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يادداشت- 1

تاباندن نور به تاريكخانه ها
موالن��ا در يك��ي از غزل هاي 
جاويدانش به پي��ري چراغ به 
دست اش��اره مي كند كه ِگرد 
شهر مي چرخد و ملول از وجود 
ديو و دد، انس��ان واقعي را آرزو 
مي كند. مي گويند »دي شيخ 
با چراغ همي گشت گرد شهر/ 
كز دي��و و دد ملولم و انس��انم 
آرزوست...« ماجراي اقتصاد ايران و اصالحات ضروري در 
آن هم ماجراي پير خسته و آرزوهايش است. سال هاست 
كه اساتيد اقتصادي و صاحب نظران از ضرورت اصالحات 
سيس��تمي اقتصاد س��خن مي گويند، ام��ا توجهي به 
آن نمي ش��ود. يكي از اقداماتي كه بعد از تش��كيل تيم 
اقتصادي دولت جدي��د در دس��تور وزارت اقتصاد قرار 
گرفت، شفاف سازي هايي است كه درخصوص عملكرد 
برخي بانك هاي دولتي ص��ورت گرفت؛ روندي كه ابتدا 
درخصوص بانك ملي اجرايي ش��د و در ادامه اطالعاتي 
درخصوص برخي بانك هاي ديگر تداوم پيدا كرد. روندي 
كه برخي افراد با نگاهي خوش بينانه آن را عالج مجموعه 
مشكالت اقتصادي ارزيابي مي كنند و گروهي ديگر نيز 
با رويكردي بدبينانه، آن را در س��طح تنازعات سياسي 
و جناحي تنزل مي دهند. ش��خصا معتق��دم نبايد نگاه 
صفر يا صددرصدي به يك چنين موضوعاتي داش��ت و 
بايد يك چنين موضوعاتي را به ط��ور دقيق رصد كرد و 

راهنمايي هاي الزم را درخصوص آنها صورت داد.
 نخس��ت( با توجه به اين واقعيت كه يكي از جدي ترين 
مشكالت زيربنايي اقتصاد كشور، معضالت و كاستي هايي 
است كه در مكانيسم بانك هاي كشور وجود دارد، اصالح 
ساختار بانكي كش��ور به نوعي مي تواند زمينه ساز حل 
بسياري از مشكالت كشور باشد. با استفاده از يك ساختار 
بانكي سامان يافته اس��ت كه مي توان توليد پويا داشت، 
كسب و كار پررونق ايجاد كرد، معضل تامين مالي بنگاه ها 
را حل كرد، صادرات را توس��عه داد و ده ها و صدها گزاره 
اقتصادي ديگر را از اين طريق س��امان داد. واقع آن است 
كه هيچ عقل سليمي نمي تواند با شفاف سازي مخالفت 
ادامه در صفحه 6 كرده و از آن حمايت نكند.  

مرتضي عزتي

 فرشاد مومني، از »صاحبان انديشه و رسانه ها« خواست تا روي 
»اعالم ملي سياست هاي تورم زا و ركود آفرين به عنوان خط قرمز سياست گذاري اقتصادي« تفاهم كنند

خطر فلج سيستمي با ركود تورمي

يادداشت-5يادداشت-2

 مقدمه اي 
براي ايجاد لوپ تورم

سرنوشت واردات خودرو

بانك ه��اي مركزي ب��ا اتخاذ 
سياست پولي مبتني بر كنترل 
حج��م پ��ول، هم��واره تالش 
مي كنند ضمن تأمين نقدينگي 
مورد نياز بخش هاي توليدي، 
واردات��ي و س��رمايه گذاري، از 
انبس��اط پولي نامتناس��ب با 
هدف گ��ذاري تورمي و كنترل 
نقدينگي جلوگيري كنند. افزايش سطح و حجم نقدينگي 
و در مقابل عدم رشد اقتصادي توليد ناخالص ملي، تورم 
ي��ا كاهش ارزش پ��ول مل��ي را رقم مي زند ك��ه دغدغه 
تمام دولتمردان در كش��ورهاي دنياست. كسري بودجه 
يكي از مهم ترين چالش هاي بانك هاي مركزي اس��ت و 
چنانچه بانك مركزي اس��تقالل خود را در مقابل دولت 
كه بيشترين سهم هزينه را در بودجه عمومي كشور دارد، 
حفظ نكند، آنگاه شاهد دور تسلسل باطل تأمين كسري 
بودجه از طريق استمهال بدهي ها يا استقراض از بانك ها، 
صندوق هاي بازنشس��تگي، پيمانكاران و ساير نهادهاي 
غيرمستقل خواهيم بود. عدم تعادل بين درآمد و هزينه 
دولت و كسري بودجه آن نقطه آغاز تصميمات در خصوص 
اعمال سياست هاي پولي براي جبران كسري بودجه است 
و برخي سياست هاي ناصحيح مي تواند موجب تشديد تورم 
و افزايش هزينه تولي��د و درنهايت كاهش تقاضا به دليل 
افزايش سطح عمومي قيمت خرده فروشي محصوالت و در 
نتيجه كاهش كشش قيمت محصوالت شود و اگر هم زمان 
روند افزايش حجم نقدينگي ادامه داشته باشد، متأسفانه در 

عين تورم، ركود اقتصادي حادث خواهد شد.
كاهش تصدي گري دولت و برقراري انضباط مالي بسيار 
بااهميت تر از جبران كس��ري بودجه به هر شكل ممكن 
حتي از طريق ايجاد بدهي يا فروش دارايي هاي مازاد دولت 
است و چنانچه خصوصي سازي به شكل واقعي انجام شود 
و مخارج دولت از طرق ديگر ازجمله دريافت ماليات عادالنه 
و قانونمند اخذ شود، بسيار كاراتر و اثرات منفي كمتري بر 
ايجاد ركود در اقتصاد كش��ور خواهد داشت. درآمدهاي 
مالياتي مي تواند به طور مستقيم باعث تعديل اقتصادي يعني 
جمع آوري و بازتوزيع شود و منجر به افزايش نقدينگي و 
رشد پايه پولي نمي شود كه درنهايت موجب كنترل تورم 

در اقتصاد خواهد شد.
مجموعه سياس��ت هاي پولي، ارزي، تجاري، گمركي و 
مالياتي دولت است كه مي تواند اقتصاد كشور را به سوي 
تعادل در طرفين عرضه و تقاضا هدايت كند و در آن صورت 
ساختار و نظام كنترل تورم را شاهد خواهيم بود. كنترل 
تورم با اعمال سياس��ت انقباضي باوجود شكل ظاهر كه 
جذب نقدينگي در اقتصاد كشور را رقم خواهد زد، همانطور 
كه اشاره شد در باطن موجب افزايش هزينه توليد، كاهش 
س��رعت گردش پول، كاهش تقاضاي مص��رف به دليل 
افزايش قيمت ناشي از كاهش توليد محصول و درنهايت 
تشديد تورم خواهد شد و...  ادامه در صفحه 6

پ��س از اظهارنظر مس��تقيم 
وزير صمت دولت س��يزدهم 
در اي��ن خصوص ك��ه دولت 
برنامه اي براي واردات خودرو 
ندارد، بس��ياري از رس��انه ها 
و كارشناس��ان اقتص��ادي، 
پيش بين��ي مي كردن��د ك��ه 
نماين��دگان به م��اده 4طرح 
س��اماندهي بازار خودرو با محوري��ت واردات راي منفي 
خواهند داد و موضوع را بايد تمام ش��ده تلقي كرد. اما با 
توجه به اين واقعيت كه نمايندگان همواره تالش مي كنند 
تصميم سازي هاي آنان منجر به تامين منافع كالن كشور 
و مطالبات مردم شود به اين اصالحيه راي مثبت دادند تا 
موضوع براي اعمال نظر نهايي راهي شوراي نگهبان شود. 
در واقع توپ واردات خودرو در زمين شوراي نگهبان قرار 
گرفت تا شورا ديدگاه خود را در اين زمينه اعالم كنند. بعد 
از ايراداتي كه شوراي نگهبان در خصوص اين طرح مطرح 
كرده، موضوع به مجلس بازخواهد گشت، اگر نمايندگان 
راي شوراي نگهبان را بپذيرند، موضوع از دستور كار خارج 
مي شود، اما چنانچه نمايندگان همچنان بر ديدگاه خود 
مصر باشند، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت خواهد 
رفت تا در مجمع تعيين تكليف شود كه آيا واردات خودرو 
به ص��ورت محدود ص��ورت مي گيرد يا ن��ه. اما در بطن 
اصالحيه مواردي وجود دارد كه به نظر مي رسد، ضروري 
است ابعاد و زواياي گوناگون آن براي مخاطبان تشريح 
شود، نخستين مورد آن است كه روند اجرايي اين طرح 
آن گونه كه در افكار عمومي بازتاب پيدا كرد به سرعت و 
فوريت نيست. يعني اين گونه نيس��ت كه مجوز واردات 
خودرو صادر ش��ود و بالفاصله پس از آن تبعات تصميم 
نماين��دگان در بازار خودروي داخل��ي و نظامات بازارها 
نمايان شود. اين تصميمي است كه نمايندگان بر اساس 
چش��م اندازهاي بلندمدت اخذ كرده اند. از س��وي ديگر 
اين گونه نيست كه هر شهروندي كه واردات محدودي به 
دوبي و اس��تانبول و... دارد، بتواند اقدام به واردات خودرو 
كند. تنها صادركنندگان خودرو، قطعه سازان و آن دسته از 
فعاالن اقتصادي كه در زمينه صنايع قواي محركه فعاليت 
دارند، مي توانند ذيل يك چنين مجوزهايي قرار بگيرند. 
معتقدم رويكرد اصلي نماين��دگان در اين طرح، تالش 
براي گشترش دامنه هاي صادراتي كشور است. در واقع 
نمايندگان به دنبال آن هستند در شرايط تحريمي و در 
روزهايي كه كشور با مشكالت عديده اي درزمينه صادرات 
روبه رو است، مشوق هايي را تدارك ببينند تا برخي افراد 
و جريانات به دنبال گسترش برنامه هاي صادراتي باشند. 
بنابراين موضوع اصلي اين اصالحيه توسعه صادرات است و 
بحث واردات خودرو در مرحله بعدي قرار مي گيرد. موضوع 
مهم بعدي تالش مجلس براي بازگشت حجم انبوهي از 
ارزهايي است كه بنا به هر دليلي توسط ايرانيان خارج از 
كشور در بانك هاي خارجي وجود دارد. واقع آن است كه 
اقتصاد ايران براي توسعه زيرساخت هايش نيازمند جذب 
ادامه در صفحه 3 سرمايه هاي خارجي است.  

فردين آقابزرگي
بهزاد رحيمي

يادداشت-4يادداشت-3

بررسي چالش هاي حوزه اجتماعيمحدوديت 80 تراكنش ركود و مشكالت را افزايش مي دهد
در شرايطي كه اقتصاد ايران 
براي خروج از ركود، افزايش 
تقاض��ا و معام��الت بانكي، 
نيازمند بهبود فضاي كسب 
وكار، آزادي شغل و فعاليت 
اجتماعي و اقتصادي، رش��د 
داد و س��تد و رونق معامالت 
است، دولت و بانك مركزي 
ب��ه جاي اينكه از خلق پول و رش��د نقدينگي 4 هزار 
ميلي��ارد توم��ان در روز جلوگيري كنند و كس��ري 
بودجه و تورم و نقدينگ��ي و پايه پولي را مهار كنند، 
براي جلوگيري از نوس��انات در بازار ارز و....، به بهانه 
مقابله با قمار، موضوع مح��دود كردن تراكنش هاي 
واريزي به حس��اب يك نفر را مطرح كرده و يك نفر 
فعال اجتماعي و اقتص��ادي، تنها 80 واريزي در ماه 
مي تواند داشته باشد. سيستم بانكي بايد توجه داشته 
باشد كه همه مردم امكان استفاده از كارتخوان براي 
دريافت پول و واريز وجه را ندارند و بسياري از خريد 
و فروش ها از طريق كارت به كارت در سراسر كشور 
متداول شده است و حتي همسايه و اعضاي خانواده 
نيز از طريق كارت به كارت پول خود را واريز مي كنند. 

حال چگونه انتظار داريم كه در يك ركود تورمي چند 
س��اله با تورم باال و انجام هم��ه كارها حتي پرداخت 
قبض آب و برق ساختمان و ش��ارژ و خريد و فروش 
خرد با معامالت بسيار در سراسر كشور با 80 تراكنش 
در ماه كارها انجام شود. قطعا مشكالت بسياري براي 
فعاالن اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي شود كه نتيجه 
آن ركود بيش��تر و كند ش��دن كارها و فعاليت هاي 
اجتماعي اس��ت. همين روز چهارشنبه، قيمت ارز و 
سكه در واكنش به اين بخش��نامه و همچنين اخبار 
نشست سران كشورها در سازمان ملل متحد افزايش 
يافته و اين موارد نش��ان مي دهد ك��ه اين نوع اخبار 
اتفاقا برعكس نوسان را افزايش مي دهد و قيمت را باال 
مي برد زيرا عالوه بر آنچه در اخبار منتش��ر مي شود، 
ش��ايعات نيز دامن زده مي ش��ود و مشكالت تازه اي 
خلق مي كند.  بانك مركزي اوال بايد مشكل نوسانات 
ارز و قيمت ها را به صورت ريش��ه اي و با كنترل خلق 
پول در بازار بين بانكي و رش��د نقدينگي و كس��ري 
بودجه و پايه پولي حل كند . از پمپاژ پول جلوگيري 
كند و اج��ازه ندهد كه بانك  ها در ش��رايط تورم 45 
درصدي، با نرخ سود بازار بين بانكي 18 درصدي به 
خلق پول دامن بزنند.  ادامه در صفحه 3

اصلي تري��ن نظ��ام تأمي��ن 
نيازه��اي م��ادي، روان��ي و 
معن��وي و مهم ترين بس��تر 
براي تأمين امنيت و آرامش 
روحي و رواني اعضا، پرورش 
نس��ل، اجتماع��ي ك��ردن 
فرزندان و برآورده س��اختن 
نيازهاي عاطفي افراد است. 
تحت تاثي��ر تحوالت مختل��ف در دني��اي معاصر و 
نقش مهمي كه زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعه 
اقتصادي به عن��وان نيمي از جمعيت دارا هس��تند، 
توجه خاصي به زنان ش��ده است و در نظام جمهوري 
اسالمي نيز، مسائل حوزه زنان در كنار خانواده مورد 
پذيرش قرار گرفته اس��ت؛ به همين دليل در عنوان 
معاون��ت زنان و خان��واده رياس��ت جمهوري، عنوان 
زنان و در عنوان ش��وراي فرهنگي و اجتماعي زنان و 
خانواده ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، عنوان زنان 
در كنار خانواده مورد تاكيد قرار گرفته است. منشور 
حق��وق و مس��ووليت هاي زنان در نظ��ام جمهوري 
اسالمي نيز، در كنار حقوق فردي و حقوق خانوادگي 
بر حقوق اجتماعي )حق س��المت، حقوق فرهنگي، 

حق��وق اقتصادي، حقوق سياس��ي و حقوق قضايي( 
تاكيد كرده اس��ت. انسان در دوران نوجواني و جواني 
خويش پرشورترين، پرتحرك ترين، نيرومندترين و 
مستعدترين حالت و وضعيت را داراست. طبيعي است 
كه شناختن اين ويژگي ها و پرداختن به اين نيازها در 
مقطع زمان��ي جواني و نوجواني، واجد اهميت بااليي 
است. جوانان پيشران و س��رمايه اصلي توسعه كشور 
در جهت ارتقاي م��ادي و معنوي اند و نقش بي بديلي 
در سرنوشت كشور دارند. در حال حاضر متولي اصلي 
اجرايي ح��وزه زن و خانواده در كش��ور، معاونت زنان 
و خان��واده رياس��ت جمهوري و متول��ي اصلي حوزه 
جوانان، وزارت ورزش و جوانان است. بررسي وضعيت 
عملك��ردي معاونت زنان و خانواده نش��ان مي دهد به 
واسطه فقدان الزامات س��اختاري و اجرايي متناسب 
در س��طح ملي و فراملي براي ايفاي نقش در حوزه زن 
و خانواده و بيشتر ايفاي نقش س��تادي، عماًل در رفع 
چالش ها و مسائل اين حوزه كارنامه چنداني نمي تواند 
داش��ته باشد. چالش ها و مس��ائل حوزه جوانان نيز به 
واسطه تمركز اصلي منابع در حوزه ورزش و علي رغم 
فعاليت هاي معاونت امور جوانان، روز به روز تش��ديد 
شده است.  ادامه در صفحه 8

غالمرضا بصيرنيامحسن شمشميري

قاليباف در آيين رونمايي از 
گزارش تفريغ بودجه  ۹۹ :

رييسي: طرح رتبه بندي معلمان 
اجرا و خسارت هاي خشكسالي 

پرداخت شود

 واكنش  ها به محدوديت
 80 تراكنش ماهانه واريز كارت 

به كارت براي هر كد ملي

گروه بان�ك و بيمه | در روزه��اي اخير، بانك 
مرك��زي از جزييات يك بخش��نامه مهم بانكي 
پرده برداري كرده كه بر اساس اين بخشنامه تعداد 
مجاز كارت به كارت براي هر فرد روزانه ۲0 مرتبه 
مي شود و اين عدد در ماه به 80 عدد مي رسد يعني 
هر فرد با كد ملي خود...  صفحه 3 را بخوانيد

س��خنگوي ش��وراي نگهبان اعالم كرد: مصوبه 
س��اماندهي صنعت خودرو به مجلس ش��وراي 
اسالمي بازگش��ت داده شد. هادي طحان نظيف 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان پيش از ظهر ديروز 
چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور 
كار صحن شوراي نگهبان، گفت: طرح ساماندهي 
صنعت خودرو كه...   صفحه 7 را بخوانيد

شوراي نگهبان مصوبه ساماندهي 
 صنعت خودرو  را براي اصالح

 به مجلس  بازگرداند

در ديدار با مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا

 كسري بودجه  
 دست كردن 
در جيب مردم است

صفحه 7      صفحه 4    

صفحه 2    

منع به كارگيري 
بازنشستگان در ادارات

عقب نشيني 
 تراكنشي

 بانك مركزي

 مصوبه
  واردات خودرو
 برگشت خورد

اميرعبداللهيان: مذاكرات را از سر مي گيريم
وزير ام��ور خارجه كش��ورمان در ديدار با مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: متاسفانه 
رفتار و سياست هاي دولت بايدن تاكنون در رابطه با 

ايران و برجام غيرسازنده بوده است.
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان 
و جوزپ بورل در ادامه ديدارهاي روز سه ش��نبه در 
حاش��يه هفتادوشش��مين اجالس مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد در نيويورك ديدار و در خصوص 
موضوع��ات مختل��ف از جمل��ه برج��ام و تحوالت 

افغانستان گفت وگو و تبادل نظر نمود.
به گزارش ايس��نا، وزير امور خارجه در اين مالقات با 
تاكيد بر اين امر كه دولت رييسي در چارچوب اصول، 
عملگراست و لذا به دنبال نتيجه عملي در مذاكرات 
است، اظهار داشت: همانطور كه قبال گفته شده است، 
ما با جديت در حال بررسي سوابق مذاكراتي هستيم و 
دولت جديد مذاكرات را از سر خواهد گرفت. مالك ما 
عمل طرف هاي مقابل است و نه اظهارنظر آنها. دولت 
جديد در حال مرور و مطالعه پرونده مذاكرات انجام 
شده است. نه اتالف وقت مي كند، نه رفتار غيرسازنده 
امريكا را مي پذيريد و نه كش��ور را معطل وعده هاي 

توخالي سابقه دار خواهد كرد.
اميرعبداللهي��ان تاكي��د ك��رد: متاس��فانه رفتار و 
سياست هاي دولت بايدن تاكنون در رابطه با ايران و 
برجام غيرس��ازنده بوده است. بايدن با وجود آنكه به 
صورت زباني از سياست هاي ترامپ انتقاد كرده اما در 
عمل در قبال ايران همان سياست ها را دنبال مي كند.

وزي��ر خارج��ه در ادامه ضمن تقدي��ر از تالش هاي 
بورل براي پيگيري روند مذاكرات، اظهار داشت: اگر 

امريكايي ها فكر مي كنند با اعمال فش��ار عليه ايران 
نتيجه مي گيرند صددرصد اش��تباه مي كنند. مردم 
ايران نش��ان داده اند به فش��ار و تهديد پاسخ سخت 
مي دهند. سه كشور اروپايي به جاي فشار به امريكاي 
ناقض برج��ام براي بازگش��ت به تعهدات��ش، مدام 
خواس��تار تعجيل ايران به انجام مذاكرات هستند. 

همه طرف ها باي��د بدانند، برجام مي بايس��ت براي 
ايران نتايج ملموس داشته باشد و در عمل، برداشتن 
تحريم هاي غيرقانون��ي را ببينيم. همه طرف ها بايد 
عمال با برداشتن گام هاي محكم پايبندي خودشان را 
به برجام ثابت كنند. اين وضعيت غيرقابل قبول است 
كه امريكا از يك طرف گاهي حرف هاي مثبت مي زند 

و از طرف ديگر تحريم هاي جديد عليه ايران اعمال 
مي كند. وزير خارجه اف��زود: اگر ديگران به تعهدات 
خودشان برگردند و راستي آزمايي شود ما نيز آمادگي 
داريم اقدامات جبراني خود را متوقف كنيم. اين كار 
سختي نيست كه امريكايي ها به تعهدات خودشان 
بر اساس برجام عمل كنند و س��ه كشور اروپايي به 

بي عملي خود پايان دهند.
جوزپ ب��ورل در اين مالقات ضمن م��رور اقدامات 
اتحاديه اروپا براي احياء برجام اظهار داش��ت: به نظر 
من موفقيت برجام نه تنها براي ايران و 1+4 بلكه براي 
منطقه و جهان بسيار مهم اس��ت. شكست برجام و 
مذاكرات براي هيچ طرفي خوب نيست. اتحاديه اروپا 
همواره از سياست و اقدام مخرب ترامپ در خروج از 
برجام انتقاد كرده است و در اين خصوص شفاف بوده 
اس��ت ولي تصميم دولت جديد امريكا فصل نويني 

براي حفظ و احياي برجام ايجاد كرده است.
بورل ضمن ارايه گزارشي از پيشرفت ها و چالش ها در 
وين اظهار داشت: مسووليت امريكا نسبت به ايجاد 
وضعيت فعلي روش��ن اس��ت اما در عين حال همه 
طرف ها بايد كمك كنند تا به نتيجه مرضي الطرفين 
برس��يم. قدم اول در اين راستا تعيين زمان نشست 

وين است.
مس��وول ارش��د اتحاديه اروپ��ا خواس��تار اقدامات 

اعتمادساز از سوي همه طرف ها شد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت دو طرف در خص��وص آخرين 
تحوالت افغانستان و همكاري هاي فيمابين به ويژه 
در خص��وص پناهندگان و ضرورت تش��كيل دولت 

كامال فراگير تبادل نظر كردند.

واشنگتن بايد از آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
مل��ل بخواه��د كه پش��تيبان ط��رح گفت وگوي 
منطقه اي باشد كه ايران، عراق و شش همسايه آنها 
در خليج فارس شامل بحرين، كويت، عمان، قطر، 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي را گرد هم 
م��ي آورد. در اين مذاكرات باي��د در مورد اقدامات 
اعتمادسازي كه مي تواند به معماري امنيتي پايدار 

براي منطقه خليج فارس منجر شود، بحث شود.
ايران و امريكا خطوط قرم��ز خود را بازبيني كنند 
يا ريس��ك جنگ را بپذيرن��د / ته��ران از رويكرد 
سمبوليك عدم مذاكره مس��تقيم با امريكا دست 
بردارد / اگر زمان گريز يك س��اله اتمي امكان پذير 

نيست، امريكا به ۹ يا 10 ماه رضايت دهد
فارين افرز نوشت: مقامات غربي نگراني خود را در 
مورد اينكه آيا ابراهيم رييسي، رييس جمهور جديد 
ايران مذاكرات بين كش��ورش و قدرت هاي بزرگ 
جهاني را براي احياي توافق هسته اي ۲015 آغاز 

خواهد كرد يا خير، اعالم كرده اند. آنها نگران هستند 
كه رييسي از سرگيري مذاكرات را به تعويق بيندازد 
و زماني كه س��رانجام مذاكرات از سر گرفته شود، 

دولت وي خواسته هاي غيرعملي را مطرح كند.
در ادامه اي��ن مطلب آمده اس��ت: در واقع، به نظر 
مي رسد دولت جديد ايران مصمم به ادامه مذاكرات 
اس��ت و احتماال گفت وگو ها را ادام��ه خواهد داد. 
تهران همچنان در راستاي پيشرفت مذاكرات كه 
بين آوريل و ژوئن طي ش��ش دور مذاكرات انجام 
ش��د، تالش خواهد كرد. اما اگر اي��االت متحده و 
ايران نتوانند مواضع خود را براي پر كردن شكافي 
كه بين ش��ان وجود دارد، تعديل كنند در بن بست 
خواهند ماند. اين موضوع نتايج بالقوه فاجعه باري 
براي هر دو كش��ور و كل خاورميانه به دنبال دارد. 
اگر آنها به دنبال نتيجه اي متفاوت هستند، نياز به 

رويكرد متفاوتي دارند.
ادامه در صفحه 5

پيشنهادهاي فارين افرز براي نجات برجام

بازتاب



تعادل| دكتر فرش��اد مومني، اقتصاددان نهادگرا در 
تازه ترين سخنان خود از »صاحبان انديشه و رسانه ها« 
خواس��ت تا روي »اع��ام ملي سياس��ت هاي تورم زا 
و ركود آفري��ن به عن��وان خط قرمز سياس��ت گذاري 
اقتص��ادي« تفاهم كنند تا راه را ب��ر فرصت طلبي ها و 
تصميم گيري هاي ش��تاب زده و فاجعه س��از ببندند. 
او همچنين به مس��ووالن دو توصيه ك��رد. اول اينكه  
هيچ تصميم كليدي نگيرند اال اينكه پيوس��ت توجيه 
كارشناس��ي آن را در مع��رض ديد و قض��اوت جامعه 
كارشناسي قرار دهند. دوم اينكه به گزارش هاي بدنه 

كارشناسي دولت و حكومت توجه كنند.
به گفته مومني، در اقتصاد سياس��ي مي گويند ركود 
تورمي كش��ور را با فلج سيستمي روبرو مي كند. چرا 
مي گويند فلج سيستمي ايجاد مي كند؟ براي اينكه 
بخش اعظم ني��روي كار هر جامعه را فقرا تش��كيل 
مي دهند و بخش اعظم نيروهاي فكري هر جامعه را 
طبقه متوسط درآمدي عرضه مي كند. بنابراين تورم كه 
به هر دوي اينها ضربه هاي مهلك مي زند كاهش اميد 
به زندگي و پديده كند ذهني بين نسلي ايجاد مي كند. 
چون قدرت خريد فقرا و متوسط ها را كاهش مي دهد. 
وقتي كه قدرت خريد پول كاهش پيدا كرد به تعبير 
كينز در كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح مي گويد تمام 
قراردادها متزلزل مي شوند چه قراردادهايي كه بين 
مردم با حكومت و حكومت با مردم و مردم با مردم است. 
چون قراردادها متزلزل مي شوند با رواج بي اعتمادي، 
بي ثباتي، دروغگويي، كم فروشي، كنار گذاشتن اخاق، 
اعتياد، فساد، خودكشي، مش��كات روحي، افزايش 

طاق و از اين قبيل روبرو خواهيد بود.

  نگراني از دستكاري قيمت حامل هاي انرژي
به گزارش پاي��گاه خبري جماران، نشس��ت مجازي 
موسس��ه دين و اقتصاد با موضوع »پرداختن به مساله 
يارانه هاي آش��كار و پنهان« برگزار شد. فرشاد مومني 
اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان در اين نشست با طرح 
موضوع و اشاره به اينكه مساله دستكاري قيمت هاي 
كليدي مساله جديدي در اقتصاد ايران نيست، گفت: 
ابتدايي ترين مساله در نظام حكمراني اين است كه هرگاه 
يك تصميم  كليدي و به غايت سرنوشت س��از بخواهد 
براي مردم و آينده كشور اتخاذ شود ما صادقانه با مردم 
صحبت كنيم. اساس ماجرا در بحث هايي كه طي چند 
ماهه گذشته وجود دارد و نقطه عطف خطرناك آن هم 
انتخابات رياس��ت جمهوري بود هيچكس صادقانه به 
مردم نمي گفت ما مي خواهيم افزايش هاي چشمگير 
در قيمت حامل هاي انرژي دهيم و همين گونه كه به 
درستي اشاره شد به اعتبار پيوند و درهم تنيدگي شديد 
قيمت هاي كليدي با يكديگر و به ويژه در تجربه سه دهه 
گذشته ايران در هم تنيدگي قيمت حامل هاي انرژي 
با قيمت ارز بدين معنا اس��ت كه همه در باغ س��بزها و 
وعده هاي مطرح شده از نظر صدق ورزي با مردم بگويند 
ما مي خواهيم شما را با بي س��ابقه ترين امواج افزايش 

قيمت هاي كليدي روبرو كنيم.
وي افزود: قيمت هاي كليدي بنا به تعريف قيمت هايي 
هستند كه قسمت عرضه كل و تقاضاي كل اقتصاد را به 
شكل متناسب تحت تأثير قرار مي دهد. در اين زمينه با 
همه ماحظه هاي كارشناسي كه به صورت گزاره هاي 
شرطيه مطرح مي شوند 30 سال تجربه داريم كه در هيچ 
زمينه اي هيچ يك از اهداف اعام شده هرگز محقق نشده 
است. سياست گذار شكست مي خورد و خطا مي كند يا 
منافع ف��ردي و باندي و جناحي خود را به منافع عموم 
ترجيح مي دهد. مساله شكست سياست گذاري فقط اين 
نيست كه به آنچه وعده داده شده بود نمي رسند. مساله 
اينكه اين شكست فاجعه هاي بزرگ انساني، اجتماعي، 
محيط زيس��تي به همراه دارد و كش��ور را در معرض 
نابرابري هاي شكنندگي آور، فسادهاي غيرقابل تصور و 
وابستگي هاي ذلت آور فزاينده به دنياي خارج رهنمون 
مي كند. من مي خواهم بگويم حكومتگران گرامي به 
غير از اينكه بايد با مردم صادق باشند بايد با خودشان 
هم صادق باشند و خوب توجه داشته باشند كه طول و 
عرض ماجرا چيست. در دانش توسعه وقتي هر سياستي 
تجويز مي شود متخصص هاي توسعه مي گويند اولين 
كاري ك��ه انجام مي دهيد اينكه گزارش��ي از وضعيت 
موجود دهيد؛ به آن نقش ابرتعيين كننده شرايط اوليه 
در شكست ها يا كاميابي هاي سياست گذار مي گويند. 
در شرايط اوليه از ده ها دريچه مي توانيم وارد شويم. در 
شرايط كنوني ايران مهم ترين دور باطل بازتوليدكننده 
ناامن��ي و بي ثباتي و توس��عه نيافتگي و فقر و فاكت و 
عقب ماندگي، دور باطل ركود تورمي اس��ت. بنابراين 
سياست گذار هر قاعده گذاري اي كه مي كند صرف نظر 
از اينكه روي كاغذ هدف او چيست و چقدر امكان پذير 
است كه محقق شود و چقدر لوازم آن مهيا است، بايد 

روي شرايط اوليه توجه داشته باشد.

فالكت بارترين  دور باطل ركود تورمي
مومني خاطرنشان كرد: در اين شرايط اوليه با جامعه اي 
روبرو هس��تيم كه از نظر دور باط��ل ركود تورمي جزو 
فاكت بارتري��ن و ناكامياب ترين كش��ورهاي دنيا به 
حس��اب مي آيد. در دنيا تقريبًا نظيري وجود ندارد كه 
حتي اقتصادهايي در حد گينه بيس��ائو و افغانستان و 
سوريه و عراق جنگ زده كه 5 دهه تورم دو رقمي تجربه 
كرده باش��ند. پس سياس��ت گذار بايد به شرايط اوليه 
توجه داشته باش��د. ما مي توانيم درباره طول و عرض 
5 دهه تورم دو رقمي ده ه��ا مثال بزنيم كه يك مقدار 
غيرت سياس��ت گذار را به جوش بياورد و آنها بفهمند 
با چه شرايطي طرف هستند و درباره چه چشم اندازي 
تصميم گيري مي كنند. ويژگي مشترك سياست گذاران 
اين اس��ت كه صاحيت تخصص��ي در حيطه اقتصاد 

ندارند. يكي از دوستان بر اساس داده هاي بانك مركزي 
اين مثال را مطرح كرد و گفت در سال 1356 اگر كسي 
100 هزار تومان پول نقد داشت با آن مي توانست معادل 
دو كيلوگرم ط��اي خالص خريداري كند. براي اينكه 
بدانيد سياست گذاري هاي تورم زا با ارزش پول ملي در 
ايران چ��ه كرده و حيثيت داخلي و خارجي ما را به چه 
اوضاعي رسانده در سال 1399 قدرت خريد همان 100 
هزار تومان از دو كيلوگرم به 0/08 گرم رسيده است. در 

خانه اگر كس است/ همين يك حرف بس است.

