
آيا با صدور مجوز مجلس، واردات خودرو هموار مي شود؟ 

W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2083  Thu. Nov 18. 2021  پنجشنبه   27 آبان 1400   12 ربيع الثاني 1443  سال هشتم  شماره 2083  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
12573000

شاخص بورس
1410777

يادداشت-3يادداشت-2يادداشت-1

غلبه ارزش هاي فاميلي بر 
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بازار سرمايه

 سقوط آزاد 
اقتصاد ايران

مش��كل اصلي جامع��ه ما در 
خصوص اشتغال و كار اين است 
كه س��اختار اشتغال و كاري ما 
در ارزش ه��اي خانواده گرايي 
و قبيله گرايي همچنان مانده 
است. فرض كنيد كه اگر يك  نفر 
سركار مي رود و مسووليتي پيدا 
كند درخواست هاي متعددي از 
اطرافيان، خانواده، خويشاوندان و فاميل دريافت مي كند و 
معتقدم برخي از مسووالن هنوز بر اين اساس نتوانستند 
ارزش هاي مدني را بپذيرند چراكه براس��اس ارزش هاي 
مدني چيزي كه جامعه را مي سازد شايسته ساالري است و 
چون مسووالن ما هنوز ارزش هاي مدني را در خود دروني 
نكرده اند، بنابراين آنها هم طبق س��اختار خانواده گرايي 
و خويش��اوندگرايي و ... وارد اداره امورات مي شوند. به نظر 
مي رس��د نوعي از بي اعتمادي بين ساختارهاي رسمي و 
غيررسمي وجود دارد كه در اين ساختارهاي رسمي افرادي 
كه مسووليت پيدا مي كنند، بيشتر سعي مي كنند به افرادي 
كه اعتماد دارند نه افرادي كه شايسته هستند و تخصص 
دارند اعتماد كند. اين افراد هم همكاري الزم را با آن مدير 
يا مسوول دارد و از همين رو گاهي افرادي در كنار مديران 
قرار مي گيرند كه از خانواده و خويشاوندان و از دوستان خود 
باشند. اين مساله در حال حاضر بيشتر شده و مشهود است 
و به نظر مي رس��د وجداني كه بايد براي سعادت و آباداني 
كشور و مردم دل  بس��وزاند در چنين ساختاري كمرنگ 
است. با توجه به مش��كالت اقتصادي، زيست محيطي، 
آس��يب هاي اجتماعي، فرهنگي و ... كه در كشور داريم، 
سوال اين است، چه كساني بايد اين مشكالت را حل كنند، 
مسلما كساني كه داراي تخصص هستند و اگر افرادي كه به 
كار گمارده مي شوند، تخصص نداشته باشند، نمي توانند 
راهكار مناسبي براي حل اين مشكالت در اين شرايط ارايه 
كنند. در واقع ساختار خويشاوندساالري كه در حال حاضر 
در س��اختار شغلي ايران راه پيدا كرده به نوعي با آقازاده ها 
نيز در ارتباط اس��ت. يعني درصدي از افرادي كه از طريق 
خويشاوندي به كار گمارده مي شوند درصدي هستند كه 
جزو آقازاده ها هستند و مي دانيد كه آقازاده ها سلطه گرايي 
و تسلط را در مراحل جامعه پذيري خود به خوبي نهادينه 
كرده اند. برخي از اين افراد ممكن است در خارج از كشور 
تحصيل كرده باشند، اما حاال به كشور بازگشته اند و به دنبال 
فرصت هاي شغلي هستند. اين فرصت شغلي را هم بايد 
پدرش يا دوستان پدرش يا افرادي كه در ارتباط دوستي و 
خويشاوندي با آنها هستند، برايشان فراهم كنند. اين افراد در 
دانشگاه يا سازمان هاي پژوهشي يا سازمان هايي كه به نوعي 
فرصت هاي شغلي در آن وجود دارد، به كار گمارده مي شوند 
و به نظرمن اين چرخه در حال تكرار است. از سوي ديگر اگر 
بخواهيم به سبك زندگي در ايران نگاه كنيم بايد بگوييم كه 
دو نوع سبك زندگي، ارزش ها و هنجارها در جامعه ايران 
ادامه در صفحه 2 وجود دارند.  

به نظ��ر مي رس��د در مورد 
بده��ي ش��ناخت  ب��ازار 
درس��تي وجود ندارد، زيرا 
ارتب��اط چندان��ي بين نرخ 
به��ره بين بانكي و افزايش يا 
كاهش قيمت ه��ا در بورس 
آن ه��م در كش��وري مث��ل 
اي��ران وجود ن��دارد. عمده 
سبد پس انداز و سپرده گذاري خانوار در ايران سپرده 
بانكي است كه كاماًل تابع دستورات بانك مركزي بوده 
و با نوسانات نرخ بهره بين بانكي تغيير نمي كند. ابتدا 
بگذاريد كمي بازار بدهي را در ايران براي مخاطبان 
توضي��ح بدهم، بازار بدهي به عن��وان ركن دوم بازار 
س��رمايه از بازار بين بانكي و بازار اوراق اوليه و ثانويه 
دولتي و ش��ركتي تشكيل ش��ده، ترتيب كار به اين 
صورت است كه برخي مجموعه ها مثل شهرداري و... 
براي تأمين مالي در بازار اوليه اوراق حراج مي كنند 
و پس ازآن معامالت ثانويه اوراق بدهي مثل سهام بر 
روي اين اوراق با توجه به شرايط روز انجام مي شود، 
بنابراين دو راه براي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه 
وجود دارد؛ انتشار سهام و انتشار اوراق بدهي، البته 
مي توان روي اينها ابزاره��اي مختلف كار كرد مثل 
اوراق بده��ي قابل تبدي��ل به س��هام و...؛ همچنين 
اخيراً در بازار بدهي، بانك مركزي عمليات بازار باز را 
انجام مي دهد، يعني اوراق از قبل منتشرشده دولتي 
را ب��ا بانك ها معامله مي كند، مث��اًل اگر بانكي داراي 
كس��ري منابع باش��د بانك مركزي اوراق را از بانك 
مي خرد و پول آن را مي دهد كه عمدتًا سررسيد اين 
خريدها كوتاه مدت يكي- دو هفته اي است. به دليل 
عدم شناخت فعالين از س��ازوكار بازار بدهي، حجم 
معامالت ثانويه ب��ازار اوراق را معادل انتش��ار اوراق 
توسط دولت در نظر مي گيرند، در حالي كه اكثر اين 
معامالت مربوط به بازار باز است و نه حتي معامالت 

ثانويه اشخاص. 
در كش��وري ك��ه با ت��ورم باال روب��رو اس��ت و نياز به 
نقدينگي بنگاه ها و اشخاص بيشتر مي شود و تقاضاي 
پول افزاي��ش پيدا مي كند، بانك ها ب��ا افزايش تقاضا 
مواجه هستند از س��وي ديگر اخيراً بانك مركزي هم 
محدوديت رش��د ترازنامه اي دو درصد در ماه را براي 
بانك ها ايجاد كرده است. در اين مدت دولت دست به 
انتشار اوراق زده و حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تأمين 
مالي كرده، اما معادل فروش اوراق توسط دولت را بانك 
مرك��زي در بازار بين بانكي تزريق ك��رده و عماًل انگار 
دولت اوراق فروخته و بانك مركزي خريده ولي با يك 
واسطه كه بانك ها باشند. با توجه به شرايط اقتصادي 
كشور كه تحت تحريم هاي شديد و نيز عواقب بيماري 
كرونا است نرخ هاي باالي بهره مي تواند موجب آسيب 
ادامه در صفحه 8 به اقتصاد و... 

تاريخ عل��م قياس اس��ت و بر 
بلنداي آن مي توان بس��ياري 
از اس��رار مگو را كشف كرد. بر 
اساس اين اهميت است كه به 
تحليلگران علوم مختلف توصيه 
مي شود تا مطالعات تاريخي خود 
را افزايش دهن��د. ارزيابي هاي 
تاريخي يكي از روش هايي است 
كه بر اساس آن افراد و كشورها مي توانند درك درستي از 
جايگاه خود و مسيري كه طي كرده اند به دست آورند. بر 
اساس اين اهميت اس��ت كه بررسي هاي تحليلي، اغلب 
با رويكردهاي تطبيقي و تاريخي ارايه مي ش��وند تا نهايتا 
تصوير شفافي از وضعيت موجود به دست آيد. واقعيت هاي 
تاريخي گوياي آن است كه تا يك دهه قبل اقتصاد ايران با 
رقباي منطقه اي خود نظير تركيه و عربستان مقايسه مي شد 
و در بلندمدت هم نگاهي به رقابت با كره جنوبي داشت. اما 
در حال حاضر با افت شديد سرانه توليد ناخالص داخلي هر 
ايراني )2۳۰۰ دالر( در مقايس��ه با چين )1۰ هزار و 5۰۰ 
دالر( و عربس��تان )2۰ هزار دالر( و تركيه )85۰۰ دالر(، 
شاهد سقوط آزاد اقتصاد ايران در دنيا هستيم. اقتصاد ايران از 
مسير قياس با يك چنين كشورهايي خارج شده و بايد خود 
را در با كشورهايي كه اقتصادهايي به مراتب كوچك تر دارند، 
مقايسه كند. حاال به كشورهايي نظير نيجريه و كنگو و آنگوال 
رسيديم كه در محدوده 2۰۰۰ الي 21۰۰ دالر قرار دارند. 
اين سقوط آزاد اقتصادي باعث كاهش درآمدهاي دولت و 
ماليات ها شده، بيكاري را افزايش داده و در كنار تحريم ها، 
كشور را با چالش  هاي اساسي روبرو كرده است. نكته  جالب 
اين است كه بسياري از كشورها بعد از بحران جهاني 2۰۰8 
با اصالحات گسترده اقتصادي توانستند از ركود و بحران 
خارج شوند )نظير ايرلند و ايتاليا و اسپانيا و...( اما ايران طي 
اين بازه زماني نه تنها اصالحات ضروري در حوزه اقتصاد را 
در دس��تور كار قرار نداد، بلكه هم در حوزه داخلي و هم در 
حوزه هاي بيروني با مشكالت فزاينده اي روبه رو شده است. 
واقع آن است كه كشور ما خيلي وقت است در بحران است. 
صنايع بزرگ ما در حال استهالك هستند. پااليشگاه هاي 
ايران نياز به س��رمايه گذاري هاي پايدار در حوزه نوسازي 
زيرساخت ها دارند اما ما فعال درگير نرخ خوراك و قيمت 
محصوالت شان هستند. خودروسازي ما ورشكسته است و 
هنوز درگير قيمت گذاري هاي دستوري براي محصوالتش 
است. صنايع داروسازي ما از كل دنيا عقب است و عمدتا 
توليد كنن��ده داروه��اي ژنريك و كم ارزش اس��ت چون 
سرمايه گذاري، تحقيق و توسعه جدي نگرفته نشده و در 
اين بخش ها هنوز درگير ارز 42۰۰ توماني هستيم. متاسفانه 
در بازارهاي جهاني به دليل تحريم ها به روي ما بسته است 
سرمايه گذاري خارجي نداريم. فرار مالياتي و قاچاق گسترده 
كاال داريم و كلي قوانين دست و پاگير در حوزه هايي چون 
تجارت و گمرك و سرمايه گذاري و ماليات و بورس و... وجود 
ادامه در صفحه 2 دارد كه... 

