش��ريح مزاياي تفكيك حس��اب هاي تج��اري از 

حساب هاي غيرتجاري پرداخته است.
به گفت��ه معاون نظارت��ي بانك مرك��زي هدف بانك 
مركزي از تفكيك حس��اب هاي تجاري از غيرتجاري 
ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي كشور است ضمن آنكه 
مشوق هايي همچون افزايش سقف نقل و انتقال پول 
به صورت غيرحضوري و كاهش حد نصاب بازگش��ت 
چك هاي قبلي براي صدور دس��ته چك جديد براي 
اين دسته از دارندگان حساب ها پيش بيني شده است، 
مضافًا صاحبان حساب هاي تجاري ديگر الزم نيست 
ت��ا براي نقل و انتقاالت بيش از دو ميليارد ريال خود به 
بانك مس��تند ارايه كنند، بلكه بانك ها فقط براي نقل 
و انتق��االت باالتر از مبلغ 10 ميليارد ري��ال بايد از اين 
اشخاص مستندات مطالبه كنند. مشروح اين گفت وگو 

را در ادامه بخوانيد: 
حساب تجاري، نوعي حس��اب سپرده بانكي است كه 
اش��خاص براي فعاليت هاي تجاري خود ما اس��تفاده 
مي كنند. انتظار مي رود كه دريافت ها و پرداخت هاي 
مربوط به اين حس��اب ها منعكس كننده كسب و كار 
اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقي از هر نوعي 
كه باش��ند از جمله انتفاعي يا غيرانتفاعي/تجارتي يا 
غيرتجارتي/دولتي يا غيردولتي/مس��ووليت محدود، 
سهامي عام يا سهامي خاص و غيره، حكم واحدي وجود 
دارد مبني بر اينكه همه انواع حساب هاي سپرده بانكي 
اين اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب 
تجاري محسوب مي ش��وند. در اين ميان ممكن است 
گروهي از اشخاص حقوقي مشمول معافيت هاي مالياتي 
باشند، ولي اين موضوع تاثيري در وضعيت حساب هاي 
اش��خاص حقوقي ندارد و هماطور كه بيان ش��د همه 

حساب هاي آنها تجاري محسوب مي شوند.
در رابطه با اشخاص حقيقي شرايط متفاوت است. بانك 
مركزي در مقرراتي كه اخيراً در رابطه با شرايط و ضوابط 
ناظر بر حسابه اي تجاري تصويب و به شبكه بانكي ابالغ 
كرده است همه حس��اب هاي اشخاص حقيقي را غير 
تجاري قلمداد مي كند مگر آنكه سازمان امور مالياتي 
كشور يك يا چند حساب س��پرده بانكي يك فرد را به 
عنوان حساب تجاري به بانك مركزي اعالم كرده باشد. 
از آنجايي كه صاحبان كسب و كار همگي به موجب قانون 
بايد نزد سازمان امور مالياتي كشور داراي پرونده مالياتي 
و شماره اقتصادي باش��ند، بنابراين، اين اشخاص بايد 
اطالعات حساب هاي تجاري خود را به روش هايي كه در 
نظر گرفته شده به سازمان امور مالياتي كشور اعالم كنند 
تا آن حساب ها مشمول شرايط در نظر گرفته شده گردند. 
ساير حس��اب هاي صاحبان كس��ب و كار و نيز تمامي 
حساب هاي اشخاص مزدبگير كه به صورت خويش فرما 
فعاليت اقتصادي ندارند، همگي غيرتجاري هستند. اين 
اشخاص به دو طريق مي توانند حساب هاي مورد نظر 
خود را به حساب تجاري تبديل كنند. در روش نخست، 
اشخاص مزبور مي توانند با مراجعه به درگاه هاي تعيين 
شده توسط سازمان امور مالياتي كشور، شماره حساب يا 
حساب هاي تجاري خود را اعالم كنند. معمواًل سازمان 
امور مالياتي كش��ور در هنگام تكميل اظهارنامه هاي 
مالياتي شماره حساب هاي تجاري صاحبان كسب و كار 
را از آنها استعالم مي كند و بنابراين افراد مي توانند از همان 
درگاه، ش��ماره حساب هاي تجاري خود را اظهار كنند. 
پس از اظهار مؤديان، سازمان امور مالياتي كشور صحت 
اطالعات حساب و تعلق آن به مودي را از سامانه سياح 
بانك مركزي استعالم مي كند و در صورت تاييد، مراتب 
را به صورت سيس��تمي به بانك مركزي اعالم مي كند. 
بانك مركزي نيز شماره حس��اب دريافتي را به صورت 
سيستمي به بانك عامل براي تغيير وضعيت به حساب 
تجاري، اعالم مي كند؛ بنابراين همه حساب هاي اعالمي 
از سوي س��ازمان امور مالياتي كشور تجاري مي شوند. 
البته به استثناي حساب هاي اشخاص خارجي داراي 
كس��ب و كار كه مجوز كار يا سرمايه گذاري در كشور را 
از مراجع ذي صالح دريافت نكرده باشند. بانك مركزي 
اجازه تجاري شدن حس��اب هاي اشخاص خارجي كه 
مجوز هاي الزم را در اختي��ار ندارند به بانك هاي عامل 
نمي دهد. به اين اشخاص يك سال فرصت داده شده تا 
مجوز كار يا سرمايه گذاري اخذ و سپس حساب خود را 
تجاري كنند. در روش دوم، افراد مي توانند به بانك هاي 
عامل مراجعه و اطالعات حساب هاي خود نزد آنها را كه 
مي خواهند به حساب تجاري تبديل شود اعالم كنند. 
در اين حالت صاحبان كس��ب و كار بايد شماره پرونده 
مالياتي خود را نيز به متصديان بانكي اعالم كنند. بانك 
عامل پس از ارسال سيستمي اطالعات به سازمان امور 
مالياتي كشور از مسيري كه بانك مركزي تدارك ديده 
است و دريافت تاييديه از آن سازمان، مي تواند حساب 
معرفي شده را تجاري كند. بانك مركزي با هدف تسهيل 
معامالت و مبادالت تجاري اشخاص و همچنين افزايش 
ش��فافيت در تراكنش هاي بانكي كه از طريق تفكيك 
حساب هاي سپرده تجاري از غيرتجاري حاصل مي شود، 
مشوق هاي متعددي را براي صاحبان اين حساب ها در 
نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف 
نقل و انتقاالت غيرحضوري تمامي حساب هاي اشخاص 
حقيقي در يك بانك از طريق ابزار هايي نظير همراه بانك 
و اينترنت بانك روزانه يك ميلي��ارد ريال و ماهانه پنج 
ميليارد ريال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقيقي 
براي تراكنش هاي باالتر از حدود مذكور بايد به صورت 

حضوري به بانك مراجعه كنند.

بيشازيكسومتسهيالتبانكهابهواممرابحهياخريد18درصدياختصاصيافتهاست

ارزشدالردربازارجهانيبهباالترينرقمدر20سالاخيررسيد

افزايش مطالبات معوق و بدهي بانك ها به بانك مركزي 

ارزش هر يورو به كمتر از يك دالر كاهش يافت
گروه بانك و بيمه | نرخ دالر در بازار آزاد روز دوشنبه، 14 
شهريورماه به 30010 تومان رسيد و با اعالم هر اونس طال 
به قيمت 1715 دالر، سكه به 13ميليون و 850 هزار تومان 
معامله شد.  به دنبال كاهش ارزش يورو در بازارهاي جهاني 
به كمتر از دالر، در بازار ايران نيز ارزش يورو در صرافي هاي 
بانكي كمتر از دالر شده است.هر يورو در صرافي هاي بانكي 
با 151 تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ 28 
هزار و 290 تومان معامله شد.هر دالر نيز در صرافي هاي 
بانكي با 35 تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با 
نرخ 28 هزار و 587 تومان به فروش رس��يد. قيمت خريد 
هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 28 هزار و 302 تومان و 
نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 9 تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 28 هزار و 
291 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 548 تومان بود، اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 160 
تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 416 تومان اعالم شد.

همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
26 هزار و 737 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 26 هزار 
و 861 تومان معامله شد.  قيمت سكه طرح جديد )دوشنبه، 
14 ش��هريورماه( بدون تغيير نس��بت به روز گذشته 13  
ميليون و 850 هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي 

طرح قديم نيز 13 ميليون و 200 هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم سكه هفت ميليون و 950 هزار تومان، ربع  
سكه چهار ميليون و 950 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 
ميليون و 950 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 267 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 491 
هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال نيز به يك هزار و 

711 دالر و 77 سنت رسيد.

 آغاز معامالت توافقي دالر با نرخ 
۲۸ هزار تومان

معامالت توافقي دالر در بازار ارز )دوشنبه ، 14 شهريورماه( 
در كانال قيمتي 28 هزار تومان كار خود را آغاز كرد.در آغاز 
به كار فعاليت بازار توافقي ارز، دالر با قيمت 28 هزار و 500 

تومان و با حجم 20 هزار دالر معامله شد. 
معامالت توافق��ي دالر در روز كاري گذش��ته معامالتي 
)يكشنبه، 13 ش��هريورماه( كار خود را با 28 هزار و 450 
تومان آغاز كرده بود و در پايان با نرخ 28 هزار و 850 تومان 
به كار خود پايان داد. حجم معامالت روز گذشته 15 ميليون 

و 779 هزار و 700 دالر بود

 باالترين رشد دالر در ۲۰ سال گذشته 
دالر در برابر سبدي از همتايان خود در روز دوشنبه )پنجم 
سپتامبر( به باالترين ارزش خود در 20 سال گذشته رسيد، 
اس��ترلينگ و يورو بزرگ ترين بازنده ها بودند زيرا توقف 
عرضه گاز روس��يه از خط لوله اصلي آن به اروپا نگراني ها 
را در مورد قيمت و رشد انرژي برانگيخته است. به گزارش 
اكونوميك، يورو در معامالت اوليه آس��يا به 0.9901 دالر 
رسيد كه كمي باالتر از 0.99005 دالر در ماه گذشته بود 
و پوند به كمترين ميزان 1.1458 دالر نزديك شد. روسيه 
ضرب االجل شنبه براي از س��رگيري جريان از خط لوله 
نورد استريم را به دليل نشت نفت در يك توربين لغو كرد 
كه همزمان با اقدام وزراي دارايي گروه هفت بود كه سقف 
قيمت نفت روسيه را اعالم كردند. به طور مشابه، پوند نيز 
به دليل نگراني در مورد افزايش هزينه هاي انرژي كاهش 
يافته اس��ت. ليز تراس، وزير امور خارجه بريتانيا در آخر 
هفته گفت: اگر همانطور كه انتظار مي رود، نخست وزير 
بعدي بريتانيا شود، اقدامات فوري را براي مقابله با افزايش 
صورت حس��اب هاي انرژي و افزايش عرضه انرژي انجام 
خواهد داد. ين با 140.32 در هر دالر، نزديك به پايين ترين 
سطح 24 سال اخير تحت فشار قرار گرفت. دالر استراليا، 
حساس به ريس��ك 0.4 درصد كاهش يافت و نزديك به 
پايين ترين سطح هفت هفته اي خود در 0.6782 دالر بود.

ش��اخص دالر امريكا به باالترين حد خود در دو دهه اخير 
و باالي 110.08 رسيد.ويش��نو وارات��ان، رييس اقتصاد و 
استراتژي بانك ميزوهو در سنگاپور گفت: »به نظر مي رسد 

افزايش ريسك ژئوپليتيكي و در نتيجه شوك هاي نامطلوب 
تقاضاي جهاني احتماالً تأثيرات غالب خواهد بود. شوك هاي 
نامطلوب تقاضا در يك محيط ژئوپليتيكي بسيار نامطلوب 
احتماالً تقاضاي مطمئن براي دالر امريكا را تحريك مي كند 
و منعكس كننده آن خواهد بود. ارزهاي اروپايي شايد بدترين 
ضربه را خواهند خورد«. افزايش نرخ هاي بزرگ در اين هفته 
اعالم مي شود و بازارها با احتمال 75 درصد افزايش 75 واحد 
پايه در اروپا و تقريبا 70 درصد احتمال افزايش 50 واحدي در 
استراليا را پيش بيني كرده اند. قراردادهاي آتي صندوق هاي 
فدرال رزرو حاكي از احتمال 57 درصدي افزايش 75 واحدي 
است. در ساير نقاط آسيا، دالر در برابر يوان فراساحلي 0.3 
درصد افزايش يافت و به 6.9384 رسيد زيرا نگراني ها در مورد 
اقدامات قرنطينه كوويد-19 در اين كشور ادامه دارد. مركز 
فناوري جنوبي چين در شنژن گفت: از روز دوشنبه اقدامات 
محدودكننده ضد ويروسي را اتخاذ خواهد كرد، در حالي كه 
چنگدو از تمديد محدوديت هاي قرنطينه خبر داد زيرا اين 

كشور با شيوع جديدي دست و پنجه نرم مي كند.

 قيمت طال ثابت ماند
قيمت طال دوشنبه )5 سپتامبر( پس از جهش 1.2 درصدي 
در جلسه قبل ثابت بود زيرا سرمايه گذاران محتاط روي 
مس��ير افزايش نرخ فدرال رزرو امريكا به دنبال داده هاي 
ش��غلي متفاوت تمركز كردند. بهاي هر اونس طال با 2.8 
درصد كاهش به 1709 دالر و 70 س��نت رسيد و قيمت 
طالي امريكا نيز با 0.16 درصد كاهش به 1710 دالر و 70 

سنت رسيد. به نظر مي رسد فدرال رزرو به افزايش شديد 
نرخ بهره در ماه هاي آينده براي كاهش تورم پايبند است اما 
افزايش بيكاري در اياالت متحده و كاهش رشد دستمزد، 
معامله گران را ش��رط بندي كرده اس��ت كه هزينه هاي 
استقراض در سال آينده ممكن است به اندازه پيش بيني هاي 
قبلي باال نرود. كارفرمايان اياالت متحده در ماه اگوس��ت 
بيش از آنچه انتظار مي رفت، نيرو استخدام كردند اما رشد 
متوسط دستمزد و افزايش نرخ بيكاري به 3.7 درصد نشان 
داد كه بازار كار شروع به كاهش كرده است. نرخ بهره باالتر 
هزينه فرصت نگهداري شمش غير بازده را افزايش مي دهد و 
دالر را تقويت مي كند. شاخص دالر 0.1 درصد كاهش يافت 
كه پيش از اين به اوج خود در 20 سال گذشته رسيده بود.

شوراي سرمايه گذاري جهاني پالتين دوشنبه اعالم كرد 
كه محموله هاي قوي ت��ر از حد انتظار پالتين به چين در 
نيمه اول س��ال باعث كمبود در ساير نقاط شده است زيرا 
عرضه ناش��ي از معادن و بازيافت كاهش يافته اس��ت. بر 
اساس گزارش رويترز، دارايي هاي اس پي دي آر گلد تراست، 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طال در 
جهان، از 973.37 تن در روز پنجشنبه به 973.08 تن در 
روز جمعه كاهش يافت. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي 
هر اونس نقره ثابت و به 18.03 دالر در هر اونس بود، پالتين 
0.2 درصد كاهش يافت و به 833.34 دالر رسيد و پاالديوم 
0.3 درصد كاهش يافت و به 2015 دالر و 81 سنت رسيد.

 اعتماد سرمايه گذران منطقه يورو 
ركورد معكوس زد!

پيش بيني مي شود كه اعتماد سرمايه گذاران منطقه يورو 
در ماه س��پتامبر كاهش بيش��تري ثبت كند. به گزارش 
اكونوميك، در گزارش جديد مش��خص شد كه شاخص 
اطمينان سرمايه گذاران سنتيكس )Sentix( در منطقه 
يورو در ماه سپتامبر به كاهش خود ادامه مي دهد. شاخص 
اعتماد س��رمايه گذاران رق��م منف��ي 31.8 را ثبت كرد 
كه از منفي 25.2 در آگوس��ت كاهش يافته اس��ت.طبق 
بررسي ها، رقم سپتامبر منفي 27.5 پيش بيني مي شود.

شاخص وضعيت فعلي از منفي 16.3 در آگوست به منفي 
26.5 در سپتامبر، در حالي كه شاخص انتظارات از منفي 
33.8 در آگوست به منفي 37 در سپتامبر كاهش يافت. در 
اين گزارش آمده اس��ت: »هرگز در بيش از 20 سال تاريخ 
بررسي اين شاخص، به استثناي بحران مالي در سال 2008، 
ارزيابي هاي سرمايه گذاران از اقتصاد منطقه يورو تا اين حد 

ضعيف نبوده است«.

عباس دادجوي توكلي 



س��هام عدالت يكي از انواع يارانه اس��ت كه دولت 
نهم از طريق ش��ركت هاي تعاوني عدالت اس��تاني 
به مش��موالن واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت 
را گس��ترش س��هم بخش تعاون در اقتص��اد ايران 
اعالم كرد. طرح اوليه »س��هام عدالت« بر اين مهم 
استوار شد كه بخش��ي از سهام شركت هاي دولتي 
مشخص، به قش��ر هاي كم درآمدتر فروخته شود. 
اين طرح هدف نهايي اش ارتق��اي كيفيت زندگي 
اقشار كم درآمد بود آيين نامه اجرايي افزايش ثروت 
خانوار هاي ايراني از طريق گس��ترش سهم بخش 
تعاون براس��اس توزيع س��هام عدالت را در تاريخ ۹ 
بهمن ۸۴ و پس از اصالح متن اوليه كه خود در ۲۳ 
آبان ۸۴ مصوب هيات وزيران شده بود، به تصويب 

اين هيات رسيد. 
تصويب اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت 
در تاريخ ۲۳ آب��ان ۱۳۸۴ نش��ان از تصميم قاطع 
دولت بر اجراي اين داشت و سهام مزبور پيش از آغاز 
سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادي از مشموالن 
طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاري سهام عدالت 
به برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان 
بهزيس��تي و رزمندگان بيكار فاقد ش��غل تقسيم 
ش��د و برگه هايي به عنوان برگه سهام عدالت نيز به 
مشموالن طرح س��هام عدالت داده شد. ارزش اين 
برگه ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود كه بعد به 
يك ميليون تومان افزايش يافت. قرار بود كه براي 
گروه هاي كم درآمد، نيمي از قيمت هر سهم تخفيف 
داده شود و نيمي ديگر نيز به مدت ده سال از محل 

سود شركت بازپرداخت شود.

سهامعدالتوخصوصيسازي
تا پيش از اجراي طرح سهام عدالت خصوصي سازي 
بس��يار كند پيش مي رفت و آمار ها نش��ان مي دهد 
كه نزديك به س��ه ه��زار ميليارد تومان از س��هام 
شركت هاي دولتي تا آن زمان واگذار شده بود، ولي 
ارزش س��هام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و 
۳۰۰ ميليارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد 
از تفس��ير تاز ه اي كه از اصل ۴۴ قانون اساسي شد، 
دولت اجازه يافت تا ۸۰ درصد س��هام كارخانجات، 
بنگاه ه��اي بزرگ دولت��ي را به بخ��ش خصوصي 
و تعاون��ي واگذار كند ك��ه تا آن زم��ان بنابر قانون 
اساس��ي بايد در اختيار دولت مي بود. با تفس��يري 
كه از اصل ۴۴ ص��ورت گرفت دول��ت اجازه يافت 
تا سهام ش��ركت هاي بزرگ نظير خودروسازي ها، 
فوالد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، كشتيراني، 
نيروگاه ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار كند. با اين 
مجوز تازه، واگذاري ها ش��ركت هاي دولتي سرعت 
گرفت هر چند كارشناسان اقتصادي مي گويند در 
اين مدت بخش عمد هاي از شركت ها به سازمان ها و 
نهاد هاي شبه دولتي و »خصولتي« واگذار شده است 
و سهم واگذار ش��ده به بخش خصوصي ناچيز بوده 
است. آمار نشان مي دهد كه تا پايان دولت محمود 
احمدي نژاد نزديك به ۱۰ درصد سهام شركت هاي 
دولتي به ش��به دولتي ها واگذار ش��ده. آمار نشان 
مي دهد كه بيشتر از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان سهام 
ش��ركت هاي دولتي در پانزده سال گذشته واگذار 
ش��د كه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان اين س��هام 

مربوط به سهام عدالت بود.