  تورم سر منشأ همه آفات و عارضه هاي كشور 
مومني با بيان اينكه گروه هاي ذي نفع يكي از فريب هاي 
بزرگي كه بر سر حكومتگران و مردم مي آورند اين است 
كه طوري القاء مي كنند كه تورم يك مشكل در كنار 
ساير مشكات اس��ت، گفت: در حالي كه در اقتصاد 
سياسي توس��عه مي گويند تورم سرمنشأ همه آفات 
و عارضه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
و امني��ت ملي اس��ت و آثار و عوارض غي��ر اقتصادي 
آن به مرات��ب ماندگارتر و مهلك ت��ر از آثار و عوارض 
اقتصادي اش است. اقتصاددان ها هم مي گويند تورم  
ام االمراض اس��ت. پس تورم يك مساله در كنار ساير 
مسائل نيست، تورم مس��اله مرگ و زندگي است. در 
اقتصاد سياس��ي ايران طي 5 دهه گذشته به تدريج و 
به صورت فزاينده بين رونده��اي معطوف به تورم با 
روند هاي معطوف به بيكاري و ركود يك پيوند تمام عيار 
برقرار شده است. بر اساس داده هاي سرشماري دوره 
سال هاي 1365 تا 1395 طي اين دوره از كل جمعيت 
در سنين فعاليت كش��ور همواره حدود دوسوم هيچ 
نقشي در توليد ملي نداشته است. آمارتيا سن مي گويد 
بيكاري هم يك مشكل در كنار ساير مشكات نيست. 
بيكاري يك متغير سيستمي است. وقتي كه بحران در 
قسمت بازار وجود دارد اين آيينه كل سيستم است و به 
شما مي گويد بحران در سيستم وجود دارد. كساني كه 
فهم توسعه اي دارند مي فهمند وقتي دوسوم جمعيت 
در سنين فعاليت كش��ور باب مشاركت در سرنوشت 
اقتصادي خودشان و مملكت براي آنها بسته است چه 
معنا و طول و عرضي دارد و مي تواند چه بر سر كشور 
بياورد واقعًا در جاي خودش شايس��ته تأمل به اندازه 
اهميت است. آمارتياسن در آنجا مي گويد اشتغال 14 
كاركرد دارد كه از اين 14 كاركرد فقط 3 كاركرد جنبه 
اقتصادي دارد. كس��اني كه درباره اخاق و هنجارها و 
امنيت ملي و مشروعيت حكومت فكر مي كنند، خيلي 
خوب است كه به اشتغال و تورم از اين زوايا نگاه  كنند.

  پاتك به استراتژي فروپاشي از درون
اين اس��تاد دانش��گاه بيان كرد: براي اولين بار در موج 
آخ��ري تحريم ها، تحريم كنندگان بص��ورت عريان و 
علني گفتند اين بار با هدف براندازي تحريم مي كنيم. 
س��پس گفتند براي تحقق اين هدف يعني براندازي، 
اس��تراتژي ما فروپاشي از درون اس��ت. گفته بودند ما 
به غير از كاره��اي ايذايي موضعي نظامي به هيچ وجه 
برنامه جدي نظامي براي فروپاشي ايران در نظر نداريم، 
استراتژي ما فروپاشي از درون است. در آنجا گفته بودند 
پاسخ آنها براي كم هزينه ترين و پردستاوردترين ابزار 
براي فروپاش��ي از درون اين بود كه باي��د كاري انجام 
دهيم تا نظام قاعده گذاري هاي اساسي در ايران در كانال 

سياست هاي تورم زا بيفتند.

  مخالفان به مسووالن كمك كنند
وي افزود: اگر واقعا بخواهيم هديه اي به مسووالن فعلي 
كشور دهيم، از باب مصلحت ملي كه مي خواهيم كشور 
رو به بقاء و بالندگي باشد به عنوان وظيفه ملي بايد هر 
كسي تا جايي كه مي تواند صرف نظر از ماحظه هاي 
جناحي به مسووالن كمك كند. در اين زد و بندهاي 
جناحي خاك بزرگي بر س��ر ايران شده و مصالح ملي 
قرباني شده است. در دوره احمدي نژاد پرشمار و مكرر 
گفته بودم با همه مشكوك بودن هايي كه رفتارهاي او 
و همكارانش به ويژه در عرصه مديريت اقتصادي كشور 
داشتند در حالي كه وابستگي به واردات به اقتصاد ايران 
به صورت نجومي و سرسام آور باال مي بردند همزمان 
شاخ و شانه كش��ي را هم با نظام بين المللي در دستور 
كار قرار داده بودند. اينها ناسازگار هستند حتي با همه 
حرف هايي كه زده مي ش��ود صرف نظر از اينكه قبول 
داشته باشيم يا نداشته باش��يم. در دوره احمدي نژاد 
هم گفتم اگر كسي با هر ديدگاهي در اين سرزمين از 
شكست خوردن اينها خوشحال شود، بايد خودش را 
بررسي كند. در شرايط فعلي كه حتي نسبت به دوره 
احمدي نژاد ش��كنندگي هاي اقتصادي- اجتماعي 
افزايش پيدا ك��رده، طبيعتًا حت��ي مخالفان جدي 
ديدگاه هاي فعلي هم به عنوان وظيفه ملي تا آنجا كه 
در توانشان هست بايد كمك كنند، مسووالن موفق 
ش��وند. اينكه چقدر از خودش��ان صاحيت و تمايل 
نشان مي دهند مشكل آنها است. ما بايد وظيفه ملي 
خودمان را بفهميم و درست انجام دهيم. در سه سال 
اخير كه كتاب هنر تحريم ها در دسترس فارسي زبان ها 
قرار گرفته، گفتم اگر حكومتگران گرامي مي خواهند 
به نظرات كارشناسان داخلي توجه نكنند شيوه لقمان 
حكيم را در اداره كش��ور در دستور كار قرار دهند. هر 
چيزي كه تحريم كنندگان ايران به عنوان ابزار فروپاشي 
از درون مط��رح كردند آنها را خ��ط قرمز اعام كنند. 
اگر آنها مي گويند سياست هاي تورم زا و ركودآفرين 
كم هزينه ترين و موثرترين ابزار براي فروپاشي از درون 
است، اين دو را خط قرمز اعام كنيد. جاي بسيار دريغ 
و تأسف است كه نه در دولت به معناي قوه مجريه و نه 
در مجلس در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص 
منابع، فصل الخطاب نيست كه مساله را با گفت وگوي 

علمي حل و فصل كنيم اما حداقل چيزي كه به عنوان 
پيشنهاد به مجلسي ها و دولتي ها مي توان مطرح كرد 
كه راه نجات ايران از اين مس��ير مي گذرد. اينكه هيچ 
تصمي��م كليدي را نگيريد اال اينكه پيوس��ت توجيه 
كارشناس��ي آن را در معرض دي��د و قضاوت جامعه 
كارشناسي قرار دهيد. اين مساله خيلي حياتي است 
با توجه به اينكه اس��اس مناسبات در اقتصاد سياسي 
ايران مناسبات رانتي است و عدم شفافيت پاس گل به 
رانت جوها است. اگر مسووالن رويه علمي را در دستور 
كار قرار دهند با حس��اب هاي دودوتا چهارتا مي توان 

درباره كشور تصميم گيري هاي خردورزانه كرد.

  سبقت مجلس از دولت 
در سياست هاي نسنجيده

فرشاد مومني خاطرنشان كرد: من بسيار متأسفم كه 
در مورد سياست هاي ناسنجيده، مجلس فعلي گوي 
سبقت را از قوه مجريه ربوده است. بنابراين در اينجا به 
اين اعتبار كه باالخره هر آش��ي پخته مي شود بخش 
مهمي از آن از كانال مجلس هم گذش��ته مي شود از 
يك س��و و هم به اعتبار اختيارات غيرمتعارفي كه به 
نشست سران قوا داده شده مي گويند با علم آشتي كنيد 
همه بهره مند خواهيم شد و سود خواهيم برد و آبرو و 
مشروعيت بهتر مي شود و هم كشور سرنوشت بهتري 
را تجربه خواهد كرد. آنچه از منظر اقتصاد سياس��ي 
به شدت حائز اهميت هست و من در اينجا مي خواهم 
از همه صاحبان انديش��ه و رسانه ها هم استمداد كنم 
اينكه روي اعام ملي سياست هاي تورم زا و ركودآفرين 
به عنوان خط قرمز سياست گذاري اقتصادي تفاهيم 
كنيم تا راه را بر فرصت طلبي ها و تصميم گيري هاي 
شتابزده و فاجعه ساز ببنديم. اگر اينها به سمت افزايش 
قيمت بنزين بروند طبقات درآمدي متوسط و شهرها 
خيلي آسيب خواهند ديد. من مي خواهم عرض كنم با 
وجود اينكه واقعا مصرف بنزين روستايي ها خيلي كمتر 
از شهري ها به نظر مي رسد ولي تا امروز هر مطالعه اي در 
حيطه اقتصاد سياسي ايران انجام شده مي گويد وقتي 
كه به سمت شوك هاي تورم زا حركت مي كنيد كاهش 
رفاه روستايي ها خيلي شديدتر از شهري ها خواهد بود 
ولو اينكه در ظاهر مصرف بنزين روستايي ها چندان 

قابل مقايسه با شهري ها نيست. 

  پارادوكس شوك درماني
او اظهار ك��رد: براي اينكه مخاطب��ان بحث متوجه 
ش��وند كه روي اين مس��اله وفاق كارشناسي وجود 
دارد و آنجا كه منافع فاس��د و رانتي مطرح نيست و 
تفاوت ديدگاه ها در اي��ن زمينه نقش ايفا نمي كند، 
عاقه مندان را به مطالعه كتاب اقتصاد ايران از ديدگاه 
بانك جهاني دعوت مي كنم كه عنوان اصلي آن »گذار 
ايران از تبديل ثروت نفت« به توسعه است. انتشارات 
سازمان بورس در سال 1383 اين گزارش را منتشر 
كرد. اي��ن كار بانك جهاني اس��ت و ديدگاه هاي آن 
در حيطه اقتصادي كم و بيش ش��ناخته شده است. 
در آنجا مطالعه بسيار قابل اعتنا يافته هايي را مطرح 
كرده كه اسم آن را پارادوكس شوك درماني با هدف 
عدالت گذاش��ته ام. يكي از طنزهاي تل��خ و يكي از 
دروغ هاي غير قابل تحمل و مشمئز كننده اين است 
كه بگويند ما ش��وك قيمتي وارد مي كنيم تا عدالت 
ايجاد كنيم. سياس��ت تورم زا در تمام دنيا سياست 
ظالمانه اي اس��ت كه به نفع اغني��ا و به ضرر فقرا كار 
مي كند. در دوره احمدي نژاد اين ادعاي پوچ و واهي را 
يك بار تجربه كرديم كه حتي شوك بزرگ قيمت ها 
مصرف را كاهش نداد كه هيچ، افزايش هم داد. اما اثر 
اصلي اين بود كه فاك��ت را به جاي عدالت به مردم 
تحميل كرد. فاكت هم به معناي ركود به عاوه تورم 
اس��ت. در كتاب »گذار ايران در تبديل ثروت نفت به 
توسعه« من پنج پارادوكس در اين زمينه از زبان بانك 
جهاني استخراج كردم. اگر اين خط قرمزها اعام شود 
آنگاه ما مي توانيم با ضابطه با همديگر حرف بزنيم و 
بي صداقتي ها را كنار مي گذاريم كه طرف مي خواهد 
شوك وحشتناك همزمان قيمت ارز و حامل ها ايجاد 
كند بعد اس��م آن را برنامه نجات ايران مي گذارد! به 
گواه مطالعه هاي پرش��مار داخلي و بين المللي اين 

برنامه فروپاشي ايران است ولي ژست اين مي شود. 
مانند طرحي كه اسم آن را امنيت غذايي گذاشته اند 
در مجلس مطرح است و واقعا غم انگيز است كه بين 
اسم با مسما چقدر فاصله هاي وحشتناك وجود دارد. 
در واقع طرح امنيت غذايي اسم رمز مباح كردن تبديل 
كاربري اراضي كشاورزي است ولي ببينيد اسمي كه 
روي آن گذاشته شده چيست؟ مجلس كه خودش 
را با اوصافي معرفي مي كند گويي در بين گروه هايي 
ك��ه از تورم و ركود منتفع مي ش��وند خيلي روي آن 
توافق گس��ترده تري وجود دارد. اينها تحت عنوان 
اينكه مي خواهيم كسري مالي دولت را برطرف كنيم 
واردات خودروهاي خارجي را آزاد مي كنند. آدم واقعا 
نمي تواند درك كند ژست اينها در برابر دولت قبلي اين 
بود كه چرا درك نمي كنيد در جنگ اقتصادي هستيم. 
در جنگ اقتصادي به ظرفيت هاي توليدي ضربه هاي 
مهلك مي زنيد و فرصت هاي اشتغالزايي بالندگي آور 
را نابود مي كنيد بعد مي گوييد ما در جنگ اقتصادي 
هستيم! واقعا آدم چيزهاي خيلي شگفت انگيز مي بيند 
كه خيلي باعث تأسف است اگر حمل به صحت كنيم 
و اگر هم فكر كنيم در اقتصاد سياسي رانتي گروه هاي 
پرنفوذ و مافياه��ا كانون هاي اصلي تصميم گيري را 
به تسخير خودش��ان درمي آورند، آنگاه ماجرا كمي 
پيچيده تر هم مي ش��ود. ولي هر كدام از اينها باش��د 
برآيند آن اينك��ه دولت و ملت و آين��ده ايران زيان 

مي بينند و رانت جوها نفع هاي غيرعادي مي برند.

  اثر افزايش قيمت بنزين روي روستاييان
مومني افزود: من خيلي توصيه مي كنم پارادوكس هاي 
پنجگانه شوك درماني با هدف عدالت را در اين كتاب 
ماحظه بفرمايي��د. من فقط نتيجه نهاي��ي را عرض 
مي كنم. مي گويد با اينكه از اول فكر مي كرديم افزايش 
قيمت بنزين كمترين اصابت به جامعه روستايي دارد 
در عمل مش��اهده كرديم تأثير اين سياست از ناحيه 
ركود تورمي بر تهيدست ترين گروه روستايي دو برابر 
بيشتر از بهترين پنج گروه درآمدي شهري است. حاال 
ببينيد از منظر اقتصاد سياسي چقدر مي توان شرح و 
بس��ط داد. پس مي خواهم عرض كنم اگر از مسير علم 
حركت كنيم فهم واقعيت چندان دشوار نيست. با همه 
كاس��تي هايي كه نظام آمار و اطاع��ات دارد و با همه 
تشتتي كه در زمينه ديدگاه هاي كارشناسي وجود دارد 
ما مي توانيم توافق كنيم به  شرطي كه مافياهاي قدرت 
و ثروت از ماجرا آفريني ها و دروغ پراكني، كم اهميت ها 
را پراهميت جلوه دادن و بسيار مهم ها را بي اهميت جلو 
دادن بتوانيم حريف شان شويم تا فريب ها برما شود. 
بحث هاي خيلي پرش��ماري در اين زمينه وجود دارد 
كه من درباره عوارض شوك درماني و اينكه به صورت 
كوتاه مدت توهم پولداري در نظام تصميم گيري هاي 
اساس��ي كش��ور ايجاد مي كند بعد توهم پولداري به 
ولنگاري ه��ا و اتاف منابعي مي انجامد ك��ه واقعا باور 
نكردني است. به دليل اينكه امسال سال تصميم گيري 
و تدوين برنامه ميان مدت كشور است به كساني كه اهل 
فهم و درد هس��تند مي گويم تجربه فرودگاه سازي ها، 
سدسازي، بيمارستان سازي، راه سازي ها ما را از اين زاويه 
ببينيد تا بدانيد چه خبر است. آنگاه اين  گونه مي شود 
كه با پديده هاي بسيار شگفتي آور در اقتصاد سياسي 

ايران روبرو مي شويد. 

  عايدي ارزي دهه 90 بيشتر از دهه 80!
او اظهار كرد: فرض كنيد تقريبا همه روي اين مس��اله 
اساسي تفاهم كرده اند كه دهه 1390 در ايران دهه از 
دست رفته است ولي آيا به كارشناس ها مجال مي دهند 
حرف بزنند و به تصميم گيران كشور بگويند مجموعه 
عايدي ارزي دهه از دس��ت رفته نسبت به دهه 1380 
بيشتر بوده اس��ت؟ اكنون عده اي پيدا شده اند كه آگاه 
يا ناخودآگاه آب در آس��ياب مناف��ع مافياها مي ريزند 
مطلب مي نويسند و مي گويند ما كمبود منابع داريم و 
ابرتعيين  كننده ها، منابع هستند. وقتي كه در دهه 90 
رشد عايدات ارزي 9 تا 10 درصد بيشتر از دهه 1380 
بوده و چنين فاجعه هايي را تجربه كرديد بايد فهميده 
باش��يد كه تنگا، تگناي منابع نيس��ت. به تعبير آقاي 
مهندس بحرينيان مي گويد تصميم گيرهاي اساسي 

ما اهليت حرفه اي ندارند. من اس��م اهليت حرفه اي را 
صاحيت تخصصي علمي در حيطه اقتصاد گذاشته ام. 
ممكن است كس��اني بگويند عايدات ارزي ما در دهه 
1390 بيش��تر بوده اما بحران بزرگ ما در كمبود ريال 
است. همان سياست گذاري هاي بي كيفيت و معطوف 
منافع مافياها به نيت اينكه عايدات ريالي بيشتر شود در 
دهه 1390 قيمت ارز را حدود 20 برابر افزايش دادند. 
آيا اقتصاد اين كشور مي خواهد صاحب پيدا كند و يك 
نفر واكاوي كند كه درآمد ارزي ما بيشتر از دهه 1380 
بوده شوك قيمت ارز در اين دهه قيمت ارز را حدود 20 
برابر كرده بعد با بي سابقه ترين بحران سرمايه گذاري 
در تاريخ اقتصادي 50 س��اله اخير ه��م روبرو بوده ايم. 
هر چقدر جزييات ماجراي بحران س��رمايه گذاري را 
بيش��تر واكاوي مي كنيد ابعاد فساد و تسخيرشدگي 
نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور به دست مافياها 

بيشتر آشكار مي شود.

  هدف تورم؛ نيروي كار و نيروي فكري جامعه 
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه هر سياستي كه ما 
را به سمت تورم مي برد قطعا فاجعه هاي بزرگ انساني، 
اجتماعي، محيط زيس��تي و فاكت، عقب ماندگي و 
تهديد امنيت ملي ايجاد مي كند، گفت: از طريق درهم 
تنيدگي كه تورم با سياس��ت هاي ركودآفرين دارد. به 
اضافه اينكه سياست هاي تورم زا به ويژه در دهه 1380 
و 1390 يك پيوند بس��يار حيرت انگيزي با مناسبات 
رانتي و ضد توسعه اي پيدا كرده و سياست هاي تورم زا از 
طريق رانت هاي بزرگي كه براي دارايان غيرمولد ايجاد 
مي كند براي پنهان سازي ناكارآمدي ها، بي كفايتي ها، 
فسادها، وابستگي ها، اسراف ها و اتاف ها در اين كشور 
يك حلقه تكميلي ش��ده اس��ت. در اقتصاد سياس��ي 
مي گويند ركود تورمي كشور را با فلج سيستمي روبرو 
مي كند. كاش رس��انه ها و اهل نظر در اين زمينه كمي 
س��طح هوش��ياري نظام تصميم گيري ها را باال ببرند. 
چرا مي گويند فلج سيس��تمي ايج��اد مي كند؟ براي 
اينكه بخش اعظم نيروي كار هر جامعه را فقرا تشكيل 
مي دهند و بخش اعظم نيروه��اي فكري هر جامعه را 
طبقه متوسط درآمدي عرضه مي كند. بنابراين تورم كه 
به هر دوي اينها ضربه هاي مهلك مي زند كاهش اميد 
به زندگي و پديده كند ذهني بين نسلي ايجاد مي كند 
چون قدرت خريد فقرا و متوسط ها را كاهش مي دهد. 
وقتي كه قدرت خريد پ��ول كاهش پيدا كرد به تعبير 
كينز در كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح مي گويد تمام 
قراردادها متزلزل مي ش��وند چه قراردادهايي كه بين 
مردم با حكومت و حكومت با مردم و مردم با مردم است. 
چون قراردادها متزلزل مي شوند با رواج بي اعتمادي، 
بي ثباتي، دروغگويي، كم فروشي، كنار گذاشتن اخاق، 
اعتياد، فساد، خودكشي، مش��كات روحي، افزايش 

طاق و از اين قبيل روبرو خواهيد بود.

  بي اعتناي�ي ب�ه گ�زارش  بدنه كارشناس�ي 
حكومت

مافياي رسانه اي كه منافع غيرمولدها و رانت خوارها را 
ترويج مي كند بساطي ايجاد كرده كه حكومتگر ها حتي 
گزارش هاي بدنه كارشناسي خودشان را هم مورد اعتنا 
قرار نمي دهند. به  طور مثال مركز پژوهش هاي مجلس 
در سال 1397 گزارشي تحت عنوان تقسيم هيچ منتشر 
كرد كه آقاي دكتر پيله فروش در تهيه آن نقش داشت. 
در حالي كه از نظر كارشناسي شايد بتوان نقدهايي به 
آن گزارش وارد كرد اما مساله اساسي اينكه نشان دادند 
در باغ سبزي كه شوك به قيمت هاي كليدي وارد كنيم 
پولدار شويم يك توهمي است كه مي تواند فاجعه هاي 
بزرگ براي حكومت و مردم ايجاد كند. واقعا اگر مركز 
پژوهش هاي مجلس دلش مي خواهد در خدمت مردم 
باش��د يك بار ديگر اين گزارش را منتش��ر كند. از آن 
تكان دهنده تر گزارشي اس��ت كه موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در آذر 1398 تحت عنوان افزايش 
قيمت بنزين، آثار، پيامدها و راهكارهاي جبران كاهش 
آثار رفاهي منتش��ر كرد. در آنجا مي گويد بزرگ ترين 
دروغي كه مافياها در اين زمينه مطرح مي كنند اينكه 
س��هم حداكثري بهره مندي از يارانه ها به ثروتمندها 
مربوط مي ش��ود. به قدري عدد و رقم هايي كه در اين 

گزارش تهيه كرده اند تكان دهنده اس��ت كه به وصف 
درنمي آيد. من اجماال عرض مي كنم و واقعا از موسسه 
پژوهش هاي بازرگاني هم خواهش مي كنم اين گزارش 
را انتش��ار عمومي بدهند. در آنجا ب��ه وضوح از طريق 
ردگيري آثار رفاهي شوك قيمت حامل ها و ارز مي گويد 
هر چه نرخ ارز و قيمت حامل ها باالتر به طرزي نجومي 
بهره مندي اغنيا افزايش پيدا مي كند و فقرا با بحران هاي 
حادتر روبرو مي شوند. پارسال مركز پژوهش هاي مجلس 
مجموعه گزارش هايي منتش��ر كرد كه شماره يك آن 
درباره يارانه هاي پنهان اس��ت. در آنجا نشان مي دهد 
پنج دروغ بزرگ است كه اين قدر تكرار شده براي نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور يك باور شده درباره 
اينكه شوك به قيمت هاي كليدي وارد كنيد تا رستگار 
شويد. در آنجا اينها نشان دادند هيچ رستگاري در كار 
نيست و فاجعه ها در گستره و عمق در اين زمينه افزايش 
پيدا مي كند. عين اين قضيه در جلسه قبلي كه درباره 
يارانه ها در خدمت اس��تاد ارجمند جناب آقاي دكتر 
حس��ن تاش بوديم من مستندات بانك مركزي را از رو 
خواندم كه در دوره احمدي نژاد گفته بودند وقتي كه اين 
كار را انجام مي دهيد ژست شما حمايت از توليد و فقرا 
است ولي مهلك ترين ضربه ها را به اينها وارد مي كنيد. 
بانك مركزي عدد و رقم ها را داده بود. بنابراين پيشنهاد 
بس��يار جدي و مهم ديگري كه به اين مناسب به نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور تقديم مي كنم اينكه 
حداقل گزارش هاي بدنه كارشناسي خودتان را جدي 
بگيريد اين گونه نباشد كه عده اي را با ديدگاه خاص به 
صورت دوپينگي به مركز پژوهش هاي مجلس و دفتر 
كان سازمان برنامه تحميل كنيد بعد از آنها محملي 
بس��ازيد كه صداي كارشناس��ان جا افتاده و ريشه دار 

دستگاه هاي اقتصادي كشور خفه شود.

  اثر شوك درماني بر بخش خصوصي مولد 
اين اقتصاددان گفت: اگر بنا بر صداقت و شفافيت باشد و 
اجازه حرف زدن به همه داده شود، همه به غير از مافياها 
و رانت جوها نفع خواهيم برد. خدا كند ما به چنين بلوغي 
برسيم كه بتوانيم جلوي منافع مافياها را هم بگيريم. 
آخرين نكته اي كه در اين زمينه مطرح مي كنم و فكر 
مي كنم شايد خيلي بتواند به نظام تصميم گيري هاي 
اساس��ي كش��ور كمك كند، اينكه متفك��ران بزرگ 
مي گويند هر وقت خواستيد در ساخت توسعه نيافته 
يك تصميم اساس��ي اقتصادي بگيري��د، محور اصلي 
توجه اين باشد كه اين سياست نااطميناني ها را كاهش 
يا افزايش مي دهد. ش��ما نااطمينان��ي ايجاد كرديد و 
حقوق مالكي��ت ضايع كرديد، ثب��ات اقتصاد كان را 
از بين برديد نتيجه اش اين ش��د كه بخش خصوصي 
مولد را به حاشيه رانديد. آقاي دكتر پيله فروش خيلي 
محترمانه گفت بند ناف بخش بزرگي از چيزهايي كه به 
اسم توليد صنعتي مي شماريم به انرژي ارزان وابسته 
است و مافياها يك كلمه درباره اينها صحبت نمي كنند 
هم��ه توپ را در زمي��ن خانوارهاي بي دف��اع و مظلوم 
اين مملكت مي اندازند. گزارش هاي رس��مي كش��ور 
در س��ازمان برنامه و بانك مركزي را ببينيد كه تحت 
عنوان خصوصي سازي يا توسعه صنايع رانتي معدني 
در دوره 1370 تا دوره 1395 سهم اين گروه صنايع كه 
به رانت انرژي و معدن وصل هس��تند و هم از نظر طرز 
اداره  شبه دولتي تلقي مي ش��وند كه هر كدام از منظر 
توس��عه ملي و اقتصاد سياسي داللت هاي خاص خود 
دارد. سهم اينها از توليد ناخالص داخلي بخش صنعت 
از حدود 30 درصد در سال 1370 به حدود 70 درصد 
در س��ال 1395 رسيده است. مهم ترين داللت جهش 
سهم صنايع رانتي معدني اين است كه بخش خصوصي 
واقعي مولد در بخش صنعت 50 درصد كاهش پيدا كرده 
است. اينها با ارزش افزوده هاي رانتي ذهن سياست گذار 
را دور كرده اند از اينكه بهاي سياس��ت هاي معطوف به 
ش��وك درماني در نابود كردن صنعت در اقتصاد ايران 
بتواند درست بفهمد. براي اينكه ببينيد اين ماجرا چه بر 
سر ايران آورده كافي است به داده هاي رسمي نگاه كنيد 
كه به نام توسعه صنعتي در همين دوره چه جهشي در 
خام فروشي به نام توسعه صنعتي ايجاد شده است. به  
طور مثال از اين زاويه آيا نهادهاي نظارتي مي دانند فقط 
در دوره سال هاي 1380 تا 1396 حجم صادرات سنگ 
آهن در ايران 39 برابر شده است. اسم اينها را غيرنفتي 
گذاش��ته اند و خدا مي داند چگونه دالرهاي نفتي ما را 
بسته بندي مي كنند و به اسم صادرات نفتي از اين كانال ما 
را با خروج ارز روبرو كرده اند بايد در جاي خود رسيدگي 
كنيم. در همين دوره س��هم صادرات آهن و فوالد خام 
17 برابر شده است. در حالي كه بسياري از بازارها را در 
بسياري از اقام توليد صنعتي نابود كرديم و از بين برديم 
ببينيد چه چيزهايي رشد كرده اند. در همين دوره سهم 
صادرات پتروشيمي هم كه عمدتا خام فروشي هست 10 
برابر شده است. تا دل تان بخواهد از اين ماجراها وجود 
دارد از اينكه شوك درماني احساس نااطميناني و ناامني 
در بخش خصوصي مولد ايجاد مي كند و آنگاه توان رقابت 
و مقاومت اقتصاد ملي را در هم مي شكند و اين قدر طمع 
تحريم كننده هاي بيروني را برمي انگيزد تا از شكنندگي ها 
و وابستگي هايي كه پيدا كرده ايم بتوانند در جهت تحقق 
اهداف خودش��ان اس��تفاده كنند. من اميدوارم نظام 
تصميم گيري هاي اساسي كشور تجربه هاي سال هاي 
1396 و 1398 را به سرعت فراموش نكرده باشد و اين 
گونه نباشد كه تصميم گيري ها به صورت دفع الوقت و 
ناگهاني مطرح شوند. شما با زبان كارشناسي دفاعيه اي از 
سياست ها تهيه كنيد و قبل از اينكه فرآيند تصميم گيري 
فراهم شود اول بگذاريد از فيلتر نظام كارشناسي عبور 
كند بعد تصميم بگيريد؛ اين به نفع و صاح همه است 
و به زيان كساني هس��ت كه از طريق فروپاشي از درون 

استراتژي براندازي را بر عليه ايران دنبال مي كنند.
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گروه بانك و بيمه |
در روزه��اي اخي��ر، بان��ك مرك��زي از جزييات يك 
بخشنامه مهم بانكي پرده برداري كرده كه بر اساس اين 
بخشنامه تعداد مجاز كارت به كارت براي هر فرد روزانه 
۲۰ مرتبه مي شود و اين عدد در ماه به ۸۰ عدد مي رسد 
يعني هر فرد با كد ملي خود روزانه تنها ۲۰ تراكنش 

و ماهانه ۸۰ تراكنش واريزي مي تواند داشته باشد.
گفته شده كه معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي 
در راس��تاي مقابله با قمار، بخش��نامه اي به بانك ها 
ابالغ كرده است كه در پي آن هر فرد روزانه مي تواند 
فقط ۲۰ تراكنش واريزي داش��ته باشد و تنها تعداد 
محدودي از افراد با تراكنش بيش از ۸۰ واريزي وجه 
در ماه مواجه هس��تند. اما پرسش اين است كه مگر 
چند درصد جامعه در گير معضل قمار و شرط بندي 
و نوسانات بازارهاي ارز و... هستند و چرا اقتصاد ايران 
با ميلياردها تراكنش و 5۰ ميليون جمعيت فعال، بايد 
چنين محدوديت بزرگ��ي را براي تراكنش كارت ها 
ايجاد كند. ضمن اينكه محدوديت هاي قبلي مانند 
سقف 1۰ ميليون تومان و... مشكالت بيشتري ايجاد 
كرده و در يك اقتصاد تورمي كه بسياري از معامالت 
بانك��ي با ارق��ام ب��االي 1۰ ميليون توم��ان صورت 
مي گيرد، عمال به معناي حضور بيشتر مردم در شعب 
بانك ها براي انتقال وجه است در حالي كه بايد همه 
بانك ها امكان پرداخت از طريق شبا و پايا و ساتنا را با 
موبايل و اينترنت ايجاد كنند تا مردم مجبور نشوند هر 
روز 1۰ ميليون تومان كارت به كارت كنندو هر روز 

واريزي داشته باشند تا مبلغ نهايي به مقصد برسد.
نكته مهم ديگر اين اس��ت كه اتفاقا همان كساني كه 
تراكنش هاي واريزي وجه بيش از ۸۰ فقره در ماه دارند، 
بار اصلي اقتصاد، كارآفريني و مسووليت هاي اجتماعي 
را به عهده دارند و به دليل وضعيت كاري و ش��غلي و 
اجتماعي خود، با دريافت وجه بيشتر مواجه هستند 
يا تامين كننده اصلي كااله��ا و خدمات، فروش مواد 
غذايي، سوغات، محصوالت مربوط به نواحي مختلف 
ايران هستند و اين اقدام عمال خريد كاال براي بسياري 
و ف��روش كاال براي عده اي ديگ��ر را محدود مي كند. 
همچنين بسياري از فعاليت هاي اجتماعي كه افراد 
در محل زندگي خود دارند را مختلف خواهد كرد. به 
عنوان مثال مديريت اكثر ساختمان هاي پر جمعيت، 
بايد هرماه از طريق كارت به كارت، س��هم شارژ و پول 
آب و س��اير قبض ها را دريافت كنند و همين يك قلم 
مشكل بسياري براي بسياري از ساختمان ها و افراد و 

مديران برنامه هاي مختلف اجتماعي ايجاد مي كند. 
مهران محرميان، مع��اون فناوري ه��اي نوين بانك 
مرك��زي تاكيد كرد: ال��زام هر كد ملي ب��ه انجام ۲۰ 
تراكنش واري��زي در روز، موجب مي ش��ود تا افراد با 

داش��تن چند كارت بانكي هم نتوانند بيش��تر از اين 
محدود تراكنش واريزي انجام دهند.بر اساس بخشنامه 
ابالغي بانك مركزي، شبكه بانكي كشور موظف شده 
اس��ت براي تعداد تراكنش هاي واريزي به كارت هر 

شخص حقيقي، سقف تعيين شده را اعمال كند.
به منظور جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي محتمل در 
تبادالت پولي كشور بر بس��تر كارت به كارت، بزودي 
مجموع تعداد تراكنش هاي واريزي كه به كارت هاي هر 
شخص حقيقي )كد ملي( در يك روز انجام مي گيرد به 
بيست تراكنش محدود خواهد شد. اين محدوديت با 
هدف نظارت هر چه بيشتر بر تبادالت پولي و جلوگيري 
از سوءاس��تفاده هاي احتمالي از خدمت انتقال وجه 
كارت به كارت اعمال مي ش��ود.بنابر بخشنامه بانك 
مركزي اين محدوديت تنها در مورد تعداد تراكنش هاي 
واريز به كارت اعمال خواهد ش��د و محدوديتي براي 
تع��داد تراكنش هايي كه هر فرد ب��ه منظور كارت به 
كارت از كارت هاي بانكي خود به ساير كارت ها در شبكه 
بانكي انجام مي دهد، پيش بيني و تعيين نشده است 
به عبارت ديگر اين محدوديت تنها شامل »واريز به« 
كارت بانكي يك فرد است.محدوديت تعدادي تعيين 
ش��ده حاصل رصد و تحليل هوشمند يك ساله رفتار 
كاربران است كه بر اساس آن، محدوديت در نظر گرفته 
شده صرفاً تعداد بسيار محدودي از افراد استفاده كننده 
را در روز تحت تاثير قرار خواهد داد و بنابراين كاركرد 
استفاده هاي معمول بدون هيچ مشكلي برقرار خواهد 
ماند. از آنجا كه خدم��ت كارت به كارت براي مقاصد 
شخصي در نظر گرفته شده است، اين محدوديت باعث 
رفع سوءاستفاده ها و سالم سازي فضاي بهره برداري 

كاربران از خدمت كارت به كارت خواهد شد.