عاليه شكربيگي سعيد درخشاني محسن عباسي

در آستانه سالگرد تصويب قانون كار 
نمايندگان مجلس حقوق كارگران را ضايع نكنند

 حل بحران مسكن در گروي اشتغالزايي 
و رشد اقتصاد كشور است

 تصويب طرح دستمزد توافقي 
ضربه بر جامعه كارگري است

صفحه 8     صفحه 5    

 تهاتر نفت با ساخت مسكن 
به زيان اقتصاد ملي

 رهبر معظم  انقالب در ديدار 
نخبگان جوان  و استعدادهاي برتر

كارشناسان از دو چالش جدي طرح واردات خودرو مي گويند

 تغيير مسير 
واردات خودرو 

 منع واردات 
نبايد موجب 
افزايش قيمت ها شود

تعادل | فرشته فريادرس |
نمايندگان مجلس با واردات مديريت ش��ده خودرو 
موافقت كردند. س��رانجام باگذشت سه سال و نيم از 
ممنوعيت واردات خودرو، در نهايت مسير جديدي 
براي واردات خودرو به كشور باز خواهد شد؛ مسيري 
سخت وپرچالش. در اصالحيه جديد مجلس، شرايط 
واردات به ازاي ارزهاي خارج از كش��ور حذف شده و 
واردات خودرو تنها به ازاي صادرات خودرو يا قطعات 
يدكي انجام خواهد ش��د. براس��اس اين طرح، به هر 
ش��خص حقيقي و حقوقي اجازه داده ش��ده به ازاي 
صادرات خودرو يا قطعات يا س��اير كاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه، نسبت به واردات 
خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند. شرطي كه با توجه 
به كارنامه ضعيف صنعت خودروسازي كشور و آمار 
ضعيف صادراتي دراين بخش وحضور بسيار كمرنگ 
در بازارهاي جهاني، بسيار دور از اجرا به نظر مي رسد. 
در همين حال، برخي اما نگران شكل گيري انحصاري 
ديگر در بازار محصوالت وارداتي با اجراي اين مصوبه 
هستند. اين عده معتقدند با حذف واردات بدون انتقال 
ارز، واردات خودرو از طريق واردات به ازاي صادرات 
بسيار پرچالش خواهد بود. به گفته آنها، اگر اين مسير 
تنها راه ورود خودرو به كشور شود، خودروسازان به 
عن��وان تنظيم گر بازار خودرو عم��ل خواهند كرد و 
واردات را مح��دود و به گراني ها دام��ن خواهند زد. 
از طرفي، اين ام��كان باز وجود دارد كه اين مصوبه با 

سد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مواجه شود.

     مسيرپرچالش واردات خودرو
خردادماه سال 97 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، 
به فاصله چند روز پس از اعالم رسمي خروج امريكا از 
برجام، اعالم كرد كه واردات بيش از 1۳۰۰ قلم كاال 
به كشور ممنوع است، كه در ميان اين كاالها خودرو 
نيز به چش��م مي خورد. از همين رو، خودروهايي كه 
پيش از اين دس��تور جديد، ثبت سفارش شده و به 
كش��ور رس��يده بودند، ديگر امكان واردات خودرو 
جديد وجود نداشت و اين روند در سال هاي بعد نيز 
به دليل مديريت مناب��ع ارزي ادامه پيدا كرد و عمال 
مسير واردات خودرو در اين سال ها بسته باقي ماند. 
اما »آش��فتگي بازار خودرو، كاه��ش توليد وعرضه 
خودروسازان و صعودي شدن نمودار قيمت خودروها 
در بازار«، س��بب شد تا ازس��رگيري واردات خودرو 
قوت بگيرد. به طوري كه سال گذشته هنگام تحويل 
اليحه بودج��ه 14۰۰ به مجلس، موض��وع واردات 
خودرو مطرح شد و دولت در ميان درآمدهاي پيش 
بيني شده، بخشي را به واردات خودرو اختصاص داد. 
هرچند در نهايت گفته شود كه رديف درآمدي براي 
ترخيص خودروهاي مانده در گمرك تعريف ش��ده 
و ربط��ي به واردات جديد ندارد. ب��ا همه اينها، نيمه 
اول سال جاري بهارستان بررسي طرحي را با هدف 
ساماندهي بازار خودرو كليد زد كه بخشي از آن نيز به 
واردات خودرو اختصاص داشت. براساس اين طرح، در 
صورتي كه افراد در حوزه خودرو و صنايع وابسته به آن 
صادراتي انجام دهند، امكان آن را خواهند داشت كه 
در ازاي آن خودرو به كشور وارد كنند.  اواخر شهريور 
امسال، طرح آزادسازي واردات خودرو در صحن علني 
مجلس با راي باالي نمايندگان به تصويب رس��يد و 
براي بررسي و تاييد به ش��وراي نگهبان ارسال شد. 
اما يك هفته بعد سخنگوي ش��وراي نگهبان اعالم 
كرد مصوبه آزادس��ازي واردات خ��ودرو با ابهاماتي 
مواجه ب��وده و از همين رو به مجلس برگش��ت داده 
شده اس��ت. آنطور كه »هادي طحان نظيف« عنوان 
كرد، ابهام نخس��ت اين بود ك��ه در مصوبه موردنظر 
درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتي نشده و اين 
موضوع بايد شفاف تر بيان شود. او ابهام دوم را نيز به 
برخي مصوبات وزارت صمت مربوط دانست كه از نظر 
اعضاي شوراي نگهبان داراي ايراد بوده و بايد دقيق تر 
بيان شود. هرچند عدم تاييد مصوبه واردات خودرو 
توسط شوراي نگهبان، خيلي ها را بابت ازسرگيري 
ورود خودرو به كش��ور نااميد كرد، با اين حال برخي 
نمايندگان تاكيد داشتند ايرادات شورا قابل حل بوده 
و مصوبه واردات س��رانجام تاييد خواهد شد. چندي 
بعد از كميس��يون صنايع و معادن خبر رس��يد، كه 
ايرادات شوراي نگهبان بررسي و مصوبه اصالح شده 

است. »حذف شوراي رقابت به عنوان تنظيم گر بازار 
و تعيين كننده سقف واردات و جايگزين كردن هيات 
دول��ت و وزارت صمت به جاي اين ش��ورا« از جمله 
مهم ترين تغييرات مصوبه آزادسازي واردات خودرو 
بود. طبق اصالحيه انجام ش��ده در آن مقطع زماني؛ 

همچنين واردات ب��دون انتقال ارز نيز با مجوز بانك 
مركزي انجام خواهد شد؛ به نحوي كه منشأ ارز بايد 
از س��وي اين بانك تاييد شود. اما شوراي نگهبان در 
چند مرحله با طرح نمايندگان مخالفت و اعالم كرد 
تا زمان رفع ابهام ها، اجازه قانوني شدن آن را نخواهد 
داد. محل اصلي اختالف در رابطه با منش��أ ارزي بود 
كه مي توانست منبع واردات خودرو شود. اينكه اين 
ارز مربوط به چه كاري بوده و چگونه به دس��ت آمده 
بايد براي دولت محرز شود و تا زماني كه افراد منشأ 
ارز خود را اعالم و ثابت نكنند، امكان واردات نخواهند 
داش��ت. اينجا بود كه مجلس با اصالحاتي، عالوه بر 
رفع ايرادات ش��وراي نگهبان، عمال ت��وپ واردات را 
به زمي��ن دولت انداختند تا اگ��ر ورود خودرو به هر 
دليلي انجام نشد، مسووليتش متوجه دولت باشد نه 
نمايندگان. ناگفته نماند، فاطمي امين، وزير صنعت 
نيز بارها تاكيد كرده بود كه با واردات خودرو مخالف 
نيست، اما در شرايط فعلي، با از سرگيري آن موافق 
نيست و الاقل تا پايان سال چنين نظري دارد. با اين 
وجود وزير صمت در روزهاي گذشته به كميسيون 
صنايع مجلس رفت و آن طور كه حسيني كيا، نماينده 
مجلس گفته، سرانجام نظر فاطمي امين نيز براي از 

سرگيري واردات تامين شده است.

    نامه قاليباف به رييس مجمع
در اين ميان، دوشنبه هفته جاري، سيد احمد رسولي 
نژاد، نايب رييس كميس��يون صنايع مجلس، از نامه 
مهم قاليباف رييس مجلس به آملي الريجاني درباره 
واردات خودرو خبر داد. او در اين خصوص گفته بود: 
رياست مجلس مكاتباتي را با رييس مجمع تشخيص 
داشته اند، بايد ببينيم نتيجه اين مكاتبات چه شده 
است. بعد از گذش��ت 42 سال از پيروزي انقالب كه 
انحصار توليد خ��ودرو در اختي��ار دو كارخانه بوده، 
اكنون شاهد پايين آمدن كيفيت خودروها در داخل 
و افزايش لجام گسيخته قيمت خودرو هستيم. يكي 
از اقداماتي كه با تصويب اين قانون انجام مي دهيم، 
تنظيم بازار خودرو است و اين طرح به كيفيت بهتر 
و بيش��تر خودروي داخلي و عرضه خودروي داخلي 
با قيمت مناسب، كمك مي كند. او مطرح كرده بود: 
يكي از شركت هاي خودروسازي اقدام به پيش فروش 
۳۰ هزار ميليارد تومان خودرو كرده و جالب است كه 
اعالم مي كنند به مشكالت آنچناني خورده اند. جاي 
تعجب است كه اكثر نمايشگاه ها خودروهاي خارجي 
دارند، اين خودروه��اي خارجي لوكس چگونه وارد 
شده اند؟ آيا قاچاق است يا قانوني است؟ چگونه است 
كه ب��ه  طرح مجلس براي واردات خ��ودرو آن هم به 
صورت محدود، هجمه وارد مي شود و به طراحان طرح 
تهمت مي زنند. نماينده مردم دماوند و فيروزكوه با 
انتقاد از م��وازي كاري برخي نهادها با مجلس گفت: 
اگر اينگونه رفتارهاي غيرقانوني متوقف نشود، عمال 
سنگ روي سنگ بند نمي شود. نگرانيم كه مافياي 
خودرو چه داخلي و چه خارجي پشت مخالفت با اين 
طرح باش��ند، اما براي ما معيار مردم است و اين حق 
مردم ما است كه خودروي مناسب داخلي و خارجي 
سوار شوند. تصويب اين طرح و تاييد شوراي نگهبان 
ب��ر قيمت خودروه��ا و كيفيت تولي��د داخلي تاثير 

خواهد گذاشت.