آزادسازيسهامعدالت
۹ ارديبهش��ت ۱۳۹۹ رهبر معظم انقالب اسالمي 
با صدور ابالغي��ه اي ضمن موافقت با درخواس��ت 
رييس جمهور براي آزادس��ازي س��هام عدالت و با 
اش��اره به نقش س��هام عدالت در گسترش عدالت 
اجتماعي و توانمندس��ازي خانواده هاي كم درآمد، 
موارد س��ه گانه اي را به عنوان ام��ور الزم الرعايه در 
اين واگذاري ها مورد تأكيد قرار دادند و خاطرنشان 
كردند: دولت هر چه زودت��ر اقدامات مقتضي را به 
عم��ل آورد تا مردم س��ريعتر از منافع س��هام خود 
بهره مند شوند. سبد س��هام عدالت تركيبي از ۶۰ 
ش��ركت بورس و فرابورس اس��ت و براي هر نفر از 
مجموع پورتفوي س��هام عدالت مبلغ يك ميليون 
تومان س��هام اختصاص داده شدهاس��ت؛ بنابراين 
س��هام عدالت متعلق به ش��ركت خاصي نيس��ت 
و مجموع س��بد س��هام در درصدي از ۶۰ شركت 
دولتي تعريف شده است كه سود و زيان شركت هاي 
مذكور به صورت علي السويه بين سهامداران تقسيم 
مي ش��ود. طبق قانون، دولت بايد سهام عدالت را از 
ابتداي س��ال ۹۵ آزاد مي كرد، ام��ا امكان دارد اين 
آزادس��ازي ماه ها بعد از پايان مهل��ت قانوني طول 
بكش��د و عماًل پرداخت س��هام عدالت به انتخابات 
يازدهم رياس��ت جمهوري نزديك خواهد شد. در 
مرداد ۱۳۹۵ س��يد جعفر س��بحاني مشاور رييس 
سازمان خصوصي س��ازي با تأكيد بر اينكه سودي 
كه در دولت گذش��ته بابت سهام عدالت به عد هاي 
از ش��هروندان پرداخ��ت ش��ده غيرقانون��ي بوده، 
مي گويد به هيچ عنوان س��ودي بابت سهام عدالت 
به ش��هروندان پرداخت نخواهد ش��د، بلكه تنها در 
پايان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازي اين سهام 
تعيين تكليف مي شود. در اوايل آذر ۱۳۹۵ سازمان 
خصوصي سازي اعالم كرد كه بعد از ده سال، تكليف 

سهام عدالت در س��ال آينده روش��ن مي شود و از 
پايان سال آينده سود سهام عدالت به دارندگان آن 
پرداخت خواهد شد. رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت ك��ه »از نظر ما طرح س��هام عدالت به انتهاي 
خود رسيده است و منتظريم با پايان يافتن مجامع، 
شركت هاي سرمايه پذير حساب هايشان را ببندند. 
او در عي��ن حال تأكيد كرده كه هن��وز »ابهام هاي 
مختصري درباره شناسايي مشموالن، سبد سهام، 
سازو كار هاي ساماندهي آن براي آزادسازي سهام 
عدالت وجود دارد.« براي حل اين مش��كل، دولت 
اليحه تهيه كرده است و قرار است آن را به مجلس 
بفرستد و پس از آن »تكليف سهام عدالت روشن تر 

مي شود.«

سودسهامعدالتچندبرابرشد؟
مشاور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر 
شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت همكاري الزم 
را انجام دهند، امكان دارد واريز امس��ال س��ود سهام 
عدالت ۱۴۰۰ طي دو مرحله مثال پايان پاييز ۱۴۰۱ و 
انتهاي زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود. پيمان حدادي 
درباره بازگش��ايي نماد ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني اش��اره كرد و افزود: در اين زمينه در ابتدا بايد 
زمان برگزاري مجامع ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت مشخص شود. وي اظهار كرد: با 
مشخص شدن تاريخ برگزاري مجامع توسط شوراي 
عالي بورس، سازمان بورس آمادگي برگزاي اين مجامع 
را دارد. حدادي با بيان اينكه پيش بيني مي شود سود 
سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصريح كرد: 
سهامداران سهام عدالت يك ميليون توماني حدود ۲ 
ميليون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار توماني در حدود 
يك ميليون و يكصد هزار تومان س��ود سهام عدالت 
دريافت خواهند كرد. مش��اور رييس سازمان بورس 

در امور س��هام عدالت در ارتباط با زمان اجرايي شدن 
سود سهام عدالت گفت: اگر شركت هاي سرمايه پذير 
سهام عدالت همكاري الزم را انجام دهند، امكان دارد 
برنامه ريزي به نحوي انجام شود كه واريز سهام عدالت 
ط��ي ۲ مرحله، مث��ال انتهاي پايي��ز ۱۴۰۱ و انتهاي 

زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

سهامعدالتبازماندگانبهكجارسيد؟
رييس سازمان خصوصي سازي گفت: مصوبه هيات 
دولت براي اختصاص س��هام عدالت به بازماندگان ۲ 
دهك تحت پوشش نهادهاي حمايتي منتظر تصويب 
نهايي دولت است. حس��ين قربانزاده در مورد آخرين 
وضعيت اختصاص س��هام عدالت ب��ه بازماندگان دو 
دهك كم درآمدي و تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
به كجا رسيد،  گفت: سهام عدالت تكميلي براي افراد 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان 
بهزيستي در دولت به تصويب رس��يد. بعد از آن يك 
ايراد حقوقي به آن مصوبه گرفته ش��د و براي رفع اين 
ايراد به معاونت حقوقي رييس جمهور ارجاع شد. وي 
گفت: در حال حاض��ر اين مصوبه در مرحله رفع ايراد 
حقوقي در معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري است، 
بعد از آن بايد دوباره دولت مصوب كند و براي اجرا به 
سازمان خصوصي سازي ابالغ شود. رييس كل سازمان 
خصوصي سازي با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي 
آمادگي دارد و افراد مشمول به تعداد ۳.۵ ميليون نفر 
بازمانده سهام عدالت از دو دهك كم درآمد شناسايي 
شده و اطالعات آنها موجود است. وي همچنين گفت: 
سهام دولت براي اختصاص به دو دهك كم درآمد هم 
شناسايي شده اس��ت و فقط منتظر مصوبه اصالحي 
دولت هستيم و اگر ايراد حقوقي به مصوبه رفع شود، 
مراحل اختصاص سهام عدالت به دو دهك كم درآمد 

آغاز مي شود.

رويداداخبار بازار سرمايه4   Tue. September 6. 2022  2304   سهشنبه 15 شهريور 1401    9 صفر 1444  سال نهم    شماره

سهامدارانچگونه
باتوثيقسهاموامبگيرند؟

س��ميه محمدي، مدير پروژه توثي��ق الكترونيك 
شركت سپرده گذاري مركزي به حاشيه هاي ايجاد 
شده از سوي سهامداران در خصوص توثيق سهام 
براي دريافت تس��هيالت بانكي اشاره كرد و اظهار 
داشت: موارد مطرح شده از سوي سهامداران مبني بر 
اينكه بانك ها در قبال توثيق سهام، وامي را پرداخت 
نمي كنند، منطقي نيس��ت و امكان ندارد كه فرد، 
سهام خود را به عنوان وثيقه بگذارد؛ اما هيچ گونه 
وامي را دريافت نكرده باش��د. وي خاطرنشان كرد: 
افرادي كه براي دريافت وام بانكي، به دنبال توثيق 
سهام خود هستند بايد فرآيند دريافت تسهيالت را 
به طور كامل انجام دهند و مراحل تعيين شده براي 
درياف��ت وام را تكميل كنند. محم��دي به فرآيند 
موج��ود بين بازار پول و بازار س��رمايه تاكيد كرد و 
ادامه داد: شرايطي مانند سن فرد )باالي ۱۸ سال(، 
ثبت نام در س��جام، معدل حساب، رتبه بندي افراد 
بر اساس تسهيالت دريافت شده به عنوان شرايط 
عمومي در بازار پول وجود دارد كه افراد بايد به آنها 
توجه كنن��د. محمدي گفت: فردي ك��ه به دنبال 
دريافت وام اس��ت بايد با توجه به حس��ابي كه در 
حساب بانك مورد نظر دارد معدلي را كسب كند تا از 
اين طريق بتواند باقي اقدامات مربوط به توثيق سهام 
را انجام دهد. مدير پروژه توثيق الكترونيك شركت 
سپرده گذاري مركزي خاطرنش��ان كرد: اينگونه 
نيست فردي كه صرفاً داراي اوراق بهادار است، بتواند 
به طور حتم آن را وثيقه قرار دهد و وام دريافت كند. 
وي اظهار داشت: گاهي در اين ميان سهامداري كه 
به دنبال توثيق سهام و دريافت وام است، سهام خود 
را نزد كارگزاري فريز ك��رده كه در اين صورت فرد 
نمي تواند دوباره سهام خود را براي دريافت وام وثيقه 
كند. محمدي تاكيد كرد: فردي كه به دنبال دريافت 
وام است، بايد سهامي را نزد بانك به عنوان وثيقه قرار 
دهد كه قابل معامله باشد، همچنين در اين ميان 
نمادهاي حق تقدم در اين پروژه نمي توانند به عنوان 
وثيقه گذاشته شوند. مدير پروژه توثيق الكترونيك 
شركت سپرده گذاري مركزي، وثيقه سهام را مكمل 
فرآيند تسهيالت دانست و اظهار داشت: فرد براي 
دريافت وام به جاي آنكه ضام��ن را نزد بانك ببرد، 
سهام را به عنوان وثيقه مي گذارد. وي خاطرنشان 
كرد: طبق قانون دس��تورالعمل وثيقه، وثيقه گذار 
ضمن ثبت وثيقه در سامانه بانك، درخواستي را به 
شركت سپرده گذاري ارايه مي دهد. محمدي ادامه 
داد: برخي از افراد فرآيند را رها مي كنند و پروسه را 
به طور كامل طي نمي كنند، در اين زمان ديگر قادر 
به دريافت وام نيستند. مدير پروژه توثيق الكترونيك 
شركت سپرده گذاري مركزي با تاكيد بر اينكه روش 
اعطاي وام بانك هاي مدنظر متفاوت با يكديگر است، 
گفت: شركت س��پرده گذاري به هيچ عنوان بدون 
درخواست وثيقه گير اقدامي را نمي تواند انجام دهد. 
وي تاكيد كرد: اگر ف��رد وام گيرنده در مدت  زمان 
مشخص اقدامات مربوط به بازپرداخت تسهيالت 
دريافتي را انجام ندهد و به تعهدات خود عمل نكند، 
بعد از اطالع رساني هاي الزم، درخواست فروش از 
سوي بانك به شركت سپرده گذاري ارسال و فروش 
دارايي انجام خواهد ش��د. محمدي اظهار داشت: 
شخص زماني كه براي دريافت وام وارد سامانه بانك 
مي ش��ود، بايد برخي از قوانين و مقرراتي را مانند 

وكالت نامه فروش با دقت كامل مطالعه كند.

عرضهامالكخودرويي
دربورسكاال

ماج��راي عرضه امالك ش��هرداري در بورس كاال 
تقريبًا به پاييز س��ال گذشته برمي گردد. جايي كه 
معاون مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري تهران در 
نخستين نشس��ت خبري با رسانه ها و كمي بعد با 
حضور در يك برنامه تلويزيوني از بازنگري در نحوه 
واگذاري امالك شهرداري و انجمادزدايي از اموال 
غيرمنقول تهراني ها سخن به ميان آورد. ناصر اماني، 
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه عرضه امالك و مستغالت شهرداري 
تهران در بورس كاال اقدام بسيار خوبي بوده، اظهار 
كرد: عرضه در بورس كاال مش��كالتي را كه در پي 
عرضه امالك به شكل غيرنقد و از طريق كارگزاران 
بروز پيدا مي كرد، برطرف مي كن��د. ناصر اماني با 
تاكيد اينكه عرضه امالك در بورس كاال محاس��ن 
زي��ادي دارد، تصريح كرد: هرچن��د عرضه امالك 
هنوز به ش��كل انبوه نيست اما شروع خوبي است و 
اميدواريم توسعه يابد و از اين پس امالك شهرداري 
از طريق بورس كاال عرضه شود. وي به زمينه هاي 
متعدد شهرداري تهران براي عرضه در بورس كاال 
اشاره كرد و گفت: شهرداري مي تواند اموال منقول 
و غيرمنقول خود را از اين طريق به فروش برساند. 
اموال شهرداري قابليت عرضه در بورس كاال را دارد 
البته شايد نوع آن با امالك متفاوت باشد. همچنين 
عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران در 
گفت وگويي با تاكيد بر ايجاد شفافيت در شهرداري با 
عرضه امالك در بورس كاال يادآور شد: عرضه امالك 
در بورس كاال، مي تواند زمينه را براي نظارت براي 
عملكرد فراهم كند كه در شفافيت  موثر خواهد بود. 
چنين اقدام هايي، بورس كاال را پر رونق تر مي كند. 
عرضه امالك و مس��تغالت در بورس كاال، اجازه 
مي دهد كه همه در توس��عه و آباداني شهر سهيم 
باشند و زمينه تحقق منابع غيرنقد نيز فراهم شود. 
بر اساس آنچه مطرح شد، عرضه امالك شهرداري 
در بورس كاال مي تواند، موجب افزايش شفافيت 
و انضباط مالي ش��ده و خون تازه اي به رگ هاي 
طرح هاي شهري تزريق كند. با اين وجود، عمق 
بخشيدن به عرضه امالك از مسير تازه ايجاد شده 
و س��نگيني كفه ترازو به نفع اين شيوه واگذاري 
نسبت به واگذاري تهاتري، يكي از اركان موفقيت 

در سياست كادر جديد مديريت شهري است.

عواملداخليوخارجي
رشدبورسرابهتاخيرانداخته

سنا| يك كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بازار 
سرمايه به ثبات سياسي و اقتصادي براي رشد نياز دارد كه 
اين مهم مي تواند با احياي برجام حاصل شود به بورسان 
گفت: از سمتي نبايد انتظار تاثير اقتصادي توافق هسته اي 
در كوتاه مدت باشيم و ممكن است بيش از يك سال به 
طول بينجامد. مصطفي صفاري در پاسخ به اين پرسش 
كه احياي برجام را براي شروع يك رشد جديد در بازار 
سرمايه را تا چه اندازه جدي مي بينيد، اظهار كرد: به نظر 
مي رس��د براي دو سال آينده، شاهد رونق بازار سرمايه 
باشيم زيرا برخي آمارها نشان مي دهد حوزه بورس با دو 
سال رونق و دو سال ركود مواجه بوده است، حال پس 
از گذشت ۲ سال ركود از ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ماه 
سال جاري، زمان آن رسيده تا بازار دو سال رونق خود را 
تجربه كند.وي با تاكيد بر اينكه بورس دماسنج اقتصاد 
است و شوك هاي سياسي و اقتصادي تاثير مثبت و منفي 
روي بازار مي گذارند، تصريح كرد: وجود تورم جهاني در 
دنيا، افزايش نرخ  بهره و همچنين فش��ار تورم ناشي از 
هزينه ها، همگي باعث شده اند تمامي بورس هاي دنيا 
با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم كنند. همچنين 
جنگ روسيه و اوكراين باعث شده قيمت حامل هاي 
انرژي، محصوالت و غالت باال ب��رود و تورمي را به كل 
اقتصاد تحميل كند. اما خيل��ي از اقتصادهاي دنيا به 
اش��تباه مي خواهند با افزايش نرخ بهره تورم موجود را 
مهار كنند. به گفته صفاري؛ نتيجه اين سياست غلط كه 
در دنيا به كار گرفته شده، ركود را به دنبال دارد. به طوري 
كه قيمت ها پايين نيامده و ركود همچنان وجود دارد. 
تاثير اين شاخص منفي را مي توان بر روي كاموديتي ها، 
كاال، فلزات و بورس هاي دنيا كامال مش��اهده كرد اين 
كارشناس با بيان اينكه بورس كشور نيز تاثيرپذير از اين 
اتفاقات است، بيان كرد: بخش صادرات محور كشور با 
قيمت هاي جهاني مواجه است و زماني كه قيمت جهاني 
كاهش ياب��د، در آمد آنها هم تحت تاثير قرار مي گيرد. 
وي با اشاره به اينكه دنيا به سمت ركود تورمي حركت 
مي كند، گفت: حاال كه سيكل مثبت اقتصاد كشور بايد 
شروع و بورس براي دو سال آينده مثبت شود، به دليل 
ش��وك هاي سياس��ي و اقتصادي داخلي و خارجي، با 
تاخير مواجه شده و خروج سرمايه همچنان وجود دارد. 
صفاري با بيان اينكه ثبات الزمه رشد است، گفت: ثبات 
در نرخ ارز و سياس��ت هاي اقتصادي، به بازار سرمايه 
كمك مي كند به طوري كه محدوديت هاي صادراتي 
كاهش يافت��ه، انتقال ارز آس��ان تر و هزينه مبادالت 
تجاري خارجي براي شركت هاي بورسي كمتر شده و 
رشد درآمدهاي بورسي را به دنبال دارد. وي پيش بيني 
كرد كه چه با برجام و چه بدون برجام، بازار سرمايه براي 
دو سال آينده، مثبت خواهد بود. صفاري خاطرنشان 
كرد: با نگاهي به حركت اقتصاد جهاني به سمت ركود 
تورمي، استراتژي درست براي سهامداران در پسابرجام 
سرمايه گذاري در شركت هايي است كه از نسبت قيمت 
به درآمد و همچنين روند درآمدزايي خوبي برخوردارند.

بورسكاال؛واكسنيبرايدرامان
ماندناقتصادازويروسداللي

كاال خبر| حس��ين محمودي اصل، كارشناس بازار 
س��رمايه اظهار كرد: قانون در خصوص ورود كاالها به 
بورس كاالي ايران، ش��فاف و روش��ن است و براساس 
ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، كاالهايي 
كه در بورس كاال پذيرش و عرضه مي ش��وند از شمول 
قيمت گذاري دولتي خارج مي ش��وند كه همين رويه 
طي سال هاي گذش��ته زمينه رشد توليد و تخصيص 
بهينه منابع و البته حذف داللي را فراهم آورده است. وي 
ادامه داد: در سمت مقابل، ورود كاالها به بورس كاال، در 
بازار آزاد و قيمت گذاري دستوري، همواره شاهد ورود 
واس��طه ها به فرآيند معامالت هستيم. براي نمونه در 
بحث فوالد، پتروشيمي، سيمان و همين اواخر چند مدل 
خودروي عرضه شده تا پيش از ورود به بورس كاال اين 
موضوع و توزيع رانت مشاهده مي شد اما به محض آنكه 
قيمت ها از شيوه دستوري خارج مي شود، تقاضاي كاذب 
فروكش كرده و بازار به س��مت تعادل حركت مي كند. 
وي افزود: مقايسه صنايع با يكديگر نشان مي دهد كه 
صنعت فوالد، فلزات، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي 
و همينطور سيمان كه وارد بورس كاال شده اند به جهت 
حذف واسطه ها جان گرفته اند و با عرضه هاي مستقيم 
اين محصوالت، دو قيمتي بودن بازار از بين رفته و اين 
امر سبب ش��ده منابع به توليد اختصاص يابد و زماني 
كه منابع به توليد رسيد و حاشيه سود توليد باال رفت، 
سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي، راه اندازي خطوط 
توليد و در نهايت رش��د توليد محقق ش��ده است. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه عنوان كرد: در صنايعي 
نظير خودروس��ازي كه قيمت گذاري دستوري اتفاق 
مي افتد شاهد هستيم كه رانت به واسطه ها رسيد و نه 
تنها حاشيه سود توليد كاهش پيدا كرد بلكه بخش توليد 
از كمبود نقدينگي به شدت آسيب ديد؛ در نتيجه اين 
امر صنعت خودرو با كاهش توليد مواجه شد. محمودي 
اصل تاكيد ك��رد: عرضه همه كااله��ا در بورس كاال 
مي تواند قيمت گذاري دستوري را حذف كند درحالي 
كه قيمت گذاري دستوري، مطلوب دالالن است و بايد 
برچيده شود تا همه منابع به توليد اختصاص يابد و ضمن 
افزايش توليد كه خود عامل جذب سرمايه گذاري هاي 
جديد و ورود منابع به بخش توليد است، ادامه فعاليت 
واحدهاي توليدي هم در زمينه سودآوري و هم تامين 
نقدينگي را توجيه پذير كند. به گفته اين كارشناس بازار 
سرمايه بايد تالش كرد ساير كاالها هم فرصت حضور 
در بورس كاال را داشته باشند. بورس كاال يعني رقابت و 
شفافيت؛ جايي كه شفافيت و رقابت در آن مطرح باشد 
اثري از داللي نخواهيم ديد چراكه دالل در فضاي آكنده 
از عدم شفافيت و رانت امكان فعاليت دارد نه در رقابت. 
وي در خاتمه با بيان اينكه سازوكار بورس كاال، اقتصاد 
كشور را در برابر داللي واكسينه مي كند، خاطرنشان 
كرد: با عرضه كاالها در بورس كاال، ويروس داللي و 
رانت خواري ريشه كن شده و در مرحله بعد، اقتصاد 

كشور در مقابل اين ويروس ها واكسينه مي شود.