       مرحبا: محدوديت هاي بانكي
 نشان از ضعف در قانون بانكداري كشور است

مجل��س  اقتص��ادي  كميس��يون  س��خنگوي 
محدوديت ه��اي جديد بانك مرك��زي و همچنين 
محدوديت هاي برخ��ي بانك ها براي انتقال وجه را 
ناش��ي از تخلفات رخ داده خواند و گفت كه بانك ها 
براي جلوگيري از بروز اين تخلفات محدوديت ايجاد 
مي كنند حال اينكه م��ن محدوديت را نمي پذيرم 
بلكه بايد با افزايش نظارت جلوي تخلفات را گرفت.

غالمرض��ا مرحب��ا در گفت وگو با ايس��نا در واكنش 
ب��ه محدوديت هاي برخ��ي از بانك ها درباره س��قف 
جابه جايي پول در طول يك م��اه گفت: اين موضوع 
نشان دهنده ضعف در قانون بانكداري كشور است كه 
اجازه مي دهند موسسات پولي و مالي مختلف براساس 
شرايط خودشان همچون نقدينگي موجود در بانك يا 
ظرفيت نرم افزار بانكي عمل كرده و ميزان تراكنش ها را 
تنظيم كنند تا بتوانند پاسخگوي مشتريان خود باشند.

وي افزود: دليل ديگر، پولش��ويي است. وقتي دارنده 
حساب از طريق شعبه اقدام به انتقال وجه مي كند 
احراز هويت در داخل شعبه صورت مي گيرد و ديگر 
محدوديت وجود ندارد اما اگر همين انتقال وجه از 
طريق سيستم هاي تلفن بانك يا بانكداري اينترنتي 
صورت گيرد ممكن اس��ت بحث پولشويي يا تخلف 
رخ دهد. به همين دليل بانك ها براي تراكنش هاي 
مال��ي كالن محدوديت هاي��ي را ايج��اد ك��رده و 
مي گويند كه اين تراكنش ها از طريق شعب بانكي 

صورت گيرد تا بتوانند احراز هويت انجام دهند.
مرحبا ادامه داد: در چنين ش��رايطي انجام اينگونه 
اقدامات همچون انتقال وجه بين بانك هاي مختلف 

متفاوت اس��ت و بستگي به ش��رايط آن بانك دارد؛ 
يعني مديران بانك ها براس��اس وضعيت بانك خود 
مثل ظرفيت و موجودي، س��قف جابه جايي را كم يا 
زياد مي كنند و در عين حال محدوديت هايي را براي 
تلفن بانك و اينترنت بان��ك در تراكنش هاي كالن 

ايجاد كرده تا مخاطرات را كاهش دهند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس درباره اينكه 
 اي��ن محدوديت ها ب��راي برخي مش��اغل همچون 
جايگاه داران سوخت مش��كالتي را به وجود آورده، 
گفت: آنها مي توانند هماهنگي هايي با ش��عب بانك 
انجام دهند تا امكان انج��ام تراكنش هاي باال وجود 
داش��ته باشد. به عنوان مثال س��قف كارت كشيدن 
در طول ۲۴ ساعت با دستگاه پوز 5۰ ميليون تومان 
است اما برخي مش��اغل همچون نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو شامل اين محدوديت نمي شوند 
چون مبالغ خريداري شده بيشتر از 5۰ ميليون تومان 
است لذا با نظارت ش��عب و بانك ها هماهنگي هايي 
صورت مي گيرد تا س��قف تراكنش افزايش يافته و 
مبالغ بيشتري از طريق پوز انتقال يابد. اينها مواردي 
است كه مشتري مي تواند با بانك هماهنگ كرده تا 

از اينگونه تسهيالت استفاده كنند.
وي در عين حال گفت: البته من شرايط فعلي بانكي 
را تأييد نك��رده و دفاع نمي كن��م و نمي گويم ايده 
آل اس��ت بلكه داليل موجود را تشريح مي كنم كه 
چرا چنين وضعيتي به وجود آمده اس��ت. معتقدم 
راه حل چنين مش��كالتي مطالع��ه دقيق نيازهاي 
جامعه و طراحي سرويس هاي جديد بوده به نحوي 
كه مش��تري راحت باشد و در عين حال از آن بستر 
هم تخلفي رخ ندهد. از قانون بانكداري فعلي دفاع 
نمي كنم. ما در مجلس دنبال اصالح قانون بانكداري 
هس��تيم كه االن بخش بانك مركزي انجام شده و 

بقيه هم در دستور كار كميسيون اقتصادي است.
مرحبا همچنين در واكنش به محدوديت هاي جديد 
بانك مركزي براي تراكنش هاي واريز وجه به صورت 
كارت به كارت نيز گفت: دليل اين موضوع هم تخلفات 
رخ داده و مشكالت به وجود آمده از آن است كه چنين 
محدوديت هاي��ي را ايجاد كردند. م��ن محدوديت را 
نمي پذيرم بلكه معتقدم بايد راهكار درست را پيدا كرد 
تا بدون محدوديت نظارت افزايش پيدا كند و جلوي 
تخلفات گرفته شود. محدوديت راحت ترين كار است. 
مي توان بالفاصله صورت مس��اله را پاك كرد اما به 
جاي اين كار بايد راهكار مناسب را پيدا نمود.بعضا 
اين تصميمات كوتاه مدت بوده و بانك ها به واسطه 
مش��تري مداري در صورت گرفتن بازخورد منفي 
از مش��تريان و نارضايتي آنها در چنين تصميماتي 

تجديد نظر مي كنند تا راه بهتري پيدا شود.
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اعضاي كميته تعيين مديران عامل 
بانك ها منصوب شدند

عباس معمارنژاد، علي صالح آبادي، محمدرضا فرزين، 
علي نظامي و مهدي اسماعيلي اعضاي كميته تعيين 
مديران عام��ل بانك ه��ا منصوب ش��دند. وزي��ر امور 
اقتصادي و دارايي طي حكمي اعضاي كميته انتصابات 
بانكي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي را منصوب كرد.

احسان خاندوزي در اين حكم، عباس معمارنژاد، علي 
صالح آبادي، محمدرض��ا فرزين، علي نظامي و مهدي 
اسماعيلي را به عنوان 5 عضو كميته تعيين مديران عامل 
بانك ها انتخاب كرد. در متن حكم خاندوزي آمده است: 
»نظر به لزوم شايسته گزيني براي اداره امور بانك هاي 
تحت مديريت دولت و ماموريت هاي تحول گرا و مهمي 
كه دولت سيزدهم براي سيستم بانكي در نظر گرفته 
است، بدين وسيله جناب عالي به عنوان »عضو كميته 
انتصابات بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي« منصوب 
مي شويد. در اين ارتباط تسريع در ارايه فهرست مديران 
ذي صالح بانكي و تعيين شاخص و معيارهاي ارزيابي 
عملكرد افراد پيشنهادي موجب امتنان خواهد بود.«

انتشار صورت هاي مالي 
بانك هاي دولتي ادامه دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: انتشار صورت هاي 
مالي شركت ها و بانك هاي دولتي همچنان ادامه 
دارد.س��يد احس��ان خاندوزي در يادداش��تي در 
صفحه مجازي خود نوشت: ما ميراث دار كسري ها 
و بي انضباطي ها هس��تيم، اما مس��ير جديدي را 
گشوده ايم كه مديران را كارآمد و پاسخگو خواهد 
كرد.نات��رازي بانكي كه به دولت تكي��ه دارد هيچ 

خطري را متوجه مردم وسپرده گذاران نمي كند.

افزايش 30 درصدي
تعداد و مبلغ چك هاي برگشتي

آمار بانك مركزي درباره چك هاي برگشتي در پنجمين 
ماه س��ال جاري نش��ان مي دهد كه در اين ماه حدود 
۷۴۲ هزار فقره چك برگشت خورده كه از نظر تعداد و 
مبلغ معادل ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزايش داشته است.

تازه ترين آماري كه بانك مرك��زي از جريان مبادالت 
چك منتشر كرده است، نشان مي دهد كه در مرداد سال 
جاري بيش از ۶.۹ ميليون فقره چك به ارزشي حدود 
۲۰۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان مبادله شده كه از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتيب 1۳.۴ و ۴.۸ درصد افزايش يافته 
است.از سوي ديگر، حدود ۶.۲ ميليون فقره با ارزش 1۷۲ 
هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از چك هاي مبادله اي وصول 
شده است كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 11.5 و 1.۳ 
درصد افزاي��ش دارد. در كنار چك هاي وصولي حدود 
۷۴۲ هزار فقره چك برگشت خورده كه از نظر تعداد و 
مبلغ چك هاي برگشتي به ترتيب با ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد 
افزايش داشته است.همچنين در اين مدت، در استان 
تهران بيش از ۲.1 ميليون فقره چك با ارزش��ي بالغ بر 
1۰1 هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان مبادله شده كه بيانگر 
صدرنشيني استان تهران در مبادله چك در سطح كشور 
است.چك هاي وصول شده در تهران حدود 1.۹ ميليون 
فقره به ارزش��ي حدود ۸۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان و 
چك هاي برگش��تي حدود ۲۲۰ هزار فقره به ارزشي 
بيش از 1۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان گزارش شده است. 
عالوه بر اين، در مرداد ماه كل كشور معادل ۷۲۰ ه�زار 
فق�ره چ�ك ب�ه ارزشي بالغ بر ۲۹ ه�زار ميلي�ارد تومان 
به داليل كسري ي�ا فق�دان موج�ودي برگش�ت خورده 
اس��ت كه از نظر تعداد و ارزش ۹۷.1 و ۹۷ درصد از كل 
چك هاي برگشتي به داليل كسري يا فقدان موجودي 
بوده است. از سوي ديگر، در استان تهران معادل ۲1۲ 
هزار فقره چك به ارزشي حدود 1۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت 
داده شده كه در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.5 درصد 
و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از كل چك هاي برگشتي به 

داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است. 

آغاز فرآيند ايفاي تعهدات 
صادرات ريالي

معاون وزير صمت و رييس كل سازمان توسعه تجارت 
ايران از آغ��ار فرآيند ايفاي تعه��دات صادركنندگان 
ريالي خبر داد. عليرضا پيمان پاك با اشاره به مفاد بسته 
سياس��تي برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال هاي 
1۴۰۰-1۳۹۷در خصوص ايفاي تعهدات فروش ريالي 
به ساير كشورها در بازه زماني ۲۲فروردين تا 1۶مردادماه 
سال 1۳۹۷ اظهار داشت: بر اساس فراخوان هاي انجام 
شده تعداد ۳۲۲صادركننده نس��بت به ارايه اسناد و 
مدارك مربوط به فروش ريالي به كش��ورهاي عراق و 
افغانستان شامل ۷۳۴1پروانه صادراتي به ارزش حدود 
۴٠٠ميليون يورو اقدام نموده اند كه پس از بررسي در 
كميته اقدام ارزي نسبت به تاييد يا عدم تاييد فروش 
ريالي و در نهايت ايفاي تعهدات ارزي اقدام مي گردد. 
تعداد پروانه ه��اي صادراتي متعلق به صادركنندگان 
متنوع بوده و بيش��ترين تعداد پروانه صادراتي متعلق 
به يك صادركنن��ده ۶۷۳كوتاژ و به ارزش 5۲ميليون 
يورو بوده اس��ت.  رييس كميته اقدام ارزي ادامه داد: از 
نظر موقعيت جغرافيايي صادركنندگان نيز بيشترين 
پروانه صادراتي در اين بخش، متعلق به صادركنندگان 
استان تهران با۲٠۳۹پروانه صادراتي به ارزشي معادل 
11۲ميليون يورو و كمترين تعداد متعلق به اس��تان 
خراسان جنوبي با ۲كوتاژ و به ارزش ۲۲هزار يورو است.

تعداد ۴5۳۷پروانه صادراتي به ارزش ۲٠1ميليون يورو 
متعلق به واحدهاي توليدي و ۲۸٠۴پروانه صادراتي به 
ارزش ۸۶ميليون يورو متعلق به واحدهاي غير توليدي 
بوده است. وي با تاكيد بر ضرورت تسهيل و تسريع 
ايفاي تعه��دات ارزي صادركنندگان گفت: تالش 
مي ش��ود با برنامه ريزي الزم، شرايطي فراهم شود 
كه صادركنندگان بتوانند با طيب خاطر نسبت به 
انجام فعاليت صادراتي و در نهايت ايفاي تعهدات 

ارزي صادراتي خود در اسرع وقت اقدام نمايند .

محدوديت 80 تراكنش ركود
و مشكالت را افزايش مي دهد

دوما، مشكل نوسانات ارزي و قمار را از طريق نظارت بر شبكه 
صرافي ها و بازار ارز و كنترل هاي ديگر مثل كارتخوان هاي 
خارجي و... پيگيري نمايد و قمار را در بازار قمار مهار كند در 
بازار تراكنش هاي كارت به كارت بانكي و مردمي كه به هزار 
در مي زنند تا معيشت و كسب وكار خود را حفظ كنند.  سوما، 
محدوديت هاي ديگر مثل سقف كارت به كارت، نبود امكان 
استفاده از پايا و ساتنا در اينترنت و نرم افزارهاي بانكي را بر 
طرف نمايد تا مردم نيازي براي كارت به كارت بيشتر نداشته 
باشند. حال پرسش اين است كه اگر كسي قمار نكند، و مثال 
مدير يك ساختمان ۲۰ واحدي و ۳۰ واحدي باشد و مشغول 
فروش برنج و چاي شمال باشد و هر ماه قرار باشد مبلغ شارژ، 
سهم پول آب، سهم پول برق را جداگانه دريافت كند يا در 
امور خيريه فعال باشد و اندك اندك از پول هاي خرد و ريز 
مردم براي يك كار خير استفاده كند، و مبلغ فروش برنج و 
چاي را با كارت به كارت دريافت كند و.... چگونه مي تواند به 
كار خود ادامه دهد. در شرايطي كه معامالت اسكناس عمال 
نزديك به صفر است و همه نوع دريافت و واريزي به صورت 
ديجيتال انجام مي شود، و همه جا امكان استفاده از كارتخوان 
نيست، چگونه مي توان حقوق و دريافتي هاي مختلف، پول 
ش��ارژ و... را دريافت كرد.وقتي سيستم بانكي حدود 5۰۰ 
ميليون كارت بانكي به جامعه تزريق كرده و حداقل 1۰۰ 
ميليون كارت بانكي فعال در كشور داريم و ميانگين سرانه 
يك تراكنش به ازاي هر فرد داريم، و در نتيجه افراد بسياري 
با تعداد تراكنش هاي بيشتر مواجه هستند، و كسب وكارها 
به گونه اي است كه افراد مجبور هستند از بانك هاي مختلف 
تعداد قابل توجهي كارت دريافت كنند و در هر بانكي حساب 
داشته باشند و رقابت بانك ها عمال تعداد كارت و تراكنش 
را به شدت افزايش داده است، چرا مردم و فعاالن اقتصادي 
بايد تاوان آن را بدهند؟ اگر برخي افراد حاضر باش��ند كه با 
احساس مسووليت اجتماعي به امور خانواده، ساختمان، 
محله، امور خيريه، كار در مشاغل مختلف بپردازند و در مقابل 
واريزي تراكنش بيشتري براي انجام امور اجتماعي داشته 
باشند و كارت به كارت بيشتري نيز داشته باشند، چرا بايد 
از اين طريق محدود شوند.  وقتي بسياري از افراد و شغل ها 
امكان واريزي به صورت پايا، ساتنا، استفاده از شماره شبا، و... 
را از طرق موبايل و اينترنت ندارند و بايد س��اعت ها در صف 
شعب بانك انتظار بكشند و محدويت مبلغ كارت به كارت 
1۰ ميليون تومان حاكم است، در نتيجه افراد نمي توانند با 
محدوديت هاي موجود به راحتي مبلغ مورد نظر خود را با 
يك تراكنش انجام دهند و براي معامالت مختلف بايد بارها 
كارت به كارت كنند و ب��راي 5۰ ميليون تومان بايد 5 روز 
كارت به كارت كنند.اين درحالي است كه آمارهاي ماهانه و 
ساالنه حكايت از 1۰ ميليارد تراكنش در اقتصاد ايران دارد 
كه حداقل در س��ال هاي اخير كمترين ارتباط را با موضوع 
قمار و شرط بندي داشته و اكثريت مردم و فعاالن اقتصادي 
حتي اسم قمار وشرط بندي به گوشش��ان نخورده و اصال 
نمي دانند كه قمار و شرط بندي در چه زمينه هايي صورت 
مي گيرد. افراد بسياري در كشور از طريق فروش سوغات و 
محصوالتي كه در يك منطقه خاص توليد و عرضه مي شود، 
به كسب درآمد مشغول هستند، به عنوان مثال بسياري از 
افراد در فروش عسل، روغن حيواني، ماهي، برنج، چاي و... 
فعال هستند و پول خود را از طريق كارت به كارت دريافت 
مي كنن��د و با پيك و وانت و اتوب��وس و قطار محصوالت را 
به نقاط مختلف كش��ور منتقل مي كنند. براين اساس، در 
شرايطي كه اكثريت جامعه از طريق فروش كاال و محصوالت 
غذايي و كشاورزي امرار معاش مي كنند و در زمينه ارز و طال و 
شرط بندي مشغول هستند و ماهانه حجم قابل توجهي كاال و 
محصول را به افراد مختلف مي فروشند و مشتري نيز تمايل 
دارد كه كارت ب��ه كارت كند و...، چرا بايد با محدوديت ۸۰ 
تراكنش ماهانه مواجه شوند.نمي توان روزانه ۴ هزار ميليارد 
تومان به سپرده ها و نقدينگي اضافه كرد و ۴۰۰ ميليون كارت 
بانكي و ۳۳ بانك و موسسه اعتباري داشت و اقتصاد در حالت 
ركود و رشد پايين اقتصاد و سرمايه گذاري باشد، اما انتظار 
داشته باشيم كه كارت به كارت كم شود تا نوسان در بازارها و 
قمار و... نداشته باشيم.   اين نوع محدوديت ها عمال معامالت 
دالري با اسكناس، رمز ارزها، و خروج سرمايه گذاران از كشور، 
و نارضايتي فعاالن كسب وكار را افزايش مي دهد زيرا فعال 
اقتصادي وقتي محدوديت تراكن��ش كارت به كارت دارد، 
نمي تواند امكانات ديگري را جايگزين آن كند و اسكناس 
بي ارزش نيز امكان پرداخت نقد و اس��كناس را از بين برده 
است. لذا بانك مركزي قبل از اينكه اين محدوديت ها ابهامات 
و مشكالت و شايعات بيشتري را دامن زند بايد به اصالح آن 
بپردازد و حداقل پرداخت مبالغ خرد و درشت به شكل هاي 
ديگر را فراهم كند. حداقل پرداخت با شماره حساب به جاي 
كارت به كارت را در تمام سيستم بانكي جايگزين نمايد تا 
افراد با انتخاب نام بانك و شماره حساب بتوانند پول خود را با 

موبايل و اينترنت و... انجام دهند.

سرنوشت واردات خودرو
وقتي تحريم ها باعث شده تا ايران نتواند در زمينه تسهيالت 
بين المللي و جذب سرمايه هاي خارجي اقدامي كند، اين 
رويكرد مي تواند باعث ش��ود تا ايرانيان خارج از كشور كه 
در داخل تعهد ارزي به دولت ندارند ارزهاي س��پرده خود 
در بانك هاي خارجي را ب��راي اين منظور به كار بگيرند و 
در مراحل بعدي انگيره الزم براي سرمايه گذاري در كشور 
را پيدا كنند. در كنار اين موارد، ايران بايد زمينه توس��عه 
مناسبات با كشورهاي عضو شانگهاي را فراهم كند. يكي از 
ظرفيت هايي كه اقتصاد ايران مي تواند از آن بهره ببرد، روند 
صادرات قطعه و توانايي هاي فني و مهندسي به كشورهاي 
عضو شانگهاي است. چنانچه مذاكرات به خوبي دنبال شود، 
از بخشي از ظرفيت هاي صادراتي به اين كشورها مي توان 
در راستاي واردات خودرو استفاده كرد. اما همان طور كه 
اشاره كردم، مجموعه اين راهبردها براي كوتاه مدت قابل 
تحقق نيستند و مي بايست در افق هاي بلندمدت پيش رو 
ديده ش��وند. به هر حال كارشناسان اعالم مي كنند، بازار 
خودرو كشور نيازمند رقابتي شدن است تا از دل اين رقابت، 
س��طح كيفي محصوالت ايراني افزايش پيدا كند. البته 
اين نوع برنامه ريزي ها بايد به گونه اي عملياتي شوند كه 
توليدكنندگان داخلي نيز آسيب نبينند. بايد منتظر ماند 
و ديد كه نمايندگان بعد از اعالم نظر شوراي نگهبان چه 
تصميمي براي اين اصالحيه مي گيرند؟ آيا موضوع راهي 
مجمع خواهد شد يا اينكه نمايندگان در فرصت هاي آتي 
طرحي را تدارك خواهند ديد كه مورد توجه شوراي نگهبان 

و ساير نهادهاي نظارتي قرار بگيرد.

واكنش  ها به محدوديت 80 تراكنش ماهانه واريز كارت به كارت براي هر كد ملي

نوسان سكه در ميانه كانال ۱۱ ميليون تومان - رشد اندك نرخ دالر در برابر افت قيمت يورو

عقب نشيني تراكنشي  بانك مركزي

افزايش قيمت طال و ارز به دنبال نشست سازمان ملل و بخشنامه بانك مركزي 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

به دنبال اخبار نشست سران كشورهاي جهان در سازمان 
ملل متحد در نيويورك و اظهارات رييس جمهور ايران و 
روساي جمهور امريكا و ساير كشورها، و همچنين به دنبال 
بخشنامه جديد بانك مركزي براي محدوديت ۸۰ تراكنش 
واريز وجه كارت به كارت در مقابل هر كد ملي، بازار ارز و طال 
با رشد قيمت دالر مواجه شد. در بازار آزاد روز چهارشنبه، 
قيم��ت دالر ۲۷ هزار و 5۹۶ تومان، قيمت يورو ۳۲ هزار و 
۳۷۲ تومان، پوند انگلي��س ۳۷ هزار و۹۰۲ تومان و درهم 

امارات ۷ هزار و 51۶ تومان اعالم شده است.
 ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانكي )چهارش��نبه، ۳1 
ش��هريورماه( در مقايسه با روز گذش��ته با 1۰۰ تومان 
افزايش به ۲۶ هزار و ۶۳۰ تومان رس��يد.قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته )سه شنبه( با1۰۰ تومان 
كاهش به ۳1 هزار و 5۹۰ تومان تعيين شد. قيمت خريد 
هر دالر ۲۶ هزار و 1۰۲ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۹۶۴ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي ۲۶ هزار و 11۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ 
هزار و ۳51 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 
۳۰ هزار و ۶1۶ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۸۹۴ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
ديروز، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و 1۹۸ تومان فروخته 
و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و 1۹۹ تومان معامله شد.

قيمت دالر در خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد و 
چند روزي هم با نرخ ۲۷ هزار تومان فروخته مي شد و در 
اين محدوده نوسان داشت، اما از ابتداي شهريورماه شاهد 
روند نزولي نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بوديم. از اواخر 
هفته گذشته نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در محدوده 
قيمتي ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت مانده بود و هم اكنون 
در ميانه كانال ۲۶ هزارتومان نوس��ان دارد. نايب رييس 
اتحادي��ه طال و جواهر گفت: به دلي��ل افزايش نرخ انس 
جهاني و ارز، شاهد باال رفتن قيمت ها در بازار سكه و دالر 
هستيم.محمد كش��تي آراي با بيان اينكه اونس جهاني 
به 1۷۸۰ دالر رس��يده افزود: هم اكنون هر قطعه قيمت 
سكه طرح جديد 11 ميليون و ۸5۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم 11 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، نيم سكه 
5 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۴۸۰ 
هزار تومان و س��كه گرمي ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
بفروش مي رسد. هر گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 1۴5 
هزار تومان و هر مثقال طال نيز ۴ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان 
فروخته مي شود.قيمت دالر امريكا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان و 
هر يورو ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته مي شود. همچنين 
در بازار متشكل ارزي، هر دالر ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان و هر 

يورو ۳1 هزار و ۲۰۰ تومان معامله مي شود.

       نوسان سكه در ميانه كانال ۱۱ ميليون تومان 
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 
)چهارشنبه، ۳1 شهريورماه( در بازار تهران با افزايش 
1۰۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 11 ميليون 
و ۷۶۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 11 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و ۹۲۰ هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۴۸۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون 
و 1۴5 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار 
ميليون و ۹۶۰ هزار تومان شد.همچنين اُنس جهاني طال 
نيز يك هزار و ۷55 دالر و ۳۸ سنت قيمت خورد كه با در 

مقايسه با روز گذشته ۶ دالر كاهش داشت. 
 مهم ترين عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، باال 
رفتن نرخ دالر و انس جهاني است. براين اساس با وجود 
آنكه قيمت انس جهاني طال ۶ دالر كاهش قيمت داشت 
اما ب��ه دليل افزايش اندك نرخ دالر ت��ا ۲۶ هزار و ۶۳۰ 

تومان، قيمت سكه سير صعودي آرامي داشته است.

     افت دالر
ارزش دالر كم��ي مقابل ديگر ارزه��ا كاهش يافت. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.1۶ 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۲۰۳ 
واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز 
مع��ادل 1.۰۸۲ دالر اعالم ش��د. در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با ۰.۰۶ درصد كاهش نس��بت به روز 

قبل خود و به ازاي 1.۳۶۶ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰5 
درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 1.1۷ به 1.1۷۲ 
دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر 
با ۰.1۳ درصد كاهش به 1۰۹.۲۴۲ ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۳۸1 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶.۴۶۶ 
يوان چين اعالم ش��د. چين به تالش هاي خود براي 
جهاني شدن يوان شدت بخشيده و در همين راستا، 
بانك مركزي اين كشور اعالم كرد در حال تالش براي 
ترغيب شركاي تجاري و س��رمايه گذاري اين كشور 
براي اس��تفاده از يوان در مبادالت دو جانبه اس��ت. 
چين پيش تر قراردادي را با كشورهاي عضو اتحاديه 
جنوب شرق اسيا به امضا رسانده بود كه بر اساس آن، 
معافيت ها و مشوق هايي براي تجارت بر حسب يوان 
در نظر گرفته شده بود. چين همچنين از افزايش سهم 

يوان از بازپرداخت هاي بين المللي خبر داده است. 
افزايش س��ريع بدهي امريكا، ابهاماتي را در خصوص 
چشم انداز آتي اقتصادي اين كشور ايجاد كرده است 
به ويژه آنكه دولت بايدن مجبور خواهد ش��د رويكرد 
محتاط تري در حمايت از كس��ب و كارهاي آس��يب 
ديده از كرونا اتخاذ كند. كسري بودجه دولت امريكا 
به ۲۸.5 تريليون دالر رسيده و اين در حالي است كه 
مقامات دولت بايدن تالش دارند ت��ا قانون گذاران را 
براي تصويب يك اليح��ه ۳.5 تريليون دالري مجاب 
كنند. با توجه به اين وضعيت و مخالفت تعداد زيادي 
از نماين��دگان هر دو ح��زب، احتم��ال تصويب اين 
بسته پايين است. با ريشه كن نشدن كرونا، موسسه 
رتبه بندي فيچ در گزارش��ي اعالم كرد برآورد خود از 

متوسط رش��د اقتصادي جهان را كاهش داده است. 
طبق اعالم فيچ، متوس��ط رش��د اقتصادي جهان در 
سال جاري ۶.۳ درصد خواهد بود كه نسبت به برآورد 
قبلي ۰.۳ درصد كمتر شده است. فيچ در گزارش خود 
با بيان اينكه محدوديت هاي ايجاد ش��ده در زنجيره 
تامين برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا را دشوار خواهد 
ساخت، از بيشتر شدن نرخ تورم كشورهاي مختلف از 

جمله امريكا در ماه هاي پيش رو خبر داد.
چشم انداز خوب اقتصادي چين سرمايه خارجي زيادي 
را به خود جذب كرده تا جايي كه داده هاي منتشر شده 
از سوي وزارت بازرگاني اين كشور نشان مي دهد كه 
س��رمايه گذاري خارجي مستقيم در چين در هشت 
ماه امسال به ۷۸5.۰5 ميليارد يوان )11۳.۷۸ ميليارد 
دالر( رس��يده كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه 
منتهي به سال قبل ۲5.۸ درصد افزايش نشان مي دهد. 
بيشترين افزايش در سرمايه گذاري خارجي طي اين 
مدت مربوط به كش��ورهاي عضو اتحاديه آ. سه. آن با 

۳۶.۸ درصد كل سرمايه گذاري ها بوده است.
وضعيت بازار كار بهتر شده و اين مساله روي موقعيت پوند 
مقابل دالر تاثير مثبتي خواهد داشت: مركز آمار انگليس 
اعالم كرد كه نرخ بيكاري اين كشور در ١٢ ماه منتهي به 
جوالي با ۰.1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل 
به ۴.۶ درصد رسيد كه ۰.1 درصد كمتر از انتظار كارشناسان 
قبلي و كمترين بيكاري ثبت شده در اين كشور طي 1۲ ماه 
اخير بوده است. از سوي ديگر نيز شمار بيكاران اين كشور 
طي اين مدت با ۸۶ هزار نفر كاهش به يك ميليون و 55۰ 
هزار نفر رسيد. به نظر نمي رسد جروم پاول- رييس كنوني 
بانك مركزي امريكا- كار دشواري براي كسب راي اعتماد 
سنا و باقي ماندن در اين كرسي داشته باشد؛ به ويژه آنكه 
وي داراي پشتيباني چهره هاي قدرتمند جمهوري خواه 
نيز هست و ژانت يلن- وزير خزانه داري- به صراحت از وي 
حمايت كرده است. پاول كه با وجود اختالف ديدگاه فراوان 
با ترامپ در دوره رياس��ت جمهوري وي به رياست بانك 
مركزي رسيد، در هفته هاي اخير بر ضرورت پايان تدريجي 

به سياست هاي انبساطي و حمايتي تاكيد كرده است. 
در حالي ك��ه مخالف��ت جمهوري خواه��ان با اليحه 
پيشنهادي دولت بايدن براي اجرايي شدن يك بسته 
عظيم مح��رك ۳.5 تريليون دالري باال گرفته اس��ت، 
دموكرات ها در كنگره از پيش نويس طرحي رونمايي 
كردند كه نرخ ماليات را افزايش خواهد داد تا بخش��ي 
از هزينه هاي اين طرح تامين شود. تالشي كه كامال در 
تضاد با نظر جمهوري خواهان در كاهش ماليات است و 
در صورت تصويب، نرخ ماليات بر درآمد را به ۲۶.5 درصد 

و براي شركت ها به ۳۹.۶ درصد افزايش خواهد داد. 



گروه بازار سرمايه|
حدوداً دو ماه از آغاز كار دولت سيزدهم مي گذرد اما 
همچنان سايه ابهامات متعدد اقتصادي بر بازارهاي 
مالي و سرمايه اي سنگيني مي كند و فعاالن اقتصادي 
را در تله بالتكليفي گرفتار كرده اس��ت. بدين ترتيب 
ب��ورس تهران در ادامه روند نزول��ي هفته هاي اخير، 
كانال 1/4 ميليوني را از دست داد، البته نبايد فراموش 
كرد كه بازار روند نوساني دارد و ورود و خروج نقدينگي 

نيز تا حدودي متعادل است.
به عقيده كارشناس يكي از نكات مهم و قابل توجه اين 
روزهاي بازار شكل گيري دوباره حركت هاي توده وار 
در صف هاي فروش اس��ت و هرچند اين مهم تازگي 
ندارد و در دوره هاي مختلف بازار سرمايه قابل لمس 
بوده. درس��ت اس��ت ك��ه نوس��ان در ذات بازارهاي 
س��رمايه  گذاري قرار دارد اما اين نوسان بايد روندي 
منطقي داش��ته باشد كه متأس��فانه از سال گذشته 
تاكنون بورس روند منطقي به خود نديده اس��ت. در 
حال حاضر نرخ بهره، مذاكرات برجامي، وضعيت بازار 
ارز، آينده نامطمئن بازاره��اي جهاني و امثال آن به 
 هراس بورس بازان انجاميده است اما بايد توجه داشت 
حاال كه س��رمايه گذاران تصميم گرفته اند به صورت 
مستقيم در جريان دادوستد سهام مشاركت كنند، 
الزم است تا هر س��هم و نماد را بر اساس متغيرهاي 
بنيادي اثرگذار ب��ر آن تحليل كنند نه اينكه بگوييد 
تمام��ي بازار ي��ك ماهيت مش��خص دارد البته نوع 
معامالت نش��ان مي دهد كه سهامداران به اين نكته 
توجهي ندارند كه هر اخبار و رويداري اثر خاص خود 
را بر سهام گروه هاي مختلف مي گذارد و حتي در يك 
صنعت نيز نمادهاي زيرمجموعه ممكن است اثرات 
غيرمشابهي از يك اتفاق بپذيرند. يك خبر براي كل 
بازار و سهام و صنايع لزومًا بد نبوده و ازاين رو نمي توان 
با هيچ ديدگاه و نظري افت و اخير قيمت ها را توجيه 
ك��رد. همان طور كه در رالي ابتداي س��ال ۹۹ امكان 
توجيه صف هاي خريد و رش��د هاي افسارگسيخته 

وجود نداشت.
در حال حاضر به دليل عدم اعالم روشن سياست هاي 
اقتصادي دولت، فعاالن بازار سرمايه بر اساس حدس 
و گمان عمل كرده و توان تعيين استراتژي معامالتي از 
آنان سلب شده. طي هفته هاي اخير حتي حقوقي هاي 
بازار نيز دست به عصا حركت كرده و حجم معامالت 
كالن و خرد سهام به شدت كاهش يافته؛ اين در حالي 
است كه از خردادماه تاكنون، معامالت خرد در مدار 
افزايشي قرارگرفته و رونق به بازار سرمايه بازگشته بود؛ 
اما عوامل تهديدكننده زيادي طي هفته هاي گذشته 
ابتكار عمل را از معامله گران گرفته و رشد تدريجي نرخ 
بهره بين بانكي از يك سو و افزايش عرضه اوراق دولتي 
هم زمان با رشد نرخ بازده آن از سوي ديگر، دست كم 
حقوقي هاي تحت مديريت دولت را به س��مت بازار 
بدهي س��وق داده و پول را از بازار سرمايه خارج كرده 
است، به نحوي كه اكنون پوشش كسري بودجه دولت 
و احتمال افزايش فشار عرضه اوراق دولتي در بازار به 
يكي از ترس هاي جدي معامله گران تبديل شده است.