   تغييرات جديد طرح
پس از كش وقوس هاي فراوان، سرانجام پس از حدود 
سه س��ال و نيم ممنوعيت واردات خودرو، در نهايت 
مسير جديدي براي واردات اين محصول به كشور باز 
شده، كه بي ايراد نيست. نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي روز گذشته در نشست علني مجلس، گزارش 
كميس��يون صنايع و معادن در م��ورد اصالح طرح 
ساماندهي صنعت خودرو جهت تامين نظر شوراي 
نگهبان را ب��ا 19۳ راي موافق، 9 راي مخالف، 5 راي 
ممتن��ع از مجموع 2۳۰ نماين��ده حاضر در مجلس 
مصوب كردند. بر اين اساس ماده )4( اين طرح بدين 
ش��رح اصالح شد كه هر ش��خص حقيقي و حقوقي 
مي تواند به ازاي صادرات خ��ودرو يا قطعات خودرو 
يا س��اير كاالها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو 
محركه نس��بت به واردات خودرو براي تنظيم بازار 
ادامه در صفحه 7 اقدام كند. 

اي��ن از طنزه��اي روزگار 
اس��ت ك��ه نماين��دگان 
مجلس يازدهم، ماه ها در 
خصوص مصوب��ه واردات 
خودرو پروپاگان��دا به راه 
مي اندازن��د و آس��مان و 
ريسمان را به هم مي بافند. 
از پاي��ان ران��ت، انحصار، 
ويژه خواري سخن مي گويند و مصوبه واردات خودرو 
را باعث ارتقاي طرح كيفي، ايمني س��ازي و تعديل 
قيمت خودرو ارزيابي مي كنند كه خودروسازان را 
ناچار به تغيير رويه هاي اشتباه گذشته مي كند، اما 
نهايتا مصوبه اي از داالن تصميم سازي هاي مجلس 
بيرون مي آيد كه هم در آتش انحصار بيشتر مي دمد، 
هم رانت افزونتر ايجاد مي كند و هم اينكه فرصت هاي 
جديدي براي خودروس��ازان ايجاد مي كند تا بدون 
توجه به مصرف كنندگان ايراني، روند سوداگري هاي 
فزاينده خود را ت��داوم بخش��ند. البته يك چنين 
روندهاي��ي در نظام تصميم س��ازي هاي اقتصادي 
و راهبردي ايران مس��بوق به س��ابقه است. بررسي 
تحليلي نظام پارلمانتاريس��م ايراني طي دهه هاي 
اخير دامنه وسيعي از يك چنين مصوباتي را نمايان 
مي كند كه بيش��تر از اينكه در راستاي منافع مردم 
طراحي و اجرا شده باشند، به نفع كانون هاي قدرت 
و ثروت ش��كل گرفته اند. ماده 4طرح س��اماندهي 
بازار خودرو، طرحي اس��ت كه از زمان مجلس دهم 
ابعاد و زواياي گوناگون آن شكل گرفت. در آن برهه 
نمايندگان تصميم گرفتند تا براي بهبود شاخص هاي 
رشد در بازار خودروي كشور، طرح واردات خودرو را 
عملياتي سازند. نهايتا اما نمايندگان مجلس يازدهم، 
تصميم گرفتند اين طرح را در مسير اجرا قرار دهند. 
بررسي تحليلي اخبار كشور طي ماه هاي اخير نشان 
مي دهد كه نمايندگان دامنه وسيعي از گفت وگوها، 
مصاحبه ها، اظهارنظرها و...در خصوص بحث واردات 
خودرو را رسانه اي كردند. مهم ترين بخش از اين طرح 
اما گزاره اي بود ك��ه در آن پيرامون واردات خودرو با 
ارز منشأ خارجي صحبت ش��ده بود، موضوعي كه 
مي توانست باعث ورود بخشي از سرمايه هاي ايرانيان 
خارج از كشور به داخل شود و بخشي از نظامات رانتي 
موجود در بازار خودرو را نيز در مسير اصالح قرار دهد. 
بسياري از كارشناسان مبتني بر يك چنين گزاره اي 
بود ك��ه از طرح واردات خ��ودرو دفاع مي كردند، اما 
روز گذشته، زماني كه مصوبه واردت خودرو توسط 
نمايندگان مجلس نهايي شد، مشخص شد كه نه تنها 
وعده هاي اعالم شده عملياتي نشده، بلكه نمايندگان 
مهم ترين گزاره هاي موجود در طرح واردات خودرو 
را از بطن طرح خارج و واردات خودرو را تنها در ازاي 
صادرات خ��ودرو، قطعات خودرو و دس��تگاه هاي 
مرتبط با صنايع نيرو محركه مج��از اعالم كرده اند.

رويكردي ك��ه يك بار ديگر نش��ان داد، برنامه هاي 
اصالحي در حوزه هاي اقتصادي در كشورمان، اغلب 
پشت س��د منافع ذينفعان از مسير اصلي منحرف 
مي شود. جالب اينجاست كه نمايندگان براي مقابله 
با انحصارگر، اعالم كرده اند كه تنها كاالي انحصار گر 
را مي توان به عنوان كانون بحث به كار گرفت. يعني 
براي مقابله با انحصار خودروسازان اعالم شده، اين 
تنها خودروس��ازان هس��تند كه مي توانند در ازاي 
صادرات خ��ودرو، قطعه و... اقدام ب��ه واردات كنند. 
شما اين معادله را در هر جاي دنيا براي كارشناسان 
اقتصادي تش��ريح كنيد، جامه از تن مي درند و در 
افق هاي دوردس��ت محو مي ش��وند. طبيعي است 
خودروس��ازان ايراني كه از ابتدا با واردات خودرو در 
ايران مخالف بودند، به گونه اي عمل خواهند كرد كه 
در وهله نخست، هم بازار داخلي و سودهاي هنگفت 
ادامه در صفحه 6 آنها تداوم پيدا كند و...  

مصوبه اي براي تشديد انحصار

فربد زاوه



رهبر معظم انقاب اس��امي صبح دي��روز در ديدار 
نخبگان جوان و اس��تعدادهاي برتر علمي، نخبگان 
را نور چشمان ملت خواندند و با تاكيد بر لزوم تمركز 
جامعه علمي و نخبگان براي يافتن راه حل هاي علمي 
مش��كات مختلف افزودند: ظرفيت نخبگي جوانان 
ملت ايران، مي تواند زمينه ساز پر كردن شكاف علمي 
كش��ور با علم جهاني، عب��ور از مرزهاي جهاني علم، 
ايجاد تمدن نوين اس��امي و تحقق آينده درخشان 
كشور باشد. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشكر از 
مطالب مفيدي كه نخبگان در اين ديدار بيان كردند، 
نخبگي را موهبت و نعمتي الهي خواندند و افزودند: 
استعداد و ظرفيت ذهني تنها شروط تحقق نخبگي 
نيست بلكه بايد با شكرگزاري و قدرشناسي اين نعمت 
و با كار و تاش و همت و مجاهدت، استعداد و ظرفيت 

را به نخبگي تبديل كرد.
رهب��ر انق��اب در همي��ن زمين��ه افزودن��د: البته 
قدرشناسي و شكر عملي نعمت نخبگي جوان، وظيفه 
پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاه هاي حاكميتي نيز 
هست. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
ملت ايران، ملتي بالقوه نخبه اس��ت و به همين علت 
از ديرباز هدف جنگ نرم تحقيركننده استعمارگران 
قرار داشته تا استعدادها و توانايي هاي خود را فراموش 
كند و حتي منكر شود و دروغ بزرگ »ما نمي توانيم« 
را بپذيرد. ايشان با اشاره به خاطرات جواهرلعل نهرو از 
هند درباره تاش مستقيم و غيرمستقيم انگليسي ها 
براي از بين بردن احساس توانايي و اتكاي به خود در 
ذهن ملت هند گفتند: در تاريخ ۲۰۰ ساله اخير ايران 
نيز اس��تعمارگران و حاكمان وقت، هم صدا ناتواني 
ملت ايران را تبلي��غ مي كردند كه پيروزي انقاب به 

اين روند پايان داد.
رهب��ر انقاب غفل��ت و غ��ارت را دو ه��دف مكّمل 
استعمارگران از القاي ناتواني در ملت ها برشمردند و 
افزودند: وقتي ملتي از توانايي هاي خود غفلت كرد، 
غارت او آسان مي شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت 
و غارت، افزايش دهن��ده غفلت ملت ها از توانايي ها و 
استعدادهاي دروني است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با استناد به آيات صريح قرآن مجيد درباره پيامدهاي 
منف��ي غفلت افزودن��د: خداوند در كتاب آس��ماني 
هشدار مي دهد كه دش��من مي خواهد شما از ساح 
و دارايي هاي خود غافل ش��ويد تا راحت حمله كند 
كه اين موضوع امروز با توجه به فش��ارها و جنجال ها 
در دنيا درباره مساله پهپاد و موشك قابل توجه است. 
»احساس مسووليت نخبگان« نكته ديگري بود كه 
رهبر انقاب در اين ديدار ب��ه آن پرداختند و تاكيد 
كردن��د: هم مس��ووالن بايد به وظايف خ��ود درباره 
نخبگان عم��ل كنند، هم جوان نخب��ه بايد در قبال 
مسائل كشور احساس مسووليت كند و ضمن مبارزه با 
موانع و پذيرش برخي سختي هاي گاه اجتناب ناپذير، 
اجازه ندهد نامهرباني هايي كه در برخي دستگاه ها به 
نخبگان مي ش��ود، او را از ادامه راه و تاش و احساس 

مسووليت باز دارد.
نكته ديگري كه رهب��ر انقاب براي نخبگان جوان و 
استعدادهاي برتر علمي بيان كردند »ضرورت توجه 
به آينده ترسيم ش��ده و هدف گذاري شده براي ايران 

عزيز« بود. ايشان با يادآوري سخنان چند سال قبل 
خود درباره آينده ايران و ضرورت پيشتازي در عرصه 
علم جهان��ي گفتند: بايد به  گونه اي حركت كنيم كه 
در آين��ده اي معقول، ايران منبع علم جهاني بش��ود 
و هركس براي دسترس��ي به جديدترين يافته هاي 
علمي، ناچار از يادگيري زبان فارسي شود، همان گونه 
كه در برهه هاي��ي از تاريخ، ايرانيان بر قله هاي دانش 
جهاني قرار داش��تند و كتاب هاي دانشمندان ايران 
در دانشگاه هاي غرب و شرق مورد تدريس و استناد 
اهل علم و دانش بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي براي 
رسيدن به اين آينده روشن و افتخارآميز 3 مرحله را 
ضروري دانس��تند. اول: تاش فراوان براي پر كردن 
فاصله كنوني با خطوط مقدم علم جهاني، دوم: عبور از 
مرزهاي دانش جهاني و عرضه كشفيات نوين علمي به 
جامعه بشري و سوم: بنا كردن تمدن نوين اسامي بر 
پايه علم نافع. ايشان تاكيد كردند: اگر نخبگان جوان 
ميهن به اين افق روشن چشم بدوزند، حركت علمي 
آنها جهت گيري درست خواهد داشت و مشكات نيز 