»تعادل«گزارشميدهد

زير و بم سهام عدالت

بورسبينالمللبرمدارتكنولوژيهاينوينمالي
بهادر بيژني، مشاور رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل با بيان اينكه تصويب اعطاي 
مج��وز به بورس بين الملل در چن��د مرحله صورت 
مي گيرد، اعالم كرد: بر اساس قانون، اعطاي مجوز 
تأس��يس بورس ها بر عه��ده ش��وراي عالي بورس 
گذاشته شده است. در حال حاضر راه اندازي بورس 
بين الملل با قيد ش��روطي در هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق به تصويب رسيده و اكنون در مرحله 

موافقت شوراي عالي بورس قرار دارد.
وي توكنيزه ك��ردن و حضور ش��ركاي بين المللي 
در اي��ن ب��ورس را از جمل��ه ش��روط هيات مديره 
سازمان بورس برشمرد و گفت: برخي از موضوعات 
جدي��د در بازار س��رمايه همچ��ون توكنيزه كردن 
)tokenization( در ب��ورس بين المل��ل لحاظ 
ش��ده و گردانندگان اين بورس طي سال هاي آتي 
متعهد ش��ده اند كه توكنيزه كردن را در كسب وكار 
بورس بين الملل لحاظ كنند. بيژني با اشاره به اينكه 
حضور متولي داراي��ي )Custodian( بين المللي 
نيز از جمله شروط راه اندازي اين بورس است، گفت: 
راه اندازي ب��ورس بين الملل از جمل��ه اولويت هاي 
سازمان بورس در دوره رياست دكتر عشقي است و 
در همين راستا، سازمان بورس در فرآيند مذاكره با 
موسسان و شركاي خارجي بورس بين الملل ورود 
كرده و طي چند ماه گذشته مذاكراتي را با هيات هاي 
مختلف اروپايي و آس��يايي انجام داده اس��ت تا به 
شكل گيري اين بورس و پيدا كردن شركاي خارجي 
قدرتمند و معتبر كمك كند. مشاور رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در امور بين الملل با بيان اينكه 
راه ان��دازي بورس بين الملل طي س��ال ها پيگيري 
ش��ده اس��ت، گفت: يكي از مهم ترين رخدادها در 
بازار س��رمايه، تأس��يس اين بورس پس از ۴ بورس 
ديگر بوده و اميد مي رود در آينده اي نزديك شاهد 
تاس��يس يك بورس جديد در مناطق آزاد باشيم و 
با توجه به ويژگي هاي خاصي ك��ه اين بورس دارد 
بتوان��د ارزش افزوده اي براي بازار داش��ته باش��د و 

شيوه هاي كسب وكار جديدي را وارد اين بازار كند. 
همچنين اميدواريم اين بورس تجربه بسيار خوب 
بين الملل��ي نيز در اختيار بازار س��رمايه قرار دهد و 
ميان اين بورس تازه تاس��يس و س��اير بورس ها در 
كشور، رقابت سازنده اي نيز ايجاد كند. او ادامه داد: 
مدل كسب وكار بورس بين الملل به گونه اي طراحي 
شده است كه براي بورس هاي فعلي تزاحمي نداشته 
باشد. براي نمونه، در مدل پيشنهادي كه در شرف 
تصويب نهايي در شوراي عالي بورس است، در مرحله 
نخست، »اوراق« پيشنهاد شده است و »سهام« در 
مراحل بعدي قرار گرفته تا تزاحمي در بورس هاي 
فعلي ايجاد نش��ود. بيژني با بي��ان اينكه هر بورس 
جديدي طي گذر زمان محصوالت تازه اي را به همراه 
خود وارد بازار سرمايه مي كند، گفت: همراه با بورس 
بين الملل به واسطه حضور شركاي خارجي معتبر، 
تكنولوژي و علم نيز وارد بازار سرمايه كشور خواهند 
شد. طبيعي است با معرفي محصوالت جديد توسط 

اين بورس در س��ال هاي آتي، در بورس هاي فعلي 
نيز حس رقابت تقويت خواهد ش��د. سرمايه بورس 
بين المللي بر اس��اس قانون و مصوبه هيات وزيران، 
بايد ارزي باش��د و در تركيب سهامداران اين بورس 
افزون بر سهامداران داخلي، الزم است سهامداران 
خارجي نيز حضور داش��ته باشند. به گفته اين مقام 
ارشد در س��ازمان بورس، براي سازمان بورس مهم 
است بازار سرمايه در عين شفافيت، منصفانه و كارا 
بودن، همچنين بازاري نيز باش��د ت��ا ضمن فراهم 
كردن امنيت سرمايه گذاران از تنوع محصوالت نيز 
برخوردار باش��د تا سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
بتوانند با توجه به نيازهاي خود و همچنين تحوالتي 
كه در بازارهاي س��رمايه در دنيا همچون توكنيزه 
كردن اوراق يا سهام رخ داده، از محصوالت متنوع و 
به روز بازار سرمايه بهره مند شوند. او ادامه داد: بازار 
سرمايه كشور به درجه اي از بلوغ رسيده كه مي تواند 
افزون بر محصوالتي كه اكن��ون در اين بازار وجود 

دارد و به س��رمايه گذاران ارايه مي شود، محصوالت 
جديدتري را نيز بر اساس آخرين تحوالت روزي كه 
در دنيا رخ داده، معرفي كند. مشاور رييس سازمان 
بورس در ادامه با اشاره به عضويت بازار سرمايه ايران 
در آيس��كو اظهار كرد: اكنون با توجه به اينكه بازار 
سرمايه ايران عضو عادي آيسكو است و در شبكه ها 
و گروه هاي كاري آيسكو همچون فين تك ها يا تامين 
مالي پايدار حضور دارد، در جريان آخرين تحوالت 
در اين حوزه ها قرار مي گي��رد. او ادامه داد: در حال 
حاضر مباحثي همچون ابزارهاي تأمين مالي پايدار 
و ابزارهاي تأمين مالي كه مطابق با اس��تانداردهاي 
محيط زيستي هس��تند در بازارهاي سرمايه رواج 
پيدا كرده  و از اهميت بسيار بااليي برخوردار هستند. 
از س��وي ديگر، بازار سرمايه و س��رمايه گذاران در 
كش��ور طي س��ال هاي اخير، حرفه اي و هوشمند 
شده اند، بنابراين، الزم اس��ت محصوالت اين بازار 
نيز از تنوع بيش��تري برخوردار شود و بازار سرمايه 
به موضوعاتي همچون ابزارهاي تأمين مالي پايدار 
ورود كند. بيژني اظهار اميدواري كرد: اميد مي رود 
بورس بين المللي محملي باش��د براي محصوالتي 
كه در سطح بازار سرمايه دنيا بسيار مطرح هستند. 
به بيان ديگ��ر، محصوالتي كه در حوزه تامين مالي 
پايدار، مباحث حاكميت شركتي، محيط زيستي و 
مسووليت اجتماعي مطرح هس��تند در اين بورس 
جديد در سال هاي آينده ارايه شوند تا عمق بخشي 
و تنوع بيش��تر بازار سرمايه كش��ور را در پي داشته 
باشد. اين مقام ارشد در سازمان بورس تأكيد كرد: 
براي س��ازمان بورس بسيار مهم اس��ت كه بورس 
جديد، ارزش افزوده اي را براي بازار س��رمايه ايجاد 
كن��د و منجر به تغيير مثبت در اين بازار ش��ود تا با 
آن چيزي كه تا اكنون ايجاد ش��ده، متفاوت باشد. 
به بياني ديگر، ب��ا راه اندازي بورس بين الملل تالش 
مي ش��ود اين بورس در عين ام��ن، كارا و منصفانه 
بودن، تف��اوت معناداري را با آن چيزي كه تا اكنون 

بوده است، ايجاد كند.



مجيد اعزازي| ش��ايد بتوان در آينده اي نه چندان 
دور، مرداد س��ال 1401 را نقطه عطف و آغاز چرخش 
بازار ساخت و س��از خواند. چه آنكه نه تنها در اين ماه، 
شامخ كل ساختمان )شاخص مديران خريد در بخش 
صنعت س��اختمان( از مرز بي تفاوتي گذش��ت و وارد 
محدوده »رونق« ش��د كه عدد شاخص »انتظار بهبود 
فعاليت هاي كسب و كار« در شهريور ماه به باالي عدد 
57 پرواز كرد. آنگونه كه مديران 90 شركت بزرگ در 
گروه هاي ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 
س��اخت و س��از تخصصي س��اختمان اعالم كرده اند، 
قيمت ها هم در بخ��ش عرضه )محصوالت و خدمات( 
و ه��م در بخش تقاضاي )نهاده ها و لوازم توليد( به طور 
چشمگيري كاهش يافته است. بي گمان اين مساله تحت 
تاثير كاهش اندك نرخ تورم عمومي ناشي از كاهش نرخ 
دالر طي مردادماه بوده اس��ت. به عبارتي با تعديل نرخ 
دالر به واسطه برگزاري مذاكرات هسته اي ميان ايران 
و 1+4 در مرداد كه اميدهاي زيادي را براي دست يابي 
به توافق زنده ك��رد، نرخ برخي نهادهاي توليد كاهش 
يافت و در نتيجه هزينه تولي��د محصوالت يا خدمات 
نيز تا اندازه اي دچار افت ش��د. ام��ا از آنجا كه در نتايج 
نظرسنجي از 90 مدير فعال در صنعت و ساختمان به 
تداوم افزايش فعاليت هاي ساختماني در شهريور ماه 
نيز تاكيد شده است، به نظر مي رسد، با استارت برخي از 
پروژه هاي نهضت توليد مسكن، نسيمي ماليم در بازار 
ساخت و ساز وزيدن گرفته است و به همين علت، فعاالن 
ساختماني راي به بهبود بيشتر فعاليت  ها در شهريور 
داده اند. البته اين اميدواري مي تواند ناشي از پيش بيني 
آغاز دوران پساتحريم از س��وي فعاالن ساختمان نيز 
باشد. اينكه در ش��هريور ماه توافق هسته اي به دست 
آمده است و بس��ياري از گره هاي مالي كشور باز شده 
و در نتيجه ش��رايط تازه، به احتمال زياد فعاليت هاي 
ساختماني نيز گسترش مي يابند. به نظر مي رسد، هم 
تغيير چشم انداز اقتصاد ايران در دوران پساتحريم و هم 
تحرك در پروژه انبوه سازي دولتي در آستانه هفته دولت، 
دو عامل اثر گذار روي بهبود فعاليت هاي ساختماني در 
مرداد بوده اند. در عين حال، در حال حاضر نمي توان به 
درستي و دقت، ميزان اثرگذاري هر يك از اين عوامل را 
تفكيك كرد. در صورتي كه رونمايي از توافق هسته اي 
به پس از انتخاب��ات نوامبر امريكا موكول ش��ود، طي 
هفته هاي باقيمانده تنها موتور محرك ساخت و ساز، 
 پروژه انبوه سازي دولتي خواهد بود. از اين رو، اگر طبق 
پيش بيني مديران س��اختماني، در ش��هريور و مهر، 
رونق ساخت و س��از تداوم داشت، مي توان سهم عامل 
انبوه سازي دولتي در اين بهبود را فزون تر در نظر گرفت. 
در غي��ر اين صورت، مش��خص خواهد ش��د كه عامل 
اصلي هم در مرداد و هم در ماه هاي آتي، افزون ش��دن 
احتمال توافق هسته اي بوده و خواهد بود. در عين حال، 
گزارش هاي رس��مي حاكي از اين است كه فعاليت در 

پروژه هاي انبوه سازي دولتي موسوم به ساخت 4 ميليون 
مسكن در 4 سال در مرداد ماه و در آستانه برگزاري هفته 
دولت فزوني گرفته است. در چنين شرايطي، بررسي 
آخرين وضعيت پروژه نهضت ملي مسكن نشان مي دهد 
كه براي 1.7 ميليون واحد زمين اختصاص يافته است. 
ب��راي ۶۲1 هزار واح��د پروانه صادر ش��ده، ۶۲۲ هزار 
متقاضي در بانك مسكن افتتاح حساب كرده اند و بيش 

از 4۳0 هزار واحد به مرحله فونداسيون رسيده است.

   شاخص كل به 51.11 رسيد
آنگونه كه اتاق تعاون ايران گزارش كرده است، شاخص 
كل ساختمان از عدد 4۶.7 در تيرماه، با بيش از 4 واحد 
جهش، در مرداد ماه به عدد 51.11 پرواز كرد. از اين رو، 
از آنجا كه عدد ش��اخص كل باالي 50 است، وضعيت 
اين صنعت در مرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل بهتر 
شد و در حالت رونق قرار گرفت. مولفه هاي »موجودي 
محصول نهايي در انبار ي��ا كارهاي معوق و ناتمام« كه 
از ركورد ۳9.1 تيرماه به 5۳.۳۳ در مردادماه رس��يده، 
»موجودي م��واد اوليه يا لوازم خريداري ش��ده« كه از 
رك��ورد 4۲.۳ ب��ه 48.88 رس��يده، و همچنين مولفه 
»سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند كار« كه از 48 
به باالي 55 رسيده و »ميزان فروش كاالها و خدمات« 
نسبت به ماه قبل افزايش قابل توجهي را تجربه كرده اند. 
مولفه هاي »قيمت محصوالت توليد شده )خدمات ارايه 
ش��ده( « و »قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز« 
نس��بت به ماه قبل كاهش قابل توجهي داشتند. عدد 
ش��اخص »انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار« در 
شهريور ماه نسبت به مرداد ماه با افزايشي نسبي، افزايش 
ميزان فعاليت ها در وضعيت اين صنعت را براي ماه آتي 

پيش بيني مي كنند.

   دوران خروج از ركود فرارسيد؟
با توجه به افزايش چشمگير مولفه هاي »سرعت انجام 
و تحويل س��فارش يا فرآيند كار«، موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري ش��ده« و »موجودي محصول نهايي 
در انبار يا كارهاي معوق ناتمام« در پي افزايش »ميزان 
فروش كاالها و خدمات«، صنعت ساختمان از روند نزولي 
و وضعيت ركود شدت فعاليت ها در مردادماه نسبت به 

ماه هاي گذشته خارج شده و در رونق قرار گرفته است.
همچنين كاهش قابل توجه »قيمت محصوالت توليد 
شده يا خدمات ارايه شده« و »قيمت خريد مواد اوليه يا 
لوازم مورد نياز در دو دوره اخير با توجه به افزايش ميزان 
فروش نس��بت به ماه قبل و همچنين افزايش شاخص 
»انتظار بهبود فعاليت هاي كس��ب و كار« دوران خروج 
از ركود و افزايش ش��دت فعاليت ها در اين صنعت براي 
مردادماه و م��اه آتي را پيش بيني مي كن��د. به گزارش 
»تعادل«، در طرح ش��امخ، از پاسخ دهندگان خواسته 
مي شود به 1۲ پرسش مطرح ش��ده در قالب سه معيار 
وضعيت نس��بت به ماه پيش )بهتر ش��ده، بدتر شده يا 
تغييري نكرده است( پاس��خ دهند. در صورت انتخاب 
گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 
0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش 
ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان 
به هر يك از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد 
شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين 
ش��اخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به 
معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر 
شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 
50 نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، 
باالي 50 نش��انه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 
50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

   ركود معامالت در برزخ برجام
به گزارش »تعادل« بر خالف بازار ساخت وساز، ماه مياني 
تابستان براي بازار معامالت ملك خوش يمن نبود، چه آنكه 
تاخير در دست يابي به توافق هسته اي طرف تقاضاي ملك 
را وادار به خروج موقت از بازار مس��كن كرد تا بلكه پس از 
بازگشت آرامش نسبي به فضاي كلي اقتصاد، خانه مطلوب با 
رقم هاي كمتري خريداري شود. اگر چه تا لحظه نگارش اين 
گزارش، هنوز گزارش ماهانه بانك مركزي به عنوان مرجع 
اصلي و رسمي ارايه آمار تحوالت ماهانه مسكن منتشر نشده 
است، اما تازه ترين آمار تحوالت بازار مسكن تهران كه چند 
روز پيش از سوي مركز آمار ايران منتشر شد، نشان مي دهد، 
در مرداد سال جاري متوسط قيمت مسكن در شهر تهران 
با 1.8 رشد به متري 4۲ ميليون و 8۳9 هزار تومان رسيده 
است. در اين حال، تعداد معامالت ملكي نيز با ۲1 درصد 
افت از 8۶85 فقره در تيرماه ب��ه ۶85۲ فقره در مردادماه 
نزول كرده است. البته بانك مركزي تعداد معامالت ملكي 
در تيرماه را 10 هزار و ۲94 فقره گزارش كرده بود. به اين 
ترتيب، همزمان با رشد اندك قيمت مسكن در مرداد ماه 
سال جاري، حجم معامالت ملكي براي دومين ماه پياپي 
افت كرد. به گزارش »تعادل«، از آنجا كه مركزآمار ايران تورم 
ماهانه مسكن در تيرماه را 8.۳ درصد اعالم كرده بود، رشد 
1.8 درصدي تورم مسكن در مرداد ماه حاكي از كاهش ۶.5 
درصدي تورم مسكن در ماه گذشته است. با وجود اين، بازده 
مثبت 1.8 درصدي قيمت مسكن در مرداد همچنان اين 
بازار را در قياس با بازارهاي موازي در مسير متفاوت و البته 
نزديكتر به روند تورم عمومي قرار داده است. چه آنكه در ماه 
گذشته تورم عمومي ماهانه ۲ درصد بود و بازده دالر )منفي 
۶.47درصد(، س��كه )منفي ۶.08درصد( و سهام )بازده 
شاخص كل بورس منفي ۳.۲۲ درصد( همگي منفي بودند. 
در اين ميان، فقط اين بازار مثبت بود كه با تورم هم جهت بود 
و در عددي بسيار نزديك با عدد تورم سير كرد. اين مساله 
نشان مي دهد كه علي رغم افت قابل توجه معامالت ملكي 
در مردادماه، قيمت مسكن همچنان پتانسيل تورمي خود 
را حفظ كرده است. از سوي ديگر، روندهاي بلندمدت تر از 
روند ماهانه نشانه مي دهد كه تورم مسكن با تورم عمومي 
اگر چه هم جهت است اما فاصله بيشتري از آن گرفته و به 
نوعي در حال تخليه حباب است. به گونه اي كه تورم نقطه 
به نقطه در مرداد 5۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه مسكن 
در ماه مورد اش��اره 44 درصد بوده است. همچنين تورم 
ساالنه در مرداد ماه سال جاري 41.5 درصد و تورم ساالنه 
مس��كن در ماه مورد نظر ۲8.4 درصد گزارش شده است. 
اين اعداد به روشني نشان مي دهند كه تورم مسكن از تورم 
عمومي در بازه يكساله جامانده است. اما موتور محرك اين 
تخليه قيمتي بيش از اينكه كاهش قيمت مسكن باشد، 
بيشتر به علت نوسان شديد تورم عمومي است. به عبارتي، 
رشد سريعتر شاخص قيمت مصرف كننده از رشد قيمت 
دارايي ها، منجر به جا ماندن دارايي ها و از جمله مس��كن 

شده است.
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مسائل اجتماعي شهر 
قرباني اقتصاد

محسن پيرهادي، رييس فراكسيون شوراها و مديريت 
ش��هري در مجلس شوراي اس��المي، گفت: به دليل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي، مس��ائل اجتماعي و 
فرهنگي ناديده گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش ايلنا، 
پيرهادي در نشست هم انديشي با شوراي عالي استان ها 
با اشاره به اهميت مشاركت مردم در امور شهري بيان 
كرد: يكي از وظايف شوراها مش��اركت دادن مردم در 
امور اجتماعي است اگر روحيه اجتماعي را در شوراها 
حفظ كنيم مي توانيم به يك حيات زيستي مومنانه و 
متمدنانه دست يابيم.  وي اظهار كرد: متاسفانه به دليل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي، مس��ائل اجتماعي و 
فرهنگي ناديده گرفته شده و كم رنگ شده است. مسائل 
اقتصادي حل مي شوند اما جبران عقب ماندگي مسائل 
اجتماعي و فرهنگي دش��وار است. علت اينكه مردم از 
شوراها اقبال كردند اين است كه جوهره اجتماعي دارند. 
كس��ي كه جوهره اجتماعي نداشته باشد عموم مردم 
يا در كوتاه مدت به فرد اعتماد مي كنند يا اصال اعتماد 
نمي كنن��د.  نماينده مردم ته��ران در مجلس خطاب 
به اعضاي ش��وراي عالي اس��تان ها تصريح كرد: دليل 
محبوبيت شوراها اين است كه جوهره اجتماعي دارند، 

يعني با جامعه توانسته ايد گفت وگو كنيد. 

اجراي طرح »ارزيابي تاب آوري 
اكولوژيك شهر تهران« 

رييس اداره ارزيابي و استانداردهاي محيط زيست اداره 
كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران گفت: 
با هدف احصا و شناسايي ميزان پايداري يا آسيب پذيري 
محيطي تهران در مقياس ه��اي منطقه اي، ناحيه اي 
و محله اي، طرح »ارزيابي تاب آوري اكولوژيك ش��هر 
تهران« از سال گذشته و براي نخستين بار از سوي اداره 
كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران اجرايي 
شده است. به گزارش ايسنا، دكتر سيد سجاد موسوي 
تصريح كرد: با رش��د روزافزون شهرنشيني، گسترش 
فيزيكي و كالبدي فضاهاي ش��هري مشكالت حادي 
در زيست پذيري مطلوب شهرها پديدار شده است. از 
مهم ترين مسائل شهرنشيني حاضر در اغلب شهرهاي 
بزرگ جهان، فشردگي بافت، تغيير و تبديل گسترده 
پوشش كاربري زمين، تكه تكه شدن زيستگاه ها، آلودگي 
هوا، تغيير چرخه آب، تغيير موازنه انرژي سطحي، بار 
اضافي گرماي محيطي و كاهش تنوع زيستي را مي توان 
نام برد. وي با بيان اينكه اغلب اين معضالت يا بر كيفيت 
محيطي تأثيرگذارند يا منشأ محيطي و طبيعي دارند كه 
بر كيفيت فضاهاي فعاليتي و عمومي شهرها اثر نامطلوب 
مي گذارند، ادامه داد: در اين رابطه طرح هاي مختلفي 
با رويكردهاي پايداري محيطي، تاب آوري اكولوژيك، 
نگاشت اقليم شهر و طبيعت محور كردن شهرها براي 
ارايه راهبردهاي بهبود زيست پذيري فضاهاي شهري 
مورد توجه برنامه ريزان و مديران شهري در سطح جهاني 
است. به گفته رييس اداره ارزيابي و استانداردهاي محيط 
زيست اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري 
تهران با توجه به موقعيت جغرافياي��ي و ويژگي هاي 
اقليمي و طبيعي تهران، اين كالن ش��هر با قابليت ها و 
محدوديت هاي مختلف محيطي روبرو است؛ به طوري كه 
از يك س��و با كمبود آب، افت تراز آب هاي زيرزميني، 
احتمال فرونشست زمين و موج هاي گرمايي و از سويي 
ديگر با بارش هاي رگباري و رخداد سيالب در بخش هاي 
شمالي و همزمان آبگرفتگي محله هاي مركزي شهر 
تهران مواجه است. همچنين با وجود ارتفاعات البرز در 
شمال شهر، روددره ها و پارك هاي جنگلي و درختزارها 
و زمين هاي زراعي و باغي در دش��ت جنوبي تهران از 

خدمات اكوسيستمي قابل توجهي برخوردار است. 

علت گسترش
 زباله گردها در تهران

نايب رييس شوراي شهر تهران وجود زباله گردها و كتفي ها 
را از عارضه هاي شهر تهران دانست و گفت: سياست گذاري 
اشتباه و عملكرد ضعيف حوزه خدمات شهري در سال هاي 
گذشته سبب ش��د تا عارضه كتفي ها در شهر گسترش 
يابد. به گزارش تس��نيم، نشست بررسي عملكرد حوزه 
خدمات شهري به رياست پرويز س��روري نايب رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران، جالل بهرامي معاون خدمات 
شهري شهردارتهران، مشاوران نايب رييس شورا و برخي 
مديران حوزه خدمات شهري برگزار و عملكرد اين حوزه 
مورد بررسي قرار گرفت. سروري در خصوص موضوعات 
مطرح ش��ده در اين جلسه گفت: كالن ش��هر تهران به 
لحاظ وسعت چند هكتاري و جمعيت بيش از 10 ميليون 
نفري همواره بايد در حوزه خدمات ش��هري آماده باشد 
چراكه كوچك ترين بي توجهي، هزينه هاي سنگيني را 
براي مديريت شهري به همراه داشته و موجب نارضايتي 
شهروندان مي شود.  نايب رييس شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: از جمله موضوعاتي كه بايد با دقت مورد رصد، پيگيري 
و اصالح قرار گيرد حوزه پسماند در شهر است. مديريت 
انتقال و بهره برداري از ظرفيت پسماندهاي خشك و تر در 
شهر تهران از ضرورياتي است كه مي تواند منافع فراواني 
را براي شهروندان به همراه داشته باشد. وي افزود: افزايش 
توانمندي مجموعه ها و اصالح فرآيندهاي ناقص مي تواند 
اثرات مطلوبي را در اين حوزه داشته باشد؛ با توجه به پويايي 
اين حوزه ضرورت دارد معاونت خدمات شهري به صورت 
مستمر فعاليت هاي تخصصي حوزه پسماند را رصد كرده 

و اصالحات الزم را به فوريت انجام دهد.