بانك مركزي اعالم كرده است تصميمي براي افزايش 
نرخ بهره سياستي در دس��تور كار ندارد اما بازار پول 
همچنان براي تعيين مديركل جديد بالتكليف است 
و اين شرايط نگراني ها درباره تغيير سياست هاي پولي 
را افزايش مي دهد. بازار سرمايه همچنين از سوي ديگر 
با ابهام دالري نيز دست وپنجه نرم مي كند؛ ارزي كه 
هر بار با اظهارات تندوتيز طرف هاي غربي يا ايراني و 
چالشي شدن مذاكرات برجام رشد مي كند و به محض 
كاهش تنش هاي كالمي مجدداً در مسير نزولي قرار 

مي گيرد. نوس��انات دالر به عنوان يكي از مهم ترين 
متغيرهاي بنيادين بازار س��رمايه با سرعتي بيشتر، 
ابت��دا اثر رواني خود را در معامالت نش��ان مي دهد و 
سهام دالرمحور را به چالش مي كشد؛ روندي كه طي 
هفته هاي اخير، اصالح اين نمادها را تش��ديد كرده 
است. بااين حال اما بازار سرمايه چشم به پاييز دوخته 
اس��ت. گفته مي ش��ود هم زمان با پايان سال مالي 
برخي نهادهاي بازار س��رمايه اي كه فشار فروش را 
طي روزهاي اخير افزايش داده ان��د، بازار با اندكي 
آرامش روبرو خواهد ش��د. در همي��ن حال اهالي 
بازار سرمايه در انتظار گزارش هاي مثبتي از سوي 
شركت ها هس��تند تا با ارزيابي عملكردهاي ماهانه 
و شش ماهه آنها اهداف خود براي سرمايه گذاري را 
تعيين كنند. در همين حال اصالح بازار س��رمايه، 
اغلب سهم ها را به سطح ارزندگي رسانده و موقعيت 

جذابي را براي ورود ايجاد كرده است.

     علت ريزش بازار چيست؟
بهنام عليخاني، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت فعلي بورس مي گويد: تغيير روند بازار نياز به 
محرك دارد. براي مثال در خرداد دو عامل در برگشت 
ش��اخص كل از مح��دوده يك ميلي��ون و 1۰۰ هزار 
واحد و بهبود انتظارات نقش داش��ت. عامل اول رشد 
قابل توجه بازار، نسبت P/E آينده نگر به زير نرخ سود 
بدون ريسك صنايع پيشرو نظير پتروپااليشي، فلزات 
و س��رمايه گذاري بود. عامل ديگر افزايش نرخ دالر به 
محدوده ۲۰ هزار تومان بود و با توجه به تحوالت اقتصاد 
سياسي انتظارات نرخ دالر را باالتر از آن سطح مي ديد. 
همچنين انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سيزدهم 
احتمال كنش هاي مداخله جويانه را در بازار كم كرد و 

همين موضوع از افت بيشتر بازار جلوگيري كرد.
اين كارشناس بازار درباره داليل عدم رشد بازار توضيح 
مي دهد: در مقطع كنوني رشد 4۵ درصدي ميانگين 
شاخص كل و افزايش P/E آينده نگر در صنايع يادشده 
از مح��دوده ۵ واحد به بيش از ۷ واحد در كنار رش��د 
قيمت دالر به مح��دوده ۲۸ هزار تومان از عوامل افت 

بازار سهام بوده است. متمركز شدن دولت سيزدهم و 
آغاز عمليات اجرايي در بخش اقتصاد داخلي و روابط 
خارجي افت بيشتر بازار را رقم زد. همچنين انتظار از 
تصميم هاي مداخله جويانه در راستاي كنترل تورم و 
برنامه هاي كاهش كس��ري بودجه نظير انتشار اوراق 
و افزايش نرخ بهره مجموعه عوامل انتظارات از ادامه 
رشد در اين مقطع زماني را كاهش داده است كه عاملي 
براي اصالح و برگش��ت قيمت ها تلقي مي شود. اين 
اعتقاد وجود دارد كه در نيمه دوم سال بازارها با نوسان 
بيشتري تحت تأثير برنامه هاي دولت قرار مي گيرند 
همين موضوع مي تواند ابهاماتي را به همراه داش��ته 
باشد كه رفتار محافظه كارانه اي را براي سرمايه گذاران 
به همراه داشته باشد. وي درباره دليل رفتار محافظه كار 
سهامداران مي گويد: مهم ترين بخش نگراني بازار در 
كوتاه مدت افزايش نرخ بهره اسمي است. آمارها نشان 
مي دهد تورم ساالنه به 4۵ درصد افزايش يافته و نرخ 
سود بين بانكي در محدوده 1۹ درصد قرارگرفته است 

و نرخ بهره حقيقي هم حدود منفي ۲۶ درصد است.
اين كارش��ناس بازار س��هام درب��اره افزايش نرخ 
بهره بانكي توضيح مي ده��د: در حال حاضر باديد 
كوتاه مدت دول��ت احتمال دارد نرخ بهره اس��مي 
را افزايش دهد اما وزن اصل��ي عمليات دولت بايد 
در بخش روان��ي و كاهش انتظارات تورمي باش��د 
كه كاهش تنش هاي سياس��ي و بازگشت به عرصه 
بين الملل مي تواند انتظارات تورمي را تعديل بخشد. 
اتفاقي كه در دوره اول دولت روحاني رخ داد و تا اواخر 
سال 1۳۹۶ ادامه يافت. مطمئنًا اگر اين بخش كارآمد 
نباشد، اثر افزايش نرخ بهره اسمي شايد در كوتاه مدت 
نوساناتي ايجاد كند اما همچنان بهره حقيقي منفي 
خواهد بود و از يك س��و دولت مقروض تر و فش��ار به 
بانك ها بيش��تر و نقدينگي متورم تر خواهد شد كه 
آثار تخريبي آن در ميان مدت سرعت جهش تورمي 
را تسريع خواهد بخش��يد. مجموع بازار دوباره وارد 

سيكل معيوب شده است. 
انتظ��ارات منفي ش��ده و ط��رف خري��دار مجدداً 
تضعيف شده است دراين بين بازار نياز به زمان دارد 

تا از اي��ن وضعيت خارج ش��ود. گزارش هاي ماهانه 
شهريور و فصلي تابس��تان مي تواند به بهبود فضاي 
تحليلي بازار كم��ك كند كه از نيم��ه دوم مهر اين 
داده ها قابل دس��ترس و پردازش توسط تحليلگران 

انجام خواهد شد.
عليخاني با اشاره به انتظارات بازار ادامه مي دهد: يك 
بخش ابهامات بازار از تصميمات دولت است كه بايد با 
گذر زمان مشخص شود، اما باوجود ابهامات سياسي و 
اقتصادي براي نرخ دالر ريزش بيشتري وجود نخواهد 
داشت كه اين موضوع باعث كوتاه شدن زمان اصالح 

قيمتي در بازار مي شود.
وي اضافه مي كند: ابهام هايي در بازار جهاني وجود دارد. 
به خصوص باخبر احتمال ورشكس��تگي بزرگ ترين 
انبوه ساز چيني وزنده شدن خاطرات بحران ۲۰۰۸ كه 
از شركت Lehman Brothers آغازشده است اين 
موضوع مي تواند شوكي به بازارهاي جهاني و كاموديتي 
محور قلمداد شود. اگر مذاكرات برجام به نتيجه برسد 
احتمال زياد با برجام سال ۲۰1۵ تفاوت هاي ساختاري 
دارد و در كوتاه م��دت اثر موقت كاهش��ي بر نرخ دالر 
خواهد داشت، ازنظر رواني صنايعي كه از برجام آسيب 
ديدند نظير خودرو، حمل ونقل و بانك، در كوتاه مدت 

موردتوجه فعاالن بازار سهام قرار خواهند گرفت.
اين كارشناس بازار سهام درنهايت مي گويد: اما اگر 
فرض بر آرام��ش پايدار سياس��ي در بلندمدت قرار 
دهيم قطعًا تمام صنايع توان بهبود ساختار و عملكرد 
را خواهند داش��ت اما در پايدار بودن آرامش فضاي 
سياسي شك و ترديدهاي بس��ياري وجود دارد. در 
مورد پيش بين��ي از روند بازار س��هام با فرض تغيير 
نكردن وضعيت س��اختاري انتظار م��ي رود بازار در 
محدوده يك ميلي��ون و 1۰۰ هزار واح��د به عنوان 
كف ب��ازار و دو ميليون و 1۰۰ ه��زار واحد به عنوان 
مقاومت تاريخي ق��رار بگيرد. همچنين تا زماني كه 
شاهد تغييرات در حوزه سياسي و اقتصادي نباشيم، 
مدتي بازار با نوس��ان همراه است اما به قطعيت فارغ 
از نوس��انات كوتاه م��دت روند ب��ورس در بلندمدت 
به واسطه ساختار اقتصاد تورمي صعودي خواهد بود.
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سغدير در آستانه عرضه اوليه
محمدرضا سليميان، مديرعامل شركت توسعه سرمايه 
و صنعت غدير در نشست خبري يك ديدار، يك عرضه 
در آستانه عرضه اوليه سهام اين شركت اظهار كرد: 1۰۰ 
درصد از س��هام شركت متعلق به سرمايه گذاري غدير 
بوده و شركت توسعه س��رمايه و صنعت غدير داراي 4 
شركت زيرمجموعه ش��امل سيمان سپاهان، سيمان 
دشتستان، سيمان كردستان و سيمان شرق است كه 
هركدام نيز تعدادي شركت زيرمجموعه دارند. به گفته 
سليميان مديريت هر 4 شركت با »سغدير« بوده و 1۰ 
درصد صنعت سيمان كش��ور متعلق به اين 4 شركت 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه ۳۰ درصد سيمان ساروج 
نيز متعلق به »سغدير« است، افزود: غير از شركت هاي 
تولي��دي، ناوگان خيلي ق��وي با ۲۰۰ ماش��ين و هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري در هلدينگ سيمان غدير 
انجام شده و در حال حاضر ظرفيت گروه هلدينگ غدير 
۸ ميليون تن در صنعت سيمان كشور است. مديرعامل 
شركت توسعه س��رمايه و صنعت غدير با اشاره اينكه با 
ورود به فرابورس مس��ير رو به توسعه شركت همچنان 
ادامه پيدا مي كند، بيان كرد: در شرق كشور، بزرگ ترين 
كارخانه سيمان سفيد كشور در مشهد راداريم كه شامل 
دو خط يك ميليوني و يك خط ۳۰۰ هزارتني اس��ت و 
بازار صادراتي خوبي دارد. وي خاطرنشان كرد: سيمان 
كردس��تان با ظرفيت يك ميليون تن در غرب فعاليت 
مي كند ك��ه به عراق نيز ص��ادرات دارد و ۵۳ درصد آن 
متعلق به »سغدير« است. سليميان توضيح داد: از سوي 
ديگر سيمان س��پاهان جزو بزرگ ترين كارخانه هاي 
سيمان كشور بوده كه ظرفيت سه ميليوني، ريل راه آهن 
و ايستگاه راه آهن دارد و يك سوم توليدات آن نيز صادر 
مي شود. به گفته سليميان، پراكندگي شركت ها امكان 
سوآپ سيمان را براي اين مجموعه مهيا كرده و برنامه 
آن در دس��ت اقدام است. وي افزود: »سغدير« به لحاظ 
توليد عملياتي، دومين ش��ركت در بين سيماني هاي 
كش��ور بوده و به جهت ظرفيت نيز رتبه س��وم را دارد. 
مديرعامل »سغدير« با اش��اره به اينكه ظرفيت توليد 
كلينكر اين مجموعه از ۵ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن به ۶ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تن رس��يده بود، گفت: اين رقم در 
سال ۹۹ به ۷ ميليون و 14۰ هزار تن رسيده است. وي 
با اعالم اينكه درزمينه توليد كلينكر در بين شركت هاي 
كشور رتبه دوم راداريم، ادامه داد: موجودي كلينكر يكي از 
اصلي ترين موضوعات در بخش موجودي مواد و محصولي 
استراتژيك اس��ت. استراتژي اين اس��ت كه كلينكر و 
موجودي ها حفظ شود تا براي شرايط سخت بتواند توليد 
داشته باشد. به گفته سليميان، »سغدير« براي ۷۲ روز 
موجودي كيلينكر راحفظ كرده درحالي كه ميانگين 
كل كشور ۳۸ روز است و 1.۵ ميليون تن موجودي دپوي 

استراتژيك كلينكر در اين مجموعه محقق شده است.

بهارستان پيگير
 طرح عرضه خودرو در بورس

حجت اهلل فيروزي، س��خنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسه روز 
سه شنبه كميسيون صنايع و معادن مجلس كه با حضور 
مديرعامل ايميدرو، رييس ش��وراي رقابت، مديران 
عامل ايران خودرو و سايپا و نمايندگان قطعه سازيان 
برگزار ش��د، گفت: در اين جلسه انتقاد شديد اعضاي 
كميسيون صنايع و معادن از عدم حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت در سه جلسه گذشته اين كميسيون 
با دس��تور كار قيمت گذاري خودرو مط��رح و عنوان 
ش��د كه اين عملكرد بيانگر بي توجهي وزير صمت به 
موضوع خودرو است. حجت اهلل فيروزي افزود: در اين 
نشست گزارشي از سناريوهاي پيش بيني شده درباره 
وضعيت خودرو، نيازهاي صنعت خودروسازي و افق 
اين صنعت در س��ال 14۰4 ارايه شد كه بر اساس آن 
بايد به س��ه موضوع نيازهاي توس��عه اي، جايگزين 
خودروهاي فرس��وده و صادرات توجه ويژه داش��ت. 
نماينده مردم فسا در مجلس يادآور شد: در اين نشست، 
درباره بهاي تمام ش��ده توليد خودرو و قيمت فروش 
آن در كارخانه نكاتي ارايه ش��د؛ به طور مثال در سال 
۹۸ قيمت تمام شده توليد پژو ۲۰۶ تيپ ۲ حدود ۷۰ 
ميليون تومان بوده درحالي كه اين خودرو در كارخانه 
۵۸ ميليون تومان به فروش مي رسيد، از سوي ديگر 
قيمت تمام شده خودروي يادشده در سال ۹۹ حدود 
14۸ ميليون تومان بود اما پ��ژو ۲۰۶ در كارخانه ۹۶ 
ميليون تومان فروخته مي ش��د. وي بابيان اينكه به 
باور خودروسازان، اين تفاوت قيمت  موجب زيان آنها 
شده، ادامه داد: خودروسازان گاليه اي داشتند مبني بر 
اينكه شوراي رقابت نبايد در قيمت گذاري ورود كند و 
فلسفه اين شورا قيمت گذاري نبوده بلكه ايجاد فرصت 
رقابت اس��ت. فيروزي بابيان اينكه مديرعامل سايپا 
رويه شوراي رقابت در قيمت گذاري را اشتباه دانست، 
تصريح كرد: مديرعامل ايران خودرو نيز در اين جلسه 
مطرح كرد، هرچند در فرآيندها با مشكل روبرو هستيم 
اما اگر روند قيمت گذاري اصالح نشود، خودروسازان 
زمين گير مي ش��وند. سخنگوي كميسيون صنايع با 
اشاره به گاليه مندي قطعه سازان از تأخير در پرداخت 
مطالبات خود از خودروس��ازان، افزود: خودروسازان 
در اين نشست پيش��نهاد دادند، خودروهاي توليدي 
به دودسته عمومي و اختصاصي تقسيم شود؛ قيمت 
خودروهاي پرتيراژ از مجموع بهاي تمام شده توليد و 
۵ درصد سود و با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعيين شود. در پيشنهاد خودروس��ازان آمده بود كه 
قيم��ت خودروهاي اختصاصي كه مش��تري خاصي 
دارند نيز توس��ط هيات مديره خودروسازان و با تاييد 
وزارت صمت تعيين ش��ود. به گفت��ه وي، تأكيد بر 
سياس��ت گذاري و ريل گذاري به جاي دخالت در 
تصميم گيري، صادرات، انتقاد از وابستگي ۵۰ تا 
1۰۰ درصدي توليد برخي خودروهاي داخلي به 
واردات باوجود اس��تفاده از انرژي ريالي، ضرورت 
توجه ب��ه كيفيت، جلوگي��ري از افزايش قيمت، 
پيگيري ط��رح عرضه خودرو در ب��ورس، تبديل 
خودرو از كااليي سرمايه اي به مصرفي و... ازجمله 

نقطه نظرات نمايندگان در اين نشست بود.

در آيين رونمايي از گزارش تفريغ 
بودجه ۹۹

قاليباف: كسري بودجه به معناي 
دست كردن در جيب مردم است

رييس مجلس شوراي اسالمي اولويت نخست مجلس 
را نظارت دانست و با تاكيد بر لزوم نظارت آنالين ديوان 
محاسبات بر چگونگي اجراي قانون بودجه كشور و 
ارايه گزارش هاي مدون درباره آن، گفت: بايد صرفا 
در حد نياز قانونگذاري كنيم كه در اين راستا ديوان 
محاسبات كشور ركن ركين نظارتي مجلس است. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي كه صبح ديروز چهارشنبه، ۳1 
شهريورماه در مراسم آيين رونمايي از گزارش تفريغ 
بودجه س��ال ۹۹ در ديوان محاسبات كشور حاضر 
شد، ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و تشكر از 
رياست، دادستان، مستشاران و اعضاي ستاد مركزي 
و استان هاي ديوان محاسبات كشور، گفت: اتفاقات 
خوبي در ديوان افتاده اس��ت البته هنوز در ميانه راه 
قرار داريم؛ هرساله بعد از ارايه اليحه بودجه، گزارش 
تفريغ بودجه آن در دي ماه ارايه مي شد اما در حال 
حاضر ك��ه اوايل مهرماه قرار داريم و دولت به تازگي 
كار تدوين اليحه بودجه 14۰1 را آغاز كرده، گزارش 
تفريغ بودجه سال ۹۹ حاضر بوده و دو هفته ديگر در 

صحن علني مجلس قرائت مي شود.

   ارايه گ�زارش دوماه�ه از عملكرد بودجه 
توسط ديوان محاسبات، در تصميم گيري ها 

كمك مي كند
رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به 
اينكه قرار اس��ت هر دو ماه يك بار گزارش اوليه از 
نظارت بر بودجه نيز ارايه شود، عنوان كرد: نظارت 
برخط بر بودجه كمك شاياني به تصميم گيري ها 
مي كند و اميدواريم تمام امور برخط ش��ود كه در 
راستاي رويكرد هوشمندسازي به عنوان يكي از 4 

رويكرد مجلس انقالبي است.

   واقعيت تلخ كسري بودجه به معناي دست 
در جيب مردم كردن است

وي تاكيد كرد: زماني كه بودجه مي نويس��يم براي 
زندگي م��ردم در ش��هرها و روس��تاها و همچنين 
دولت تصميم گي��ري مي كنيم و همگي تحت تاثير 
سياس��ت هاي پولي و مالي ما قرار مي گيرند. رييس 
مجلس در همين زمينه افزود: واقعيت تلخ اين است 
كه وقتي كسري بودجه داريم در حقيقت اين به معناي 
دست در جيب مردم كردن است و در اين شرايط در 
حالي حقوق ها را افزايش مي دهيم كه قدرت خريد 
مردم پايين آمده است. قاليباف در ادامه اولويت اول 
مجل��س را نظارت بيان كرد و گف��ت: با تورم قوانين 
مواجه هس��تيم لذا بايد به نظارت بر اجراي قوانين 
توجه كرده و به س��مت تنقيح برويم و صرفا در حد 
نياز قانونگذاري داشته باشيم. رييس نهاد قانونگذاري 
كش��ورمان در ادامه با بيان اينكه فرصت هاي خوبي 
براي ريل گ��ذاري و نظارت داريم، اظهار كرد: در اين 
راستا ديوان محاس��بات مهم ترين نقش نظارتي بر 
بودجه را دارد و كميس��يون اصل ۹۰ مجلس و ساير 
كميس��يون هاي تخصصي نيز نظارت جدي بر امور 
دارند همچنين حضور نمايندگان مجلس به عنوان 
عضو ناظر در مجامع و شوراهاي استاني و كشوري، 

خود فرصت خوبي براي نظارت است.

   ديوان محاس�بات ركن ركين نظارت هاي 
مجلس است

وي در ادامه بازوي نظارتي ديگر مجلس را اقدامات 
هيات تطبيق قوانين براساس اصل 1۳۸ قانون اساسي 
دانس��ت و افزود: تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و 
تفحص از ديگر بازوهاي نظارتي مجلس هستند كه 
تمامي اينها زمان��ي اثرگذار خواهد بود كه همه اين 
ابزارها در هماهنگي با ه��م كار كنند و اگر پراكنده 
كاري شود اثري ندارد كه در اين راستا جلسات حوزه 
نظارتي را برقرار كرده ايم تا تحولي در حوزه نظارت 
ايجاد كنيم و ديوان محاسبات كشور و گزارش هاي 
آن نيز ركن ركين نظارت هاي مجلس است. قاليباف 
در ادامه با اش��اره به جلس��ات صحن مجلس در ۲ 
هفته آينده كه گزارش تفريغ بودجه ۹۹ در آن ارايه 
مي ش��ود، عنوان كرد: به زمان تدوين برنامه هفتم 
توسعه كشور نزديك مي شويم كه تاكيد كرديم بايد 
در آن به موارد خاصي همچون ناترازي در صندوق ها، 
معادن و يارانه ها اعم از نقدي و غيرنقدي و غير شفاف 
توجه ش��ود. همچنين اجراي دول��ت الكترونيك و 
راه اندازي سامانه هايي كه دولت توسط قانون مكلف 
به آن شده است و همچنين اصالح ساختار بودجه 
بايد مدنظر قرار گيرد. وي ادامه داد: مجلس جلسات 
روزهاي سه ش��نبه خود را به بررس��ي هاي نظارتي 
اختصاص داده و گزارش ها ش��فاف و روش��ن بيان 
مي شود تا نمايندگاني كه قرار است عضو كميسيون 

تلفيق شوند، اطالعات دقيق داشته باشند.

   تقدير رييس مجلس از راه اندازي س�امانه 
ارتباطات مردمي ۱۹۸ ديوان محاسبات كشور

رييس مجلس ش��وراي اس��المي در پايان با اشاره 
به راه اندازي سامانه ارتباطات مردمي 1۹۸ ديوان 
محاس��بات كه مي توان��د در آينده هوش��مندتر، 
كاربردي تر و اثرگذارتر ادامه دهد، خاطرنشان كرد: 
در عين آنكه در ديوان محاس��بات به حسابرس��ي 
مي پردازيم بايد به بعد عملكردي هم بپردازيم، لذا 
بايد گزارش هاي حسابرس��ي و عملكردي دقيق با 
بيان اشكاالت در زمينه قانونگذاري و بودجه ريزي 
در صحن مجلس بررسي شود. در پايان اين مراسم 
از گ��زارش تفري��غ بودجه ۹۹ توس��ط محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس ش��وراي اسالمي رونمايي 
شد. در اين مراسم حاجي بابايي رييس كميسيون 
برنامه و بودجه، پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي، خدابخشي، ميرتاج الديني و مفتح از ديگر 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند.

رشد قوي بازار سرمايه درگروي محرك هاي اساسي

دل نگراني ها براي بورس ادامه دارد

روز نوساني تاالر شيشه اي
ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته 
يعني چهارشنبه، ۳1 شهريورماه با چهار هزار و ۸۳4 
واحد كاه��ش در جايگاه يك ميلي��ون و ۳۸۶ هزار 
واحدي قرار گرف��ت. در معامالت اي��ن روز بيش از 
هشت ميليارد و 41 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۷1 هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال دادوستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۶  هزار و ۲۳ 
واح��د كاهش به 41۵ هزار و 4۹۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۸۰1 واحد افت به ۲۶۲ 
هزار و 1۷۷ واحد رس��يد. شاخص بازار اول دو هزار و 
پنج واحد و ش��اخص بازار دوم 14 هزار و ۵11 واحد 

كاهش داشتند.
ارزش كل معامالت خرد هشت هزار و 1۹۰ميليارد 
تومان بود، اش��خاص حقوقي 4۹درصد يعني س��ه 
هزار و ۹۹۰ميلي��ارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان پنج درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »مواد و 
محصوالت دارويي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »هتل و رستوران« و »فعاليت هاي 
كمكي به نهادهاي مالي واسط« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »فجهان«، »بركت« و »شبندر« لقب 
بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادن��د، توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »س��مگا«، 

»حآفرين« و »شتران« معطوف بود.
عالوه ب��ر اين در بين همه نمادها، ش��ركت پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با ۶۸۰ واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران« با ۶۳4 واحد، شركت 
س��رمايه گذاري صن��دوق بازنشس��تگي ب��ا نم��اد 
»وصندوق« با 4۲۳ واحد، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر« با 4۰1 واحد، پااليش نفت تبريز با 

نماد »شبريز« با ۲۸۳ واحد، پتروشيمي شازند با نماد 
»شاراك« با ۲۶۲ واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد 
»ومعادن« با ۲۲۹ واحد و معدني و صنعتي گل گهر 
با نماد »كگل« با ۲۲۳ واحد تأثير مثبت بر شاخص 

بورس همراه شدند.
در مقابل پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با ۵1۹ 
واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا« با ۳۸۸ واحد، فوالد خوزستان با نماد 
»فخوز« با ۳۸۵ واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« 
با ۳1۳ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۳۰۸ واحد، 
ايران خودرو با نماد »خ��ودرو« با ۳۰۷ واحد و فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »ف��والد« با ۲۹1 واحد تأثير 

منفي بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در آخرين روز كاري هفته شركت 
پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، بورس كاالي 
اي��ران با نم��اد »كاال«، گروه دارويي برك��ت با نماد 
»بركت«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« و سايپا با نماد »خساپا« 
در نماده��اي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه فلزات 
اساس��ي هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۵۰۲  ميليون و 
۳۰۳ هزار برگه سهم به ارزش 1۲  هزار و ۲۸۹ ميليارد 

ريال دادوستد شد.

     فرابورس كاهشي شد
طي روز چهارشنبه شاخص فرابورس بيش از 1۵۷ 
واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۲۰ هزار و ۵۶4 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار چهار ميليارد 
و ۲4۹ ميليون برگه سهم به ارزش 11۹ هزار و ۹۰1 

ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، 
گروه توس��عه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، 
صنايع پتروش��يمي تخت جمشيد با نماد »شجم«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس« و بيمه اتكايي 
ايرانيان با نم��اد »اتكاي« تأثير مثبت بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.
همچنين بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس«، مجتمع 
جهان فوالد س��يرجان ب��ا نماد »فجه��ان«، فوالد 
هرم��زگان جنوب با نماد »هرم��ز«، صنعتي مينو با 
نماد »غصينو«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، س��هامي 
ذوب آهن اصفهان ب��ا نماد »ذوب«، توكاريل با نماد 
»توريل« و بيمه تجارت نو با نماد »بنو« با تأثير منفي 

بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
در آخرين روز كاري هفته افزايش سهام حقيقي ها در 
۲۵نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۹۲نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول 1۹۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 

دوم ۵۷۰ميليارد تومان بود.

     تغييرات عرضه هاي بورس كاال
مدير عمليات عرضه بورس كاالي ايران در نامه اي به 
كارگزاران نحوه عرضه محصوالت در هفته منتهي به 
۷ مهرماه را با توجه به تعطيلي دوشنبه آينده اعالم 
كرد. در اين نامه آمده اس��ت كه با عنايت به تعطيلي 
روز دوش��نبه ۵ مهرماه به اطالع مي رساند روزهاي 

عرضه محصوالت در هفته آينده به قرار زير است: 
بورس كاال در روز يكش��نبه چه��ارم مهرماه ميزبان 
عرضه ورق فوالد مباركه خواهد بود و روز سه ش��نبه 
۶ مهرم��اه ب��ه عرضه مس كاتد س��اير ش��ركت ها، 

مس مفتول، ش��مش آلياژي و مفت��ول آلومينيوم 
و همين طور پل��ي پروپيلن و پلي ويني��ل كلرايد و 
 SOC4 گريده��اي آنها و انواع روغن پايه به جز off
اختصاص خواهد يافت. همچنين روز چهارشنبه ۷ 
مهرماه محصوالت شيميايي، محصوالت پليمري و 
off گريدهاي آنها به غير از پلي پروپيلن و پلي وينيل 
كلراي��د روي تابلو معامالت مي روند. بر اس��اس نامه 
مذك��ور عرضه مابقي محصوالت طب��ق روال عادي 

هفته صورت خواهد پذيرفت.

     فروش اوراق سلف
نفت خام وزارت اقتصاد

در جلس��ه معامالتي روز سه ش��نبه ۳۰ شهريورماه 
14۰۰، وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي به نيابت از 
دول��ت 11۵ هزار ميليارد ريال اوراق س��لف موازي 
استاندارد نفت خام سبك داخلي عرضه كرد كه كل 
قراردادهاي فوق به فروش رسيد. تعداد پنج ميليون 
و ۹۲۵ ه��زار و ۳۳۹ قرارداد در س��ه نماد »س��نفت 
4۰۰1«، »س��نفت 4۰۰۲« و »س��نفت 4۰۰۳« و 
به قيمت پايه 1۹ ميلي��ون و 4۰۸ هزار و 1۷۰ ريال 

معامله شد.
سررس��يد اين اوراق به ترتيب در تاريخ ارديبهشت 
14۰1، ش��هريور 14۰1 و دي ماه 14۰1 است و بر 
اساس بودجه سال14۰۰ منتشرشده است. همچنين 
در جلسه  معامالتي دوشنبه ۲۹ شهريورماه 14۰۰ 
ني��ز در تابلوي اوراق س��لف موازي اس��تاندارد برق 
ش��ركت توليد نيروي برق آبادان تعداد ۲۲۹هزار و 
۷۸۷ قرارداد باقيمت پايه چهار ميليون و ۳۵1 هزار 
و ۸۵۰ ري��ال در نماد »س��اباد ۰۲1« م��ورد معامله 
قرار گرفت. الزم به ذكر اس��ت كه كل ارزش اين نيز 

معامالت هزار ميليارد ريال بوده است.



گروه راه و شهرسازي|
طي 4 سال گذشته، ميزان بدهي هاي شهرداري تهران 
همواره يكي از مسائل مبهم و غيرشفاف بوده است. با روي 
كار آمدن پنجمين مديريت شهري در سال 96، اعضاي 
شوراي شهر و همچنين شهرداران اين دوره يعني محمد 
علي نجفي، محمد علي افشاني و پيروز حناچي، تالش 
كردند تا با گزارش دهي درباره نقاط تاريك و مبهم دوره 
مديريتي قبل از خود، فضاي كار را براي شهروندان شفاف 
كنند. البته هر بار گزارش هاي آنان با پاسخ هاي رسانه اي 
مديران سابق شهرداري مواجه مي شد. در آخرين مورد، 
چند ماه پيش، حناچي به طور رسمي ميزان بدهي هاي 
شهرداري تهران را 66 هزار ميليارد تومان اعالم و جزييات 
آن را تشريح كرد. عليرضا زاكاني، شهردار جديد تهران 
نيز در روزهاي نخس��ت فعاليت خود به عنوان شهردار 
منتخب، همين عدد 66 هزار ميليارد تومان را در اظهارات 
و سخنراني هاي خود عنوان مي كرد و مي افزود كه اين 
همه ماجرا نيست و اين سكه روي ديگري هم دارد و آن 
اين است كه ش��هرداري تهران حدود 30 هزار ميليارد 
تومان نيز از دس��تگاه ها و سازمان مطالبه دارد. دوشنبه 
هفته گذشته اما زاكاني در ديدار با سردار حسين اشتري، 
فرمانده نيروي انتظامي كشور اظهار كرد كه شهرداري 
تهران ۸0 هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه ۱۲.۵ هزار 
ميليارد بايد بابت آن سود بانكي پرداخت شود اما اين به 
معناي بن بست نيست و شهر ظرفيت هاي زيادي دارد 
و راه هاي متنوعي هست كه بن بستي باقي نمي گذارد.

در واكنش به اختالف ۱4 هزار ميلياردتوماني ميان 66 
هزار ميليارد تومان و ۸0 ه��زار ميليارد تومان، دو نفر از 
اعضاي كنوني شوراي ش��هر تهران اظهارنظر كرده اند. 
اظهارنظرهايي كام��ال متفاوت و متضاد ك��ه بر ابهام و 
پيچيدگي مساله بدهي هاي ش��هرداري تهران افزوده 
اس��ت. يكي از اعضاي شوراي ششم گفته است كه »در 
دوره قبل مي خواستند بدهي را باال ببرند و بگويند آقاي 
قاليباف آنقدر بدهي باال آورده است و هرچه توانستند در 
رقم بدهي آب بس��تند« و از همين رو، ۲0 تا 30 درصد 
بدهي هاي اعالمي شهرداري »حباب« دارد. در اين حال، 
يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر ششم اظهار كرده است 
كه »ميزان بدهي هاي پنهان هنوز بررس��ي نشده و اگر 
اعتبارسنجي شود قطعًا ميزان بدهي ها فراتر از معوقات 

مربوط به تسهيالت دريافتي از بانك ها است.«

      بدهي ها از 80 هزار ميليارد تومان
 هم بيشتر است

احمد صادقي، عضو شوراي شهر تهران در واكنش 

به اعالم ارقام متفاوت بابت بدهي هاي ش��هرداري 
از سوي زاكاني، با اشاره به اينكه ميزان بدهي هاي 
ش��هرداري از ۸0 هزار ميليارد تومان هم بيش��تر 
است،  گفت: ميزان بدهي هاي پنهان هنوز بررسي 
نشده و اگر اعتبارسنجي شود قطعًا ميزان بدهي ها 
فرات��ر از معوقات مربوط به تس��هيالت دريافتي از 
بانك ها اس��ت. صادقي در گفت وگو ب��ا فارس، در 
مورد بدهي هاي شهرداري تهران اظهار كرد: ميزان 
بدهي ه��ا روز به روز در حال افزايش اس��ت چرا كه 
بخش زيادي از اين بدهي ها مربوط به تس��هيالت 

دريافتي از بانك ها بوده كه داراي معوقات است.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه ش��هردار تهران ابتدا 
بدهي ها را 66 هزار و اكن��ون ۸0 هزار ميليارد تومان 
اعالم كرده است و نظر ش��ما در اين زمينه چيست؟ 
گفت: ب��ه نظر من مي��زان بدهي ها حتي بيش��تر از 
رقم هايي است كه عليرضا زاكاني شهردار تهران اعالم 
كرده چرا كه بدهي هاي پنهان هنوز كش��ف نشده و 
اگر اعتبارسنجي شود قطعا ميزان آن بيشتر خواهد 
شد.اين عضو شوراي ش��هر تهران اظهار كرد: ميزان 
بدهي هاي شهرداري توسط كميته مربوطه در قالب 
تهيه سند تحويل و تحول تا س��ه ماه پس از تشكيل 
مديريت ش��هري جديد مشخص مي شود و رسما در 
شورا اعالم و در سامانه شفافيت هم بارگذاري خواهد 
شد تا شهروندان به اين داده ها هم دست داشته باشند.