رفع خواهد شد.
»ل��زوم آفرينش علمي« نكته ديگ��ري بود كه رهبر 
انق��اب در تبيين آن گفتند: ام��روز كارهاي علمي 
مهمي در كش��ور در حال انجام اس��ت كه غالبا جزو 
شاخه هاي علمي خلق ش��ده به دست ديگران است، 
در حالي كه عاوه بر اين، بايد ب��ا خاقيت و نوآوري، 
قوانين ناشناخته طبيعت را كش��ف و در توليد علم، 
نوآوري كرد. ايشان، »مساله محوري« و حل مسائل 
كش��ور را از اهداف مهم جامعه علمي كشور خواندند 
و با برش��مردن مواردي مانند مشكات آب، محيط 
زيس��ت، ترافيك، آس��يب هاي اجتماع��ي، تخليه 
روس��تاها، نظام پولي، مالي، مالياتي، بانكي و مسائل 
نظام توليد، گفتند: مي توان براي همه مشكات كشور 
راه ح��ل علمي پيدا كرد. حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
خاطرنش��ان كردند: در برخي كشورها با وجود آنكه 
اغلب دانشگاه ها خصوصي است اما بودجه هاي دولتي 
زيادي به آنها داده مي شود، البته نه به صورت فله اي، 
بلكه به اين ش��كل كه دولت براي دانشگاه مسائلي را 
تعريف مي كند و چنانچه دانشگاه در حل آن مسائل 

پيشرفت داشت، بودجه به آن تعلق مي گيرد.

رهبر انقاب از »هوش مصنوعي« به عنوان يك مساله 
مهم و آينده ساز نام بردند و تاكيد كردند: اين مساله 
در اداره آين��ده دنيا نقش دارد و بايد به  گونه اي عمل 
كنيم كه ايران جزو ۱۰ كش��ور برتر هوش مصنوعي 
در دنيا قرار بگيرد. رهبر انقاب درباره بحث مهاجرت 
نخبگان، گفتند: امروز در كشور جوانان نخبه مي توانند 
رش��د و پيش��رفت كنند ولي همچنان ك��ه قبا هم 
گفته ايم تمايل يك نخبه براي مهاجرت به كشوري 
ديگر با اين نگاه و توجه كه بدهكار كشور است و پس 
از تحصيل بازخواهد گش��ت، مانع��ي ندارد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي افزودند: اما مهاجرفرستي و اينكه 
عناصري در بعضي دانشگاه ها، جوان نخبه را از آينده 
مايوس و او را به ترك ميهن تشويق مي كنند، صريحا 
خيانت به كش��ور و دش��مني با آن اس��ت و دوستي 
با آن جوان هم نيس��ت. ايش��ان در ادامه با تاكيد بر 
مساله مانع زدايي از توليد، مهم ترين موانع توليد در 
كشور را موانع فرهنگي همچون »نااميدي، احساس 
بي آينده بودن، بي همتي، بي حوصلگي، راحت طلبي، 
س��رگرمي هاي مضّر، احس��اس ناتواني و خطرپذير 
نبودن« برش��مردند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در 
بخش ديگري از سخنان شان با ابراز خرسندي از رشد 
كّمي شركت هاي دانش بنيان، بر لزوم افزايش كيفيت 
اين ش��ركت ها تاكيد و خاطرنشان كردند: در رعايت 
ضوابط دانش بنيان بودن س��خت گيري شود. ايشان 
با اش��اره به دانش بنيان نبودن صنايع بزرگ كشور، 
خاطرنش��ان كردند: بايد با اس��تفاده از شركت هاي 
دانش بني��ان، صنايع بزرگ مانند خودروس��ازي نيز 
دانش بنيان شوند. رهبر انقاب، الزمه رشد و تقويت 
شركت هاي دانش بنيان را رواج استفاده از محصوالت 
آنها در داخل دانس��تند و گفتند: وقتي يك محصول 
دانش بنيان در داخل توليد مي ش��ود، نبايد واردات 
مش��ابه آن انجام ش��ود و ب��ه خص��وص دولتي ها و 
شركت هاي بزرگ بايد از محصوالت داخلي استفاده 
كنند. ايش��ان در اي��ن زمينه افزودن��د: البته مجددا 
عده اي مانند قضيه ل��وازم خانگي جنجال نكنند كه 
چرا نبايد از فان كشور واردات انجام شود، زيرا الزمه 
رش��د ش��ركت هاي داخلي، ايجاد بازار داخلي براي 
آنها است. حضرت آيت اهلل خامنه اي البته خطاب به 

توليدكنندگان داخلي نيز تاكيد كردند: وقتي جلوي 
واردات گرفته مي شود، بنگاه داخلي نيز وظايفي دارد 
و نبايد با استفاده از اين موقعيت، قيمت ها را افزايش، 
يا كيفيت محصول را كاهش دهد. ايشان زمينه سازي 
براي صادرات محصوالت دانش بنيان را از ديگر وظايف 
دستگاه هاي دولتي دانستند و گفتند: مردم در بعضي 
كشورها كه خاطره خوبي از ايران دارند، حتي نام دو 
محصول ايران��ي را نمي توانند بي��ان كنند، بنابراين 
عاوه بر فعاليت دولت و ش��ركت ها براي بازارسازي، 
بخش خارجي صداوسيما نيز بايد براي تبليغ كاالهاي 
ايراني، برنامه ريزي و اقدام كند. ايش��ان با اش��اره به 
گزارش��ي از مع��اون علمي رييس جمه��ور مبني بر 
سهم كمتر از يك درصدي شركت هاي دانش بنيان 
از توليد ناخالص داخلي، تاكيد كردند: اين سهم بايد 
حتماا افزايش يابد و در طول 3 تا ۴ س��ال، حداقل به 

۵ درصد برسد.
رهبر انقاب در پايان، نخبگان را آينده س��ازان و نور 
چشمان كشور خواندند و افزودند: من در دولت هاي 
قبلي و كنون��ي براي اس��تفاده از جوان��ان نخبه در 
مديريت هاي مياني و حتي س��طح باال به مسووالن 
س��فارش كرده ام اما ش��ما نيز بايد خ��ود را آماده و 

نقش تان را در اداره كشور پيدا كنيد.

  سخنان معاون علمي رييسي و 6 نخبه
پيش از س��خنان رهبر انقاب اسامي، آقاي ستاري 
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، با اش��اره به 
نقش نوآوري در پيشرفت علمي و مقابله با دشمني ها 
گف��ت: در برابر تحري��م، هر جا تعداد ش��ركت هاي 
دانش بنيان كشور زياد بود، بر مشكات فائق آمديم. 
همچنين در اين دي��دار آقايان محم��د اميني رعيا 
دكتراي مديريت از دانشگاه علم و صنعت، محمدرضا 
گنج دانش دانش��جوي پزشكي و دارنده مدال طاي 
المپياد دانشجويي، مهدي شريف زاده دانش آموخته 
دكتراي مهندس��ي ش��يمي، جواد آزادي پژوهشگر 
در حوزه فض��اي مجازي و همچني��ن خانم ها رزان 
چهاردولي فعال و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعي 
و فائزه ف��داكار معلم و دارن��ده مدال نق��ره المپياد 
كشوري ديدگاه هاي خود را بيان كرده و در سخنان 
خود نكاتي ازجمله اصاح گلوگاه هاي تعارض منافع 
براي جلوگيري از اثرپذيري مسووالن در تصميمات، 
اتخاذ س��ازوكارهاي هوش��مندانه جه��ت نظارت و 
پيگيري سياست هاي كلي نظام، لزوم ارتقاي فرهنگ 
سازماني و بها دادن به جايزه ملي فرهنگ سازماني، 
افزايش همكاري نيروهاي مسلح با وزارت بهداشت 
براي استفاده بيشتر از سربازان پزشك، اهميت امنيت 
كودكان در فضاي مج��ازي و چاره جويي براي آن با 
اس��تفاده از هوش مصنوعي، لزوم هدايت يارانه هاي 
انرژي از بخش هاي غيرمولد به مولد، ضرورت تحول 
در سازوكار تربيت معلم متناسب با تربيت انسان تراز 
انقاب اسامي، چاره جويي براي پديده فرار نخبگان 
از نه��اد علم به نهاد تجارت، ل��زوم تحول در معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و ريل گذاري جديد 
و همچنين جلوگيري از  آسيب هاي تحول در حوزه 
ديجيتال بدون ظرفيت س��ازي داخلي را موردتاكيد 

قرار دادند.
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تخت روانچي مطرح كرد

هفتاد و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
گزارش ساالنه اجاس آژانس بين المللي انرژي اتمي 

را با اجماع تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، در جلسه اي كه بدين منظور با حضور 
دبيركل و نمايندگان دايم كشورهاي عضو در نيويورك 
برگزار شد، پس از سخنراني رييس مجمع عمومي و 
مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتمي، نمايندگان 

كشورهاي ديگر مواضع خود را اعام كردند.
مجيد تخت روانچي، سفير و نماينده دايم جمهوري 
اسامي ايران در سازمان ملل متحد در سخنراني خود 
با تاكيد بر نقش مهم انرژي هسته اي در ابعاد مختلف 
توس��عه اقتصادي و اجتماعي كشورها اظهار كرد كه 
اين موضوع در NPT و اساسنامه آژانس كاما تصريح 
ش��ده و يكي از وظايف اساس��نامه اي آژانس كمك 
به كش��ورهاي عضو براي اس��تفاده صلح آميز انرژي 

هسته اي است.
نماين��ده دايم ايران گفت كه وظيفه راس��تي آزمايي 
آژانس طبق اساسنامه بايد به نحوي انجام بگيرد كه 
تقويت بهره برداري صلح آميز از انرژي هس��ته اي به 
عنوان حق مسلم كش��ورهاي عضو تحت الشعاع قرار 

نگيرد. 
وي همچنين اضافه كرد ك��ه حتي نگراني هاي عدم 
اشاعه نيز نبايد حق كشورهاي عضو در بهره مندي از 
اين حق را محدود كند. در اين راس��تا، هرگونه تاش 
براي محدود سازي كاربرد صلح آميز هسته اي مغاير با 