هشدار به خريداران بليت 
خارج از شبكه ايرالين ها

حس��ن خوش��خو، معاون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كش��وري گفت: اصالت بليت هاي 
خارج از شبكه شركت هاي هواپيمايي را تاييد نمي كنيم. 
به گزارش خبرگزاري مهر، خوشخو اظهار كرد: طبق 
آخرين آمارهاي دريافتي، تاكنون بيش از 50 هزار بليت 
رفت و برگشت صادر شده و بيشتر بليت هاي دريافتي از 
طريق سايت هاي فروش شركت هواپيمايي خريداري 
شده است. خوشخو با بيان اينكه تاكنون مجوز هزار پرواز 
صادر شده است بيان كرد: هر چقدر به روز اربعين نزديك 
مي شويم تعداد پروازها افزايش خواهد يافت به طوري كه 
در روزهاي نزديك اربعين به روزانه 70 پرواز نيز خواهد 
رسيد. وي تاكيد كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، براي ايجاد تسهيالت و رفع مشكالت پروازها، 
فردا همراه رييس سازمان هواپيمايي كشوري به عراق 
سفر خواهيم كرد. خوشخو در پاسخ به اينكه در چند روز 
گذشته با چه تخلفاتي از سوي شركت هاي هواپيمايي 
مواجه شده ايد خاطرنشان كرد: با تخلفات محدودي 
مواجه ش��ده ايم و به طور مثال ممكن است بليت ها به 
صورت گروهي از ش��ركت هاي هواپيمايي خريداري 
ش��ده و به صورت فردي فروخته باش��ند اما اگر بليتي 
خارج از سايت يا دفاتر فروش شركت هاي هواپيمايي 
خريداري شده باشد صحت بليت ها را تاييد نمي كنيم 
و خريداران اين بليت ها موقع خروج از كشور با مشكل 
مواجه مي شوند. معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كشوري تاكيد كرد: چنانچه تست پي سي آر مسافران 
با مش��كل مواجه باشد در عراق مسافران ملزم به تكرار 

تست مي شوند.

بازار مسكن بي جان شده است
حجم معامالت در بازار مسكن با دو افت ۲۶ و ۳۳ درصد 
ط��ي دو ماه اخير، بنا به گفته  كارشناس��ان از كاهش 
تدريجي انتظارات تورمي و احتمال ورود به فاز ثبات 

نسبي در نيمه دوم حكايت دارد.
به گزارش ايس��نا، مردادماه امسال معامالت مسكن 
در تهران ۳۳ درصد در مقايس��ه با تيرماه و 50 درصد 
نسبت به خردادماه كاهش پيدا كرد. ماه گذشته نيز 
تعدادمعامالت نسبت به خرداد ۲۶ درصد كاهش يافته 
بود. نصف ش��دن حجم معامالت در صورت ادامه دار 
بودن مي تواند حاوي اين پيام باشد كه به لحاظ پر شدن 
ظرفيت بازار، نيمه دوم امسال بازار ملك در مسير آرامش 
نسبي حركت كند. اگرچه تورم مسكن در هر دو شاخص 
نقطه به نقطه و ساالنه كمتر از نرخ تورم عمومي حركت 
مي كند، به لحاظ آنكه كااليي درش��ت از نظر ارزش 
محسوب مي شود تغييرات آن چشمگير است و تاثير 
زيادي در توان اقتصادي خانوارها ايجاد مي كند. مرداد 
امسال تورم ماهيانه، نقطه به نقطه و ساالنه بازار مسكن 
شهر تهران به ترتيب 1.8 درصد، 44 درصد و ۲8 درصد 
بود. اين در حالي است كه تورم عمومي كل كشور در 
سه شاخص مذكور رشد ۲ درصد، 5۲ درصد و 41.5 
درصد را نشان داد. با اين اوصاف تورم ساالنه بازار مسكن 
شهر تهران 1۳ درصد از تورم عمومي عقب تر است اما به 
لحاظ كاهش شديد قدرت خريد طرف تقاضا و ارزيابي 
عمومي از كاهش ريسك هاي غيراقتصادي، اين بازار 
پس از رونق نسبي در چهار ماهه ابتداي سال جاري در 

آستانه ورود به فاز ديگري از ركود قرار دارد.
كارشناسان، خريدهاي س��رمايه اي به منظور حفظ 
ارزش دارايي را مهم ترين عامل رشد معامالت مسكن 
در ماه هاي ابتدايي سال جاري مي دانند. ريسك هاي 
غيراقتص��ادي، انتظ��ارات تورم��ي و افزايش قيمت 
نهاده هاي ساختماني از جمله عوامل افزايش قيمت و 

تعداد معامالت مسكن قلمداد مي شود.
روند خريد و فروش در بازار مس��كن ش��هر تهران در 
ش��رايطي طي تير و مرداد، نزولي شد كه در ماه هاي 
مذكور انتظار مي رفت به لحاظ قرار داش��تن در پيك 
جابه جايي، معامالت رش��د كن��د و قيمت ها تحت 
تاثير قرار گيرد. اما رفتار معكوس بازار نشان مي دهد 
خريدهاي مصرفي به پايين ترين حد خود رس��يده و 
هيجانات س��رمايه اي نيز در حال خنثي شدن است. 
از س��وي ديگر معموال تحركات سفته بازان ملكي در 
مناطق شمالي تهران، شاخصي براي ارزيابي وضعيت 
خريدهاي سرمايه اي در اين بازار محسوب مي شود. 
طي يك ماه گذشته قيمت مسكن در منطقه 1 تغيير 
چنداني نداشته اما در مناطق ۲ و ۳ با رشد مواجه شده 
است. مردادماه امسال تورم ماهيانه مسكن در منطقه 1 
به ميزان ۲ درصد، منطقه ۲ معادل 9.7 درصد، منطقه 
۳ بالغ بر 11 درصد، منطقه 4 ب��ه ميزان 18 درصد و 
منطقه 5 بالغ بر ۳ درصد بوده اس��ت. آمار گوياي آن 
است كه در مناطق 4، ۳ و ۲ با تورم ماهيانه سنگين تري 
در مقايسه با ديگر مناطق تهران مواجه بوده ايم. طبق 
اعالم مركز آمار متوس��ط وزني قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران در مرداد 1401 به ميزان 45 
ميلي��ون و 148 هزار تومان در ه��ر متر مربع بوده كه 
نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و در مقايسه با ماه مشابه 
سال قبل 44 درصد افزايش يافته است. تعداد معامالت 
مسكن اعم از آپارتمان،  وياليي و ساير ساختمان ها نيز 
در مردادماه ۶85۲ فقره بوده كه كاهش ۳۳ درصد را 
در مقايسه با ماه گذشته و افزايش ۲4 درصد را نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته نشان مي دهد. مهدي روانشادنيا، 
كارشناس بازار مسكن در تحليل شرايط كنوني اين بازار 
به ايسنا گفت: سال 1401 به صورت خاص عوامل بخش 
عرضه ناشي از قيمت نهاده هاي ساختماني و اصالح 
نظام يارانه اي منجر به ايجاد تورم در بازار مسكن شد. از 
طرف ديگر وقتي بازارهاي موازي روند افزايشي به خود 
گرفتند متقاضيان خريد مسكن چه از قشر سوداگر و چه 
مصرف كننده، اين  بازار را مستعد رشد ديدند.اميدواريم 
در نيمه دوم سال 1401 به يك فضايي برسيم كه نرخ 
رشد قيمت مسكن پايين تر از تورم عمومي باشد. راهكار 
اصلي كنترل تورم عمومي و افزايش ساخت و ساز است. 
ثبات بازار در مردادماه را نمي توان يك تحول اساسي در 
اقتصاد مسكن دانست؛ فقط مي توان از واژه هاي ابهام و 

انتظار براي آن استفاده كرد.

شامخكلساختماندرمردادواردمحدودهرونقشد

۲۰۰هزارمسكندرجنوبتهرانباهمكاريوزارتراه،بانكمسكنوشهرداريساختهميشود

خيز ساخت وساز در ميانه تابستان

اجاره داري دولتي كليد خورد
محمود ش��ايان، مديرعامل بانك مس��كن با اشاره به 
انعقاد قرارداد بين وزارت راه  و شهرسازي، بانك مسكن 
و ش��هرداري براي اجراي طرح اجاره داري حرفه اي از 
ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسكن به همين منظور خبر داد 
و گفت: فروش متري مسكن از طريق ابزارهاي مختلف 
مالي را در دس��تور كار داريم و از اين طريق س��ازوكار 

سپرده گذاري در بانك ها را اصالح خواهيم كرد.
وي با اشاره به جزييات ساخت واحد هاي اجاره  مسكن 
تاكيد كرد: ٢٠٠ هزار واحد در جنوب تهران س��اخته 
مي شود و بانك مسكن مسووليت تامين مالي اين پروژه 
را برعهده دارد. وي ادامه داد: قرار  است كه سقف رهن 
اين واحدها براي واجدان شرايط ٢٠٠ ميليون تومان 
باش��ند و فعال درباره موضوعاتي مبني بر شناس��ايي 
متقاضيان واجد شرايط يا متراژ اين واحدها تصميم 

نهايي گرفته نشده است.

   1۰ ميلي�ون  نفر در بافت فرس�وده زندگي 
مي كنند

محمد آييني، مع��اون وزير راه و شهرس��ازي نيز در 
نخستين رويداد فناورانه صنعت ساختمان و مسكن 
گفت: ۲ ميليون و 700 هزار بناي ناپايدار در كش��ور 
داريم كه 10 ميليون نفر در اين بناها زندگي مي كنند.

به گزارش فارس، آييني در تشريح اين مساله كه ۶۶ 

هزار هكتار مس��احت بافت هاي نابسامان شهري در 
ستاد ملي بازآفريني مصوب شده است، اظهار كرد: ۳۳ 
درصد از مساحت شهرهاي كشور ذيل بافت فرسوده 
ب��وده و ۲ ميليون و 700 هزار بن��اي ناپايدار در ايران 
داريم كه 10 ميليون نفر در اين بناها زندگي مي كنند.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ظرفيت ساخت 
و ساز در ۲.7 ميليون واحد ناپايدار گفت: در اين بافت 
ناپايدار امكان ساخت 7.5 ميليون واحد جديد وجود 
دارد بدون آنكه نيازي به الحاق اراضي جديد به شهرها 
باشد. وي ادامه داد: از ديگر شرايط نوسازي بافت هاي 
فرسوده امكان كوچك سازي در اين بافت ها است اما 
در بافت هايي كه قرار است جديداً به شهر الحاق شود، 
بايد واحدها بزرگ متراژ بوده و تا 100 متر احداث شود.
آييني با اشاره به عملكرد وزارت راه و شهرسازي در اين 
بخش گفت: در حال حاض��ر، ۲10 هزار بناي ناپايدار 
تخريب و به جاي آن ۶70 هزار واحد جديد س��اخته 
شده است و از س��وي ديگر ۳0 هزار مالك واحدهاي 
ناپايدار و فرسوده را تاكنون به بانك عامل بخش مسكن 

براي دريافت تسهيالت معرفي كرديم.
آييني با بيان اينكه بايد ساالنه ۲00 هزارواحد نوسازي 
شود اما در حال حاضر ۶5 هزار واحد فرسوده در دست 
نوسازي است، ادامه داد: بايد از مشوق هايي كه مي توان 
به سازنده براي نوس��ازي اين بافت ها ارايه داد، امكان 

تأمين سيمان و فوالد به صورت اقساط است.

   ۴1 درصد انرژي كش�ور در س�اختمان ها 
مصرف مي شود

در ادام��ه اين افتتاحيه، فاطمه الس��ادات حميديان، 
رييس مركز توس��عه و سياست هاي راهبردي وزارت 
راه و شهرس��ازي گفت: 41 درصد انرژي كش��ور در 

ساختمان ها مصرف مي شود.
وي افزود: در سال هاي اخير ميانگين ساخت مسكن 

500 هزار واحد مسكوني در سال بوده و نهضت ملي 
مس��كن گامي در جهت ساخت به حس��اب مي آيد .

قريب به يك درصد از شركت هاي دانش بنيان به حوزه 
صنعتي سازي ورود كردند.۲4 درصد از شركت هاي 
حوزه دانش بنيان بخش ساخت و ساز به حوزه مصالح 
و س��اختماني ورود كردند. حميديان تاكيد كرد: 41 
درصد از انرژي كش��ور در بخش س��اختمان مصرف 
مي شود و اين مساله ضرورت حمايت از شركت هاي 

دانش بنيان اين حوزه را مي طلبد.

   افزايش كيفيت و سرعت ساخت 
عليرضا فخاري، رييس س��ازمان ملي زمين و مسكن 
نيز در اين همايش با اشاره به نقش صنعتي سازي در 
ساخت مسكن گفت: افزايش كيفيت و سرعت ساخت 
ما را به س��وي صنعتي سازي س��اخت مسكن سوق 
مي دهد. رييس س��ازمان ملي زمين و مسكن گفت: 
خيلي از مكان هاي كش��ور با صنعتي سازي ساخت 
مسكن آشنايي ندارند و ارزان سازي براي صنعتي سازي 

به آرزويي براي مردم تبديل شده است.
وي اف��زود: اينكه ما راجع ب��ه ضرورت ها حرف بزنيم 
دردي را دوا نمي كند و بايد به سمتي حركت كنيم كه 

بستر توسعه صنعتي سازي فراهم شود.

   1۳ درص�د متقاضي�ان وام وديعه موفق به 
دريافت شدند

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس نيز در 
همايش فناورانه صنعت ساختمان و مسكن با انتقاد 
از ورود س��ازمان اس��تاندارد به موضوعات بي ربط در 
حوزه مسكن، گفت: موضوع ماليات بر خانه هاي خالي 
و ماليات بر عايدي مس��كن بايد توس��ط وزارت راه و 
شهرسازي مديريت شود. شاكري با بيان اينكه مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، يكي از پتانسيل هاي 

بزرگ كشور در حوزه مسكن است اظهار كرد: سازمان 
ملي اس��تاندارد به موضوعاتي وارد مي شود كه هيچ 
ربطي به آن ندارد، ضمن اينكه خواهش مي كنيم رييس 
مركز تحقيقات يك سال به كارش ادامه دهد و تغيير 
نكند. وي با تاكيد بر اينكه اگر مشكل بازار مسكن حل 
نشود، ساخت مسكن فايده اي نخواهد داشت افزود: در 
حوزه ساخت و ساز، صدها مقاله داريم كه حتي يكي 
هم از آنها اجرا نمي شود و تنها وارد قفسه كتابخانه ها 
مي شوند. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه 
زيرساخت چنگيزوار مسكن بايد اصالح شود، تصريح 
كرد: تا ماليات ب��ر خانه هاي خالي و ماليات بر عايدي 
مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي مديريت نشود، 
همين وضعيت ادامه خواهد داشت. شاكري با يادآوري 
اينكه شنيدم در شوراي عالي مسكن، آيت اهلل رييسي 
رييس جمهور اعالم ك��رده وزارت راه و شهرس��ازي 
مسوول بازار مس��كن است، گفت: تعجب مي كنم در 
بحث قانون ماليات بر عايدي مس��كن كه وزارت راه و 
شهرسازي طرف اصلي كار است، سازمان امور مالياتي 
جوالن مي دهد. وي با اشاره به بحث ساخت واحدهاي 
نهضت ملي مسكن بيان كرد: تمام جيب هاي اقشار كم 
درآمد را گشته ايم، آنها چيزي ندارند كه بتوانند با آن 
خانه دار شوند! ما بايد براي آنها مسكن بسازيم. اگر به 

اين مساله توجه نكنيم در وسط راه مي مانيم.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: افراد كم درآمد 
كه فاقد مسكن هستند نه مي دانند رانت چيست و نه 
مي دانند به چه كسي بايد آويزان شوند. بايد به گونه اي 
عمل كنيم كه اينها خانه دار شوند. اگر اينگونه نباشد 
مسكن هاي ساخته شده به فاس��دان، رانتخواران يا 
دالالن مي رسد. شاكري در اين باره توضيح داد: وقتي 
صاحب اصلي يك واحد مس��كوني نمي تواند قس��ط 
وام را بدهد، آن را با قيمت نازل به فاس��دان و دالالن 

مي فروشد.
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از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30 -  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15
مهدي زارعي وش - رئيس ثبت اسناد وامالک
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طي روزهاي گذشته تعدادي از كاربران ايراني اعالم 
كرده اند كه نمي توانند اپليكيشن هاي مورد نياز خود 
را از گوگل پلي دانلود و نصب كنند و اين سوال به وجود 
آم��ده كه آيا گوگل پلي قص��د دارد محدوديت هاي 
جديدي را اعمال كند؟ برخي ش��واهد بر اين داللت 
دارند كه گوگل پلي نحوه شناسايي كشور كاربر را از 
آي پي به فعاليت هاي حس��اب كاربري تغيير داده و 
سبب ش��ده است كاربرهاي بس��ياري از ايران، كوبا 
و روس��يه نتوانند هيچ اپليكيش��ني را از گوگل پلي 
نصب كنند.  در گذشته هم نصب تعداد خيلي كمي 
از اپليكيشن ها در ايران محدود بود كه با پاك كردن 
كش گوگل پلي و تغيير آي پي مش��كل حل مي شد، 
 اما حاال چنانچه كشور كاربر از طريق حساب كاربري 
شناسايي شود، اجازه نصب هيچ اپليكيشني )حتي 

اپ هاي ايراني( به كاربر داده نمي شود.
برخي از كارب��ران ايران��ي اين روزه��ا نمي توانند 
اپليكيش��ن ها و بازي ه��اي م��ورد نظر خ��ود را از 
گوگل پلي دانلود كنند؛ مشكلي كه به نظر مي رسد 
هنوز همه گير نشده، اما اذهان عمومي را با سواالتي 
همچون علت اقدام اخير گوگل، تاثير عوامل داخلي 
و اين موضوع كه در صورت جدي تر ش��دن ماجرا، 
چه چيزي در انتظار مردم و اكوسيستم استارت آپي 
كش��ور خواهد بود، روبرو كرده است؛ هرچند تاثير 
تحريم ه��ا و جنگ هاي سياس��ي بر اكوسيس��تم 
فناوري ايران، سابقه اي چندين ساله دارد، نبردي 
كه از س��ال 1396 آغاز ش��د، در حالي كه اپل تنها 
چند ماه پس از گش��ودن درهاي فروش��گاه آنالين 
خود به اپليكيشن هاي ايراني در سپتامبر ۲۰16، با 
فرمان دونالد ترامپ، رييس جمهوري وقت امريكا، 
به بهانه تحريم عليه ايران، برخي اپليكيش��ن هاي 
ايران��ي را از اپ اس��تور حذف ك��رد. موضوع حذف 
اپليكيشن هاي ايراني از اپ استور حل نشده بود كه 
گوگل نيز به فاصله دو هفته پس از اپل و در اقدامي 
مشابه، نرم افزارهاي ايراني را از گوگل پلي -فروشگاه 
آنالي��ن نرم افزارهاي اندرويدي- با توجيه مش��ابه 
تحريم ه��اي دولت امريكا عليه اي��ران حذف كرد. 
همان زمان محمدجواد آذري جهرمي -وزير سابق 
ارتباطات و فناوري اطالعات دولت دوازدهم- اعالم 
كرد حذف برنامه هاي ايراني از اپ اس��تور را به طور 
قانوني پيگيري مي كن��د. همچنين پس از آن امير 
ناظمي -رييس سابق س��ازمان فناوري اطالعات- 
درب��اره اقدامات الزم ب��راي حل اين مش��كل، به 
پتانس��يل هاي قانوني موجود در عرصه بين المللي 
اش��اره كرد. با وجود اين، در نهايت اعالم نش��د كه 
پيگي��ري قانوني در اين زمينه انجام ش��ده يا خير، 
يا اينكه اي��ن پيگيري ها به چه نتيجه اي رس��يده 
است. حتي در ادامه مشكالت پلتفرم هاي ايراني به 
دليل تحريم، شهريورماه سال گذشته بود كه اخبار 
جديدي از حذف اپليكيشن هاي ايراني منتشر شد. 
پس از آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
سيزدهم كه به تازگي در جايگاه وزارت قرار گرفته 
بود، در بياني��ه اي عنوان ك��رد: »وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات، يك جانبه گرايي پلتفرم هاي 
امريكايي و تحريم ناعادالنه عليه زيست بوم فناوري 
و فضاي مجازي كش��ور را به شدت محكوم مي كند 
و كمترين پاس��خ معقول به تحديد و مسدودسازي 
صورت گرفته را توسعه و كاربردي شدن همه جانبه 
دس��تاوردهاي بومي در فضاي مج��ازي مي داند.« 
اين درحالي اس��ت كه اين وزارتخانه در اين مدت، 
به مش��كل دانلود نش��دن برنامه ه��ا در گوگل پلي 

واكنشي نشان نداده است. هرچند به نظر مي رسد 
اين محدوديت ش��امل برنامه ها و بازي هاي رايگان 
نشده و تنها براي اپليكيشن هايي است كه پرداخت 
درون برنامه اي داش��ته و به عل��ت تحريم ها عليه 
ايران، امكان دانل��ود آنها نيز وجود ندارد، اما برخي 
از كارب��ران ادع��ا مي كنند كه قادر ب��ه دانلود هيچ 
برنامه اي از گوگل پلي نيستند. پيش از اين براساس 
محدوديت هاي گوگل پل��ي، امكان دريافت برخي 
اپ ها از اين استور جهاني وجود نداشت و كاربران با 
استفاده از روش هايي مثل پاك كردن كش برنامه 
و روشن كردن وي پي ان مي توانستند محدوديت ها 
را دور بزنند؛ اما به نظر مي رسد اين بار ماجرا جدي تر 
اس��ت و اين راهكار ه��م ديگر ج��واب نمي دهد و 
چنانچه كش��ور كارب��ر از طريق حس��اب كاربري 
شناسايي شود، اجازه نصب هيچ اپليكيشني )حتي 
اپ هاي ايراني( ب��ه كاربر داده نمي ش��ود. درعين 
حال برخي كارشناس��ان معتقدند كه گوگل نحوه 
شناسايي كاربرها را از آي پي و موقعيت جغرافيايي، 
به فعاليت حساب كاربري مثل زمان ست شده براي 
گوشي، جست وجوهاي صورت گرفته توسط كاربر 

تغيير داده است.