     65 هزار ميليارد تومان هم واقعي نيست
ناصر اماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران اما نظر كامال متفاوتي از نظر صادقي دارد. او درباره 
رقم جديد بدهي ش��هرداري كه اخيرا توسط شهردار 
اعالم شد، گفت: حتي 6۵ هزار ميليارد هم رقم واقعي 
نيس��ت و تعجب كردم وقتي آقاي زاكاني رقم بدهي را 

۸0 هزار ميليارد تومان اعالم كردند.
اماني در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اينكه شهردار بدهي شهرداري را ۸0 هزار ميليارد اعالم 
كرد، در صورتي كه شهردار وقت تهران رقم بدهي را 6۵ 
هزار ميليارد اعالم كرده بودند، اين اختالف ارقام ناشي از 
چيست؟ اظهار كرد: اسنادي كه معاونت مالي و اقتصادي 
در اختيار كميسيون بودجه شوراي شهر گذاشته است، 
حاكي از بدهي 6۵ ميلياردي است كه البته اين رقم را 
هم قبول ندارم و معتقدم خيلي كمتر از اين رقم است. 

اماني افزود: بدهي به پيمانكاران به ش��هرداري وقتي 
دقيق رسيدگي مي شود ۲0 تا 30 درصد حباب است 
و كاهش پيدا مي كند. بدهي به سازمان ها و نهادها نيز 
امري متقابل است و هم آنها بدهي دارند و هم ما بدهي 
داريم و بايد از طريق تهاتر حل ش��ود و نبايد آن را جزو 

بدهي حساب كنيم. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با 
ذكر مثالي ادامه داد: براي مثال بدهي شهرداري به زمين 
شهري را در نظر بگيريد. بلديه از روز اول تاسيس تاكنون 

با سازمان زمين شهري تهاتر دارد و اينها نيز جزو بدهي 
شهرداري حساب شده است. در دوره قبل مي خواستند 
بدهي را باال ببرند و بگويند آقاي قاليباف آنقدر بدهي باال 
آورده است و هرچه توانستند در رقم بدهي آب بستند.

او افزود: اما واقعيت اين نيست. آقاي امامي معاون وقت 
نيز آخرين بار رقم بدهي را 30 هزار ميليارد اعالم كرد و 
همه بدهي  نيز وام است كه براي پروژه هاي شهري گرفته 
شده است. حتي 6۵ هزار ميليارد هم رقم واقعي نيست 
و تعجب كردم وقتي آقاي زاكاني رقم بدهي را ۸0 هزار 
ميليارد تومان اعالم كردند. نمي دانم اين مابه التفاوت 
۱۵ هزار ميليارد تومان بدهي اس��مي كه معاونت مالي 
شهرداري به ما گفته است چيست و بايد از معاون مالي 
بپرسم و ببينم آيا موضوع جديدي كشف شده است كه 
اعالم شده شهرداري ۸0 هزار ميليارد تومان بدهي دارد.

     درخواست مهلت 4 ماهه از وزير رفاه
او در پاسخ به اينكه شهردار تهران از وزير رفاه 4 ماه مهلت 
خواستند تا ديون متقابل ش��هرداري و تامين اجتماعي 
بررس��ي و تس��ويه ش��ود، با توجه به عدم تحقق بودجه 
شهرداري، در اين مهلت قرار است چه اتفاقي در راستاي 
درآمدزايي رخ دهد؟ گفت: تامين اجتماعي از شهرداري 
مطالباتي دارد كه به استناد آنها اقدام به بستن حساب هاي 
شهرداري مي كند و تعامل خود با شهرداري را به حداقل 
مي رساند. او ادامه داد: آقاي زاكاني نامه اي نوشتند و مهلت 
4 ماه هاي خواستند كه فعال دست به هيچ اقدامي نزنند و در 
يك كارگروه مشترك حساب هاي بين شهرداري و تامين 
اجتماعي را بررس��ي كنند، چرا كه شهرداري نيز متقابال 
مطالباتي از تامين اجتماعي دارد. اگر مطالبات دو طرفه 
اس��ت، آنها را تهاتر كنند و موضوع خاتمه پيدا كند و اگر 
يك طرف طلبكار يا بدهكار شد قطعي شود و براي آن يك 
ساز وكاري پيدا كنند كه نياز نباشد از اهرم هايي همچون 
برداشت از حساب يا پلمب ساختمان ها اتفاق بيفتد. اماني با 
ابراز اميدواري از حل شدن مشكل بين شهرداري و تامين 
اجتماعي گفت: حوزه مالي و اقتصادي شهرداري و معاونان 
مالي سازمان تامين اجتماعي حساب ها را بررسي خواهند 
كرد و به يك جمع بندي رسيدند كه مورد توافق دو طرف 
باش��د و آن را اجرا خواهند كرد. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به رابطه خوب شهردار با رييس جمهور در اين مدت اتفاق 
ويژه اي به نفع ش��هر در پي حضور آقاي زاكاني در جلسه 
هيات دولت رخ داده است، گفت: اولين قدم همين بود. وزير 
تعاون بالفاصله با درخواست ايشان موافقت كرد و اميدواريم 
كارگروه تشكيل شود. قدم هاي بعدي نيز بايد برداشته شود. 
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پيشنهادهاي فارين افرز براي 
نجات برجام

در قلب اين اختالف، نظرات نادرست هر دو طرف وجود 
دارد. دول��ت بايدن با ايران همان گونه رفتار مي كند كه با 
ديگر شركاي مذاكره اي مخالف برخورد مي كند. در حالي 
كه ايران با خروج دونالد ترامپ از توافق و اعمال تحريم هاي 
شديد زخمي شده و خود را طرف آسيب ديده مي داند. از 
سوي ديگر، رهبري ايران معتقد است كه زمان به نفع او در 
گذر است. وي اعتقاد دارد واشنگتن قبال ايران را به  شدت 
تحريم كرد، اما اقتصاد ايران زنده ماند و در حال گسترش 
است، بنابراين تهران مي تواند دس��ت باال را در مذاكرات 
داشته باش��د. با توجه به رشد چشمگير برنامه هسته اي 
تهران، مقامات ايران فكر مي كنند كه موقعيت مناسبي 
براي ايجاد اهرم بيش��تر و گرفتن امتيازات گسترده تر از 
غرب دارند. اما حقيقت اين است كه فروپاشي برجام بدترين 
وضعيت را براي هر دو كشور به وجود آورده است. اگر تهران 
و واشنگتن نتوانند در از سرگيري مذاكرات روش خود را 
تغيير بدهند، گفت وگو ها به بن بست مي رسد. در صورت 
عدم وجود راهي براي برقراري مجدد توافق هس��ته اي، 
دولت بايدن با فشار سياس��ي زيادي روبرو خواهد شد تا 
سياست ترامپ را در اعمال فشار حداكثري عليه تهران 
ك��ه دولت بايدن با آن مخالفت كرده و آن را به عنوان يك 
شكس��ت فاحش توصيف مي كند، افزايش بدهد. عالوه 
بر اين، واش��نگتن مجبور خواهد ش��د حتي تصميمات 
سخت تري اتخاذ كند، زيرا برنامه هسته اي ايران به نقطه 
بي بازگشتي رسيده و درخواست هاي مكرر اسراييل براي 
اقدام نظامي عليه تهران بيش��تر شده است. در شرايطي 
كه تهران و واش��نگتن به روي همديگر شمشير بكشند، 
منطقه درگير درگيري و بي ثباتي بيشتري خواهد شد. 
ايران در حال حاضر برت��ري در توازن قدرت منطقه اي را 
پس از پيروزي طالبان در افغانستان و خنثي سازي آشفته 
طوالني ترين جن��گ اياالت متحده احس��اس مي كند. 
ايران مي تواند متحدان خود در عراق و س��وريه را تشويق 
كند تا نيرو هاي امريكايي را براي خروج از اين كش��ور ها 
تحت فشار قرار بدهند. تشديد تنش ها، اما مي تواند براي 
ايران پرهزينه باشد. ممكن است با عبور ايران از خطوط 
قرمز بيش��تر در برجام، اروپايي ها تحريم هاي س��ازمان 
ملل را كه توافق هس��ته اي آن را لغو كرده بود، بازگردانند 
و تحريم هاي چندجانب��ه خود را اعمال كنند. در نتيجه، 
ساير كشور ها براي حفظ تجارت با ايران مشكل خواهند 
داشت. همه اينها باعث رنج بيش��تر مردم ايران مي شود 
كه در بحران هاي بي ش��ماري از ركود اقتصادي گرفته تا 
تخريب محيط زيست و همه گيري شديد كوويد-۱9 غرق 
ش��ده اند. تهران همچنين در معرض خطر عمليات هاي 
پنهاني است كه تاسيسات هس��ته اي و زيرساخت هاي 
حياتي آن را خراب مي كند و ترور دانشمندان هسته اي را 
به دنبال دارد. پيامد هاي منطقه اي وخيم خواهد بود؛ در 
شرايطي كه تهران و واشنگتن به توافق نرسند، اين منطقه 
به جاي مشاهده پيش��رفت در زمينه كاهش تنش بين 
ايران و برخي از همسايگان عرب، وارد درگيري و بي ثباتي 
بيشتري مي شود. واشنگتن نيز با كريدوري از هرج و مرج 
از افغانستان تا مرز هاي اسراييل روبرو خواهد بود. شكست 
مذاكرات وين، برنامه سياست خارجي گسترده تر بايدن را 
كه مي خواهد تمركز خود را از خاورميانه به مسائل جهاني 
مانند مبارزه با تغييرات آب و ه��وا و رقابت با قدرت هاي 
بزرگ به ويژه چين تغيير بدهد، از مس��ير خارج مي كند. 
رييس جمه��ور جو بايدن حتي ممكن اس��ت خود را در 
آس��تانه مداخله مس��لحانه ديگري از خاورميانه ببيند 
كه به  ش��دت قول داده از آن اجتناب كن��د. بروز بدترين 
س��ناريو براي واش��نگتن و تهران اجتناب ناپذير نيست. 
بايدن بايد ش��خصا در سياس��تي كه در قبال ايران اتخاذ 
مي شود مشاركت داشته باشد و هزينه سياسي پيشبرد 
منافع اصلي اياالت متحده را در زمينه توافق هس��ته اي 
ايران بپذيرد. دكترين نوظه��ور بايدن مبني بر اجتناب 
از باتالق هاي نظامي از طريق بهره برداري از ديپلماس��ي 
و ش��جاعتي كه او با وجود هجوم انتقادات در پايان دادن 
به جنگ در افغانس��تان از خود به نمايش گذاشت، نشان 
مي دهد ك��ه او با اين چالش كنار آمده اس��ت. در همين 
حال، همتاي ايراني بايدن نبايد با جست وجوي مطالبات 
حداكثرگرايانه اجازه بدهد احياي برجام با مشكل مواجه 
شود. تهران همچنين بايد از اين رويكرد نمادينش كه از 
مذاكره مستقيم با گفت وگوكنندگان امريكايي خودداري 
مي كند، دست بردارد. اين سياستي است كه نه تنها روند 
مذاكرات را كند مي كند، بلكه آن را مستعد سوءتفاهم كرده 
است. براي خروج از بن بست، هر دو طرف بايد از خطوط 
قرمز خود عقب نشيني كنند. هيچ دليلي وجود ندارد كه 
اي��ران مذاكرات بعدي را در آينده رد كند، زيرا مذاكرات و 
در نتيجه احياي برجام مي تواند به نفع تهران باشد و به رفع 
تحريم ها كمك كند. در همين راستا، به نفع اياالت متحده 
نيست كه فرصتي را براي محدود كردن توانايي ايران در 
توسعه سالح هاي غيرمتعارف از بين ببرد. اياالت متحده و 
شركاي اروپايي اش نيز بايد در برخي زمينه ها كوتاه بيايند. 
مثال اگر زمان گريز يك ساله امكان پذير نيست به بازه زماني 
كوتاه تر 9 يا ۱0 ماهه رضايت بدهند. تهران همچنين بايد به 
سواالت بي پاسخ آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد آثار 
مواد هسته اي گزارش نشده موجود در سايت هاي هسته اي 
ايران كه به فعاليت هاي هسته اي قبل از ۲003 برمي گردد، 
پاسخ بدهد. در خارج از مذاكرات هسته اي، دولت بايدن 
بايد گفت وگو بين ايران و همس��ايگان عرب اين كشور را 
تشويق كند. دولت عراق ميزبان س��ه دور مذاكرات بين 
مقامات ايراني و سعودي و همچنين اجالس اخير شامل 
كشور هاي گسترده تر منطقه اي بوده است. واشنگتن بايد از 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل بخواهد كه پشتيبان 
طرح گفت وگوي منطقه اي باشد كه ايران، عراق و شش 
همسايه آنها در خليج فارس شامل بحرين، كويت، عمان، 
قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي را گرد هم 
مي آورد. در اين مذاكرات بايد در مورد اقدامات اعتمادسازي 
كه مي تواند به معماري امنيتي پايدار براي منطقه خليج 
فارس منجر شود، بحث ش��ود. هيچ  يك از اقدامات مورد 
نياز براي خروج مذاكرات از ركود آسان نخواهد بود. اما اگر 
اياالت متحده و ايران قصد دارند كه توافق هسته اي را نجات 
بدهند، بايد تمايل خود را براي كشف ايده هاي جديد نشان 
بدهند. ديپلماسي بايد بر اساس اين درك مورد استفاده قرار 
بگيرد كه مذاكرات وين مي تواند آخرين فرصت آنها براي 
نجات توافقي باشد كه با وجود همه كاستي ها بسيار ترجيح 
داده شده و هزينه كمتري نسبت به گزينه هاي ديگر دارد.

ماجراي جابه جايي
زائران اربعين با هواپيماي نظامي

سازمان هواپيمايي كشور اعالم كرد كه در فيلم منتشر 
ش��ده در رس��انه ها در خصوص هواپيماي ايليوشين و 
جابه جايي زوار اربعين، پرواز صورت گرفته غير تجاري 
بوده و مسافران آن مردم عادي نبوده اند. به گزارش ايسنا، 
اين سازمان طي اطالعيه اي اظهار كرد: نيروهاي مسلح 
براي نيازهاي پشتيباني خود هواپيماهاي متعددي دارند 
و پروازهاي پشتيباني به صورت مستمر براي جابه جايي 
افراد و بار در قالب غير تجاري كشور و ضرورتهاي عملياتي 
برقرار مي كنند. با توجه به جابه جايي حجم قابل توجهي 
بار و نيروي انساني براي ارايه خدمات در مراسم اربعين 
توسط دستگاه هاي مرتبط، توان پشتيباني بخش نظامي 
كشور در خدمت اين نياز قرار داده شده و برخي امكانات 
و نيروهاي مورد نياز براي خدمات رساني به زوار اربعين 
با مس��اعدت نيروهاي نظامي جابه جا مي شوند.طبق 
اطالعات كسب شده توس��ط اين سازمان، اين پروازها 
غيرتجاري اس��ت، به اين معني كه بليت فروشي انجام 
نمي شود و مردم عادي با اين هواپيماها جابه جا نمي شوند، 
بلكه دستگاه هاي اجرايي بنا به ضرورت خود، نيروها و 
بارهاي مورد نياز را از اين طريق به عراق اعزام مي كنند.

البته اين پروازها نيز تابع مقررات ايمني نظامي است و 
تمامي افراد نيز از نظر مقررات ورود به كشور عراق موظف 
به رعايت دستورالعمل ها از جمله دريافت ويزا، تزريق 
واكسن و تست منفي كرونا قبل از ورود به عراق هستند.

ضرورت استفاده از اراضي ادارات 
براي ساخت يك ميليون مسكن

فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرس��ازي و معماري 
وزير راه و شهرسازي گفت: استفاده از ظرفيت اراضي در 
اختيار دستگاه هاي اجرايي در تحقق قانون جهش توليد 
امري ضروري است كه بايد مورد توجه تمام دستگاه ها 
باشد. صادق مالواجرد بيان كرد: با توجه به اينكه مطالعات 
اجراي برنامه هاي جهش توليد مس��كن در حوزه هاي 
تخصصي برنامه ريزي توسعه شهري انجام مي شود الزم 
اس��ت توجه به زيرساخت هاي موجود در داخل حريم 
شهرها در اولويت باشد.وي با بيان اينكه توسعه شهري 
نبايد در افزايش وس��عت ش��هرها خالصه كرد، افزود: 
عالوه بر شناسايي زمين هاي مستعد توسعه شهري و 
فراهم سازي مقدمات الحاق آنها به محدوده شهري بايد 
به دنبال اثربخشي طرح هاي جامع در پاسخگويي به 
نيازها و ضرورت هاي توسعه شهري در آينده بود.معاون 
شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اعالم اينكه 
آذربايجان غربي در تحصيل ٢٢ هزار هكتار اراضي ملي و 
دولتي در داخل حريم شهرها، قدم بزرگي برداشته است، 
گفت: اراضي مورد نياز براي توليد و عرضه مسكن همراه 
با برنامه ريزي خدمات عمومي و پشتيبان ساماندهي 
شود و مسير توسعه اين فضاهاي جديد درست ترسيم 
ش��ود.صادق مالواجرد اظهار كرد: ساختار و رئوس 
مطالعات و بررسي هاي الزم براي تهيه طرح جامع 
توسعه شهري بايد مساله محور، مشاركتي بودن و 
اتكا بر ظرفيت ها و منابع هر شهر تهيه و تصويب شود.

برخورد سليقه اي با 
محدوديت هاي كرونايي

در حالي كه مس��افران برخي شركت هاي هواپيمايي 
از اجراي س��ليقه اي مصوبات مربوط به مقابله با كرونا 
در برخي پروازها شكايت دارند، مس��ووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي تاكيد كرده اند كه موضوع رس��يدگي 
تخلفات اين شركتها به طور جدي رسيدگي مي شود 
و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهند كرد. به گزارش 
ايرنا، يكي از مهم ترين موضوعات در اين زمينه، مساله 
محدوديت مسافرگيري 60 درصدي در پروازها به منظور 
پيشگيري از شيوع كرونا است. اين موضوع، از ماه ها پيش 
در ايران و ديگر كشورها به اجرا درآمده است اما با گذشت 
زمان، افزايش واكسيناسيون و برخي تمهيدات به عمل 
آمده، شركتهاي هوايي مي گويند كه اين الزام اكنون در 
بسياري از پروازهاي خارجي رعايت نمي شود و به همين 
دليل، ديگر دليلي ندارد 40 درصد ظرفيت هواپيماها در 
كشور به بهانه نگراني از شيوع كرونا بالاستفاده بماند، 
به ويژه آنكه به دليل تحريم هاي ناجوانمردانه امريكا، 
ناوگان هوايي كش��ور با محدوديت ه��اي جدي روبرو 
اس��ت.عدم رعايت محدوديت هاي كرونايي از س��وي 
برخي شركت هاي هواپيمايي در حالي رخ مي دهد كه 
به نظر مي رسد وزارت راه و شهرسازي همچنان حامي 
اجراي مصوبه 60 درصدي مس��افرگيري در پروازها با 
هدف رعايت فاصله گذاري اجتماعي است. در اين ميان، 
سازمان هواپيمايي كش��وري نيز تاكنون هيچ ابالغي 
از پايان اجراي اين مصوبه به ش��ركت هاي هواپيمايي 
نداشته است.در چنين شرايطي، پيگيري خبرنگار ايرنا 
نشان مي دهد كه روند مقابله با تخلفات ايرالين ها در 
موضوع عدم رعايت پروتكل هاي كرونايي و به ويژه عدم 
رعايت مصوبه 60 درصدي مس��افرگيري در دو هفته 
اخير، افزايش يافته و قرار اس��ت اين موضوع به صورت 
ويژه در وزارت راه و شهرسازي مورد بررسي قرار گيرد.

يكي از مهم ترين موضوع اين نشست، بررسي ادامه اعمال 
محدوديت هايي كرونايي از سوي شركت هاي هواپيمايي 
يا بازنگري در آن است.بر اساس مصوبات فعلي، ايرالين ها 
موظف هستند با فروش 60 درصد ظرفيت يك هواپيما 
از انتقال ويروس كرونا در داخل پروازها جلوگيري كنند؛ 
چرا كه احتمال ناقل بودن مسافر و سوار شدن مسافر 
مبتال به كرونا در پروازها وجود دارد وهر چه تعداد مسافر 

كمتري داخل هواپيما باشد ايمني باالتر است.

اوج گيري تناقض گويي ها؛ از آب بستن به بدهي تا بدهي پنهان

اماني: 2۰ تا ۳۰ درصد بدهي هاي شهرداري به پيمانكاران حباب است

معماي تازه  بدهي هاي  شهرداري 

حلقه مفقوده ترانزيت؛ معاهده شانگهاي يا مطالعات بازاريابي؟

افزايش كيفيت هواي تهران طي نيمه نخست 14۰۰

برخي از كارشناسان پيوستن ايران به پيمان شانگهاي 
را يك فرصت براي درآمدهاي ترانزيتي كش��ورمان 
مي دانند و معتقد هستند كه پيمان شانگهاي مي تواند 
يك فرصت پولساز براي  مسيرهاي ترانزيتي باشد و اين 
راه هاي خاك خورده را به شاهرگ هاي حياتي كشور 
تبديل كند اما در مقابل عده اي ديگر بر اين باور هستند 
كه اساسا پيوستن ايران به معاهده شانگهاي به تنهايي 
نمي تواند راه به جايي ببرد چراكه مهم ترين علت مغفول 
ماندن از ترانزيت نبود مطالعات بازاريابي و تعريف يك 
مدل اقتصادي در مسيرهاي مختلف بين كشورهاي 

هم مسير است.
يكي از مسيرهاي مس��تعد براي فعال شدن ترانزيت 
درايران، كريدور سنتي و قديمي اما معروف شمال- 
جنوب در مسير هند- ايران – روسيه يا آذربايجان است 
كه ايران مي تواند بازار اروپا را از اين مسير به چين هند 
وصل كند كه پيش از اين هم تجربه انتقال كاال دراين 
مسير وجود داشته و راه مسدودي نبوده كه به همت 

معاهده شانگهاي باز شود.
در اين رابطه فرهاد كوهس��اري، معاون امور بندري و 
اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي در گفت وگو با ايلنا 
اظهار كرد: كريدور شمال- جنوب بين سه كشور هند- 
ايران- روس��يه يكي از مهم ترين مسيرهاي ترانزيتي 
ايران است كه مي توان در اين كريدور با تعداد بازيگران 

حداقلي نتيجه بهتر و مطلوب تري گرفت.
وي با بيان اينكه براي فعال ش��دن اين مسير بايد به 
دنبال ايجاد حمل و نقل يكپارچ��ه جاده اي و ريلي و 

دريايي بين س��ه كشور باشيم، گفت: سه كشور عضو 
بايد زيرساخت هاي حمل و نقلي واقع در مسير را توسعه 
دهند تا ترافيك مس��تمر از هند تا اي��ران و از ايران به 
روسيه را داشته باشيم.معاون سازمان بنادر و دريانوردي 
ادامه داد: از اين طربق مي توانيم از مبدا روسيه و از مسير 
ايران كاال را به مقصد نهايي هند و چين برس��انيم و از 

سوي ديگر نقطه اتصال به بازار اروپا باشيم. 
كوهساري با تاكيد بر اينكه بايد بتوان كانتينرهايي كه 
از هند مي آيند و به روسيه مي روند را دو سر بار داشته 
باش��يم، گفت: اين برنامه محقق نمي شود مگر اينكه 
بتوانيم شركت هاي حمل و نقل جاده اي بزرگ يا مادر 
ايجاد كنيم و همچنين بايد به حمل و نقل ريلي توجه 
ش��ود و هم زمان بايد بين بنادر ايران و بنادر روسيه و 
هند ارتباط محكمي به وجود بيايد. مهم تر اينكه بايد 
ارتباط قوي بين بخش خصوصي سه كشور ايجاد شود 
و شركت هاي بخش خصوصي سه كشور پايگاه هايي 
در بنادر هم داشته باشند.وي افزود: تنها در اين صورت 
است كه شاهد توسعه صادرات و ترانزيت در اين مسير 
خواهيم بود و بايد بتوانيم قيمت تمام شده و زمان را در 
اين مسير به حداقل ممكن برسانيم تا مسير براي تجار 

و صاحبان كاال اقتصادي باشد. 
مع��اون امور بن��دري و اقتص��ادي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي با بيان اينكه فعالس��ازي مسير ترانزيتي 
هند- ايران- روسيه نيازمند برنامه ريزي و هماهنگي 
بين اعضا است، گفت: بخش خصوصي ايران بايد بتواند 
در كش��ور روسيه و بندر آس��تاراخان پايگاهي ايجاد 

 CIS كند و داشتن پايگاه هاي صادراتي در كشورهاي
مي تواند در ايجاد ترانزيت مستمر و قوي بسيار موثر 
باشد. كوهساري با اشاره به سابقه ترانزيتي اين كريدور 
براي ايران اظهار داشت: تاكنون در اين مسير اقدامي 
انجام نشده و تمام ظرفيت آن خالي باقيمانده است در 
حالي كه بنادر شمالي ايران ظرفيت 30 ميليون تني 
دارند كه مي توانند تمام آن را در همين مسير ترانزيتي 
به كار بگيرند. از سوي ديگر در بنادر روسيه هم از جمله 
بندر آستاراخان و اوليا هم ظرفيت خالي وجود دارد كه 

مي تواند به اين مسير ترانزيتي اختصاص يابد.  
وي ادامه داد: مهم ترين موضوع براي فعالس��ازي اين 
كريدور ايجاد زنجيره درست حمل و نقل جاده اي، ريلي 
و دريايي بين س��ه كشور است و مي توان كشتي هاي 
ايراني و روسي موجود در درياي خزر استفاده كرد و در 

بخش ناوگان مشكلي وجود ندارد.
كوهساري با اشاره به عامل مهم بازاريابي و بازارسازي 
براي راه اندازي اين كريدور گفت: موفقيت اين مسير در 
اين است كه سه كشور براي اعمال تخفيفات به توافق 
برسند و در شروع كار تخفيفاتي را در نظر بگيرند اما 
به تدريج افزايش قيمت صورت بگيرد و زماني كه بازار 
تثبيت شد، تخفيفات كاش پيدا كند و به صفر برسد. 
عضو هيات عامل سازمان بنادر درباره زيرساخت هاي 
ضعيف حمل و نقل ريلي در ايران براي فعالسازي اين 
كريدور تاكيد كرد: حتي با وجود مش��كل زيرساخت 
ريلي در شمال كشور باز هم اين مسير را مي توان فعال 
ساخت. در حال حاضر 40 كيلومتر از رشت تا انزلي يا 

بندر كاسپين ريلي نشده  است كه مي توان اين مسير 
را با حمل و نقل جاده اي به كش��تي رساند. وي خاظر 
نشان كرد: ۱3 سال گذش��ته تجربه ترانزنيت در اين 
مسير را داشتيم به طوري كه كانتينر ها از بندرعباس 
به بندر انزلي مي آمدند و از همين مسير ۸ هزار كانتينر 
را به آذربايجان ترانزيت كرديم.كوهساري در پاسخ به 
اين س��وال هزينه حمل و نقل تركيبي باعث افزايش 
هزينه هاي تمام ش��ده نخواهد ش��د؟ گفت:  موضوع 
مهم ايجاد عملكرد شركت هاي حمل و نقلي جاده اي، 
ريلي و بندري و... مشترك بين سه كشور عضو است و 
همانطور كه گفته شد بايد در ابتدا تخفيفاتي را در نظر 
بگيرند و آنچه كه بسيار اهميت دارد دو سر بار كردن 
اين كانتينرها است. در غير اين صورت حمل يك سر 

بار مسير را غيراقتصادي خواهد كرد.  
معاون س��ازمان بنادر ادامه داد: ۱3 س��ال گذشته 
توانستيم از اين مسير ۸ هزار كانتينر بار پروپپلين را 
از مسير چين به بندر عباس و از آنجا به بندر انزلي و 
در نهايت به آذربايجان ترانزيت كنيم كه مي توانست 
الگوي موفقي براي اين كريدور باشد. امروز كه مسير 
ريلي تا رشت وجود دارد و ۵0 كيلومتر باقيمانده را 
از رش��ت تا انزلي را مي توان با حمل و نقل جاده اي 
پوش��ش داد.وي با بيان اينكه كريدور هند- ايران- 
روسيه نياز به مطالعات بازار دارد، گفت: فعالسازي 
اين مسير نياز به مذاكرات بين سه كشور عضو دارد و 
تا هماهنگي بين شركت هاي مشترك به وجود بيايد 

تا قيمت تمام شده بشكند و مسير اقتصادي شود. 

 محسن روش��ني، مدير واحد پايش شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران با اشاره به وضعيت كيفيت هواي 
 پايتخت طي شش ماهه نخس��ت سال جاري گفت: 
نيمه نخست سال ۱400 در شرايطي به پايان رسيد 
كه كيفيت هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته در 

شرايط مطلوب تري قرار داشت.
به گزارش ايس��نا، روش��ني با اش��اره ب��ه اطالعات 
ايس��تگاه هاي س��نجش كيفيت هوا در شهر تهران 
اظهار كرد: كيفيت هوا در ش��ش ماهه نخست سال 
جاري دو روز درش��رايط پاك، ۱۵۲ روز در ش��رايط 
قابل قبول، 3۱ روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس و يك روز در شرايط ناسالم براي همه اقشار 
قرارگرفت. بر اين اس��اس حدود يك درصد روزها در 
شرايط پاك، ۸۲ درصد در ش��رايط قابل قبول و ۱۷ 
درصد در ش��رايط نامطلوب براي هواي شهر تهران 
بود اين در حالي اس��ت كه در مدت مشابه طي سال 
۱399، ۱۵ روز ش��رايط پاك، ۱۲۸ روز شرايط قابل 

قبول، 4۱ روز شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس 
و دو روز ناسالم براي همه اقشار ثبت شده بود.به گفته 
مدير واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، 
به دليل كاهش بارش ها در شروع سال جديد تنها دو 
روز پاك در ۱0 روز ابتدايي سال در شهر تهران اتفاق 
افتاد اين در حالي اس��ت كه در دو ماه ابتدايي س��ال 
گذش��ته با توجه به بارش هاي مناس��ب، در مجموع 
۱۵ روز پاك ثبت شد. اولين روز نامطلوب نيز در سال 
جاري برخالف رويه سال هاي قبل در روز ۵ فروردين 
به علت افزايش ذرات معلق كوچك تر از ۲.۵ ميكرون 
بود در حالي كه اولين روز آلوده در س��ال قبل در دوم 
خرداد ماه و به علت افزايش آالينده ازن ثبت شده بود.

وي تاكيد كرد: با گرم تر شدن هوا، در تاريخ ۱4 خرداد 
اولين روز ناس��الم براي گروه هاي حس��اس به لحاظ 
آالينده ازن در شهر تهران ثبت شد و در مجموع تعداد 
روزهاي نامطلوب در نيمه نخست سال به لحاظ اين 
آالينده به ۲3 روز رس��يد اين در حالي اس��ت كه در 

نيمه نخست سال ۱399 تعداد روزهاي آلوده و فراتر 
از حد مج��از به لحاظ آالين��ده ازن 43 روز بود.مدير 
واحد پايش شركت كنترل كيفيت هواي تهران اضافه 
كرد: در مجموع در شش ماه نخست سال جاري ۲3 
روز ب��ه لحاظ آالينده ازن، س��ه روز به لحاظ آالينده 
ذرات معل��ق كوچك تر از ۱0 ميك��رون و ۱3 روز به 
لحاظ آالينده ذرات معلق كوچك تر از ۲.۵ ميكرون 
در شرايط نامطلوب قرار گرفت البته در برخي روزها 
بيش از يك آالينده در ش��رايط فراتر از حد مجاز قرار 
داشت اين در حالي اس��ت كه در نيمه نخست سال 
۱399، 4۲ روز به لحاظ آالين��ده ازن و هفت روز به 
لحاظ آالينده ذرات معلق كوچك تر از ۲.۵ ميكرون 
فراتر از حد مجاز بود كه طي آن در برخي روزها بيش 
از يك آالينده باالتر از حد مجاز گزارش شد.روشني 
همچنين تصريح كرد: در نيمه نخس��ت سال جاري 
تعداد روزهاي داراي بارش، كمتر از سال گذشته بود و 
به همين علت مالحظه شد كه با خشكي بيشتر، تعداد 

روزهاي نامطلوب به لحاظ ذرات معلق ناشي از گرد و 
غبار نيز بيشتر از سال گذشته بود. با سرد شدن هوا و 
ايجاد شرايط خاص به لحاظ پارامترهاي هواشناسي 
و همين طور ترافيك موجود در شهر، تعداد روزهاي 
آلوده به دليل آالينده هاي ناش��ي از وس��ايل نقليه 
افزايش خواهد يافت و الزم اس��ت ش��هروندان به 
مواردي همچون معاينه فني وس��ايل نقليه خود و 

استفاده كمتر از وسايل نقليه اهتمام ورزند.
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پس از آنكه قيمت بيت كوين توانس��ت از مقاومت 
۴۳,۵۰۰ دالري عبور كند، ش��اهد س��قوط و عبور 
آن از ۴۰ هزار دالر بوديم. اين اتفاق س��بب ش��د تا 
بس��ياري از آلت كوين ها هم با سقوط همراه شوند. 
ب��ا ادامه روند نزولي بازار ارزه��اي ديجيتال قيمت 
بيت كوين به زير س��طح ۴۰ هزار دالر رسيد. البته 
پس از آن، قيمت تا حدودي بازيابي ش��د. ۴۱ هزار 
و ۴۰ ه��زار دالر حمايت هاي كلي��دي بيت كوين 
هستند و ۴۲,۵۰۰، ۴۳ هزار و ۴۵ هزار دالر به عنوان 
مقاومت   هاي پيش روي قيمت عمل مي كنند و اگر 
بيت كوين بتواند از مقاومت ۴۲,۵۰۰ دالري عبور 
كند، احتمال رش��د بيش��تر قيمت هم وجود دارد. 
اتريوم، ارز ديجيتال ش��ماره دو ب��ازار، هم به زير ۳ 
هزار دالر رس��يده اس��ت. در مقطعي شاهد سقوط 
اتريوم تا ۲,۸۰۰ دالر هم بوديم. ريپل و كاردانو هم 
از ديگر ارزهايي بودند ك��ه حمايت هاي پراهميت 

خود را شكستند. 
قيمت بيت كوين براي اولين بار در شش هفته اخير، 
به زير ۴۰ هزار دالر كاهش يافت. در ساعات آغازين 
روز ۲۲ سپتامبر )۳۱ شهريور(، قيمت بيت كوين تا 
۳۹,۶۵۰ دالر كاهش يافت كه نسبت به قيمت آن 
در آغ��از روز قبل، يعني ۴۷,۳۰۰ دالر، ۱۶ درصد و 
نسبت به قيمت ۵۰ هزار دالري آن در روز ۷ سپتامبر 
)۱۶ ش��هريور(، ۲۵ درصد اصالح و كاهش قيمت 
را نش��ان مي دهد. در حال حاضر قيمت بين كوين 
به سطح ۴۲ هزار دالر برگش��ته و در اين محدوده 

معامله مي شود. 