روح و مفاد ان پي تي است.
اين ديپلمات ارشد ايران با اشاره به خروج غيرقانوني 
امريكا از برجام و تحميل مجدد تحريم هاي غيرقانوني و 
عدم پايبندي به قطعنامه ۲۲3۱ شوراي امنيت، تصريح 
كرد كه اي��ن اقدامات مان��ع از بهره مندي جمهوري 
اسامي ايران از حقوق مشروع خود طبق اين قطعنامه 
شده است.  نماينده جمهوري اسامي ايران در سازمان 
ملل متحد تصريح كرد كه حقيقت غيرقابل انكار درباره 
برجام آن است كه ايران به شرايط برجام پايبند بوده 
ولي امريكا و سه كشور اروپايي تعهدات خود را نقض 
كرده اند. در صورت اجراي كامل و موثر تعهدات توسط 
ساير طرف هاي برجام و برداشتن قابل راستي آزمايي 
همه تحريم هاي غيرقانون��ي و ارايه تضمين مبني بر 
اينكه تعهدات خود را مجددا نقض نخواهند كرد، ايران 
آماده است برجام را به صورت كامل اجرا كند.  روانچي 
همچنين با اشاره به همكاري نزديك ايران و آژانس كه 
در بين كل اعضا بيش��ترين ميزان بازرسي را دريافت 
كرده و حتي در زمان شيوع كرونا اين بازرسي ها ادامه 
داشته است، تاكيد كرد كه هيچ مساله اي درباره اجراي 
توافقات پادماني ايران وجود ندارد و اين امر در آخرين 
گزارش مديركل آژانس نيز تاييد ش��ده و مشكلي در 
اين باره وجود ندارد. با وجود اين، بي طرفي، استقال و 

حرفه اي گرايي نبايد مخدوش شود. 
وي با اش��اره ب��ه حم��ات خرابكارانه اس��راييل به 
تاسيسات هس��ته اي و ترور شهيد فخري زاده توسط 
رژيم صهيونيستي كه در ادامه اقدامات تروريستي اين 
رژيم در سال هاي قبل عليه دانشمندان هسته اي ايران 
بوده، از سازمان هاي بين المللي و به ويژه سازمان ملل 

خواست تا اين جنايات را محكوم كنند.
روانچي اضافه كرد كه رژيم صهيونيستي همچنان به 
عضويت ان پي تي در نيامده و تمايلي هم براي پذيرش 
اين معاهده و پادمان ه��اي آژانس ندارد و آژانس بايد 
بدون جهت گيري و به صورت حرفه اي با اين موضوع 

برخورد كند.

 نيازمند تغييرات گسترده و شجاعانه است. تا االن 
هم كه دامنه وسيع مش��كات اقتصاد ايران را از پا 
درنياورده اس��ت به بركت وجود نفت و فروش آن 
در ۲۰ سال گذشته است كه باعث سرمايه گذاري 
در اواخ��ر ده��ه  6۰ و 7۰ شمس��ي در بخش��ي از 
زيرساخت ها بوده است. اما به جهت عدم به روزآوري 
صنايع در طي اين سال ها، همان شركت  ها، همان 
زيرساخت ها و... در حال استهاك هستند. اينك 
فروش نفت دچار اش��كال است و دولت فقط اوراق 
مي  فروشد و پول چاپ مي كند تا روزمّرگي را پشت 
س��ر بگذارد، اما بحران بزرگ ت��ري در آينده خلق 
خواهد ش��د كه اوضاع را بدتر خواهد كرد. معتقدم 
اقتصاد ايران به  شدت به تغيير و اصاح ساختاري 
گس��ترده در كش��ور نياز دارد و اين موضوع بايد از 
منظر اقتصادي )و نه سياسي و امنيتي( ديده شود. 
در واقع از طريق آموزش و اطاع رساني بايد مردم 
را در اين مسير همراه كنيم. دولت و مجلس خيلي 
بايد شجاع  تر از اين باشند كه يك موضوع پيش پا 
افتاده اقتصادي نظير قيمت خ��ودرو و ارز ۴۲۰۰ 
توماني )در مقايسه با بس��ته اصاحات اقتصادي 
در دنيا كه شامل تغيير گسترده قوانين و تعرفه ها 
و دس��تورالعمل ها براي نجات اقتصاد مي ش��ود( 
را اينقدر بزرگ و حس��اس ك��رده و مردم و فعاالن 
اقتصادي را هم سردرگم كرده است. ما به يك تيم 
شجاع و مدير براي اين موضوعات بنيادين نياز داريم. 
قبل از ف��از اول هدفمندي يارانه ها هم اين ترس  ها 
وجود داش��ت. دولت اگر خودش را كوچك نكند، 
قوانين و دس��تورالعمل  ها و بازارها را اصاح نكند 
چند سال ديگر بايد خودمان را با كشورهاي قحطي 
زده مقايسه كنيم. واقعا االن چه داريم كه نگران از 
دست دادنش هستيم؟ وضعيت مگر از اين بدتر هم 
مي شود؟ طي يك دهه دالر 3۰ برابر شده است. اگر 
۱۰ س��ال پيش اصاحات را انجام داده بوديم االن 
وضعيت بهتري داشتيم. هر چقدر تعلل كنيم منابع 
بيشتري هدر مي دهيم و با بحران هاي بزرگ تري 

مواجه خواهيم شد.

رهبرمعظم انقالب در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر

منع واردات نبايد موجب افزايش قيمت ها شود

چين عصر »شي جين پينگ«
چين امروز در چنگال هماهنگ ترين كمپين دولتي براي 
اعمال كنترل بيشتر بر جامعه در چند دهه اخير شايد از 
زمان پرآشوب مائوتسه تونگ تاكنون است. فرمان محدود 
كردن زماني كه بچه ها مي توانند بازي هاي ويديويي انجام 
دهند، تنها بخشي از قوانيني است كه توسط دولت شي 
در ماه هاي اخير ه��م در قوانين تجاري و هم در زندگي 
روزمره مردم اعمال شده اس��ت. شركت هاي چيني با 
موانع بيشتري براي فهرست ش��دن در بازارهاي سهام 
عمومي خارج از كش��ور روبرو هستند و ارايه دهندگان 
آموزش ديگر مجاز به ارايه كاس هاي آناين با معلمان 
خارجي نيستند. همچنين مرداني كه مدل موهايشان 
به اندازه كافي مردانه نيست نمي توانند در تلويزيون به 

آموزش بپردازند.
در رسانه هاي اجتماعي چين در پاييز امسال براي مدت 
كوتاهي در مورد يك شاهكار چشمگير در بازي آناين 
محبوب هانور آف كينگز )Honor of Kings( صحبت 
مي ش��د. بازيكني يك پنتاكيل يا پنج كشتن متوالي را 
انجام داده بود. اما چيزي كه مشمئزكننده بود اينكه كاربر 
مورد نظر طبق اطاعات تأييد شده حساب، 6۰ سال سن 
داشت كه به سختي مي توان باور كرد كه فردي با اين سن 
و سال يك گيمر خبره باشد. اسرارآميزتر اينكه چرا اين 
شخص در ساعت 3 صبح ساح هاي ديجيتال را به صدا 
در م��ي آورد؟ آيا اين بازيكن در واقع يك نوجوان بود كه 
در ساعات اوليه صبح به صورت مخفيانه آناين مي شد؟

به گزارش »انتخاب«، از آتانتيك: در ش��رايط عادي، 
حدس و گمان ممكن بود به همين جا ختم شود. اما اين 
روزها در چين شرايط عادي نيست. دولت رييس جمهور 
ش��ي جين پينگ كه بازي هاي ويديويي را عاملي براي 
حواس پرتي افراد از كار س��خت براي خدمت به ميهن 
مي دانس��ت، در ماه اوت دستور داد كه جوانان فقط سه 
س��اعت در هفته و فق��ط در زمان هاي مش��خص بازي 
كنند. بنابراين، گيمر ناشناس، هر كه بود، ممكن است 
قانون و خواسته هاي رهبر بزرگ را زير پا گذاشته باشد. 
اين موضوع به قدري مورد توجه قرار گرفت كه تنسنت 
)Tencent( اپراتور بازي و غول فناوري چين تحقيق 
و در بيانيه اي رسمي تأييد كرد كه اين بازيكن بي خواب 
و معتاد بازي واقعًا يك مرد 6۰ ساله كامًا قانوني است. 

خوب اس��ت بدانيد كه اين شركت از نرم افزار تشخيص 
چهره براي تطبيق كاربران با حساب هايش��ان استفاده 

مي كند.
چين امروز در چنگال هماهنگ ترين كمپين دولتي براي 
اعمال كنترل بيشتر بر جامعه در چند دهه اخير شايد از 
زمان پرآشوب مائوتسه تونگ تاكنون است. فرمان محدود 
كردن زماني كه بچه ها مي توانند بازي هاي ويديويي انجام 
دهند، تنها بخشي از قوانيني است كه توسط دولت شي 
در ماه هاي اخير ه��م در قوانين تجاري و هم در زندگي 
روزمره مردم اعمال شده اس��ت. شركت هاي چيني با 
موانع بيشتري براي فهرست ش��دن در بازارهاي سهام 
عمومي خارج از كش��ور روبرو هستند و ارايه دهندگان 
آموزش ديگر مجاز به ارايه كاس هاي آناين با معلمان 
خارجي نيستند. همچنين مرداني كه مدل موهايشان 
به اندازه كافي مردانه نيست نمي توانند در تلويزيون به 

آموزش بپردازند.
روي هم رفته، اين سيل ديكته ها را مي توان به عنوان يكي 
از عناصر دستور كار گسترده تر شي براي شكل دهي به 
يك جامعه جديد چيني كه ارزش هاي سوسياليستي 
مناس��ب در آن القا مي ش��ود، در نظر گرفت. البته اين 

ارزش ها را شخص شي جين پينگ تعريف مي كند. در 
اين جامعه جديد تاش مي شود كه از فردگرايي فاسد 
و ساير عادات بدي كه از فرهنگ هاي خارجي )بخوانيد 
غربي( به جامعه چين رسوخ كرده اند، دوري شود. بنابراين 
شي جين پينگ در تاش است تا جامعه را براي مرحله 
بعدي مبارزه ملي يعني جست وجو براي عظمت جهاني 
آماده كند. رجينا آبرامي، مدير برنامه جهاني موسس��ه 
الدر در دانشگاه پنسيلوانيا، به من گفت كه كمپين شي 
بايد به عنوان تمريني براي ملت سازي تلقي شود و اين به 
معناي تعريف اين موضوع است كه ملت چين چيست و 
چيني ها چه كساني هستند. آبرامي گفت: به گفته شي، 
چيني ها افرادي نيستند كه تمام روز بازي هاي ويدئويي 

انجام دهند.
اين آزمايش بزرگ در مهندس��ي اجتماعي پيامدهاي 
فوق العاده اي براي آينده چين و جهان دارد. اكنون لحظه 
حساسي است، زماني كه چين در حال تاش براي يك 
جهش قاطع اما بسيار س��خت به رديف پيشرفته ترين 
اقتصادهاي جهان است. با اين حال، از بسياري جهات، 
كمپين شي كه به سمت كنترل بيشتر دولتي در حركت 
است، ممكن است خطرات كاهش كارآفريني و نوآوري 