  هنوز براي اظهارنظر 
درباره اقدام اخير گوگل پلي زود است

نگراني هاي بسياري درباره فراگير شدن اين حركت 
گوگل وجود دارد؛ اما برخي كارشناس��ان نس��بت 
به اين موضوع خوش��بين بوده و اعتقاد دارند شايد 
اختالل اخير ناش��ي از يك مش��كل فني باش��د و با 
اطالع رساني به مديران گوگل پلي حل شود. مشابه 
چنين چي��زي را همين چند وق��ت پيش پيرامون 
گمانه زني هاي��ي درباره محدودي��ت جديد گوگل 
براي دريافت نوتيفيكيش��ن ش��اهد بوديم. وحيد 
رحيمي��ان، مديرعام��ل مايكت ب��ه ديجياتو اعالم 
مي كند كه موضوع اخير نيز بي ش��باهت با ماجراي 
اختالل دريافت نوتيفيكيش��ن نيس��ت و شايد يك 

اتف��اق غيرعمدي و فني باع��ث چنين محدوديتي 
براي برخي كاربران شده باش��د. او در همين رابطه 
مي گويد: »به نظرم بايد مدتي از اين اتفاق بگذرد تا 
بتوان در مورد آن درست قضاوت كرد اما سابقه نشان 
داده گوگل، مايكروس��افت و ساير شركت ها عموما 
س��رويس هايي كه در اختي��ار مصرف كننده نهايي 
قرار مي گيرد و بحث انتق��ال وجه و پرداخت در آن 
مطرح نيس��ت را محدود نمي كنند. اگر گوگل قصد 
محدودس��ازي كاربران ايراني را داشت مي توانست 
آن را در بحث موتور جست وجو پياده كند اما چنين 
اتفاقي نيفتاده است. همچنين سياستي در اين مدت 
تغيير نكرده و تحريم جديدي اعمال نشده است از 
همين رو احتمال رخ دادن يك مشكل فني بيشتر 
اس��ت و با ورود مديران ايراني ارشد گوگل به ماجرا 
و پيگيري هاي آنها شايد اين مشكل نيز حل شود.« 
اما برخي اعتقاد دارند محدوديت جديد گوگل ناشي 
از تغيير در نوع رصد كاربران و جايگزيني روش هاي 
جديد با مدل هاي قديمي است؛ رحيميان با رد اين 
موضوع به ديجياتو گفت: »حتي اگر چنين چيزي 
رخ داده باش��د، چرا براي ساير سرويس هاي گوگل 
محدوديتي ايجاد نشده است؟ سياست اين شركت 
نمي تواند متناقض باشد از همين رو احتمال مي رود 

با مشكلي فني روبرو باشيم.

  محدوديت گوگل پلي 
به ضرر استورهاي ايراني است

او با بيان اينكه محدوديت پي��ش آمده فرآيندهاي 
روزمره را ب��راي كاربران ايراني س��خت تر مي كند، 
اعتقاد دارد چنين چيزي نه تنها به نفع اس��تورهاي 
اندروي��دي ايراني نخواهد بود بلكه ش��ايد نگاه ها را 
نس��بت به تالش هاي آنها براي خل��ق ارزش تغيير 
دهد. او تاكيد دارد اين محدوديت تنها باعث مي شود 
تا كاربران ايراني گوگل پلي به كانال هاي نامعتبري 
براي دريافت برنامه و ب��ازي روي بياورند كه چنين 
چيزي احتمال نصب بدافزار را بيشتر خواهد كرد. اين 
درحالي اس��ت كه آخرين آمارها از سهم باالي ايران 
در آلودگ��ي موبايل ها به بدافزاره��ا حكايت دارد. به 
اعتقاد رحيميان، هيچگاه محدوديت در يك سرويس 
موجب نش��ده تا كاربران به صورت اجباري از نسخه 
جايگزين ايراني استفاده كنند از همين رو اين موضوع 
موجب ارجاع ترافيك محسوسي سمت استورهاي 
ايراني نخواهد شد: »در حال حاضر دسترسي به فيلم 
و سريال هاي بين المللي بنابر تحريم ها و محدوديت 
داخلي با مشكالتي روبرو است اما اين موضوع موجب 
تغيير ذائقه كاربر ايراني يا روي آوردن به نسخه هاي 
داخلي نشده اس��ت.« به گفته وي تنها خلق ارزش 
مي تواند به جذب كاربر منجر شود و ايجاد محدوديت 
به هيچ عن��وان كمكي به اين ماج��را نمي كند: »ما 
عالقه اي نداري��م كه گوگل پلي فيلتر ش��ود يا ما را 
تحريم كند زيرا كاربران تصور مي كنند فضايي ضد 
رقابتي به وجود آمده و اگر س��مت استورهاي ايراني 
بيايند از سر اجبار است و هيچ يك از ما تمايل نداريم 

اجبارا از برنامه هايمان استفاده كنند.«

  آمارها از محدوديت هاي شديد
 براي كاربران ايراني حكايت دارد

اخيرا مطالعه اي از س��وي دانش��گاه ميشيگان براي 
بررسي دسترس��ي پذيري به برنامه هاي تلفن همراه 
براس��اس منطقه جغرافيايي كاربران صورت گرفته 
است كه طي آن امكان دسترس��ي به بيش از 5۰۰۰ 
اپ پرطرفدار در گوگل پلي توسط كاربران ۲6 كشور 
دنيا بررسي ش��ده و كاربران ايران و تانزانيا بيشترين 
محدوديت را داش��ته اند. همچنين از نظر اينكه خود 
سازندگان برنامه دسترسي را براي كاربران كشورهاي 
مورد بررس��ي بسته باشند، ايران بيش��ترين تعداد را 
در گروه بندي ه��اي مختلف دارد. حس��ين درواري 
كارش��ناس و فعال حوزه امنيت مي گويد دانش��گاه 
ميشيگان در بحث سانس��ور و اين دست موضوعات 
تحقيقات بسياري انجام داده است. او به ديجياتو گفت 
آمارهاي اين گزارش نش��ان مي دهد نزديك به نيمي 
از اپليكيشن هاي بررسي شده براي ايراني ها مسدود 
شده اند. او درباره اينكه آيا روش گوگل براي شناسايي 
كاربران كشورهاي مختلف تغيير كرده است، گفت: 
»اين ماجرا به چند سال قبل و كاهش كيفيت سرويس 
تبليغات گوگل ب��ه دليل اس��تفاده از وي پي ان ها باز 
مي گردد. چنين موضوعي در كنار مسائلي ديگر باعث 
شد تا گوگل و ساير ش��ركت ها سعي كنند موقعيت 
كاربر را به درستي شناسايي كند. به طور مثال ياندكس 
)موتور جست وجوي روسي( ديتابيس مخصوص به 
خود را دارد كه بر مبناي رفتارها و داده هايي كه از كاربر 
جمع آموري مي كند، موقعيت مكاني او را تشخيص 
مي دهد.« اين كارش��ناس حوزه فناوري امكان اينكه 
اختالل پيش آمده ناشي از برخي عوامل داخلي باشد 
را رد نكرد اما به گفته او سند محكمي در اين باره وجود 
ندارد: »شركت ارتباطات زيرساخت سرويسي براي 
تونل كردن يك سري آي پي هاي خاص به سرورهاي 
خود در آلم��ان و در يكي از ديتاس��نترهاي معروف 
راه اندازي كرده است. آنها مدعي هستند چنين اقدامي 
براي دور زدن تحريم هاست اما به نظر مي رسد بيشتر 
باعث اختالل در س��رويس هاي بين المللي مي شود. 
به طور مثال يك مدت از آن براي گوگل پلي استفاده 
مي كردند كه آن را دچار مش��كالت زي��ادي كرد كه 
يكي از نمونه هاي آن، دانلود نشدن كامل اپ ها بود. در 
سال هاي اخير اين اقدام زيرساخت جدي تر شده كه 
باعث كاهش ترافيك از ايران به سمت سرورهاي گوگل 
شده و اين شركت نيز تصميمات سخت گيرانه تري براي 
شناسايي كاربران ايراني گرفته است.« درنهايت اگرچه 
هنوز مشخص نيست مشكل دانلود نشدن برنامه ها و 
اپليكيشن ها، محدوديتي است كه از سوي خود گوگل 
تعيين شده يا سرمنشا داخلي دارد، اما در صورتي كه 
اين روند ادامه دار باش��د، نه تنها كاربران ايراني، بلكه 
بسياري از توس��عه دهندگان برنامه  و اپليكيشن نيز 
با مشكل مواجه خواهند ش��د، اتفاقي كه استفاده از 
ابزارهاي تغيير آي پي براي دور زدن فيلترينگ، رقم 
زده و علت اصلي آن، فيلتر بودن برخي از پيام رسان ها 
و نرم افزارهايي است كه حتي وزير ارتباطات هم گردن 

نمي گيرد.

اخبار دنياي فناوري
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پيش نويس قانون جديد اروپا 
براي افزايش عمر موبايل و تبلت ها

رگوالتورهاي كميس��يون اتحادي��ه اروپا پيش نويس 
اليحه اي را ارايه كرده اند تا موبايل  ها و تبلت هايي كه در 
اين منطقه فروخته مي شوند 15 قطعه يدكي را به مدت 
حداقل 5 سال براي كاربران فراهم كنند. به گزارش مهر 
به نقل از آرس تكنيكا، اين بخش��ي از تالش گسترده 
اتحاديه براي كاهش تاثير صنعت تجهيزات الكترونيكي 
بر محيط زيست است. طبق پيش نويس اليحه »الزامات 
طراحي حافظ محيط زيست براي موبايل ها، تلفن هاي 
بي س��يم و تبلت ها« كه در 31 آگوست منتشر شده، 
بيش��تر اوقات كاربران موبايل و تبلت هايشان را زودتر 
از حد معمول جايگزين مي كنند به طوري كه در پايان 
عمر دس��تگاه ها، از آنها به اندازه كافي استفاده نشده يا 
بازيافت نشده اند. اين روند به مصرف بيش از اندازه انرژي 
و استخراج مواد جديد از زمين براي موبايل هاي جديد 
و مواد بازيافت نشده در خانه ها منجر مي شود. اما طبق 
يافته هاي كميسيون فدرال اروپا افزايش عمر دستگاه ها 
به اندازه 5 سال )در مقايس��ه با عمر ۲ يا 3 ساله آنها در 
حال حاضر( مانند آن است كه 5 ميليون خودرو از تردد 
سطح جاده ها خودداري كنند. مهم ترين بخش اليحه 
پيشنهادي براي توليد كنندگان و فروشندگان موبايل 
است و از آنها خواسته شده تا 5 سال پس از توقف عرضه 
موبايل در بازار، س��رويس هاي تعميركاران حرفه اي را 
براي مشتريان فراهم كنند. اين تعميركاران به قطعات 
مختلف از جمله باتري، نمايش��گر، دوربين، پورت  ها 
شارژ، دكمه هاي فيزيكي، ميكروفون، بلندگو و لوالهاي 
مختلف دسترسي خواهند داشت. همچنين شركت هاي 
توليدكننده موبايل بايد باتري هاي و كاور پشت موبايل 
جايگزين را براي كاربران فراهم كنند يا باتري  ها را طوري 
طراحي كنند كه حداقل استانداردها را داشته باشد. اين 
بدان معنا اس��ت كه ظرفيت باتري پس از 5۰۰ چرخه 
كامل ش��ارژ، ۸3 درصد و پس از هزار چرخه ۸۰ درصد 
باشد. به عنوان مثال اپل اكنون ادعا مي كند آيفون  ها را 
طوري طراحي مي كن��د كه ظرفيت باتري آنها پس از 
5۰۰ بار ش��ارژ، ۸۰ درصد باشد. عالوه بر آن تحت اين 
اليحه، خريداران موبايل مي توانند به نمايشگر، صفحه 
س��يم كارت و حافظه، ميكروفون، پورت شارژ ولوالها 
دسترسي يابند. دستورات تعمير اين قطعات بايد تا ۷ 
س��ال پس از آخرين روز عرضه دستگاه در بازار، فراهم 
باشد. در كنار آن دستورات تعمير دستگاه ها بايد گسترده 
و شامل نمودار سيم كش��ي و همچنين نرم افزار مورد 
نياز براي قطعات قفل شده باشد. البته اليحه پيشنهاد 
بسيار وسيع تر است. يكي ديگر از قوانين پيشنهادي الزام 
شركت  ها به فراهم كردن آپديت هاي امنيتي به مدت 5 
سال، آپديت هاي عملكردي به مدت 3 سال و ارايه هر 
دو آپديت ۲تا۴ ماه پس از عرضه عمومي وصله امنيتي يا 
آپديت سيستم عامل است. قوانين موبايل اتحاديه اروپا در 

سال هاي اخير به شدت پيشرفته كرده است.

عرضه آيفون 14 بدون درگاه 
سيم كارت توسط اپل

خبرن��گار بلومبرگ مي گوي��د اپل در نظ��ر دارد كه از 
سري آيفون 1۴ يا 15، شكاف سيم كارت را از برخي از 
گوشي هاي خود حذف كند. به گزارش ديجياتو، اپل در 
داخل شركت ايده عرضه چند مدل آيفون بدون شكاف 
سيم كارت را مطرح و بررسي كرده است. گزارشي تازه 
مي گويد اين تصميم بخشي از تالش كوپرتينويي ها براي 
حركت به سمت سيم كارت هاي الكترونيكي خواهد بود 
و ممكن است از سري آيفون 1۴ يا 15 اجرا شود. مارگ 
گرمن از بلومبرگ مي گويد اين احتمال وجود دارد كه 
بعضي از مدل هاي آيفون 1۴ بدون شكاف سيم كارت 
به بازار بيايند، اما اگر اين اتفاق امس��ال نيفتد، احتماال 
س��ال آينده در سري آيفون 15 شاهد آن خواهيم بود. 
 در گذشته بارها اين شايعه را شنيده بوديم كه شكاف 

سيم كارت در نهايت از آيفون حذف خواهد شد.

آيين نامه اجرايي »حمايت از توليد 
گوشي هاي هوشمند داخلي« 

هيات وزي��ران در اجراي تكليف مق��رر در قانون 
بودج��ه 1۴۰1، آيين نام��ه اجراي��ي »حمايت از 
 توليد گوش��ي هاي هوش��مند داخل��ي و صنعت 
ريز الكترونيك )ميكرو الكترونيك(« را به تصويب 
رس��اند. به گزارش ايرنا، براساس بند )ن( تبصره 
)۷( قانون بودجه س��ال 1۴۰1 كل كشور، حقوق 
ورودي واردات گوش��ي هاي همراه ساخته شده 
خارجي باالي 6۰۰ دالر معادل 1۲ درصد تعيين 
ش��ده كه كل منابع حاصل پس از واريز به رديف 
درآم��دي مربوط در جدول من��درج در قانون، به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صندوق حمايت 
از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته( به منظور 
حمايت از توليد گوش��ي هاي هوش��مند داخلي 
و صنع��ت ريزالكتروني��ك )ميكروالكتروني��ك( 
اختص��اص مي ياب��د. ب��ا توجه به اينك��ه صنعت 
توليد و س��اخت گوش��ي در داخل كش��ور براي 
بخش خصوصي از ريسك بااليي برخوردار است، 
دول��ت در آيين نام��ه اجرايي بند قانوني اش��اره 
ش��ده تالش كرده تا ضمن پوشش اين ريسك با 
اس��تفاده از حمايت هاي قانون��ي در قالب برنامه 
بودجه س��ال 1۴۰1 از طريق تعرفه گوشي هاي 
لوكس، مابه التفاوت آن را براي توسعه زيست بوم 
تلفن همراه در كش��ور اختصاص دهد. همچنين 
لزوم اس��تقالل در زمينه س��اخت گوشي داخلي 
و ض��رورت داخلي س��ازي س��االنه ۲۰ درصد از 
گوش��ي هاي وارداتي )نزديك به س��ه ميليون( از 
جمله داليل تصويب آيين نامه يادشده است. منابع 
اين آيين نامه از حقوق ورودي واردات گوشي هاي 
همراه س��اخته ش��ده خارجي ب��االي 6۰۰ دالر 
تأمين و صددرصد منابع مذكور به منظور حمايت 
از توليد گوش��ي هاي هوش��مند داخلي و صنعت 
ريزالكترونيك )ميكروالكترونيك(، براي افزايش 
سرمايه ش��ركت مادر تخصصي صندوق حمايت 
از تحقيقات و توس��عه صنايع پيشرفته اختصاص 
يافته و مطابق آيين نامه مصرف مي ش��ود. عالوه 
بر اين، اعتب��ارات موضوع اين آيين نامه به منظور 
حمايت از توليد گوشي همراه هوشمند داخلي و 
صنعت ريزالكترونيك )ميكرو الكترونيك(، ارتقاي 
سطح فناوري و كيفيت توليد محصوالت، توسعه 
صادرات، حمايت از طرح )پروژه(  هاي تحقيقاتي 
منتهي به توليد نمونه صنعتي و آزمايشگاهي در 
قالب حمايت از سرمايه گذاري، تسهيالت و يارانه 
س��ود، در قال��ب برنامه هاي مص��وب كارگروهي 
متش��كل از وزراي ارتباطات و فناوري اطالعات، 
صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح و معاون علمي و فن��اوري رييس جمهور 
اختصاص مي يابد كه حداقل ۷۰ درصد و حداكثر 
9۰ درصد آن براي حمايت از توليد گوشي همراه 
هوش��مند داخلي و حداقل 1۰ درصد و حداكثر 
3۰ درصد براي حمايت از صنعت ريز الكترونيك 

)ميكروالكترونيك( خواهد بود.

برايهمراهيبازائراناربعين
پنج كانتينر اتاق خنك همراه اول 
راهي نقاط مرزي با كشور عراق شد

هم��راه اول در راس��تاي مس��ووليت اجتماع��ي و 
همراهي با زائ��ران اربعين، پنج اتاق خن��ك در قالب 
كانتينره��اي مجه��ز را در اختيار س��ازمان اورژانس 
كش��ور براي اس��تقرار در نقاط مرزي با كش��ور عراق 
ق��رار داد. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباط��ات ش��ركت 
 ارتباطات س��يار ايران، در آستانه اربعين حسيني )ع( 
و راهپيمايي عظيم عاشقان اباعبداهلل، اپراتور اول تلفن 
همراه همگام با زائ��ران اين رويداد مردم��ي، اقدام به 
حمايت از سازمان اورژانس كرد. با توجه به شرايط فصلي 
و گرماي هوا، يكي از موضوعات رايج در مسير حركت 
زائران، گرمازدگي است كه دست اندركاران اجرايي در 
اين مراس��م همواره با ابتكاراتي به دنبال پيشگيري و 
مواجهه با اين شرايط هستند. امسال در صفر 1۴۴۴ نيز 
همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي خود و همراهي 
با اربعيني ها، پنج كانتينر براي استفاده در قالب »اتاق 
خنك« را در اختيار سازمان اورژانس كشور قرار داد تا با 
استقرار آنها در نقاط مرزي با كشور عراق، بتواند ميزبان 
زائران گرمازده باشد تا ادامه حركت برايشان مهيا شود. 
اين كانتينرها ضمن مجهز بودن به سيستم روشنايي 
و برق كش��ي و فرش بودن، هر كدام داراي 3 اس��پليت 
خنك كننده هستند و با طراحي نشان همراه اول بر روي 
آنها، زمينه اي فراهم شده تا زائران از فاصله دور نيز بتوانند 
اين كانتينرها را تشخيص داده و در صورت نياز به اتاق 

خنك مراجعه كنند.

مشكلجديددردانلودنشدناپليكيشنهاازگوگلپلي

جنگ نابرابر كاربران ايراني با گوگل

»با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق، از قطع آن جلوگیری کنیم«

 1- نام و نشانی مناقصه گزار:شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی 1۰1۰۰98۰۵44، کد اقتصادی 4113-3167-7698
و کد پستی 61348139۵6، به نشانی: اهواز - بلوار گلستان - سازمان آب و برق خوزستان - طبقه اول - امور تدارکات و قراردادها 

2-  مشخصات مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل:

3- محل انجام کار: انبار معاونت بهره برداری 
4- زم�ان، مهل�ت، مبلغ و مح�ل دریافت اس�ناد: متقاضیان م�ی توانند از س�اعت 8 م�ورخ14۰1/۰6/12 لغایت س�اعت 18 
مورخ14۰1/۰6/19به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ۵۰۰/۰۰۰ریال از 
طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره 4۰۰1122۰۰4۰2317۵ به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر 
درآمدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند. 
۵- زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مستندات پاکات )الف، ب 
و ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 18 مورخ14۰1/۰7/۰4، اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار خود 
را نیز در )پاکت الف( بصورت الک و مهر ش�ده بگذارند و نهایتا پاکت مذکور را تا پایان وقت اداری مورخ14۰1/۰7/۰4به نشانی 
مندرج در بند یک، اقدام و رسید دریافت دارند. تمامی مراحل برگزاری مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت انجام خواهد شد.
6- گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه، مورخ14۰1/۰7/۰6ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس ساختمان شماره 

2 شرکت برق منطقه ای خوزستان گشایش خواهد یافت.
 7- سایر شرایط:

* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
عالقه مندان به شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای
نوبت دوم

شناسه آگهي :1371630

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

خرید خازن جهت 01/10220172001001262000039/م
69/957/360/0003/497/868/000پست اهواز 2

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری تجديد مناقصه عمومی
شرکت انتقال گازایران

منطقه پنج عملیات انتقال گاز

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  تجدید مناقصه عمومی »فوق« به شماره مناقصه س-14۰۰-۵1 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی 
از دریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ 14۰1/۰6/1۵ می  باشد . اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

1(مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز  چهارشنبه 14۰1/۰6/23
2(مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه 14۰1/۰7/۰9

3(اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
آدرس : شیراز ، بزرگراه امام خمینی ، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ، منطقه پنج عملیات انتقال گاز ، کدپستی 9631۵-71798  و شماره تماس   384۰38۰۰-9 -۰71

4(شماره فراخوان درسامانه ستاد:    2۰۰1۰93261۰۰۰۰22
۵(تاریخ درج آگهی:

 تاریخ آگهی نوبت اول :    روز سه شنبه 14۰1/۰6/1۵
تاریخ آگهی نوبت دوم :   روز چهارشنبه 14۰1/۰6/16

6(گواهی صالحیت مورد نیاز:
گواهی صالحیت معتبر پایه ۵ در رشته “نفت و گاز” از سازمان برنامه و بودجه 

آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

7( در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره تلفن  ۰7138132319   و   ۰713813231۰ و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن ۰7138132۵۰1  ت��ماس حاصل نمایند.
8( خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع است . قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه می گردد .