كاهشقيمتبيتكوين
بهزير۴۰وبازگشتبه۴۲هزار

در حالي كه داده هاي بازار نش��ان مي دهد كه قيمت 
بيت كوين براي اولين بار در شش هفته گذشته به زير 
۴۰ هزار دالر رسيده است. بسياري از تحليل گران از 
صحبت هاي گري گنسلر، رييس كميسيون بورس 
امريكا به عنوان دليل اصلي سقوط بازار ياد مي كنند. 
اين كاهش در ساعات پاياني روز سه شنبه آغاز شد و 
اين در حالي بود كه قيمت بيت كوين روز سه ش��نبه 
تا مح��دوده ۴۷,۳۰۰ دالر اوج گرفت��ه بود. طي اين 
سقوط شاهد شكل گيري كف در ۳۹,۶۵۰ دالر بوديم. 
بيت كوين تنها ارز ديجيتالي نبود كه چنين سقوطي 
را در ساعات گذش��ته تجربه كرد. طبق داده ها، ۲۹ 
ارز ديجيتال از ميان ۳۰ ارز برتر بازار با سقوط همراه 
بودند. شاخص ترس و طمع نشان مي دهد كه ترس 
شديد در بازار حاكم است. درست يك ماه پيش، اين 
شاخص از طمع ش��ديد معامله گران خبر داده بود. 
اين سقوط پس از آن رخ داد كه گري گنسلر، رييس 
فدرال رزرو، طي صحبت هايي اس��تيبل كوين ها را 
»ابزار قمار« خواند. از سوي ديگر، بسياري از فعاالن 
اين حوزه، اين سقوط را اتفاقي مثبت ارزيابي كردند. 
به گفته آنها، س��قوط به زير ۴۰ ه��زار دالر فرصتي 
عالي براي خري��د بيت كوين در كف اس��ت. برخي 
ديگر نظير مستر ويل، در توييتر از احتمال آغاز روند 
نزولي خبر دادند. او خطاب به ۳۰۰ هزار دنبال كننده 
خود در اين شبكه اجتماعي نوشت: »بازار نزولي فرا 
رسيده اس��ت.« در حالي كه برخي از مدل ها خبر از 
ريزش بيت كوين به كانال ۳۰ هزار دالري مي دهند، 
مايك نوگراتس- تحليلگر مشهور دنياي رمزارزها و 
مديرعامل گلكسي ديجيتال معتقد است تا زماني كه 
قيمت اين رمزارز بتواند در باالي ۴۰ هزار دالر حفظ 
شود، خيلي جايي براي نگراني وجود نخواهد داشت. 
نوگراتس در مصاحبه اي با ش��بكه سي ان بي سي با 
بيان اينكه اصالح ها بخشي از طبيعت هر بازار مالي 
هس��تند، افزود: اين به خوبي نشان مي دهد كه بازار 

در حال تبديل به يك بازار معقول است. 

احتمالاحيايبيتكوينوجوددارد؟
در حال��ي كه بيت كوين نتوانس��ت از مقاومت هاي 
۴۳,۵۰۰ و ۴۳,۶۵۰ دالري عب��ور كن��د، در ادامه 

فروشندگان حركت نزولي جديدي را زير حمايت 
۴۲ ه��زار دالري آغ��از كردند. اي��ن حركت نزولي 
جديد با سقوط قيمت به زير حمايت هاي ۴۰,۲۰۰ 
و ۴۰ ه��زار دالري همراه بود. در ادامه پيش از آنكه 
اصالح صعودي آغاز ش��ود، خريداران قيمت را در 
س��طح ۳۹,۵۷۹ دالر حمايت كردند و پس از آن، 
قيمت به باالي ۴۰ هزار و ۴۱ هزار دالر هم رس��يد. 
در حال حاضر قيمت پايين تر از مقاومت ۴۲,۵۰۰ 
دالري تثبيت ش��ده اس��ت. خريداران ب��راي آنكه 
بتوانند قيمت را با قدرت بازياب��ي كنند، بايد ابتدا 
مقاومت ۴۲,۵۰۰ دالر را پشت سر بگذارند. مقاومت 
كليدي بعدي در محدوده ۴۳ هزار دالر است و عبور 
از اين س��طح مي تواند راه را براي رسيدن قيمت به 
مقاومت ۴۵ ه��زار دالري باز كن��د. اگر بيت كوين 
نتواند مقاومت ۴۳ هزار دالر را پش��ت سر بگذارد، 
ممكن حركت نزولي جديدي در بازار آغاز شود. در 
صورت نزولي ش��دن بازار، نزديك ترين حمايت در 
سطح ۴۱,۶۰۰ دالر اس��ت. حمايت كليدي بعدي 
در محدوده ۴۱ هزار دالر است و شكسته شدن اين 
س��طح مي تواند باعث س��قوط قيمت به سطح ۴۰ 
ه��زار دالر يا حتي ۳۹,۵۰۰ دالر ش��ود. ادامه روند 
نزولي مي تواند قيمت بيت كوين را در ميان مدت به 

۳۸,۵۰۰ دالر برساند.

وضعيتبازارآلتكوينها
قيمت اتريوم به زير حمايت ۳ هزار دالر سقوط كرد. 
پس از عب��ور از ۲,۸۰۰ و ۲,۷۰۰ دالر، كف قيمت 
در نزديكي ۲,۶۵۰ دالر تش��كيل ش��د و پس از آن 
شاهد حمايت و احياي قيمت بوديم. در حال حاضر 
۲,۹۲۰ دالر به عنوان نزديك ترين مقاومت اتريوم 
عمل مي كند. ۳ هزار دالر مقاومت بعدي پيش روي 
اتريوم است. در صورت عبور از اين محدوده، شانس 
اين ارز ديجيتال براي احياي بيش��تر و آغاز جريان 
صعودي افزايش خواهد يافت. در صورت س��قوط 
بيشتر، فروش��ندگان تالش خواهند كرد قيمت را 
به زير ناحيه حمايتي ۲,۶۵۰ دالر برسانند.كاردانو 
نيز روز گذش��ته در مح��دوده ۲.۰۷ دالري معامله 
 شد. قيمت كاردانو پس از شكست اين ارز ديجيتال 
در عبور از مقاومت هاي ۲.۱۵ و ۲.۲ دالر، با سقوط 
همراه شد. اين ارز ديجيتال در بازه اي به زير ۲ دالر 
هم رس��يد اما خري��داران اجازه تثبي��ت قيمت در 
اي��ن محدوده را ندادند. در ح��ال حاضر ۱.۸۸ دالر 
اصلي ترين حمايت كاردانو و ۲.۲ دالر به عنوان يك 

مقاومت پراهميت عمل مي كند. قيمت ريپل پس 
از س��قوط اخير، به نزديكي ۰.۹۲ دالر رس��يد و در 
۲۴ ساعت گذشته هم چيزي در حدود ۱ درصد از 
ارزش خود را از دست داد. در وضعيت فعلي، ۰.۸۸ 
دالر حمايت پيش روي ريپل اس��ت. در صورتي كه 
فروش��ندگان بتوانند فش��ار فروش فعلي را حفظ 
كنند، احتمال س��قوط به ۰.۷ دالر وج��ود دارد. با 
وجود اين، دوج كوين يك��ي از ارزهايي بود كه طي 
۲۴ ساعت گذشته رشد داشت. قيمت دوج كوين با 
حدود ۱ درصد افزايش به ۰.۲ دالر رسيد. در حالي 
كه پيش از اين احياي قيمت، دوج كوين به زير ۰.۲ 
دالر رس��يده بود. اگر خريداران نتوانند قيمت را در 
س��طوح فعلي تثبيت كنند، مي توان انتظار كاهش 
تا ۰.۱۸۸ دالر را داشت. اليت كوين طي يك هفته 
گذشته با حواشي زيادي همراه بود، طي ۲۴ ساعت 
گذشته ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. 
در حال حاضر قيمت اليت كوين در محدوده ۱۵۲ 
دالر در نوسان است. روي نمودار اليت كوين ۱۶۲ 
دالر اولي��ن مقاومت پيش روي اي��ن ارز ديجيتال 
اس��ت. ارزش بازار ارزهاي ديجيتال هم بار ديگر به 
زير ۲ تريليون دالر رسيده اس��ت و در حال حاضر 
در محدوده ۱.۹۳ تريليون دالر ق��رار دارد. در اين 
ميان، بيت كوين با ۴۱.۲۶ درصد سلطه، همچنان 

بيشترين سهم از بازار را در اختيار دارد.

اعمالاولينتحريمدولتامريكا
عليهصرافيرمزارز

از سوي ديگر، دولت بايدن براي اولين بار در تاريخ 
 امريكا يك صراف��ي  رمزارز را به عل��ت همكاري با 
باج افزار نويسان و تسهيل تبادالت مالي آنها تحريم 
كرد. اين صرافي پرداخت هاي غيرقانوني ناش��ي از 
حمالت باج افزاري را براي باج افزار نويسان ممكن 
مي كرد. وزارت خزان��ه داري امريكا نام اين صرافي 
را س��وئكس اعالم كرده و افزوده كه صرافي مذكور 
نقل و انتق��االت مالي غيرقانوني مربوط به طراحان 
هشت نوع باج افزار را تسهيل كرده است. تا به حال 
تحريم صرافي هاي  رمزارز توسط مقامات امريكايي 
به علت همكاري با باج افزار نويسان سابقه نداشته 
اس��ت. به گفته ولي آديمو معاون وزير خزانه داري 
امري��كا، وجود صرافي هاي  رمزارز مانند س��وئكس 
براي مهاجمان سايبري حياتي است، زيرا آنها باعث 
كسب سود توس��ط باج افزار نويسان مي شوند. ما با 
اين اقدام نشان داديم كه قصد داريم زيرساخت هاي 

غيرقانوني مورد استفاده براي انجام اين حمالت را 
 مختل كنيم. در سال هاي اخير حمالت باج افزاري 
زيادي به زيرس��اخت هاي كليدي امري��كا، مانند 
خط��وط انتق��ال ان��رژي، ش��ركت هاي خدمات 
كش��اورزي، نيروگاه هاي تأمين ب��رق و آب و غيره 
صورت گرفته اس��ت. در س��ال ۲۰۲۰ مق��دار باج 
پرداخت��ي به باج افزارنويس��ان در امري��كا به ۴۰۰ 
ميليون دالر رس��يد كه نسبت به سال ۲۰۱۹ چهار 

برابر شده است.

دربدترينحالتبيتكوين
بهكجاميرسد؟

ديوِدوي��و، تحليل گر مطرح توييت��ري كه چند ماه 
پيش به درس��تي اوج ۶۵ هزار دالري بيت كوين را 
پيش بيني كرده ب��ود، در تازه تري��ن اظهارنظرش 
بدتري��ن اتفاق ممكن ب��راي اي��ن ارز ديجيتال را 
تشريح كرده اس��ت. ديودويو خطاب به بيش از ۷۷ 
هزار دنبال كننده خود در توييتر نوشت كه وضعيت 
فعلي مشابه س��ال ۲۰۱۴ است. در آن زمان قيمت 
بيت كوين از ۹۸۸ دالر به نزديكي ۱۶۰ دالر سقوط 
كرد. او در اين باره نوشت: »در عين حال كه برخي 
وضعيت فعلي را با نوسانات ۲۰۱۳ مقايسه مي كنند، 
بايد بگويم كه مقايسه با س��ال ۲۰۱۴ هم خالي از 
لطف نيست. اگر فكر مي كنيد نمودار چندان با عقل 
جور در نمي آيد، پس يادتان ن��رود اين پيش بيني 
فق��ط تحليلي تكنيكال اس��ت و مي تواني��د آن را 
نوعي مديريت ريس��ك يا آزمون اضطراب در نظر 
بگيري��د.« او در ادامه عنوان كرد كه صحبت هايش 
بدترين سناريوي ممكن براي بيت كوين است؛ اين 
يعني لزومًا نمي توان بر آن تكيه كرد. در حال حاضر 
هر واحد بيت كوين در م��رز ۴۲,۰۰۰ دالر معامله 
مي شود و نسبت به دو هفته پيش بيش از ۱۷ درصد 
از ارزش خود را از دست داده است. طبق پيش بيني 
ديودويو، در كوتاه مدت ممكن است شاهد رسيدن 
قيمت به ۳۷۵۰۰ دالر باش��يم. به عقيده او، قيمت 
بيت كوين لزومًا ش��اهد سقوط گسترده اي نخواهد 
بود و اين احتمال بس��يار كم است كه شاهد سقوط 
به زير ۲۰,۰۰۰ دالر باشيم. وي در اين باره نوشت: 
»درس��ت همانطور كه اوج قيم��ت خيلي بااليي را 
نديديد، احتمااًل شاهد سقوط خيلي سنگيني هم 
نخواهيد بود. درس��ت مانند بقيه اصالح هاي بازار، 
بدون ش��ك مردم منتظر قيمت پاييني هستند كه 

هيچ وقت اتفاق نمي افتد.« 
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مقدمهاي
برايايجادلوپتورم

 به نم عبارتي به طور دستوري و موقت مي توان 
بخش��ي از نقدينگ��ي را ب��ا اعمال سياس��ت 
انقباضي، مديري��ت كرد اما ب��راي اثرگذاري 
پايدار سياس��ت انقباضي در ميان مدت بايد با 
سرمايه گذاري انجام شده ناشي از جمع آوري 
نقدينگ��ي در ام��ور زيربناي��ي و تولي��دي و 
همچنين تأمي��ن مالي بنگاه ها ب��ا محوريت 
بخش خصوص��ي، رونق توليد را هدف قرارداد 
تا عرضه بيش��تر كاال در مقابل تقاضا، موجب 
كاه��ش قيم��ت و در نتيجه تورم ش��ود و اگر 
جمع آوري نقدينگي صرفًا به منظور پوش��ش 
هزينه هاي جاري دولت بدون توجه به انضباط 
مالي صورت گيرد، بايد اذعان كرد كه سياست 
انقباضي در كوتاه م��دت جواب مي دهد اما در 
ميان م��دت و بلندمدت موجب تش��ديد روند 

تورم خواهد شد.
بازار س��رمايه نيز با افزايش نرخ بهره كه هدف 
اصل��ي آن كاهش حجم نقدينگ��ي در اقتصاد 
كش��ور و نهايت��ًا كنترل تورم اس��ت، به دليل 
افزايش انتظارات سودآوري و نرخ بازده بدون 
ريسك، واكنشي معكوس نش��ان خواهد داد 
و درنتيج��ه كاهش تمايل به س��رمايه گذاري 
موجب افزايش نرخ هزينه تأمين مالي، قيمت 
تمام ش��ده محص��ول و اف��ت تقاضا ب��ه دليل 
افزايش نرخ ناشي از كاهش توليد خواهد شد 
و مقدمه اي خواه��د بود براي ايجاد لوپ تورم. 
نقش بانك مرك��زي به عن��وان متولي حفظ 
ارزش پول ملي بايد از اهداف و سياس��ت هاي 
كوتاه مدت دولت ها مستقل باشد و همواره بايد 
براي تعادل در حجم پول و نقدينگي در اقتصاد 
كش��ور در تالش باش��د و هر زم��ان به نهادي 
براي تأمين مالي كس��ري و كمبود نقدينگي 
دولت تبديل شود، آثار ناخوشايند در اقتصاد 
به وجود خواهد آمد، افزاي��ش تورم، بيكاري، 
كمبود نقدينگي بنگاه هاي توليدي درنهايت 
موجب تشديد بي انضباطي دولت و عدم توجه 
به تكاليف اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد شد.

انتخاب استراتژي اقتصادي مناسب در شرايط 
فعلي كش��ور مس��تلزم نگاه و دركي جامع از 
وضعيت كل جامعه اقتصادي است و چنانچه 
از ظرفيت هاي بازار س��رمايه در ساماندهي به 
حجم نقدينگي رو به افزايش، به خوبي استفاده 
شود آنگاه ش��اهد نتيجه بخش بودن مجموعه 
سياس��ت هاي پولي و اقتص��ادي خواهيم بود 
و بالعكس اگ��ر ظرفيت بازار س��رمايه را تنها 
محدود به تأمين منابع مال��ي دولت از طريق 
انتش��ار اوراق بدهي ببينيم و در حقيقت براي 
پوش��ش هزينه جاري از آيندگان اس��تقراض 
كنيم و از جمع آوري نقدينگي ناشي از انتشار 
اوراق نه تنها هيچ گونه هدف س��رمايه گذاري 
نداش��ته باش��يم بلكه صرفًا هزينه هاي جاري 
دولت را پوش��ش بدهيم، متحمل هزينه هاي 
مضاعف اقتصادي و تش��ديد وضع نابس��امان 

اقتصادي خواهيم شد.

تاباندننوربهتاريكخانهها
هر نوع ايجاد ش��فافيت )به خصوص در حوزه مباحث 
بانكي( مورد حمايت اكثر تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
قرار دارد، اما بايد توجه داشت كه اين نوع شفاف سازي ها 
نبايد در سطح و برخي امور ظاهري خالصه شود، بلكه 
از طريق اين شفاف سازي ها بايد زمينه ايجاد اصالحات 
اساسي در ساختار بانكي كشور فراهم شود. ممكن است 

برخي بپرسند چگونه؟
دوم( براي اين منظور، رسانه ها و تحليلگران بايد بتوانند، 
برخي پرسش هاي اساسي را مطرح كرده و به پاسخ هاي 
الزم دست پيدا كنند. حتي اگر مخاطب اين پرسش ها 
راس هرم وزارتخانه ها و بانك هاي كشور باشند، بايد 
اين امكان براي رسانه ها و تحليلگران ايجاد شود تا به 
ابعاد پنهان موضوع احاطه داشته باشند. در واقع يك 
درمانگر و پزشك بعد از مشخص شدن بيماري و زخم، 
بايد بداند زمينه ايجاد اين بيماري چه بوده اس��ت تا 
بتواند نوع بيماري را مشخص و براي آن نسخه مناسب 
تدارك ببيند. به عبارت روشن تر وقتي اعالم مي شود 
حدود دوسوم مطالبات بانك ملي، مشكوك الوصول 
بوده اس��ت، رسانه ها و كارشناس��ان بايد بدانند، چه 
شرايطي، زمينه س��از بروز اين معضل بوده است؟ چه 
كساني پش��ت اين س��وءمديريت ها قرار داشته اند و 
ردپاي چه افراد و جرياناتي در اين تخلفات اقتصادي 
قرار داشته است؟ به عبارت روشن تر، انتشار اين آمارها 
هرچند الزم است، اما كافي نيست. اين روشنگري قدم 
نخست از مسيري اس��ت كه بايد تا انتها طي شود تا 
منجر به اصالحات شود. اساس شفاف سازي، افزايش 
نظارت رسانه ها و كارشناسان است، اگر وزارت اقتصاد 
در مراحل بعدي اجازه دهد كه رسانه ها اقدام به تحليل 
و پرسش��گري كنند و متخلفان را زير س��وال ببرند و 
متخلفان را به مردم معرفي كنند، مي تواند اميد داشت 
كه اين شفاف س��ازي ها منجر به يك نتيجه مطلوب 
ش��ود. در غير اين صورت اين نوع شفاف سازي ها نيز 

نتيجه بخش نيستند.
س��وم( خط��ر ديگري ك��ه درخصوص ي��ك چنين 
افشاگري هايي ممكن است، ايجاد شود و اصل موضوع 
را به حاشيه ببرد، برخورد جناحي و سياسي با موضوع 
است. واقع آن است كه مشكالتي كه امروز در عرصه 
اقتصادي و ساختارهاي بانكي و مالي كشور ايجاد شده، 
مختص به اين دول��ت و دولت قبلي يا اين دهه و دهه 
قبل نيستند. اين مشكالت سرريز سوءمديريت ها و 
اشتباهاتي اس��ت كه طي دهه هاي متمادي در پهنه 
اقتصادي كشور ظهور و بروز پيدا كرده است. اگر امروز 
مشخص شده كه عملكرد بانك ملي يا ساير بانك ها 
مطلوب نبوده است، برآمده از اشتباهاتي است كه طي 
سال هاي قبل تجميع شده و امروز در قالب ضرر و زيان 
بانك ملي نمايان مي ش��ود. به عنوان نمونه مطالبات 
مش��كوك الوصول، پاداش هاي ف��راوان، انحراف در 
جهت گيري هاي تسهيالتي و... موضوعي است كه در 
يك حركت مستمر در ساختار بانكي كشور النه كرده 
است. همين امروز اگر كل مديران بانكي كشور تغيير 
كنند، اما س��اختارها و زيربناها اصالح نشوند، حتي 
اگر قوي ترين افراد و مديران هم س��كان هدايت را به 
دس��ت بگيرند، باز هم نتيجه نهايي همان روش هاي 

غلط قبلي است. 
چهارم( البته به بهانه برخوردهاي سياسي، نمي توان 
اصل ش��فافيت را نيز ناديده گرفت، به نظرم اقتصاد 
ايران نيازمند مديران، رس��انه ها و تحليلگراني است 
كه چراغ به دست بگيرند و به اعماق تاريكخانه هاي 
غبارآلود سيستم بانكي كش��ور )و ساير بخش هاي 
اقتصادي و مديريتي( سرك بكشند تا مشخص شود، 
چرا كشوري با اين ميزان منابع، ظرفيت و ثروت قادر 
نيست، منابع خود را به س��مت پويايي توليد، رونق 
كس��ب و كار و توس��عه صادرات هداي��ت كند؟ چرا 
يك خانواده ايراني براي دريافت يك وام س��اده چند 
ميليون توماني وديعه مسكن، بايد از هفت خوان ارايه 
ضامن هاي معتبر، سفته، كسري حقوق و... عبور كند، 
اما يك فرد بانف��وذ بدون رعايت روال قانوني، ناگهان 
به هزاران ميليارد تومان وام دسترسي پيدا مي كند، 
بدون اينكه ضامن معتبري ارايه كرده باش��د؟ پاسخ 
اين پرسش ها را خبرنگاران شجاع، اساتيد دانشگاهي 
و تحليلگران دلسوزي مي توانند استخراج كنند كه به 
داده هاي اطالعاتي ش��فاف دسترسي داشته باشند. 
اين افراد هستند كه مي توانند چراغ به دست بگيرند 
و از منافع ملت در برابر س��وداگران و متخلفان دفاع 
كنند. همان گونه كه موالنا در غزلي زيبا قرن ها قبل 
سروده كه »دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر/ 
كز ديو و دد ملولم و انس��انم آرزوس��ت/ گفتند يافت 
مي نشود، جس��ته ايم ما/ گفت آنچه يافت مي نشود 

آنم آرزوست...«

ويژه

جشنوارهفيلمكودكونوجوان
همزماندرتهرانواصفهان

مدير ارتباطات و اطالع رس��اني س��ي وچهارمين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان، 
از آغاز ثبت نام خبرن��گاران و منتقدان در تهران 
و اصفهان و انتش��ار فراخوان انتخاب خبرنگاران 
نوجوان خبر داد. به نقل از س��تاد اطالع رس��اني 
سي وچهارمين جش��نواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان، محس��ن دليلي با اعالم اين 
خبر افزود: بر اس��اس آنچه در شوراي جشنواره، 
تصميم گيري و برنامه ريزي شده، امسال قرار است 
طبق روال سال گذشته، فيلم هاي راه يافته به بخش 
مسابقه، در خانه جشنواره تهران و اصفهان براي 
اصحاب رسانه و بخشي از داوران كودك و نوجوان 
نمايش داده شود. او ادامه داد: طي يك سال و نيم 
گذش��ته كه همه دنيا درگير ويروس كرونا بوده، 
تغييرات زيادي را در سبك زندگي و نحوه برگزاري 
رويدادهاي مختلف شاهد بوديم كه جشنواره هاي 
س��ينمايي نيز از اين امر بي نصيب نبودند. دليلي 
با بيان اينكه سال گذشته در سخت ترين شرايط 
كرونايي كشور و در حالي كه مشكالت زيادي پيش 
رويمان در برگزاري جشنواره سي و سوم بود، اولين 
جش��نواره آنالين كش��ور را برگزار كرديم، تاكيد 
كرد: ثمره اين نوع برگ��زاري و تجربيات آن را در 
جشنواره هاي ديگري كه پس از جشنواره كودك 
و نوجوان برگزار شد، شاهد بوديم و امسال نيز قصد 
داريم همچنان پايگاه نمايش آنالين جشنواره را 
حفظ كنيم تا كودكان و نوجواناني كه قصد تماشا 
يا داوري فيلم ها را دارند از هر دو ظرفيت نمايش 
آنالين و فيزيك��ي بتوانند اس��تفاده كنند. مدير 
ارتباطات و اطالع رساني سي وچهارمين جشنواره 
بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اظهار كرد: 
خوشبختانه امسال تعداد قابل توجهي از همكاران 
رسانه اي ما واكسينه شده اند و تا شروع جشنواره، 
اين تعداد بيش��تر هم خواهد شد. بنابراين در نظر 
داريم تا امسال در نمايش آثار و نشست هاي پس 
از آن، ميزبان اصحاب رسانه در خانه جشنواره )به 
ميزباني تهران و اصفهان( باش��يم تا ضمن ايجاد 
فضايي ب��راي تعامل فعاالن س��ينماي كودك و 
نوجوان با رس��انه ها، بتوانيم شاهد انعكاس خوب 
برگزاري اين دوره جشنواره در رسانه هاي داخلي 

و خارجي باشيم.

ويژه

اپليكيشناوانودرگوگلپلي
يكميليونيشد

بر اساس جديدترين اطالعات به دست آمده، تعداد نصب 
اپليكيشن اوانو در استور گوگل پلي از مرز يك ميليون عبور 
كرد. به گزارش روابط عمومي اوانو، طبق جديدترين آمار 
ارايه شده از سوي گوگل استور تعداد نصب اپليكيشن اوانو 
از مرز يك ميليون عبور كرد و بيش از يك ميليون كاربر 
از طريق گوگل پلي، اوانو را نصب كرده اند. اپليكيشن اوانو 
در سه بخش مالي، اپراتوري و خريد آنالين به كاربران 
خود خدمات اراي��ه مي دهد و علي رغم اينكه محصول 
نوپاي همراه اول اس��ت، خدمات خ��ود را به دارندگان 
س��يمكارت هاي همراه اول محدود نكرده و دارندگان 
سيمكارت هاي ساير اپراتورها نيز مي توانند از خدمات 
اين اپليكيشن بهره مند ش��وند. دارندگان گوشي هاي 
اندرويدي مي توانند از استورهاي معتبر اندرويدي يا از 
طريق آدرس https: //ewano.app اوانو را نصب كنند 
و همچنين كاربراني كه از گوشي هاي با سيستم عامل 
ios استفاده مي كنند، مي توانند به منظور نصب اوانو از 
آدرس https: //pwa.ewano.app استفاده كنند.

قيمت بيت كوين براي اولين بار در شش هفته گذشته، به زير ۴۰ هزار دالر رسيد

بازار رمزارزها همچنان قرمز است

مديرانساترا:»طرحصيانت«قابلاصالحاست
س��ازمان تنظيم مق��ررات صوت و تصوي��ر فراگير 
)ساترا( جلس��ه هم انديشي با رس��انه هاي صوت و 
تصويري درباره ط��رح صيانت از كاربران در فضاي 
مج��ازي را در حالي برگ��زار كرد ك��ه طبق گفته 
مسووالن س��اترا حاضر در اين نشست، بعيد است 
طرح صيانت با همه محاسن يا انتقاداتي كه به همراه 
دارد در مجلس ناديده گرفته شود ضمن آنكه مشاور 
ساترا در اين نشس��ت چند دستگي تنظيم گران را 
يكي از لزوم اجراي »طرح صيانت از كاربران فضاي 
مجازي« دانست. محمدرسول حاج اقلي، مديركل 
صدور مجوز و امور رسانه هاي ساترا در اين جلسه با 
بيان اينكه ساترا به عنوان نهاد تخصصي تنظيم گر 
داراي نظراتي در خصوص طرح »صيانت از كاربران 
فضاي مجازي« است، گفت: »به هرحال اين طرح با 
همه محاسن يا انتقاداتي كه به همراه دارد طرحي 
است كه در مجلس پيش مي رود و بعيد است اصل 
طرح ناديده گرفته ش��ود؛ اما بايد توجه داشت كه 
اين طرح قابل اصالح است و كميسيون هاي ويژه اي 
بدين منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت.« او ادامه 
داد: »ما در س��اترا در پي اراي��ه نظري تخصصي به 
كميسيون ويژه مجلس هس��تيم؛ بر همين اساس 
و طبق دغدغه هميشگي مان از پلتفرم هاي فعال و 
تخصصي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند دعوت 
كرده ايم تا در اين مورد با يكديگر تبادل نظر داشته 

باش��يم و ش��نونده نقطه نظرات و دغدغه هاي آنها 
در حوزه تخصصي فعاليت خود باش��يم و در نهايت 
جمع بندي و خروجي اين جلس��ه را به عنوان نظر 
تخصصي س��اترا به كميس��يون ويژه مجلس ارايه 
كنيم.« حاج اقلي با اش��اره به اينكه رويكرد مديران 
در ساترا مشورتي است، بيان كرد: »پلتفرم ها نبايد 
از بيان نظرات خود واهمه اي داش��ته باش��ند و به 
هيچ وجه قصد نداريم رس��انه ها را جل��و بيندازيم. 
م��ا در اين مقوله در نهايت ب��ه جمع بندي خواهيم 
رسيد كه به اسم ساترا منعكس مي شود و خواهيم 
گفت كه اين جمع بندي با مشورت پلتفرم ها صورت 
گرفته اس��ت؛ كما اينكه اين جمع بندي نيز قبل از 
كميسيون به اطالع خود پلتفرم ها خواهد رسيد.« 
در ادامه جلس��ه حس��ين ميرزاپور، مشاور رييس 
ساترا و مدير جلس��ه تشكيل اين جلسه در ساترا را 
به مثابه يك شروع دانست و گفت: »وقتي سازماني 
مانند س��اترا قصد دارد كنشگري داش��ته باشد، با 
اطالع و هماهنگي رسانه هاي خود اين كار را عملي 
مي كن��د.« ميرزاپور در ادام��ه صحبت هاي خود با 
اش��اره به بحث هاي مهم ترافيك و محتوا و عناصر 
متع��دد محتوايي كه اين ط��رح در خود جاي داده 
اس��ت، بيان كرد: »ما قصد داريم مجموعه اي كه از 
سمت ساترا به كميسيون ويژه مجلس ارايه مي شود 
حتي اصالحاتي را نيز براي طرح همراه داشته باشد. 

تا جايي كه يك هسته سخت براي خود درنظر بگيرد 
كه اگر در برهه اي اصالحات مدنظر اعمال نش��دند 
كار ادامه پيدا نكند.« او ادامه داد: »اين امر مستلزم 
حضور و مشاركت شما پلتفرم هاست كه به اصطالح 
كف بازار هستيد و با كاربران ارتباط داريد؛ بنابراين 
خوراكي كه شما به ما مي دهيد باعث مي شود ساترا 
تا حد زيادي با شما هم نظر شود و در نتيجه بدانيم 
خاكريز مشتركي وجود دارد كه سر آن مي جنگيم؛ 
به عالوه در بخش هايي كه محل افتراق اس��ت نيز 
با مواضع يكديگر آشنا  شويم.« مشاور رييس ساترا 
چند دس��تگي تنظيم گران را يك��ي از لزوم اجراي 
»طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي« دانس��ت 
و گفت: »اصل موضوع را همه پذيرفته اند به طوري 
كه هر رس��انه اي كه داراي چند صد هزار ويو باشد 
به طور مستقيم با اين كميسيون طرف خواهد شد. 
خدمات پايه كاربردي اثرگذار و تعاريف بازي در اين 
زمينه وجود دارد و هر پلتفرم براي امورات خود به 
صورت مستقيم با كميسيون ارتباط خواهد داشت.« 
به گفته ميرزاپور اين طرح در حال ساختن يك ابر 
تنظيم گري اس��ت و ش��وراي عالي فضاي مجازي 
كاربر اصلي اين طرح است. ش��ورا در حال ساخت 
ضمانت اجرايي براي خود اس��ت. او همچنين بيان 
كرد: »وقتي ساترا در نوشتن طرح مداخله اي نداشته 
اس��ت و هم اكنون طرح در كميسيون ويژه مجلس 

است يعني ساترا قصد تزريق انرژي از بيرون به اين 
طرح را دارد. بنابراين شما رسانه ها كمك كنيد اين 
انرژي در س��اترا كدام بخش ها را اصالح كند.« در 
ادامه اين جلسه رس��انه هاي صوت و تصوير فراگير 
در خصوص احتم��ال محدوديت ه��اي كاري بعد 
از اج��راي طرح، رويكرد تجوي��زي طرح، بي اطالع 
بودن از جزييات طرح و غي��ره دغدغه هاي خود را 

بيان كردند.
به گ��زارش ايرنا، طرح »حمايت از حق��وق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فض��اي مجازي« عنوان يكي 
از بحث برانگيزترين طرح هاي س��ال هاي اخير ايران 
است كه در مجلس يازدهم بررسي مي شود. طرحي 
كه با واكنش گسترده كاربران، مسووالن و حتي برخي 
نماين��دگان مجلس روبرو ش��ده و واكنش هايي را به 
همراه داشته است. اين ميان مدافعان هدف طرح را نه 
محدودسازي كه راهي براي ساماندهي فضاي اينترنت 
اعالم كرده اند. اين طرح كه براي نخس��تين بار و پس 
از كش و قوس هاي بس��يار در ۶ تير با عنوان »صيانت 
از حق��وق كارب��ران در فضاي مجازي و س��اماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي« به صحن مجلس آمد اما 
بررسي آن تا به امروز طول كشيده و واكنش برانگيز شده 
است. اين طرح براي رسيدن به قانون، مسير طوالني 
در پيش دارد و نيازمند بررس��ي هاي بسيار است اما 

واكنش هاي اغلب انتقادي به آن همچنان ادامه دارد.



