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نرخ تورم نقطه اي مرداد ماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ١,٨ واحد درصد كاهش يافته است

تورم آرام گرفت!

يادداشت-2يادداشت-1 نظر اقتصاددان

تغيير مسير بورسبايد و نبايدهاي صادراتي دكتر مومني: ايجاد مناسبات عادالنه در ساخت سياسي بسيار حياتي تر از حيطه هاي ديگر است 

بانك هاي خصوصي را »ملي« كنيد قطع��ا يك��ي از اصلي ترين 
مشكالتي كه صادرات ايران 
با آن رو به روست، محدوديت 
سبد صادراتي و محدوديت 
مقاصد صادراتي ماس��ت كه 
بايد ت��الش كرد ب��راي آن 
راهكارهايي عملياتي و دقيق 
پيش بيني ش��ود ام��ا با اين 
وجود، اينكه ما تالش كنيم فعاليت خود در بازارهايي 
كه مزيت نسبي داريم و از گذشته در آن فعال هستيم 
را مديريت كنيم ني��ز اهميت فراوان��ي دارد. در اين 
چارچوب بايد در نظر داشت كه اگر سياست حمايتي 
به شكلي اشتباه برنامه ريزي شود، خود به چالشي تازه 
براي صادرات كشور بدل خواهد شود. اصرار بر واردات 
در برابر ص��ادرات، مي تواند اثرات منفي خاص خود را 
داشته باش��د. ما در گذشته نيز شاهد آن بوديم كه در 
مقاطعي واردات يك كاال را منوط به صادرات كااليي 
ديگر مي كردند. اين موضوع باعث مي ش��د كه براي 
واردات كاالهايي كه سود فراوان داشتند، افراد به هر 
اقدامي دست بزنند. تا جايي كه ما شاهد آن بوديم كه 
محصوالتي را به اسم صادرات از كشور خارج مي كردند 
اما چون مشتري براي آن وجود نداشت آن را در دريا 
تخليه مي كردند و با مدارك حاصل از صادرات، نسبت 

به واردات محصوالت مدنظر خود اقدام مي كردند.
يكي از موضوعات پيشنهاد مطرح شده درباره واردات 
فرش است. در اين بازار نيز بايد در نظر داشت كه اوال 
عدد اعالم شده براي صادرات فرش منطقي نيست و 
كمتر افرادي شرايط اجراي آن را دارند. اما اگر گروهي 
به اين نتيجه برسند كه واردات خودرو سود بيشتري 
دارد، امكان آن وجود دارد كه فرش ايراني را با قيمتي 
پايين تر از نرخ واقع��ي وارد بازار كنند كه اين موضوع 
نه تنها نفعي براي كش��ور ندارد كه حتي در نهايت به 
ضرر ب��ازار فرش و پايين آم��دن قيمت اين محصول 
ايراني نيز منجر خواهد شد. براي اجراي سياست هاي 
اينچنيني الاقل بايد يك ارتباطي ميان حوزه ها وجود 
داشته باش��د. مثال وارد كردن تجهيزات يا مواد اوليه 
يك حوزه را منوط به صادرات محصول در همان حوزه 
كنند، اما اينكه ما فرش صادر كنيم و در ازاي آن خودرو 
وارد كنيم هيچ تناسبي با يكديگر ندارد. صادرات يك 
حوزه تخصص��ي و واردات يك حوزه تخصصي ديگر 
است و نبايد و نمي توان به راحتي اين دو را با يكديگر 
تلفيق كرد و توقع داشت كه در نهايت نفع اقتصادي 

از آن بيرون بيايد.
در واقع ما بايد به جاي اين موضوعات، به سمت توسعه 
همكاري ها و روابط با كشورهاي همسايه حركت كنيم 
زيرا اين بازارها بسيار در حوزه واردات فعال هستند و 
نيازهايي دارند كه شركت هاي ايراني مي توانند آن را 
تامين كنند. با چنين برنامه هايي مي توان حمايت از 
صادرات را  در دستور كار قرار داد و البته اجازه داد كه 
اقتصاد راه خود را پيدا كرده و به سمت جلو حركت كند.

در آغاز به كار دولت س��يزدهم، 
رييس جمهور و تيم اقتصادي 
دولت تاكيد زيادي نس��بت به 
بهب��ود وضعيت بازار س��رمايه 
داش��تند، اما به دلي��ل اتفاقات 
رخ داده در اي��ن ب��ازار؛ برخي از 
وعده هاي مطرح شده از سوي 
مسووالن ارشد دولتي به مرحله 
اجرا نرس��يد. خوشبختانه همچنان دغدغه مربوط به بازار 
س��رمايه در بدنه دولت وجود دارد و اين امر نش��ان دهنده 

آن است كه دولت اين بازار را به حال خود رها نكرده است.
رييس جمهور در جلسه  روز چهارشنبه هفته گذشته در ستاد 
اقتصادي دولت، اطالعاتي را در خصوص بازار سرمايه و نيز 
اتفاقات رخ داده در اين بازار طي يك سال گذشته جمع آوري 
كرد تا بتواند از اين طريق تصميمات به موقع و درستي را اتخاذ 
كند. در اين جلسه رييس جمهور و نيز تيم اقتصادي دولت 
تاكيد زيادي را نسبت به بحث ثبات بازار سرمايه و نيز فراهم 
شدن امكان پيش بيني اين بازار براي سرمايه گذاران داشتند. 
بخش اصلي اين موضوع به قوانين و مقرراتي برمي گردد كه 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس را تحت تاثير قرار مي دهد 
و اين مساله از سوي رييس جمهور مورد تاكيد قرار گرفته 
است. بايد اقدامي انجام شود تا بازار سرمايه از جمله بازار سهام 
از ثبات قوانين و مقررات برخوردار باشند، تاثير متغيرهايي 
مانند نرخ ارز، قيمت هاي جهاني و نيز اتفاقات سياسي در 
حوزه بين الملل خارج از كنترل دولت است و اين امر به اندازه 
كافي بازار س��رمايه را دچار نوسان خواهد كرد. سهامداران 
بايد نسبت به اين موضوع مطلع باشند كه نوسان ذات بازار 
سرمايه اس��ت و نبايد منجر به ش��ك و ترديد سهامداران 
براي سرمايه گذاري در بورس شود. همچنين تصميماتي 
كه از س��وي مجلس مطرح شد و مي ش��ود نيز مي تواند بر 
سودآوري ش��ركت ها تاثيرگذار باش��د، به طور حتم عدم 
پيش بيني پذيري بازار منجر به افزايش ريسك تصميم گيري 
براي س��رمايه گذاري در اين بازار خواهد شد. با اين حال در 
۶ ماه نخست رياس��ت آيت اهلل رييسي در دولت سيزدهم، 
تصميمات اتخاذ شده در جلسات ستاد اقتصادي دولت باعث 
خروج بازار سرمايه از روند فرسايشي و كاهشي شد و وضعيت 
اين بازار را وارد محدوده اي از ثبات كرد. قيمت كاموديتي ها 
در بازار جهاني و نيز ابهامات موجود در خصوص نتيجه برجام 
باعث ش��د تا روند صعودي بازار س��رمايه ادامه دار نباشد و 
وضعيت نوساني را در پيش بگيرد. اين مساله خارج از اختيار 
دولت سيزدهم بود و نمي توان اين اتفاق را ناشي از اقدامات 
دولت سيزدهم دانست، اميدواريم با جلسه برگزار شده در 
ستاد اقتصادي دولت و نيز راهكارهاي ارايه شده شاهد تغيير 
روند معامالت و اثر مثبت مصوبات جديد مسووالن دولتي 
بر بازار سهام باشيم. بازار سرمايه وابسته به برجام، قيمت ارز 
در بازار و نيز قيمت كاموديتي ها و نفت است. اگر دولت بتواند 
به ايجاد ثبات تصميمات و مقررات در بازار سرمايه عمل كند 
و نسبت به آنها پايبند باشد، در آن زمان بازار سرمايه مي تواند 
به خوبي از عهده مديريت ريسك ها برآيد و شاهد روند بهتري 

در كليت معامالت بازار سرمايه خواهيم بود.

تعادل|دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي گفت: »در يك دوره 20 س��اله كه بانك هاي 
خصوصي در اقتصاد ايران فعال شده اند، اندازه توليد ناخالص 
داخلي 3۶ درصد رشد كرده در حالي كه رشد نقدينگي 10 
هزار درصد بوده است.« اين اقتصاددان همچنين با استناد 
به گزارش كميس��يون اقتصاد مجلس كه در ارديبهشت 
1400 منتشر شده بود، اظهار كرد: »به ازاي هر يك واحد 
نقدينگي كه از ناحيه حكومت ايجاد مي شود، بانك هاي 
خصوصي نزديك به 7 واحد نقدينگي منتشر مي كنند. 
داده مهم ديگر اين گزارش مي گويد 85 درصد نقدينگي 
ما سپرده است كه از اين مقدار 74 درصدش متعلق به يك 
درصد از سپرده گذاران است يعني اين نابرابري با اين ابعاد 
وحشتناك در هيچ عرصه ديگري از حيات جمعي كنوني 
ايرانيان مش��اهده نمي ش��ود بنابراين فوري ترين كانون 
نيازمند اصالح بنيادي همين حوزه است. از اين رو، چون 
به هيچ وجه به واسطه شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران، 
مقام پولي قادر به نظارت به بانك هاي خصوصي نيست، 
راهي جز برچيدن بانك هاي خصوصي تا زماني كه آن توان 

نظارتي به دست بيايد وجود ندارد.«
دكتر مومني همچنين تاكيد ك��رد: »آن چيزي كه براي 
شرايط كنوني ايران حياتي است و اميدوارم همه كساني 
كه خيرخواه دين خدا، مملكت و مردم هستند به آن توجه 
داشته باشند اين است كه از منظر توالي ها، ايجاد مناسبات 
عادالنه در ساخت سياسي بسيار حياتي تر از حيطه هاي 

ديگر است.«
به گزارش پايگاه خبري جماران، مومني كه در يك نشست 
مجازي با موضوع »عدالت به مثابه توسعه« سخن مي گفت، 
با اشاره به ضعف ايرانيان در حوزه انديشه عدالت به عنوان 
يك تجربه تاريخي گفت: علي رغ��م اين ضعف، ايراني ها 
خيلي زود به جمع بندي مي رسند و نظم نامطلوب موجود 
را كنار مي زنند اما آن خأل معرفتي آنها را دچار آشفتگي و 
اختالفات شديد در به وجود آوردن وضع مطلوب مي كند. 
تحليل هاي سطح توسعه مي گويند مهم ترين دور باطل 
بازتوليدكننده توس��عه نيافتگي، نابرابري، ناامن سازي و 

نابرابري بعدي است. وقتي كه نابرابري ها از حدود متعارف 
فراتر رفت، اولين پيامد آن اين است كه جامعه را دچار تزلزل 
و نااطميناني مي كند و همين مساله نيروي محركه تشديد 
احتمال وقوع بحران ها مي شود و همواره در اين شرايط فقرا 

بزرگ ترين بازنده هستند.
وي افزود: نابرابري هاي اجتماعي ناموجه، اقتصاد كشور 
را از يك ب��ازي همكارانه به يك بازي با جمع صفر تبديل 
مي كند. مهم ترين پيامد غياب توليدمحوري اين است كه 
ما با بحران شدت يافته كميابي روبرو مي شويم و اين بحران 
باعث مي شود الگوي مسلط مناسبات اجتماعي و اقتصادي 
به جاي اينكه الگوي مبتني بر همكاري و اعتماد باشد، به 
سمت س��تيز و حذف كشانده ش��ود يعني افراد از طريق 
تعارض منافع و تالش ب��راي حذف رقباي بالقوه دريافت 
رانت مطامع رانتي خود را پيگيري و حداكثر مي كنند. اين 
دور باطل بزرگ ترين ق��درت توضيح دهندگي را به ويژه 
براي كشورهاي توس��عه نيافته رانتي دارد. هيچ كشوري 
را نمي توان پيدا كرد كه در غياب رويكرد عدالت محوري 

توسعه، راهي براي نجات داشته باشد. 

   ديدگاه ناقص از آدام اسميت در ايران 
مومني در ادامه خاطرنشان كرد: هيرشمن مي گويد اگر 
اس��اس ماجراي توس��عه روي ادراك جمعي و همكاري 
جمعي براي تحقق وضعيت مطلوب باشد پس با رويكردهاي 
فردگرايانه نمي توان فهمي از توسعه پيدا كرد لذا يادگيري 
يك بازي جمعي، فقط در مناسبات عادالنه ميسر است. 
از اين دريچه بحث هاي خارق العاده اي در تاريخ انديش��ه 
اقتصادي وجود دارد. متاسفانه يك ديدگاه سطحي، ناقص 
و انتزاعي از آدام اسميت در ميان برخي متفكران ايران وجود 
دارد و اين آشفتگي در ذهن آنهايي كه تمايل به بازارگرايي 
دارند، بسيار تاسف برانگيز تر است. تصوري كه از اسميت در 
ايران است به كلي متفاوت است از آنچه كه با عنوان دست 
نامرئي عنوان مي شود. اسميت مي گويد دست نامرئي صرفا 
در يك بستر عادالنه مي تواند موضوعيت پيدا كند و توضيح 
مي دهد كه در آن بستر عادالنه است كه با يك آميزه رقابت 

و همكاري روبرو هستيم س��پس مي گويد وزن و ضريب 
اهميت قابليت هاي همكاري براي توسعه يافتن در يك 
جامعه به مراتب بيشتر از عنصر رقابت است. اسميت وقتي 
مي خواهد مفهوم معجزه همكاري را صورت بندي كند، دو 
كارخانه كنار هم را مثال مي زند كه در اولي ساختار توليد بر 
اساس فعاليت هاي منفرد و غيرهمكارانه افراد استوار شده 
و در كارخانه دوم ساختار توليد بر اساس قاعده همكارانه بنا 
شده است. اسميت مي گويد در يك كشور با يك ساخت 
سياسي، فرهنگ، دين و... يكسان كارخانه دوم بازدهي 240 

برابري  نسبت به كارخانه اول داشته است.
 

   به عدالت در توزيع قدرت توجه كنند
وي افزود: كانون اصلي بازتوليد دورهاي باطل توسعه نيافتگي 
بي اعتنايي به مساله عدالت اجتماعي است و ما تا زماني كه 
اين نقص انديشه اي را جدي نگيريم، نمي توانيم به  معضل 
توسعه نيافتگي غلبه كنيم. مناس��بات عادالنه با اعتماد، 
شفافيت و يادگيري بازي همكارانه پيوستگي دارد  پس 
اگر شما ديديد ساختار نهادي يك جامعه اي به توليد پشت 
كرده اس��ت و همزمان ادعاي عدالت اجتماعي مي كنند، 
بدانيد كه ادعايي تهي صورت گرفته است. آن چيزي كه 
براي شرايط كنوني ايران حياتي اس��ت و اميدوارم همه 
كس��اني كه خيرخواه دين خدا، مملكت و مردم هستند 
به آن توجه داشته باش��ند اين است كه از منظر توالي ها، 
ايجاد مناسبات عادالنه در ساخت سياسي بسيار حياتي تر 
از حيطه ه��اي ديگر اس��ت. اينكه يك دولتي به س��مت 
شوك درماني مي رود مشخص است كه براي غيرمولدها 
بسترسازي مي كند كه عايدي هاي چشمگير دارايي داشته 
باشند اما نيروهاي مزدبگير با پديده جيب بري روبرو شوند. 
وقتي در يك سال تورم 30 تا 40 درصدي رخ مي دهد، اسم 

رمز جيب بري و سرقت از مردم شناخته مي شود. 

   تسخيرشدگي نظام تصميم گيري 
به دست غيرمولدها 

مومني با بيان اينكه ناعادالنه شدن توزيع قدرت، شايستگي 

و صالحي��ت را به حاش��يه مي راند، گف��ت: بخش اعظم 
نابرابري ها نتيجه سياس��ت هاي دولت ها است. ديتون به 
خاطر همين پيام جايزه نوبل گرفت. نكته دوم اين است 
كه دولت ها در معرض تسخيرش��دگي قرار دارند. ادبيات 
بسيار وسيعي در اين زمينه حاصل شده است. اينكه دولت 
را در مقابل بازار قرار مي دهند يك آدرس غلط است. دني 
رودريك مي گويد بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل 
موضوعيت يافتن نيست در نتيجه دعواي بين دولت و بازار، 
دعواي پوچي است. ما واقعا با يك خأل معرفتي جدي در اين 
زمينه روبرو هستيم چون عالئم و شواهد نگران كننده اي 
از تسخيرش��دگي نظام تصميم گيري و تخصيص منابع 
ملي ما به دست غيرمولدها وجود دارد. دولت تسخير شده 

همراستايي بين منافع فردي و جمعي را از بين مي برد. 

   راهي جز ملي كردن 
بانك هاي خصوصي وجود ندارد

وي بيان ك��رد: دارايي هاي پول��ي و دارايي هاي مالي در 
ايران مهم ترين كانون نابرابري هاي ناموجه و مهم ترين 
عامل بازتوليد نابرابري هاي ناموجه در اقتصاد سياس��ي 
كنوني اس��ت. نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور را 
ف��را مي خوانم كه هر چه زودتر راجع به اين مس��اله يك 
فكر عاجل كنند. من به سهم خود طي دوره زماني انتشار 
گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در ارديبهشت ماه 
سال 1400 تا امروز بيش از 30 بار نظام تصميم گيري هاي 
اساسي كشور را به دعوت به مطالعه اين گزارش رسمي 
كرده ام. دقت داش��ته باش��يد كه ممكن اس��ت از نظر 
كارشناس��ي نقدهايي به آن گزارش داش��ته باشم اما به 
قاعده اينكه گزارش هاي رسمي سعي مي كنند نهايت 
محافظه كاري را رعاي��ت كنند، مي گويم يافته هاي اين 
گزارش، نش��ان دهنده سر راس��ت ترين نكاتي است كه 
مي تواند راه نجات كشور باشد. در اين گزارش گفته شده 
به ازاي هر ي��ك واحد نقدينگي ك��ه از ناحيه حكومت 
ايجاد مي شود بانك هاي خصوصي نزديك به هفت واحد 
ادامه در صفحه 6 نقدينگي منتشر مي كنند پس اگر...  

يادداشت-3

والدين كنترل گرنباشيم
فرزند پروري كنترل ش��ده 
سبكي اس��ت كه در آن يك 
يا هر دو والدين فعاليت هاي 
فرزن��دان خ��ود را كنت��رل 
مي كنن��د ي��ا زندگ��ي آنها 
را تح��ت كنترل خ��ود نگه 
مي دارن��د. از آن ب��ه عنوان 
فرزندپروري مستبد نيز ياد 
مي ش��ود كه در آن والدين بر نظم و انضباط تمركز 

مي كنن��د و در مورد پايبندي ب��ه قوانين و مقررات 
سختگير هستند. اين س��بك فرزند پروري آسيب 
جدي را براي رش��د طبيعي كودك ب��ه همراه دارد 
چراكه والدي��ن كنترل گر در جريان رش��د كودك 
سعي دارند به بهترين نحو فرزند خود را بزرگ كنند 
و به نوعي در فرزند پروري كمال گرايي دارند. آنها از 
اينكه فرزندشان دچار خطا شود، مي ترسند و سعي 
مي كنند در تم��ام امور فرزندش��ان كنترل افراطي 
داشته باشند. در تمام موقعيت ها به جاي فرزندشان 

تصميم مي گيرند و اس��تقالل او را ناديده مي گيرند. 
در اين س��بك والد با فرزند خود در مورد مس��ائل به 
گفت وگو مي پ��ردازد و به نوعي بر س��ر امور تربيتي 
با يكديگر به توافق مي رس��ند؛ هرچن��د اين توافق 
در م��وارد بحراني و خط قرمزه��اي تربيتي خانواده 
جايگاهي ندارد. به عنوان مثال، اينكه فرزند ما در چه 
ساعتي از ش��بانه روز بايد در خانه باشد و حق بيرون 
ماندن بعد از تاريكي هوا را ندارد موضوعي نيست كه 
بتوان در مورد آن به توافق رسيد بلكه قوانيني است 

كه از طرف والدين اعالم و براي فرزندان الزم االجرا 
است. والدين جهت رشد بهينه تمام ابعاد فرزندشان 
كه بدون ش��ك تأثيرگذار در بزرگسالي او نيز است، 
بايد سبك فرزندپروري مقتدرانه داشته و در مراحل 
زندگي او صرفًا نظارت داشته باشند؛ به اين صورت كه 
والدين بعد از اعالم توافقات و قوانين في مابين خود 
و فرزندشان صرفًا نظارت بر روند رشد او داشته و در 
مواقع عدول فرزندشان از چارچوب هاي تعيين شده 

وارد عمل شوند.

مهدي عليپور

شقايق ظفري

احسان عسگري

سخنگوي وزارت صمت از احتمال ابالغ آيين نامه واردات 
خودرو در هفته دولت خبر داد

 دكتر مومني: ايجاد مناسبات عادالنه 
در ساخت سياسي بسيار حياتي تر از حيطه هاي ديگر است 

معاون وزير راه و شهرسازي: بودجه نگهداري شريان هاي كشور يك دهم اعتبار مورد نياز است

پليس راهور: 7 درصد توليد ناخالص ملي و ٩ درصد درآمد كشور صرف تصادفات جاده اي مي شود

 سيگنال صمت 
براي افزايش قيمت خودرو 

صفحه 7     همين صفحه 

صفحه 2    

 بانك هاي خصوصي را 
»ملي« كنيد

بحران »راه« در راه است

افت قيمت هفتگي دو رقمي اتريوم 

»تعادل« بررسي مي كند

بازار ارزهاي ديجيتال در اين هفته روند روبه رشد 
نس��بي خود را براي ب��ار ديگر از دس��ت داد، زيرا 
بازارهاي مالي در سراسر جهان به دليل ترس هاي 
مداوم مرتبط با اقتصاد كالن، شاهد عقب نشيني 
و افت بودند. بيت كوين به تازگي حمايت جديدي 
را در نزديك��ي 20/750 دالر پي��دا كرده اس��ت. 
اگر خري��داران در ادامه موفق به حفظ اين ناحيه 
حمايتي نشوند، احتمال سقوط قيمت تا 20/000 
دالر افزايش پيدا خواهد كرد. در روز جمعه 210 
صفحه 6 را بخوانيد ميليون دالر از...  

فروردين ماه امسال بود كه باالخره سازمان بورس به 
افزايش يك درصدي دامنه نوسان به صورت متقارن 
تن داد. بر اساس اعالم مديران اين سازمان قرار بود 
دامنه نوسان معامالت به صورت فصلي افزايش يابد 
اما با اين حال فع��ال تنها يك مرحله افزايش انجام 
شده و به رغم آنكه به پايان فصل تابستان نزديك 
مي شويم، هنوز از اجراي مرحله دوم خبري نيست. 
مجيد عشقي رييس س��ازمان بورس روز گذشته 
گفته است كه تصميم گيران در انتظار گزارش هاي 
تخصصي شركت هاي بورس و فرابورس هستند تا 
صفحه 4 را بخوانيد پس از... 

احتمال سقوط 
قيمت بيت كوين 

تا ۲۰ هزار دالر

افزايش دامنه نوسان 
 وضعيت بازار را 
تغيير مي دهد؟

 در نشست رييس اتاق ايران 
با نمايندگان مجلس مطرح شد 

 جان باختن كارگران ساختماني 
زير سايه تعلل مسووالن

رييس اتاق ايران در نشس��ت فع��االن اقتصادي با 
اعضاي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد مجلس، 
گفت: با وجود مشكالت متعدد، تالش هاي فراواني 
در حوزه صنعت ش��ده و دليل ع��دم موفقيت اين 
حوزه، نبود نقشه راهي است كه مورد اقبال عمومي 
باشد. غالمحسين ش��افعي مي گويد تا زماني كه 
سياست هاي كالن در خصوصي سازي و مديريت 
بنگاه داري اصالح نشود، نمي توان انتظار داشت كه 
حركت به س��مت توسعه صنعتي در ايران سرعت 
صفحه 7 را بخوانيد بگيرد.   

 همين روز گذش��ته بر اس��اس خبرهاي��ي كه در 
خبرگزاري هاي رس��مي منتشر ش��د، يك كارگر 
ساختماني در كاشان به علت ريزش آوار جانش را 
از دست داد و كارگري ديگر در شيراز بر اثر سقوط 
از داربست جان باخت. حال در شرايطي كه باالترين 
مرگ و مير و حوادث كار براي كارگران ساختماني 
اتفاق مي افتد اما اصالحيه م��اده 5 بيمه كارگران 
س��اختماني بيش از يك سال اس��ت كه در انتظار 
رس��يدگي مجلس مانده و هر ماه نمايندگان تنها 
صفحه 8 را بخوانيد پاسخي كه...  

 انتقاد 
 از تكثرگرايي 

در توليد

 7۰۰ هزار كارگر 
در ليست انتظار بيمه 

مانده اند



جديدترين گ��زارش مركز آمار نش��ان مي دهد كه پس از 
ركوردهاي تورمي ثبت شده در خرداد ماه و تداوم افزايش 
قيمت ها در تير، در دومين ماه تابستان امسال، روند افزايش 
قيمت ها آرام شده است، هرچند همچنان نرخ تورم نقطه 
به نقطه و تورم ساالنه بسيار باالتر از استانداردهاي جهاني 
و برنامه هايي است كه دولت اعالم مي كند. ابراهيم رييسي 
در جريان رقابت هاي انتخاباتي خود درباره تورم گفته بود كه 
امكان آن وجود دارد در يك برنامه چند ماهه تورم ابتدا نصف 
شده و در نهايت تك رقمي شود. هرچند در ماه هاي ابتدايي 
دولت وي، تورم روندي كاهشي به خود گرفت اما در نهايت با 
اجراي سياست هاي اصالحي يارانه اي، روند تغيير كرد و موج 
جديدي از تورم به وجود آمد. در خرداد ماه امسال و چند هفته 
پس از آغاز اصالحات جديد دولت، نرخ تورم ماهانه ركوردي 
جديد را به ثبت رساند و به عدد 12.2 درصد رسيد كه در تمام 
دهه هاي گذشته بي سابقه بود. پيش از اين در مهر ماه 1397، 
تورم ماهانه 7.1 درصدي ثبت شده بود كه باالترين عدد در 
تمام اين سال ها به حساب مي آمد. تورم نقطه به نقطه نيز در 
خرداد ماه به باالترين عدد خود يعني 52.5 درصد رسيد كه 
ركوردي تازه در اين حوزه نيز به شمار مي آمد. البته در تير 
ماه، اين نرخ به 54 درصد نيز رسيد تا افزايش قيمت ها نسبت 
به دوره قبل به باالترين حد خود برسد. در تمام اين هفته ها، 
مسووالن دولت اعالم كردند كه به دنبال كاهش نرخ تورم 
هس��تند و پس از شوك حاصل از حذف ارز 4200 توماني، 
اقتصاد بار ديگر آرام خواهد گرفت، وعده اي كه به نظر مي رسد 
الاقل در مرداد ماه امسال تا حدي عملياتي شده است. منظور 
از نرخ ت��ورم نقطه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت، 
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي 
در م��رداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢.٢ درصد رس��يده اس��ت؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٥٢.٢ درصد بيشتر 
از مرداد ١٤٠٠ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده  اند. نرخ تورم نقطه اي مرداد ماه ١٤٠١ 
در مقايس��ه با ماه قبل ١.٨ واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني  ها 
و دخانيات« با كاهش ٥.٦ واح��د درصدي به ٨٠.٤ درصد 
رس��يده و گروه »كاالهاي غيرخوراك��ي و خدمات« بدون 
تغيير ٣٦.٩ درصد بوده اس��ت. اين در حالي است كه نرخ 
تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٥١.١ درصد مي باشد 
كه نسبت به ماه قبل ١.٧ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٨.٤ درصد 
بوده كه نس��بت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد كاهش داشته 
است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه مرداد 
١٤٠١ به ٢.٠ درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع 
در ماه قبل، ٢.٦ واحد درصد كاهش داش��ته اس��ت. تورم 
ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب 
١.٤ درصد و ٢.٤ درصد بوده اس��ت. اين در حالي است كه 

نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٢.٠ درصد مي باشد 
كه نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي ١.٧ درصد 
بوده كه نس��بت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد كاهش داشته 
است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به 
دوره مش��ابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 
١٤٠١ براي خانوارهاي كش��ور به ٤١.٥ درصد رسيده كه 
نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روس��تايي به ترتيب ٤٠.٩ درصد و ٤٤.٤ درصد 
مي باشد كه براي خانوارهاي شهري ٠.٩ واحد درصد افزايش 
و براي خانوارهاي روستايي ١.٢ واحد درصد افزايش داشته 
است. در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»ادويه و چاشني « )سس مايونز و سس گوجه فرنگي( و گروه 
»نان و غالت« )كيك و بيسكويت( مي باشد. در گروه عمده 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه »بهداشت و درمان« 
)انواع دارو(، گروه »هتل و رستوران« )غذاهاي سرو شده در 
رستوران( و اجاره بها بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشته اند. هم چنين در ماه جاري گروه »گوشت قرمز و 
گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني( و گروه »روغن  ها و چربي ها« 

)روغن نباتي جامد( نسبت به ماه قبل كاهش قيمت داشته
 اند. دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در مرداد ماه ١٤٠١ براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از ٣٩.٥ درصد براي دهك دهم 

تا ٤٦.٤ درصد براي دهك اول است.
به اين ترتيب الاقل در كوتاه مدت، بخشي از وعده مسووالن 
دولت عملياتي شده است. نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه 
قبل بيش از 10 درصد كاهش يافته و تورم نقطه به نقطه نيز 
نزديك به دو درصد كاهش پيدا كرده است. با اين وجود نرخ 
تورم ساالنه با افزايش يك درصدي به 41.5 درصد رسيده 
است.  با وجود كاهشي شدن تورم ماهانه، اين عدد همچنان 
براي رسيدن به وعده كاهش جدي تورم فاصله دارد. ارزيابي 
سال هاي گذشته نشان مي دهد كه هرگاه اين نرخ به يك 
درصد و پايين تر از آن رسيده، روند كاهشي تورم با سرعت 
بيشتري دنبال ش��ده و هر بار اين عدد باالتر از يك درصد 
بوده، كار دشوار شده است. از سوي ديگر نرخ تورم نقطه به 
نقطه نيز همچنان باالتر از 50 درصد است. يعني مردم 
در مرداد ماه امسال براي خريد يك سبد كااليي ثابت 50 
درصد بيش از مرداد سال قبل هزينه كرده اند. در نهايت 
نيز تورم ساالنه همچنان باالي 40 درصد ارزيابي مي شود.

در ماه هاي گذشته تحت تاثير تحوالت اقتصاد جهاني پس از 
جنگ روسيه و اوكراين، بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته 
نيز با موج هاي جديدي از تورم مواجه ش��ده اند و حتي در 

برخي كشورها، روند افزايشي قيمت ها از در تمام سال هاي 
قبل بي سابقه بوده است. با اين وجود اما تورم بسياري از اين 
كشورها همچنان تك رقمي است و پيش بيني مي شود با 
برخي سياست هاي اقتصادي جديد كه از سوي دولت ها 
اجرايي ش��ده، اين رقم به زودي كاهشي شود. در ايران اما 
تورم دو رقمي براي دوراني طوالني باقي مانده و در 10 
سال گذشته، ميانگين تورم كشور 25 درصد بوده است. 
در واقع اگر دوره كوتاه تك رقمي شدن تورم ايران در زمان 
اجراي برجام را كنار بگذاريم، تورم ايران در بسياري از 
سال ها در مرز 40 درصد قرار داشته كه اين موضوع خود 
به افزايش جدي فشار بر معيشت مردم منجر شده است.