9(اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 
مرکزتماس : ۰21-41934

دفترثبت نام: 88969737 – 8۵193768

نوبت اول
شناسه آگهي : 1375293

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

87200126

تعميرات اساسی 25000 ساعته 2 دستگاه توربين زاريا مدل UGT25000 /DU80 به همراه تامين قطعات



تعادل | فرشته فريادرس |
چرا واردات خودرو كليد خورد؟ فلس��فه شناور شدن 
تعرف��ه واردات چيس��ت؟ آيا دس��تورالعمل واردات 
خودرو به نفع خودروسازان اس��ت يا واردكنندگان؟ 
چرا خودروهاي وارداتي در بورس كاال عرضه مي شود؟ 
دليل اعمال سقف ارزي براي واردات خودرو چيست؟ 
با كدام برندهاي خارجي مذاكره شده است؟ و اينكه آيا 
احتمال دوباره ممنوعيت واردات خودرو وجود دارد؟ 
هفت پرسش كليدي كه وزير صمت درجريان نشست 
خبري خود با خبرنگاران به آنها پاس��خ داد. سيدرضا 
فاطمي امين تا ح��دودي از آيين نامه واردات خودرو 
ابهام زدايي كرد و از 3معيار مهم نام برد. معيار نخست 
براي بازشدن باب واردات، شكستن انحصار و حمايت از 
خودروسازان داخلي است. دليل ديگر، تراز نبودن بازار 
خودرو و دونرخي شدن قيمت ها است؛ چراكه قيمت 
بازار متناسب با دالر تعيين مي شود و مردم براي حفظ 
ارزش پول و سرمايه خودرو مي خرند. دليل سوم اينكه 
چون در سبد محصوالت داخلي خودروي اقتصادي 
باكيفيت ديده نمي شود؛ از مسير واردات بايد فقدان 
محصوالت اقتصادي جبران شود. اما اينكه چرا تعرفه 
شناور درنظر گرفته شده، به گفته وزير صمت، به خاطر 
نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعيين عدد ثابت براي 
تعرفه، براي واردكننده سود زياد و رانت ايجاد مي كند؛ 
بنابراين براي از بين بردن رانت، س��ود مجاز مشخص 
و مابه التفاوت به عنوان س��ود بازرگاني اخذ مي شود. 
در مورد اعمال س��قف ارزي براي واردات خودرو، هم 
فاطمي امين اين طور توضي��ح داد: چون منابع ارزي 
كشور بي انتها نيست؛ سقف يك ميليارد دالر به اضافه 
س��رمايه گذاري خارجي براي واردات خودرو در نظر 
گرفته شده؛ يعني به جاي واردات يك خودرو ۸۰ هزار 
دالري، ۴ خودروي ۲۰ هزار دالري وارد مي شود. وزير 
صمت در پاس��خ به اينكه آيا با برند خاصي براي ورود 
به بازار ايران مذاكره شده؟ هم گفت: وزارت صمت با 
هيچ خودروس��ازي براي واردات مذاكره  نكرده است. 
همچنين به گفته او، تا ۵ س��ال آينده واردات ممنوع 

نمي شود. 

 بالمانع بودن واردات خودرو 
به ۳ دليل  

وزير صمت در نشس��ت خبري روز گذش��ته خود، به 
تش��ريح جزييات واردات خ��ودرو و وضعيت توليدو 
تجارت پرداخت. س��يدرضا فاطمي امين، در پاس��خ 
به پرس��ش خبرنگار »تع��ادل« مبني ب��ر ضرورت 
شفاف س��ازي وزارت صمت درباره آيين نامه واردات 
خودرو، ابهام زدايي كرد و اينك��ه چرا واردات خودرو 

در دستور كار قرار گرفته، به بيان سه دليل پرداخت. 
او با با بيان اينكه ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي كشور 
تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از اين 
شاخص ۱۸ دهم درصد است، گفت: واردات خودرو از 
نظر وزارت صمت بنا به 3 دليل بالمانع است زيرا يك 
فضايي در كش��ور وجود دارد كه قصد ايجاد انحصار و 
حمايت بي حد و حصر از صنعت خودرو داريم پس با 
باز ش��دن باب واردات اين انحصار و حمايت شكسته 

مي شود.
فاطم��ي امين با بيان اينكه به دليل ت��راز نبودن بازار 
خودرو، قيمت ها در اين بازار دو نرخي ش��ده، تصريح 
كرد: قيمت بازار متناسب با دالر تعيين مي شود و مردم 

براي حفظ ارزش پول و سرمايه خودرو مي خرند.
وزير صمت با بي��ان اينكه آيين نام��ه واردات خودرو 
بر اس��اس اين 3 معيار تنظيم ش��د، گفت: با توجه به 
ممنوعيت ۴ س��اله واردات خودرو، تنظيم آيين نامه 
واردات بس��يار حساس بود و بايد دقيق انجام مي شد. 
در آيين نامه لزوم انتقال فناوري و ارايه خدمات پس از 
فروش مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت اما آيا اين دو بند 
منجر به ايجاد محدوديت در واردات مي شود؟ پاسخ 

منفي است.
اين مقام مسوول درباره تعرفه واردات خودرو نيز گفت: 
تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممكن بود به 
خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعيين عدد ثابت 
براي تعرفه، براي واردكننده س��ود زياد و رانت ايجاد 
كند، بنابراين قرار شد براي از بين بردن رانت، به جاي 

سود بازرگاني، ميزان سود واردكننده تعيين شود.
او درباره مذاكره با خودروسازان خارجي، اظهار كرد: 
وزارت صمت واردكننده خودرو نيست و اصرار دارد كه 
حاكميت است؛ بنابراين ما با هيچ خودروساز خارجي 
مذاكره نكرده ايم. از س��ال ۱3۹۷ ت��ا ۱۴۰۰ واردات 
خودرو انجام نشده است و بنابراين يك انباشتگي در 
اين زمينه به وجود آمد و بر اين اساس در زمينه سازوكار 

واردات حساسيت وجود داشت.
فاطمي امين در مورد برخي الزامات آيين نامه واردات 
خودرو از جمله انتقال فناوري و خدمات پس از فروش، 
گفت: يكي از مسائلي كه مصوبه قانوني مجلس نيز بود، 
موضوع انتقال فناوري در واردات خودرو است، اما اين 
موضوع به منزله ايجاد محدوديت نيست. وي افزود: در 
عين حال، ممكن است كسي واردكننده خودرو باشد و 
با هماهنگي شركتي ديگر خدمات پس از فروش ارايه 
كند، درباره فناوري نيز واردكننده مي تواند با شركت 
ديگر براي انتقال فناوري هماهنگي الزم را انجام دهد.

وزير صم��ت در مورد تع��داد خودروه��اي وارداتي، 
اينطور گفت: قرار بر واردات يك ميليارد يورو خودروي 
خارجي اس��ت كه ممكن است بخشي با رمزارز انجام 
شود. اما بخشي هم به صورت سرمايه گذاري خواهد 
بود. وي ادامه داد: در واقع سرمايه گذار به جاي دالر و 
يورو آوردن، خودرو وارد كند و ارز را خارج نكند بلكه در 

داخل سرمايه گذاري بايد كند. 
او در مورد اعمال س��قف ارزي ب��راي واردات خودرو، 
تصريح كرد: منابع ارزي كشور بي انتها نيست از اين رو 
سقف يك ميليارد دالر به اضافه سرمايه گذاري خارجي 
را براي واردات خودرو در نظر گرفتيم. با اين سياست 
خودروهاي بيشتري وارد مي شود يعني به جاي واردات 
يك خودرو ۸۰ هزار دالري، ۴ خودروي ۲۰ هزار دالري 

وارد مي شود.

 چرايي عرضه خودرو در بورس كاال
فاطمي امين در مورد عرض��ه خودروهاي وارداتي در 
بورس كاال نيز اي��ن طور توضي��ح داد: وقتي به عدم 
تراز بودن عرضه و تقاضا در بازار اش��اره مي كنيم پس 
خودروي وارداتي شايد سود و هزينه ناعادالنه اي براي 
واردكننده داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر خودروي 
۴۰۰ ميليون توماني 6۰۰ ميليون تومان فروخته شود 
رانت است. اگر بازار روان بود اين اتفاقات نمي افتاد اما 
ما ناگهان قصد باز كردن سد را داريم و اگر هوشمندانه 

نباشد سيل مي شود.
او تصريح كرد: ما گفتيم خودروي خارجي در بورس 
كاال عرضه ش��ود به ش��فافيت كمك مي كند. پس با 
عرضه در بورس به اين اطمينان مي رسيم كه خودرو 
با چه قيمتي فروخته مي شود. چه بسا كه خودروهايي 
كه در اين چند وقت هم در بورس عرضه شد پايين تر 

از نرخ بازار بود. 

 آيا واردات خورو مجددا ممنوع مي شود؟ 
فاطمي امين در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
به قيمتگذاري دستوري خودرو اش��اره كرد وگفت: 
قيمت گذاري بايد منافع توليدكننده و مصرف كننده 
را در نظر بگيرد. قرار نيس��ت ناكارآمدي توليدكننده 
را به مصرف كنن��ده منتقل كنيم. او اف��زود: به دليل 
س��وءمديريت، هزينه هاي مالي و كاهش توليد گران 
در مي آي��د پس ما به عن��وان وزرات صمت كه حامي 
توليدكننده و مصرف كننده هستيم، قيمت را كنترل 

مي كنيم. 
وزير صمت در مورد احتمال ممنوعيت مجدد واردات 

در س��ال ۱۴۰6 تصريح كرد: ۵ س��ال آينده واردات 
ممنوع نمي شود بلكه طبق آيين نامه سرمايه گذاري 
بايد تا ۵ سال بماند. وي در مورد توليد خودروي ايراني 
- روسي، گفت: ما وارد اين پروژه نمي شويم بلكه خود 

خودروسازان دست به كار خواهند شد.
فاطمي امين در م��ورد توليد خودروي كامل با ارايه 
آماري گفت: تا نهم ش��هريور ماه س��ال جاري 33۴ 
ه��زار و ۴63 درصد خودروي كامل توليد ش��ده در 
حالي كه اين رقم براي مدت مشابه پارسال ۸۸ هزار 
و 3۱۲ خودرو بود؛ بنابراين توليد خودروي كامل ۲۷۹ 
درصد افزايش يافته اس��ت. بنابر اعالم او، خودروي 
ناقص تا ۹ شهريور ماه امسال ۴۱ هزار دستگاه توليد 
بود در حالي كه اين رقم در مدت مشابه پارسال ۲۹۱ 

هزار دستگاه بود. 
فاطمي امين با بيان اينكه وزارتخانه با ش��ركت هاي 
روس��يه وارد مذاكره نمي ش��ود و ارتب��اط بين خود 
شركت ها است، اظهار كرد: در نمايشگاه اتوموبيليتي 
روس��يه، ايران بعد از روسيه بيشترين شركت كننده 
بودن��د و ۷۰۰ ميلي��ون دالر ه��م تفاه��م نامه بين 
ش��ركت هاي داخلي و خارجي امضا ش��ده است. وي 
در مورد واگذاري س��هام خودروس��ازان، اظهار كرد: 
با توجه به اينكه قيمت گذاري تمام ش��ده و فراخوان 
سرمايه گذاري ارايه شده ش��ركت هاي زيرمجموعه 
ايران خودرو و سايپا در مرحله اول واگذار خواهند شد. 

 موضع وزير درباره تفكيك صمت وتخلف 
مباركه 

فاطمي امين در بخش بع��دي اظهارات خود و درباره 
نظر اين وزارتخانه درباره طرح تفكيك وزارت صمت 
هم توضيح داد: تفكيكي وجود ندارد، بلكه طرح تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني مطرح ش��ده كه به 
معني طرح تفكيك نيست، بلكه ايجاد يك وزارتخانه 
جديد است كه بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي 
و صمت به آن منتقل مي ش��ود. اين طرح پيش��نهاد 

مجلس است.
اين عضو كابين��ه دولت س��يزدهم همچنين درباره 
جديدترين وضعيت تخلف فوالد مباركه در اظهاراتي 
گفت: گزارش صحن علني مجلس هشت صفحه بود، 
اما گزارش غيررسمي 3۰۰ صفحه بوده است. وزارت 
صمت مرجع قضاوت نيست، اما بخش قابل توجهي از 
چيزهايي كه عنوان شده، تخلف نيست. اما بايد منتظر 

نظر قوه قضاييه باشيم.

 ايست به واردات لوازم خانگي!
اما موضع وزارت صمت درب��اره واردات لوازم خانگي 
چه بود؟ فاطمي امين در پاسخ به اين پرسش و با بيان 
اينكه ۵ ماه امسال در مجموع لوازم خانگي ۱۷ درصد 
رشد توليد داشته ايم، گفت: صنعت لوازم خانگي روند 
رو به رشدي دارد و برنامه اي براي واردات نداريم بلكه 
برنام��ه براي صادرات داريم و با چند كش��ور خارجي 
مثل روسيه و عمان به توافق رسيده ايم كه به صورت 
س��رمايه گذاري مشترك در آن كش��ور توليد داشته 
باشيم؛ يعني قطعه و فناوري مي فرستيم و در آن كشور 

توليد انجام مي ش��ود. قباًل ما مونتاژكار بوديم و االن 
فرايند برعكس شده است. 

فاطمي امين درباره ميزان س��رمايه گذاري خارجي 
در ۵ ماه منتهي به مرداد امس��ال هم بي��ان كرد: در 
۵ ماه نخس��ت امس��ال در 6۱پ��روژه در بخش هاي 
صنعت، معدن و تجارت ب��ه ارزش 3۵۰ ميليون دالر 
س��رمايه گذاري اتفاق افتاد كه اس��تان هاي فارس، 
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، هرمزگان و تهران در 
اين زمينه پيش رو بودند. وزير صمت در مورد آيين نامه 
رفع تعهد ارزي نيز اظهار كرد: ايين نامه رفع تعهد ارزي 

در كميسيون اقتصادي دولت است.

گزارش وزير از آمار توليد
وزير صمت در مورد آم��ار توليد محصوالت منتخب 
صنعتي و معدني نيز اع��الم كرد: در چهارماه منتهي 
به تير امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال توليد 
فوالد خام ۵.۲ درصد، محصوالت فوالدي ۴.۹ درصد، 
ش��مش آلومينيوم ۱۵.۷درصد، آلومينا ۸.۴ درصد، 
گفتم كنسانتره زغال س��نگ ۲۰ درصد، شيشه جام 
۷.۲ درص��د، ظروف شيش��ه اي ۱۷ درص��د، خودرو 
سواري كامل ۲۵۰درصد، وانت ۴۷.۷ درصد، اتوبوس، 
ميني ب��وس و ون ۱۲۹ درصد، كامي��ون، كاميونت و 
كش��نده ۱۴۸درصد و تراكتور ۵۸ درصد رشد داشته 
اس��ت. وي ادامه داد: همچنين در بخش محصوالت 
پتروشيمي شاهد رش��د ۹درصدي، الياف اكريليك 
رشد ۲6درصدي، الياف پلي استر رشد پنج درصدي، 
كفش رش��د 3۱درصدي و تلويزيون رشد 6 درصدي 

شاهد بوديم
اما در كدام محصوالت ش��اهد كاهش توليد بوديم؟ 
به گفته وزير صمت، در توليد كمباين به دليل چالش 
مديريتي با تامين كننده ها اتفاق افتاد، همچنين توليد 
روغن خوراكي به دليل حذف ارز ترجيحي ۲6 درصد 
كاهش، سيمان سه درصد افت و توليد پودر شوينده 
با كاهش هفت درصدي مواجه ش��د؛ با اين حال هيچ 
گزارشي از كمبود كاال در پودر شوينده و روغن خوراكي 

در بازار نداشتيم.
فاطمي امين در بخش ديگ��ري از اظهاراتش درباره 
برگزاري مزاي��ده ۱۲۰۰ معدن، هم توضيحاتي ارايه 
داد وگفت: به دليل ب��روز برخي تخلفات، همچنين 
طي كردن فرآيند حقوقي و قيمت گذاري، اين مساله 
زمان بر ش��د، اما هفته آخر شهريور ماه مزايده ها آغاز 
مي شود. به گفته او، در اين مزايده در سه مرحله ۱۲۰۰ 
معدن واگذار مي شود كه نخستين آن معدن ققنوس 
است. همچنين در اين مزايده ها ۴۹ مجوز برداشت، 
۲۱۷۸ محدوده اكتشافي، ۱3۰۵ معادن داراي پروانه 
بهره برداري و ۲۰۸ معدن متروكه و در مجموع ۵۰۴۰ 
مزايده در س��ه ماه آينده برگزار خواهد شد. اين عضو 
كابينه دولت سيزدهم، در مورد خام فروشي نيز گفت: 
خام فروش��ي نداريم؛ دقيق تر بايد بگويم كه س��االنه 
۵۰۰ ميليون تن مواد معدني اس��تخراج مي شود كه 
كل صادرات مواد خام چهار و نيم ميليارد تومان است 
بنابراين نمي توان گفت خام فروش��ي داريم. اما نيمه 

خام فروشي كه ما مخالف همين هم هست.
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جزييات قرعه كشي جديد 
خودرو

معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت از برگزاري 
س��ومين دوره عرضه خودرو در س��امانه يكپارچه 
در هفته جاري خبر داد. به گزارش ش��اتا، منوچهر 
منطقي با بيان اين مطلب اظهار داشت: دو شركت 
بزرگ خودروس��از كش��ور از ابتداي امسال تا دوم 
شهريور نسبت به توليد 3۵۷ هزار و 3۷۷ دستگاه 
خودروي سبك )سواري و وانت( اقدام نموده اند كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش ۲۸3 
درصدي تولي��د كامل و كاهش ۸۵ درصدي توليد 

ناقص برخوردار مي باشد.
وي با اشاره به تثبيت روند رو به رشد توليد خودروي 
كامل پس از 3 سال در دو خودروساز بزرگ كشور، 
افزاي��ش ۲۸ درص��دي آمار تحوي��ل، كاهش ۹۴ 
درصدي تعداد خودروهاي ناقص انباش��ته در كف 
پاركينگ خودروس��ازان و كاه��ش 3۰ درصدي 
تعداد تعهدات معوق را در راستاي تحقق برنامه هاي 
ساماندهي وضعيت نامطلوب صنعت خودروي كشور 

در دولت سيزدهم عنوان كرد.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه، تصوي��ب آيين نامه واردات قانون 
س��اماندهي صنعت خودرو را يك��ي از راهكارهاي 
دولت براي تنظيم بازار و انتقال فناوري به كش��ور 
اعالم كرد و گفت: تعيين مش��خصات فني خودرو 
ب��ا اولوي��ت واردات خودروهاي برق��ي، تركيبي، 
كم مصرف، ايمن و م��ورد اس��تفاده عامه، تأمين 
خدمات پ��س از فروش و انتقال فن��اوري، تعيين 
صالحيت هاي فن��ي و حرف��ه اي وارد كنندگان و 
برخورداري از نمايندگي رسمي خودروساز خارجي، 
تعيين سقف واردات خودرو با مالحظه تنظيم بازار، 
حمايت از توليد باكيفي��ت داخلي و رعايت منابع 
ارزي كش��ور با اولويت مصرف ارز ب��راي كاالهاي 
اساس��ي و ضروري، از جمله شرايط واردات خودرو 
به كشور است كه نقشه راه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت مي باشد.
منطقي افزود: در اين راستا، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مكلف است در افق سند چشم انداز بيست 
ساله، بسترهاي الزم را براي ورود فناوري هاي جديد 
و مستقل توليد خودرو با همكاري شركت هاي معتبر 
خودروس��ازي جهان يا به صورت س��رمايه گذاري 

مشترك با شركت هاي فعال موجود فراهم نمايد.
وي اضاف��ه كرد: همچني��ن براي اجرايي ش��دن 
آيين نامه واردات خودرو، متقاضيان مي بايس��ت 
نسبت به ايجاد يا استفاده از شبكه خدمات پس از 
فروش موجود، به ازاي واردات هر يك هزار دستگاه 
خودرو يك نمايندگي پس از فروش، تأمين قطعات 
يدكي ض��روري مورد تأييد مراجع ذيصالح قبل از 
واردات، تأمين تجهيزات، اس��ناد و آموزش نفرات 
خدمات پس از فروش، اع��الم فناوري هاي انتقال 
يافته در خدمات پس از فروش، و نيز داشتن مجوز 
رسمي از توليد كننده محصول براي تضمين ارايه 
خدم��ات پس از فروش يا انتقال فناوري، داش��تن 
تجربه در واردات خودرو يا به كارگيري شركت هاي 
داراي تجربه در اين زمينه، ارايه سطح انتقال فناوري 
در خودروهاي اقتصادي براي توليد در كشور و اعالم 

مشخصات فني خودرو و قيمت آن اقدام نمايند.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه به آخرين وضعيت عرضه خودرو در 
س��امانه يكپارچه فروش خودرو اشاره كرد و گفت: 
پيرو دستور رييس جمهور درخصوص شفاف سازي 
فرآيند عرضه و تخصيص خودرو به مردم، سامانه 
يكپارچه تخصيص خودرو تحت نظارت س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان آغاز به 
كار كرده و تاكنون نسبت به برگزاري دو دوره عرضه 
خودرو در ۲۷ ارديبهشت و ۲۵ تير اقدام شده است.