تعادل |
دو خودروساز بزرگ كشور در مجموع ۱۴۰ هزار دستگاه 
خودرو را به دليل نقص قطعه در پاركينگ  ها دپو كرده اند. 
بر اساس آخرين اطالعات ارايه شده، تعداد خودروهاي 
ناقص توليد ش��ده و در كف پاركينگ ه��ا مانده به دليل 
نقص در قطعات، 95 هزار دس��تگاه به ايران خودرو و ۴5 
هزار دستگاه به سايپا اختصاص دارد. بيشترين كسري 
قطعه در خودروهاي مربوط به آي س��ي يو است كه 9۱ 
هزار و ۱۰۰ خودرو در يك خودرو سازي و ۳۸ هزار و ۱59 
دستگاه خودرو در خودروسازي ديگر به واسطه نبود اين 
قطعه در كف پاركينگ ها مانده است. به گفته سخنگوي 
انجمن قطعه س��ازان »افزايش قيمت م��واد اوليه مانند 
فوالد و پتروشيمي« و همچنين »مشكل تامين و افزايش 
قيمت قطعات نيمه ه��ادي خودروها كه عمدتا وارداتي 
هستند« به عنوان مهم ترين داليل خواب خودروها در كف 
كارخانه ها اعالم شده است. همچنين بنابه اظهارات او، 
تكميل اين خودروها تا نيمه آبان ماه، نيازمند رفع مشكل 
كمبود نقدينگي است كه خودروسازان نيازمند دريافت 

تسهيالت ۱۴ هزار ميليارد توماني هستند. 

      رسوب 140 هزار خودرو زيبنده نظام نيست
نشست تخصصي رفع چالش هاي تامين قطعات اصلي 
خودرو و كاهش خودرو هاي ناقص در سازمان بازرسي 
كل كشور برگزار شد. غالمعباس تركي معاون نظارت 
و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور در 
اين نشست با بيان اينكه »عملكرد شوراي رقابت قابل 
نقد اس��ت و نيازمند اصالحاتي در تركيب و نظامات 
حاكم در اين شورا هستيم« افزود: ما بازرسي از عملكرد 
ش��وراي رقابت را از نظر ساختار و عملكرد در دستور 
كار ق��رار داده ايم كه نتاي��ج آن را اعالم خواهيم كرد. 
اش��كان ميرمحمدي بازرس كل امور صمت سازمان 
بازرسي كل كش��ور هم به نگراني دستگاه نظارتي و 
سازمان بازرسي از انباش��ته شدن خودروهاي ناقص 
در پاركينگ ها و كارخانه ها اش��اره ك��رد و گفت: اين 
اتفاقات موجب شده اس��ت كه عرضه خودرو در بازار 
ناكافي باشد و ش��اهد افزايش بي رويه قيمت باشيم. 
ميرمحمدي افزود: مشكالت تأمين قطعات در بخش 
گمرك و تأمين ارز هم از ديگر مش��كالتي اس��ت كه 
قطعه سازان و تامين كنندگان قطعات بايد مشكالتشان 
را در اين جلس��ه بيان كنند تا ما در نهايت بتوانيم در 
برنامه زمان بندي شده اين موضوع را مديريت كنيم و 
خودروهاي ناقص مانده در كف كارخانه به عدد قابل 
قبولي برس��د. وي گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به 
واسطه نقص قطعات در پاركينگ ها زيبنده نظام نيست 
و بايد با عزم و اراده اي ملي و جدي اين فضا را مديريت 
كرد كه در اين راستا هم خودروسازان، هم قطعه سازان 
هم دستگاه هاي حاكميتي و سياست گذار بايستي با 
هم افزايي اقدام مقتضي را معمول نمايند. بازرس كل 
صمت س��ازمان بازرسي كل كشور گفت: در رسانه ها 
هم مباحثي مطرح مي ش��ود كه شايد تحويل ندادن 
خودروها عمدي باش��د چرا كه خودروس��ازان زيان 
ديده اند و براي اذهان عمومي اين طور تلقي شده است 
كه شايد خودروساز عرضه مناسب را انجام نمي دهد تا 

عطش در بازار همچنان بماند.
وي اف��زود: ب��ه عنوان دس��تگاه نظارتي ما مش��كالت 

خودروس��ازان و مباح��ث مال��ي در تأمي��ن قطعات را 
مي دانيم، اما همانند سال گذشته كه موفق شديم اين 
مشكل را با همكاري همه مسووالن ذي ربط حل كنيم 
امسال هم بايد در اين خصوص اقدامي جدي انجام شود. 
ميرمحمدي در بخش ديگر از اين نشست گفت: بر اساس 
آخرين اطالعات ارايه ش��ده تا ديروز تعداد خودروهاي 
ناقص توليد ش��ده و در كف پاركينگ ها مانده براي يك 
خودرو س��از 95 هزار دس��تگاه و براي خودرو ساز ديگر 
نزديك به ۴5 هزار دستگاه است. وي گفت: بيشترين 
كسري قطعه در خودروهاي مربوط به آي سي يو است 
كه 9۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در يك خودرو سازي و ۳۸ 
هزار و ۱59 دس��تگاه خودرو در خودروسازي ديگر به 
واسطه نبود اين قطعه در كف پاركينگ ها مانده است. 
بازرس كل صمت سازمان بازرسي كل كشور افزود: البته 
قطعات ديگري هم با كمبود مواجه است كه حتمًا بايد 
قطعه س��ازان توضيحات خود را دراين خصوص ارايه 
كنند. ميرمحمدي گفت: هفته آينده بازديدي ميداني 
از پاركينگ هاي خودروسازان صورت خواهد گرفت و 
اميدواريم مشابه سال گذشته اين بازديدها و اقدامات 
مسووالن ذي ربط موجب ش��ود كه عدد خودروهاي 

ناقص به ميزان استاندارد برسد.

      داليل دپوي خودروهاي ناقص 
در دوره تحريم هاي قبلي )سال هاي 9۱ و 9۲( نيز معضل 
خودروهاي ناقص وجود داش��ت، اما به نظر مي رسد اين 
مس��اله در تحريم هاي فعلي پررنگ تر شده است. ريشه 
خودروهاي ناقص در تامين قطعات )چه در داخل و چه 
در خارج( كه بيشتر در دوران تحريم بروز مي كند، سبب 
شده خودروس��ازان و قطعه س��ازان در تامين قطعات و 
مواد اوليه به مشكل برخورد كنند و در نتيجه، توليد افت 
كرده و ده ها هزار خودرو ناقص در كف كارخانه بماند. در 
كنار تحريم، البته مشكالت داخلي نيز در مختل شدن 
تامين قطعات و توليد خودروه��اي ناقص، اثرگذار بوده 
اس��ت. در واقع گاهي هم پيش مي آيد ك��ه روند تامين 
قطعات داخلي به دليل عدم تزريق نقدينگي س��ر وقت 
خودروسازان به قطعه سازها، مختل و قطعات الزم و كافي 
به خطوط توليد نمي رسد و نتيجه آن، خود را در كاهش 
توليد و محصوالت ناقص نشان مي دهد. در همين رابطه 
فرهاد بهنيا سخنگوي انجمن قطعه سازان در مورد داليل 

دپوي خودروهاي ناقص موجود در پاركينگ شركت هاي 
خودروس��از، عنوان كرده كه افزاي��ش قيمت مواد اوليه 
مانند فوالد و پتروش��يمي و همچنين مش��كل تامين و 
افزايش قيمت قطعات نيم��ه هادي خودروها كه عمدتا 
وارداتي هستند، مطرح و اين عوامل به عنوان مهم ترين 
داليل خواب خودروه��ا در كف كارخانه ها اعالم ش��د. 
وي تصريح كرد: طبق اعالم خودروس��ازان، در حال 
حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در پاركينگ 
خودروسازان به دليل نقص در قطعات، دپو شده كه 95 
هزار دستگاه به ايران خودرو و ۴5 هزار دستگاه به سايپا 
اختصاص دارد. بهنيا با اش��اره به كمبود نقدينگي در 
صنعت خودروسازي به دليل زيان انباشته شركت هاي 
خودروساز، افزود: اين مساله به قطعه سازان نيز سرايت 
ك��رده و در عين حال قيمت گذاري غيركارشناس��ي 
توسط ش��وراي رقابت نيز باعث شده تا توليد خودرو 

براي خودروسازان با زيان همراه باشد.
وي با اش��اره به اينكه در ح��ال حاضر اختالف قيمت 
خودرو بين كارخانه و بازار، سود بااليي را نصيب دالالن 
مي كند، اظهار داشت: سال گذشته ۲5 هزار ميليارد 
تومان از اين محل نصيب دالالن شد، در حالي كه اگر 
شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو كنار گذاشته شود 
و قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود، عالوه بر 
افزايش تيراژ توليد خودرو، شاهد خروج خودروسازان 
از زيان دهي خواهيم بود و در عين حال، ظرفيت توليد 
قطعه سازان نيز فعال تر مي ش��ود و در نهايت، قيمت 

خودرو هم در بازار كاهش مي يابد.

     پيشنهاد آزادسازي قيمت خودرو
براي 6 ماه!

سخنگوي انجمن قطعه سازان افزود: در جلسه با معاون 
سازمان بازرسي پيشنهاد كرديم كه براي يك بار هم شده 
به صورت آزمايش��ي و به مدت 6 م��اه، صنعت خودرو از 
قيمت گذاري معاف شود. اگر كاهش قيمت در بازار اتفاق 
نيفتاد روش ديگري را براي قيمت گذاري اجرا كنند. وي 
با بيان اينكه روزانه ۱5۰۰ ميليارد تومان به زيان انباشته 
خودروسازان اضافه مي شود، گفت: در حال حاضر صنعت 
خودروسازي متولي خاصي ندارد و دستگاه هاي مختلف 
در مورد اين صنعت تصميم گيري مي كنند. در عين حال 
بخش خصوصي كه 65 تا 7۰ درصد قطعات خودروها را 

تامين مي كند، هيچ نقشي در اين تصميم گيري ها ندارد 
و فقط به عنوان مشاور، نظراتش را دريافت مي كنند.

بهنيا ادامه داد: در جلس��ه با معاون سازمان بازرسي اين 
مساله مطرح شد كه خودروهاي كف كارخانه تا نيمه آبان 
ماه تكميل شوند. اين در حالي است كه براي حل مشكل 
صنعت خودرو و قطعه س��ازان با سيستم بانكي مهلتي 
تعيين نمي شود و بانك ها علي رغم اينكه بايد تسهيالت 
را با نرخ سود ۱۸ تا ۱9 درصدي در اختيار صنعتگران قرار 
دهند، ۲5 درصد مبلغ وام را بلوكه مي كنند و به اين ترتيب 

نرخ سود اين تسهيالت به حدود ۲5 درصد مي رسد.

      نياز به 14هزار ميليارد تومان 
براي تكميل خودروها 

سخنگوي انجمن قطعه سازان با بيان اينكه در حال حاضر 
صنعت خودروس��ازي نيازمند تزريق ۱۴ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي اس��ت، گفت: با تزري��ق اين رقم امكان 
تكميل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروي ناقص فراهم مي شود 
و از توليد خودروهاي ناقص تا پايان سال نيز جلوگيري 
خواهد شد. به گفته وي ارزش مالي خودروهاي دپوشده 
در كارخانه هاي خودروساز حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان 
اس��ت. وي در مورد مش��كل تامين قطعات نيمه هادي 
خودروها نيز گفت: قبال با وجود اعمال تحريم ها مجبور 
بوديم اين قطع��ات را ۱5 درصد گران تر وارد كنيم، ولي 
در حال حاضر با شيوع كرونا و مشكل تامين اين قطعات 
در دنيا كه عمدتا توسط چين توليد مي شوند، مشاهده 
مي كنيم كه قيمت قطعات نيمه هادي به طور ميانگين 
از ۳5 دالر به بيش از هزار دالر رسيده است. وي تصريح 
كرد: اين قطعات را نمي توانيم به راحتي خريداري كنيم و 
معمواًل از طريق دالالن بين المللي خريداري مي شود كه 

هزينه بااليي را به صنعتگران تحميل مي كند.
س��خنگوي انجمن قطعه سازان در پاس��خ به اين سوال 
كه آيا خودروس��ازان خارجي نيز قيمت توليدات خود را 
متناسب با رشد اين قيمت، افزايش داده اند؟ گفت: اين 
اتفاق نيفتاده و مديران اين ش��ركت ها در توليد زيان ده 
خودروها اصرار ندارند. به همين دليل شاهد كاهش توليد 
خودروسازان خارجي هستيم كه افت 6۰ درصدي توليد 

تويوتا از جمله اين موارد است.
وي اضافه كرد: خودروسازان ايراني با وجود زيانده بودن، 
اجازه تعديل قيمت محصوالتشان را متناسب با قيمت 
تمام شده توليد ندارند و مش��خص نيست تكليف زيان 
انباشته اين شركت ها چه خواهد شد. بهنيا با بيان اينكه 
در جلسه با سازمان بازرسي اعالم كرديم كه نبايد شرايط 
غيررقابتي از سوي شوراي رقابت براي خودروسازان اعمال 
شود، گفت: چرا اين شورا به موضوع قيمت مواد اوليه توليد 
خودرو نمي پردازد؟ در حال حاضر شركت فوالد مباركه 
محصوالتش را با قيمت دلخواه در بورس عرضه مي كند 
و ما نيز بايد با قيم��ت آزاد اين محصوالت را از بازار تهيه 
كنيم، اما در نهايت براي خ��ودرو قيمت گذاري صورت 
مي گيرد. وي همچنين به مشكل بلوكه شدن ۱۰ تا ۲۰ 
درصد مطالبات شركت هاي قطعه ساز از خودروسازان در 
زمان دريافت اين مبالغ از شبكه بانكي اشاره كرد و گفت: 
بانك ها طي تفاهم نامه اي كه با خودروسازان دارند، ۱۰ 
تا ۲۰ درصد مبلغ پرداخت شده از سوي خودروسازان به 
قطعه سازان را در حس��اب ها نگه مي دارند كه از سازمان 

بازرسي خواستيم تا در اين مورد نيز فكر اساسي كند.
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رييسي: طرح رتبه بندي معلمان، اجرا و 
خسارت هاي خشكسالي پرداخت شود

منع به كارگيري بازنشستگان در 
ادارات

رييس جمه��وري با بيان اينك��ه م��دارس از اول مهر 
بازگشايي مي شود، به سازمان مديريت و برنامه ريزي 
دستور داد پرداخت مطالبات معوق معلمان و خسارات 
خشكسالي كشاورزان را در اولويت قرار دهد. سيد ابراهيم 
رييسي صبح ديروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با 
اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد و با تاكيد بر ضرورت 
رسيدگي و حل مشكالت فرهنگيان، به سازمان مديريت 
و برنامه ريزي دس��تور داد پرداخت مطالبات معوقه از 

جمله حق الزحمه معلمان را در دستور كار قرار دهد.

بازگشاييحضوريمدارسازآبانماه
رييس جمهوري در ادامه بر ضرورت بازگشايي مدارس 
تاكيد كرد و گفت: فعال به خاطر شرايط كرونايي، مدارس 
به صورت مجازي و در برخي مناطق به صورت تركيبي 
از مجازي و حض��وري، فعاليت خود را آغاز مي كنند تا 
به مرور با بهتر ش��دن شرايط، شاهد آموزش حضوري 
در مدارس كشور باشيم. رييس��ي تصريح كرد: وزارت 
آموزش و پرورش و مدي��ران مدارس بايد برنامه ريزي 
دقيق و مشخصي براساس شرايط شهرها و استان هاي 
كشور از نظر بيماري و شمار دانش آموزان در كالس ها 
براي حضوري يا غيرحضوري بودن كالس ها داش��ته 
باشند و آن را با دقت اجرا كنند. رييس دولت سيزدهم با 
بيان اينكه تمهيدات درباره بازگشايي مدارس با توجه به 
واكسيناسيون معلمان و دانش آموزان اتخاذ شده است، 
اظهار داشت: جاي نگراني نيست، واكسيناسيون انجام 
ش��ده و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در مدارس و 
مراكز آموزشي مي توان سال تحصيلي جديد را آغاز كرد.

وي با بيان اينكه ترديدي نداريم فعاليت آموزش��ي در 
مدارس و دانش��گاه ها بايد در زمان خودش آغاز شود، 
تاكيد كرد: آموزش اعم از مجازي، حضوري يا تركيبي 
بايد مديريت شده باشد. اگر در جايي امكان آغاز آموزش 
از اول مهر به شكل حضوري نيست، اين نبايد تا آخر سال 
تحصيلي ادامه يابد. رييسي ادامه داد: آموزش مجازي 
بايد در نهايت به مدت ۱5 روز تا يك ماه باشد و بعد از يك 
ماه به آموزش حضوري يا تركيبي از آموزش حضوري و 
مجازي تبديل شود و حتمًا بايد آموزش حضوري را در 
كنار آموزش مجازي داش��ته باشيم. رييس جمهوري 
همچنين بر ضرورت انتخاب يك سخنگو براي آموزش 
و پرورش براي اظهارنظر و اطالع رس��اني دقيق و واحد 

تاكيد كرد.

اج�رايط�رحرتبهبن�ديمعلم�انوتامين
اعتباراتخشكسالي

رييس دولت سيزدهم همچنين در ادامه درباره موضوع 
رتبه بندي معلمان كه در مجلس شوراي اسالمي درحال 
رسيدگي است، با تاكيد بر ضرورت انجام يك كار دقيق 
و كارشناسي در اين زمينه با همراهي مجلس و دولت، 
گفت: متأسفانه در طرح رتبه بندي معلمان، آنچه در وهله 
اول به اذهان تداعي مي شود، بحث مالي و پرداخت ها 
است، درحالي كه مباحث مالي فقط يك بخش از طرح 
رتبه بندي است و اين طرح اساسا براي ارتقاي جايگاه 
معلمي و هويت، منزلت و جايگاه معلم و البته معيشت 
معلم است. وي همچنين با اشاره به مشكالت ناشي از 
خشكسالي در كشور، بر تامين اعتبارات الزم از سوي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پرداخت خسارات 

خشكسالي به كشاورزان و باغداران تاكيد كرد.

ازبازنشستگاناستفادهنشود
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد 
بر لزوم تكريم و توجه جدي به ارباب رجوع، اظهار داشت: 
وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي حتما كساني را براي 
بررسي اينكه در زير مجموعه خودشان با ارباب رجوع 
چگونه رفتار مي شود و چگونه مشكل آنها حل مي شود، 
تعيين كنند. رييسي ادامه داد: وزرا و روساي دستگاه ها 
شخصا اين موضوع را پيگيري كنند تا از حال ارباب رجوع 
مطلع شوند. بازرساني را بگذاريد كه ببينند با كساني 
كه به دس��تگاه هاي دولتي مراجعه مي كنند، چگونه 
برخورد مي ش��ود. وي با تاكيد بر لزوم شايسته گزيني 
در انتصاب ها اظهار داشت: خيلي مهم است كه مردم 
ببينند آيا آن شاخص هايي كه در دولت تعيين شده در 
انتصاب ها لحاظ مي شود يا خير. مردم و جوانان، در فضاي 
حقيقي و مجازي نظاره گر هستند تا ببينند كساني كه 
انتخاب مي شوند با اين شاخص ها همخواني دارند يا نه؟ 
آنجايي كه همخواني دارد مورد استقبال قرار مي گيرد 
و آنجاهايي كه احيانا مورد سوال هست، طبيعتا ابهام 
ايجاد مي شود. رييسي تصريح كرد: تاكيد دارم حتما از 
بازنشستگان استفاده نشود، چون خالف قانون است. نص 
صريح قانون است كه نبايد از بازنشسته استفاده شود. در 
مواقعي هم كه يك ضرورت جدي اقتضا مي كند، بايد 
مورد اضط��راري را به صورت اضطراري حل كنيم، و نه 
اينكه دايمي شود. رييس جمهوري تاكيد كرد: مسووالن 
دولتي بايد به قانون منع به كارگيري بازنشستگان در 

دستگاه هاي دولتي پايبند باشند.

بهجواناندرمديريتميداندادهشود
آيت اهلل رييسي ادامه داد: نكته بعدي اين است كه بايد 
سطح سني مديران را پايين بياوريم. هر چه از جوان ترها 
استفاده شود و به آنها ميدان داده شود، مناسب تر است. 
دوس��تان گاهي به همسن و س��ال ها و رفقاي خود و 
كساني كه مدتي با آنها كار كرده اند، بيشتر اعتماد دارند، 
اما بايد نگاه را به سطحي آورد كه افراد ولو ممكن است 
همكالس، همراه و همكار ما نبوده باشند، اما در يك سطح 
قابل  قبولي هستند و جوان هم هستند، پس مي شود به 
آنها اعتماد و با آنها همكاري ك��رد. اين نگاه، نگاِه مقام 
معظم رهبري هم هست، دوستان هم توجه كنند كه 
ان شاءاهلل عمال جريان مديريت را در كشور جوان كنيم. 
ضمن اينكه ممكن است كساني باشند كه اينها بتوانند 
آينده كش��ور را در بخش هاي مختلف با تجربياتي كه 

دارند، اداره كنند.

از ركود مطلق در بازار خودرو
تا كاهش قيمت ها

 ايس�نا |بررس��ي قيمت انواع خودروه��ا اعم از 
داخلي ها و خارجي ها نش��ان مي ده��د كه پس از 
تاييد طرح مجلس براي آزادسازي واردات خودرو، 
همه خودروها در بازار اع��م از پرتيراژهاي داخلي، 
مونتاژي ها و خارجي ه��ا كاهش يافته و با توجه به 
اينكه مش��تريان براي خريد، دست نگه داشته اند، 
بازار در ركود سنگين به س��ر مي برد .بررسي روند 
قيمت ها در بازار ديروز )چهارش��نبه/ ۳۱ شهريور 
ماه( نشان مي دهد كه نس��بت به هفته هاي اخير 
ك��ه روند قيمت ها در بازار، صعودي طي مي ش��د، 
پس از اعالم موافقت مجلس شوراي اسالمي براي 
آزادسازي واردات خودرو و همانطور كه پيش بيني 
مي شود قيمت ها با آزادسازي واردات كاهش قابل 
توجهي خواهد داشت؛ با اعالم خبر رفع ممنوعيت 
واردات و از سرگيري مجدد واردات خودرو، قيمت  
خودروه��ا را در بازار تحت تاثير ق��رار داده و منجر 
به كاهش قيمت ها ش��ده اس��ت. البته اين كاهش 
قيمت ها به س��بب افزايش فروش��ندگان در بازار 
خودرو به سبب نگراني از بابت كاهش بيشتر قيمت 
و در مقابل كاهش متقاضيان به اميد همين موضوع 
)خريد با قيمت پايين تر( در آينده نيز اتفاق افتاده 
است. در اين رابطه، سعيد موتمني، رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در حال حاضر ركود 
س��نگيني بر بازار خودرو حاكم است. پيش از اين 
نيز بازار در ركود به سر ميبرد اما پس از اينكه هفته 
گذشته، مجلس طرح آزادسازي واردات خودرو را 
مصوب كرد و به احتمال بسيار باال، شوراي نگهبان 
ني��ز با اين ط��رح موافقت خواهد ك��رد، اين ركود 
بيشتر شد. اين روزها فروشنده در بازار بسيار است 
و در مقابل خريدار اص��ال مراجعه نمي كند و هيچ 
خريداري در بازار نيس��ت. وي افزود: براين اساس 
قيمت  همه خودروها اعم از داخلي ها، مونتاژي ها و 
خارجي ها در بازار با كاهش به طور متوسط پنج الي 
۱۰ درصد مواجه شده اند؛ اما همانطور كه اشاره شد، 
با توجه به اينكه معامله اي انجام نمي شود، مي توان 
بازهم پايين تر از قيمت هاي اعالمي يا بيش از اين 
۱۰ درصد، چنانچه دارنده خودرو، فروشنده قطعي 
باشد )مثال نياز به پول داش��ته باشد( زير قيمت و 
ارزان تر هم خودرو خود را بفروشد. رييس اتحاديه 
نمايش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران در 
رابط��ه با اين كاهش قيمت ها اع��الم كرد: مثال در 
خودروهاي مونتاژي، هايما S7 توربو كه در محدوده 
77۰ ميليون بود، اكنون 7۳۰ هم عرضه مي شود، 
جك كه در اوج 775 ميليون تومان بود، امروز 7۲۰ 
ميليون تومان بوده است يا مزدا ۳ كه تا اوايل هفته 
گذشته بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان بود، 
امروز يك ميليارد تومان هم مشتري ندارد. موتمني 
ادامه داد: در خودروهاي خارجي نيز همين روال 
ديده مي شود. به طور مثال خودرويي كه تا هفته 
گذشته بالغ بر ۱.۸ ميليارد تومان قيمت داشت 
امروز كمتر از ۱.6 ميليارد هم فروشنده حاضر به 

فروش هست اما خريداري نيست. 

 مصوبه  واردات خودرو
 برگشت خورد

س��خنگوي ش��وراي نگهبان اعالم ك��رد: مصوبه 
ساماندهي صنعت خودرو به مجلس شوراي اسالمي 
بازگشت داده شد. هادي طحان نظيف سخنگوي 
شوراي نگهبان پيش از ظهر ديروز )چهارشنبه( در 
جمع خبرنگاران با اشاره به دستور كار صحن شوراي 
نگهبان، گفت: طرح ساماندهي صنعت خودرو كه 
چند باري در تردد بين مجلس و ش��وراي نگهبان 
بود، امروز بررسي شد؛ آخرين ايراد باقي مانده از اين 
طرح راجع ماده ۴ درباره واردات خودروهاي برقي 
و هيبريدي بود ك��ه البته مجلس متن را به صورت 
كامل تغيير داده بود. وي افزود: موضوع در جلس��ه 
امروز ش��وراي نگهبان مورد بررس��ي قرار گرفت و 
اعضاي ش��ورا نس��بت به مصوبه در يك��ي دو مورد 
ابهاماتي داشتند. مثاًل راجع به واردات بدون انتقال 
ارز ابهاماتي مطرح شد، چون شقوق مختلفي را در بر 
مي گرفت، از مجلس خواسته شد كه موضوع مقداري 
دقيق تر و شفاف تر شود. سخنگوي شوراي نگهبان 
تصريح كرد: در يكي از تبصره هاي اين ماده تصويب 
ساير مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ اين 
موارد اگر دقيق تر مش��خص شود، امكان اظهارنظر 

نسبت به آن بهتر مي تواند صورت بگيرد.
طحان نظي��ف اضافه كرد: البته هيات عالي نظارت 
بر ُحس��ن اجراي سياس��ت هاي كلي نظ��ام كه در 
مجمع مستقر است، طي نامه اي مواردي را با عنوان 
مغايرت با سياس��ت ها اعالم كرده كه ما بر اس��اس 
مقررات موظفيم اين موارد را به مجلس اعالم كنيم؛ 
اين هيات ماده ۴ را مغاير سياست هاي توليد ملي و 
حمايت از كار و سرمايه ايراني و سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و سياس��ت هاي نظام اداري دانسته بود و 
حتي نس��بت به ماده ۱۰ اين مصوبه هم كه ما قباًل 
ايرادي وجود نداش��ت، هيات عالي نظارت مجمع 
آن را مغاير سياست ها دانسته است كه اين موارد به 
مجلس اعالم خواهد ش��د. وي خاطرنشان كرد: در 
مجموع، ما در شوراي نگهبان نسبت به مصوبه همان 
يكي دو مورد ابهامي كه اعالم كرديم را داشتيم اما 
هيات عالي نظارت مغايرت هاي بيشتري را به ما اعالم 
كرده است لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد 
ش��د و اگر اين موارد اعم از ابهامات شوراي نگهبان 
و مغايرت هاي هيات عالي نظارت مجمع داش��ت، 
در مجلس اصالح و تصويب ش��د، مجدداً ش��وراي 
نگهبان مصوبه را بررس��ي خواهد كرد. سخنگوي 
ش��وراي نگهبان در پايان گفت: در جلس��ه امروز، 
مصوبه استفساريه بودجه ۱۴۰۰ كه به موضوع قير 
اختصاص دارد هم بررسي شد كه اين مصوبه خالف 

شرع و قانون اساسي شناخته نشد و تأييد شد.