در هفته هاي گذشته افزايش اميد به اجراي برجام باعث شده 
كه روند كاهشي قيمت در بازارهاي مهمي مانند ارز، طال و 
خودرو آغاز شود كه اين موضوع نيز خود بر تورم مرداد ماه 
تاثير داشته است. به اين ترتيب در صورتي كه دولت بتواند 
در شهريور ماه تكليف مذاكرات را روشن كرده و مقدمات 
كنار رفتن تحريم ها را فراهم كند، خود اين عامل از نظر رواني 
به كاهش تورم كمك خواهد كرد اما در مقابل در صورتي 
كه مذاكرات به نتيجه نرسد، بازارها در ايران سيگنال منفي 
دريافت خواهند كرد و به اين ترتيب پس از عبور از قله تورم 
حذف ارز 4200 توماني، اين بار نوبت به قله جديدي از تورم 

تحت تاثير تحريم ها خواهد رسيد.
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پيشرفت هاي دفاعي ما
قابل مقايسه با قبل نيست

رييس قوه قضاييه گفت: امروز هم��گان نه تنها بر اقتدار 
نظام��ي و بازدارندگي كش��ور ما معترف هس��تند بلكه 
پيشرفت هاي نظامي و دفاعي ما از محاسبه دشمنان اصلي 
نظام جمهوري اسالمي نيز خارج شده است. محسني اژه اي 
در جريان بازديد از بخش هاي مختلف نمايشگاه روز صنعت 
دفاعي، طي سخناني با اشاره به دستاوردها و توانمندي هاي 
ارزشمند نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي و وزارت دفاع، 
اين دستاوردها و توانمندي ها را غرورآفرين دانست و اظهار 
كرد: پيشرفت هاي نظام و كشور در حوزه صنايع دفاعي 
به واس��طه تالش ها و مجاهدت هاي فعاالن اين حوزه در 
بخش هاي مختلف از جمله وزارت دفاع، نه تنها با چهار دهه 
پيش كه حتي با چهار سال پيش هم قابل مقايسه نيست و 
اين امر بيانگر توسعه روزافزون صنايع دفاعي كشور است. 
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: محصوالت و دستاوردهاي 
صنايع دفاعي كشور حقيقتًا شگرف و قابل اعتنا است و 
پيشرفت هاي صورت گرفته در اين حوزه عالوه بر به ارمغان 
آوردن قدرت بازدارندگي براي كشور و نظام، منجر به تزريق 
حس اعتماد به نفس در جامعه و باالخص ميان جوانان و 
ايجاد و گسترش روحيه خودباوري و غلبه بر مشكالت و 
موانع شده است. رييس دس��تگاه قضا با اشاره به ناتواني 
دشمن در پياده سازي اغراض شيطاني و تجاوزكارانه خود 
در قبال ايران اسالمي به واسطه اقتدار نظامي و بازدارنده 
كشور، بيان داشت: در يك مقطعي دشمن تصور مي كرد 
كه در كمترين زمان مي تواند بر كشور ما مسلط شود؛ اما 
امروز همگان نه تنها بر اقتدار نظامي و بازدارندگي كشور 
ما معترف هستند بلكه پيشرفت هاي نظامي و دفاعي ما از 
محاسبه دشمنان اصلي نظام جمهوري اسالمي نيز خارج 
شده است. رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت اصل بومي 
بودن تجهيزات نظامي و دفاعي كشور، گفت: امروز ما در 
عرصه تجهيزات نظامي و دفاعي داراي مهندسي و دانش 
بومي هستيم، به گونه اي كه دشمن حتي در صورت ضربه 
زدن، نمي تواند اين دانش و مهندسي را در كشور ما از بين 
ببرد و اين نكته بسيار حائز اهميتي است. محسني اژه اي، 
پيشرفت هاي شگرف حوزه نظامي و دفاعي كشور را منبعث 
از اتكا جوانان و متخصصين اين حوزه به قدرت اليزال الهي 
و ارزش هاي اسالمي دانست و گفت: امروز شاهد هستيم 
كه روحيه خودباوري و »ما مي توانيم« نهادينه ش��ده در 
نيروهاي مسلح به بدنه جامعه و قشر جوان نيز سرايت كرده 
و آنها نيز چنين استدالل مي كنند وقتي نيروهاي مسلح 
ما مي توانند به اين اقتدار نظامي از حيث تجهيزات بومي 
نائل آيند، چرا ما نتوانيم. رييس قوه قضاييه در ادامه، بخش 
عمده اي از عزت و اقتدار كنوني نظام جمهوري اسالمي 
را مرهون خدمات و زحمات فرماندهان و متخصصين و 
جوانان فعال در بخش هاي مختلف نيروهاي مسلح دانست 
و تصريح كرد: قدرت بازدارندگي كشور و نظام كه امكان 
تعدي و تجاوز را از دشمن سلب كرده به واسطه مجاهدت ها 
و خدمات فعاالن در بخش هاي مختلف نيروهاي مسلح از 
جمله وزارت دفاع و صنايع دفاعي است. رييس دستگاه قضا 
گفت: ايمان به خدا، روحيه خودباوري، پيروي و اطاعت 
از فرماندهي معظم كل قوا و دس��ت يابي به فناوري هاي 
پيشرفته تجهيزاتي، عناصر و عواملي است كه سبب ارتقاي 
روزافزون نيروهاي مسلح ما مي شود. رييس قوه قضاييه با 
اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در وزارت دفاع در 
دوره مسووليت »امير محمدرضا قرايي آشتياني«، وزير 
دفاع را شخصيتي مخلص و مسووليت پذير خواند و توفيقات 
بيشتر وي را از خداوند مسألت كرد. محسني اژه اي در پايان 
خاطرنشان كرد: قوه قضاييه اين آمادگي را دارد به مجموعه 
وزارت دفاع در حوزه مسائل حقوقي مرتبط با اين وزارتخانه 

در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني ياري رساند.

چرا سپاه از فهرست تروريسم 
خارج نشد؟

معاون سياسي دفتر رييس جمهوربا بيان اينكه خارج كردن 
سپاه از ليست ترور )نه تحريم( پيشنهاد امريكا به دولت قبل 
بود تا ايران را وادار به پذيرش مذاكرات منطقه اي و موشكي 
كند به اين پرسش كه چرا سپاه از فهرست تروريسم خارج 
نشد، پاسخ داد. محمد جمشيدي در توييتر نوشت: خارج 
كردن سپاه از ليست ترور )نه تحريم( پيشنهاد امريكا به 
دولت قبل بود تا ايران را وادار به پذيرش مذاكرات منطقه اي 
و موشكي كند. امريكا مي گفت بدون مذاكره منطقه اي و 
موشكي، بازگشت به توافق 2015 نيز غيرممكن است. 
تيم آقاي رييسي اين خواسته را رد كرد. امريكا بار ديگر 
پيشنهاد داد كه سپاه از فهرست تروريسم خارج شود 
و در عوض آن، ايران قاتلين حاج قاسم را فراموش كند. 
ايران گفت »نه«. امريكا سه بار ديگر پيشنهادهايي 
براي امنيت نيروهايش داد. اي��ران همه را رد كرد و 
امريكا نهايتا پا پس كشيد. حاال چه كسي امتياز داده؟

سند نهايي برجام
مورد تاييد روسيه است

وزي��ر خارجه روس��يه در نشس��ت خبري مش��ترك با 
همتاي سوري خود با بيان اينكه »منتظر اين هستيم كه 
امريكايي ها درخصوص پرونده هسته اي ايران پاسخ دهند«  
تاكيد كرد كه مسكو موافقت خود با نسخه نهايي توافقات 
احياي برجام را اعالم كرده است. به گزارش اسپوتنيك، 
سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه و فيصل مقداد، وزير 
خارجه سوريه نشست خبري مشتركي در مسكو برگزار 
كردند. الوروف در بخشي از سخنان خود در اين نشست 
تاكيد كرد: ما منتظر اين هستيم كه امريكايي ها چه زماني 
درخصوص پرونده هس��ته اي ايران پاسخ مي دهند. يك 
سال گذشت اما آنها هنوز حقيقت واحدي در اين خصوص 
اعالم نكردند. وزير خارجه روسيه خاطرنشان كرد: مسكو 
موافقت خود با نسخه نهايي توافقات احياي برجام را اعالم 
كرده است. وي همچنين درباره همكاري هاي ايران، روسيه 
و تركيه درباره بحران سوريه گفت كه نتايج نشست تهران و 
توافقات روند آستانه تطبيق داده خواهد شد. از سوي ديگر 
فيصل مقداد، وزير خارجه سوريه گفت: با اظهارات الوروف 
درخصوص پرونده هسته اي ايران موافق هستم و تهران 
تم��ام كارهايي كه بايد انجام دهد را انجام داده اس��ت اما 
واشنگتن تالش مي كند كه شروطي در مقابل بازگشت 
به برجام قرار دهد. وي گفت كه از نقش روسيه و ايران در 

حل اختالفات سوريه و تركيه تقدير مي كنيم.

وزيراقتصادمطرحكرد
بدهي 54 ميلياردي خزانه

در آغاز به كار دولت
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه روزي كه وارد وزارتخانه 
شدم، خزانه 54 ميليارد تومان بدهي داشت، گفت: 
يكي از ويژگي هايي كه مي توان به عنوان ويژگي اين 
دولت نسبت به دولت گذشته مطرح كرد، مشاركت 
دادن مردم در س��اختن اقتصاد اس��ت. با بيان اينكه 
با وج��ود نقش و وظيفه مهمي ك��ه در مجلس و در 
كميسون اقتصادي داشتم علي رغم ميل خودم آقاي 
رييس جمهور به بنده اعتماد و بنده را براي اين سمت 
انتخاب كردند، تصريح كرد: اميدوارم در اين جايگاه 
سربلند باشم و نزد مردم روسفيد شوم. وي درباره نقش 
وزير اقتصاد در اتفاقات اقتصادي كشور گفت: برخالف 
برخي از حوزه ها كه قلمروي مش��خص و محدودي 
دارند، در حوزه اقتصاد اينطور نيست و عوامل متعددي 
بر وضعيت اقتصادي دولت و مردم موثر است و عموما 
اين امور در يد قدرت يك وزير خالصه نمي شود و به 
همين جهت اين وزارتخانه در قبل از انقالب اسالمي 
كه اين عنوان بر آن گذاشته شده بود، با يك تركيب 
ديگري از وزارتخانه ها معنا داش��ت كه بعدها خيلي 
از آنها مستقل ش��دند و از ذيل وزارت اقتصاد به يك 
وزارتخانه و سازمان ديگري تبديل شدند اما اين نام 
همچنان باقي ماند. س��خنگوي اقتصادي دولت كه 
در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، همچنين 
يادآور شد: عمال مسووليت اقتصادي دولت برعهده 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت است كه در كنار وزير 
اقتصاد و رييس سازمان برنامه كه دو ارگان فرابخشي 
هستند و ساير وزراي بخشي دولت با حضور معاون 
اول و معاون اقتصادي رييس جمهور تصميم مي گيرند 
كه جمع ستاد اقتصادي دولت آيا با يك چنين طرح 
كالني موافق است يا نه؟ و وزير اقتصاد چون كمتر نگاه 
بخشي دارد بايد منافع كل اقتصاد را در نظر بگيرد و 
به يك نوع تنظيم كننده كلي اقتصاد كش��ور است. 
خاندوزي در پاس��خ به اين س��وال كه به عنوان وزير 
اقتصاد تا چه حد اختيار واگذاري امور حوزه اقتصادي 
را به س��اير بخش ها داريد، اظهار كرد: اساسا اقتصاد 
براساس مدل هاي مختلفي ارايه مي شود و در دولت 
آقاي رييسي بر اين باور داريم كه اقتصاد را بايد از پايين 
به باال ساخت و از باال به پايين زمينه را فراهم و نظارت 
و حمايت كرد و براي اينكه اين مسير چند ده ساله كه 
يك دولت نفتي پولدار و متمركزي مي نشسته از تهران 
براي روستاها هم تعيين تكليف مي كرده اصالح شود 
اجماعي كه انجام شده اين است كه سهم كف اقتصاد 
باال برود و استان ها و مناطق خودشان درگير ساختن 
اقتصاد شوند. وي ادامه داد: اين يكي از ويژگي هايي 
است كه مي توان به عنوان ويژگي اين دولت نسبت به 
دولت گذشته مطرح كرد، مثال بنده 35 تا از اختياراتي 
كه استان ها بايد براي آن از تهران اجازه مي گرفتند را 
گفتم كه اين ضوابط است، خودتان در استان تصميم 
بگيريد، فقط بعدا به بنده اطالع دهيد كه در جريان 
باشم كه تخلف و بده بستاني در سطوح پايين تر اتفاق 
نيفتاده باشد، به نظرم اين مسير خوبي است كه مردم 
به معناي واقعي كلمه درگير شوند، ما پول و اختيار 
به استان ها و مردم بدهيم تا دست به زانو بزنند و براي 
طرح و پروژه هاي اس��تاني خودشان تصميم گيري 
كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاس��خ به اين 
سوال كه دولت سيزدهم اقتصاد را با چه وضعيتي از 
دولت قبلي تحويل گرفت، عنوان كرد: ما بعد از سال 
1397 كه فشارهاي تحريمي ايجاد شده بود، تقريبا 
سياس��ت هاي فعاالنه اي كه حتي اگر تحريم بماند، 
اقتصاد پيش برود و كشور دچار مشكل نشود، مشاهده 
نمي كرديم، اين اتفاقي بود كه مرتبا به تأخير مي افتاد 
و ثمره آن اين شده بود كه ما در تمام سال هاي 1397 
تا 1400 كه دولت جديد بر سر كار آمد، باالترين نرخ 
تورم مستمر در دهه هاي گذشته را شاهد بوديم كه 
بي سابقه بود و تمام امكانات نيز مصرف شده بود. وي با 
اشاره به اينكه آن قدري كه دولت مي توانست اوراق 
خودش را بفروشد و از مردم استقراض كند، كرده 
و بيشتر ظرفيت ها استفاده شده بود، توضيح داد: 
بنده يك ماه توانستم از ظرفيت مانده استفاده كنم 
و آخر ش��هريور گفتند كل ظرفيت سال استفاده 
شده اس��ت و من تالش كردم كه مجوزي در مهر 
و آب��ان براي چند ماه مانده س��ال بگيريم و اوراق 
منتشر كنيم كه با يك عدد كمي اين اتفاق افتاد. 
رييس سازمان برنامه به من مي گفت كه در چند 
جلسه كه با كابينه قبلي داشتند، وزراي دولت قبل 
مي گفتند همين مرداد و شهريور را به چه ترتيبي 

مي خواهيد دستمزدها و حقوق ها را بدهيد؟
خاندوزي همچنين تأكيد كرد: نامه اي است بين آقاي 
واعظي و نوبخت مبني بر اينكه طبق دستوري كه شما 
داده بوديد، خزانه خالي است براي اينكه بشود روي آن 
خزانه اقدامات جديد كرد. در واقع نه تنها تمام امكانات 
مالي استفاده شده بود بلكه در روز اولي كه بنده وارد 
وزارتخانه شدم، 54 هزار ميليارد تومان از تن خواهي 
كه بايد در كل سال مصرف مي شد، در همان دو، سه 
ماه اول تمام شده بود، يعني خزانه 54 ميليارد تومان 
بدهي داشت. وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه 
»قبل از تصدي اين سمت گفته بوديد اگر همين االن 
دولت هيچ كاري نكند، تورم 10 درصد پايين مي آيد، 
اين به چ��ه دليل بود؟، گفت: اي��ن جمله به لحاظ 
كارشناسي جمله درستي بود، به جهت اينكه تورم 
سطوح بااليي را طي كرده بود، براساس چند فرمول 
تورم كاهش طبيعي خودش را در يك سال خواهد 
داش��ت. بنابراين اگر يك س��ال گذشت و اتفاقي 
نيفتاد بايد تعجب كرد. با تالش هايي كه دولت در 
ماه هاي اول انجام داد نه در يك سال بلكه در شش 
ماه عملكرد دولت فاصله بين عدد 57 تا 29 را طي 
كرد، اين كاهشي بود كه تورم نقطه اي كشور طي 
كرد، تورم 12 ماهه ه��م از 5۸ به 43 كاهش پيدا 
كرد و اين عدد ه��م به جهت تالش هاي دولت در 
جهت كنترل تورم بود كه توانستيم در شش ماهه 

اول دولت به درجات باالتر به آن هدف رسيديم.

باعبورازپيكحذفارز4200توماني

رييسجمهور:

تورم آرام گرفت!

بايد مشي عادالنه را در پيش بگيريم
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز اگر مي خواهيم در 
خط امام)ره( حركت كنيم، مفسر اين خط رهبري معظم 
انقالب اسالمي است، تصريح كرد: امام)ره( اجراي عدالت 
را اصل مي دانست و لذا همه بايد مش��ي عادالنه را مورد 
توجه ق��رار دهيم و به خودمان و ب��ه مجموعه مان اجازه 
ندهيم كه كوچك ترين تخطي از عدالت بش��ود چرا كه 
آنچه مردم مي پسندند، همين است. سيد ابراهيم رييسي 
پس از زيارت مرقد مطهر امام خميني)ره( و تجديد ميثاق 
با آرمان هاي امام و انقالب اس��المي، ياد شهيدان به ويژه 
شهيد رجايي و شهيد باهنر را گرامي داشت و گفت: حضور 
اعضاي دولت در روز اول هفته دولت در مرقد نوراني امام 
بزرگوارمان اين پيام را دارد كه دولت ميثاق با امام راحل را 
ميثاق با همه خوبي ها و ارزش ها مي داند. رييس جمهور با 
بيان اينكه امام)ره( عبد صالح خدا بود و دل در گرو خداوند 
متعال داشت، افزود: تمام وجود امام)ره( صرف خدمت به 
مردم بود لذا عهد و پيمان و ميثاق با ايشان، ميثاق و عهد با 
همه خوبي ها و ارزش ها است. از روح بلند امام)ره( كمك 
بخواهي��م و مدد بجوييم كه به اذن پ��روردگار، روح بلند 
ايشان و ارواح مطهر شهيدان، دولت را مدد كنند تا بتواند 
خدمتگزار مردم باش��د چرا كه خدمت به مردم بهترين 
زمينه قرب به پروردگار متعال بعد از انجام فرائض است. 
رييسي با اشاره به اين تعبير امام رضا)ع( كه هيچ امري مثل 
خدمت به مردم زمينه قرب و نزديكي به خداوند متعال را 
فراهم نمي كند و امروز اين زمينه براي ما وجود دارد، اظهار 
داشت: امروز در اين كره خاكي خيلي ها مدعي خدمت به 
مردم هستند. حتي اگر از كساني كه در كشور بيگانه اي 
حضور دارند، س��وال شود اينجا چه مي كنيد، مي گويند 
آمديم به مردم خدمت كنيم، اما حقيقت آن است آنچه 
اين مدعيان انجام مي دهند، يك خدمت منفعت گرا است. 
رييس جمهور ادامه داد: اين مدعيان براي نفع خودشان 
خدمت مي كنند و اگر مورد سوال قرار بگيرند هم مي گويند 
كه دنبال نفع خودمان هستيم. اين يك نگاه ماترياليستي 
يا مادي گرايانه به خدمت اس��ت. مي گويند هيچ كاري 
نمي كنيم و قدمي برنمي داريم اال اينكه به نفع خودمان، 
حزب مان و جريان مان باشد. رييسي نوع ديگر خدمت را 
خدمت از سر نوع دوستي دانست كه از سر دلسوزي انجام 
مي شود و تصريح كرد: كساني كه از سر نوع دوستي خدمت 
مي كنند در عالم بسيارند. اين نوع از خدمت نيز برگرفته 
از نگاه اومانيستي، انس��ان مدارانه و انسان محوري است. 
رييس جمهور با بيان اينك��ه آن نوع خدمتي كه امام)ره( 
به ما آموختند، خدمت براي خدا است، خاطرنشان كرد: 
در اين نگاه براي تمام اقدامات��ي كه انجام و گام هايي كه 
برداشته مي شود، نبايد نسبت به احدي منت داشت چرا 

كه اين نوع خدمت فقط بايد براي خدا انجام شود تا قيمت 
پيدا كند. اين امر مهم، آموخته امام به مردم و دولتمردان 
ايران اسالمي است و امروز به عنوان ميثاق با امام)ره( پيمان 
مي بنديم كه خدمت مان براي خدا باش��د، چرا كه وقتي 
خدمت براي خدا باشد در هيچ مقطعي احساس خسران 
به انسان دست نمي دهد، بلكه به انسان انگيزه و به خدمت 
او بركت مي دهد. رييسي با تاكيد بر اينكه اين نگاه امام)ره( 
تشريفاتي نبود، گفت: امام)ره( در پرتو خداباوري، مردم را 
باور داشت و جلب رضاي آنان را زمينه قرب پروردگار متعال 
مي دانست. بر همين اساس دولت مردمي سرلوحه كار خود 
را توجه به مردم، باور به مردم و مردمي اداره كردن كشور 
مي داند و حقيقتًا به ميدان دادن و اعتماد كردن به مردم 
و به خصوص جوانان باور وثيق دارد و آن را عمل به سيره 
امام راحل مي داند. رييس جمهور با اشاره به اينكه امام)ره( 
در دفاع مقدس به م��ردم و جوان ها اعتماد كردند، افزود: 
اعتماد ايشان به مردم و جوانان موجب شد كه هم انقالب 
به پيروزي برسد و هم انقالب و نظام اسالمي تثبيت شود 
لذا بايد توجه عملي امام راحل به مردم و جوانان را سرلوحه 
كار خود قرار دهيم. رييس��ي نكته مهم ديگر در سيره و 
آموزه هاي امام)ره( را اج��راي عدالت عنوان كرد و اظهار 
داشت: دولت مردمي پيمان با امام را براي اجراي اين اصل 
هم بسيار مهم مي داند. امام)ره( عميقاً اعتقاد داشتند دين 
براي اجرا كردن عدالت است؛ چه در زمان حضور مقدس 
معصوم)ع( چه در زماني كه معصوم غايب است بايد دين و 
عدالت اجرا شود. رييس جمهور اين نكته مهم را وجه تمايز 
و تفاوت امام راحل و برخي ديگر از دين شناسان برشمرد 

و تصريح كرد: تفاوت ام��ام)ره( اين بود كه معتقد بودند 
انسان معاصر بايد در متن جامعه به دين عمل كند و تالش 
حكومت و دولتمردان هم بر اين اصل استوار باشد كه بايد و 
نبايد دين را تحقق ببخشند. رييسي با بيان اينكه پيمان دوم 
ما با امام راحل اين است كه همچون ايشان، دين را نسخه اي 
نجات بخش و سعادت آفرين براي جامعه بشري مي دانيم 
كه بايد در جامعه اجرايي و عملياتي شود، خاطرنشان كرد: 
برخي معتقدند كه اين امري دست نايافتني است، اما باور 
ما اين اس��ت كه اگر اينگونه بود ائمه خود را الگو و اس��وه 
جامعه معرفي نكرده و به ما توصيه نمي كردند كه به آنان 
اقتدا كنيم. ائمه توكل، ايمان به خدا، صبر، ايستادگي در راه 
هدف، دشمن شناسي و دشمن ستيزي را به ما آموختند 
كه اينها اموري دس��ت يافتني هستند. رييس جمهور با 
اشاره به اينكه چهره اي مثل حاج قاسم سليماني هم در 
اين مسير حركت مي كند و مورد توجه مردم قرار مي گيرد، 
گفت: به همين دليل است كه به تعبير مقام معظم رهبري 
شهيد سليماني يك مكتب محسوب مي شود. مكتب او 
در امتداد مكتب عاشورا و در امتداد مكتب امام رضوان اهلل 
تعالي عليه است، اما خودش مي شود يك مكتب كه بايد 
به روش او نگاه كرد و او را الگو قرار داد. رييس��ي نكته مهم 
و محوري در اين مس��اله را اجراي عدالت دانست و افزود: 
امام در آموخته ها و كتاب هايشان بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي، همواره مردم را تاكيد و دعوت به اين مي كردند 
كه مي توان عدالت را اجرا كرد. همچنين به مجلس شوراي 
اسالمي براي وضع قوانين عادالنه، به قضات براي داوري 
عادالنه و به مجريان براي اجراي عادالنه قوانين تاكيدات 

جدي داش��تند. رييس جمهور اظهار داشت: امام راحل 
همواره تاكيد داشتند كه اين انسان هاي عادل هستند كه 
مي توانند عدالت را اجرا كنند و لذا همواره تأكيد به گزينش 
افرادي داشتند كه داراي صفات عالي انساني و به خصوص 
صفت عدالت باش��ند. اجراي عدالت در جامعه امر بسيار 
مهمي است و لذا امروز بايد همه دولتمردان به تأسي از امام 
بزرگوارمان و رهبر فرزانه انقالب اسالمي كه بهترين مفسر 
و مبين خط امام)ره( در جامعه هستند، در اين زمينه تالش 
كنند. رييسي با تاكيد بر اينكه امروز اگر مي خواهيم در خط 
امام حركت كنيم، مفسر اين خط رهبري معظم انقالب 
اسالمي است، تصريح كرد: همه بايد مشي عادالنه را مورد 
توجه قرار دهيم و به خودمان و به مجموعه مان اجازه ندهيم 
كه كوچك ترين تخطي از عدالت بشود چرا كه آنچه مردم 
مي پسندند، همين است. رييس جمهور با اظهار اميدواري 
نسبت به اينكه در هفته دولت توجه به خدا، مردم و توجه 
به اصل بس��يار مهم و نجات بخش عدالت مد نظر و مورد 
توجه و سرلوحه كار همه دولتمردان قرار گيرد، خاطرنشان 
كرد:  اگر در اين مسير گام برداشته شود، ترديد نداريم كه 
روح مطهر امام راحل و ارواح مطهر شهيدان مدد خواهند 
كرد كه بتوانيم در اين مسير توفيق پيدا كنيم و اين همان 
چيزي است كه رضاي حق و اعتماد مردم را افزون مي كند. 
رييسي اعتماد مردم را سرمايه بزرگي دانست و با بيان اينكه 
اينجا در كنار مرقد امام )ره( به خاطر اعتماد مردم خداوند 
متعال را شاكر هستيم، گفت: اعتماد مردم به دولت يكي 
از نعمت هاي خدا و سرمايه بزرگي است كه همواره بايد 
پاس داشته شده و روز به روز افزون شود. شكر اين نعمت، 
خدمتگزاري خالصانه به مردم است كه سرمايه اجتماعي 
كشور، نظام و دولت را افزايش مي دهد و اميدواريم خداوند 
متعال اين س��رمايه عظيم را براي ما همواره حفظ كند و 
ارتقا  ببخشد. رييس جمهور با بيان اينكه در هفته دولت از 
زحمات و تالش هاي همه دولتمردان و همكاران خود در 
دستگاه اجرايي قدرداني مي كنم، اظهار اميدواري كرد كه 
در اين هفته عملكرد دولت براي مردم و نخبگان تبيين شده 
و مجريان نيز متقابال از ديدگاه ها و نقطه نظرات نخبگان و 
پيشنهادات صاحبنظران و انتقادات منتقدان بهره مند 
شوند. رييسي با تاكيد بر اينكه دولت ديدگاه هاي ديگران 
به ويژه نخبگان را براي خود نعمت مي داند، اظهار داشت: 
همواره از ديدگاه ها و نظرات ديگران استقبال مي كنيم 
چرا كه باور داريم دولت مانند يك كشتي در حال حركت 
است كنند كه اگر معلوم شود نقصي در آن وجود دارد، 
بايد جبران شود تا در ادامه حركت اخاللي ايجاد نكند. 
رييس جمهور در پايان از همه دست اندركاران برگزاري 

اين مراسم و نيز يادگار امام خميني)ره( قدرداني كرد.



گروه بانك و بيمه |
 سامانه  جامعي كه بانك مركزي براي مسدود كردن 
كسري چك هاي برگشتي در كليه حساب هاي بانكي 
صاحبان چك طراحي كرده، به طور رسمي راه اندازي 
شد.اين سامانه به صورت آزمايش��ي از ۷ خرداد آغاز 
ب��ه كار ك��رده و آنطور كه مس��ووالن بان��ك مركزي 
مي گويند اثرات عملياتي شدن آن در اين دوره كوتاه 
در بازگرداندن اعتبار به چك، بسيار مثبت بوده است. 
در آس��تانه آغاز هفته دولت، »سامانه محچك« يكي 
از مهم ترين سامانه هاي شبكه بانكي كشور با حضور 
رييس كل بان��ك مركزي و مقامات مختلف رونمايي 
ش��د.اين بانك در راس��تاي اجراي بند »ب« ماده ۵ 
مكرر قانون صدور چك، برنامه ريزي هاي الزم را آغاز 
و پس از انجام اقدامات گسترده، زيرساخت هاي فني 
مرتبط براي تغيير وضعيت عمليات مسدودس��ازي 
در س��امانه تبادل احكام قضاي��ي از آفالين به آنالين 
فراهم شد. مجموعه اين زيرس��اخت ها به راه اندازي 
س��امانه »محچك« با قابليت به كارگيري استعالم، 
مسدودسازي و رفع مس��دودي آنالين حساب هاي 
بانكي منتهي و از هفتم خردادماه سال جاري به صورت 
آزمايشي عملياتي ش��د.كاهش زمان اقدام براي رفع 
سوءاثر چك در كنار افزايش ارزش مجموع چك هاي 
رفع س��وءاثر ش��ده تنها كمتر از ۳ ماه پس از اجراي 
آزمايش��ي سامانه محچك )مس��دودي حساب هاي 
چك هاي برگشتي(، نش��ان دهنده اثر چشمگير اين 
اقدامات در كاهش هزينه ه��اي تبادالت اقتصادي و 
افزايش اعتبار چك در كش��ور اس��ت. به صورتي كه 
متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چك هاي 
برگشتي چك با كاهش ۶۳ درصدي از ۴۰ روز به ۱۵ 
روز كاهش يافته اس��ت.همچنين زمان متوسط رفع 
س��وءاثر اين چك ها با كاهش ۹۰ درصدي از ۳۷ روز 
به ۳ روز كاهش پيدا كرده است.گفتني است تا قبل از 
راه اندازي اين سامانه، مجموع مبلغ چك هاي برگشتي 
كه توسط صادركنندگان چك رفع سوءاثر مي شدند 
حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر اين نسبت به ۸۵ 
درصد رسيده است.بنابر اين گزارش، تعداد چك هاي 
پردازش ش��ده به كل چك هاي برگشتي در سامانه 
محچك از ۲۲ درصد در ابتداي راه اندازي اين سامانه 
به ۱۰۰ درصد چك ها پس از هفت هفته رسيد. تاكنون 
در اين سامانه ۱.۱ ميليون چك برگشتي پردازش شده 
است كه ۵.۲ ميليون حساب متعلق به صادركنندگان 
چك برگشتي به مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان تاكنون 
مسدود شده اس��ت. در همين مدت ۳ و نيم ميليون 
حساب با مبلغ ۱۴ هزار ميليارد تومان نيز پس از طي 
كردن فرآيند رفع س��وءاثر رفع مس��دودي شده اند.

سامانه محچك و اجرايي شدن قانون جديد صدور چك 
همچنين اثر قابل مالحظ��ه اي در كاهش زمان اقدام 
براي رفع سوءاثر چك داشته است؛ در ابتداي سال ۹۸، 
افراد صادركننده چك برگشتي به طور متوسط پس از 
حدود ۱۵۰ روز براي رفع سوءاثر چك اقدام مي كردند 
اما اين زمان در حال حاضر به كمتر از يك ماه كاهش 
يافته است.روش كار س��امانه محچك بدين صورت 

است كه پس از غير قابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ 
چك، اطالعات چك برگشتي توسط بانك يا موسسه 
اعتباري در سامانه يكپارچه بانك مركزي )سماچك( 
ثبت و كد رهگيري دريافت مي ش��ود. پس از گذشت 
۲۴ ساعت از ثبت اطالعات و در صورت عدم رفع سوءاثر 
چك، مراتب به سامانه محچك اعالم مي شود. سامانه 
محچك موجودي تمام حس��اب هاي صادركننده و 
امضاكنندگان چك را از شبكه بانكي استعالم كرده و بر 
اساس موجودي استعالم شده، عمليات مسدودسازي 
وجوه حساب ها به ميزان كسري مبلغ چك بر اساس 

اولويت مشخص شده براي حساب ها انجام مي دهد. 
در صورت ثبت رفع سوءاثر چك برگشتي در سامانه 
س��ماچك نيز، فرآيند رفع مس��دودي تم��ام وجوه 
مسدود شده توسط سامانه محچك آغاز مي شودالزم 
به ذكر است پس از گذش��ت بيست و چهار ساعت از 
ثبت برگشت چك در س��امانه بانك مركزي عالوه بر 
مسدودسازي وجوه تمام حساب هاي صادركننده چك 
نزد ش��بكه بانكي به ميزان مبلغ كسري چك، امكان 
هرگونه افتتاح حس��اب و صدور كارت بانكي جديد، 
پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي يا صدور ضمانتنامه 
ارزي يا ريالي و گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي 

براي صادركنندگان چك برگشتي وجود ندارد.
صادركنندگان و ذي نفعان چك برگشتي مي توانند با 
 ،www.cbi.ir مراجعه به سايت بانك مركزي به نشاني
https: //www.( وب سايت )در قسمت فوتر )پانوشت
.۲۳۵۸۶ /cbi.ir/InquiryMahCheque
aspx(، از بخش »اس��تعالم مبالغ مس��دود ش��ده 

حساب ها بابت چك برگشتي« از مبالغ مذكور آگاهي 
يابند.»علي صالح آبادي« در حاشيه مراسم رونمايي از 
رونمايي از س��امانه محچك در خصوص انتشار اوراق 
ارزي اظهار كرد: اوراق ارزي در هيات عامل بانك مركزي 
تصويب شده و منتظر هستيم كه درخواست ها به بانك 
مركزي ارايه شود.چند درخواست در حال بررسي است 
كه مجوز مي دهيم و امس��ال حتمًا اوراق ارزي منتشر 
مي شود. رييس كل بانك مركزي از انتشار اوراق ارزي در 
سال جاري خبر داد و گفت: رمز ريال به صورت آزمايشي 
آخر ش��هريورماه اجرايي و عرضه مي شود. وي افزود: 
نظر خود را در مورد ط��رح بانك مركزي مجلس ارايه 
كرديم.رييس كل بانك مركزي درباره بررسي طرح 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران در مجلس، گفت: 
اين طرحي است كه نمايندگان تهيه كردند و ما هم 
به عنوان بانك مرك��زي نظرات خود را ارايه كرديم.