مورد نياز براي پيش��برد اقتصاد را در پي داش��ته باشد. 
اگر جامعه جديد شي نتواند چين را به سطح اقتصادي 
بعدي برس��اند، جاه طلبي اين كش��ور براي جانشيني 
اياالت متحده به عنوان ابرقدرت مسلط جهان در حالي 
پايه گذاري خواهد شد كه پيامدهاي منفي احتمالي براي 

شي و رژيم كمونيستي خواهد داشت.
شي احتمااًل دقيقاً برعكس فكر مي كند و معتقد است كه 
برنامه او آينده چين را تضمين مي كند، نه اينكه آن را به 
خطر بيندازد. از نظر او، تزريق انضباط سخت گيرانه تر، 
جهت گيري حزبي بيشتر و انطباق ايدئولوژيك عميق تر، 
ملت را براي مرحله رقابت با اياالت متحده تقويت و آماده 
مي كند. بنابراين، آنچه قرار است آشكار شود، رقابتي بين 
باورهاي ليبرال و غيرليبرال در مورد بهترين راه رسيدن 

به موفقيت ملي است.
كمپين ش��ي از بس��ياري جهات به معناي بازگشت به 
هنجارها اس��ت. مداخله در جامع��ه در دي ان اي حزب 
كمونيست چين وجود دارد. ماركسيسم به هر حال به 
دنبال نابود كردن دنياي فاسد و ناعادالنه و جايگزيني آن 
با آرمان شهر برابري طلبانه است. يك قرن پيش، زماني 
كه حزب كمونيست چين تشكيل شد، اين ايدئولوژي 
به ش��دت براي راديكال هاي جواني كه به دنبال تقويت 
كشورشان بودند كه در برابر قدرت هاي امپراتوري تسليم 
ش��ده بود، جذاب به نظر مي آمد. چن دوكسيو، يكي از 
بنيانگذاران حزب مي گويد كه اگر مردم چين دوباره قيام 
كنند، بايد چين را از تمام تمدن س��نتي خود پاكسازي 
كرد. او ادامه مي دهد: من ترجيح مي دهم فرهنگ گذشته 
ملت ما از بين برود تا اينكه ببينم نژاد ما از بين رفته است.

در دهه ه��اي اول جمه��وري خلق، مائو ت��اش كرد تا 
ديدگاه كمونيستي را به طور كامل محقق كند. بنابراين، 
هيچ عنصري از زندگي چيني از شور و شوق انقابي در 
امان نب��ود، از جمله مزرعه خانوادگي و مدل موي زنانه. 
اوج تاش ب��راي تغيير جامعه در قالب انقاب فرهنگي 
طي س��ال هاي ۱966 تا ۱976 به اجرا گذاشته شد كه 
طي آن نيروهاي گارد سرخ جوان به دنبال حذف عقايد 
قديمي، فرهنگ قديمي، آداب و رسوم قديمي و عادات 
قديمي بودند كه اين مستلزم ضرب و شتم معلمان و غارت 

برجسته ترين معبد كنفوسيوس اين كشور بود.

ايران در چه صورتي به اجراي 
كامل برجام بازمي گردد

سقوط آزاد  اقتصاد ايران

رييسي در جلسه هيات دولت:

رييس جمهور گفت: بن��اي دولت همكاري، همدلي و 
هماهنگي با قواي ديگر و همه نهادهاي نظام جمهوري 
اسامي با هدف حل س��ريع تر مشكات است و اجازه 

نخواهيم داد جاي متن و حاشيه عوض شود.
رييس جمهور در جلسه هيات دولت با تقدير از معاون 
اول رييس جمهور، استاندار هرمزگان و ساير مسووالن 
و دس��تگاه ها براي رس��يدگي س��ريع به زلزله زدگان 
هرمزگان گفت: بازسازي منازل بخش روستايي و شهري 

آسيب ديده از زلزله با سرعت دنبال شود.
در جلسه ديروز هيات دولت، استاندار هرمزگان گزارشي 

از وضع زلزله زدگان و امدادرساني بيان كرد.
رييسي در ادامه با اشاره به گذشت سه ماه از آغاز به كار 
دولت، از دستگاه هاي مختلف خواست تا گزارش عملكرد 
س��ه ماهه خود را به مردم ارايه بدهند. رييس جمهور 
همچنين در بخش ديگري از س��خنانش با اش��اره به 
بررس��ي صاحيت وزير آموزش و پرورش در مجلس 
شوراي اس��امي در روز گذش��ته اظهار داشت: دولت 
وظيفه دارد وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كند 
و مجل��س نيز اختيار و وظيفه بررس��ي صاحيت او را 
دارد. تصميم مجلس هر چه باشد براي دولت محترم 
است. مهم حفظ وحدت و انسجام قواست چرا كه براي 
ما، اصل تقويت همدلي بين مسووالن و خدمتگزاري 
به مردم است. رييسي تاكيد كرد: نبايد به حواشي كه 
ايجاد مي شود توجه كرد. بناي دولت همكاري، همدلي 
و هماهنگي با قواي ديگر و همه نهادهاي نظام جمهوري 
اسامي با هدف حل س��ريع تر مشكات است و اجازه 
نخواهيم داد جاي متن و حاشيه عوض شود. رييسي با 
بيان اينكه ماموريت مهم دولت اداره كشور، نااميد كردن 
دشمن و رونق بخشيدن به سفره هاي مردم است، تصريح 
كرد: راهبرد دولت سيزدهم، خدمت به مردم و اجراي 
ماموريتي بزرگ تر به  نام اجراي عدالت است. اگر عدالت 
مخدوش شود همه بايد حساس بشويم. رييس جمهور 
همچنين از وزراي نفت و نيرو خواست تا هر چه سريع تر 
آيين نامه مربوط به محاس��به هزينه انرژي مشتركان 

پرمصرف را نهايي و ارايه كنند.

ماموريت مهم دولت، رونق 
بخشيدن به سفره هاي مردم است

رييس جمهور در جلسه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي با حضور اعضاي جديد:

نخستين جلسه دوره جديد شوراي عالي انقاب فرهنگي 
عصر ديروز چهارشنبه با حضور اعضاي جديد برگزار شد.
در ابتداي اين جلس��ه سيدابراهيم رييسي ضمن خير 
مقدم به اعضاي جديد و تقدير از تاش هاي اعضاي سابق 
شورا، گفت: دولت، شوراي عالي انقاب فرهنگي را قرارگاه 
اصلي سياس��تگذاري در حوزه فرهنگ مي داند و همه 
بخش هاي دولت تابع سياست هاي فرهنگي شورا خواهند 
بود. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه شوراي عالي انقاب 
فرهنگي بايد از نقش قرارگاهي برخوردار باشد، گفت: بايد 
سازوكار قوي ايجاد شود تا مطالبات مقام معظم رهبري 
و ماموريت هاي اصلي ش��ورا تحقق پيدا كند. رييسي 
همچنين با قدرداني از اساتيد و انديشمنداني كه در دوره 
جديد در شوراي عالي انقاب فرهنگي حضور نخواهند 
داشت، اظهار كرد: ديدگاه ها و نظرات اعضاي سابق شورا 
پشتوانه ارزشمند و سرمايه گرانسنگي هستند كه بايد 
همواره از آن بهره مند باشيم و دبيرخانه بايد سازوكاري 
براي استفاده از نظر ايشان و ديگر انديشمندان فراهم كند. 
در اين جلسه ضمن قرائت پيوست حكم صادر شده براي 
اعضاي دوره جديد شورا، مطالبات رهبر معظم انقاب 
مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين 9 نفر از 
اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي عالي انقاب فرهنگي 
در اين جلس��ه به عنوان اعضاي كارگروه تحول با هدف 
بازنگري در وظايف، ماموريت ها و تركيب اعضاي حقوقي 
شوراي عالي انقاب فرهنگي و نيز چابك سازي دبيرخانه 
شورا انتخاب شدند. رييس شوراي عالي انقاب فرهنگي 
در پايان اين مراس��م با اهداي لوح سپاس از تاش ها و 
زحمات داوري اردكاني، كي نژاد، جاسبي و حجت االسام 

والمسلمين محسن قمي تجليل كرد.

بايد سازوكار قوي براي تحقق 
 مطالبات مقام معظم رهبري 

در شورا ايجاد شود

در واقع درصدي از خانواده ها هنوز از سفره انقاب 
طلبكارند و هنوز بعد از ۴۰ س��ال طلبكار هستند و 
فرصت هاي شغلي را مي گيرند و در مقابل دانشجويي 
كه با زحمت دكتري خود را گرفته و شايستگي الزم 
را دارد و آماده كار اس��ت، اما چون از رانت فاميلي و 
خويشاوند ساالري برخوردار نيست بايد راه هجرت 
را در پيش بگيرد و در كش��ورهاي بيگانه شهروند 
درجه دو محس��وب شود و هزار و يك درد را به جان 
بخرد براي اينكه بتواند به يك رفاه نسبي دست پيدا 
كند چيزي كه در مملكت خود متاسفانه به واسطه 
همين خويشاوندساالري نتوانسته است به دست 
بياورد و همينطور اين چرخه در حال تكرار اس��ت. 
از س��وي ديگر هيچ نهادي هم بر خويشاوندگرايي 
و خانواده گرايي در نهادهاي فرهنگي، آموزش��ي، 
اقتصادي، اجتماعي و سياس��ي نظارت نمي كند. 
برخي اوقات قط��ره اي از اين خويش��اوندگرايي را 
جامعه متوجه مي شود و فش��ار ايجاد مي كند و در 
برخ��ي از مواقع هم افرادي كه اين اس��تخدام هاي 
فاميلي را افشا مي كنند، توبيخ مي شوند. اگر شرايط 
با اين روش پيش ب��رود ما حركتي رو به جلو يعني 
توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... در جامعه 
نخواهيم داشت و دور خودمان مي چرخيم و فساد 

سيستماتيك در كشور النه مي كند.