منطق��ي، تخصي��ص عادالن��ه خ��ودرو، افزايش 
ام��كان دسترس��ي مصرف كنندگان ب��ه خودرو، 
ايجاد ش��فافيت و رويه واح��د در عرضه براي همه 
خودروسازان، رفع شائبه مهندسي عرضه به صورت 
قطره چكاني يا عرضه خودرو در بازارهاي غيرشفاف 
توس��ط خودروس��ازان، همچنين افزايش تنوع و 
حق انتخاب ب��راي مصرف كنن��دگان در هر دوره 
عرضه را از جمله مزاياي سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو در راس��تاي تنظيم ب��ازار و ارتقاي رضايت 

مصرف كنندگان اعالم كرد.
وي بي��ان كرد: با توجه به پايدار ش��دن روند توليد 
خودروي كامل در خودروسازان داخلي و همچنين 
كاهش ۹۴ درصدي آمار خودروهاي ناقص نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل و از س��وي ديگر ايجاد 
ش��فافيت در عرضه خودرو به بازار، در هفته جاري 
شاهد سومين دوره عرضه خودرو در سامانه يكپارچه 

فروش خودرو خواهيم بود.
معاون صنايع حمل و نق��ل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با تأكيد بر اينكه برنامه ريزي اين دوره به 
گونه اي خواهد بود كه تعهدات قبلي شركت هاي 
خودروسازي كاهش يابد، از عرضه خودرو در قالب 
طرح هاي »پيش فروش«، »ف��روش فوق العاده«، 
»حمايت از خان��واده و جواني جمعيت« و »خروج 
خودروي فرسوده« خبر داد. منطقي تصريح كرد: با 
ساماندهي تخصيص خودرو در سامانه يكپارچه كه با 
عرضه متنوع خودرو و خروج بيش از ۷۰ درصد انواع 
محصوالت خودرويي از فرآيند قرعه كشي همراه 
بوده است، پس از س��ال ها، آرامش در بازار خودرو 
حاكم شده و امكان دسترس��ي مصرف كنندگان 
به خودرو براي يك محصول پرطرفدار خودروساز 

داخلي، ۸ برابر افزايش يافته است.
وي اظه��ار امي��دواري كرد با ت��داوم روند تكميل 
خودروهاي ناقص، كسب آمادگي الزم در زنجيره 
تأمين براي افزايش توليد و بهره گيري از سازوكار 
واردات براي تنظيم بازار و انتقال فناوري به كشور، 
روش عرضه در س��امانه يكپارچه فروش خودرو تا 

پايان امسال خاتمه يابد.

مديرعاملبنيادبركتتاكيدكرد
راه اندازي دبيرخانه دايمي 

توانمندسازي اقتصادي در 
كشورهاي اسالمي

به پيشنهاد بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، دبيرخانه 
دايمي انتقال تجربه و دانش در زمينه توانمندس��ازي 
اقتص��ادي، محروميت زدايي و تعام��الت اقتصادي با 
محوريت پيروان اهل بيت)ع( در كش��ورهاي اسالمي 

راه اندازي مي شود.
محمد تركمانه مديرعامل بنياد بركت كه در كميسيون 
اقتصادي هفتمين اجالس ساالنه مجمع جهاني اهل 
بيت سخن مي گفت، با اظهار اميدواري كه ايران محور 
همكاري هاي بين المللي درخصوص تبادالت و انتقال 
تجربه و دانش در حوزه هاي توانمندسازي اقتصادي، 
اجتماعي و پيشرفت ش��ود، افزود: كشورهاي اسالمي 
مي توانند همكاري هاي گس��ترده و سازنده اي در رفع 
محروميت ، توانمندسازي اقتصادي و برقراري عدالت 

اجتماعي با يكديگر داشته باشند. 
مديرعامل بنياد بركت از آمادگي براي انتقال تجارب به 
كشورهاي اسالمي در زمينه مدل جامع پيشرفت مناطق 
محروم و توانمندسازي اقتصادي خبر داد و تاكيد كرد: 
در اين راستا مي توان يك دبيرخانه دايمي را به منظور 
انتقال و تبادل تجربه براي محروميت زدايي، مبارزه با فقر 
و توانمندسازي اقتصادي در ميان كشورهاي اسالمي و 

پيروان اهل بيت عليهم السالم راه اندازي كرد.
وي با اش��اره به عضويت بيش از ۱3۰ كشور در مجمع 
جهاني اهل بيت تصريح كرد: بنياد بركت به عنوان يكي 
از شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي اين مجمع 
و با توجه به فعاليت هايي كه در زمينه سرمايه گذاري 
در حوزه هاي اقتصادي دارد، امكان همكاري مشترك 
جهت اجراي مدل جامع اشتغال زايي را با اين كشورها 
دارد. تركمانه ادامه داد: بنياد بركت عالوه بر ارايه پيشنهاد 
براي راه اندازي دبيرخانه دايمي توانمندسازي اقتصادي 
و محروميت زدايي در ميان كشورهاي شركت كننده 
در هفتمين مجمع جهان��ي اهل بيت، آماده همكاري 
با كش��ورهاي عضو در زمينه هاي مختل��ف از جمله 
گردش��گري حالل، گردشگري س��المت، استفاده از 
نظام هاي نوين س��رمايه گذاري و همچنين صادرات و 

واردات كاالها و محصوالت توليدي است. 
مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر افزايش تبادالت تجاري 
ميان كشورهاي عضو مجمع جهاني اهل بيت خاطرنشان 
كرد: از آن جايي كه اين كشورها پيروان اهل بيت هستند 
بنياد بركت آماده هر گونه همكاري و برقراري تعامالت 
تجاري و اقتصادي براي تقويت اين ش��بكه در سراسر 
جهان اس��ت. وي اظهار اميدواري ك��رد كه برگزاري 
هفتمين اجالس س��االنه مجمع جهاني اهل بيت در 
ايران شروع خوبي براي همكاري و تعامل بنياد بركت با 

كشورهاي شركت كننده باشد.
تركمانه تاكيد كرد: با توجه به ظرفيت هاي خوبي كه در 
ايران در حوزه توانمندسازي اقتصادي جوامع محروم 
وجود دارد، بنياد بركت مي تواند تجربيات سازنده خود 
را در اين حوزه در اختيار شيعيان و پيروان اهل بيت در 

كشورهاي اسالمي قرار دهد.
مديرعامل بنياد بركت تاكيد كرد: اميدواريم كه با اين 
تعامل و همكاري ش��اهد توانمند شدن هر چه بيشتر 
شيعيان و محبين اهل بيت در سراسر جهان باشيم و اين 
شبكه بتواند تاثيرگذاري بيشتري در تامين نيازها، رفع 

چالش ها، مناسبات اقتصادي دنيا داشته باشد.
وي با اشاره به سرمايه گذاري چند ميليارد دالري بنياد 
بركت براي توانمندسازي و محروميت زدايي مناطق 
محروم بيان كرد: عملكرد بنياد بركت طي ۱۵ س��ال 
فعاليت نشان مي دهد كه مهم ترين دغدغه اين بنياد، رفع 
ريشه اي محروميت در اقصي نقاط ايران اسالمي است و 
براي رسيدن به اين هدف واال، توانمندسازي اقتصادي و 
كارآفريني همواره نخستين اولويت اين بنياد بوده است.

تركمانه در تش��ريح فعاليت هاي بنياد بركت در حوزه 
اش��تغال زايي گفت: بنياد بركت در قالب مدل جامع 
پيشرفت مناطق محروم و روستايي و با تاكيد بر الگوهاي 
توانمندسازي اقتصادي بنگاه محور، تسهيالت محور 
و كارگاهي نسبت به راه اندازي و احياي يك هزار و 3۲ 
كارگاه هاي توليدي و صنعتي بزرگ، كوچك و متوسط 
اقدام كرده است كه فراهم آمدن فرصت هاي كسب و كار 

براي ۲۲۵ هزار نفر را به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: همچنين در قالب آيين نامه و الگوهاي نوين 
توانمندسازي اقتصادي كه در سال هاي اخير تدوين و 
در دستور كار بنياد بركت قرار گرفته اند و با بهره گيري از 
شبكه ۹۵۰ نفري مجريان و تسهيل گران، تاكنون بيش 
از ۲۰۸ هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور با ظرفيت 
اشتغال 6۲۴ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم 
در مناطق محروم و روستايي كشور به بهره برداري رسيده 
است. مديرعامل بنياد بركت از اقدامات گسترده اين بنياد 
در حوزه هاي عمران��ي و زيربنايي خبر داد و بيان كرد: 
بنياد بركت همگام با اجراي طرح هاي توانمند سازي 
اقتصادي، ۵۸ هزار پ��روژه عمراني و زيربنايي از جمله 
ساخت يك هزار و ۸3۰ مدرسه با ۱۴ هزار كالس درس، 
ساخت و تكميل ۱3 بيمارس��تان و ۲۲۰ مركز و خانه  
بهداشت، ساخت ۴6 هزار مسكن محرومين، احداث 
يك هزار و 6۵۰ مركز فرهنگي و مذهبي و 6 هزار طرح  
ديگر شامل راه سازي، پل سازي، آب رساني و برق رساني 
را براي پيشرفت و آباداني مناطق محروم عملياتي كرده 
است. تركمانه خاطرنشان كرد: شركت هاي مشاركتي 
و واحد هاي صنعتي احيا شده توسط بنياد بركت تاكنون 
موفق به صادرات ۴۷ ميليون دالر انواع محصوالت خود 
به ۱۲ كش��ور ش��ده اند. وي در پايان خاطرنشان كرد: 
اكنون زمينه همكاري و فعاليت هاي مشترك تجاري و 
توانمندسازي اقتصادي فراهم است و بايستي اين فرصت 
را تبديل به اقدام عملياتي موثر نماييم. گفتني است، 
در حاشيه برگزاري هفتمين مجمع جهاني اهل بيت، 
نشست هاي دوجانبه اي بين بنياد بركت و نمايندگان 
بيش از ۲۵ كشور برگزار و توافق شد پياده سازي مدل 
جامع پيشرفت مناطق محروم و روستايي بنياد بركت 
در اين كشورها و تبادالت تجاري مشترك برنامه ريزي 

و اجرايي شود.
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ابهام زدايي از واردات خودرو

درخواست مناطق آزاد در مورد  واردات خودرو
مدير توس��عه صادرات، امورگمرك��ي و ارزش افزوده 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از 
تقاضاي مناطق آزاد از دولت براي تدوين يك آيين نامه 

واردات خودرو مخصوص اين مناطق خبر داد.
 ش��هرام موس��وي در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به 
آيين نامه واردات خ��ودرو اظهار ك��رد: مناطق آزاد 
بر اس��اس مصوبه هيات وزيران مش��مول آيين نامه 
ضوابط فني واردات خودرو به سرزمين اصلي شدند. 
اما از آنجايي كه اساس اين آيين نامه ورود خودرو به 
سرزمين اصلي است، بسياري از بندهاي آن مبتالبه 
س��رزمين اصلي و در تناقض با مقررات مناطق آزاد 
اس��ت. براي مثال در آيين نامه بحث حقوق ورودي 
مطرح شده اس��ت درصورتي كه مناطق آزاد حقوق 
ورودي ندارد. اين باعث شده است واردات خودرو به 

مناطق آزاد دچار مشكل ش��ود. وي ادامه داد: بر اين 
اس��اس مناطق آزاد با موافقت كميسيون اقتصادي 
دولت تقاضا كرد آيين نامه اي مخصوص مناطق آزاد 
با در نظر گرفتن حساسيت هاي وزارت صمت، سازمان 
محيط زيست و... تحت عنوان آيين نامه ضوابط فني 
واردات خودرو به مناطق آزاد تدوين شود تا هم موارد 
متناقض حذف ش��ود و در عين حال بت��وان واردات 
خودرو به مناطق آزاد را تسهيل كرد. اين درخواست 
در كميسيون تخصصي اقتصاد دولت و در كميسيون 
اصلي اقتصاد دولت هم مصوب شده است و در دستور 
كار هيات محترم وزيران ق��رار خواهد گرفت. مدير 
توسعه صادرات، امورگمركي و ارزش افزوده دبيرخانه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به 
آيين نامه اخير واردات خودرو، عنوان كرد: در يكي از 

بندهاي اين مصوبه مناطق ازاد مشمول واردات براي 
خودروه��اي هيبردي و دوگانه در نظر گرفته ش��ده 
است. دبيرخانه ش��وراي عالي معتقد است بندهاي 
ديگ��ر اين مصوبه مش��مول مناطق ازاد نمي ش��ود. 
بنابراين ط��ي نام��ه اي ازمعاونت محت��رم حقوقي 
رييس جمهور استفساريه گرفتيم كه آيا بندهاي ديگر 
مشمول مناطق آزاد مي شود يا خير، اگر مي شود بايد 

درخواست اصالحيه صادر شود.

 ماجراي واردات خودرو چيست؟
بر اس��اس اين گزارش، در س��ومين روز از ش��هريور 
ماه، آيين نامه واردات خودرو ك��ه در ۲6 مرداد ماه به 
تصويب هيات وزيران رس��يده بود، توسط معاون اول 
رييس جمهور نهايي و به تمامي سازمان ها شامل وزارت 

صمت، وزارت كش��ور، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد ابالغ شد. بر اين 
اساس، س��عيد محمد، دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري و ويژه اقتصادي با انتقاد از اين آيين نامه اعالم 
كرد كه در اين مصوبه، مشوق هاي در نظر گرفته شده 
براي سرزمين اصلي بيش از مناطق آزاد است و مناطق 
آزاد با محدوديت بيش��تري نسبت به سرزمين اصلي 
مواجه شده اند. وي همچنين از نگاه كارشناسي و نقد 
فني و قانوني به اين مصوبه سخن گفت و ضمن بيان 
اشكاالت اين مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد كه 
در نهايت بهبود وضعيت اقتصاد كالن كشور را با مشكل 
مواجه مي كند، بازنگري جدي در مصوبه اخير و احياي 
نقش موثر و حياتي مناط��ق آزاد در واردات هدفمند 
خودرو را از معاون اول رييس جمهور خواستار شده بود.
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چهرهروز

۶۰ درصد معتادان »شاغل« هستند
۶۰ درصد معتادان، شاغالن هستند و گرچه عامل بيكاري مي تواند شتاب دهنده باشد اما عامل مستقيم نيست، 
ادامه داد: نگهداري يك جاي همه معتادان بايد حل و اصالح شود. نگهداري افرادي كه بار اول و نهايتا دوم است 
كه جمع آوري شده اند حتما بايد جداي از ديگر معتادان باشد. وي با تاكيد بر نادرست بودن نگهداري يك جاي 
معتادان متجاهر خاطرنشان كرد: نگهداري يك جاي معتادان متجاهر غلط است. معتادي كه عالوه بر متجاهر 
بودن براي مثال ۷۲ جرم ديگر نيز انجام داده با جواني كه اولين  بار است جرمي انجام داده، نبايد يك جا نگهداري 

شود. عباسي گفت: اعتياد جرم و در عين حال گناه است و بايد با آن مقابله كرد./ ايسنا

خبر

رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي خاطرنشان 
كرد: 1۰۰ هزار تن پي��از و هر ميزان كه بتوانيم گوجه 
به پاكس��تان صادر خواهيم كرد. س��يد رضا نوراني در 
گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه پاكس��تان بعد از س��يل 
اخير در اين كش��ور خريدار گوجه فرنگي و پياز ايران 
شده است، گفت: پاكستان بازار خوبي براي محصوالت 
ايران محس��وب مي ش��ود از اي��ن رو در ماه هاي اخير 
تفاهم نامه هاي بين ايران و پاكستان منعقد شد كه بنا 
به آن ما مي توانيم در ازاي صادرات سيب درختي از اين 
كشور موز و انبه كينوا وارد كنيم. وي پاكستان را بعد از 
هند بزرگ ترين توليدكننده پياز در دنيا معرفي كرد و 
افزود: سيل اخير باعث شد يك سوم كشور و مزارع آن 
زير آب بروند از اين رو آنها با كمبود پياز، گوجه فرنگي 
و ساير اقالم كش��اورزي مواجه شوند. نوراني با اشاره به 
موانع صادراتي پيشروي صادركنندگان در ايران, گفت: 
در صادرات هر كيلو گوجه فرنگي تعرفه ۶ هزار توماني 
در نظر گرفته شده است از اين رو در ماه هاي اخير ميزان 
صادرات اين محصول كاهش پيدا كرده است؛ اما امروز 
كه بازار جديدي به روي محصوالت باز ش��ده اس��ت 
بايد موانع و ايس��ت هاي صادراتي را رفع كنيم. رييس 
اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ادامه داد: تحريم ها 
چالش هاي زيادي از جمله دش��واري در بازگشت ارز و 
كمبود كانتينرهاي يخچالي را پيش روي صادركنندگان 

قرار داده اس��ت از اين رو اگر ما خواهان توسعه صادرات 
هستيم بايد ايست هاي صادراتي مانند وضع تعرفه نيم 
درصدي آب مج��ازي از صادركنندگان را حذف كنيم 
. عضو كميس��يون كش��اورزي اتاق ايران با بيان اينكه 
نحوه بازگشت ارز صادراتي به كشور سيل زده اي مانند 
پاكستان دشوار است، افزود: بدون ترديد اين كشور در 
3 تا ۶ ماه آينده با صادركنندگان تسويه خواهند كرد و 
ما براي توسعه صادرات بايد موانع پيشروي آن ريشه اي 
حل ش��ود. وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا حجم 
رقم صادرات به پاكستان مشخص شده است؟ گفت: 
پاكستان توانايي ما در صادرات اين محصوالت را پرسيده 
اس��ت اما براي تامين نياز به كشور ما بسنده نمي كند 
و بخش قابل توجهي از نياز پاكس��تان در زمينه پياز و 
گوجه فرنگي را هند جبران خواهد كرد. به گفته نوراني؛ 
ايران مي تواند 1۰۰ هزار تن پياز و هر ميزان كه بتوانيم 
گوجه به اين كشور صادر خواهيم كرد. رييس اتحاديه 
ملي محصوالت كشاورزي با بيان اينكه خبر صادرات 
گوجه فرنگي و پياز به پاكستان بدون ترديد در نرخ اين 
محصوالت در بازار داخل��ي تاثير مي گذارد، گفت: اگر 
اين محصوالت صادر هم نشوند در صورت انعكاس خبر 
صادرات قيمت اين محصوالت در بازار داخلي باال مي رود 
از اين رو بازار داخلي را بايد مديريت كرد كه مصرف كننده 

براي تامين نياز با چالش مواجه نشود.

۱۰۰هزارتنپيازبهپاكستانصادرميشود

ادامهازصفحهاول

 به اين ترتيب تحريم دوباره ما بسيار دشوار مي شود. 
از س��وي ديگر اگر امروز مي بينيم كه طبقات فقير 
جامعه ما گسترده شده اند يكي از داليل آن ضعف 
توليد و باال بودن تعداد بيكاران است، در شرايطي 
كه اگر توليد ما رونق بگيرد، قطعا اشتغال زايي نيز 

به همراه خواهد داشت و به دنبال آن تعداد افرادي 
كه براي ادامه حيات به حمايت هاي دولتي احتياج 

دارند نيز كاهش پيدا مي كند. 
پس توجه به توليد اصلي ترين اولويت و تنها راهكار 

ماست.

توليدواقعي،زيربناياقتصاد

جهان

پس از هفته ها رقابت ميان ليز تراس و ريشي سوناك، 
خانم تراس روز دوشنبه با كس��ب بيش از ٨١ هزار 
راي در مقاب��ل ح��دود ۶۰ ه��زار راي اعضاي حزب 
محافظه كار به ريشي سوناك، س��كان رهبري اين 
حزب را در دست گرفت و به جاي بوريس جانسون، 
نخست وزير جديد بريتانيا مي شود. او پس از پيروزي 
در انتخابات داخلي حزب محافظه كار گفت: »طرحي 
جسورانه براي كاهش ماليات و رشد اقتصاد« بريتانيا 
اجرا مي كند.رهبر ۴۷ ساله جديد بريتانيا همچنين 
وعده داد به بحران انرژي و مس��اله تامين انرژي در 
بلندمدت رس��يدگي كند.به اي��ن   ترتيب بوريس 
جانسون روز سه شنبه به ديدار ملكه اليزابت مي رود 
تا نامه اس��تعفاي خود را رسما به او بدهد. پس از اين 
اقدام بوريس جانسون، ليز تراس به ديدار ملكه مي رود 
تا مامور تش��كيل دولت ش��ود. ليز تراس چهارمين 
نخست وزير محافظه كار بريتانيا از سال ۲۰1۵ به اين 
سو خواهد بود. تغيير رهبري حزب محافظه كار در 
حالي است كه بريتانيا با ركودي طوالني مدت دست 
و پنجه نرم مي كند و نرخ تورم در ماه جوالي به باالي 
١٠ درصد رسيد.ليز تراس از اينكه وفاداري خود به 
بوريس جانسون را اعالم كند، ابايي ندارد و مي گويد 
در موضوع هايي مانند برگزي��ت، راه دولت بوريس 
جانسون را ادامه مي دهد. با اين  حال از نظر او، كاهش 
ماليات بهترين راه جلوگيري از ركود اقتصادي است 
و به همين دليل مي گويد در صورتي  كه نخست وزير 
ش��ود، ماليات جديد ي اعمال نمي ش��ود و ماليات  
قديمي شركت ها نيز افزايش نخواهند يافت. حمايت 
از مصرف كنن��دگان در برابر ت��ورم، افزايش توليد 
ناخالص داخلي و تعليق »ماليات سبز« نيز از ديگر 
وعده هاي اين نامزد نخس��ت وزيري  است. جانشين 
آقاي جانسون را حدود 1۷۰ هزار نفر از اعضاي حزب 

محافظه كار بريتانيا انتخاب كردند.
نخست وزير جديد وارث اقتصادي خواهد بود كه تورم 
آن به باالترين حد خود در ۴۰ سال گذشته رسيده 
است. بخش هاي صنعتي به  طور فزاينده اي خوش بين 
هستند كه نخست وزير جديد از طرح هايي حمايت 
كند كه جلوي افزايش حداكثر قيمت گاز و برق را كه 
هر سه ماه يك بار تعيين مي شود، بگيرد.وزير خارجه 
فعلي بريتانيا در وضع و اعمال تحريم عليه روسيه پس 
از حمله نظامي اين كشور به اوكراين، نيز نقش مهمي 
ايفا كرد و خواهان ادامه و تش��ديد تحريم هاي عليه 
روسيه است. ليز تراس درباره جمهوري اسالمي ايران 
نيز مواضع سختگيرانه اي دارد. از روزي كه ليز تراس 
مبارزه براي جانشيني بوريس جانسون را آغاز كرد تا 
حتي اولين سخنراني اش در مقام رهبر حزب حاكم 
محافظه كار و نخست وزير بعدي بريتانيا، يك عبارت، 
ش��عار اصلي و تكيه كالم او ب��ود: كاهش ماليات ها. 
اگرچه بريتانيا با يك بحران معيشتي كم سابقه روبرو 
است، ولي خانم تراس مي خواهد بيش از هر چيز روي 