بخش��ي از نظرات بانك مركزي در طرح بانكداري 
مجلس اعمال ش��ده و نيازمند اصالحاتي است. ما 
پيشنهادات خود را ارايه كرديم و چنانچه اعمال شود، 
اقتدار خوبي به بان��ك مركزي مي دهد.صالح آبادي 
درباره رمز ريال نيز بيان كرد: رمز ريال بانك مركزي 

به صورت آزمايشي آخر شهريور اجرا مي شود.

   ۱۴ هزار ميليارد تومان چك
 رفع مسدودي شد

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: ۹۹ هزار 
ميليارد تومان مجموع مبلغ چك هاي پردازش شده 
در محچك اس��ت. همچنين مبلغ مسدود شده در 

محچك ۱۷ همت بود كه از اين  ميزان ۱۴ همت رفع 
مسدودي توسط محچك شد.مهران محرميان معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي در مراسم  رونمايي از 
محچك از كاهش قابل توجه چك هاي برگش��تي با 
اجراي قانون جديد چك خب��ر داد و گفت: تاكنون 
در س��ال جاري ۱.۸ ميليون  چك برگش��ت خورده 
كه ۱.۱ ميليون آن در محچك پردازش ش��ده است. 
همچنين ۵.۲ ميليون  حساب مس��دود شده و ۳.۴ 

ميليون حساب نيز رفع مسدودي شد. 
۹۹ هزار ميليارد تومان مجموع مبلغ چك هاي پردازش 
شده در محچك است. همچنين مبلغ مسدود شده در 
محچك ۱۷ همت بود كه از اين  ميزان ۱۴همت رفع 
مسدودي توسط محچك شد.در ابتداي كار ۲۰ درصد 
چك ها در س��امانه محچك وارد شده بود اما در حال 
حاضر دوهفته است كه ۱۰۰ درصد  چك ها در محچك 
پردازش مي شود.محرميان در خصوص آمار چك هاي 
برگشتي نيز گفت: اين آمار از ۷۷۰ هزار به ۵۰۰ هزار 
فقره رسيده است. ضمن اينكه مدت زماني كه طول 
مي كشيد فرد چك برگشتي را رفع سوء اثر كند به زير 
يك ماه رسيده اس��ت.به گفته اين مقام مسوول در 
بانك مركزي: قبل از راه اندازي محچك حدودا ۶۰ 
درصد چك ها رفع سوء اثر مي شد كه در حال حاضر 
به ۸۵ درصد رسيده است.با راه اندازي محچك بيش 
از ۸۰ درصد مبالغ چك هاي برگشتي پس از ۳ روز 
رفع سوء اثر شدند در حالي كه قبال اين مدت زمان، 
۳۷ روز بود كه زمان متوسط رفع سوء اثر براي ۸۰ 

درصد چك ها ۹۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
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قاليباف: درست نيست بگوييم 
بانك ها ربا مي دهند

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: صحيح 
نيس��ت كه از تريبون جمهوري اس��المي مكررا 
تكرار ش��ود كه بانك ها ربا مي دهند چرا كه تمام 
عقود و قراردادهايي كه در بانك ها بسته مي شوند 
مورد تاييد ش��وراي فقهي و شرعي است. محمد 
باقر قاليباف در جلسه علني امروز مجلس شوراي 
اس��المي و در جريان بررس��ي ط��رح بانكداري 
جمهوري اس��المي اي��ران بيان ك��رد: در جريان 
بررس��ي اين طرح چندي��ن بار نماين��دگان اين 
موضوع را مطرح كردند كه بانك ها ربا مي دهند در 
حالي كه اين حرف درست نيست، اينكه از تريبون 
جمهوري اسالمي در مجلس بگوييم كه بانك ها 
ربا مي دهند غلط است. رييس مجلس گفت: همه 
عقود و قراردادهايي كه در بانك ها بسته مي شود 
مورد تاييد شوراي فقهي است. در آخرين زنجيره 
بعض��ا كار صوري ب��ا مجموع��ه بانك ها صورت 
مي گيرد كه غلط اس��ت و بايد جلوي آن گرفته 
شود اما اين درست نيست كه قوانين و مقررات را 

نديده و بگوييم كه بانك ها ربا مي دهند.

عزم جدي پليس براي برخورد با 
دالالن و اخاللگران بازار ارز

رييس پليس تهران بزرگ از عزم جدي پليس براي 
برخورد با دالالن ارزي خبر داد. س��ردار حس��ين 
رحيمي در گفت وگو با ايسنا، درباره برخورد پليس 
با دالالن و اخاللگران بازار ارز اظهاركرد: پليس به 
صورت جدي با دالالن و س��ودجويان بازار ارز كه 
بخواهند اقدام به ايجاد اخالل در بازار عرضه و تقاضا 
و همچنين قيمت ها كنند، برخورد خواهد كرد. وي 
افزود: از ابتداي زماني كه موضوع سوداگري در بازار 
ارز شروع شده است، يكي از اولويت هاي ما برخورد 
با دالالن ارزي است. ما با اين افراد برخورد كرديم و 
در ادامه نيز اين روند را ادامه خواهيم داد. اين فرآيند 
از عمليات پليس در سبزه ميدان تهران شروع شد و 
همه آنها جمع آوري شدند. در اين عمليات به طور 
بنيادين با دالالن برخورد شد و پليس حتي موكت 
زي��ر پاي آنه��ا را نيز جمع كرد. رحيم��ي در ادامه 
گف��ت: موضع ما در برخورد با اي��ن افراد همچنان 
پابرجاس��ت. مبدع برخورد با معامالت فردايي نيز 
پليس بوده است كه در آن با سوداگران ارز برخورد 
كرده است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: 
پليس اش��راف كاملي روي اين موضوع دارد و اين 
مس��ير با قدرت و قاطعيت به وسيله پليس امنيت 
اقتصادي پيگيري مي شود و استمرار خواهد داشت.

لغو مسدودي حساب ارزي
چند بانك

رييس هيات عامل صندوق توس��عه ملي با اعالم 
اينكه نزديك ۳ ميليارد دالر از معوقات صندوق به 
تدريج وصول مي ش��ود، از لغو مسدوديت حساب 
ارزي چن��د بانك خبر داد.  مه��دي غضنفري در 
گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت مسدود 
شدن حس��اب ارزي چند بانك به دليل بدهي به 
صندوق توسعه ملي اظهار كرد: بعد از آنكه صندوق 
توس��عه ملي با كمك بانك مركزي، حساب ارزي 
چند بان��ك و بنگاه هاي بدهكار را مس��دود كرد، 
مذاكرات شروع و جلس��ات زيادي با هيات عامل 
بانك ها و بدهكاران صندوق برگزار شد كه سرانجام 
به توافق رس��يديم و دس��تور توقف حساب هاي 
ارزي لغو ش��د.  وي افزود: پس از لغو مس��دودي 
حساب ها، مهلت سه تا ش��ش ماهه به بدهكاران 
صندوق توسعه ملي داده شد تا به پرداخت اقساط 
اقدام كنند. البته، اگ��ر پس از اتمام اين مهلت باز 
هم از پرداخت اقساط امتناع شود، مجددا دستور 
مسدودس��ازي حساب ها داده مي ش��ود.  رييس 
هيات عامل صندوق توس��عه ملي ب��ا بيان اينكه 
وصول مطالبات صندوق نس��بت به سال گذشته 
۳ تا ۴ برابر بيش��تر ش��ده اس��ت، گفت: صندوق 
توسعه ملي يك صندوق ارزي است و وقتي وامي 
از اين صندوق گرفته مي شود حتما بايد به صورت 
ارزي بازپرداخت شود. غضنفري افزود: بيشترين 
تسهيالت پرداختي صندوق توسعه ملي به حوزه 
كس��ب وكار نفت و پتروشيمي اس��ت كه توافق 
خوبي ب��راي بازپرداخت انجام ش��ده و حدود ۴ 
ميليارد دالر در اين حوزه ها معوقه داشتيم كه با 
توافقات صورت گرفته نزديك ۳ ميليارد دالر از 

اين معوقات به تدريج وصول خواهد شد.

هر ايراني صاحب
يك كد اقتصادي مي شود

رييس كل س��ازمان امور مالياتي از اختصاص يك 
كد اختصاصي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي 
خبر داد. داوود منظور در گفت وگو با ايس��نا، با بيان 
اينكه قرار اس��ت براي هر فرد يك كد اقتصادي در 
نظر گرفته شود، اظهار كرد: ازآنجايي كه قرار است 
صورت حس��اب الكترونيكي صادر شود، براي افراد 
يك كد اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد و افراد با 
كد اقتصادي شناسايي مي شوند. وي با تاكيد بر اينكه 
كد اقتصادي هم شامل افراد حقيقي و هم شامل افراد 
حقوقي مي شود، توضيح داد: براي افراد حقيقي اين 
كد بخش اصلي كد ملي اس��ت ك��ه چند رقم ديگر 
هم به آن اضافه مي ش��ود. در م��ورد افراد حقوقي و 
شركت ها به شناسه ملي شركت ها چند رقم اضافه 
خواهد شد. رييس كل سازمان امور مالياتي درمورد 
كارك��رد اين كد نيز گفت: زمان��ي فردي حقيقي يا 
حقوقي كااليي را خريداري مي كند و به نام او ثبت 
مي شود او را با كد اقتصادي مي شناسيم.ذ به گفته 

وي كد اقتصادي از آبان ماه اجرايي خواهد شد.

ريال ديجيتال چيست 
و چه كاربردي دارد؟

ريال ديجيتال بانك مركزي كه از ش��هريورماه به 
صورت آزمايشي منتشر مي شود، پس از انتشار و 
عرضه، همتاي اسكناس خواهد بود و امكان خريد، 
انتق��ال و... را دارد. ماهيت اين پ��ول مانند ريال 
است و هر واحد آن معادل يك ريال ارزش گذاري 

مي شود.
پول ديجيتال ايده اي اس��ت كه با ظهور رمزارزها 
در دنيا و فراگيري آنها در بانك هاي مركزي شكل 
گرفت. بانك ه��اي مركزي دنيا در اين زمينه وارد 
شدند تا از مزاياي آن بهره مند شوند و بانك مركزي 
جمهوري اسالمي نيز مانند ساير بانك هاي مركزي 
دني��ا وارد اين حوزه ش��ده و درصدد اس��ت ريال 

ديجيتال خود را به صورت آزمايشي منتشر كند.
در واقع مفهوم عام پ��ول ديجيتال بانك مركزي 
برخالف برداش��تي كه در ابتدا در ذهن مخاطب 
متبادر مي كند ماهيت جديدي نبوده و سال هاست 
در م��وارد متنوعي مانند حس��اب هايي كه براي 
بانك ها ن��زد بانك هاي مركزي افتتاح مي ش��ود 
نوع مش��خصي از »پول ديجيتال بانك مركزي« 

عينيت يافته است.
با انتشار پول ديجيتال، زمينه كاهش تقاضا براي 
پول نقد فراهم مي ش��ود. از طرفي انتشار اين پول 
مي تواند تضمين كند كه پول دولتي همچنان نقش 
خود را در تقويت اعتماد در پرداخت ها ايفا مي كند. 
پول ديجيتال با تسهيل دسترسي به پرداخت ها 
و كاهش هزينه هاي تراكنش مي تواند تخصيص 
سرمايه را بهبود بخشد. همچنين با كاهش قدرت 
بازاري بانك ها، زمينه تقويت رقابت در بازارهاي 

تأمين مالي بانك ها را فراهم مي كند.
 فراتر از ارايه يك داراي��ي ايمن، جديد بودن پول 
ديجيتال در اين اس��ت كه آنها بر خالف پول نقد 
دسترس��ي به دارايي ايمني را فراه��م مي كند و 
به طور بالق��وه مي تواند در حجم زياد و بدون هيچ 
هزينه اي نگهداري ش��ود. همچنين كاربري هاي 
ديجيتال را تسريع مي كند و حتي مي تواند سبب 

تكامل خود شود.
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز با هدف 
بسترس��ازي براي توس��عه اقتص��اد ديجيتال در 
كشور اقدام به توسعه ريال ديجيتال مي كند. پول 
ديجيتال بانك مركزي اي��ران كه ريال ديجيتال 
ناميده مي ش��ود، تحت عنوان ش��كل ديجيتال 
اسكناس و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور 
و با رعايت كليه ضوابط ناظر بر انتش��ار اسكناس 

منتشر مي شود.
طبق گفته مديران بانك مركزي، بناست به صورت 
آزمايشي ريال ديجيتال از شهريورماه منتشر شود؛ 
پس از انتشار و عرضه، همتاي اسكناس خواهد بود 
و امكان خريد، انتقال و ... را دارد. ماهيت اين پول 
مانند ريال اس��ت و هر واحد آن معادل يك ريال 
ارزش گذاري مي شود. مقررات انتشار اين نوع پول 
در دي ماه سال ۱۴۰۰ توسط شوراي پول و اعتبار 

تصويب شد.
ميزان مش��ابهت با ويژگي هاي اسكناس، ميزان 
انطباق با الزامات اقتصاد ديجيتال، نحوه مواجهه 
با عدم تعادل احتمالي در منابع و مصارف بانك ها، 
نحوه ايجاد فرصت هاي جديد سودس��ازي براي 
بانك ها، تعيين ناشر ريال ديجيتال، دامنه توزيع 
جغرافيايي و ح��وزه و هدف كاربرد از ويژگي هاي 

اين نوع پول است. 
همچنين سازوكار انتشار و توزيع ريال ديجيتال، 
مي��زان ش��فافيت و گمنامي تراكنش و س��طح 
حريم خصوصي كاربران، سازوكارهاي مورد نياز 
تسويه هاي احتمالي، وجود يا عدم وجود نرخ سود 
و كارمزد، تبديل پذيري به س��اير شكل هاي پول، 
نوع زيرس��اخت زنجيره بلوكي مورد نياز، تعيين 
فرآيند تاييد تراكنش و اجماع، چگونگي پشتيباني 
از قراردادهاي هوشمند، قابليت انتشار توكن هاي 
مختلف، چگونگي پشتيباني و نگهداري دفاتر كل 
و مقياس پذيري خدمات قاب��ل ارايه از مهم ترين 
مولفه هاي طراحي ري��ال ديجيتال بانك مركزي 
هس��تند. طي سال هاي اخير س��رمايه گذاري در 
ح��وزه رمزارزها با روندي روزافزون مواجه ش��د . 
شايد در همين دو سال گذشته كمتر جمعي بوده 
كه در آن صحبتي از سرمايه گذاري در رمزارزها و 
سوددهي فراتر از تصور مطرح نشده باشد. در اين 
جو عمومي، انتش��اردهندگان رمزارزها كه كامال 
ناش��ناخته بودند با اس��تفاده از ايده پول جديد و 
س��وددهي فراتر از حد تصور آن توانستند مقادير 
زيادي از پول را جمع آوري كرده و برخي از آنها نيز 

ناگهان ناپدپد شدند.
در واقع جو ناشناخته و عدم آگاهي سرمايه گذاران 
از آن، عل��ت بس��ياري از كالهبرداري ه��ا و 
سوءاستفاده ها در داخل و خارج كشور در اين حوزه 
بود و خبرهاي آن را كمابيش شنيده ايم. پس از اين 
اتفاقات و به دنبال نوس��انات بسيار زياد و ناگهاني 
رمزارزه��ا به خصوص در همي��ن اواخر، نگاه ها از 
آن تا حدود زيادي دور ش��د و به نظر مي رسد تب 
سرمايه گذاري در اين حوزه بسيار كمتر شده است.

ظهور اين ن��وع دارايي حتي ب��ه نگراني هايي از 
س��وي بانك هاي مركزي دنيا تبديل شده بود و 
خواسته يا ناخواسته وارد تحقيقات در اين حوزه 
شدند. بانك هاي مركزي از ايده اين نوع دارايي ها 
بهره گرفتند و نوع س��ومي از پول خود را در كنار 
پول نق��د فيزيكي و ذخاير بانك ه��ا كه در بانك 

مركزي نگهداري مي شود معرفي كردند.
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دالر29330، سكه ۱3 ميليون و 730 هزار تومان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز سه شنبه ۱ شهريور ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار آزاد 
به ۲۹۳۳۰ تومان رسيد و با اعالم هر اونس جهاني طال 
به قيمت ۱۷۳۷ دالر، قيمت سكه به ۱۳ ميليون و ۷۳۰ 
هزار تومان رس��يد. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي 
قيمت فروش دالر ۲۷ هزار و ۹۸۷ تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم ۲۷ هزار و  ۷۰۹ تومان تعيين ش��ده است. 
قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۸ ه��زار و ۲۴۰ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۲۷ هزار و ۹۵۹ تومان اعالم شده 
است.قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم يك  ميليون و ۲۳۷ 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۲ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد نيز ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است. قيمت 
نيم سكه بهار آزادي ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
۲ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.هر مثقال طال در بازار داخلي، ۵ ميليون و ۳۶۰ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت 

هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱۷۳۶ دالر است.

   كاهش قيمت ها در روزهاي اخير
ط��ي روزهاي اخي��ر ب��ازار ارز با كاهش محس��وس 
قيمت ها همراه شده است؛ فعاالن بازار از افزايش فشار 
فروش��نده ها در بازار مي گويند و تأكي��د دارند كه در 
صورت ادامه همين روند مي توان به زودي شاهد ريزش 
بيشتر قيمت ها در بازار بود.در شرايط كنوني بازار ارز، 
با ريزش قيمت دالر آزاد، توافقي و متش��كل در كنار 
رشد تدريجي نيما تا حدودي شاهد همگرا شدن همه 
نرخ ها هستيم. به بيان بهتر طي روزهاي اخير قيمت 
دالر در بازار متشكل ارزي و صرافي ملي هم با كاهش 
روبرو بوده است. اين كاهش به ويژه در نرخ صرافي ملي 
موجب شد تا نرخ اين ارز پس از حدود ۶ ماه بار ديگر به 
قيمت دالر در سامانه نيما برسد.  حال با توجه به آنكه 
نرخ هاي بازارهاي مختلف در ح��ال اجماع روي نرخ 
نيمايي هس��تند، برخي معتقدند اين بهترين فرصت 
براي دولت س��يزدهم براي به رسميت شناختن بازار 

آزاد و تك نرخي كردن دالر است.  شايد بتوان اين امر را 
حاكي از تعميق سامانه نيما دانست كه به نوعي قطب 
نماي اقتصاد در حوزه ارزي تلقي مي شود و همانطور 
كه علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي نيز اشاره 
كرده است در چهار ماهه امسال حدود ۸۰ درصد رشد 
تأمين ارز در سامانه نيما رخ داده است و همچنان مازاد 

عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نيما وجود دارد. 
اين بازار عمق بس��يار خوبي پيدا كرده و روزانه بيش از 
۱۰ ميليون دالر بين صرافي ه��ا معامله در حال انجام 
اس��ت. البته نيز اصغر ابوالحسني هستياني، قائم مقام 
بانك مركزي نيز با صحبت هاي خود بر اين مهم صحه 
گذاشت؛ وي عنوان كرد كه بانك مركزي در تالش است 
تا در سياس��ت هاي بانك مركزي تا حد ممكن شرايط 
ارزي تثبيت شود و نوسان وجود نداشته باشد.  به گفته 
قائم مقام بانك مركزي با تثبيت سياست ارزي فعاالن 
اقتصادي قدرت برنامه ريزي خواهند داشت و با ريسك 
بااليي روبرو نخواهند بود. اين صحبت هاي مقام مسوول 
بانك مركزي را شايد بتوان گواهي بر ادعاي يكسان سازي 
و نزديك كردن هر چه بيشتر نرخ ها به يكديگر دانست.

    در ماه هاي اخير در بازار ارز چه گذشت؟
با اين نگاه و در صورتي كه ساماندهي بازار ارز را همواره 
ازجمله وظايف ذاتي بانك مركزي تلقي كنيم، آنگاه در 
راس آن بانك مركزي از همان ابتداي شروع فعاليت 
ساماندهي بازار ارز را در راس برنامه هاي خود قرارداد.

يكي از مهم ترين اقدامات بانك مركزي در يك سال گذشته 
كه به اواخ��ر خردادماه بازمي گردد كه بانك مركزي براي 
ساماندهي بازار ارز در تعامل با كانون صرافي ها، صرافي هاي 
معتبر و صادركنندگان به اين جمع بندي رسيد كه بازار 
توافقي عرض��ه و تقاضا راه اندازي ش��ود. همچنين بانك 
مركزي در راستاي ثبات بخشي به بازار ارز و جلوگيري از 
اثرات نامطلوب نوسانات و تالطمات شديد نرخ هاي ارز بر 
انتظارات تورمي اقدامات قابل توجهي در راستاي مديريت 
تقاضاي ارز، مهار و كنترل فعاليت هاي سفته بازانه و قاچاق 
ارز، اولويت بن��دي نيازهاي وارداتي انجام داده اس��ت كه 
مهم ترين آثار آن كاهش ۵۴.۷ درصدي انحراف معيار نرخ 
دالر در بازار غيررسمي و تأمين ارز موردنياز براي واردات 
كاالها به كشور بوده است.  آمارها حاكي از آن است كه در 
چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعًا حدود ۲۰.۱ ميليارد 

دالر ارز براي واردات كاالهاي موردنياز كشور تامين شد، 
اين در حالي است كه مبلغ تامين ارز طي چهارماهه نخست 
سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ ميليارد دالر بوده است. از كل تامين 
ارز چهارماهه اول سال جاري، حدود ۷۴۳.۲ ميليون دالر 
با نرخ ترجيحي )از محل سهميه سال ۱۴۰۰( و حدود ۲.۰ 
ميليارد دالر آن با نرخ بازار ثانويه و مابقي از محل سامانه نيما 

و ارزش اشخاص بوده است. 

     مديريت عرضه و تقاضاي ارز و نرخ توافقي
مديريت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقويت بازار 
متشكل ارزي از طريق فراهم ساختن امكان فروش ارزهاي 
صادراتي با نرخ توافقي به صرافي ها و امكان معامله توافقي ارز 
در بازار متشكل ارزي و نيز تسهيل مقررات مربوط به تقاضاي 
بازار در حوزه اس��كناس ازجمله مهم ترين اقدامات بانك 
مركزي در يك سال گذشته به منظور ثبات بخشي به بازار 
ارز به شمار مي روند.همچنين تفكيك تقاضاي مبادالتي 
)تقاضاي ارز براي واردات كاالها و خدمات( و س��فته بازي 
)تقاضاي ارز به منظور سرمايه گذاري يا حفظ ارزش پول( و 
اولويت بندي نيازهاي وارداتي و مهار و كنترل فعاليت هاي 
سفته بازانه و قاچاق ارز از طريق »اعمال محدوديت بر سقف 
تراكنش ها«، »ساماندهي چك هاي تضميني« و »اعمال 
نظارت بر جابه جايي مبالغ كالن« از ديگر سياست هاي موثر 

بانك مركزي در حوزه ارزي در دولت سيزدهم بوده است.

    مقررات گذاري با هدف انتظام بخشي 
به بازار ارز

در خصوص مقررات گذاري با هدف انتظام بخشي به بازار 
ارز مي توان به اعالم ممنوعيت واردات كاال به كشور بدون 
ثبت سفارش و تعيين منش��أ ارز )كليه مبادي ورودي( با 
هدف ساماندهي و انتظام بخش��ي به سمت تقاضاي ارز، 
اعالم معافيت ورود هر ميزان ارز به كشور )اعم از اسكناس و 
حواله( از پرداخت ماليات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، 
فراهم سازي بسترهاي مقرراتي براي ايجاد اطمينان نزد 
س��پرده گذاران ارزي و الزام پرداخت سود نقدي ارزي به 
سپرده هاي ارزي با منشأ اسكناس توسط شبكه بانكي و 

ممنوعيت معامالت فردايي سكه و ارز اشاره كرد.



فروردين ماه امسال بود كه باالخره سازمان بورس به 
افزايش يك درصدي دامنه نوسان به صورت متقارن 
تن داد. بر اس��اس اعالم مديران اين سازمان قرار بود 
دامنه نوسان معامالت به صورت فصلي افزايش يابد 
اما با اين حال فعال تنها يك مرحله افزايش انجام شده 
و به رغم آنكه به پايان فصل تابستان نزديك مي شويم، 
هنوز از اج��راي مرحله دوم خبري نيس��ت. مجيد 
عشقي رييس سازمان بورس روز گذشته گفته است 
كه تصميم گيران در انتظ��ار گزارش هاي تخصصي 
شركت هاي بورس و فرابورس هستند تا پس از بررسي 
آنه��ا، نتيجه و تصميم نهايي اتخاذ و اعالم ش��ود. بر 
اس��اس گفته هاي او اما اين احتمال نيز وجود دارد 
كه در اين فصل، دامنه با افزايش روبرو نباشد! اين در 
حالي است كه پيش از اين وعده داده شده بود دامنه 
نوس��ان به تدريج تا پايان امس��ال به مثبت و منفي 
۱۰ درصد نزديك شود. با اين حال به نظر مي رسد 
سازمان بورس با اين هدفگذاري فاصله زيادي دارد. 
در اين ميان اما كارشناس��ان بازار س��رمايه نتيجه 
افزايش دامنه در مرحله نخس��ت را مثبت ارزيابي 
مي كنن��د؛ به ويژه آنكه از حج��م صف هاي خريد و 
فروش در ابتداي امس��ال به نحو ملموس��ي كاسته 

شده و نقدشوندگي سهام تا حدي باال رفته است. 
بر اساس گزارش جهان صنعت رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفته اس��ت برنامه افزايش تدريجي 
دامنه نوسان سر جاي خود قرار دارد، اما تغيير حتمي 
آن در فصل تابس��تان به پيش��نهاد شركت بورس 
تهران و فرابورس ايران وابسته است. مجيد عشقي 
در خصوص آخرين جزييات تغيير دامنه نوسان بازار 
سهام اظهار كرده اس��ت كه در حال حاضر جلسات 
كارشناسي در مورد تغيير دوباره دامنه نوسان برگزار 
شده و شركت بورس و فرابورس بايد پيشنهادهاي 
خود را در خصوص ميزان افزايش دامنه نوسان و نيز 
ديگر جزييات آن به سازمان بورس ارايه دهند. او در 
پاسخ به اين سوال كه قرار بود دامنه نوسان بورس به 
صورت فصلي و يك درصدي افزايش يابد، اما تاكنون 
هيچ تصميمي در خصوص تغيير دامنه نوسان براي 
فصل تابستان اتخاذ نشده است، به ايرنا گفته است: 
طي چند روز گذشته يكي از شركت ها گزارش خود 
را به سازمان بورس ارايه داده است و سازمان بورس 
در صورت ارايه گزارش شركت ديگر است تا بالفاصله 
تصميم خود در مورد تغيير دامنه نوسان را اتخاذ كند. 
عشقي با اين حال تاكيد كرده ممكن است شركت 
بورس تهران يا فرابورس اعالم كنند كه تغيير دامنه 
نوسان مثبت ارزيابي نمي ش��ود كه بر اساس نتايج 
كارشناسي، تصميم نهايي را اتخاذ مي كنيم. گفتني 
است محس��ن خدابخش نايب رييس هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط اسفندماه سال 
گذش��ته اعالم كرده بود: »معتقد به افزايش دامنه 
نوسان هستيم كه اين اتفاق بايد به صورت تدريجي 
رخ دهد. بر اس��اس تصميمات اوليه اتخاذ شده قرار 
بر اين اس��ت كه دامنه نوس��ان تا ۱۰ درصد تغيير 
كن��د و به احتمال زياد درصد در نظر گفته ش��ده از 
س��ال ١۴٠١ اجرايي خواهد شد.« بر همين اساس 
طبق صحبت هاي مطرح شده از سوي نايب رييس 
هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و نيز 
مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
از روز دوش��نبه )۲۹ فروردين ۱۴۰۱( دامنه نوسان 
قيمت سهام براي فصل بهار ۱۴۰۱ در كليه نمادهاي 
معامالتي س��هام در بازار اول تابلوي اصلي و فرعي 
ب��ورس اوراق بهادار تهران ب��ا افزايش يك درصدي 
از مثب��ت و منفي ۵ درصد به مثبت و منفي ۶درصد 
افزاي��ش يافت. با اي��ن حال با آغاز فصل تابس��تان 
۱۴۰۱ افزايش دوباره دامنه نوسان طبق وعده هاي 

داده شده مبني بر تغيير فصلي آن در  هاله اي از ابهام 
قرار گرفت و اكنون هم با گذشت حدود دو ماه از آغاز 
فصل تابس��تان تاكنون افزايش يك درصدي دامنه 

نوسان اعمال نشده است.

  دامنه نوسان قيمت سهام چيست
دامنه نوس��ان بورس چيست و آيا فقط مختص بازار 
بورس ايران اس��ت؟ قيمت هر س��هم در بازار بورس 
ايران در طول هر روز كاري مي تواند مقدار مشخصي 
از قيمت روز قبل جابه جا شود. به اين معني كه امكان 
افزايش يا كاهش قيمت يك سهم در يك روز بيشتر 
از اين محدوده نوسان وجود نداشته و در صورت ارايه 
پيشنهادات قيمتي كمتر يا بيشتر از محدوده مجاز 
در نظر گرفته ش��ده، عماًل امكان معامله براي كاربر 
وجود نخواهد داشت. دامنه نوسان قيمت سهام تنها 
مختص بورس ايران نبوده و همه كشورهاي بزرگ نيز 
از اين مهم استفاده مي كنند. با توجه به مزيت هايي 
كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت، اين ابزار 
در بزرگ تري��ن بازارهاي بورس جهان��ي نيز كاربرد 
دارد. البته مقدار اين مح��دوده در هر بازار متفاوت 
است. برخي از كشورها ۱۰ درصد از قيمت نهايي روز 
گذشته، در برخي كش��ورها ۲۰ درصد و در ايران به 

صورت معمول ۵ درصد تعيين شده و كاربرد دارد.
تعيين قيمت ه��ا در بازار بر اس��اس فرآيند عرضه و 
تقاضا صورت مي گيرد. بنابر اين، يك سهامدار عمده 
كه بخش زيادي از سهام ش��ركت را در دست دارد، 
مي تواند در زمان دلخواه، با ايجاد فشار فروش يا جمع 
كردن س��هم، قيمت آن را دس��تكاري كرده و از اين 
تغييرات به نفع خود استفاده كند. در صورتي كه به هر 
دليلي بازار دچار هيجانات شده و قيمت سهم به سقف 
يا كف دامنه نوس��ان نزديك شود، نهادهاي نظارتي 
دستور به توقف نماد مي دهند تا سهامداران فرصت 
الزم را جهت تفكر در خصوص ارزش واقعي سهم پيدا 
كنند و بازار از حالت هيجاني خارج شود. وجود دامنه 
نوسان در بورس، نوسانات قيمتي را محدود كرده و 
از ايجاد هيجانات و تغييرات ناگهاني قيمت سهم در 
طول روز معامالتي جلوگيري مي كند. يكي از معايب 

دامنه نوسانات، تأخير در كشف قيمت است. فرض 
كنيد يك خبر مثبت توسط شركت منتشر شده كه 
ارزندگي سهام آن را باال مي برد؛ اما وجود دامنه نوسان 
در طول روز معامالتي موجب محدوديت در نوسان 
قيمت شده و مانع از كشف واقعي قيمت در همان روز 
مي شود. در واقع، كشف قيمت واقعي به روزهاي آتي 
موكول خواهد شد. وجود دامنه نوسان باعث انتقال 
هيجانات بازار به روزهاي معامالتي آينده خواهدشد. 
در صورتي كه محدوديتي براي نوسان قيمت وجود 
نداشته باشد، هيجانات براي خريد يا فروش سهام، 
در همان روز معامالتي به اتمام رسيده و معامله گران 
به اهداف خود مي رسند. اما وجود محدوديت دامنه 
نوسان، موجب مي شود كه اين هيجانات طي روزهاي 
بعد ادامه داشته باش��د. مهم ترين عيب وجود دامنه 
نوسان، تش��كيل صف هاي خريد يا فروش است. به 
دليل محدوديت نوسانات، با نزديك شدن قيمت به 
سقف يا كف دامنه مجاز، صف خريد يا فروش تشكيل 
مي شود كه موجب هيجان كاذب شده و مانع از خريد 

و فروش سهام توسط معامله گران در بازار مي شود.