غلبه ارزش هاي فاميلي بر 
ارزش هاي مدني



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
قيمت ارز روز چهارشنبه 26 آبان 1400 كاهش يافت و 
قيمت دالر به كانال 27 هزار تومان بازگشت. قيمت دالر 
27 هزار و ۹4۳تومان معامله شد. همچنين قيمت يورو 
۳2 هزار و48 تومان، پوند انگليس ۳8 هزار و 25۹ تومان 

و درهم امارات 7 هزار و 716 تومان اعالم شده است.
 در بازار آزاد قيمت طللالي 18 عيار هر گرم يك ميليون 
و252 هزار تومان، قيمت سللكه تمام بهللار آزادي طرح 
جديد 12 ميليون و 500 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و ۳50 تومان است. قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 450 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي ۳ ميليون و 770 هزار تومان و سكه يك گرمي 
2 ميليون و ۳00 هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.قيمت طالي 24 عيار در هر گرم يك ميليون و 667 
هزار تومان و هر مثقال طال، 5 ميليون و 427 هزار تومان 
ارزش گذاري شده است. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي 
قيمت فروش دالر 26 هللزار و ۹00 تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم 26هزار و ۳67 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۳1 هزار و 11۹تومان و قيمت خريد 

يورو نيز ۳0 هزار و 502 تومان اعالم شده است

    نرخ دالر و يورو باز هم كاهشي شد 
مديركل ارتباطات بازار متشللكل ارز ايران ضمن بيان 
كاهش نرخ دالر و يورو در اين بازار براي سللومين روز 
پياپي، ميانگين وزني نرخ دالر و يللورو در معامالت را 
به ترتيب 26 هزار و 6۹0 تومان و ۳1 هزار و 87 تومان 
اعالم كرد.  مهدي گوهررستمي، اظهار كرد: در جلسه 
معامالتي سه شنبه )بيست و پنج آبانماه(، اسكناس دالر 
كار خود را با نرخ 26 هللزار و 7۹6 تومان آغاز كرد و در 
پايان ساعت معامالت به نرخ 26 هزار و 6۳5 تومان رسيد 
كه بررسللي ارقام معامالتي روزانه، نرخ ميانگين وزني 
26 هزار و 6۹0 تومان بلله ازاي هر دالر و كاهش 0.67 
درصدي اين نرخ نسبت به روز معامالتي قبل را نشان 
مي دهد.  نماد معامالتي يورو كار خود را با نرخ ۳1 هزار 
و 26۹ تومان شروع كرد و در پايان جلسه معامالتي، نرخ 
هر يورو به رقم ۳0 هزار و 756 تومان رسيد. به اين ترتيب 
نرخ ميانگين وزني اسكناس يورو در معامالت اين بازار با 
0.47 درصد كاهش نسبت به روز  دوشنبه، ۳1 هزار و 87 
تومان بوده است. اين مقام مسوول ادامه داد: در جلسه 
معامالتي سه شنبه  )بيست و پنجم آبان( اسكناس دالر 
در پايين تريللن نرخ خود با رقم 26 هزار و 628 تومان و 
در باالترين نرخ با رقم 26 هزار و 880 تومان معامله شد. 
همچنين هر يورو در پايين ترين و باالترين نرخ معامالتي 
خود به ترتيب با قيمت هاي ۳0 هزار و 564 تومان و ۳1 
هزار و 2۹۹ تومان معامله شد.حجم معامالت اسكناس 
دالر در بازار متشكل ارز ايران در روز سه شنبه  )بيست و 
پنجم آبان( 12 ميليون و 754 هزار و 500 دالر و حجم 

معامالت در نماد يورو ۹02 هزار و ۹00 يورو بود. 
 

  تداوم ريزش قيمت دالر و يورو 
 هر دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 26 آبان ماه( 
با 50 تومان كاهش قيمت در مقايسه با روز گذشته به 
نرخ 26 هزار و 86۹ تومان داد و ستد شد. قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته با 485 تومان كاهش، برابر 
با ۳0 هزار و ۹17 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر 
دالر 26 هزار و ۳۳7 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳0 
هزار و ۳04 تومان اعالم شللد.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 775 تومان و نرخ 
فروش آن 27 هزار 18 تومان بود.اين در حالي است كه 
نرخ خريد يورو در اين بازار ۳0 هزار و ۳45 تومان و نرخ 

فروش آن نيز ۳0 هزار و 621 تومان اعالم شد.
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز چهارشنبه، 
حواله يورو به نرخ 26 هزار و 726 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 2۳ هزار و 581 تومان معامله شد. قيمت 
دالر از خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و در اين 
محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت رقم 27 هزار 
تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا 
ثابت بود، البته براي چند روزي نيز در محدوده قيمتي 28 
هزار تومان معامله مي شد اما اين شرايط دوامي نداشت. 

قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 26 هزار تومان 
رفت و برگشت داشت، اما از هفته گذشته وارد كانال 27 
هزار توماني شد اما از روز گذشته با عقبگرد به نرخ 26 هزار 

تومان در اين محدوده قيمتي نوسان دارد.
علي اصغر سميعي رييس اسللبق كانون صرافان معتقد 
است پايين آمدن واقعي نرخ ارز به صورت دستوري ممكن 
نيست مگر اينكه براساس عرضه و تقاضا قيمت تعيين شود 
كه اين امر با دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي محقق 
خواهد شد. علي اصغر سميعي با بيان اينكه دليل اصلي 
افزايش قيمت ها از جمله قيمت ارز، در واقع كاهش يافتن 
ارزش پول ملي اسللت كه در اثر باال بودن نرخ تورم و بهره 
رخ مي دهد، اظهار كرد: تا زماني كه نرخ تورم در كشور ما 
با كشورهاي حوزه دالر تفاوت جدي دارد، چاره اي نيست 
جز اينكه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.  ممكن 
است چند روزي يا حتي چند ماهي به ضرب تزريق بيش از 
تقاضا، به طور مصنوعي، قيمت ها را ثابت نگه داشت اما اين 
كار اوال براي هميشه عملي نيست، ثانيا منطقي و درست هم 
نيست؛ چرا كه باعث جمع شدن فنر قيمت شده و انرژي آن 
ذخيره مي شود.  به گفته وي، دراين صورت، با اندك بهانه اي 
باعث رها شدن فنر و جهش قيمت ها مي شود، كما اينكه 
بارها اين اتفللاق در بازار ارز ايران رخ داده كه مهم ترين آن، 
افزايش 5 برابري نرخ ارز بود كه در سال ۹7 رخ داد.  بنابراين 
با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و نرخ تورم فعلي، پايين 
آمدن واقعي نرخ ارز به صورت دستوري ممكن نيست مگر 
اينكه براساس عرضه و تقاضا قيمت تعيين شود كه اين امر 
با دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي محقق خواهد شد. 
 ضمن اينكه ارزهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور كه 
ان شااهلل آزاد مي شود نبايد صرف پايين آوردن مصنوعي نرخ 
ارز يا حتي كنترل آن ضربه تزريق بيش از تقاضا شود، بلكه 
شايسته است كه از آن ثروت براي بازسازي زيرساخت هاي 
اقتصادي و توسللعه بنگاه هاي توليللدي اعم از صنعتي و 
كشاورزي و دامداري استفاده شود، تا بدين وسيله باعث باال 
رفتن توليد ملي و كاهش نرخ بيكاري و به دنبال آن كاهش 
نرخ تورم و بهره شللود. البته خود اين فرآيند در نهايت به 
تقويت پول ملي و ثبات در بللازار ارز هم خواهد انجاميد، 
بنابراين تزريق ارزهاي آزاد شده به بازار براي پايين آوردن 
نرخ ارز بدون توجه بلله كاهش ارزش پول ملي و باال بودن 
قيمت  اقالم ديگري مانند مواد مصرفي مانند غذا و دارو و 

همچنين مسكن و غيره امري صحيح ارزيابي نمي شود.
در حال حاضر بهتريللن روش مبارزه با سللوداگران و 
سودجويان كه به سوداگري در بازار ارز مشغول هستند، 
واقعي و يكسان سازي نرخ ارز و تعديل منظم آن بر اساس 
تفاضل نرخ تورم و بهره در كشور ما و كشورهاي حوزه 
دالر است. البته كاهش شديد و به نزديك صفر رساندن 

نرخ هاي بهره و تورم هم مي تواند و بايد در دسللتور كار 
قرار گيرد.  رييس اسبق كانون صرافان با اشاره به اينكه 
هدفمندسازي يارانه ها نيز از اهم واجبات براي ساماندهي 
اقتصاد كشور اسللت، ادامه داد: واقعي شدن نرخ ارز اگر 
منطقي و متناسب با روند كاهش ارزش پول ملي باشد 
مي تواند باعث ايجاد شللفافيت در بازار باشد و با دادن 
عالمت هاي درست به شكوفايي توليد داخلي كمك كند 
و همچنين باعث تصحيح رفتار هاي اقتصادي مردم شود. 

    دولت تا پايان سال 
براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني فرصت دارد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تمهيدات 
دولت بللراي اصالح ارز 4200 توماني بللدون بار تورمي 
خواهد بود، گفت: دولت تا پايان سال براي حذف ارز 4200 
توماني فرصللت دارد.مهدي طغياني عضو كميسلليون 
اقتصللادي مجلس با بيان اينكه تمهيللدات دولت براي 
اصللالح ارز 4200 توماني بدون بللار تورمي خواهد بود، 
گفت: به غير از دارو و گندم، ارز 4200 توماني قرار است 
از 5 قلم كاال حذف شود.بر اساس بند »ب« بودجه امسال 
دولت مي تواند ارز ترجيحي را در طول سللال حذف كند 
و در مقابل صد هزار تومان به مقدار يارانه ها اضافه شود. 
قانون بودجه به دولت اجازه داد كه در طول سال 1400، 
ارز ترجيحي را براي ساير كاالها به غير از دارو حذف كند و 
دولت تا پايان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد كه 
اين مورد را انجام دهد.قانون بوجه به دولت اجازه داد كه 
در طول سال 1400، ارز ترجيحي را براي ساير كاالها به 
غير از دارو حذف كند، يعني ارز 4200 توماني دارو باقي 
مي ماند و مابقي ارز ترجيحي كه براي نهاده هاي دامي و 
آنچه در زنجيره توليد محصللوالت دامي به آن ارز تعلق 
مي گيرد، حذف مي شللود.دولت تا پايان سال بر اساس 
قانون بودجه فرصت دارد كه اين را حذف كند و اگر تا پايان 
سال حذف نشود، عمال از قانون بودجه تخلف شده است.

طغياني ادامه داد: غير از دارو فقط 5 كاال است كه به آنها در 
حال حاضر ارز تخصيص داده مي شود كه همه هم در بخش 
كشاورزي است؛ 2 سال پيش كه اين سياست اعمال شد، 
حدود 25 قلم كاال بود، در طول سال ۹8 و ۹۹، 20 قلم آن 
حذف شد و االن فقط 5 قلم كاالي ديگر باقي مانده است.

سياست درست اين است كه يارانه را نه در مبدأ توليد، بلكه 
در مقصد مصرف توزيع كنيم؛ اگر ما مي خواهيم به مردم 
كم درآمد و محروم هم كمك كنيم بايد يارانه اي را به آخر 
زنجيره بدهيم نه به اول زنجيره، اگر به اول زنجيره اختصاص 
بدهيم، در طول اين زنجيره تا وقتي كه بيايد و به دست مردم 
برسللد، اثر آن يارانه از بين مي رود؛ تمام اين زنجيره بهره 
مي برند و آخر اين زنجيره كه مردم باشند، بي بهره هستند.