براي تكميل 140 هزار خودروي ناقص به 14 هزار ميليارد تومان نياز است

فرآيند ايفاي تعهدات صادركنندگان ريالي آغاز شد

رييس اتاق ايران و ايتاليا مطرح كرد

داليل دپوي خودروهاي ناقص در پاركينگ 

گشايش در صادرات به »عراق وافغانستان«

افزايش قطره چكاني مبادالت ايران وايتاليا 

از ابتداي س��ال ١٣٩٧ و همزمان با آغ��از تحريم هاي 
جديد امريكا، دولت اعالم كرد كه براي تضمين تامين 
ارز موردنياز كشور، صادركنندگان غيرنفتي موظفند 
در قالب تعهد ارزي، بخش��ي از درآمد حاصل از فروش 
محصوالت خ��ود در بازارهاي بين المللي را به كش��ور 
بازگردانن��د. بخش مهمي از اين تعهد در س��امانه نيما 
انجام مي شود كه در آن واردكنندگان نسبت به خريد 
ارز صادركنن��دگان اقدام كرده و فرايند را زيرنظر بانك 
مركزي نهايي مي كنند. در سال هاي گذشته بارها ميان 
بخش خصوصي و بانك مركزي بر سر نحوه ايفاي اين 
تعهد اختالف نظر به وجود آمد. يكي از اصلي ترين اين 
چالش ها مربوط به مج��وز واردات در ازاي صادرات بود 
كه اجراي آن چند بار از سوي دولت آغاز و دوباره متوقف 
ش��د. در كن��ار آن، برخي صادركنندگان نيز ش��رايط 

خاصي داشتند. با توجه به تحريم هاي بانكي عده اي از 
صادركنندگان اعالم كردند كه امكان بازگش��ت ارز در 
زمان اعالمي را ندارند و همين موضوع به ابطال برخي 
كارت هاي بازرگاني و حتي پيگيري قضايي منجر شد. 
در كنار آن، برخي صادركنندگان به دو كش��ور عراق و 
افغانس��تان، صادرات خود را به شكل ريالي انجام داده 
بودند و از اين رو امكان بازگشت ارز از اين محل برايشان 
وجود نداش��ت. در ماه هاي گذش��ته بارها خبرهايي از 
صدور مجوز براي ايفاي تعهدات ريالي آنها مطرح شده 
بود اما حاال رييس س��ازمان توسعه تجارت رسما اعالم 
كرده كه اين فرايند آغاز ش��ده اس��ت. در همين حال، 
رييس كل سازمان توس��عه تجارت ايران از آغار فرآيند 
ايفاي تعه��دات صادركنندگان ريالي خبر داد. عليرضا 
پيمان پاك با اشاره به مفاد بسته سياستي برگشت ارز 

حاصل از صادرات سال هاي ۱۴۰۰-۱۳97 در خصوص 
ايفاي تعهدات فروش ريالي به ساير كشورها در بازه زماني 
۲۲ فروردين تا ۱6 مرداد س��ال ۱۳97 اظهار داشت: بر 
اساس فراخوان هاي انجام شده تعداد ۳۲۲ صادركننده 
نسبت به ارايه اس��ناد و مدارك مربوط به فروش ريالي 
به كش��ورهاي عراق و افغانستان ش��امل 7۳۴۱ پروانه 
صادراتي به ارزش حدود ۴٠٠ ميليون يورو اقدام كرده اند 
كه پس از بررسي در كميته اقدام ارزي نسبت به تاييد يا 
عدم تاييد فروش ريالي و در نهايت ايفاي تعهدات ارزي 
اقدام مي شود. رييس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: 
تعداد پروانه هاي صادراتي متعل��ق به صادركنندگان 
متنوع بوده و بيش��ترين تعداد پروانه صادراتي متعلق 
به يك صادركننده 67۳ كوت��اژ و به ارزش 5۲ ميليون 
يورو بوده اس��ت. رييس كميته اقدام ارزي ادامه داد: از 

نظر موقعيت جغرافيايي صادركنندگان نيز بيشترين 
پروانه صادراتي در اين بخش، متعلق به صادركنندگان 
استان تهران با ۲٠۳9 پروانه صادراتي به ارزشي معادل 
۱۱۲ ميليون يورو و كمترين تعداد متعلق به اس��تان 
خراسان جنوبي با ۲ كوتاژ و به ارزش ۲۲ هزار يورو است. 
پيمان پاك تصريح كرد: تعداد ۴5۳7 پروانه صادراتي به 
ارزش ۲٠۱ ميليون يورو متعلق به واحدهاي توليدي و 
۲۸٠۴ پروانه صادراتي به ارزش ۸6 ميليون يورو متعلق به 
واحدهاي غيرتوليدي بوده است. وي با تاكيد بر ضرورت 
تسهيل و تس��ريع ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان 
گفت: تالش مي شود با برنامه ريزي الزم، شرايطي فراهم 
شود كه صادركنندگان بتوانند با طيب خاطر نسبت به 
انجام فعاليت صادراتي و در نهايت ايفاي تعهدات ارزي 

صادراتي خود در اسرع وقت اقدام كنند.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا اظهار داشت: 
اگر ما سعي كنيم كه توازني بين تعامالت خود در دنيا 
بين كشورهاي شرقي و غربي داشته باشيم، مشكلي 
ايجاد نمي ش��ود. اما اگر همه تخم مرغ هاي خود را در 
يك سبد بگذاريم قطعا با يك سري محدوديت از طرف 
ديگر مواجه مي ش��ويم. احمد پورفالح در گفت وگو با 
»ايلنا« در مورد وضعيت تجاري ايران و ايتاليا اظهار كرد: 
ميزان ارتباطات تجاري ايران و ايتاليا كاهش نداشته و با 
سرعت قطره چكاني رو به افزايش است. روز گذشته ما 
يك سمينار با حدود ۴۰۰ تاجر ايراني و ايتاليايي داشتيم 
كه سفراي دو كشور و روساي اتاق هاي مشترك نيز در 
آن حضور داشتند. اين سمينار خود نويد همكاري هاي 
بيشتر را مي دهد و با روي كار آمدن دولت جديد و كمي 
باز شدن راه هاي ارتباطي، مي تواند شروع خوبي باشد. 
وي ادام��ه داد: ما كماكان براي افزايش داد و س��تد با 

ايتاليا خوشبين هستيم. ايتاليايي ها هم در سمينار روز 
گذشته از سرمايه گذاري در ايران استقبال مي كنند. ما 
نيز اعالم كرديم كه بعد از چند سال بسته بودن درها، به 
دنبال خريد تجهيزات و كاالي ساخته شده نيستيم ما 
امروز نياز داريم كه در زمينه تكنولوژي هاي نو بتوانيم 
س��رمايه گذاري هاي مشترك يا مس��تقل را از طرف 
ايتاليايي  ها داشته باشيم. وي با اشاره به حجم تجارت 
دو كشور گفت: هنوز تا حجم مبادالت تجاري 7 ميليارد 
يورويي كه ۱5 س��ال گذشته داش��تيم فاصله زيادي 
داريم. اكنون ميزان مبادالت تجاري دو كشور ساالنه 
حدود ۱ ميليارد دالر بوده و در پنج ماهه نيز بين ۴۰۰ تا 
۴5۰ هزار يورو است، ولي رو به افزايش است و اميدواريم 
كه در پايان سال شاهد رقم بيشتري باشيم. پورفالح 
تصريح كرد: ما وبينارهاي مشتركي از طريق سفارت ها، 
كنسولگري، اتاق هاي ايران و ايتاليا و همچنين ايتاليا 

و ايران داشتيم. بخش بازرگاني سفارت ايتاليا در ايران 
هم ارتباط بس��يار خوبي با تجار ايراني دارد. با نگاه به 
آينده است كه ما اين ارتباطات را برقرار مي كنيم. وي 
با اشاره به مذاكرات ايران و ۱+5 گفت: من اميدوارم كه 
مسير توافقات برجام به خوبي پيش برود، مشكالت ما 
با كشورهاي متقابل حل شود و به يك نتيجه برد برد 
برسيم. من به عنوان يك تاجر در اين مورد خوشبين 
هم هستم، دنيا به سمت حل مسائل مي رود و اميدوارم 

كه ما هم مستثني نباشيم. 
مس��لما اگر اين اتفاق نيفتد و ما به كنوانس��يون هاي 
بين المللي نپيونديم و مشكل FATF را حل نكنيم، نبايد 
منتظر باشيم كه شرايط نسبت به سال قبل بهتر شود. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا بيان كرد: 
حضور ما در شانگهاي مي تواند بارقه اميدي باشد كه ما 
بتوانيم در آينده نزديك سهم خود را از اقتصاد بين الملل 

بگيريم. اميدواريم كه هرچه زودتر مشكالتي كه امروز 
دامنگير اقتصاد ما است حل شود. وي همچنين با تاكيد 
بر لزوم نگاه متوازن به شرق و غرب خاطرنشان ساخت: 
كش��ورهاي غربي ارتباطات زيادي با چين، روس��يه و 
كشورهاي ش��رقي دارند. اگر ما سعي كنيم كه توازني 
بين تعامالت خود در دنيا بين كشورهاي شرقي و غربي 
داشته باش��يم، مشكلي ايجاد نمي شود. اما اگر ما همه 
تخم مرغ هاي خود را در يك سبد بگذاريم قطعا با يك 
سري محدوديت از طرف ديگر طرف ها مواجه مي شويم. 
امروز دنيا به يك دهكده جهاني تبديل شده است و مرزها 
برداشته شده است. قطعا اختالف نظرها وجود دارد اما 
اگر غرب با چين يا بالعكس چين با اروپا و امريكا تعامالت 
خود را انجام ندهند، نمي توانند اين دستاوردها را داشته 
باشند. ما بايد ضمن حفظ استقالل خود بر اساس منافع 

ملي و برد- برد با شرق و غرب كار كنيم.
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خبرروز

مرگ ۲۸۶ نفر ديگر بر اثر كرونا
تلفات كرونا پس از ۵۳ روز به زير ۳۰۰ نفر رسيد و بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ۲۸۶ نفر ديگر 
بر اثر كرونا جان خود را از دس��ت دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۷ هزار و ۴۳۳ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه دو هزار و ۱۶۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۴۷۷ هزار و ۲۲۹ نفر و مجموع تلفات كرونا در كش��ور به ۱۱۸ هزار و ۱۹۱ نفر رس��يد. تاكنون ۳۲ ميليون و ۲۵۰ 
هزار و ۵۴۳ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۱۴ ميليون و ۶۴۸ هزار و ۸۹۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 

تزريق شده در كشور به ۴۶ ميليون و ۸۹۹ هزار و ۴۳۴ ُدز رسيد.

ادامهازصفحهاول

 بررسي چالش هاي 
حوزه اجتماعي

اگرچه برگزاري جلس��ه در س��طح ش��وراها و 
س��تادهاي عالي، رافع حل مس��ائل يك حوزه 
نيس��ت، ولي يكي از شاخص هاي نشان دهنده 
ميزان اهتمام مدي��ران و تمركز و توجه آنها به 
راهبري و حل مس��ائل اس��ت. به طور مثال در 
حوزه ك��ودكان و نوجوانان بازنگري برنامه ها و 
محتواهاي علمي آموزشي و روش هاي تربيتي 
براي تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان، توسعه 
فضاهاي فرهنگ��ي و اجتماعي خاص كودكان 
و نوجوان��ان، برنامه  ريزي براي مس��اله كودك 
آزاري، ك��ودكان كار و ... همچني��ن در حوزه 
جوانان بايد به مس��ائلي از جمله فراهم كردن 
زمينه هاي مش��اركت جوان��ان در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي 
و مديريتي كشور، تقويت اميد، نشاط و شادابي 
جوانان، توس��عه واحدهاي مشاوره اي و مهم تر 
از همه آنها اش��تغال براي جوانان، تسهيل امر 
ازدواج و تش��كيل خانواده و برنامه ريزي براي 

تحقق ازدواج بهنگام و... توجه كرد. 
در حوزه زنان نيازمند بازنگري و اصالح قوانين و 
مقررات مرتبط با حقوق زنان و برنامه  ريزي براي 
حضور اجتماعي مطلوب زن��ان در حوزه  هاي 
مختلف اجتماعي و مديريتي و توسعه مشاركت 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زنان هس��تيم. 
خانواده ني��ز ركن مهم ديگري اس��ت كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد. اصالح قوانين و مقررات 
مرتبط ب��ا خانواده و تمركز ب��ر تقويت رويكرد 
خانواده مح��وري در سياس��ت ها و برنامه هاي 
اجرايي و حماي��ت از توليد و عرضه محصوالت 
فرهنگي، هنري، تبليغي و آموزش��ي خانواده 
محور، اصالح نگرش ه��ا و رفتارها و آموزش و 
افزايش مهارت ه��ا و ثبات خانواده از جمله اين 

موارد است. 
افزاي��ش جمعيت مهم ترين موضوعي اس��ت 
كه بايد مورد توجه قرار گي��رد. بازنگري كليه 
سياست ها، برنامه ها و قوانين و مقررات تنظيم 
خانواده، اصالح نگرش ها نسبت به فرزندآوري 
و رصد مس��تمر تح��والت جمعيت��ي، تدوين 
برنامه ه��اي عملياتي هدفمند ب��راي ارتقاي 
باروري و وض��ع قوانين و مق��ررات حمايتي و 
تشويقي فرزندآوري، سياس��ت گذاري توزيع 
و بازتوزي��ع جمعيت و اعم��ال آن در طرح ها و 

برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي.

گليماندگار|
 اين دومين سالي است كه ماه مهر بي صدا 
از راه مي رس��د. نه از هياه��وي كودكان و 
نوجوانان در خيابان ها خبري هست و نه از صداي زنگ 
مدرسه ها. ماه هاست كه مسووالن از بازگشايي مدارس 
خبر مي دهند و در اين بين اما هر بار اين مهم به وضعيت 
واكسيناسيون و شرايط ابتال به كرونا در كشور ربط داده 
شده. از سويي بس��ياري از والدين و كارشناسان حوزه 
آموزش معتقدند كه آموزش هاي مجازي نمي تواند جاي 
آموزش حضوري را بگيرد. از سوي ديگر اين خانه ماندن ها 
براي بچه ها عواقبي از جمله اضافه وزن را به دنبال داشته 
است. حاال اما صحبت از تزريق واكسن به افراد باالي ۱۲ 
سال رسيده است. در حالي كه هنوز نتايج باليني تزريق 
واكسن به كودكان مورد بررسي قرار نگرفته است. وزارت 
بهداشت اعالم كرده كه تنها در صورت رضايت والدين 
به دانش آموزان واكسن تزريق مي شود. در اين شرايط 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه بازگشايي 
مدارس اعالم كرده كه اين مهم را به مناطق سپرده اند.  
عليرضا كاظمي با اش��اره به اينكه اي��ن روزها دغدغه 
همه مسووالن نظام و بس��ياري از خانواده ها، آغاز سال 
تحصيلي است، تصريح كرد: در آستانه مهر، فصل رويش 
غنچه هاي خرد، دانش و شكوفايي گل هاي زندگيمان 
در بوستان »تعليم و تربيت« آغاز مي شود و اميدواريم 
كه امسال، س��الي متفاوت نسبت به سال هاي گذشته 
براي نظام آموزش و پرورش باشد. او افزود: در آغاز سال 
تحصيلي از همه معلمان، مديران و تمام همكارانم كه 
ش��بانه روز تالش مي كنند تا زمينه آغاز سال تحصيلي 
و بازگش��ايي مدارس را فراهم كنند؛ قدرداني مي كنم. 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تشكيل 
اولين جلسه ش��وراي عالي آموزش و پرورش با حضور 
رييس جمهور گفت: عملكرد دولت سيزدهم و شخص 
آيت اهلل رييسي در همين زمان كوتاه، نشان داده است 
كه اين دولت، رويكرد متفاوتي نسبت به فضاي حكمراني 
در كشور و نگاه ويژه اي به فضاي تعليم و تربيت و مسائل 
فرهنگي دارد و سعي دارد آموزش و پرورش را به مسير 

اصلي خود بازگرداند. 
او با اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي تمام صاحبنظران 

حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت، اين اس��ت كه دستگاه 
تعليم و تربيت و ح��وزه فرهنگ در اولويت اول دولت ها 
نبوده، بيان ك��رد: رييس جمهور با حض��ور و مديريت 
جلسه شوراي عالي و با وقت گذاري زياد، حمايت هاي 
جدي خود را از دستگاه تعليم و تربيت ثابت كرد. كاظمي 
افزود: كم تحركي دانش آموزان در اين ايام، باعث ايجاد 
آسيب هاي جس��مي براي بسياري از دانش آموزان شد 
و م��ا به زمان زيادي براي بازگردان��دن دانش آموزان به 
زندگي عادي و ارتقاي مهارت ه��اي ارتباطي آنها نياز 
داريم. دانش آموزان در مدارس، چگونگي زندگي كردن 
در اجتماع، مهارت ارتباط با همس��االن و مهارت هاي 
زندگي اجتماعي را مي آموزند و در فضاي كالس همراه 
با آموزش، مسائل تربيتي را ياد مي گيرند. عدم حضور 
دانش آموزان در مدارس، س��بب فقدان اين مهارت ها 
شده و آسيب هايي را به دانش آموزان و حتي خانواده ها، 
وارد كرده اس��ت كه اگر فرصت ها را به سادگي از دست 
ندهيم، قابل جبران است.  حال با توجه به آنچه از سوي 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش در اين روزها گفته 
شده و اين مساله كه قرار اس��ت با واكسيناسيون افراد 
باالي ۱۲ سال مدارس از آبان يا آذر ماه بازگشايي شوند، 
اين مساله مطرح شده است كه آيا واكسن هاي اعالم شده 

عوارضي هم براي كودكان دارند يا نه؟ 

     ضرورت تزريق واكسن به زير ۱۸ساله ها
البته اي��ران تنها كش��وري نيس��ت ك��ه وارد مرحله 
واكسيناس��يون گروه س��ني زير ۱۸س��ال شده است. 
به گزارش رسانه ها ماه مه )ارديبهشت( آژانس دارويي 
اروپا تزريق واكسن فايزر را براي كودكان ۱۲ تا ۱۵ سال 
تاييد كرد. همچنين در همان ماه اياالت متحده و كانادا 
مقررات تزريق واكسن فايزر به گروه سني ۱۲سال به باال 
را تصويب كردند. در ميان كشورهاي منطقه عربستان 
سعودي در مردادماه گذش��ته از واكسيناسيون ۱۲ تا 
۱۸سال با واكس��ن هاي فايزر-بيونتك خبر داد. وزارت 
بهداش��ت قطر هم ارديبهشت س��ال جاري اعالم كرد 
كودكان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ س��ال را با واكس��ن فايزر 
براي ش��روع س��ال تحصيلي جديد واكسينه مي كند. 
همچنين در ميان كش��ورهاي منطقه بحرين و امارات 

براي واكسيناسيون افراد زير ۱۸سال از واكسن سينوفارم 
استفاده كردند تا بتوانند با نگراني كمتر اقدام به بازگشايي 
مدارس كنند. همان طوركه ديده مي شود كشورها يك 
به يك وارد فاز واكسيناس��يون گروه سني زير ۱۸ سال 
مي ش��وند، حاال با وجود اينكه مطالعه رفتاري ويروس 
كرونا نش��ان داده در رده س��ني زير ۱۸س��ال چندان 
بيماري زا و كش��نده نبوده اس��ت، چرا واكسيناسيون 
اي��ن گروه اهمي��ت دارد. در اين باره حس��ين كيواني، 
استاد ويروس شناس دانش��گاه علوم پزشكي ايران در 
گفت وگويي به خبرآنالين گفت: »اگر افراد زير ۱۸سال، 
بچه هايي كه ممكن است در مدارس آلوده شوند پدران، 
م��ادران، پدرب��زرگان و مادربزرگاِن آنه��ا به طوركامل 
واكسينه ش��ده  باشند باتوجه به عوارض كم بيماري در 
اين گروه سني )زير۱۸سال(، ضرورتي به واكسيناسيون 
نيست، اما اگر ما بخواهيم احتياط كنيم كه ايمني بيشتر 
شود و از جهش هاي انجام شده ويروس جلوگيري كنيم 
بهتر اس��ت اين گروه س��ني هم با واكسن هاي خاصي 

واكسينه شوند.«

     در ايران چه واكسني به نوجوانان
 تزريق مي شود؟

آن طوركه مشخص است تا حاال واكسن هاي فايزر، مدرنا و 
سينوفارم براي واكسيناسيون زير ۱۸ سال در كشورهاي 
مختلف استفاده شده اس��ت، در ايران وزارت بهداشت 
اعالم كرده قرار است براي واكسيناسيون اين گروه سني 
از واكسن هاي سينوفارم و پاستور استفاده كند. در اين باره 
محمدرضا شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو اعالم كرد: 
»واكسن پاستور مي تواند براي سنين نوجواني استفاده 
شود؛ همچنين واكسن سينوفارم چيني مجوز مصرف 
براي سنين زير ۱۸ سال را گرفته است. اين دو واكسن 
در سبد واكسيناسيون ما نيز وجود دارد و طبق برنامه و 
اولويت بندي اعالم شده از سوي معاونت بهداشتي وزارت 
بهداشت اين واكسن ها براي نوجوانان استفاده خواهد 
شد.« همچنين بهرام عين اللهي وزير بهداشت هم دو روز 
قبل در اين باره گفته بود: »براي بازگشايي مدارس الزم 
است كه هر دو ُدز واكسن تزريق شود و توصيه ما اين است 
كه از يكشنبه )۲۸شهريور( دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال 

به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند. واكسني كه مطالعه 
شده و به تاييد رسيده در حال حاضر واكسن سينوفارم 
است كه به اين رده سني تزريق مي شود.« دكتر عليرضا 
ناجي، عضو كميته علمي كشوري مقابله با كوويد۱۹ نيز 
اعالم كرده بود: »باتوجه به اطالعاتي كه از مقاله مربوط به 
سينوفارم چاپ شده، عوارض همان عوارضي است كه در 
بزرگساالن هم ديده مي شود. مانند سردرد، تب، بدن درد، 
درد محل تزريق و ... چيزي بيش از آن نيست و فاصله بين 
دز اول و دز دوم در كودكان هم مانند بزرگساالن است و 
۲۱ تا ۲۸ روز است. درباره پاستور هم همين فاصله ۲۸ 
روزه است و طبق گزارش ها عوارض هم همان عوارض 
معمولي است. البته مطمئنا ايران اگر قبول كرده كه اين 
واكسن را در كودكان استفاده كند، قطعا گزارش مفصل 
را از كوبا دريافت كرده است. در عين حال در ايران هم 
امكان پايش اين موارد را داريم.« او ادامه داد: بهتر است 
اين واكسن را )س��ينوفارم( روي افراد زير ۱۸سال در 
ايران هم تس��ت كنند تا عوارض آن مطالعه شود؛ اما 
به نظر من عوارضي نخواهد داشت چراكه واكسني از 
نوع ويروس كشته شده است و واكسن با ويروس كشته 

كمترين عارضه را در اين افراد دارد.

      اما و اگر درباره تزريق سينوفارم به كودكان
آن طوركه مشخص است سه كش��ور چين، امارات و 
بحرين جزو آنهايي هستند كه واكسينه گروه سني زير 
۱۸سال را با واكسن سينوفارم شروع كرده اند و ايران 
قرار است به جمع آنها اضافه شود. با اين وجود برخي 
كارشناسان معتقدند گرفتن چنين تصميمي نياز به 
مطالعات بيشتري دارد. حميد سوري، اپيدميولوژيست 
با اشاره به همين مساله بيان كرد: به نظرم كمي ابهام 
وجود دارد، اينكه چرا براي اين واكسن چنين تصميمي 
گرفته شد خيلي ها را شگفت زده كرد. بايد پرسيد مباني 
علم��ي چنين تصميمي چه بوده اس��ت، تصميمات 
اين چنيني نياز به پيشينه وتحقيقات علمي دارد. يك 
مقاله اي درباره سينوفارم درخصوص اينكه اين واكسن 
مي تواند براي كودكان تزريق ش��ود چاپ شده است، 
مطالعه اين مقاله در س��ال ۲۰۲۰ انجام گرفته يعني 
تابستان پارسال كه هنوز هيچ واكسني وارد بازار نشده 
بود، حاال چه ش��ده كه چيني ها هم��ان زمان درباره 
كودكان كار كردند و مقاله را چاپ كردند كمي جاي 
س��وال دارد. بنابراين فضا كمي مبهم است و به خوبي 
نمي شود قضاوت كرد. او با بيان اينكه »واكسن هايي 

كه اتحاديه اروپا براي واكس��ينه ك��ردن نوجوانان و 
كودكان استفاده كردند در پلتفرم و سبد واكسيناسيون 
كش��ور ما نيس��ت« ادامه داد: من نه مي گويم شروع 
واكسيناسيون نوجوانان با س��ينوفارم زود است و نه 
مي گويم دير اس��ت، سخنم اين اس��ت كه مطالعات 
پيشين كه براي رد و تاييد اين قضيه هست خيلي آدم 
را براي قضاوت متقاعد نمي كند، بنابراين نه مي شود رد 
كرد و نه تاييد كرد. وقتي مقاله را نگاه مي كنم مي بينم 
اين مقاله و مطالعه اي كه چيني ها ]براي سينوفارم[ 
روي ك��ودكان انجام دادند مرداد ۱۳۹۹ انجام ش��ده 
است، طبيعتًا چنين مطالعه اي قبل از اينكه واكسن 
چرخه پيدا كند ب��وده و چيني ها چطور چنين كاري 
انجام دادند؟ من قضاوتي نمي توانم داشته باشم فقط 
مستندات زيادي براي تاييد يا رد اين تصميم نديدم، 
تنها مقاله اي كه ديدم همان مقاله اي اس��ت كه اخيراً 
چاپ ش��ده و براي من سوال اس��ت چرا قبل از اينكه 
واكسن اجازه اس��تفاده براي بزرگساالن پيدا كند در 
مرداد سال گذشته مطالعه استفاده اين واكسن براي 
نوجوانان انجام شده و دليل اين كار چه بوده است، اين 

مساله كمي شك برانگيز است.

گزارش

بازگشايي مدارس در زير سايه اما و اگرهاي واكسيناسيون 

مهر بي صدا آمد

رويخطخبر

حذف نسخ كاغذي تا پايان آذر ماه
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران 
گف��ت: پايان آذر م��اه آخرين فرصت 
اس��تفاده از نس��خ كاغذي است و اين 
زمان تمديد نمي شود. محمد مهدي 
ناصحي افزود: س��ازمان بيمه سالمت 
ايران داراي صندوق هاي ۵ گانه است 
و مردم به راحتي مي توانند در صندوق 
بيمه همگان��ي بدون ارزيابي وس��ع 

در ايام كرونا عضو ش��وند. او اظهار داش��ت: طرح 
نس��خه الكترونيكي در كشور پيش��رفت خوبي 
داشته و در برخي اس��تان ها پيشرفت ها به بيش 
از ۹۰ رس��يده اس��ت؛ ضمن اينكه در حال حاضر 
تمام الكترونيك ش��دن نسخ در كشور ۵۵ درصد 

رشد داش��ته اس��ت. ناصحي تصريح 
كرد: دفترچه ه��اي كاغذي تا آخرين 
برگ معتبر است و حذف نسخه هاي 
كاغذي تا آذرماه نسبت به پيشرفت ها 
در نسخه الكترونيكي انجام مي شود. 
او تصري��ح كرد: طرح نظ��ام ارجاع در 
صندوق بيمه سالمت همگاني هم از 
ديگر خدمات بيمه سالمت است كه از 
اول مهر ۱۴۰۰ در كشور اجرايي مي شود. در اين 
طرح بيمه ش��دگان يكي از پزشكان عمومي را به 
عنوان پزشك خانواده انتخاب مي كنند و در صورت 
نياز به مراجعه به متخصصان، پزشك خانواده بيمه 

شده را به متخصص معرفي مي كند.

تشكيل كارگروه بررسي نگهداري معتادان متجاهر 
استاندار تهران از تشكيل كارگروهي 
ب��راي بررس��ي نگه��داري معتادان 
متجاه��ر زير ۱۸ و بيش از ۶۵ س��ال 
و ارايه پيش��نهادات به س��تاد مبارزه 
با مواد مخ��در خبر داد. انوش��يروان 
محس��ني بندپي در جلس��ه شوراي 
هماهنگ��ي مبارزه با م��واد مخدر در 
اس��تان تهران با اش��اره به مشكالت 

نگهداري معتادان متجاهر گفت: اگر بش��ود بايد 
در بودج��ه در نيمه دوم ترميمي ش��ود و از االن 
بايد براي بودجه سال ۱۴۰۱ پيشنهاد سرانه ۷۰ 
هزار تومان براي نگهداري هر ف��رد ارايه دهيم. 
او ادامه داد: كارگروهي متش��كل از قوه قضاييه، 
نيروي انتظامي، بهزيستي و… تشكيل شود تا 

در خصوص نگهداري اف��راد زير ۱۸ 
سال بررس��ي هاي الزم انجام شده و 
پيشنهادات كارشناسي اين كارگروه 
را به س��تاد مبارزه با مواد مخدر ارايه 
دهيم. همچنين نگهداري افراد بيش 
از ۶۵ س��ال هم بايد بررس��ي شده و 
پيشنهادات الزم را به س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر بدهيم. استاندار تهران 
همچنين درباره تزريق واكسن براي افراد بيش 
از ۱۸ س��ال گفت: براي پوش��ش واكس��ن همه 
افراد بيش از ۱۸ سال شهرداري همكاري خوبي 
داشته است. بنابراين هرجا نياز به تزريق واكسن 
خودرويي، ايستگاهي و… است اعالم كنيد تا از 

ظرفيت شهرداري استفاده كنيم.

افزايش ۳۲درصدي شهريه مدارس غيردولتي قانوني است
مديركل م��دارس و مراكز غيردولتي 
آموزش و پرورش درمورد افزايش ۳۲ 
درصدي ش��هريه مدارس غيردولتي 
و غيرانتفاع��ي گف��ت: اي��ن افزايش 
ش��هريه قانوني اس��ت و بر اساس يك 
الگو مشخص مي ش��ود. سعيد صالح 
مديركل م��دارس و مراكز غيردولتي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش در برنامه 

»صبح و گفت وگو« درم��ورد افزايش ۳۲ درصدي 
ش��هريه مدارس غيردولتي و غيرانتفاعي با وجود 
مجازي بودن آموزش ها گف��ت: مطابق ماده ۱۵ و 
۱۶ قانون، شهريه مدارس غيردولتي بر اساس يك 
الگو و توسط شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي 
مركزي مصوب و مشخص مي شود. او با بيان اينكه 
ش��هريه مدارس غيردولتي با توج��ه به هزينه ها و 
قيمت هاي بازار تعيين مي شود، افزود: در اين الگو، 
سهم اجاره بها و حق التدريس و حق الزحمه پرسنل 

و هزينه هاي ج��اري و نرخ تورم لحاظ 
ش��ده و يك رقمي هم خارج مي شود. 
مديركل م��دارس و مراكز غيردولتي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش با تأكيد بر 
اينكه شهريه مدارس تابعي از نرخ تورم 
و قيمت هاي ساير اقالم و خدمات است 
متذكرشد: اينطور نيست كه آموزش 
و پرورش يا موسس��ات غيرانتفاعي و 
غيردولتي خودسر شهريه اي را اعالم كنند. صالح 
در پاسخ به اين س��وال كه مردم چگونه مي توانند 
ش��كايات خود را از تخلفات در اي��ن زمينه اعالم 
كنند گفت: توصيه ما در اين شرايط كرونايي، ثبت 
شكايت در سامانه مشاركت هاي مردمي است كه 
كد رهگيري هم در اختيار شاكي قرار مي گيرد. او با 
اعالم اينكه با مدارس متخلف طبق قانون برخورد 
خواهد شد، افزود: ما معمواًل در مواردي كه شاكي 

وجود دارد مي توانيم ورود كنيم.

رويداد

در ح��ال حاض��ر در خيل��ي از ش��هرك هاي صنعتي 
كارفرمايان به دنبال كارگر مي گردند، اما كارگران وقتي 
مي بينند كه در اين كشور ارزشگذاري به سمت داللي و 
واسطه گري و تا حدودي كارهاي خدماتي است و وقتي 
مي بينند با ده روز كار در اين حوزه ها مي توانند حقوق كل 
ماه يك كارگر را به دست بياورند، ديگر رغبتي براي كار 

كردن در حوزه هاي مولد ندارند.
عضو كارگري هيات امناي تامين اجتماعي گفت: سازمان 
تامين اجتماعي يكسري محاسبات اكچوئري دارد كه 
در كل دنيا مرسوم است. به عبارتي با توجه به وضعيت 
اشتغال، سن اميد به زندگي، وضعيت درماني، رفاه، ميزان 
مرگ و مير و ميزان حوادث در جامعه محاسباتي انجام 
مي شود و براساس آن، سني به عنوان سن بازنشستگي و 
معياري براي پرداخت حق بيمه مشخص مي شود و در 
نهايت مبلغي كه كارگر و كارفرما بايد به عنوان حق بيمه 
پرداخت كنند، تعيين مي شود. اين محاسبات در كشور 
ما نيز انجام شده و مربوط به سال ۵۲ است، يعني ۴۸سال 
از آن مي گ��ذرد و اتفاقا اگر ما بخواهيم آن را به روز كنيم 
سازمان تامين اجتماعي بايد مبلغي بيشتر به عنوان حق 
بيمه دريافت كند. اكبر ش��وكت ادامه داد: نمايندگاني 
كه به دنبال تغيير قانون هستند، در سفرهاي خارجي 
خود بروند ببينند برچه مبنايي اين حق بيمه ها دريافت 
مي شود و چه امكانات و خدماتي به آن مجموعه ها داده 
مي شود. متاسفانه نمايندگان مجلس ما بر قوانين تسلط 
ندارند و متوجه موضوع نيستند. ما در زمان رياست آقاي 
الريجاني در مجلس از ايشان خواستيم حداقل يك دوره 
آموزش قانون براي نمايندگان بگذارند كه بدانند قانون و 
قانونگذاري چيست و چه تاثيري مي تواند روي مسائل 
مختلف از جمله معيشت مردم داشته باش��د. او افزود: 
خيلي از اين نمايندگان به قانون تامين اجتماعي آگاهي 
ندارند و فقط چون زماني حق بيمه اي به سازمان پرداخت 

كرده اند، اين زخمي شده بر پيكر نماينده و مي خواهد هر 
جور شده اين زخم را جبران كند. سازمان تامين اجتماعي 
برمبناي قوانيني ايجاد شده است كه نمايندگان مجلِس 
پيش از انقالب اتفاقا كارشناسانه آن را تصويب كرده اند. 

      كارگران رغبتي به كار 
در محيط هاي توليدي ندارند

شوكت با اش��اره به اقدامات س��ازمان تامين اجتماعي 
در كش��ورهاي ديگر گف��ت: در زمان آق��اي نوربخش 
همچنين قراردادي با سازمان تامين اجتماعي آلمان در 
خصوص حوادث ناش��ي از كار بسته شد؛ كارشناساني 
كه به آنجا رفتند، ديدند در آلمان بيمارستان هاي ويژه 
حوادث ناشي از كار وجود دارد. يعني عالوه بر اينكه در 
زمينه پيشگيري فوق العاده سختگيرانه عمل مي كنند 
و ح��وادث كار را نزدي��ك به صفر رس��انده اند، در حوزه 
درمان نيز بيمارستان هايي دارند كه كارگر را تا مرحله 
بازگشت به كارگاه آماده مي كنند. ببينيد آنها چقدر براي 
نيروي انساني ارزش قائل مي شوند؛ اما اينجا صداوسيما 
كارشناس��اني مي آورد كه تمام ه��م وغمش كوبيدن 
نيروي كار است. او با بيان اينكه قانون كار به درستي اجرا 
نمي شود، گفت: سياس��ت هاي كالن دولت ها و قوانيِن 
اشتباهي كه نمايندگان مجلس وضع كرده اند كار را به 
جايي رسانده كه امروز هيچ كارگري حتي رغبتي به كار 

كردن در محيط هاي توليدي و مولد ندارد. 
شوكت اظهار كرد: در حال حاضر در خيلي از شهرك هاي 
صنعتي كارفرمايان به دنبال كارگر مي گردند، اما كارگران 
وقتي مي بينند كه در اين كش��ور ارزشگذاري به سمت 
داللي و واسطه گري و تاحدودي كارهاي خدماتي است 
و وقتي مي بينند با ده روز كار در اين حوزه ها مي توانند 
حقوق كل ماه يك كارگر را به دست بياورند، ديگر رغبتي 

براي كار كردن در حوزه هاي مولد ندارند. 

      قانون كار نصفه و نيمه اجرا مي شود
شوكت تاكيد كرد: اگر همين قانون كار كه به شكل 
نصفه و نيم��ه از كارگران حمايت مي كند هم حذف 
ش��ود، ديگر هيچ كارگ��ري حاضر نخواه��د بود در 
حوزه هاي مولد كار كن��د. خود نمايندگان مي دانند 
كه قانون كار درست اجرا نمي  شود كه اگر به درستي 
اجرا مي ش��د، اتفاقا هم كارفرما و ه��م كارگر راضي 
مي ش��دند. ما به جاي اينكه به كارفرما بگوييم براي 
نيروي انساني ارزش قائل شود و شخصيت و كرامت 
او را حفظ كند، با ضربه ب��ه قانون كار همين حقوق 
حداقلي را هم مي خواهيم از او بگيريم؟  او با اشاره به 
دستمزد پايين كارگران گفت: وقتي سبد معيشت از 
ده ميليون باالتر است و حداقل حقوق تنها ۳۵درصد از 
آن را پوشش مي دهد، چگونه مي توانيم از مزد توافقي 
صحبت كنيم؟ با اين حقوق كارگ��ر بايد از خيلي از 
هزينه هاي اساسي خود بزند. اين كارشناس مجري 
كه حقوق ده يا چند ده ميليوني مي گيرد و نماينده اي 
كه هم حقوق ده ي��ا چند ده ميليوني مجلس را دارد 
و ه��م خارج از مجلس براي خودش كس��ب و كاري 
راه انداخته، نمي تواند خ��ود را جاي كارگر بگذارد و 
ببيند او چه وضعيتي دارد. ش��وكت تصريح كرد: به 
نظر مي رسد عده اي مي خواهند نظام سرمايه داري 
ظالم را بركشور حاكم كنند، البته همين االن هم در 
چنين وضعيتي هستيم اما ظاهرا مي خواهند همين 
اندك قوانيِن حمايتي هم از بين برود و به برده داري 
وحشتناك برسيم. عضو كارگري هيات امناي تامين 
اجتماعي تاكيد كرد: انتهاي اين مسيري كه اين افراد 
از آن صحبت مي كنند و با ابزار تبليغاتي صدا و سيما به 
دنبال موجه نشان دادِن آن هستند، چيزي جز افزايش 
فقر و فالكت در جامعه و بزرگ تر شدن نهادهايي چون 

كميته اي امداد و بهزيستي نيست. 
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