    حل مشكالت صف با دامنه نوسان
محمد مهدي سماواتي، كارشناس اقتصادي گفت: 
تغيير دامنه نوس��ان تجربه خوبي براي بازار سرمايه 
بود و باعث ش��د تعداد روزهاي صف بودن را متعادل 
شود. در كل تاثير مثبتي در معامالت بورس داشت.

وي ادامه داد: البته خ��ود بازار هم در مدت عالقه اي 
به صف خريد و فروش شدن نداشت. به نظر من اين 
تجربه هنوز ناقص است و بايد ديد در بازارهاي پرحجم 
همچنان اين روند تعادل در صف باقي مي ماند يا اينكه 

بايد دوباره منتظر صف هاي طوالني باشيم.
سماواتي تشريح كرد: افزايش پله كاني دامنه نوسان 
مي تواند تاثي��ر مثبتي بر روي رون��د معامالت بازار 
س��رمايه بگذارد. اما ش��رط اصلي اينجاست كه اين 
افزايش دامنه نوس��ان به بقيه بازارهاي شامل بازار 
دوم و… نيز وارد ش��ود. درحال حاضر براي تس��ت 
فقط در تابلوي اول بورس و فرابورس اين افزايش رخ 
داده و اگر افزايش دامنه نوسان به تابلوي دوم بورس 

و فرابورس برسد احتماال بازار واكنش منطقي نشان 
دهد. افزايش دامنه نوس��ان در بلندمدت به سرعت 

تعديل و اصالحات بازار سرمايه كمك مي كند.

   مشكل تنها دامنه نوسان نيست
بهمن فالح، كارشناس بازار سرمايه گفت: افزايش 
دامنه به لحاظ ساختاري به نفع بازار سرمايه است. 
اين افزاي��ش نش��ان دهنده بلوغ و رفت��ار عقاليي 
س��هامداران و بازار اس��ت. همچنين هر چه دامنه 
نوسان افزايش يابد رفتارهاي هيجاني و صف هاي 
خريد و فروش بازار س��رمايه ني��ز كاهش مي يابد. 
دامنه نوسان هرچه كمتر باشد برابر است با تشكيل 
صف هاي خري��د و ف��روش در نهاي��ت رفتارهاي 
هيجاني سهامداران بر اساس تابلو خواني. افزايش 

دامنه يعني افزايش عمق و تحليل بازار سهام.
به گفته اين تحليلگر بازار س��رمايه با افزايش دامنه 
نوسان رفتار عقاليي بازار شكل مي گيرد و هيجان 
معامالت نيز كاهشي مي شود. در حال حاضر دامنه 
نوس��ان افزايش پيدا كرده اس��ت و روند معامالت 
فرابورس نيز شاهد مي دهد كه بازار سرمايه از كمبود 

نقدينگي رنج مي برد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تش��ريح كرد: روند 
معامالت و اتفاقات تابلو نش��ان مي دهد كه بازار از 
كمبود نقدينگي رنج مي برد. وگرنه اكنون بهترين 
زمان براي رشد دامنه نوسان و آمادگي سهامداران 
براي رفتارهاي عقاليي در بازار است. من عقيده دارم 
كه مقطع فعلي بهترين زمان افزايش دامنه اس��ت. 
چراكه بازار دور از هيجان و با رفتار عقالني است. هر 
چند بازار فرسايشي ش��ده اما اكنون بهترين زمان 

براي افزايش دامنه نوسان است.
فالح با اشاره به معضالت بورس گفت: معضل اصلي 
بازار خروج نقدينگي است كه به واسطه مداخله هاي 
اقتصادي در بازار س��رمايه ش��كل گرفته است. اگر 
مداخله هايي در قالب نرخ نيمايي و س��ود بانكي از 
روي بازار برداشته شود، خروج نقدينگي به حداقل 
مي رس��د. از س��وي ديگر با مداخالت مثبت ورود 

نقدينگي خواهيم داشت.
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رشد حجم و ارزش 
معامالت بورس كاال

بورس كاال| طي مرداد ماه سال جاري، ۱۰ ميليون و ۳۱۱ 
هزار تن انواع كاال به ارزش بيش از ۶۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد 
تومان در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوستد 
قرار گرفت كه نس��بت به تيرماه به ترتيب رش��د ۱۶ و ۲ 
درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد. سيمان 
با معامله ۴ ميليون و ۲۳۱ هزار تن، سنگ آهن با معامله ۲ 
ميليون و ۳۷۴ هزار تن و فوالد با معامله يك ميليون و ۲۵۳ 
هزار تن، سه محصول صدرنشين بورس كاال در مردادماه 
بودند.تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي طي تيرماه 
معامله افزون بر يك ميليون و ۸۲۷ هزار تن انواع كاال به 
ارزش ۲۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در دو بخش داخلي و 
صادراتي را تجربه كرد. در اين تاالر بالغ بر ۵۴۷ هزار و ۶۰۰ 
تن وكيوم باتوم، ۵۳۲ هزار و ۲۷۵ تن انواع قير، ۳۲۱ هزار 
و ۷۵۶ ت��ن انواع مواد پليمري، ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تن لوب 
كات، ۱۳۴ هزار و ۵۹۰ تن مواد شيميايي، ۱۱۰ هزار و ۱۲۵ 
تن گوگرد، ۲۲ هزار و ۱۷ تن روغن، ۲ هزار تن س��الپس 
واكس و يك ه��زار و ۳۰۰ تن عاي��ق رطوبتي به فروش 
رسيد.همچنين تاالر محصوالت صنعتي و معدني طي ماه 
گذشته ميزبان معامله ۸ ميليون و ۴۴۳ هزار تن انواع كاال 
به ارزش بيش از ۴۰ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بود. در اين 
تاالر ۴ ميليون و ۲۳۱ هزار تن سيمان، يك ميليون و ۲۵۳ 
هزار تن انواع فوالد، ۲ ميليون و ۳۷۴ هزار تن س��نگ 
آهن، ۳۷۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن اس��فنجي، ۴۶ هزار و 
۵۵۵ تن آلومينيوم، ۱۱۴ هزار و ۸۷۵ تن روي، ۲۵ هزار 
و ۷۰۱ تن انواع مس، ۷۳۰ تن كنسانتره موليبدن، ۵۰۰ 
تن كك، ۶۰ تن كنسانتره فلزات گرانبها، ۹۱ كيلوگرم 
شمش طال و ۶۰۰ دستگاه خودرو ديگنيتي و فيدليتي 
مورد معامله قرار گرفت. بازار فرعي هم طي مدت مذكور 

معامله ۴۰ هزار و ۹۹۷ تن انواع كاال را تجربه كرد.

واگذاري  بايد به كاهش 
تصدي گري ها منجر شود

ايرن�ا| حميدرض��ا فوالدگر نماينده س��ابق مجلس 
در يادداش��تي درباره اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ و 
آسيب شناسي آن نوشته است: بعد از ابالغ سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي در ۲۹ بهمن ۹۲ توس��ط مقام معظم 
رهبري، پيگيري اين كار به كميسيون ويژه محول شد 
كه از ۲ روز بعد، يعني ۱ اسفند ۹۲ فعاليت هاي مربوط 
به اين اقدام را در دستور كار قرار داديم.براي تصويب اين 
قانون، ابتدا قوانين متناظر با ۲۴ بند ابالغي را استخراج 
و دس��ته بندي كرديم تا ارزيابي شود كه هر يك از آنها 
تا چه ميزان اجرايي مي ش��وند و كدام يك بايد اصالح 
ش��وند، براي اي��ن مورد خالف رويه هميش��گي عمل 
كرديم و با توجه به اينكه قوانين متعددي داشتيم، فقط 
ساختارسازي و يك قانون ۴ ماده اي را تصويب كرديم.

در مجلس هش��تم با توجه به اينكه ۲ س��ال از تصويب 
قانون و ۴ سال از ابالغ سياس��ت ها گذشته بود، در پي 
تذك��رات رهبري و دغدغه اي ك��ه در مجلس به خاطر 
عدم تطبيق قانون با اجراي آن وجود داشت، نمايندگان 
طرح تأسيس كميسيون ويژه نظارت بر سياست هاي 
اصل ۴۴ را دادند.اين كميس��يون از سال ۸۸ آغاز به كار 
كرد، كاري كه در مجلس هشتم صورت گرفت. در اين 
كميسيون عالوه بر برنامه پنجم توسعه و ۳ اليحه بودجه، 
در زمينه قانون گذاري ۲ مورد اصالح قانون و يك مورد 
استفساريه را داشتيم و از همه مهم تر قانون بهبود فضاي 
كس��ب وكار را تصويب كرديم. وقتي كار به مرحله اجرا 
رسيد با برخي از اش��كاالت مواجه شديم، ايراد اساسي 
كه به اجرا وارد شد، اين بود كه از چهار محور اصلي قانون 
اصل ۴۴، دولت قبل عمدتاً كار را از واگذاري ها شروع كرد، 
در صورتي كه در قانون يك سري كارها براي رفع موانع 
و سرمايه گذاري هاي جديد و بهبود فضاي كسب وكار 
وجود دارد و بايد از تجربيات موفق دنيا از كش��ورهايي 
همچون چين هم اس��تفاده مي كردند.اي��راد دوم هم 
اين بود كه س��راغ شركت هاي بزرگ رفتند كه تا پايان 
برنامه پنجم براي اين كار وقت داشتند، اين گروه حجيم 
نيازمند سرمايه زيادي بود و بخش خصوص آماده خريد 
شركت هاي بزرگ نبود، بنابراين عماًل اين واگذاري ها به 
سمت رد ديون رفت و به موسسات عمومي شبه دولتي 
يا صندوق ها و موسس��ات وابسته به بانك ها واگذار شد 
كه توان خريد داشتند يا واگذاري آنها مطالبات دولت به 
بيمه ها و بانك ها و صندوق ها را تسويه مي كرد.واگذاري ها 
بايد منجر به كاهش تصدي گري دولت مي شد كه اين 
اتفاق هم نيفتاد.سياس��ت هاي خصوصي سازي كاماًل 
درست تعيين ش��ده بود و مجلس هم قانون را منطبق 
بر سياست ها تدوين كرد، البته باز هم جاي اصالح دارد.

شروع كار به خوبي پيش رفت اما در اجراي قانون، ۲ اتفاق 
مهم رخ داد و ما را از مس��ير درست خارج كرد، در ابتدا 
اينكه نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزايي شد و به سمت 
شركت هاي بزرگ سوق يافت كه اين شركت هاي بزرگ 
را بصورت رد ديون واگذار كرد. شركت هاي خصوصي 
هم توان خريد اين واگذاري ها را نداشتند، پس به ناچار 
ش��ركت هاي عمومي غير دولتي خريدار شركت هاي 
مورد واگذاري ش��دند، اتفاق دوم مهم و موثر بر انحراف 
اصل ۴۴ از مسير درست را ناديده گرفتن اهداف اصلي 
سياست هاي اصل ۴۴ بود اما اشتباه اينجاست كه اصل 
۴۴ با واگذاري ها آغاز و معروف ش��د.بخش خصوصي 
بايد در وهله اول از موانع دست و پاگير رها شده و تقويت 
مي شد، به همين علت نتوانست در واگذاري ها ورود كرده 
و نقش اساسي داشته باشد، بنابراين موسسات عمومي 
جاي آنها را گرفتند. يك دوره خصوصي س��ازي قبل از 
ابالغ سياست ها و تصويب قانون داريم كه برخي از آنها 
طبق برنامه سوم توسعه بوده است. دومين عامل معضالت 
خصوصي سازي اين بود كه در واگذاري هاي شركت هاي 
بزرگ و اصطالحًا گروه ۲ را مالك قرار دادند كه هر كدام 
سرمايه چند هزار ميلياردي داشته و بخش خصوصي 
واقعي براي خريد اين حجم از س��رمايه توانايي الزم را 
نداشت، به همين علت به موسسات عمومي واگذار شد. 
سومين عامل مشكل خصوصي سازي را نگاه درآمدي 
دولت به واگذاري ها بود به جاي اينكه طبق قانون وجوه 
حاصل از واگذاري هاي در سرمايه گذاري جديد صورت 
مي گرفت، اما صرف پرداخت بدهي ها و رد ديون دولت 

شد. به همين علت اهداف قانون محقق نشد.

بازگشايي نماد سرخابي ها
تجارت نيوز| دقيقا روز ۱۵ اسفند ماه سال گذشته بود 
كه پذيره نويسي دو باشگاه ورزشي استقالل و پرسپوليس 
در فرابورس آغاز شد. قرار است فردا در فرابورس بازگشايي 
شود. حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
درمورد آخرين وضعيت بورسي ش��دن سرخابي ها به 
ايسنا گفت: نماد استقالل و پرسپوليس فردا ۲ شهريورماه 
در بازار پايه فرابورس بازگش��ايي مي شود و سهام داران 
مي توانند اق��دام به خري��د و فروش اين س��هام كنند. 
همچنين ناظر دو نماد مذكور نيز از سهام داران تقاضا كرده 
است نسبت به تعيين كارگزار ناظر و بررسي اطالعات افشا 
شده در سامانه كدال اقدام كنند. در اين راستا بازگشايي 
نمادهاي استقالل و پرسپوليس مستلزم اين بود كه اين 
دو باشگاه متن قراردادهاي خود را افشا كنند. در اين راستا 
هفته گذشته هر دو باشگاه طي نامه هاي جداگانه مجموع 
قراردادهاي خود را افش��ا كردند.اما اين بازگشايي كمي 
نگران براي برخي از فعاالن و سرمايه گذاران بازار ايجاد 
كرده است. براي توضيح يك نگراني نياز است به گذشته 
برگرديم. در دولت قبلي صندوق هاي پااليشي يكم و دارا 
يكم در بازار پذيره نويسي شد. مسووالن وقت دولت قبل 
هنگام پذيره نويسي، اقدام به تبليغ خريد اين دو صندوق 
كردند.ولي پس از پذيره نويسي صندوق پااليشي يكم 
قيمت آن حتي به كمتر از قيمت پذيره نويس��ي رسيد. 
مردمي كه با دعوت و تبليغ مسووالن اقدام به خريد اين 
صندوق ها كردند و با زيان قابل توجهي روبرو شدند.امروز 
نيز نه تنها اين دو صندوق زير قيمت ارزش ذاتي خالص 
معامله مي شوند و زيان مردم را تشديد كرده اند. بلكه از 
آنجا كه در سال هاي گذشته مسووالن تبليغ اين دو 
صندوق را كردند مردم اعتماد خود را به سرمايه گذاري 
در سهام از دست دادند. اين در حالي است كه سال ها 
طول كشيد تا مردم با سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
آشنا شوند.حال برخي از كارشناسان مي گويند كه 
احتماال سرنوشت سهامداران دو باشگاه استقالل و 

پرسپوليس همانند صندوق هاي دولتي شود. 

ايران خودرو هم
بورس كااليي شد!

كاالخبر| يكشنبه )۶ شهريور ماه( در نخستين عرضه 
محصوالت ايران خودرو در ب��ورس كاالي ايران، ۳۰۰ 
دستگاه هايما S۷ مشكي و ۲۰۰ دستگاه هايما S۷ سفيد 
عرضه مي شود. براس��اس اطالعيه عرضه، هر كد ملي 
صرفا مجاز به ثبت س��فارش در يك كد عرضه خودرو 
است و صدور سند و شماره گذاري فقط به اسم شخص 
خريدار خودرو خواهد بود. قيمت پايه هايما S۷ توليدي 
ايران خودرو در بورس كاالي ايران ۷۴۲ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان است. در اطالعيه عرضه اين محصوالت ذكر 
شده است هر كد ملي صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روي 
يكي از كدهاي عرضه شده در تاريخ عرضه و صرفا براي 
يك دستگاه خودرو است.همچنين در اين اطالعيه اشاره 
شده، صدور سند و ش��ماره گذاري خودرو فقط به اسم 
ش��خص خريدار خواهد بود و خريداران جهت تحويل 
خودرو بايد همزمان با تسويه مبلغ معامله در بورس كاال 
با مراجعه به سايت فروش اينترنتي ايران خودرو و در زمان 
مقرر كه طي پيامك اطالع رساني مي شود، اقدام به ايجاد 
و تكميل صفحه شخصي كرده و ضمن انتخاب يكي از 
نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو، بيمه گر را نيز انتخاب 
و نسبت به واريز وجوه هزينه هاي جانبي اقدام كنند.اين 
هزينه ها در دو بخش تعريف ش��ده كه اولين بخش در 
مجموع ۱۳ درصد مبلغ معامله است و شامل ۶ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده، ۳ درصد عوارض ش��هرداري، ۳ 
درصد ماليات و عوارض شماره گذاري و يك درصد ماليات 
نقل و انتقال ماده ۳۰ قانون دايمي ماليات برارزش افزوده 

بوده و براساس مبلغ معامله محاسبه و اعالم مي شود.

معامالت خودرو 
در جاده شفافيت و رقابت

اميرعلي امير باقري، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
بازار خودرو چند نكته حائز اهميت است كه مهم ترين 
نكته، اختالف قيمت و شكاف قيمتي بين قيمت بازار 
و كارخانه اس��ت كه عمدتا اين س��ود به جيب دالالن 
مي رفت و به دليل نبود ش��فافيتي همانند س��ازوكار 
بورس، هم��واره ابهام هايي در خصوص روند معامالت 
و تخصيص خودروها وجود داش��ت. لذا س��هامداران 
شركت هاي خودروسازي هميشه به اين امر معترض 
بوده و معتقد بودند س��ودي كه فق��ط بايد به كارخانه 
و جيب س��هامدار برگردد و در توليد سرمايه گذاري و 
صرف توسعه محصول ش��ود، عمدتا به جيب دالل ها 
و واسطه ها سرازير مي ش��ود.وي ادامه داد: در اين بين 
راهكار معقول و شفاف، عرضه خودرو در بورس كاال بود 
چرا كه عمدتا بورس فضايي براي كشف قيمت منصفانه 
همراه با شفافيت و كارايي است و تمامي اين سه عنصر 
حلقه هاي مفقوده شبكه توزيع با شرايط حاضر در بازار 
خودرو هستند.اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بنابراين 
عرضه خودرو در بورس كاال با قيمت رقابتي و قيمتي 
كه بازار تعيين مي كند و انتظ��ار فعاالن بازار، صنعت، 
توليد كننده و مصرف كننده در آن منعكس شده باشد، 
بهترين شيوه خواهد بود كه هم حقوق مصرف كننده و هم 
توليد كننده و سهامدار در آن رعايت شده و خيل عظيمي 
از اعتراضات را از بين مي برد.اميرباقري يادآور ش��د: در 
خصوص كاالهاي مشابه هم شاهد بوديم كه قبل از ورود 
آنها به بورس كاال، فضاي دالل��ي و رانت در آنها وجود 
داشت اما بعد از ورودشان به تابلوي بورس اين فضا از رانت 
پاك شد و سودي كه به جيب دالالن و واسطه ها مي رفت 
به بدنه كارخانه و توليد بازگشت.به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، تجربه جهاني هم نشان مي دهد كه زنجيره 
تامين در كاالهاي اساسي به اين نتيجه رسيده كه بهترين 
مسير توزيع از بازار مي گذرد و »اقتصاد بازار« اقتصادي 
اس��ت كه بر تمام قيمت گذاري هاي دستوري خود را 
غالب خواهد كرد و چه بهتر كه شركت ها و نهادهاي 
قيمت گذار از همان ابتدا به اقتصاد بازار روي بياورند و 
به جاي مقابله، با آن همراه شوند، سياست گذاري كنند 

و بتوانند از فرصت هاي الزم استفاده كنند.

»تعادل«بررسيميكند

افزايشدامنهنوسانوضعيتبازارراتغييرميدهد؟

تقويت اميدواري به برجام بورس را سبز كرد
ش��اخص كل بورس تهران ديروز سه ش��نبه، يكم 
شهريورماه با ۶ هزار و ۹۴۴ واحد افزايش در ارتفاع 
يك  ميليون و ۴۳۱ هزار واحدي ايس��تاد به طوري 
كه تعداد نمادهاي سبز رنگ در نقشه بازار چشمگير 
بود. شاخص هم وزن با پنج هزار ۲۸ واحد افزايش به 
۴۰۲ هزار و ۳۲۴ واحد و شاخص قيمت با سه هزار ۹ 
واحد رشد به ۲۴۰ هزار و ۷۶۴ واحد رسيد.شاخص 
بازار اول، پنج هزار و ۳۷۴ واحد و شاخص بازار دوم، 
۱۳ هزار و ۱۱۱ واحد افزايش را ثبت كرد. براساس 
گزارش ايرنا ديروز در معامالت بورس تهران، بيش 
از ۶ ميليارد و ۶۰۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۸۵ ميليارد ريال معامله 
شد.همچنين ملي صنايع مس ايران )فملي( با يك 
هزار و۵۹ واحد، پتروش��يمي نوري )نوري( با ۸۸۷ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( 
با ۶۱۷ واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شس��تا( با ۳۹۰ واحد، بانك ملت )وبملت( با ۲۹۸ 
واحد، بان��ك تج��ارت )وتجارت( ب��ا ۲۶۱ واحد و 
ايران خودرو )خودرو( ب��ا ۲۴۷ واحد با تاثير مثبت 
بر ش��اخص بورس همراه ش��دند.همچنين صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس )فارس( ب��ا ۷۷۸ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۵۶۱ واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با ۳۷۱ واحد، توسعه معادن 
و فلزات )ومعادن( با ۲۰۳ واحد و پتروش��يمي جم 
)جم( با ۱۳۳ واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس 
داش��تند. بر پايه اين گزارش، روز سه ش��نبه نماد 
سايپا )خس��اپا(، ايران خودرو )خودرو(، گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگس��تر(، پااليش 
نفت اصفهان )شپنا(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، 

شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( و 
پااليش نفت تهران )شتران( در نمادهاي ُپرتراكنش 
قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت چهارمين 
روز كاري هفته صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه يك ميلي��ارد و ۴۹۵ هزار برگه 
س��هم به ارزش چهار ه��زار و ۴۱۲ ميلي��ارد ريال 

دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز سه شنبه بيش از ۱۵۱ واحد 
افزايش داش��ت و به ۱۹ هزار و ۱۴۲ واحد رسيد. در 
اين بازار سه ميليارد و ۵۵۳ ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت امروز 

فرابورس بيش از ۱۶۶ هزار و ۶۶۵ نوبت بود.
نمادهاي پليمر آريا ساس��ول )آريا(، فرابورس ايران 
)فرابورس(، آه��ن و فوالد غدير ايراني��ان )فغدير(، 
توليد ني��روي برق دماوند )دماوند(، تجلي توس��عه 
معادن و فلزات )تجلي( و بانك دي )دي( تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين سنگ آهن 
گهر زمين )كگهر(، توسعه سامانه نرم افزاري نگين 
)توسن(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( و اعتباري 
ملل )وملل( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   بورس در انتظار برجام
پس از آنكه از ابت��داي هفت��ه اظهارنظرهاي ضد و 
 نقيض برجامي اوج گرفته بود، ش��اهد عقب نشيني 
معامله گ��ران بوديم؛ موضوعي كه خود را در كاهش 
ارزش معام��الت خ��رد و همچنين تش��ديد خروج 
پ��ول حقيقي نش��ان داد. از ديش��ب دوب��اره اخبار 

اميدواركننده اي از توافق هسته اي به گوش رسيد؛ 
مس��اله اي كه دوباره احتمال احياي برجام را بيشتر 
كرده است. از سوي ديگر بازارهاي جهاني، معامالت 
مثبتي را ثب��ت كرده اند. مجموع اين دو عامل منجر 
شد كه بازار امروز هر چند با روزهاي اوج خود فاصله 
چشم گيري داشته باشد اما نسبت به روزهاي ابتدايي 
هفته ش��رايط بهت��ري را تجربه كندج��وزپ بورل، 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اظهاراتي 
گفت كه بيشتر كشورهاي شركت كننده در مذاكرات 
هسته اي ايران موافق پيش��نهاد اتحاديه اروپا براي 
احياي برجام هس��تند. بورل روز گذشته نيز در يك 
كنفرانس خبري در س��مينار كواديس در اس��پانيا 
گفت: پاس��خ ايران به پيش��نهاد اين اتحاديه درباره 
احياي برجام معقول بود.از سوي ديگر ناصر كنعاني، 
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: ا اينجاي كار هنوز 
از سوي طرف مقابل مشخصا امريكايي ها پاسخي به 
پيشنهادات طرف اروپايي دريافت نكرده ايم. زماني 
مي توانيم از نتيجه بخش بودن اين مرحله از مذاكرات 
صحبت كنيم كه طرف اروپايي اعالم كند كه پاسخ 
طرف امريكايي را دريافت كرده است.به واسطه همين 
اظهارات اميد فعاالن بازار سرمايه نسبت به مذاكرات 
و توافق افزايش يافته است. مي توان گفت كه بورس 
تهران تنها بازاري است كه مي تواند از احياي برجام 

منتفع شود و در بلندمدت سودده شود.

   بازدهي بورس در ماه اخير
در وجه ديگري از بازده��ي بازارهاي مالي در مرداد 
۱۴۰۱، ش��اخص كل بورس نيز در ماه گذشته افت 
كرد. بورس تير را در سطح يك ميليون و ۴۷۱ هزار 

و ۸۹۸ واحدي به پايان رساند. اين در حالي است كه 
شاخص كل بورس در آخرين روز مرداد، يك ميليون 
و ۴۲۴ هزار و ۴۸۹ واحد بود. اين ارقام به معناي افت 
۳، ۲۲ درصدي شاخص كل است. بورس ماه گذشته 

نيز ۴، ۴۰ بازدهي منفي داشت.

   صكوك جديد در بازار 
صكوك مرابحه شركت كرمان موتور به ارزش ۲ هزار 
ميليارد تومان جهت خري��د مواد اوليه محصوالت 
تولي��دي از طريق فرابورس ايران عرضه مي ش��ود. 
اين اوراق ۳ س��اله و با نرخ ۱۸ درصد مي باش��د كه 
اقساط آن هر ش��ش ماه يك بار پرداخت مي شود.

بانك تجارت، ضامن اين اوراق اس��ت. بازارگردانان 
اوراق، سنديكايي متشكل از صندوق سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا و شركت تامين 
س��رمايه تمدن هر يك به حجم ۱۰ ه��زار ميليارد 
ريال بوده و متعهدين پذيره نويسي آن سنديكايي 
متشكل از شركت گروه خدمات بازار سرمايه كاريزما 
به حجم ۵ هزار ميليارد ريال، شركت تامين سرمايه 
تمدن به حج��م ۱۰ هزار ميلي��ارد ريال و صندوق 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند به حجم ۵ هزار 
ميليارد ريال است.همچنين، ش��ركت كارگزاري 
كارآمد عامل فروش و شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان عامل پرداخت 
اين اوراق معرفي شده اند. شركت كرمان موتور پيش 
از اين شش مرتبه از طريق انتشار انواع صكوك در 
مجموع به ارزش ۳۸ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد ريال در 
بازار سرمايه اقدام به تامين مالي كرده كه دو مورد 

آن سررسيد شده و مابقي در حال معامله است.



گروه راه و شهرسازي|
»تورم« دامن بخش هايي از دولت را هم گرفته اس��ت. 
بخش هايي كه به غير از پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان 
خود بايد خدمات يا كاالهايي را توليد كنند و در اختيار 
ش��هروندان قرار دهند. متولي راه هاي كشور كه يكي از 
بخش هاي مهم و موثر كش��ور در عرصه اقتصاد و حمل 
و نقل جاده اي بار و مس��افر است، در دام »تورم« گرفتار 
آمده اس��ت، به گونه اي كه هزينه نگهداري و تعميرات 
راه ها بيش از 10 برابر بودجه دريافتي اين سازمان است! 
البته دود اين گرفتاري در نهايت به چشم مردم خواهد 
رفت و احتم��ال جهش تعداد تلفات جاده اي از 17 هزار 
نف��ر كنوني فزوني گيرد. در همين ح��ال، پليس راهور 
اعالم كرده كه »٧ درصد توليد ناخالص ملي و ٩ درصد 
درآمد كشور صرف تصادفات جاده اي مي شوند.« معاون 
وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: طبق استانداردهاي 
جهاني بودجه مورد نياز براي نگهداري راه ها بايد 4 تا 6 
درصد ارزش راه هاي كشور باشد كه امروز ارزش راه هاي 
كش��ور ٣ هزار هزار ميليارد تومان اس��ت بنابراين براي 
نگهداري راه هاي بين شهري به ١6٠ هزار ميليارد تومان 
نياز داريم كه قطعا دسترسي به چنين بودجه اي وجود 
ندارد. به گزارش ايلنا، داريوش اماني در نشست تخصصي 
ارتقاي ايمني عبور و مرور كه با حضور روساي پليس راه 
و مديران كل راهداري و حمل و نقل جاده اي برگزار شد، 
اظهار كرد: هر چند در حال حاضر روند تصادفات كاهشي 
بوده اما اگر مراقبت نكنيم تصادف��ات جاده اي افزايش 
پيدا مي كند. وي ادامه داد: پليس راه درباره خرابي راه و 
آسفالت، نبود امكانات جاده  اي از جمله جداكننده ها و 
عاليم ايمني گاليه هايي از وزارت راه و سازمان راهداري 
دارد اما بودجه س��ازمان راهداري براي نگهداري راه ها 
بسيار ناچيز است. از ٢٢١ هزار كيلومتر راه بين شهري 
٣۵ هزار كيلومت��ر مربوط به راه هاي اصلي و ش��رياني 
است كه ٩٠ درصد تردد بار و مسافر از اين مسيرها انجام 
مي ش��ود. مديرعامل س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي افزود: طبق استانداردهاي جهاني بودجه مورد 
نياز براي نگهداري راه ها بايد 4 تا 6 درصد ارزش راه هاي 
كشور باش��د كه امروز ارزش راه هاي كشور ٣ هزار هزار 
 ميليارد تومان اس��ت بنابراين براي نگه��داري راه هاي 
بين ش��هري به ١6٠ هزار ميليارد تومان نياز داريم كه 
قطعا دسترس��ي به چنين بودجه اي وجود ندارد. اماني 
گفت: به سازمان اعالم كردند كه در بدبينانه ترين حالت 
براي بودجه مورد نياز براي نگهداري راه ها چقدر است 
كه گفتيم چيزي حدود ٣4 هزار ميليارد تومان اما تمام 
بودجه اي كه سال گذشته براي س��ازمان راهداري ١4 
هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه 4 هزار ميليارد 
تومان آن بودجه جاري س��ازمان، ٢ هزار ميليارد تومان 
براي بخش حمل و نقل و ٨ هزار ميليارد تومان به بخش 
راهداري اختصاص پيدا كرد. وي ادامه داد: اين ميزان 
بودجه حداقلي در حالي است كه در سال ٩۵، هزينه 
روكش آسفالت براي هر كيلومتر ١6٠ ميليون تومان 
بود كه امروز اي��ن عدد به ٢ ميليارد تومان رس��يده 
است. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به آخرين 
عملكرد سازمان راهداري در اصالح نقاط حادثه خيز 
اظهار داشت: با تاييد پليس راه ١۵٠٠نقطه حادثه خيز 
شناسايي كرديم كه از اين نقاط، ۵٠٠ نقطه برطرف 
شد و از ابتداي امس��ال تاكنون ٢٢4 نقطه در دست 
اصالح اس��ت. براي اصالح هر نقطه به متوسط به ۵ 
ميليارد تومان نياز داريم و اگر ۵ هزار ميليارد تومان 
به س��ازمان اختصاص مي دادند سرعت اصالح نقاط 

حادثه خيز افزايش پيدا مي كرد اما با وجود دس��تور 
رييس جمهوري براي اختصاص اين بودجه و پيگيري 

وزير راه، هنوز خبري از اختصاص اين اعتبار نيست.