افزايش رشد اقتصادي تمركز كند.
او بارها با اشاره به نرخ پايين رشد اقتصاد بريتانيا در 
يك دهه اخير و نيز اين مساله كه طبق برنامه فعلي، 
سهم ماليات ها از توليد ناخالص داخلي اين كشور قرار 
اس��ت به باالترين ميزان در ۷۰ سال گذشته برسد، 
تاكيد كرده  كه يك دولت محافظه كار بايد ماليات ها 
را كم كند تا اقتصاد رونق بگيرد. او با اين سوال مواجه 
اس��ت كه اگر درآمد مالياتي كم شود، دولت چگونه 
هزينه خدمات عمومي، از پلي��س و ارتش گرفته تا 
آموزش و بهداشت را مي تواند تامين كند؟ پاسخ خانم 
نخس��ت وزير و تيم جديدش در كوتاه مدت افزايش 
استقراض و در ميان مدت و بلندمدت كوچك كردن 
دولت و افزاي��ش درآمدها از طري��ق افزايش توليد 

ناخالص داخلي اس��ت. ولي موفقيت اين برنامه ، در 
شرايط اقتصادي فعلي جهان، با چالش هايي جدي 
روبرو است. با وجود نرخ بسيار پايين بيكاري، اقتصاد 
بريتانيا اين روزها با يك بحران تمام عيار دست و پنجه 
نرم مي كند. باال رفتن سرسام آور قيمت حامل هاي 
انرژي در پي حمله روسيه به اوكراين، باعث شده نرخ 
برق و گاز خانگي در بريتانيا به ميزان بي س��ابقه اي 
افزاي��ش پيدا كند؛ به  طوري ك��ه از كمتر از يك ماه 
ديگر، متوسط هزينه ساالنه قبض برق و گاز هر خانوار 
قرار است به3۵۴،9  پوند در سال )معادل 3۵۰ دالر 
در ماه( برسد. چنين افزايش مي تواند هشت دهك 
جامعه بريتانيا را دچار فقر انرژي كند؛ به اين معني 
كه آنها ناچار مي شوند بيش از 1۰ درصد درآمدشان 
را صرف برق و گاز خانه كنند. همين است كه دولت 
به شدت تحت فشار است كه به مردم كمك كند؛ چه 
با پرداخت كمك نقدي مستقيم به خانواده ها، چه با 
كمك مالي به شركت هاي خصوصي برق و گاز براي 
پايين نگاه داشتن تعرفه ها. تعرفه برق و گاز خانگي در 
بريتانيا قرار است از اول اكتبر ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد 
باال برود. هر دوي اين برنامه ها مي تواند ده ها ميليارد 
دالر هزينه روي دست دولت بگذارد. هزينه اي كه اگر 

با افزايش ماليات )مثال بر سود بادآورده شركت هاي 
نفتي فعال در درياي ش��مال( تامين نشود، كسري 
بودجه دولت را بيشتر مي كند. ولي در ماه هاي اخير 
هم ن��رخ برابري پوند در برابر دالر امريكا افت كرده و 
هم نرخ بهره اي كه بازار براي خري��د اوراق قرضه از 
دولت بريتانيا طلب مي كند، باال رفته است. افزايش 
كسري بودجه و بدهي دولت مي تواند نرخ بهره اي را 
كه دولت بايد بپردازد، باالتر هم ببرد و قرض گرفتن 
را سخت تر هم بكند. افت بيشتر ارزش پول ملي هم 
ممكن است بانك مركزي بريتانيا را به سمت افزايش 
نرخ بهره پايه سوق بدهد كه اين با افزايش هزينه وام 
گرفتن براي مردم و شركت ها، ممكن است به كاهش 
رشد اقتصادي منجر شود خانم تراس پس از مارگارت 
تاچر و ترزا مي، سومين نخس��ت وزير زن و پنجاه و 
ششمين نخست وزير بريتانيا مي شود. نخست وزير 
جديد بريتانيا فردا )سه شنبه شش سپتامبر( براي 
تنفيذ حكمش به كاخ بالمورال، اقامتگاه ملكه بريتانيا 
در اس��كاتلند مي رود و انتظار مي رود پس از مراسم 
تنفيذ، اولين نطق خود را ايراد كند. اين اولين  بار است 
كه ملكه اليزابت حكم نخست وزير را در جايي جز كاخ 

باكينگهام تنفيذ مي كند.
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جنگ اقتصادي به روايت جهانگيري
ادامه از صفحه اول|

اگر بعد از ترامپ از برجام خارج مي شديم، االن هيچ 
امكاناتي براي مذاكره نداش��تيم و بدتر اينكه ترامپ 
را خوش��حال كرده  بودي��م.« در تم��ام مقاطعي كه 
صحبت مي كند، ياد حرف هاي تند سياس��تمداران 
جناح مقابل مي افتد و بازهم لهجه كرماني اش مسلط 
مي ش��ود و صدايش هم باالتر مي رود: »عده اي انگار 
تمام منافعشان به اين گره خورده بود كه با تندروي، 
خواسته هاي امريكا را در ايران پياده كنند. اينها دشمن 

ملت ايران هستند.«
 

  دولت روحاني موفق بود
آرام كه مي ش��ود، نطقش را ادامه مي دهد: »دولت ها 
يا به كارهاي بزرگ مي رس��ند يا به كارهاي كوچك. 
دولت آقاي روحاني تركيب هر دو بود. از اين نظر بايد 
اين دولت را موفق ارزيابي كنيم. توجه به روس��تاها، 
آزادسازي سهام عدالت، كلنگ زني طرح هاي جديد، 
افتتاح واقعي طرح هاي قبلي، تأمين نيازهاي عمومي 
مردم و خيلي موارد ديگر در همين دولت اتفاق افتاد.«

 
  اداره اقتصاد و دور زدن تحريم ها 

در جنگ اقتصادي
نزديكان��ش همگ��ي معتقدن��د ك��ه جهانگي��ري 
سياس��تمداري صادق اس��ت و خ��ودش را البه الي 
ش��عارهاي عوام فريب پنهان نمي كند: »همان موقع 
كه برخي از آقايان با سياه نمايي مشغول اين بودند كه 
براي خودشان هوادار جمع كنند، دولت تمام توانش 
را گذاش��ت كه در جنگ اقتصادي دو كار مهم انجام 
دهد. مس��اله اول اداره اقتصاد و مساله دوم دور زدن 

تحريم ها بود.«

  امريكا مي خواست ما نفت نفروشيم
 كم ك��م هيجانش باال م��ي رود و مي گويد: »امريكا 
مي خواست ما نفت نفروشيم. كشتي به كشتي ما را 

دنبال مي كردند.«
مسوول تشريفات پنجره هاي رو به بالكن را بسته و 
صداي كالغ ها ديگر در اتاق نمي پيچد. جهانگيري 
در حال فهرست كردن مسائلي است كه طي دوران 
جنگ اقتصادي رخ داد: »وقتي نظام بانكي آنها عليه 
ما ش��د، تقريبًا تمام مفرهاي انتقال پول به ايران را 
بس��تند. در اين مقطع مس��اله اصلي ما جابه جايي 
پول هاي خارج كشور ميان حساب ها بود. اين كار را 
انجام داديم. كار سختي بود. سخت تر اينكه چنين 
كاري را بدون اينكه يك دالر از منابع كشور هدر برود 

انجام داديم.«
 

  ماجراي 31 ميليون دالري كه گم شد
بازهم خاطراتي از گذشته به ذهنش رسيده و اجزاي 
صورتش با نهايت خشم درهم رفته است: »در دولت 
دهم، قرار بود طي دو مرحله 3۵۰ ميليون دالر از مرز 
آذربايجان به صورت پالت اسكناس به كشور بياورند. 
بعد در تهران 31 ميليون دالر نيامد و سرنوش��تش 
معلوم نشد. اسكنا س ها را برداشته بودند و كسي هم 

مسووليتش را قبول نكرد.« 
صداي تلفن روي ميز، بلند شده ولي جهانگيري اعتنا 

نمي كند: »اين ها را مردم باي��د بدانند. بعد از برجام 
ذخاير اس��كناس كاغذي دالر در كشور به باالترين 
سطح رسيد. وقتي تحريم شروع شد، اين اسكناس ها 
را براي وقتي ذخيره كرديم كه همه مرزها را به روي ما 

ببندند كه با اسكناس و نقدي خريد كنيم.«
همچنان تن صدايش باالست: »به جايي رسيديم كه 
ذخاير ارزي كشور به حدي بود كه بتوانيم حداكثر 
كاالهاي اساسي را تأمين كنيم. درحالي  كه صنايع 
و تولي��د هم ب��راي واردات و...نياز داش��تند. در اين 
مرحله پتروشيمي ها و صنايع فلزي با آوردن ارزهاي  

صادراتي شان به كشور كمك كردند.«
چند باري دست هايش را به هم مي مالد، با استكان 
چاي مقابلش كمي بازي مي كن��د و مي گويد: »در 
س��تاد مقابله با تحريم امكان��ي را فراهم كرديم كه  

مديران ريسك پذير بتوانند كار كنند.«

  ما وسط ميدان جنگ بوديم
بازهم به خاطراتش مي زند: »در دوره قبلي تحريم ها 
حداقل امارات و كشورهاي عربي همراه ايران بودند 
ولي در اي��ن دوره آنها هم با م��ا نبودند. دقت كنيد 
كه در اين مقطع چطور بايد ص��ادرات مي كرديم؟ 
فوالد مي برديم  و به اس��م غير ايران به طرف چيني 
مي فروختيم. پول به حس��اب يك ش��ركت چيني 
ريخته مي ش��د و درنهايت با چند واسطه ديگر پول 
به ايران مي آمد. اما در اين مس��ير هيچ  تلفات مالي 

صورت نمي گرفت.«
او پيش از آنكه به دولت روحاني بيايد، مدتي در بخش 
خصوصي فعاليت كرد. سال هاي دولت احمدي نژاد، 
امكان��ي براي حضور مديران اصالح طلب نداش��ت. 
دفتري در منطقه هفت تير ته��ران در اجاره اش بود 
و مجله اي به نام »صنعت و توسعه« را در آن منتشر 
مي كرد. اين مجله طي هش��ت سال به پايگاه اصلي 
انتش��ار ديدگاه هاي اقتصادي طرفدار اقتصاد آزاد 
تبديل شده بود. در س��رمقاله هاي اين مجله، بارها 
در طرفداري از رقابت و فضاي باز و عادالنه اقتصادي 
نوشته بود. به همين دليل هم بسياري از تحليلگران 
اقتصادي، اس��حاق جهانگي��ري را مديري طرفدار 
اقتص��اد آزاد قلمداد مي كردن��د. به خصوص اينكه 
استراتژي توسعه صنعتي هم در دوره اي نوشته شده 
بود كه او وزير صنايع دولت محمد خاتمي  بود. اما در 
سال دوم دولت حسن  روحاني با رفتارهايي از سوي 
دولت همراه شد كه  هيچ نسبتي با ديدگاه هاي قبلي 
مديران ارشد دولت مانند اسحاق جهانگيري نداشت.  
او توضيح مي دهد: »در اداره اقتصاد كشور سياست 
تجاري جديد را پيش گرفتيم. ما هم خيلي چيزها را 
مي دانيم. اينكه اقتصاد بايد آزاد باشد، رقابت توسعه 
پيدا كند و قيمت گذاري اشتباه است. اما مگر در مورد 
شرايط عادي صحبت مي كنيم. ما وسط ميدان جنگ  
بوديم. در همين دوره زماني براي اداره اقتصاد كشور 
و كنترل تقاضاي ارز، واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم كاال 
ممنوع شد. واردات خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي 

را ممنوع كرديم.«
در اتاق همراهان باالي ميز نشسته و كسي در مخالفت 
با او صحبت نمي كند. گاهي  خس��ته مي شود و آرام 
صحبت مي كند: »در همين دوره با تمام سختي ها و 

بدبختي ها، مواد اوليه كارخانه ها تأمين ش��د و هيچ 
كارخانه اي به دليل ع��دم واردات مواد اوليه تعطيل 
نشد. اينها در چه زماني رخ داد؟ وقتي كه بتلذر جهاني 

به روي كشتي هاي ما بسته بود.«

  چين كشتي هاي ايران را معطل كرد
 صداي زن��گ تلفن، ورود ناگهاني يك��ي از اعضاي 
دفتر به اتاق همراهان و قطع و وصل صداي اسپيلت 
اتاق. اينها تقريبا اتفاقاتي است كه به تناوب در ميانه 
صحبت هاي جهانگي��ري رخ مي دهد. اما مس��اله 
بازگويي مصائب دوران جنگ اقتصادي آنقدر براي 
او مهم اس��ت كه هيچ موضوعي تمركزش را به هم 
نمي زند و ادامه مي دهد: »كش��تي هايي كه با ما كار 
مي كردند با شماره پالك ش��ان تحريم شده  بودند. 
يعني اين طور نبود كه مانند قبل بگويند اس��تفاده 
از پرچم كش��ورهاي ديگر ممنوع است. بلكه گفته 
بودند هر كشتي با ايران كار كند، خود آن كشتي را 
از ناوگان حمل و نقل دريايي كنار مي گذارند. براي 
اينكه كشتي ها بتوانند با ايران كار كنند، بارها و بارها 
بايد مالكان آنها را عوض مي كرديم. همين چين تحت 
فشار امريكا چندين ماه كشتي هاي پتروشيمي ايران 
را در بنادرش معطل كرد. با وجود تمام اين مس��ائل 

ورود و خروج كاال به كشور متوقف نشد.«
 

  جفاي تاريخي ارز 42۰۰ توماني
 وقتي همه  چي��ز به آرامي پيش مي رود، باز هم يك 
خاطره يا سوال مي تواند، جهانگيري را به اوج برساند. 
داستان ارز ۴۲۰۰ توماني چيست؟ توضيح مي دهد: 
»اين هم از آن جفاهاي تاريخي است؛ اگر دولت در آن 
مقطع ورود نمي كرد، قيمت ارز جهش عجيبي پيدا 
مي كرد. از چند هفته قبل تر ايادي برخي كشورهاي 
منطقه در بازار ايران رخنه كرده  بودند و دالر كاغذي 
جمع مي كردند. اسفند سال 9۶ كل ذخاير اسكناس 
بانك مركزي به كمتر 1۰۰ ميليون دالر رسيده بود. 
روس ها به ايران ارز نمي دادند. تصور تحريم  كنندگان 
اين بود كه اين وضعيت را ادامه بدهند كه فش��ار به 
تامين كاالهاي اساسي برسد و داستاني مانند آنچه 

براي پوشك رخ داد، باز هم تكرار شود.«
ش��ب تعيين قيمت را دقيق��ا در ذه��ن دارد: »اين 
جمع بندي هم��ه اعضاي جلس��ه بود؛ م��ن اعالم 
كردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع زماني تصميم 

درستي بود.«
جهانگيري به سناريوهايي اشاره مي كند كه در همان 
شب تعيين  شده بود: »همه مي گفتند وضعيت ارز 
خراب است. رييس كل بانك مركزي مي گفت، بايد ارز 
توزيع كنيم. دو سناريو وجود داشت. اول اينكه همين 
وضعيت را ادامه دهيم. اتفاق عجيبي هم نبود چرا كه 
در طول دوره ۴۰ سال گذشته، فقط ۷ سال قيمت ارز 
آزاد بود. در دوره آقاي هاشمي چندين نرخ ارز وجود 
داشت. در دولت اول آقاي خاتمي ارز چندنرخي بود، 
بعد تك نرخي ش��د. در دولت احمدي نژاد هم ارز باز 

هم چند نرخي بود.«
در جلسه بحث در مورد تعيين نرخ ارز آغاز مي شود. 
روايت جهانگيري اين است: »سناريوي دوم همين 
اتفاقي بود كه اجرا ش��د. يعني تعيين قيمت واحد. 

قرار بود كه قيمت ارز به عدد باالتري برود ولي آقاي 
رييس جمهور مخالف بودند و درنهايت ۴ هزار تومان 
را پذيرفتند. باز هم بحث ها ادامه پيدا و كرد و قيمت 
۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم ش��د. مساله اين است كه 
عدد فيكس نبود و قرار بود كه بر اساس شرايط تغيير 
كند. بعد گروه بن��دي كااليي ش��د و تخصيص ارز 
صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه كه 
سياست هاي جديد ارزي بحث شد همان موقع آقاي 
الريجاني كه رييس مجلس بودند، پيشنهاد داشتند 
كه قيمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ثبات بماند و س��ران 

موافقت كردند.«
 

  تحريم ها ناگهان 
روي سر اقتصاد ايران خراب شد

او در شرايطي اين حرف را مي زند كه حداقل خودش 
چندين دهه مخالف اين ن��وع قيمت گذاري بوده و 
بارها از آزادسازي نرخ ارز دفاع كرده بود: »در مقطع 
ش��دت گرفتن تحريم ها ما كارهاي��ي كرديم كه با 
روحيات خودمان هم سازگار نبود. اگر تقاضا براي ارز 
با آن تصميم كنترل نمي شد، معلوم نبود بعد از آن چه 
اتفاقاتي براي كش��ور رخ مي داد. در دوران تحريم ها 
مسائل كش��ور به  طور كلي عوض شد. اقتصاد ايران 
نيازمند برنامه هاي اصالحي بود. ما هم مي دانستيم 
كه چطور بايد اقدام كنيم و اساسا در ابتداي سال 9۶ 
موضوع اين بود كه به س��مت اصالحات اقتصادي و 
توسعه برويم ولي تحريم ها ناگهان روي سر اقتصاد 
ايران خراب شد. همه  چيز را عوض كرد. در اين مقطع 
زماني مجبور ش��ديم مدام با بخش��نامه و اقدامات 

ضربتي اقتصاد را اداره كنيم.«
 

  حتي بخش خصوصي هم 
به  درستي نمي دانست 

اين همان مقطعي است كه انتقادات گسترده اي به 
دول��ت صورت گرفت. حتي گفته مي ش��د در طول 
يك دوره زماني ش��ش ماهه، دولت بيش از 1۲۰۰ 

بخش��نامه صادر كرده اس��ت. بخ��ش خصوصي و 
منتقدان دولت در اين مقطع هم صدا شدند. درحالي 
كه حداقل پيش  از اين اس��حاق جهانگيري به دليل 
۸ سال حضور در وزارت صنايع و ۴ سال معاون اولي 
در دولت يازدهم، بيش از هر مس��وول ديگري مورد 
اطمينان بخش خصوصي بود: »اينها را مي دانم كه به 
ما انتقاد مي كردند. دليلش اين است كه شايد خيلي از 
موضوعات را كسي نمي دانست. حتي بخش خصوصي 
هم شايد به  درستي نمي دانست كه دولت زير بار چه 
فشاري قرار دارد. البته خيلي از تصميمات مقطعي 
بود و پس از رفع بحران، به حالت قبل بازمي گشت.«

او مي گويد سال 9۸ تنها 1۵ ميليارد دالر منابع براي 
واردات كاالهاي اساسي در اختيار داشتند.

 
  مجلس يازدهم به  غير از 

شوك اقتصادي چيزي نداشت 
بعد باز هم عصبان��ي مي ش��ود و اخم هايش درهم 
مي رود. تمام عصبانيتش تنه��ا در دو مولفه پديدار 
اس��ت: اول صدايش بلندتر مي شود و دوم صورتش 
تغيير مي كند. غير از اين ثابت روي صندلي نشسته و 
هيچ حركت اضافه اي ندارد: »حضور مجلس يازدهم 
به  غير از ش��وك براي اقتصاد هيچ  چيز نداشت. در 
مورد ارز فشار آوردند. براي بورس جلسه مي گذاشتند 
و وزرا را هم دعوت مي كردند. بعد چند روز وضعيت 
بورس صعودي شد و اينها خوشحال شدند و گفتند 
كه حاصل جلسات ش��ان بوده ولي بازهم كه بورس 
نزولي شد، خيلي بي سروصدا جلسات شان را جمع 
كردند. متاسفانه اين مجلس حتي درك درستي نكرد 
كه همه اين فشارها و رفتارها در دوراني انجام مي دهد 
كه جنگ اقتصادي ادامه دارد و دولت به معناي واقعي 

تنهاي تنهاست.«
 

  شكايت از كارشكني مجلس به رهبري
او به جلس��ات خصوصي خودش با رهبري هم اشاره 
مي كند: »ماه رمضان، بعد از برپايي نماز خدمت ايشان 

موضوعات را عرض كردم. ايشان گفتند، اشكال شما 
اين است كه چرا دير تصميم گيري مي كنيد. مدتي 
بعد در م��ورد برخي كارهاي مجلس نامه اي خدمت 
ايشان نوشتم و گفتم كارهاي آنها ممكن است اوضاع 
را به هم بريزد. شايد در زماني كمتر از ۲ ساعت پاسخ 
دادند و نوشتند مطالب مهمي است و بايد توجه شود. 

بعد از اين مجلس قانون بودجه را تصويب كرد.«
 

  حاصل تحريم، فساد است
همچنان در همان حالت قبلي اس��ت و اين  بار وارد 
موضوعي مي ش��ود كه روايتش ب��راي او دردناك تر 
اس��ت: »حاصل تحريم، فساد اس��ت. حجم تجارت 
ايران ۷۰ ميليارد دالر اس��ت. ۲۰ درصد اين رقم در 
جيب كساني مي رود كه در داخل كشور دنبال تحريم 
هستند. همين ها گروهي را در امارات بسيج مي كنند 
كه به ايران س��رويس بدهن��د و در ازاي آن چندين 
برابر معمول مطالبه مالي كنند. گروه سومي در چين 
شركت تاسيس مي كنند و فقط قصدشان اين است 
كه مشتري ايراني داشته باشند كه در دوران تحريم، 
آنها را سركيسه كنند. مشخص است كه كانال هاي 
ارتباطي آنها كجاست؟ پشتوانه آنها قدرت سياسي 
در داخل ايران است. اينها با تحريم كاسبي مي كنند. 

كاري هم به وضعيت مردم ندارند.«

  از دل مبارزه با فساد 
فقط فساد بيرون مي آيد

اسمي كه او را آشفته مي كند، بازهم تكرار مي شود: 
»هنوز ارزهايي كه در دولت احمدي نژاد هدر رفت، 
شناسايي نش��ده اس��ت. در موضوع فساد خيلي ها 
دستگير شدند كه مربوط به دولت ايشان بودند. يك  
بار به آقاي رييسي گفتم از زماني كه رهبري فرمان 
مبارزه با فساد را در سال ۸۰ داده اند، فساد زياد يا كم 
شده است؟ وقتي  كه برخوردها دوگانه باشد، همين 
مي ش��ود. حاال هم از دل مبارزه با فس��اد فقط فساد 

بيرون مي آيد.«

ليزتراسدرسودايمارگارتتاچر
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