   بحران راه!
وي گفت: هر چند سازمان راهداري سهمي در جرايم 
راهنماي��ي و رانندگ��ي دارد اما آنچه كه به س��ازمان 
اختصاص داده حداقل سهم بوده. بايد از درآمد حاصل 
از جرايم هزار و 6٠٠ ميليارد تومان به سازمان راهداري 
اختصاص يابد اما ٣٠٠ ميليارد تومان مصوب ش��د و 
در نهايت ۵٠ ميليارد توم��ان پرداخت كردند. اماني 
اظهار كرد: تاكيد دارم كه در اين شرايط بعد از بحران 
آب در كشور، بحران راه خواهيم داشت و اگر چاره اي 
نينديش��يم با بحران راه مواجه خواهيم ش��د. معاون 
وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه در حال حاضر 
٣٠ هزار ميليارد تومان پروژه در دست اجرا داريم كه 
٩ هزار پروژه در حال س��اخت و تكميل است، گفت: 
در اين ش��رايط ٢۵ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران 
بدهي داريم و بايد پاس��خگو باشيم . معاون وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه سال گذشته ۵1۵ ميليون تن 
بار از جاده هاي كشور جابه جا شد، گفت: ميزان ترانزيت 
از نيمه دوم سال گذشته تا به امروز 100 درصد افزايش 
داشته و در 4 ماه اول امسال شاهد افزايش 33 درصدي 
ترانزيت شبكه جاده اي هستيم. وي افزود: همچنين 
120 ميليون جابه جايي مسافر در سال گذشته از شبكه 
جاده اي انجام شده است و جابه جايي ۵ ميليون زائر در 
ايام اربعين را پيش رو داريم. اماني درباره نوسازي ناوگان 
اظهار كرد: از دولت هاي گذش��ته تا به امروز نسبت به 
نوس��ازي 20 هزار خودرو اقدام شده است. قرار بر اين 
بوده كه بر اساس بند )ث( ماده 30 قانون احكام دايمي 
توسعه نوس��ازي از محل واردات ناوگان سه سال كار 
كرده اروپايي با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام 
شود و با با ورود بخش خصوصي به واردات كاميون هاي 

سه سال ساخت، در حال حاضر طي يك سال اخير 26 
تا 27 هزار دستگاه ثبت سفارش شده كه از اين تعداد 
17هزار كاميون وارد گمرك ش��ده است. 10 هزار و 
700 كاميون وارداتي ترخيص ش��ده، 4 هزار و ۵00 
دستگاه ش��ماره و پالك گذاري شده و مابقي منتظر 
شماره گذاري هستند. اين ميزان نوسازي درشرايطي 
بوده كه دولت تنها خدماتي كه داد تخفيف گمركي بود.

   كاهش تصادفات با افزايش واردات خودرو
سردار كمال هاديانفر، رييس پليس راهور نيز در اين 
نشس��ت تخصصي با تكرار انتقادات خود نسبت به 
خودروهاي داخلي اظهار كرد: طبق گزارش هاي به 
دس��ت آمده زماني كه واردات خودرو افزايش يافت، 
ميزان تصادفات هم كاهش پيدا كرد. او اظهار كرد: در 
حال حاضر ۵١ درصد فوتي ها در صحنه تصادف جان 
خود را از دست مي دهند و 6 درصد در حين انتقال و 
4٣ درصد در بيمارستان فوت مي كنند. وي ادامه داد: 
اما مگر چند بيمارستان مجهز به بخش تروما هستند 
كه در لحظه ضربه مغزي را تشخيص دهند بنابراين 
بايد نگاه وزارت بهداشت به بحث تصادفات بايد تغيير 
كند. رييس پليس راهور با بيان اينكه س��االنه تعداد 
تلفات جاده اي ١٧ هزار نفر است كه هزينه مستقيم و 
غيرمستقيم هر كشته به ۵.4 ميليارد تومان مي رسد، 
گفت: ٧ درصد توليد ناخالص ملي و ٩ درصد درآمد 
كشور صرف تصادفات جاده اي مي شود.  هاديانفر با 
بيان اينكه به طور جدي پيگير واردات خودرو بوديم، 
ادامه داد: طبق گزارش هاي به دست آمده زماني كه 
واردات خودرو افزايش ياف��ت، ميزان تصادفات هم 
كاهش پيدا كرد و همچنين كيفيت ساخت داخلي 
هم به دليل ش��رايط رقابتي باال رفت و اساسا اضافه 
شدن آپشن ايربگ، كروز و افزايش كيفيت كمربندها 
و... در خودرو ه��اي داخلي زماني انجام ش��د كه در 

شرايط رقابتي با خودروهاي وارداتي قرار گرفتند.

   38 ميليون وسيله نقليه در كشور!
پليس راهور با اشاره به افزايش تعداد وسايل نقليه گفت: 
ساالنه با رشد ١.۵ درصدي جمعيت مواجه هستيم و در 
حال حاضر ۵4 ميليون نفر در كشور گواهينامه رانندگي 
دارند و ٣٨ ميليون وس��يله نقليه موجود است. در حالي 
كه ساالنه ١.٧ ميليون وسيله نقليه به ناوگان ٣٨ ميليوني 
اضافه مي شود در 4 سال گذشته تنها ٧ هزار خودرو فرسوده 
از رده خارج ش��ده است و به همين دليل است كه شهرها 
شاهد انسداد ترافيكي هستيم و خيابان ها در روزهاي پيك 
به پاركينگ تبديل شدند. وي با بيان اينكه از آنجايي كه 
متغيرها و عوامل موثر در بروز تصادفات افزايش يافته بايد 
با افزايش زيرساخت ها تعادلي را بين متغيرها ايجاد كنيم، 
گفت: امروز تمام مردم كشور كاربر حوزه ترافيك محسوب 
مي شوند . وي با بيان اينكه ساالنه يك ميليون و ٣٠٠ هزار 
نفر در دنيا در تصادفات كشته مي شوند، اظهار داشت: ديگر 
نمي توان عامل تصادفات عامل انساني، راه و خودرو است 
در حال حاضر ۵ عامل مديريت، عامل انساني، راه، خودرو 

و قوانين و مقررات در بروز تصادفات تاثيرگذار هستند.
رييس پليس راهور با اش��اره به كنت��رل تصادفات در 
كشورهاي پيشرفته گفت: طرح زيرو در اعضاي اتحاديه 
اروپا در حال اجرا اس��ت و در اجراي اين طرح هم موفق 
بودند نه اينكه ش��عاري براي خوراك رس��انه اي بدهد 
به طوري كه از ١٨ نفر كشته تصادفات به ١.۵ نفر رسيدند 
. در ايران در برنامه شش��م قرار بر اين بود كه شاخص به 
٣١ درصد كاهش پيدا كند اما به اجرا نرسيد. هاديانفر 
گف��ت: در تصادفات كش��ورمان ٣٠٠ هزار نفر مجروح 
مي شوند كه ٢٠ درصد آنها دچار معلوليت خواهند شد 
و ١٨ درصد فوتي تصادفات افراد كمتر از ١٨ سال هستند 
. رييس پليس راهور با بيان اينكه بايد بپذيريم خودروي 
ملي نه ملي اس��ت و نه ايمن ادامه داد: اخير دو دستگاه 
خودرو ساخت داخل درتصادف با هم دچار آتش سوزي 
شدند. سوال اين است كه مگر در خودروها تي ان تي كار 

گذاشتند كه در تصادف دچار حريق مي شوند.
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۲۰ درصد خانه هاي خالي 
متعلق به اشخاص حقوقي است

معاون وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: تقريبا حدود 
يك پنجم يعن��ي 20 درصد از واحدهاي شناس��ايي 
شده متعلق به اشخاص حقوقي )نهادها، دستگاه ها و 
سازمان ها( است. محمود محمودزاده در گفت وگو با 
ايلنا درباره تاخير در ماليات ستاني از مالكان خانه هاي 
خالي و ورود اين درآمدها به صندوق ملي مسكن اظهار 
داشت: پروژه ماليات بر خانه هاي خالي با موفقيت به 
اجرا رسيده و سامانه امالك اسكان موفق شد با تمام 
مش��كالت و كمبودهايي كه در امكانات و ارتباطات 
داشت، شناس��ايي واحدهاي خالي را انجام دهد. وي 
ادامه داد: در دي ماه سال گذشته ۵70 هزار خانه خالي 
از سكنه را شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي 
كرديم. 90 هزار مالك پس از دريافت پيامك مالياتي 
نسبت به شناسايي و مشمول ش��دن به اين ماليات 
اعتراض و در نهايت اين افراد اطالعات خود را در سامانه 
ثبت كردند و پس از آن، آمار خانه هاي خالي از سكنه 
تا بيش از 400 هزار واحد رس��يد و كاهش پيدا كرد. 
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اما دو ماه گذشته با 
ادامه شناسايي خانه هاي خالي 120 هزار واحد ديگر 
به مجم��وع خانه هاي خالي اضافه ش��د و دوباره آمار 
خانه هاي خالي كه به سازمان امور مالياتي معرفي شد 
به بيش از ۵60 هزار واحد رسيد كه براي تمام مالكان 
اين واحدها اظهارنامه مالياتي ارسال شده  و از شهريور 
ماه اجرايه صادر خواهد ش��د. محمودزاده تاكيد كرد: 
اخيرا سازمان امور مالياتي براي ۵1۵ هزار واحد خالي 
اطالعيه اي مربوط به آخرين مهلت براي اعتراض صادر 
كرد كه تا دهم شهريورماه فرصت اعتراض دارند و پس 
از آن اخذ ماليات از مالك اين واحدها اجرايي مي شود. 
معاون امور مسكن و س��اختمان گفت: در بهمن ماه 
سال گذشته كه حدود 400 هزار نفر رقمي از ماليات 
بر خانه خالي را واريز كردند اقدام داوطلبانه انجام دادند 
اما از اين پس به صورت قانوني بايد ماليات بر خانه هاي 
خالي را بپردازند كه تا تيرماه براي اظهار فرصت داشتند 
و طبق قانون براي پرداخت ماليات يك ماه فرصت دارند 
و پس از آن وارد مراحل اجرايي خواهند شد. بنابراين 
پرداخت هاي ماليات بر خانه هاي خالي مانند س��اير 
موارد از شهريورماه شروع مي شود. وي درباره سازوكار 
اعتراض مالكان به اطالعات ثبت شده، اظهار داشت: اگر 
اعتراض ناشي از اطالعات ثبت شده در سامانه امالك 
و اسكان است بايد به اين سامانه، تحت نظارت وزارت 
راه و شهرسازي مراجعه كنند اما اگر به درصد ماليات و 
محاسبات ماليات اعتراض داشته باشند بايد به سازمان 
امور مالياتي مراجعه كنند. محمودزاده ادامه داد: از سال 
گذشته براي كساني كه به عنوان مالك خانه هاي خالي 
شناسايي شدند چندين بار پيامك ارسال شد و در اين 
پيامك ها به مالك اطالع داده شد كه اگر اطالعات ثبت 
شده از اين واحد نياز به اصالحات دارد، به سامانه امالك 
و اسكان مراجعه كنند و همانطور كه گفتم 90 هزار نفر 
به اين اطالعات ثبت شده اعتراض كردند. ممكن است 
افرادي به هر دليلي اين پيامك را دريافت نكرده  باشند 
و پس از صدور اجرايه متوجه شوند كه شامل ماليات 
بر خانه هاي خالي شده اند از اين رو اين افراد مي توانند 

همچنان موضوع را مورد پيگيري قرار دهند.

انسداد جاده كندوان
طي دوشنبه و سه شنبه هفته آينده 
ريي��س اداره راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
چالوس - كالردش��ت گفت: جاده كندوان براي 
انجام عمليات راهداري، تعمير و مرمت روزهاي 7 
و ۸ شهريور ماه به صورت موقتي بسته مي شود. به 
گزارش مهر، مهدي صفايي افزود: جاده كندوان 
به منظور اجراي عمليات پاكس��ازي و لق گيري 
ترانشه هاي باز ريزشي و عمليات تعمير و نگهداري 
سيستم تونل كندوان از روز دوشنبه هفتم تا سه 
شنبه هشتم ش��هريورماه از ساعت 6 تا 16 بسته 
خواهد بود. وي افزود: اين انسداد در راستاي اجراي 
عمليات پاكس��ازي و لق گيري ترانش��ه هاي باز 
ريزشي در حد فاصل كف هزار چم تا سياه بيشه و 
همچنين عمليات تعمير و نگهداري سيستم تونل 
كندوان انجام مي ش��ود. وي با اع��الم اينكه جاده 
كندوان در اين مدت از مرزن آباد به س��مت كرج 
بر روي تردد خودروها بسته خواهد شد، گفت كه 
طبق اعالم راهداري استان هاي البرز و تهران، تردد 
خودروها از سمت كرج نيز از قطعه يك آزاد راه به 

سمت چالوس از ساعت 6 تا 16 مسدود مي شود.

رشد ۴ برابري مسافران
پروازهاي خارجي در ۴ ماهه امسال

وزارت راه و شهرس��ازي از اع��زام و پذيرش بيش 
از ي��ك ميليون نفر در پروازه��اي خارجي 4 ماهه 
نخس��ت امس��ال خبر داد. به گزارش مهر، تعداد 
نشست و برخاست هواپيما در پروازهاي داخلي و 
بين المللي به ترتيب 96 هزار و ۸ هزار سورتي پرواز 
بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 
تعداد پروازهاي داخل��ي 104 هزار و بين المللي 3 
هزار سورتي پرواز بود، به ترتيب ۸ درصد كاهش و 
167 درصد افزايش داشته است. بر اساس گزارش 
منتشره ميزان اعزام و پذيرش مسافر در پروازهاي 
داخلي و بين المللي در 4 ماهه سال جاري به ترتيب 
10 ميلي��ون و ۸33 هزار نفر و ي��ك ميليون و 12 
هزار نفر بوده اس��ت كه در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته كه تعداد مسافران پروازهاي داخلي 
۸ ميليون و 62 هزار نفر و بين المللي 2۵۵ هزار نفر 
بود، به ترتيب 34 و 297 درصد افزايش داشته است. 
با بررسي روند 10 س��اله اعزام و پذيرش مسافر 
هوايي مشخص مي شود كه بيشترين ميزان اعزام 
و پذيرش مس��افر پروازهاي داخلي و بين المللي 
به ترتيب در 4 ماهه سال هاي 1396 و 1393 به 

ميزان 14.۸ و 1.۵ ميليون نفر ثبت شده است.

 تكميل پروژه راه آهن 
رشت-آستارا با تامين مالي روسيه

مديرعامل ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل ونقل كشور درباره پروژه رشت - آستارا گفت: 
از لحاظ فني و مطالعاتي هيچ مانعي بر سر راه اجراي 
اين پروژه وجود ندارد و در صورت تامين منابع مورد 
نياز از سوي روس��يه اين محور استراتژيك ريلي 
ظرف سه تا چهار سال به اتمام مي رسد. به گزارش 
ايسنا، برخي پروژه ها مانند خط ريلي رشت- آستارا 
كه ايران را به روس��يه، آذربايج��ان و اروپا متصل 
مي كند از اهميت و اولويت بسيار بااليي برخوردار 
است، زيرا سبب مي شود 14 هزار كيلومتر مسير 
ريلي ايران به اروپا متصل شود و اين مساله اهميت 
بس��يار زيادي براي ايران از نظ��ر مالي و درآمدي 
خواهد داشت. همچنين به اعتقاد استاندار گيالن، 
اين استان مي تواند با وجود تكميل راه آهن رشت - 
آستارا دروازه پيشرفت كشور باشد و اقتصاد استان 
و ايران را در مس��ير توسعه به ويژه در حوزه آسياي 
ميانه و قفقاز قرار دهد. رس��تم قاس��مي وزير راه و 
شهرسازي چندي پيش با اشاره به اهميت تكميل 
كريدور شمال-جنوب و راه آهن رشت-آستارا گفته 
بود كه راه آهن 160 كيلومتري رشت-آستارا بايد 
بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و در عين حال، 
در سفر رييس جمهوري به مسكو، احداث راه آهن 
رشت - آس��تارا جزو مصوبات سفر و توافقات بين 
دو رييس جمهور ايران و روسيه قرار گرفت و رهبر 
معظم انقالب هم در ديدار با پوتين رييس جمهوري 
روسيه بر ضرورت احداث اين راه آهن مهم و تكميل 
كريدور شمال-جنوب تاكيد كردند. با وجود اين، 
به نظر مي رسد علت اصلي تكميل نشدن خط ريلي 
رشت-آستارا، نبود حدود 20 هزار ميليارد تومان 
منابع مالي مورد نياز است. در حالي كه در سال هاي 
گذشته تالش هاي بسياري براي تامين مالي اين 
پ��روژه با نگاه به منابع خارجي از جمله فاينانس از 
چين يا منابع كش��ورهاي همسايه و روسيه انجام 
ش��ده، اين خط ريلي هنوز ساخته نشده است. در 
حال حاضر عمليات زيرسازي 10 كيلومتر ابتدايي 
پروژه از مبدا رش��ت تكميل شده و آماده عمليات 
ريل گذاري است. زيرسازي 11.۵ كيلومتر انتهايي 
از شهرستان آستارا نيز آغاز شده است. اعتبار مورد 
ني��از براي تكميل اين پروژه ب��ه ارزش روز معادل 
1۸0 هزار ميليارد ريال و با احتس��اب هزينه هاي 
تملك اراض��ي ح��دود 200 هزار ميلي��ارد ريال 
برآورد مي ش��ود. در اين راستا هيات كارشناسي-

فني راه آهن كشور روس��يه صبح ديروز با خيراله 
خادمي، مديرعامل ش��ركت س��اخت وتوس��عه 
زيربناهاي حمل ونقل كش��ور ديدار كرد و در اين 
نشست شرايط و روش هاي مش��اركت دو كشور 
در احداث راه آهن رشت- آستارا با حضور مديران 
و كارشناس��ان، نمايندگان پيمانكار و مهندسين 
مش��اور پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
خادمي در اين نشست با تاكيد بر اهميت كريدور 
شمال-جنوب به عنوان شاهراه حياتي حمل ونقل 
از س��نت پترزبورگ به بنادر اي��ران و هند گفت: 
كريدور شمال-جنوب ارتباط ترانزيتي كشورهاي 
شمال اروپا، اسكانديناوي و روسيه را از طريق ايران 
با كشورهاي حوزه خليج فارس، حوزه اقيانوس هند 
و جنوب شرقي آسيا برقرار مي سازد و تكميل شدن 
آن كم هزينه ترين و سريع ترين مسير ترانزيت را در 

دسترس اين كشورها قرار مي دهد.
وي با اشاره به ديدار رييس جمهور ايران و نخست 
وزير روس��يه و تاكيد سران دو كشور بر مشاركت 
در احداث راه آهن رشت-آس��تارا اظهار كرد: اين 
نشست با توجه به اهميت بهره برداري از اين مسير 
ريلي براي دو كش��ور برگزار شده است تا شرايط 
هم��كاري در حوزه طراحي و اجرا و مش��خصات 
فني طرح بررسي شود. مديرعامل شركت ساخت 
توسعه شبكه ريلي ايران را از مهم ترين برنامه هاي 
دولت اعالم كرد و گف��ت: در حال حاضر 14 هزار 
كيلومتر مس��ير ريل��ي در ايران موجود اس��ت و 
برنامه ريزي شده است تا طول شبكه ريلي به 2۵ 
ه��زار كيلومتر ارتقاء يابد و در اي��ن حوزه راه آهن 
رشت- آستارا در حال حاضر يكي از اولويت دارترين 
مسير ريلي در حال اجراي ايران محسوب مي شود. 
خادمي با اش��اره به تاكيد و ابالغ رييس جمهوري 
ايران براي تسريع در اجراي اين مسير ريلي ادامه 
داد: در حال حاضر برنام��ه اجرايي منظمي تهيه 
ش��ده اس��ت و بهترين واريانت با بررسي تمامي 
مسيرهاي ممكن به تصويب رسيده است، ارزيابي 
۵0 كيلومتر از مس��ير پروژه نيز در مراحل پاياني 
قرار دارد كه در ص��ورت توافق براي اين همكاري 
عمليات اجرايي به سرعت آغاز خواهد شد. معاون 
وزير راه و شهرسازي بر توان فني و مهندسي ايران 
در راهس��ازي تاكي��د كرد و اف��زود: از لحاظ فني 
و مطالعات��ي هيچ مانعي بر س��ر راه اجراي پروژه 
وج��ود ندارد و ب��ا توجه به تجربه مش��ابه احداث 
راه آهن قزوين-رشت از س��وي ايران، در صورت 
تامين منابع مورد نياز از س��وي كشور روسيه اين 
محور استراتژيك ريلي ظرف سه تا چهار سال به 
اتمام مي رسد. خادمي همچنين ساخت راه آهن 
رشت-كاس��پين به عنوان يك مح��ور ترانزيتي 
ريلي- دريايي از س��وي ايران را گامي در تكميل 
كريدور- شمال جنوب دانس��ت و گفت: در حال 
حاضر اين مسير ريلي با انشعاب از راه آهن قزوين-

رش��ت و با هدف اتصال بندرعب��اس در جنوب به 
بندر انزلي در شمال كشور با پيشرفت فيزيكي 7۵ 
درصد در حال اجرا است و تمام تالش ما اين است 
كه تا پايان س��ال جاري آماده بهره برداري شود. 
هيات روس��ي در اين سفر از راه آهن قزوين- رشت 
و مسير راه آهن رشت- آس��تارا بازديد مي كنند و 
در نشس��ت هاي تخصصي با حضور صاحب نظران 
و كارشناس��ان اين حوزه و مسووالن بخش حمل 
و نقل ريلي كش��ور زواياي مختلف اين همكاري از 
سوي دو كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.
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بحران »راه« در راه است

مدارس تهران فرسوده مثل مدارس سيستان
گروه راه و شهرسازي |

عليرضا كريميان، مديركل آموزش و پرورش شهر تهران 
با حضور در هشتاد و نهمين جلسه شوراي شهر تهران، 
گزارشي از وضعيت فضاي آموزشي شهر تهران ارايه كرد. 
او وضعيت مدارس تهران را نامناسب و فرسوده توصيف 
كرد و گفت: مدارس تهران جزو مدارس فرسوده كشور و 
در كنار مدارس سيستان و بلوچستان قرار دارد.  به گفته 
كريميان در ش��هر تهران در 19 منطقه، پنج هزار واحد 
آموزش��ي داريم كه يك ميليون و 160 هزار دانش آموز 
در اين واحدهاي آموزشي تحصيل مي كنند. وي با بيان 
اينكه صد هزار نفر آموزش و پرورش شهر تهران را اداره 
مي كنند، گفت: وضعيت فضاي آموزش��ي شهر تهران 
مناسب نيست و بايد با كمك شورا، شرايط فضاي هاي 
آموزش��ي ش��هر تهران را بهبود ببخش��يم. كريميان، 
آموزش و پرورش تهران را جزو اس��تان هاي آخر از نظر 
فضاي آموزشي عنوان كرد و گفت: متوسط سرانه فضاي 
آموزشي در كشور 2/۵ است، در حالي كه در شهر تهران 
2/4 است. مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، تراكم 
آموزشي هر كالس دراين استان را بين ۸ تا 10 نفر از سرانه 
متوسط كشور باالتر ذكر كرد و گفت: از نظر فرسودگي و 
قدمت، مدارس استان تهران جزو استان هاي آخر است و 
در كنار البرز و سيستان و بلوچستان قرار دارد. وي با بيان 
اينكه مدارس شهر تهران با داشتن كالس هاي زياد 
و بزرگ موجب شده اند كه خيران مشتاق به ساخت 
و ساز تهران نباشند، افزود: در منطقه 22 نيز به دليل 
ساخت وس��از زياد و نبود زمين با كاربري آموزشي 

دچار مشكالت و معضالت بسياري هستيم.

   اسناد مدارس كاشي آبي به نام دولت شود
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: مدارس 

كاش��ي آبي كه در دهه 40 و قبل از آن از محل س��هم 
آموزش و پرورش ساخته شده اند با مشكالت فرسودگي 
مواجه هستند. وي افزود: اين مدارس به دليل نداشتن 
س��ند مالكيت به نام دولت، امكان بازسازي نوسازي 
در آن وج��ود ندارد. به گفته وي، مدارس كاش��ي آبي 
مدارسي هس��تند كه در دهه چهل ساخته شده اند و 
سال ساخت آن با كاشي هاي آبي در مدرسه درج شده 
است و سن آنها به 60 سال مي رسد. مديركل آموزش 
و پرورش ش��هر تهران، از مديريت شهري خواست تا 
كمك كنند اسناد مالكيت اين نوع مدارس به نام دولت 

با بهره برداري آموزش و پرورش واگذار شود.

   فعاليت ۲۹ مركز آموزش پرتو و راه پويش 
در تهران 

پ��س از ارايه گ��زارش مديركل آم��وزش و پرورش 
ش��هر تهران، اعضاي شوراي اس��المي شهر تهران 
نظرات و تذكرات خود را ارايه كردند. زهرا ش��مس 
احسان عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شورا 
با بيان اينكه ما نيازمند رمزگش��ايي دقيق از بيانيه 
گام دوم در خص��وص آموزش و پرورش هس��تيم، 
گفت: بايد در خصوص سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش گام هاي بلندي برداش��ته شود. وي افزود: 
مدل مشترك همكاري بايد شكل بگيرد و گروه هاي 
در معرض آسيب را نيز مدنظر قرار دهد كه از جمله 
مي توان به كودكان كار و خيابان اشاره كرد.  شمس 
احس��ان ادامه داد: در حال حاضر 29 مركز آموزش 
پرتو و راه پويش با مديريت ش��هرداري و مش��اركت 
آموزش و پرورش در س��طح ش��هر داري��م كه براي 
ساماندهي اين مدارس، نياز به مشاركت اين دو نهاد 
است. شمس احسان با بيان اينكه 13 محله به صورت 

پايلوت اقدامات الزم براي ش��هر دوستدار كودك را 
انجام مي دهند، يادآور ش��د: امن س��ازي مسيرهاي 
منتهي به مدارس و استانداردس��ازي اين مناطق در 
دس��تور كار قرار دارد كه مي تواند مش��اركت در اين 
زمينه بين شهرداري و آموزش و پرورش شكل بگيرد.

   استفاده از فضاهاي آموزشي
 براي ورزش بانوان 

مهدي پيرهادي رييس كميس��يون سالمت محيط 
زيست و خدمات ش��هري شوراي اسالمي شهر تهران 
پس از ارايه گزارش مديركل آموزش و پرورش ش��هر 
تهران، گفت: معلمان و فرهنگيان مي توانند در بسياري از 
موضوعاتي كه ما در شهر تهران با آن مواجه هستيم، نقش 
آفريني كنند.به گفته وي، مقاوم س��ازي و ايمن سازي 
م��دارس از اهميت برخوردار اس��ت و نباي��د از نقش 
خيران در اين حوزه غافل شد. پيرهادي ادامه داد: قطعا 
ش��هرداري مي تواند در موضوعات مختلف آموزش و 
پرورش از جمله تبليغات، ظرفيت سازي و اطالع رساني 
به آنها كمك كند. وي همچنين با اش��اره به ضرورت 
استفاده از ظرفيت مدارس و فضاهاي آموزشي مدارس 
براي شهروندان محله ها، گفت: پيش از اين تفاهم نامه 
بوده اس��ت كه از ظرفيت مدارس براي ورزش بانوان و 
خانواده ها استفاده مي شد كه بهتر است اين تفاهم نامه 
دوباره اجرايي شود. رييس كميسيون سالمت محيط 
زيست و خدمات ش��هري شوراي اسالمي شهر تهران 
ادامه داد: اين موضوع هم براي سالمت جسمي بانوان و 

هم براي تقويت بنيان خانواده حائز اهميت است.

   كاربري مدارس تغيير كند
مهدي چمران رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز 

با اشاره به كاربري مدارس در شهر تهران گفت كه قرار 
گرفتن مدارس در خيابان هاي ش��لوغ، اقدام مناسبي 
نيست چرا كه شلوغي و سر و صدا وجود دارد، مي توان 
اي��ن فضاها را جابه جا ك��رد و از كاربري تجاري چنين 
فضاهايي استفاده كرد تا آموزش و پرورش از فروش اين 
فضاها منتفع شود. وي افزود: اراضي با كاربري آموزشي 
در ش��هر تهران كم نداريم اما هر ك��دام را به آموزش و 

پرورش پيشنهاد مي كنيم، توان خريد را ندارد.

   طرح جامع روي زمين مانده 
مهدي عباس��ي رييس كميس��يون شهرس��ازي و 
معماري شوراي اسالمي شهر تهران نيز بر ضرورت 
اس��تفاده از ظرفيت خيرين براي س��اخت مدارس 
تأكيد كرد. وي گفت: طرح جامع شهر تهران مصوب 
س��ال ۸6 و ابالغ سال 90 براي توس��عه آموزش و 
پرورش، برنامه هايي را براي س��اماندهي و توسعه 
س��اختمان هاي آموزش��ي، مدارس و مراكز پيش 

دبستاني دارد كه روي زمين مانده است.

   فضاهاي آموزشي
 در پايتخت عادالنه توزيع نشدند

ناصر اماني ديگر عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
پس از حادثه پالسكو، تصميم بر اين بود كه ايمن سازي 
مراكز درماني و س��پس فضاهاي آموزشي در اولويت 
قرار گيرند. وي ادامه داد: اي��ن مدارس در محالت كم 
برخوردار ش��هر تهران واقع ش��ده و فرسودگي در اين 
مدارس مشهودتر است.وي با اشاره به مشكالت ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس دولتي، گفت: مردم با اين مساله 
درگير هستند و ما در حوزه مديريت شهري مسووليت 

داريم كه به مسائلي از اين قبيل رسيدگي كنيم.



بازار ارزهاي ديجيتال در اين هفته روند روبه رشد نسبي خود 
را براي بار ديگر از دس��ت داد، زيرا بازارهاي مالي در سراسر 
جهان به دليل ترس ه��اي مداوم مرتبط ب��ا اقتصاد كالن، 
شاهد عقب نشيني و افت بودند. بيت كوين به تازگي حمايت 
جديدي را در نزديكي 20/750 دالر پيدا كرده اس��ت. اگر 
خريداران در ادامه موفق به حفظ اين ناحيه حمايتي نشوند، 
احتمال سقوط قيمت تا 20/000 دالر افزايش پيدا خواهد 
كرد. در روز جمعه 2۱0 ميليون دالر از موقعيت هاي خريد 
بيت كوين ليكوئيد شدند و در نتيجه بازار ارزهاي ديجيتال 
به شدت سقوط كرد. حاال در پايان هفته معامالتي، بيت كوين 
و اتريوم هركدام به ترتيب ح��دود ۱۱.5 درصد و ۱۶ درصد 
افت هفتگي داشته اند. شتاب نزولي قيمت بيت كوين پس 
از شكسته شدن حمايت 20/000 دالري افزايش پيدا كرد و 
در ادامه حمايت 2۱/200 و سپس 2۱/000 دالر هم از دست 
رفت. كف قيمتي اخير بيت كوين در نزديكي 20/797 دالر 
شكل گرفته است و پس از آن، همانطور كه روي نمودار ديده 
مي شود، قيمت اصالح صعودي ماليمي را آغاز كرده و به باالي 
2۱/000 دالر بازگشته است. هم زمان با اين جهش، مقاومت 
خط روند نزولي روي نمودار نيز در 2۱/270 دالر شكس��ته 
شده است. مقاومت ديگري هم در نزديكي 2۱/500 دالر و 
سطح ميانگين متحرك ساده ۱00ساعته شكل گرفته است 
كه قيمت پس از برخورد با آن مجدداً به سمت پايين بازگشت. 
اگر در ادامه روند بازار صعودي شود، اولين مقاومت مهم پيش 
روي قيمت ميانگين متحرك ساده ۱00ساعته در 2۱/450 
دالر خواهد بود. مقاومت كليدي بعدي سطح 2۳.۶درصد 
اصالحي فيبوناچي در 2۱/۶50 دالر اس��ت. گفتني است 
كه در اين تحليل سطوح فيبوناچي بر اساس حركت نزولي 
قيمت از 24/4۱5 دالر تا كف 20/797 دالري تنظيم شده اند. 
سطح 22/000 دالر يكي ديگر از مقاومت هاي كليدي پيش 
 روي خريداران اس��ت و ادامه روند صعودي مي تواند قيمت

 بيت كوين را تا س��طح 50درصد اصالح��ي فيبوناچي در 
22/۶05 دالر باال بكشد. بسته شدن كندل قيمت باالي ناحيه 
مقاومت 22/500 تا 22/۶05 دالر هم مي تواند بيت كوين را 
به سطوح باالتر سوق دهد. در مقابل، اگر بيت كوين در عبور 
از 2۱/500  دالر و ميانگين متحرك ساده ۱00ساعته ناموفق 
ظاهر ش��ود، نزديك ترين حمايت پيش روي قيمت سطح 
2۱/000 دالر خواهد بود. حمايت كليدي بعدي در 20/800 
دالر شكل گرفته است. اگر كندل قيمت در ادامه پايين تر از اين 
سطح بسته شود، راه براي ادامه روند نزولي تا حمايت رواني 

20/000 دالر باز خواهد شد. شاخص مكدي )MACD( در 
حال خروج از محدوده نزولي است و شاخص قدرت نسبي 
)RSI( نيز باالي محور مياني در سطح 50 قرار دارد. در حال 
حاضر، 2۱/000 و 20/800 دالر حمايت  هاي كليدي بيت 
كوين هس��تند و 2۱/500، 22/000 و 22/۶05 دالر هم به 

عنوان مقاومت   هاي پيش روي قيمت عمل مي كنند.

    تعداد آدرس هاي در ضرر 
به باالترين حد خود در يك ماه گذشته رسيد

بررس��ي داده هاي پلتفرم گلس��نود تا روز 2۳ اوت )۱ تير( 
نش��ان مي دهد كه تعداد آدرس هاي در ضرر بيت كوين به 
بيشتر مقدار خود در يك ماه گذشته رسيده است. در زمان 
نگارش اين خبر، ميان متحرك 7 روزه تعداد كيف پول هاي 
در ضرر، علي رغم افزايش ۱.5ميليوني در چند روز اخير به 
بيش از ۱7.5ميليون آدرس رسيده است. اين در حالي است 
كه درآمد ماينرهاي بيت كوين به پايين ترين سطح خود در 
۱2 ماه گذشته رسيده است. داده هاي بالك چين دات كام 
نش��ان مي دهد كه درآمد ماينرهاي بي��ت كوين با كاهش 
۶۱درصد در ۱2 ماه گذشته به پايين ترين سطح خود رسيده 
اس��ت. اين عدد از 50.7۳ميليون دالر در 22 اوت 202۱ )۱ 
ش��هريور ۱400( به ۱9.۶5ميليون دالر در 2۱ اوت 2022 
)۳۱ مرداد ۱40۱( كاهش يافته اس��ت. با اين حال، درآمد 
ماينرها در همين بازه زماني و در اوج بازار صعودي بيت كوين 

به رقم 7۱.4۱ميلي��ون دالر در روز 25 اكتبر 202۱ )4 آبان 
۱400( رسيده بود. داده ها نشان مي دهد كه استخراج بيت 
كوي��ن از ژوئن 2022 )خ��رداد ۱40۱( ديگر براي ماينرها 
سودآوري ندارد. گزارش هفتگي كوين شيرز نشان مي دهد 
كه محصوالت سرمايه گذاري روي ارزهاي ديجيتال در فاصله 
بين روزهاي ۱5 ت��ا 2۱ اوت )24 تا ۳0 مرداد( در مجموع و 
به طور خالص 9ميليون دالر خروج سرمايه داشته اند. طبق 
اين گزارش، حجم معامالت صندوق هاي س��رمايه گذاري 
روي ارزهاي ديجيتال در اين بازه زماني كاهش محسوسي 
داشته و به يك ميليارد دالر رسيده است. گفتني است كه در 
اين مدت محصوالت سرمايه گذاري ويژه  بيت كوين براي 
سومين هفته متوالي شاهد خروجي سرمايه بوده اند، در حالي 
كه محصوالت مخصوص سرمايه گذاري روي اتريوم چرخشي 
نسبت به احساسات منفي گذشته داشتند و 2.9ميليون دالر 
ورود سرمايه ثبت كرده اند. همچنين از روز جمعه كه سرمايه 
زيادي در بازار ارزهاي ديجيتال ليكوييد شده است، تقريبًا 
كل بازار تحت تاثير قرار گرفته و بهاي بيت كوين تا امروز بيش 
از ۱0درصد كاهش يافته است. ريزش بهاي پادشاه ارزهاي 
ديجيتال بر ارزش كل اين بازار نيز تا ثير منفي گذاشته است، 
به طوري ك��ه امروز ارزش كل ب��ازار ارزهاي ديجيتال براي 
لحظاتي تا 985ميليارد دالر كاهش يافت. با وجود اين، طبق 
گزارش دي بي اس بانك سنگاپور، فروش گسترده ارزهاي 
ديجيتال در ژوئن 2022 )تير ۱40۱( باعث افزايش عالقه 

سرمايه گذاران نهادي به بيت كوين شده است. بر اساس اين 
گزارش، تعداد كل معامالت صرافي DDEx )متعلق به اين 
بانك( در ماه ژوئن )تير( نسبت به آوريل )خرداد( بيش از دو 
برابر شده است. همچنين، مقدار بيت كوين خريداري شده 
در اين بازه زماني شاهد افزايش 4 برابري بوده، در حالي كه 
مقدار اتريوم خريداري شده تنها ۶5درصد افزايش يافته است.

    افت بهاي بيت كوين به ۲۱هزار دالر 
نشانه بدي نيست

با وجود كاهش قيمت بيت كويت، ويلي وو، تحليل گر برجسته 
آنچين ارز ديجيتال، اخيرا عنوان كرده كه كاهش بهاي بيت 
كوين به 2۱هزار دالر در روزهاي گذشته نشانه بدي نيست. 
به عقيده او، كاهش قيمت بيت كوين تا اين س��طح، عمدتًا 
حاصل فشار فروش گسترده معامله گران است. ويلي وو گفته 
كه اين فروش گسترده با جريان خالص خروجي از صرافي هاي 
بزرگ ارتباط دارد و نش��ان  مي دهد كه بسياري از كاربران 
به دنبال خريد بيت كوين در كف قيمتي هستند. همچنين 
مدير سابق گلدمن ساكس: ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در 
۱0 س��ال آينده مي تواند به 200 تريليون دالر برسد. رائول 
پال، مدير ارشد سابق گدمن ساكس، در مصاحبه اخير خود با 
اسكات ملكر، تحليل گر مطرح بازار ارزهاي ديجيتال، عنوان 
كرد كه در ۱0 سال آينده، تعداد كاربران ارز ديجيتال بين 4 
تا 5ميليارد نفر خواهد بود و ارزش اين بازار از ۱ تريليون دالر به 
200 تريليون دالر خواهدرسيد. به عقيده او در اين دوره شاهد 
انباشت بي سابقه سرمايه در بازار ارزهاي ديجيتال خواهيم 
بود. همچنين ميانگين كارمزد تراكنش ها در بالك چين 
بيت كوين پس از افزايش سختي شبكه آن، براي اولين بار 
در بيش از 2 س��ال گذشته به زير ۱ دالر رسيده است. امروز 
ميانگين كارمزد تراكنش بيت كوين تا 0.825 دالر كاهش 
يافت؛ عددي كه آخرين بار در ۱۳ ژوئن 2020 )24 خرداد 
۱۳99( به آن رس��يده بود. ادامه يافتن اين اتقاق مي تواند 
منجر به تقويت استفاده از بيت كوين به عنوان يك سيستم 
اصلي مالي شود. همچنين آنتوني اسكاراموچي، مديرعامل 
شركت اسكاي بريج كپيتال در مصاحبه اخير خود با شبكه 
CNBC عنوان كرد كه تعداد كيف پول هاي بيت كوين در 
حال حاضر بسيار كم بوده و ۳00 ميليون عدد است. به عقيده 
اسكاراموچي تا زماني كه تعداد كيف پول هاي بيت كوين به 
يك ميليارد يا بيشتر نرسد، نمي توان آن را به عنوان يك دارايي 

ضدتورمي در نظر گرفت.

دنياي فناوريخبر
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الزمه افزايش كيفيت
و سرعت اينترنت چيست؟

معاون وزير ارتباطات زيرس��اخت با بيان اينكه الزمه 
افزايش كيفيت و سرعت اينترنت، توسعه فيبر نوري 
است، بر راه اندازي نهضت فيبر نوري در كشور، تاكيد 
كرد. به گزارش ايس��نا، امير محم��دزاده الجوردي- 
مديرعام��ل ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت- درباره 
وضعيت ارتباطات زيرساختي كشور اظهار كرد: از زماني 
كه كاربرسعي مي كند به اينترنت متصل شود تا زماني 
كه پاسخ را دريافت كند، مسيري طي خواهد شد. در 
هر كجاي اين مس��ير، اگر اختاللي پيش بيايد، روي 
ارتباطات به صورت كلي، اثرمي گذارد. الجوردي افزود: 
هرچقدر بتوانيم درخواس��ت كاربران را محلي سازي 
كنيم، تجربه كاربري بهتري خواهيم داشت، به همين 
دليل محلي سازي درخواست هاي اينترنتي و كاهش 
زمان پاس��خ كاربران در دستور كارشركت ارتباطات 
زيرس��اخت، در دولت س��يزدهم اس��ت. مديرعامل 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت ب��ه جايگزيني فيبر 
نوري براي تس��هيل سرعت ارتباطات اش��اره كرد و 
گفت: اكن��ون در مناطق پرجمعي��ت اگر دكل هاي 
مخابراتي كم باش��د، كاربر احس��اس كندي سرعت 
مي كند. همچنين ارتباط كاربر، مبتني بر سيم هاي 
مس��ي اس��ت كه س��رعت محدودي دارد، به همين 
دليل دولت س��يزدهم تاكيد دارد، الزم است نهضت 
فيبر نوري راه اندازي ش��ود كه بدين منظور، نيازمند 
مشاركت بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي چون 
ش��هرداري ها، توانير و ... هستيم. وي با بيان اينكه در 
۱0 ساله گذشته بهس��ازي در شبكه هاي مخابراتي 
غير دولتي، مغفول واقع شده، افزود: مدت هاست اليه 
تجميع كه دراختيار ش��بكه مخابرات است؛ نوسازي 
نداش��ته و از س��رعت پيشرفت ش��بكه، عقب مانده 
اس��ت. به همين دليل دولت س��يزدهم تصميم دارد 
اپراتورهاي ثابت و س��يار را درگير مقوله فيبركش��ي 
تا در منازل كند تا كار با س��رعت بيشتري پيش رود. 
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت تصريح كرد: 
از س��ال گذش��ته تاكنون به دو ميليون دسترسي به 
فيبرنوري رسيده ايم و تا پايان دولت سيزدهم آن را به 
20ميليون دسترسي مي رسانيم. طبق اعالم شركت 
ارتباطات زيرس��اخت، الجوردي با بيان اينكه اكنون 
سرعت اينترنت ثابت در كش��ور، ۱0مگابيت برثانيه 
اس��ت افزود: ما مي توانيم با برخورداري از فيبر نوري 
سرعت  را تا ۱00 مگابيت و حتي يك گيگابيت برثانيه 
افزايش دهيم و كيفيت س��رعت اينترنت را، تضمين 
كنيم. معاون وزير ارتباطات درباره تجربه و احساس 
كاربران در خصوص كندي اينترنت گفت: ابتدا الزم 
است بدانيم نياز مردم متناسب با چه كاربردي است. 
وي با تاكي��د بر راه اندازي اولين قط��ب مركز داده در 
كشور ادامه داد: براي رفع كندي سرعت اينترنت، در 
شهرهاي تهران، مشهد، شيراز و تبريز، قطب مراكز داده 
را راه اندازي خواهيم كرد. الجوردي با اشاره به اينكه در 
اليه شبكه مادر مخابراتي كشور كه متولي آن شركت 
ارتباطات زيرساخت است، همه ارتباطات مبتني بر 
فيبر است، افزود: اكنون ميزان ازدحام و اشباع شبكه 
ارتباطي )در ساعت هاي پيك مثل سه بعداز ظهر و ۱۱ 
شب( حدود صفر است و ۳0 درصد بيش از نياز كاربران 
پهناي باند ايجاد كرده ايم. به همين دليل، زماني كه 
بخشي از ارتباطات ما به داليل مختلف قطع مي شود، 
در دسترسي به اينترنت اختالل نخواهيم داشت. به 
عنوان مثال: اكنون در خليج فارس بخشي از ارتباطات 
قطع شده؛ اما كاربران احساس نمي كنند، چرا كه ۳0 
درصد مازاد نياز كاربران، پهناي باند داريم و آن را به 50 
درصد خواهيم رس��اند. مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرس��اخت گفت: كابل دريايي فيبرنوري درخليج 
فارس و كابل پشتيبان از سال هاي گذشته قطع بوده، 
اما اكنون با تكيه بر جوان ها ي متخصص و توانمندي 
داخلي، در حال اتصال مجدد است. وي درباره كميت 
استفاده از تجهيزات بومي در شبكه زيرساختي كشور 
تشريح كرد: اكنون درصد اندكي از تجهيزات شبكه 
ارتباطي كشور از محصوالت بومي است كه افزايش پيدا 
مي كند. ابتداي دولت سيزدهم ظرفيت انتقال اشباع 
شده بود و يكي از گزينه ها اين بود كه مانند گذشته از 
شركت توليدكننده خارجي استفاده كنيم، اما معتقد 
بوديم كه توانمندي داخلي وجود دارد. به همين دليل با 
يك شركت دانش بنيان داخلي قرارداد بسته ايم و كاري 
كه براي اجرايي شدن آن به پنج سال زمان نياز بود را 
طي يك سال به سرانجام رسانديم تا بتوانيم ظرفيت 

شبكه انتقال را افزايش دهيم.

تست قابليت كپي شده از 
اپليكيشن محبوب در اينستاگرام

اينستاگرام در حال آزمايش قابليت جديدي به نام 
 )Candid Challenges( »كانديد چلنج��ز«
است كه شباهت چشمگيري به اپليكيشن بي ريل 
)BeReal( دارد و ب��ه نظر مي رس��د از اين برنامه 
محبوب، كپي برداري شده است. به گزارش ايسنا، 
الساندرو پالوسي، طراح برنامه و افشاگر معروف، در 
توييتر اسكرين شاتي ارسال و اعالم كرد اينستاگرام 
در حال تست قابليتي است كه تقريبا مشابه بي ريل 
به نظر مي رسد. يك سخنگوي اينستاگرام تاييد كرد 
اين قابليت در مرحله آزمايشي اوليه است اما حاضر 
نشد اطالعات بيشتري ارايه كند. به گفته پالوسي، 
كاربراني ك��ه از اين قابليت اس��تفاده مي كنند، در 
زمان هاي مختلف روز اعالني مشاهده خواهند كرد 
كه از آنها مي خواهد عكس��ي از اطرافشان بگيرند. 
بمحض دريافت اين اعالن، دوربين اينستاگرام باز 
خواهد ش��د و به كاربران دو دقيقه فرصت مي دهد 
عكسي از خود بگيرند. محتواي توليد شده در اين 
چالش ها، در بخش استوري ها به اشتراك گذاشته 
مي شود. اگر اين قابليت آشنا به نظر مي رسد براي 
اين است كه تقريبا مثل اپليكيشن بي ريل است كه 
به عنوان جايگزين جديد پلتفرمهاي رسانه اجتماعي 
رايج، شناخته شده است. اپليكيشن عكس محبوب 
بي ريل، هر روز در يك زمان مش��خص، از كاربران 
مي خواهد يك عكس گرفته و براي دوستانشان پست 
كنند. افراد با دريافت اعالني كه به آنها مي گويد وقت 
آن است كه واقعي باشند، تنها روزي يك بار پست 
مي گذارند. با يك كليك، اين اپليكيشن دو عكس 
همزمان يكي از دوربين جلويي و ديگري از دوربين 
عقبي مي گيرد. اين اپليكيشن كه بين نسل جوان 
طرفدار پيدا كرده است، طي ماه هاي اخير شاهد رشد 
محبوبيتش بوده و اكنون در جايگاه محبوب ترين 
اپليكيشن فروشگاه اپ استور اپل جلوس كرده است 
در حالي كه اينستاگرام در رتبه هشتم و فيس بوك 
در رتبه هجدهم قرار دارد. بي ريل در طول اكثر اوقات 
تابستان، در ميان ۱0 اپليكيشن محبوب اپ استور 
قرار داشت. بر اس��اس گزارش وب سايت انگجت، 
مارك زاكربرگ، مديرعامل ِمتا پلتفرمز- ش��ركت 
مادر اينس��تاگرام- گفته اس��ت آينده ِمتا در گروه 
جذب كاربران جواني است كه به ميزان فزاينده زمان 
خود را در پلتفرم هاي غير ِمتا صرف مي كنند. اگرچه 
تيك تاك اكنون بزرگ ترين رقيب اپليكيشن هاي 
ِمتا به شمار مي رود اما اين شركت، به دقت رقيبانش 
 را رصد كرده و قابليت هاي س��رويس هاي ديگر را 

كپي پرداري مي كند.

يك بسته اينترنتي كه تمام بسته هاي 
اينترنت را به چالش مي كشد!

بررسي قيمت اينترنت هاي نامحدود حاكي از آن است 
كه يكي از اپراتورهاي ارتباطي كشور با ارايه بسته مقرون 
به صرفه يك ماهه خود، نه تنها از ديگر رقباي خود پيشي 
گرفته بلكه روي دست اپراتورهاي ارايه دهنده »اينترنت 
ثابت« نيز بلند شده است كه بس��ته اي بسيار مقرون 
به صرفه و فوق العاده جذاب براي مشتركان پرمصرف 
اينترنت اس��ت. با ظهور اينترنت همراه و پيش��رفت 
تكنولوژي، گوشي هاي هوشمند بخش جدايي ناپذيري 
از زندگي ما شده اند. به طوري كه اكنون اينترنت يكي 
از اقالم ضروري س��بد كاالي خانواده هاست. از طرفي 
چند وقتي است با وجود وضعيت نامناسب اقتصادي 
و معيشتي كشور، موضوع حذف بسته هاي اينترنتي 
اپراتورها در بين رسانه ها و مردم به موضوعي بحث برانگيز 
تبديل شده است. اما در همين حين، يكي از رسانه هاي 
كشور با نگاهي متفاوت تر، بسته هاي نامحدود اپراتورهاي 
تلفن همراه را به تحليل گذاشت و به بسته  اي رسيد كه هم 
از نظر حجم مصرفي و هم قيمت، مقرون به صرفه و بسيار 
كاربردي است؛ گزارش مذكور را مي توانيد از طريق اين 
لينك بخوانيد. در گزارش آن رسانه به مقايسه وضعيت 
»اينترنت نامحدود« اپراتورهاي تلفن همراه پرداخته 
شده و بسته هاي تعريف شده توسط آنها آناليز شده است.

اين بسته يك ماهه »شبانه« كه از ساعت ۱ بامداد تا ۱۱ 
صبح فعال است و تا ۱00 گيگابايت قابليت مصرف دارد 
با قيمتي كمتر از 20 هزار تومان توسط اپراتور  »همراه 
اول« عرضه شده است. با وجود به حاشيه كشيده شدن 
س��اير اپراتورهاي تلفن همراه با اين بسته همراه اول، 
مجالي يافتيم تا به مقايسه اين بسته با بسته اينترنت 
نامحدود شركت مخابرات ايران كه يكي از ارايه دهندگان 
پرمشترك سرويس فيكس يا همان »اينترنت ثابت« 
اس��ت، بپردازيم. در حالي كه شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات اينترنت ثابت بسياري در كشور فعال هستند، 
اما شركت مخابرات به واسطه ارايه دهنده زيرساخت هاي 
مادر مخابراتي و همچنين سرويس اينترنت، در راس 
آنها قرار دارد و رايج ترين سرويس هاي آن اينترنت هاي 
ADSL  و  VDSL اس��ت ك��ه از قضا تعدادي بس��ته 
نامحدود روي اين دو تكنولوژي ارايه مي دهد. مخابرات 
در بسته هاي نامحدود ADSL خود 2 بسته يك ماهه 
ارايه كرده است كه به ترتيب با حجم هاي 80 و ۱20 
گيگابايت اينترنت بين الملل، ۶0 هزار تومان و 75 هزار 
تومان است. در بستر VDSL نيز، دو بسته اينترنتي 
با حجم هاي 80 و ۱20 گيگابايت با قيمت هاي ۱۱0 
هزار توم��ان و ۱۳5 هزار تومان ارايه كرده اس��ت. پر 
واضح است كه اين بسته هاي نامحدوِد مشابه حجمي 
با بسته نامحدود همراه اول )بسته نامحدود شبانه با 
قيمتي كمتر از 20 هزار تومان( هم، از منظر قيمتي 
ياراي رقابت ندارند و حتي اپراتور اول ارتباطي كشور 
در رقابت با اينترنت ثابت نيز پرچمدار است؛ لذا براي 
مشتركان پرمصرف اينترنت، بحث انتخاب سرويس 
نامحدود از مي��ان ارايه دهندگان خدمات اينترنت 
كشور اعم از ثابت و سيار، تصميم سختي نيست كه 

به سمت انتخاب سرويس ارزنده تر بروند.

افتقيمتهفتگيدورقمياتريوم

احتمال سقوط قيمت بيت كوين تا ۲۰ هزار دالر

بانك هاي خصوصي را »ملي« كنيد
 ديديد كس��اني گفتند كس��ري بودجه مشكل اصلي 
اس��ت، يك جورهايي در راستاي منافع اين اليگارشي 
ضدتوسعه اي كه تحت عنوان بانك هاي خصوصي شكل 
گرفته عمل مي كنند. اين ماجرا كانون اصلي بهم زدن 
همه تعادل هاي اقتصادي - اجتماعي در ايران شده است. 
اگر در خانه كس است همين يك حرف بس است اما داده 
مهم ديگري وجود دارد كه مي گويد 85 درصد نقدينگي 
ما سپرده است كه از اين مقدار 74 درصدش متعلق به 
يك درصد از سپرده گذاران است يعني اين نابرابري با اين 
ابعاد وحشتناك در هيچ عرصه ديگري از حيات جمعي 
كنوني ايرانيان مشاهده نمي شود بنابراين فوري ترين 
كانون نيازمند اصالح بنيادي همين حوزه است لذا چون 
به هيچ  وجه در طول تاريخ بانكداري مدرن در ايران به 
واسطه شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران مقام پولي 
قادر به نظارت به بانك هاي خصوصي نيست، راهي جز 
برچيدن بانك هاي خصوصي تا زماني كه آن توان نظارتي 

به دست بيايد، وجود ندارد.

   تجربه ملي كردن بانك ها در فرانسه وانگليس
مومني افزود: كش��ورهاي پيش��رفته صنعت��ي بعد از 
جنگ جهاني دوم به  شدت نيازمند ارتقاي بنيه توليد 
ملي بودند و ب��راي اينكه اي��ن كار را بكنند، بانك هاي 
خصوصي را ملي كردند. فكر نكنم عزيزاني كه تخصص 
در برچسب زني دارند، حكومت هاي فرانسه و انگليس را 
كمونيست بدانند! تجربه هاي ديگري كه وجود دارد اين 

اس��ت كه در كره جنوبي بانك ه��اي خصوصي را ملي 
كردند. از همه حيرت انگيزتر اين است كه وقتي بچه هاي 
ش��يكاگو كه نوچه هاي ميلتون فريدمن بودند، شيلي 
دوره پينوشه را تا آس��تانه فاجعه جلو بردند، اولين كار 
پينوشه براي اصالح اين بود كه بانك هاي خصوصي را 
ملي كرد. معناي اين كار اين نيست كه اشتغال كاركنان 
بانك ه��اي خصوصي را دچار چالش كني��م. اينها بايد 
تحت كنترل دولت باشند. تمام شواهد تجارب تاريخي 
مي گويد در دوران هايي كه كانون هاي توزيع رانت هاي 
غيرمولد توس��ط دولت مهار ش��ده، تعداد وقوع بحران 
كمتر و ثبات اقتصاد كالن بيشتر شده است. ما با اذعان 
به اينكه دولت درماندگي ها و كاستي هاي خودش را دارد، 
مي گوييم اگر يك دولت توسعه گرا وجود داشته باشد از 
طريق برانگيختن نظام هاي تخصصي مدني مي تواند 
بر درماندگي ه��اي خود غلبه كند اما اگر اينكار را نكند 
و دولت به تس��خير اين گروه در بيايد، هم مشروعيت 
خود را از دس��ت مي دهد و هم ب��ازي جمعي يك بازي 

ضدتوسعه اي مي شود. 

   مقايسه برخورد با جرم هاي كوچك 
و بي قانوني هاي بانك ها

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه با اشاره به چند مثال 
در اين زمينه، خاطرنشان كرد: به كتابي استناد مي كنم 
كه مترجم آن وزير كنوني اقتصاد و ناش��ران دانشگاه 
امام صادق)ع( اس��ت، البته نمي دانم اين يك طنز تلخ 

است يا ش��يرين! در آن كتاب مي گويد اگر ديديد يك 
كشور بدهكار است و بجاي كاهش هاي چشمگير در 
نرخ بهره به افزايش تماي��ل دارد، ترديد نكنيد كه آن 
دولت به تسخير رباخوار ها در آمده است. اميدوارم وزير 
اقتصاد و رييس بانك مركزي كه هر دو از دانشگاه امام 
صادق هستند و ان ش��اءاهلل همزمان با اقتصاد، اسالم 
هم خوانده اند و به مس��اله ربا واقف هستند، حداقل به 
اين كتاب توج��ه كنند. وقتي ما مي بينيم نرخ بهره در 
ايران در س��ال هاي گذش��ته بين 5 تا 7 برابر ميانگين 
جهاني بوده، شاهد يك تسخيرشدگي وحشتناك است 
و ت��ا زماني كه بانك هاي خصوص��ي كار مي كنند اين 
تسخيرشدگي تداوم خواهد داشت. يك وجه ديگري 
كه نشانه اي از تسخيرش��دگي را به نمايش مي گذارد، 
سياست هاي غيرمسووالنه مقام پولي است كه بايد بر 
بانك هاي خصوصي نظارت كند. ما بررس��ي كرديم، 
ديديم بانك هاي خصوصي تقريبا تمام قوانين مربوط 
به فعاليت خودش��ان را زير پا گذاشته اند و مقام پولي 
نه قادر و احتم��اال نه مايل بوده كه اينها را كنترل كند. 
بي قانوني هاي بسيار وحشتناك و مستمر از بدو تاسيس 
بانك هاي خصوصي تا االن در زمينه كفايت س��رمايه، 
بنگاهداري، س��هام انحصاري سهامداران و... مشاهده 
مي كنيد. چقدر تلخ و غم انگيز است كه ما يك ساختاري 
را داشته باشيم كه جرم هاي خيلي كوچك با خشن ترين 
شيوه ها تنبيه مي كند ولي اين بي قانوني هاي عريان و 

فاجعه ساز را ناديده مي گيرد. 
وي افزود: نشانه بس��يار تكان دهنده بعدي امتيازات 
افراط��ي قانوني به بانك هاي خصوصي اس��ت يعني 
نه تنها آنه��ا را تحت كنترل قرار نمي دهند بلكه براي 
دامن زدن به اين التهاب ها و بحران ها، گويي مسابقه اي 
براي دادن امتيازات غيرعادي به اينها وجود دارد. دفتر 
پژوهش هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد يك گزارشي 
منتشر كرده كه فهرست اين امتيازات ضد توسعه اي 
و ناعادالنه كننده رقابت بي��ن بانك هاي خصوصي و 
بانك هاي دولتي را ذكر كرده اس��ت. يكي از آنها با آن 
كتابي كه آقاي خان��دوزي ترجمه كرده قرابت دارد و 
به اين شرح است كه بانك هاي خصوصي اجازه داشته 
باشند براي جذب سپرده ها نرخ بهره بيشتري بپردازند. 
نش��انه ديگر نحوه برخوردي بود ك��ه در دولت قبل 
توسط سران سه قوه با موسسات مالي غيرمجاز انجام 
دادند. به قيمت ه��اي آن روز ۳5 هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي بين نس��لي اين ملت را با گشاده دستي 
تحت عنوان س��اماندهي موسس��ات مالي غيرمجاز 
بين آنها توزيع كردند ك��ه واقعا يك نقطه عطف تلخ 
و غم انگيز بود. در هم��ان ايام من گفته بودم كه آقاي 
رييس جمهور وقت ادعا مي كنند كه حقوقدان هستند. 
چقدر غم انگيز است كه يك حقوقدان به همراه رييس 
دو قوه ديگر به  جاي متوقف كردن و تنبيه كس��ي كه 
كار غيرمجاز كرده است، به او جايزه ۳5 هزار ميليارد 
توماني مي دهند. آنچه كه گفته ش��د مقام پولي قادر 
به اعمال نظارت و كنترل بانك هاي خصوصي نيست، 
عالوه بر اينها كه گفته ش��د، يك گواه ديگر مبني بر 
ش��اخص جهاني نوآوري است كه هر س��اله منتشر 

مي شود. در آنجا از نظر ميزان تنظيم گري بازار پول و 
سرمايه مي گويد ايران تقريبا رتبه آخر را در اين زمينه 
دارد. فكر مي كنم فقط خود اين يك عبارت براي اهل 

فن كفايت مي كند.
اين اقتصاددان نهادگرا به تعريف كالسيك از فساد توسط 
سوزان رز آكرمن اشاره كرد و گفت: به جاي اينكه شما 
برخورد انفعالي شخص محور را در دستور كار قرار بدهيد، 
رويكرد نشانه شناختي را دنبال كنيد. فساد نشانه پشت 
كردن نظام تصميم گيري به الزامات توليد فناورانه است 
و از اين دريچه وقتي شما مسائل ايران را نگاه مي كنيد، 
داده هاي تكان دهنده اي وجود دارد. براي مثال بر اساس 
داده هاي بان��ك جهاني، بزرگ ترين بح��ران در ايران، 
بحران تشكيل سرمايه در ماشين آالت بود. نرخ تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص ماشين آالت در فاصله سال هاي 
۱۳۳8 ت��ا ۱۳9۳ در ايران ۱0 برابر ش��ده اما در همين 
دوره اندازه تشكيل سرمايه ناخالص ماشين آالت در كره 
جنوبي ۶4۱ برابر شده است. معلوم است وقتي شما در 
نظام پاداش دهي خود بيشترين بازدهي ها را به دالل ها 
و رباخوار ها مي دهيد، انگيزه اي براي س��رمايه گذاري 
نمي ماند. در بخش كش��اورزي وضع از بخش صنعت 
هم بدتر است. به همان اندازه كه اين شكاف وحشتناك 
بين ايران و كره جنوبي وج��ود دارد، بين ايران و چين 
وحشتناك تر مي شود. تقريبا در همين دوره اين شاخص 
در چين 900 برابر شده است. پس اينكه مي بينيد در هيچ 
كجا توسعه رخ نمي دهد و يك عده به بحران مشروعيت 
تن مي دهند و به وابستگي هاي ذلت آور روي مي آورند از 

اين دريچه حساب و كتاب هاي روشني دارد. 
مومني در پايان گفت: طي س��ه دهه پس از فروپاشي 
بلوك شرق سابق ده ها كتاب در مقايسه الگوي توسعه 
چين با الگوي توسعه روسيه منتشر شده است. وقتي كه 
اينها خواستند خصوصي سازي كنند دو الگوي متفاوت 
را در دس��توركار قرار دادند. چيني ها يك بستر نهادي 
براي رشد بخش خصوصي مولد مهيا كردند و روس ها 
در عرض كمتر از 4 سال تمام دارايي هاي مولد را به اسم 
خصوصي سازي در اختيار مافياها و اليگارش ها قرار دادند. 
چيني ها در عرض 20 سال سهم بخش خصوصي را به 
بيش از 80 درصد افزايش دادن��د و كارنامه آنها از نظر 
توزيعي نش��ان مي دهد 75 درصد كل جمعيت جهان 
كه از زير خط فقر خارج شدند، چيني ها بودند. در همين 
مدت در ش��وروي تعداد فقرا بالغ بر 5 برابر افزايش پيدا 
كرد. كاش روزي برسد كه دولت و مجلس ما يك مقدار 
به علم اولويت بيشتري بدهند. گزارش سونامي نقدينگي 
در اقتصاد ايران مي گويد از روزي كه بانك هاي خصوصي 
در ايران فعال شدند، در يك دوره 20 ساله اندازه توليد 
ناخالص داخلي ۳۶ درصد رشد كرده در حالي كه رشد 
نقدينگي ۱0 هزار درصد بوده است. ببينيد كه اين ميدان 
دادن به بانك هاي خصوصي چگونه تسمه از گرده فقرا 
مي كشد و اقتصاد ايران را اسير ناپايداري هاي بحران ساز 
و فاجعه آميز كرده است بنابراين هديه ما به حكومتگران 
گرامي اين است كه بياييد برنامه هفتم توسعه را بر محور 
از بين بردن نابرابري هاي ناموجه و تن دادن به همه لوازم 

آن تدوين كنيد.
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تعادل |
رييس اتاق ايران در نشست فعاالن اقتصادي با اعضاي 
كميس��يون ويژه جهش و رون��ق توليد مجلس، گفت: 
با وجود مش��كالت متعدد، تالش هاي فراواني در حوزه 
صنعت شده و دليل عدم موفقيت اين حوزه، نبود نقشه 
راهي اس��ت كه مورد اقبال عمومي باشد. غالمحسين 
ش��افعي مي گويد تا زماني كه سياس��ت هاي كالن در 
خصوصي س��ازي و مديريت بنگاه داري اصالح نشود، 
نمي توان انتظار داش��ت كه حركت به س��مت توسعه 
صنعتي در ايران سرعت بگيرد. بنابه اظهارات شافعي اگر 
توسعه صنعتي در ايران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت 
ايجادشده، يا ارزبر هستند يا ارزآور؛ در بسياري از موارد 
ارزبر هس��تيم و با چه سياستي اين توسعه اتفاق افتاده 
است. آيا تكثرگرايي در واحدهاي توليدي نشانه توسعه 
است يا خير؟ بنابر آماري كه او اعالم كرد، به طور نمونه 
در س��ال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره برداري خودرو و۳۲ تا 
مجوز صادر شده، كه جمع آن ۸۱ فقره مي شود. شافعي 
معتقد اس��ت و مي گويد بايد اين اطالع��ات در اختيار 
سرمايه گذاران باش��د و مشخص شود كه دولت در اين 
زمينه ها سياست تشويقي اعمال نكند و واحد توليدي 

نبايد به حمايت مالي معتاد شود.

    انتقاد از صدور مجوزها
نشست مشترك »كميسيون ويژه جهش و رونق توليد 
و نظارت ب��ر اجراي اصل ۴۴ مجلس« با روس��اي اتاق 
شهرس��تان ها و روساي كميسيون هاي تخصصي اتاق 
ايران برگزار شد. رييس اتاق ايران در اين نشست گفت: 
مجموعه بي نظيري از اهليت در »كميسيون ويژه جهش 
و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس« جمع 
شده اس��ت و اين مايه اميدواري فراوان است؛ البته اين 
كميس��يون تالش خود را در تهران متمركز نكرده و در 

استان هاي مختلف هم كارهاي جدي انجام داده اند.
شافعي گفت: در گذش��ته و حال بحثي وجود دارد كه 
اتاق ايران جاي تجار و بازرگان هاست؛ براساس بررسي 
مس��تند بايد بگويم اتاق ايران ۷۰ ارزش افزوده متعلق 
كارگاه هاي از ۱۰ نفر به باال در اتاق ايران مستقر هستند؛ 
بخش صنعت سهم باالتري از تجارت در اتاق ايران دارد. 
در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزديك به ۸۵ درصد 
اشتغال در كشور از همين بنگاه هاي كوچك و متوسط 
ايجادش��ده و ۷۵ درص��د مالي��ات را بخش خصوصي 
پرداخت كرده است. اغلب اعضاي اتاق ايران در بخش 

توليد و صنعت فعال هستند.
او افزود: در مورد سياس��ت هاي اصل ۴۴، درباره نتيجه 
خصوصي س��ازي هيچ كس نه دول��ت و نه مجلس و نه 
بخش خصوصي راضي نيس��ت؛ اي��ن حاصل عملكرد 
هيات واگذاري بوده اس��ت. اگر تغيير جهت داده نشود 
نمي توانيم اميدوار باشيم كه تحول خاصي اتفاق افتد. به 
نظر مي رسد كه در هيات واگذاري منابع دولت در اختيار 
افرادي قرار مي گيرد كه بيشتر دولتي هستند و عكس آن 
قرار نمي گيرد و بايد براي اين مساله فكري اساسي شود.

به گفته ش��افعي، بيش از آنكه مشكل كمبود منابع 
مالي داش��ته باشيم، مش��كل تخصيص منابع مالي 
داريم و اين مشكل بزرگ تري است كه به اتالف منابع 
در كشور منجر مي شود. تالش هاي فراواني در حوزه 
صنعت ش��ده و دليل عدم موفقيت نبود نقشه راهي 
اس��ت كه مورد اقبال عمومي باش��د. در حال حاضر 
درباره واحدهاي صنعتي اگر بررسي دقيق تري داشته 

باشيم به نتيجه نامطلوبي مي رسيم.
شافعي ادامه داد: اگر توس��عه صنعتي در ايران اتفاق 
افتاده، مجموعه صنعت ايجادش��ده، ارزبر هستند يا 
ارزآور؛ در بسياري از موارد ارزبر هستيم و با چه سياستي 
اين توس��عه اتفاق افتاده اس��ت. آي��ا تكثرگرايي در 
واحدهاي توليدي نشانه توسعه است يا خير؟ در سال 
۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره برداري خودرو صادر كرده ايم؛ 
۳۲ تا مجوز هم داشته ايم كه جمع آن ۸۱ تا خواهد بود. 
كره جنوبي ۵ واحد خودروسازي دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان 

۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازي دارد.
بنابر آم��ار اعالم��ي او؛ در صنعت س��يمان ۷۳ مجوز 
بهره برداري در كش��ور صادر كرده اي��م و ۹۲ واحد در 
س��ال ۹۷ در حال تأسيس بوده كه نمي دانيم چند تا به 
بهره برداري رسيده اس��ت؛ يعني ۱۶۵ واحد سيمان و 

كره جنوبي ۱۰ واحد س��يمان دارد.  او افزود: در حوزه 
موتورسيكلت ۱۷۷ پروانه صادر كرده ايم و ۳۳ تا مجوز 
صادر كرده ايم. ۱۵ كشور از تركيه تا ژاپن كاًل ۸۲ واحد 
توليد موتورس��يكلت دارند. در رب گوجه فرنگي ۳۰۲ 
پروانه توليد داده ايم و ۳۹۸ واحد در حال مجوز گرفتن 
بودند يعني جمع��ا ۷۰۲ واحد و توليد گوجه فرنگي در 
كش��ور ۶ ميليون تن است و ۳۵۰۰ هزار تن تازه خوري 
مي شود.  بنابه اظهارات رييس اتاق ايران، اين وضعيت 
در صنعت ف��رش ماش��يني و خيل��ي از صنايع ديگر 
همين طور است. حرف من ندادن مجوز نيست ولي بايد 
اين اطالعات در اختيار سرمايه گذاران باشد و مشخص 
شود كه دولت در اين زمينه ها سياست تشويقي اعمال 

نكند. واحد توليدي نبايد به حمايت مالي معتاد شود. 

    معضالت 
در ادام��ه اين نشس��ت، س��يدعلي حس��يني، رييس 
كميسيون حمل ونقل و لجستيك اتاق ايران از مسائل 
و مش��كالت ح��وزه حمل ونقل كش��ور گفت: صنعت 
حمل ونقل ازجمله صنايعي است كه در ارتباط مستقيم 
با همه بخش هاي اقتصادي فعاليت مي كند و ش��رايط 
حاكم ب��ر آن اثرات قابل توجهي روي ب��ازار مي گذارد. 
بنابراين توجه به نيازهاي اين صنع��ت بايد در اولويت 
برنامه هاي اقتصادي و قانون گذاري كشور باشد. اهميت 
ناوگان حمل ونقل بر هيچ كس��ي پوشيده نيست و اين 
اهميت در دوره ش��يوع كرونا بر همگان معلوم شد كه 
حوزه حمل ونقل پيشران اقتصادي كشور است. بايد به 

مديريت واحد در مرزها توجه شود.
 بعد از آن آرش نجفي، رييس كميس��يون انرژي اتاق 
ايران گفت: يكي از مشكالت قوانيني است كه آيين نامه 
كارشناساني مي نويسند كه نظر بخش خصوصي  آن را ِ
را جويا نمي ش��وند و عماًل قان��ون را فاقد كارايي الزم 
مي كنند. نمونه آن ماده ۱۲ رفع موانع توليد است كه 
در تنظيم آيين نامه آن به نظر بخش خصوصي توجه 
نش��ده اس��ت و براي همين در اصالح الگوي مصرف 
ان��رژي موفق نبوده اي��م. البته در ح��وزه رگوالتوري 
از »كميس��يون ويژه جهش و رون��ق توليد و نظارت 
بر اج��راي اصل ۴۴ مجلس« تقدير و تش��كر كنيم و 
اميدواريم اين مسير به نتيجه است.بعد از آن محمود 
تواليي، رييس كميسيون ماليات و تأمين اجتماعي 
اتاق ايران از مش��كالت تحميل شده توسط نظام اخذ 
ماليات ب��ر بنگاه هاي خصوصي گفت كه بيش��ترين 
ماليات ب��ر بخش خصوصي تأمين مي ش��ود و اجازه 
نمي دهد بنگاه ها بزرگ تر شود. قانون سرمايه گذاري 
بر س��رمايه گذار خارجي اعمال نمي شود و اين مانع 
سرمايه گذاري شده است و اميدواريم اين موارد بررسي 

شود كه نتيجه آن جهش و رونق توليد خواهد بود.

    مشكالتي كه راه فعاالن اقتصادي را 
سد كرده

در ادامه ش��مس الدين حس��يني،عضو كميس��يون 
ويژه جه��ش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ 
مجلس گفت براي نظارت ب��ر قوانين مربوط به حوزه 
جهش توليد به كمك اتاق نياز داريم. مابايد از دانش و 
تجارب اتاق استفاده كنيم. در حوزه قانون تأمين مالي 
و برنامه هفتم توسعه هم به كمك اتاق ايران نياز داريم و 
اميدواريم اتاق ايران در اين زمينه اهتمام الزم را داشته 
باشد. بعد از آن توحيد صدرنژاد، گفت وقتي شوراي 
رقابت حوزه اي را انحصاري تش��خيص داد و تصويب 
شد كه بايد درآن حوزه نهاد تنظيم گر تشكيل شود، 
دولت مكلف اس��ت ظرف سه ماه اقدام قانوني الزم را 
انجام دهد. از طرفي به موجب م��اده ۶۳ قانون اصل 
۴۴ تصميمات ش��وراي رقابت ظرف م��دت ۲۰ روز 
قطعي و الزم االجرا بوده و حتي در خود شوراي رقابت 
قابل برگرداندن نيس��ت. ش��وراي رقابت در جلسه 
۴۷۲ مناسبات بازار پس��ماند و بازيافت را انحصاري 
تشخيص داد و اساس��نامه نهاد تنظيم گر اين حوزه 
را تصويب كرد. در جلس��ه ۴۷۴ مناس��بات صنعت 
برق، گاز و پتروشيمي را انحصاري را تشخيص شد و 
اساسنامه نهاد تنظيم كرد را امضا كرد؛ هر دو مورد بايد 
در انتهاي آذرماه ۱۴۰۰ بايد اجرايي نمي شد كه هنوز 
در دستور كميس��يون تخصصي دولت قرار نگرفته 
است. خواسته ما اين اس��ت كه اين در قالب طرح در 
كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي 
اصل ۴۴ مجلس پيش برود. سادينا آبايي، نايب رييس 
كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران 
از اهميت قوانين حوزه جهش توليد گفت كه بايد اين 
قوانين به چند پرسش پاسخ دهد كه قرار است در چه 
حوزه اي و چه كاري انجام دهد؟ قرار است قانون جهش 
توليد مي خواهد در چه حوزه اي تحول ايجاد كند و ما 
اص��اًل در چه حوزه اي توان جه��ش داريم و آيا منابع و 
منافع ملي پاسخگوي اين مساله است يا خير؟ مجلس 
باي��د بر رفتار دولت در حوزه اج��راي قوانين نظارت 
داشته باشد تا بتوانيم همگام با تحوالت دنيا در حوزه 
توليد و صنعت پي��ش برويم. در ادامه عبداله مهاجر 
دارابي، رييس اتاق س��اري و جمشيد برزگر، رييس 
كميس��يون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق 
ايران گفت كه بايد طرح تأمين مالي و جهش توليد 

وضعيت و فضايي كسب وكار را بهبود بخشد.

    نمايندگان مجلس چه گفتند؟
در بخش دوم نشست محسن زنگنه، عضو كميسيون 
ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ 
مجلس گفت: ما در كميسيون مسائل مربوط با بخش 

خصوصي را با حساسيت بيشتري پيگيري مي كنيم 
و اين اس��تراتژي و راهبرد ش��عاري نيست و چاره اي 
جز حمايت از بخش توليد نداريم. بخش��ي از قوانين 
با حمايت از توليد تناقض و تض��اد دارد اما براي حل 
مسائل بايد به ظرفيت اتاق ايران توجه كنيم. بخشي 
از اقتصاد كش��ور، عضو اتاق ايران هستند. اين جمع 
منابع مالي هم در اختيار دارد و به جاهاي تصميم گير 
دسترس��ي دارند؛ البته نظام حكمران��ي مانع بزرگ 
شدن واحدهاي اقتصادي است. اتاق با اين ظرفيت ها 
بايد براي خود تكليفي را مشخص كند؛ چرا نبايد بانك 
اطالعاتي بنگاه هاي اقتصادي و كس��ب وكارها را اتاق 
ايران تهيه كرده و در اختيار مجلس و فعال اقتصادي 
ق��رار دهد. اين حداقل انتظار از اتاق بازرگاني اس��ت؛ 
اتاق ايران وب سايتي داشته باشد و فعاالن اقتصادي 
براساس اطالعات و دانش رشته شغلي خود را انتخاب 
كند و درنهايت باعث تعدد مجوز در يك حوزه نباشد. 
اولويت هاي سرمايه گذاري را چه كسي بايد مشخص 
كند؟ اين كار وزير صنعت، معدن و تجارت نيست. اگر 
فردا برجام امضا ش��ود، ما براس��اس چه اولويتي بايد 
كار كنيم؟ جاهايي خود ما به دولت انتقاد مي كنيم و 

جاهايي خود باعث انحصار مي شويم.
مه��دي طغياني، نماين��ده مجلس گف��ت: خيلي از 
مسائل كلي درباره اصل ۴۴ قانون اساسي باقي مانده، 
واگذاري ها آن طور كه بايد انجام نشده و خيلي وقت ها 
از چاله ب��ه چ��اه افتاده ايم؛ ش��ركت هاي از دولت به 
خصولتي ها واگذارشده و اين وضعيت مناسبي نيست. 
ما به همفكري اتاق ايران در اين زمينه نياز داريم، اما 
ابزارها و پيشنهادها معطوف به اختيارات مجلس باشد.

در ادامه يكي از ديگر از اعضاي كميسيون ويژه جهش 
و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس گفت: 
بايد از توليدكنندگاني كه در ش��رايط تحريم و موانع 
موجود در حوزه كسب وكار كار قانوني انجام مي دهند، 
تقدير كرد. ما در مجلس تالش كرديم كه نرخ ماليات 
بنگاه هاي توليد ۵ درصد كمتر شود و سعي مي كنيم 
ك��ه ماليات از حوزه توليد به س��مت مصرف برود و 
باي��د بتوانيم توليد را از اي��ن وضعيت نجات دهيم. 
بايد صنعت را استهالك ماش��ين ها نجات دهيم و 
صنعت ما در آينده از اين زمينه آسيب خواهد ديد. 
بايد با حضور در بازار جهاني اين مش��كالت را حل 
كنيم و تالش ما در كميسيون هم همين است. البته 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي نمي تواند 
جاي دولت بنشيند و نمي تواند در سياست گذاري 
كالن دخالت كند. اولويت گذاري س��رمايه گذاري 
بايد توس��ط دولت تهيه شود كه متأس��فانه انجام 
نمي شود. خيلي وقت ها خود مجوزها رانت زاست. 

بايد رانت زايي را از قوانين و مقررات حذف كنيم.

خبراخبار
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مكاتبه با سران قوا براي پرداخت 
مطالبات واردكنندگان نهاده ها

رييس اتاق بازرگاني ايران با ارسال نامه به روساي 
قوا خواستار پرداخت مطالبات ارزي ۲۶۰ ميليون 
يورويي واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور شد. در 
جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
در دهم مرداد ماه س��ال ج��اري نماينده اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران خواستار 
پيگيري مش��كل ۲۰ شركتي ش��د كه نهاده هاي 
وارداتي ب��ا ارز ترجيحي را بدون دريافت ارز توزيع 
كرده اما با گذشت بيش از سه ماه هنوز بدهي ارزي 
آنها از سوي دولت تس��ويه نشده است.  در همين 
راستا غالمحسين ش��افعي رييس اتاق بازرگاني 
ايران با ارسال نامه به روساي قوا خواستار پرداخت 
مطالبات ارزي ۲۶۰ ميليون يورويي واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ش��د.  گفتني است؛ در متن 
نامه اي كه از سوي غالمحسين شافعي رييس اتاق 
بازرگاني ايران و دبير ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي به روس��اي قواي سه گانه آمده 
اس��ت: پيرو نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ضمن ارسال 
درخواست اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران به استحضار مي رس��اند بيش از ۲۶۰ 
ميليون يورو نهاده دامي توسط ۲۰ شركت بخش 
خصوصي به دس��تور وزارت جهاد كشاورزي و در 
راستاي كاهش التهابات ناشي از تصميم ارزشمند 
دول��ت محترم در اص��الح نظام ارزي ب��ه نرخ ارز 
ترجيحي تحويل واحدهاي توليدي معرفي شده 
توسط وزارت جهاد گرديده است. مزيد استحضار 
اينكه بنا بر گزارش��ات دريافتي مق��رر بود ارز اين 
محموله ها حداكثر طي ۷۲ ساعت از زمان تحويل 
تأمين و به اين شركت ها پرداخت گردد. متأسفانه 
با وجود گذشت ۹۰ روز از تاريخ آن و پيگيري هاي 
مكرر كماكان مش��كل مطالبات اين ش��ركت ها 
الينحل مانده اس��ت. تصديق خواهيد فرمود كه 
عدم انجام تعهدات دولت به بخش خصوصي آثار و 
خسارات جبران ناپذيري براي اعتماد عمومي در پي 
داشته لذا از جنابعالي استدعا دارد دستور فرماييد 
نسبت به رس��يدگي و تأمين مطالبات اين بخش 

دستور اقدام عاجل مبذول فرماييد.

افتتاح وكلنگ زني ۷۲ پروژه
در مناطق آزاد در هفته دولت

همزم��ان ب��ا هفت��ه دول��ت، ف��از دوم افتتاح و 
كلنگ زني ۷۱ پروژه س��رمايه گذاري صنعتي و 
عمراني در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور، 
چهارشنبه )۹ شهريورماه( به صورت همزمان و 
با فرمان رييس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس 
آغاز خواهد شد. به گزارش روابط عمومي و امور 
بين الملل دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتصادي، مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
كش��ور در خرداد ماه س��ال جاري شاهد اجراي 
بيش از ۶۱ هزار ميليارد ريال س��رمايه گذاري و 
افتتاح ۸۲ پروژه صنعتي، عمراني و كشاورزي در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور بودند و حاال 
به مناس��بت هفته دولت براي دومين بار افتتاح 
و كلنگ زني همزمان ۷۱ پروژه س��رمايه گذاري 
صنعتي و عمراني در اين مناطق انجام مي شود. 
در فاز دوم افتتاح پروژه ها در دولت سيزدهم، ۴ 
منطقه آزاد تجاري � صنعتي )كيش، ارس، انزلي 
و اروند( و ۵ منطقه ويژه اقتصادي )انرژي پارس، 
سهالن، ارگ جديد بم، پتروشيمي و لرستان( با 
مجموع سرمايه گذاري يك ميليون و ۱۸۰ هزار 
ميليارد ريال به صورت همزمان افتتاح يا كلنگ 
زني مي ش��وند. بهره برداري از ۵۱ پروژه با ارزش 
بيش از ۶۳ هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي براي 
۱۷ هزار و ۷۴۱ نفر اس��ت كه از اين تعداد براي 
پنج هزار و ۷۴۳ نفر به صورت مستقيم و ۱۱ هزار 
و ۹۹۸ نفر به صورت غيرمس��تقيم اش��تغالزايي 
ايجاد مي شود. همچنين از مجموع ۲۰ پروژه اي 
كه در مناط��ق آزاد )ارس و انزلي( و مناطق ويژه 
اقتصادي )انرژي پارس، سهالن و لرستان( كلنگ 
زني مي ش��ود، براي ۲ هزار و ۸۰۶ نفر به صورت 
مس��تقيم و براي ۲ هزار و ۴۸۹ نفر اش��تغالزايي 

غيرمستقيم را به همراه خواهد داشت.

تركيه 4 برابر ايران صادرات 
دارد عربستان  8  برابر

 نماينده اس��بق مجلس هشدار داد كه سهم ايران 
از تجارت جهاني روند كاهش��ي را تجربه مي كند. 
داريوش قنبري گفت: هر چند دولت معتقد است 
كه آمار صادرات ايران، در حوزه غيرنفتي رشد قابل 
توجهي را تجربه كرده و استناد به اين آمار را نشانه 
موفقيت مي داند، اما وقتي قياسي با ميزان صادرات 
ساير كشورها صورت مي گيرد، متوجه مي شويم كه 
ايران در اين حوزه با عقب ماندگي آش��كار روبه رو 
است. قنبري مي گويد: برآوردها نشان مي دهد سال 
۲۰۲۱ ميزان ص��ادرات غيرنفتي ايران به نزديك 
۵۰ ميليارد دالر رس��يد كه هر چند از نظر ارزشي 
افزايش داشت اما در قياس با كشورهاي همسايه، 
حتي كش��ورهاي غيرنفتي مي ت��وان دريافت كه 
اقتصاد ايران در حال كوچك ش��دن است و سهم 
تجارت ايران با كاهش روبه رو شده است. كشوري 
چون عربستان س��عودي در شرايط كنوني ماهانه 
۳۵ ميليارد دالر نفت ص��ادر مي كند در حالي كه 
آمارهاي صادرات نفت ما به دليل تحريم ها چندان 
چشمگير نيست. تركيه با وجود تورم بسيار بااليي 
كه دارد، داراي وضعيت اقتصادي به  مراتب بهتري 
از ايران است به گونه اي كه اين كشور در سال ۲۰۲۱ 
بيش از ۲۰۰ ميليارد دالر درآمد ارزي از محلي جز 

درآمدهاي توريستي به دست آورده است. 

تالش براي توسعه تجارت
در غرب آفريقا 

نمايندگان بخش هاي خصوصي جمهوري اسالمي 
ايران و جمهوري مالي ب��ا توجه به ظرفيت هاي دو 
كشور و نظر مساعد دولت ها، بر تالش و همكاري براي 
توسعه تجارت دوجانبه در غرب آفريقا تأكيد كردند. 
نايب رييس اتاق ايران در جريان س��فر به جمهوري 
مالي و غرب آفريقا، با رييس اتاق بازرگاني مالي ديدار 
و گفت وگو كرد.حسين س��الح ورزي در ديدار با 
يوسف بسيلي، رييس اتاق بازرگاني مالي ضمن 
بررس��ي ظرفيت هاي همكاري بخش خصوصي 
دو كشور، به تش��ريح موانع موجود و راهكارهاي 

توسعه تجاري و اقتصادي دوجانبه پرداخت.
او با اش��اره به ظرفيت هاي مختلف بخش خصوصي 
ايران و جايگاه و قدم��ت اتاق ايران، گفت: تجربيات، 
تخصص و دانش انباش��ته در مجموعه ات��اق ايران، 
امكان بي بديلي براي توسعه روابط با بخش خصوصي 
جمهوري مالي اس��ت. نايب رييس اتاق ايران در اين 
مالقات از عزم جدي دولت جمهوري اس��المي ايران 
براي توسعه همكاري هاي اقتصاد با آفريقا و ضرورت 
حض��ور بخش خصوص��ي در اين ميدان خب��ر داد و 
گفت: قاره آفريقا هميشه در رأس برنامه هاي توسعه 
اقتصادي و تجارت خارجي ايران قرار داش��ته است 
و دولت و اتاق ايران همواره در جس��ت وجوي يافتن 
زمينه ها و راهكارهاي توليد مناس��بات با كشورهاي 
قاره آفريقا بوده اند. به گفته سالح ورزي، در اين ميان 
توسعه همكاري اقتصادي با جمهوري مالي از اهميت 
ويژه اي برخوردار بوده اس��ت. او با تش��ريح تجربه و 
تخصص شركت ها و سنديكاهاي ايراني، تصريح كرد: 
صنعتگران و متخصصان ايران در حوزه هاي زيرساخت 
و خدمات فني و مهندسي، نصب و راه اندازي خطوط 
توليد صنعتي، س��يمان، مصالح ساختماني، معدن، 
دارو، تجهيزات پزشكي و ماش��ين آالت كشاورزي، 
حرف هاي زيادي براي گفت��ن دارند و اتاق بازرگاني 
مالي مي تواند زمينه الزم براي به هم رساني و استفاده 
از اين ظرفيت ها براي كمك به توسعه جمهوري مالي 
را فراهم آورد. سالح ورزي تأكيد كرد: با توجه به عزم 
و عالقه جدي و سياست مساعد دولت هاي دو كشور، 
در صورت توافق ش��ركت هاي بخش خصوصي براي 
توسعه همكاري ها، امكان مبادالت تجاري با استفاده 
از سازوكار تهاتر فراهم است. يوسف بسيلي، رييس 
اتاق بازرگاني جمهوري مالي نيز در اين ديدار ضمن 
ابراز خوش��حالي از حضور هيات ايراني در اين اتاق 
و انجام اين مالقات، از امكان اس��تفاده از ظرفيت و 
تجربه شركت هاي ايراني به خصوص در حوزه هاي 
خدمات فني و مهندس��ي، راه س��ازي، انبوه سازي 
مسكن، نساجي، ماشين آالت كشاورزي، تجهيزات 
پزشكي و دارايي و مصالح ساختمان استقبال كرد.

مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
مركزيتشريحكرد

تشريح خدمات راهداري 
استان مركزي در ايام اربعين

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي مركزي اقدامات 
انجام ش��ده و برنامه هاي هدف براي تسهيل سفرهاي 
اربعين در اين اس��تان را تشريح كرد. مهرداد جهاني، با 
اشاره به اهميت راه هاي اس��تان مركزي در سفرهاي 
ايام اربعين حسيني اظهار كرد: از اوايل مرداد ماه سال 
جاري ارتقاي ايمني در مسيرهاي منتهي به مرز مهران 
در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. وي افزود: به منظور 
برنامه ريزي دقيق براي اجراي طرح هاي مورد نظر در 
اين ايام، محورهاي آزادراهي »ساوه – همدان«، »ساوه 
- تهران« و »ساوه - س��لفچگان« و محورهاي »اراك 
- سلفچگان«، »اراك - توره - بروجرد« و »اراك - توره - 
مالير« به عنوان مسيرهاي درجه اول و محورهاي قديم 
»ساوه - تهران« و »ساوه - همدان« و محور »دليجان 
- محالت - خمين - اليگودرز« به عنوان مس��يرهاي 
درجه دوم سفرهاي اربعين تعيين شده است كه همگي 
منتهي به مرز مهران هستند. مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان مركزي تصريح كرد: با توجه به حجم 
باالي ترافيك پيش بيني شده در شبكه راه هاي استان 
در ايام پيك سفرهاي اربعين، اقدامات راهداري نهايتًا 
تا بيستم شهريور ماه تداوم خواهد داشت تا تداخلي در 
ترافيك راه ها ايجاد نشود. جهاني فراهم ساختن مسيري 
ايمن براي تردد زائران را مهم ترين اولويت عنوان كرد و 
گفت: آشكارسازي، ايمن سازي نقاط پرتگاهي و مستعد 
حادثه، ارتقاي روشنايي، نصب انواع تابلو و عالئم ايمني، 
نصب و تعمير حفاظ هاي ايمني شامل گاردريل، هند ريل 
و نيوجرسي و ايمن سازي تقاطع هاي همسطح از جمله 
اقداماتي است كه با اولويت ويژه در مسيرهاي عبوري 

زائران توسط راهداران سطح استان در حال اجراست.
وي ادامه داد: يكي ديگر از مهم ترين و ش��اخص ترين 
اقدامات پيش بيني شده اجراي طرح »پويش همراهان 
سفر ايمن« است كه با توجه به تجربه موفق اجراي اين 
طرح در ايام نوروز در راستاي كاهش تصادفات رانندگي، 
پويش همراهان سفر ايمن در ايام اربعين با محتوايي 
ويژه از تاريخ ۱۵ الي ۳۱ ش��هريور ماه به مدت ۱۶ روز 
متوالي ميزبان زائران بارگاه ملكوتي حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع( اس��ت. مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اس��تان مركزي عنوان كرد: هدف از اجراي 
اين طرح عالوه بر اقدامات فرهنگي، آموزش نكات 
ايمني، ارايه هشدارهاي الزم در خصوص رانندگي 
ايمن، ارتقاي فرهنگ رانندگي ايمن، آموزش نحوه 
رانندگي در ش��رايط مختلف جوي، آموزش نحوه 
رانندگ��ي در انواع جاده هاي برون ش��هري، اجراي 
برنامه هاي هنري شامل نمايش هايي با محتواي تبيين 
فرهنگ عاشورايي و پياده روي اربعين، مداحي و ارايه 
محتواهايي به مناسبت ايام محرم و صفر، استقبال و 

پذيرايي از زائران و برنامه هاي مختلف خواهد بود.

درنشسترييساتاقايرانبانمايندگانمجلسمطرحشد

انتقاد از تكثرگرايي در توليد

سخنگويوزارتصمتازاحتمالابالغآييننامهوارداتخودرودرهفتهدولتخبرداد

سيگنال صمت براي افزايش قيمت خودرو 
جزييات آيين نامه اجرايي واردات خ��ودرو به زودي 
يعني ظرف يك هفته آينده رسانه اي خواهد شد. اين 
را سخنگوي وزارت صمت گفت. هدف گذاري واردات 
خودرو براي دهك هاي پايين است و تا ۲۰ هزار دالر 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت. همچنين به گفته قاليباف 
براي واردات با خودروس��از هايي همچون تويوتا ژاپن 
و همچنين ش��ركت هاي خودروساز آلماني، چيني و 
هندي مذاكراتي شده اس��ت. البته اين مقام مسوول 
در وزارت صمت، در نشستي كه با خبرنگاران داشت: 
س��يگنال افزايش قيمت خودرو را به ب��ازار داد. او در 
اظهاراتي گفت كه تحريم ها ۲۰ تا ۲۵ درصد هزينه هاي 
توليد را افزايش مي دهد زيرا بر هزينه هاي حمل و نقل 
و هزينه هاي مالي تأثي��ر دارد. بنابراين در مورد تمام 
توليدات از جمله خودرو اگر تحريم ها لغو شود تا ۲۵ 
درصد مي تواند هزينه هاي توليد را كاهش دهد؛ البته 
بايد تورم ۴۰ درصدي را نيز در نظر داش��ت و لذا با لغو 
تحريم خودرو ارزان نمي شود. همچنين به گفته او، لغو 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي در پروسه تصميم گيري 
قرار داشته و توسط وزارت صمت در حال بررسي است.

    جزييات واردات خودرو
اميد قاليباف در نشست خبري در مورد گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس از فوالد مباركه، اظهار كرد: صرف نظر از 
اينكه تخلف در فوالد مباركه چقدر بوده است، سياست ما 
در وزارت صمت اين است كه حتي يك ريال تخلف صورت 
نگيرد. از قوه قضاييه نيز خواس��ته ايم ت��ا به اين موضوع 
رسيدگي كنند تا آنچه كه تخلف واقعي و مشخص بوده، 
محرز شود. سخنگوي وزارت صمت افزود: نكته قابل توجه 
آنكه ۵۷ هزار ميليارد تومان از تخلف ياد شده، مربوط به 
فروش فوالد زير قيمت بوده و ممكن است اين مساله بر 
اساس سياستي كه دولت قبل در مورد آن تصميم گرفته 
انجام شده باش��د؛ بنابراين ممكن است اين مرد تخلف 
باشد يا اينكه تخلف نبوده باشد. بنابراين تشخيص همه 
اين موارد بر عهده قوه قضاييه است. وي ادامه داد: آنچه 
در مورد فوالد مباركه در دوره جديد رخ داده رش��د ۱۰ 
درصدي توليد و تغيير افراد و اصالح فرايندها بوده است 
و شايد در بدنه مديريتي فوالد مباركه بيش از ۵۰ درصد 
تغيير رخ داده اس��ت. همچنين يكي از دستاوردهاي ما 
اصالح فرايندها و لغو قيمت گذاري دس��توري در فوالد 

مباركه بوده اس��ت؛ يعن��ي هيچ دس��توري در رابطه با 
قيمت گذاري نداده ايم. قاليباف افزود: بايد يك جو آرامي 
براي رسيدگي به تحقيق و تفحص مجلس درباره فوالد 
مباركه به وجودآيد تا ق��وه قضاييه بتواند در يك فضاي 
منطقي به اين گزارش رس��يدگي كند. فوالد ذينفعان 
بس��يار دارد و ممكن اس��ت برخي خبرهاي نادرست يا 
درست اعالم شود و لذا نبايد بزرگنمايي و كوچك سازي 
در مورد اين مساله صورت گيرد. سخنگوي وزارت صمت 
در رابطه با واردات ل��وازم خانگي، گفت: ممنوعيت لغو 
واردات لوازم خانگي در پروسه تصميم گيري قرار داشته 
و توسط وزارت صمت در حال بررسي است. وي در مورد 
ايين نامه واردات خودرو نيز با بيان اينكه ايين نامه احتمااًل 
در هفته دولت ابالغ مي ش��ود و در ادام��ه هم به مرحله 
اجرا خواهد رس��يد، اظهار كرد: بر اساس اين آيين نامه 
س��قف واردات خودرو ۲۰ ه��زار دالر خواهد بود، ضمن 
اينكه خودروهاي وارداتي بايد استانداردهاي ۸۵ گانه را 
گذرانده باشند. قاليباف با بيان اينكه خودروهاي اقتصادي 
در سطح جهاني ۵۰ درصد تقاضا را تشكيل مي دهند، به 
نحوه تأمين ارز واردات خودرو اش��اره كرد و گفت: بانك 

مركزي معموال مخالفت هايي دارد، اما نكته ما تصويب 
آيين نامه واردات است كه اين مهم انجام شده است. وي 
درباره زمان برگزاري س��ومين مرحله قرعه كشي اظهار 
كرد: در اين رابطه اقداماتي در دس��ت انجام است و توان 
خودروسازان براي عرضه در حال بررسي است. احتمااًل 
سومين دوره ثبت نام و قرعه كش��ي خودرو در نيمه اول 
شهريورماه انجام ش��ود. قاليباف در مورد لغو تحريم ها 
نيز گفت: تحريم ها ۲۰ ت��ا ۲۵ درصد هزينه هاي توليد 
را افزايش مي دهد زيرا بر روي هزينه هاي حمل و نقل و 
هزينه هاي مالي تأثير دارد. بنابراين در مورد تمام توليدات 
از جمله خودرو اگر تحريم ها لغو ش��ود ت��ا ۲۵ درصد 
مي تواند هزينه هاي توليد را كاهش دهد؛ البته بايد تورم 
۴۰ درصدي را نيز در نظر داشت و لذا با لغو تحريم خودرو 
ارزان نمي شود. سخنگوي وزارت صمت تصريح كرد: 
مشكل ما در صنعت خودرو كيفيت بوده كه اين مساله 
ناشي از پلتفرم و بن سازه است بنابراين در ميان مدت 
بايد به سمت پوست اندازي پلتفرمي حركت كنيم كه 
بر اساس گفته وزير صمت پلتفرم خودروي اقتصادي 

كشور تا شهريور سال آينده توليد مي شود.
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خبرروز

۵۶  نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ۵۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۳ هزار و ۵۰۵ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۲۲۷ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۷۲۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۱۳ 
هزار و ۹۲۸ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۲۴۹ هزار و ۴۵۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۳۱۱ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۱۰۶ شهرستان 
در وضعيت قرمز، ۱۵۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۷۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۳ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

ادامهازصفحهاول

 والدين كنترل گر 
نباشيم

به طور خالصه مي ت��وان گفت زماني كه والدين 
كنترل افراطي در امور فرزندشان داشته باشند، 
والد كنترل گر محس��وب مي ش��وند اما اگر اين 
كنترل در حد بهينه و با در نظر گرفتن استقالل 

فرزند باشد، نظارت والد مطرح است.
از س��وي ديگر كنترل گ��ري والدي��ن منجر به 
احس��اس گناه، ش��رم و ناامي��دي در كودكان و 
نوجوانان مي ش��ود و هر يك از اين احساس��ات 
منفي توانايي انجام هرگونه عملي را در آنها كاهش 
خواهد داد و به نوعي درماندگي آموخته شده را در 
آنها ايجاد مي كند. والدين كنترل گر جاي فرزندان 
خود تصميم مي گيرند و برنامه ريزي مي كنند و 
ما شاهد ثبت نام كودكان و نوجوانان در رده هاي 
متعدد علمي، تفريحي و موس��يقي در تابستان 
هس��تيم درحالي كه خود آنها هيچ رغبتي براي 
حضور در اين كالس هاي آموزش��ي ندارند. والد 
كنترل گر اجازه نمي دهد فرزندش استقالل پيدا 
كند و بدون شك براي كودك فقط يك راه وجود 
دارد آن هم راهي كه والدين او انتخاب كردند. او 
در آينده هيچ وقت نمي تواند راه هاي مختلف را 
انتخاب و به چالش بكشد چون او انتخاب كردن 
را ياد نگرفته اس��ت. درنتيجه، والدي��ن در اين 
ش��يوه تربيتي عماًل خالقيت و تفكر واگرا را در 
فرزندشان نابود مي كنند. عدم مسووليت پذيري 
و پرخاشگري يكي ديگر از تأثيرات منفي داشتن 
والد كنترل گر اس��ت. در واقع به دليل عهده دار 
شدن امور از سوي والدين، عدم مسووليت پذيري 
در فرزندان شكل خواهد گرفت و به مرور استقالل 
كودك و نوجوان از بين خواهد رفت. كنترل گري 
در روابط بين فردي هم موثر اس��ت. وقتي فرزند 
شما فش��ار بيش ازاندازه را تحمل نمايد به عامل 
آن، توج��ه خود را معطوف نموده و نس��بت به او 
پرخاشگري خواهد كرد. كنترل بيش ازحد، در 
امر دوست يابي فرزندان شما نيز خلل ايجاد كرده 
و از او يك فرد منزوي خواهد س��اخت؛ انساني 
كه به دليل سبك فرزند پروري نادرست دچار 
مشكل در ايجاد رابطه مثبت با ديگران خواهد 
شد و حمايت هاي اجتماعي را از دست خواهد 
داد. سبب مي گردد فرزندمان نتواند از احساسات 
خود به ما بگويد ترس از بازخورد والدين است. 
درمان هيجان مدار بين فردي س��بب خواهد 
شد تا كودك و نوجوان به راحتي بتواند در سايه 
امنيت فضاي مش��اوره از فكر و احساس و رفتار 
خود به والدينش بگويد و والدين هم بايد بتوانند 
اعالم نياز او را ميان احساسات و افكار و رفتار او 
دريافت كنند. به نظر مي رسد والدين مي خواهند 
بهترين نوع تربيت را براي فرزندشان اعمال كنند 
و فرزندان هم مي خواهند براي والدين بهترين 
فرزند باشند، آنچه اين ميان رابطه را مختل كرده 

حلقه ارتباطي بين والد و فرزند است.

رويداد

باكشتبرنجدرمناطقكمآبهمچونخشخاشبرخوردشود

معاون دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست با اشاره به 
تغيير اقليم در مناطق زاگرس نسبت به انتقال آب در اين 
شرايط هشدار داد. تورج فتحي با اشاره به وضعيت كمبود 
آب در مناطق پرآبي مانند ش��هركرد، اظهار كرد: در اين 
باره بايد مسووالن آب منطقه اي پاسخ گو باشند كه دليل 
قطعي آب در طول يك هفته، جيره بندي يا محدوديت آن 
چيست. با اين حال يكي از معضالت ما در مناطقي مانند 
چهار محال و بختياري، تأمين آب ش��رب براي مناطق 
جمعيتي استان مانند ش��هركرد، بروجن و… است. او 
افزود: يكي از مش��كالت ما در سرشاخه رودخانه كارون 
در استان چهار محال و بختياري و انتقال آن به حوزه هاي 
ديگر است. مهم ترين سرشاخه كه رودخانه كارون را شكل 
مي دهد، رودخانه كوهرنگ است كه مهم ترين سرشاخه 
اصلي كارون است و رودكارون را در سرمنشأ اصلي خود 
تشكيل مي دهد. همچنين انتقال آب از سرشاخه اصلي 
كارون از دهه ۳۰ آغاز و از چشمه كوهرنگ به زاينده رود 
اجرايي شد. موضوع مهم تر قبل از انتقال آب، كم آب شدن 
حوضه كارون به واسطه تغيير اقليم است. در واقع تغيير 
اقليم موجب ش��ده تا رودخانه هاي دايم كه سرچشمه 

كارون هستند تبديل به رودخانه هاي فصلي شوند.

   كاهش سه برابري
 دبي آب چشمه كوهرنگ

فتحي بيان كرد: مهم ترين منب��ع رودخانه كوهرنگ، 
چشمه كوهرنگ اس��ت، دبي آب خروجي اين چشمه 
در س��ال ۱۳۵۲ توسط يكي از اس��اتيد دانشگاه شيراز 
اندازه گيري شد در آن سال ۳۶۰ هزار ليتر بر دقيقه دبي 
داشت، در سال آبي ۱۳۹۸ و فروردين ماه كه پرآب ترين 
ماه سال است، دبي اين چشمه ۱۱۰ هزار ليتر بر دقيقه بود 
كه در طي اين ۴۶ سال تقريبا ۳ برابر كاهش داشته است.

   هيچ برفي روي زردكوه نيست
او ادامه داد: كوه زردكوه كه يكي از قله هاي بلند ايران با 

ارتفاع ۴ هزار و ۱۰۰ متر است، در دهه ۵۰ ارتفاع برف 
در آن به نزديك هفت متر مي رسيد و همين برف بود 
كه در طول سال آب چشمه كوهرنگ را تأمين مي كرد، 
اين چشمه كارستيك بوده و از ذوب شدن آب برف ها، 
آب اين چشمه تأمين مي شد. حال طي اين چندسال 
به زور ارتفاع برف در زردكوه به ۲ متر و حتي يك و نيم 
متر مي رسد كه حتي پس از دوماه اين برف كامال آب 
مي ش��ود. در حال حاضر هم كه در پنجمين ماه سال 
هس��تيم هيچ برفي در آنجا وجود ندارد اين در حالي 
اس��ت كه در دهه ۵۰ ما در طول همه ماه هاي س��ال 
هميشه شاهد برف در زردكوه بوديم. اين برف در طول 

سال آب مي شد و چشمه كوهرنگ را تغذيه مي كرد.

   چشمه ها از برف هاي زردكوه
 تغذيه مي كردند

فتحي گفت: در اين حوضه تنها چش��مه كوهرنگ 
نيس��ت كه از برف هاي زردكوه تغذيه مي كند، بلكه 
چشمه هايي مانند مرواريد، صمصامي، رستم و… 
هم هستند كه دبي آنها نيز نسبت به ۴۶ سال قبل افت 
كرده اس��ت. ما ميزان دبي چشمه هاي حوضه آبريز 
كارون در استان چهارمحال و بختياري را در دهه ها 
۵۰.۶۰، ۷۰.۸۰ و ۹۰ بررس��ي كرديم و آنها را بر روي 
نمودار برديم كه متأسفانه شيب اين نمودار منفي بود.

   لزوم  عدم انتقال آب در شرايط تغيير اقليم
فتحي بيان كرد: وقتي نظام بارش ها تغيير مي كند و 
آورده آبي كم مي ش��ود، بايد بر اساس اين آورده كم 
برنامه ريزي كنيم، ميزان آب در دسترس و تجديدپذير 
ما كاهش پيدا كرده و در س��ال هاي آينده نيز بازهم 
كاهش پيدا مي كند. بنابراين در اين شرايط نمي توان 
به طور مثال براي زمين هاي كشاورزي حوضه زاينده 
رود و زمين هاي زير كشت برنج آن آب از كارون آورد.

   افزايش بيش از ۲۵ برابري 
زمين هاي زير كشت برنج در اصفهان

او افزود: در س��ال زراعي ۱۳۵۸ زمين هاي زير كشت 
برنج در محدوده لنجان و سده در محدوده زاينده رود 
به زحمت به ۹۰۰ هكتار مي رس��يد، چهل سال بعد و 
در س��ال زراعي ۱۳۹۸ زمين هاي زراعي حوضه آبريز 
زاينده رود به ۲۰ هزار هكتار رس��يد و بيش از ۲۵ برابر 
زمين هاي زير كشت برنج اضافه شده است. اين موضوع 
جاي سوال دارد و بايد پرس��يد، چرا در منطقه اي كه 
خشك است و خشكس��الي يك پديده شناخته شده 
است و در منطقه اي كه از قرون گذشته هميشه بر سر 
آب تعارض و اختالف وجود داش��ته و همين اختالف 
موجب ش��ده تا كس��ي همچون ش��يخ بهايي كه از 
دانشمندان عصر صفوي بود براي مصرف آب اين منطقه 
حق آبه تعيين كرده و براي آن سند تنظيم كند تا بتوانند 
اين تعارض ها را مديريت كنند،اين اقدام رخ داده است؟

   به جاي انتقال آب
الگوي كشاورزي را بايد تغيير داد

اين مقام سازمان محيط زيست در ادامه با بيان اينكه از 
مبدأيي كه اكنون مردم آن دچار كمبود آب حتي براي 
شرب خود دچار شده اند نبايد آب را منتقل كرد، گفت: 
متأسفانه افرادي كه اصرار به انتقال آب دارند، اصرار 
بيهوده و غير كارشناسي دارند. به جاي آن بايد الگوي 
كشاورزي را در اين حوضه آبريز تغيير دهند و كشت 
محصوالتي مانند برنج، چنار، يونجه و محصوالت آب بر 
را كنار گذاشته تا ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جويي 
شود. اگر در بخش كش��اورزي حوضه زاينده رود اين 
ميزان آب صرفه جويي شود بيش از ۶۰۰ ميليون متر 
مكعب آب مازاد پيدا مي كنيم. دولت بايد دو ليست 
محصوالت كشاورزي مجاز و محصوالت ممنوعه در 
اختيار كشاورزي بگذارد و اگر كشاورزي محصوالت 

ممنوعه را كشت كرد شديدا با او برخورد شود.

دستگيريداروفروشمجازي
س��رهنگ داود معظم��ي گ��ودرزي در توضيح 
اين خب��ر گف��ت: كارشناس��ان پلي��س فتا در 
راس��تاي مبارزه با فروش��ندگان غيرمجاز دارو 
در فض��اي مجازي، ي��ك كان��ال تلگرامي با ۵۴ 
هزار دنبال كننده را شناس��ايي كردند.او با اشاره 
به اينكه در رصدهاي اطالعاتي مش��خص ش��د 
مدير اي��ن كانال تلگرام��ي ان��واع داروي ناياب 
و كمي��اب تاريخ گذش��ته را به كارب��ران فضاي 
مجازي مي فروش��د، ادامه داد: ب��ا بهره گيري از 
روش هاي فني و علمي پليس��ي، كارشناس��ان 
اين پليس هويت و مخفيگاه متهم را در حاش��يه 
شهر تهران شناس��ايي كردند. اين مقام سايبري 
خاطرنشان كرد: پس از تشريفات قضايي، متهم 
در مخفيگاهش دس��تگير و بيش از ۵۴ هزار قلم 
انواع داروي كمياب و ناياب تاريخ مصرف گذشته 
از مخفيگاه وي كشف شد. رييس پليس فتا تهران 
بيان داش��ت: متهم پس از انتقال به پليس فتا به 
بزه انتسابي اعتراف و اظهار داشت عمومًا داروهاي 
تاريخ گذشته و غيرقابل استفاده را جمع آوري و 
به عنوان داروهاي قابل مصرف مي فروخته است. 
س��رهنگ گودرزي افزود: پليس فتا با رصدهاي 
مس��تمر و ش��بانه روزي خود در فضاي مجازي 

با كس��اني در اين فضا اقدام به ف��روش اينگونه 
اقالم كنند، مطابق قان��ون برخورد خواهد كرد. 
رييس پليس فتا تهران بزرگ با بيان اينكه خريد 
و ف��روش محصوالت داروي��ي در فضاي مجازي 
ممنوع است به شهروندان توصيه كرد: با توجه به 
اينكه امكان ارايه داروهاي تقلبي و تاريخ گذشته 
در فضاي مجازي متصور است، بهتر است هرگونه 
دارو و م��واد بهداش��تي را از داروخانه ها يا مراكز 
بهداش��ت معتبر تهيه و خري��داري كنند و براي 
كس��ب اطالعات بيش��تر در خصوص تهديدات 
و آس��يب هاي فضاي س��ايبري يا اعالم هرگونه 
 موارد مش��كوك به س��ايت پليس فتا به آدرس
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٢ميليونرانندهپرخطرداريم
عامل تصادفاتي كه منجر به كشته شدن ١٧ هزار 
نفر ش��ده ٢۵٠٠ راننده بودند ك��ه معتقدم بايد 
قواني��ن و مقررات رانن��دگان پرخطر متفاوت از 
رانندگاني باشد كه تنها يك يا دو تصادف جزيي 
داشتند. س��ردار هاديانفر در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه درحالي ك��ه ٣۵ درصد تصادفات در 
جاده ها و مسيرهاي برون  شهري اتفاق مي افتد 
٧٠ درصد فوتي ها متعلق به تصادفات بين شهري 
است، اظهار داشت: ٣۵ درصد فوتي ها مربوط به 

تصادفات در نقاط حادثه خيز است.
 او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با سازمان 
راهداري بر تعداد نقاط حادثه خيز در جاده هاي 
كش��ور توافق داريد، گفت: آنچه كه براي برنامه 
هفتم توس��عه در نظر گرفته ش��ده اين است كه 
شاخص تصادفات بايد به ۵٠ درصد كاهش پيدا 
كند و بايد مديريت كالن در راستاي تحقق اين 
برنام��ه قرار بگيرد. نق��اط حادثه خيز عدد ثابتي 
ندارن��د و نمي توان ع��دد ثابتي از تع��داد نقاط 
حادثه خي��ز اعالم كرده و جاده هاي كش��ور بايد 
به طور مستمر مورد تحليل و ارزيابي قراربگيرند 
اما ۵ ه��زار و ٣٠٠ نقطه حادثه خيز شناس��ايي 
شد كه ١۵٠٠ نقطه از سوي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اصالح شده و با برخي از نقاط 
هم با آشكار س��ازي عالي��م و تجهيزات جاده اي 
امكان اصالح دارند. ريي��س پليس راهور با بيان 

اينكه ٢ ميليون راننده پرخطر با خودرو يا موتور 
در حال تردد هستند، گفت: عامل تصادفاتي كه 
منجر به كشته شدن ١٧ هزار شده ٢۵٠٠ راننده 
بودند كه معتقدم بايد قوانين و مقررات رانندگان 
پرخطر متفاوت از رانندگاني باشد كه تنها يك يا 

دو تصادف جزيي داشتند. 
س��ردار هاديانفر درباره برخورد ب��ا خودروهاي 
بي كيفيت اظهارداشت: عده اي مي گويند پليس 
كه منتق��د خودروهاي كيفيت پايين س��اخت 
داخل اس��ت چرا اين خودروها را پالك مي كند 
ام��ا در اين باره قان��ون صراحت اع��الم كرده به 
جز پليس سه دس��تگاه وزارت صمت، استاندارد 
و محيط زيس��ت خودرو را تس��ت و تاييد كند و 
اگر تاييديه اين سه دس��تگاه وجود داشته باشد 
به طور قانوني پليس بايد اين خودروها را شماره 

و پالك گذاري كند.

رويخطخبر

گليماندگار|
 همين روز گذشته بر اساس خبرهايي كه 
در خبرگزاري هاي رسمي منتشر شد، يك 
كارگر ساختماني در كاشان به علت ريزش آوار جانش 
را از دس��ت داد و كارگري ديگر در شيراز بر اثر سقوط 
از داربس��ت جان باخت. حال در شرايطي كه باالترين 
مرگ و مير و حوادث كار براي كارگران ساختماني اتفاق 
مي افتد اما اصالحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني 
بيش از يك سال است كه در انتظار رسيدگي مجلس 
مانده و هر ماه نمايندگان تنها پاسخي كه به پيگيري 
فعاالن كارگ��ري و خبرنگاران در اين رابطه مي دهند، 
وعده آينده نزديك است، آينده نزديكي كه با گذشت 
يك سال و نيم هنوز از راه نرس��يده و در اين بين تنها 
كارگران ساختماني هس��تند كه ضرر مي كنند، آنها 
هر لحظه ممكن اس��ت دچ��ار حادثه ش��وند، اغلب 
كارگاه هاي س��اختماني ايمن نيستند، وسايل ايمني 
در اختيار كارگران قرار نمي گيرد و البته بعد از حادثه 
هم كارگاه مسووليتي در اين باره نمي پذيرد و همه چيز 
تمام مي شود، خانواده كارگري كه از بين رفته يا تا آخر 
عمر معلول ش��ده رها مي ش��وند به امان خدا و در اين 
آش��فته بازار اقتصادي و معيشتي هم كه ديگر معلوم 
نيست قرار است چه باليي بر سرشان بيايد. اواخر سال 
۹۹ نمايندگان كارگري و مجلس براي پايان دادن به 
مشكل بيمه اين كارگران و همچنين به منظور اصالح 
منابع درآمدي ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني، بحث 
اصالح ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني را مطرح كردند. 
براس��اس اين طرح »كارفرما موظف است ۸ درصد از 
مزد هر كارگر به ازاي س��اخت هر متر از س��اختمان با 
ضريب بين نيم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود براي 
پرداخت حق بيمه كارگر س��اختماني پرداخت كند. 
ضريب تعيين شده براي پرداخت حق بيمه در مناطق 
مختلف با توجه به قيمت زمين و شرايط محيطي از ۰.۵ 
تا ۱۴ درصد متغير خواهد ب��ود.« اين طرح يك بار در 
فروردين ماه ۱۴۰۰ به صحن علني آمد اما خيلي زود 
براي رسيدگي بيشتر از صحن خارج شد و از آن تاريخ 
تاكنون كه نزديك به يك س��ال و ۵ ماه مي گذرد اين 
طرح در حال خاك خوردن در مجلس اس��ت، به جاي 

آن طرح هاي ديگري كه از نظر اهميت در درجه هاي 
پايين تري بوده اند هميشه مورد رسيدگي قرار گرفتند. 
مثل طرح صيانت از فضاي مجازي كه قطعا نمي توانست 

اولويت بيشتري از طرح بيمه كارگران داشته باشد. 

   تقويت شائبه ها و شايعه ها
وقت��ي كارگ��ران بعد از گذش��ت اي��ن همه مدت 
مي بينن��د كه هن��وز هيچ خب��ري از طرحي كه به 
زندگي آنها بستگي دارد نيست و نمايندگان مجلس 
هم هيچ عجله اي براي بررسي اين طرح ندارند اين 
شائبه برايشان به وجود مي آيد كه رايزني كارفرمايان 
در اين زمينه جواب داده و طرح از دستور كار خارج 
شده اس��ت. مس��اله اي كه اگر به س��راغ كارگران 
س��اختماني برويد و از آنها س��وال كنيد از هر ۵ نفر 
حداقل ۴ نفر ب��ر آن صحه مي گذارند. اين در حالي 
است كه كارگران ساختماني اگر بيمه نداشته باشند، 
در واقع هيچ پشتوانه اي براي خانواده خود ندارند. 

   پيگيري هايي در حد حرف نه عمل
در اين بين روساي كانون انجمن هاي صنفي كارگران 
ساختماني در اس��تان هاي مختلف ماه هاست كه در 
حال پيگيري نهايي شدن اصالحيه اين طرح از مجلس 
بوده اند اما هر ب��ار آنچه كه از نمايندگان ش��نيده اند 
پيگيري هاي��ي بوده كه در حد ح��رف باقي مانده و به 
مرحله عمل نرسيده است.  رييس كانون انجمن هاي 
صنفي كارگران س��اختماني اس��تان قم، در خصوص 
پيگيري ارجاع اصالحيه بيمه كارگران س��اختماني 
مي گويد: اين موضوع را از آقاي بابايي كارنامي پيگيري 
كرده بوديم و ايشان قول دادند اصالحيه اواخر اين ماه 
وارد صحن علني مجلس شود. چند روز پيش نيز با آقاي 
اميرآبادي، عضو هيات رييسه  مجلس، جلسه اي داشتم 
كه ايش��ان گفتند آقاي قاليباف با نمايندگان مخالِف 
طرح جلسه گذاشتند و آنها را متقاعد كردند تا اصالحيه 
بيمه كارگران ساختماني وارد صحن علني مجلس شود 
و رأي بگيرد. البته همه  اينها صرفا در حد صحبت است. 
عباس شيري مي گويد: مردادماه در حالي به پايان 
رس��يد كه اصالحيه بيمه كارگران س��اختماني به 

صحن علني مجلس نرس��يد و حتي در دستور كار 
اين هفته  مجلس هم قرار نگرفته است. هر چند ما 
اميدواريم آنطور كه ق��ول دادند به زودي اين اتفاق 
بيفتد در غيراينص��ورت ما ديگر حرفي براي گفتن 
به اين كارگران نداريم. ما كارگران بسياري داشتيم 
كه در ص��ِف بيمه بودند و فوت كردند و چون كارگر 
بيمه نبوده هيچ مستمري اي به بازماندگاِن آن كارگر 
تعلق نگرفته است. نمايندگاني كه اين طرح را دايم به 
تعويق مي اندازند و مديراني كه در تامين اجتماعي در 
بيمه كارگران ساختماني كوتاهي مي كنند، مديوِن 

اين كارگران و خانواده هاي آنها هستند. 

   مرگ در ليست انتظار
تنها در استان قم نبوده كه كارگراني در ليست بيمه 
قرار داشتند و بر اثر حوادث كار جان خود را از دست 
داده اند و به اين ترتيب هيچ مستمري براي خانواده 
شان باقي نگذاش��ته اند، در اكثر شهرها، از تهران تا 
كرمانش��اه، از تبريز تا بوشهر، از ش��رق تا غرب و از 
شمال تا جنوب كارگران ساختماني زيادي در انتظار 
بيمه جان خود را از دس��ت داده اند.  پيروز قرباني، 
فعال كارگري در اين باره به »تعادل« مي گويد: اين 
تعلل و كوتاهي به قيمت جان افراد تمام مي شود، 
نه اينكه مستقيم باعث مرگ كسي بشود اما زندگي 
خيلي از اين كارگران را نابود مي كند، كارگري كه 
بيمه نيست در اثر حوادث كار جان خود را از دست 
مي دهد، خان��واده اش بايد معيشتش��ان را از كجا 
تامين كنند، در بس��ياري از م��وارد اين افراد زن و 
بچه هاي كم سن و سال دارند و با اين اتفاق تلخ كل 
خانواده از هم مي پاشد، زن به تنهايي نمي تواند از 
پ��س هزينه هاي ۳ يا ۴ فرزند بر بيايد، بيمه اي هم 
در كار نبوده كه مستمري برقرار شود، كارفرمايان 

هم كه در اين مواقع غيب مي شوند و ...
او مي افزايد: ه��ر روز تصميم گيري درباره اين موضوع 
به تعويق بيفتد، حقي است كه اين كارگران بر گردن 
مس��ووالن دارند. در حالي كه بيش��ترين حوادث كار 
مربوط به كارگران ساختماني اس��ت و آمارها فاجعه 
بار هستند اين همه تعلل نمي تواند معقول و منطقي 

باشد. اگر وضعيت بيمه اين كارگران درست شود، در 
گام بعدي بايد كارفرمايان را به رعايت اصول ايمني در 
كارگاه هاي ساختماني وادار كنيم، بايد وسايل ايمني 
را در اختيار كارگران قرار دهند، بايد تمام تالش خود 

را بكنيم تا بتوانيم اين حوادث را به حداقل برسانيم. 

   عزم جدي براي تصويب وجود ندارد
ميكاييل صديقي )رييس كانون انجمن هاي صنفي 
كارگران ساختماني استان كردستان( نيز در خصوص 
به تعويق افت��ادن اصالحيه ماده ۵ بيم��ه كارگران 
س��اختماني مي گويد: به نظر مي رسد اتفاقات سال 
گذشته در حال تكرار است. نزديك به دو سال است 
كه اين طرح در مجلس است و بيش از اين به تعويق 
انداختِن آن نشان مي دهد كه عزم جدي براي تصويب 
آن وجود ندارد. مگر مي ش��ود بررسي و تصويِب يك 

اصالحيه تا اين حد طول بكشد؟! 
به گفته  صديقي؛ هيات رييسه مجلس در حق بيمه 
كارگران س��اختماني كم كاري كرده است. در طوِل 
اين مدتي كه اصالحيه در مجلس است بايد حداقل 
بيش از ۵۰۰هزار كارگر ساختماني بيمه مي شدند 
اما اين اتفاق نيفتاده و خيلي از كارگران ساختماني 
از بيمه محروم هستند. خيلي از كارگران ساختماني 

در اين مدت فوت كردند يا دچار حادثه شدند و از كار 
بيكار شدند و هيچ خدماتي هم از سوي دولت دريافت 

نكردند. اين ظلم در حق كارگران ساختماني است. 
صديق��ي در مورد علت به تعويق افت��ادن اين طرح 
مي گويد: اي��ن به تعوي��ق افتادن تنه��ا يك دليل 
مي تواند داشته باشد و آن حمايِت برخي مجلسي ها 
از سرمايه داران است. فقط اين تفكر است كه باعث 
مي ش��ود مجلس طرح��ي را كه در جه��ِت تحقق 
حداقلي ترين حقوق كارگران است نزديك به دو سال 
به تعويق بيندازد. وگرنه چرا بايد يك نماينده مجلس 
قبول كند كه كارگر بيمه نداشته باشد و دچار حادثه 
كار ش��ود. طبق ماده ۲۹ قانون اساسي بيمه حقي 
همگاني است و مردم فارغ از اينكه كار داشته باشند يا 
نداشته باشند بايد از تامين اجتماعي برخوردار باشند. 
اما كارگر ساختماني با وجود اينكه كار مي كند از اين 
حق برخوردار نيس��ت.  رييس كان��ون انجمن هاي 
صنفي كارگران ساختماني اس��تان كردستان به 
وضعيِت بد معيشتي كارگران س��اختماني اشاره 
مي كند و مي گويد: خيلي از كارگران س��اختماني 
براي كار مجبور به مهاجرت به مركز اس��تان هاي 
بزرگ تر و حتي كش��ورهاي مجاور هستند كه در 
آنجا نيز شرايط اسفبار دارند. در كل عرصه بر اين 

كارگران تنگ شده و همه جوره تحت فشار هستند. 
در كنار اين وضعيت بايد ب��ه افزايش حوادث كار 
هم توجه كنيم كه طبق آم��ار حوادث كار مربوط 
به بخش ساختماني بسيار زياد است. در كنار همه 
اين تنگناها مجلس به راحتي از كنار اين اصالحيه 
عبور مي كند و ماه به ماه آن را به تعويق مي اندازد.

   700 هزار كارگر ساختماني بيمه نيستند
بر اس��اس ليست انتظار كارگران س��اختماني براي 
بيمه ۷۰۰ هزار كارگر در اين ليس��ت قرار دارند كه 
بيمه نيستند، هر لحظه ممكن است براي يكي از اين 
كارگران اتفاقي رخ بدهد، حادث��ه اي باعث مرگ يا 
معلوليت آنها بشود و به اين ترتيب هيچ پشتوانه اي 
ب��راي زندگي خود نخواهند داش��ت، در اين بين اما 
نماين��دگان مجل��س همچنان براي رس��يدگي به 
اصالحيه ماده ۵ و تصوي��ب آن زمان هدر مي دهند، 
زماني كه نزديك به دو سال طول كشيده و هر بار هم 
وعده اين ماه و ماه آينده براي آن داده ش��ده است. به 
گفته بسياري از فعاالن كارگري همين ايراد ماده ۵ و 
عدم اصالح آن باعث شده تا تامين اجتماعي با خيال 
راحت تري از بيمه كردن كارگران ساختماني سر باز 

بزند يا حتي بيمه افراد بيمه شده را قطع كند. 

گزارش

جانباختنكارگرانساختمانيزيرسايهتعللمسووالن

700هزاركارگردرليستانتظاربيمهماندهاند
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