   حذف ارز ۴۲۰۰ 
نيازي به اجازه مجلس ندارد

همچنين محسن زنگنه عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس با بيان اينكه دولت براي حذف ارز 4200 توماني 
نياز به اليحه و اجازه گرفتللن از مجلس ندارد، گفت: 
برخالف حذف ارز 4200 توماني باالبردن ارز 8 ميليارد 
دالر تا سقف 12 ميليارد دالر نياز به اجازه مجلس دارد. 
 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
گمانه زني ها درباره حذف يا اصالح ارز 4200 توماني، 
اثر تورمي خود را بر كاالهاي اساسي گذاشته است، علت 
ارايه اليحه به مجلس در يكشنبه گذشته را همراه كردِن 
مجلس در تصميم گيري اقتصادي پيش رو مطرح كرد 
و گفت: تا يك ماه آينده، كشور معطل تصميم گيري 

درباره ارز 4200 توماني خواهد بود.
زنگنه با بيان اينكه هدف مجلس كمك به دولت است تا 
بتواند مسللائل مالي را تا پايان سال كنترل كند گفت: اگر 
دولت بخواهد تصميمي براي ارز 4200 توماني بگيرد حتما 
شرايط جامعه و نگراني هاي تورم را در نظر خواهد گرفت كه 
البته اميدواريم اگر دولت تصميم به حذ ف اين ارز گرفت 
شيوه هاي مناسبي را به كار بگيرد كه در آن عواقب تورمي 
مورد نظر باشد، زيرا ما در شرايط سختي هستيم و نرخ تورم 
ما هم اكنون باالي 46 درصد است، در اين شرايط افزايش 
تورم براي اقشار متوسط و دهك هاي پايين تبعات سنگيني 
خواهد داشت.در حال حاضر خيلي از ايده ها و تصميمات 
اقتصادي كه در شرايط عادي مي توان آنها را انجام داد در 
اين شللرايط نيازمند دقت و حساسيت بيشتري است تا 
آسيب جدي وارد نكند البته مجلس نيز آمادگي كمك براي 

مديريت اقتصادي و همراهي دولت را تا پايان سال دارد.

    رسيدن دالر به قله ۱۶ ماهه 
در بازارهاي جهاني

شاخص دالر به باالترين سللطح 16 ماه اخير خود رسيد.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.5۹ درصد افزايش 

نسبت به روز گذشته، در سطح ۹5.۹72 واحد بسته شد.

    سقوط آزاد لير!
هر دالر از نرخ برابري 10.۳ لير هم فرا رفت. دومينوي 
ريزشي لير تركيه كماكان ادامه دارد و حتي اخبار خوبي 
نظير كاهش نرخ بيكاري نيز كماكان نتوانسته است جو 
رواني ايجاد شللده را از بين ببرد. دور جديد سقوط لير 
پس از آن آغاز شللد كه بانك مركزي با ناديده گرفتن 
حساسيت شللديد بازار، نرخ بهره را كاهش داد آن هم 
دو درصد كاهش كه بسيار بيشتر از انتظارات بازار بود. 

نگاه
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فروش بيش از ۷۵ هزار ميليارد 
ريال اوراق در حراج نوزدهم

براساس اعالم بانك مركزي در نوزدهمين حراج اوراق 
بدهي دولتي 75.۳ هزار ميليارد اوراق فروخته شد.  بانك 
مركزي نتيجه نوزدهمين حراج اوراق بدهي كه امروز 
برگزار شد را منتشر كرد. در اين حراج تعداد سه بانك و 
موسسه اعتباري غيربانكي شركت و سفارش هاي خود 
را در مجموع به ارزش ۹.2 هزار ميليارد ريال از طريق 
سللامانه بازار بين بانكي ثبت كردند. در پي اين ثبت 
سفارش وزارت امور اقتصادي و دارايي با فروش ۹.2 هزار 
ميليارد ريال اوراق موافقت كرد. براساس اين گزارش 
ارزش اوراق فروش رفته به خريداران حقيقي و حقوقي 
در بازار سرمايه 66.1 هزار ميليارد ريال بود. در مجموع 
در حراج نوزدهم 75.۳ هزار ميليارد اوراق بهادار دولتي 
فروخته شللد. به گزارش بانك مركزي، حراج بيستم 
اوراق نيز سه شنبه دوم آذرماه 1400 برگزار مي شود. 
اوراق عرضه شده در حراج بيستم مرابحه عام، كوپن دار 
و با تواتر پرداخت سود 6 ماهه است.  سفارش بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي در حراج بيستم از طريق 
سامانه بازار بين بانكي ارسال خواهد شد. مهلت ارسال 
سفارش ها نيز تا ساعت 12 روز يكشنبه ۳0 آبان ماه 
خواهد بود. در اين حراج آراد ۹2 با سررسلليد آبان ماه 
1402 و نرخ سود اسمي ساالنه 16 درصد و به قيمت 
هر ورقه يك ميليون ريال خواهد بود. مبلغ عرضه 20.۹ 
هزار ميليارد ريال خواهد بود.  وزارت امور اقتصادي و 
دارايي الزامي به پذيرش همه پيشنهادات دريافتي 
يا فروش كليه اوراق عرضه شللده در حراج را ندارد. 
بانك مركزي سفارشللات دريافت شده را به منظور 
تصميم گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور 
نسبت به تعيين سفارش هاي برنده اقدام مي كند. در 
نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي شود. 
بانك مركزي بر اسللاس قانون بودجه سال 1400 
مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسللالمي دولت 
در بازار ثانويه اوراق است. كارگزاري اين بانك ضمن 
تامين  زيرساخت معامالت و برگزاري حراج، تعهدي 
نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي اسالمي دولتي 
فروش رفته نداشللته و اوراق مزبور را در بازار اوليه به 

منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد كرد.

انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي 
گام نخست شفافيت است

 انتشللار ليست بدهكاران 
بانكللي يللك گام اوليه در 
راستاي افزايش شفافيت 
اسللت و مللوارد ديگللري 
چون تضامين اخذ شده، 
طرح هاي پيشللنهادي و 
تخلفللات احتمالي انجام 
شده نيز بايد شفاف سازي 
شللود.جلوگيري از تخلفللات و فسللادهايي كلله 
سيسللتماتيك هللم به نظللر مي رسللد و در طول 
ساليان مختلف شكل گرفته، نياز به درنظر گرفتن 

مجموعه اي از راه حل ها دارد. 
انتشار ليست بدهكاران بانكي گرچه گام اوليه و اقدام 
نخستين محسوب مي شود و خوب است، اما قاعدتا 
خيلي منتظر اتفاق خاصي در رابطه با آن نبايد بود 
زيرا بسياري از ابربدهكاران در واقع افرادي هستند 
كه ارتباطات خوبي داشتند و ذي نفوذ بودند. همين 
االن هم شللايد خيلي ها از آنان بابللت قرارگرفتن 
نام شان در ليست بدهكاران موضوع خاصي نداشته 
باشند زيرا اين افراد تحت  تاثير افكار عمومي بدهي 
خود را به بانك ها پرداخت نمي كنند، بنابراين بيشتر 
از افشاي نام شان در سايت ها، درخواست رسيدگي 

به اين پرونده ها در مراجع ذيربط اهميت دارد. 
بسللياري از بخش ها درگير هميللن ابربدهكاران 
بانكي هستند، بنابراين بايد اعالم شود كه تضامين 
آنها چه بوده، يعني تنها به ذكر نامش بسنده نشود، 
بايد فرايند اخذ وام و تضاميني كه گرفته شللده، 
روشن شود كه در صورت انجام اين افشاگري نشان 
داده خواهد شد كه بسللياري از تخلفات در جاي 
ديگري اتفاق افتاده اسللت. وام كالن با سود 20 تا 
25 درصد به هركسللي ارايه شود، با توجه به تورم 
40 درصدي كه در كشور وجود دارد، كامال به صرفه 
اسللت و رقم زدن اين اتفاقللات را قابل پيش بيني 
مي سللازد، بنابراين بايد ديد آيا فرآيند ارايه وام به 
درستي طي شده؟ آيا كساني در اين زمينه تخلف 
كردنللد؟ تضاميني كه از اين افراد گرفته شللده تا 
چه اندازه قابل اتكا است؟ اخذ تضامين درست از 
طالبان وام، قاعدتا نبايد آن فرد را جزو ابربدهكاران 
قراردهد و نام او تحت اين عنوان به انتشار در آيد. 
اين موضوعات مواردي اسللت كه در كنار افشاي 
نام شان مهم تر از آن به حساب مي آيد و بايد مورد 
توجه قرار گيرد. فرآيندهللا بايد مورد اصالح قرار 
گيرد. بسللياري از افرادي كه جللزو ابربدهكاران 
هسللتند، سللرمايه گذاري خاصي انجام ندادند و 
موضوعيتي كه بللراي آن وام دريافت كردند را به 
تحقق نرساندند. بايد مشاهده كرد افراد جهت اخذ 
وام چه طرح هايي را پيشنهاد كردند و تا چه اندازه 
اين امر قابل انجام بوده است. چالش هاي اصلي در 
اين موضوعات قللرار دارد، يعني بايد جاهايي كه 
سرمايه گذاري شده را يافت زيرا اين گروه اتفاقي 
را رقم زدند كه تمام مردم متضرر شدند، بنابراين 
بايد ديد كه بللا اين پول ها چه اتفللاق اقتصادي 
خوبي در كشللور رقم خورده اسللت؟ بدون شك 
اين مسلليربايد به اصالح درآيد و فرآيندهاي آن 
تصحيح شود تا افراد دريافت كننده وام به گردش 

نقدينگي، اشتغال و توسعه كشور كمك كنند.

حذف ارز ۴۲۰۰  نيازي به اجازه مجلس ندارد و دولت تا پايان سال براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني فرصت دارد

آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده به نفع ثبات بازار ارز 

رييسي: مسير تامين بودجه بدون استقراض از بانك مركزي تداوم يابد

پورابراهيمي: نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد افزايش پيدا كرده است

رييس جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه 
براي تامين بودجه بدون استقراض از بانك مركزي در 
دولت سيزدهم تاكيد كرد: تالش شود روند تامين بودجه 
بدون استقراض از بانك مركزي تا پايان سال ادامه يابد.  
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت سه شنبه شب 
به رياست آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي برگزار شد 
و در اين جلسه وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي 
از برنامه مدون خود در زمينه »رشللد اقتصادي بدون 

تورم« ارايه كرد. در اين برنامه سياست هاي حوزه پولي، 
مالي، كنترل نقدينگي، بودجه، تشللويق توليد، اجرا و 
تكميل پروژه هاي زيربنايي مورد توجه قرار گرفته است. 
بر اساس تصميم اعضاي سللتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، مقرر شللد برنامه پيشللنهادي وزارت اقتصاد با 
برنامه هاي ساير بخش هاي تيم اقتصادي دولت از جمله 
سازمان برنامه و بودجه، تلفيق شده و براي عملياتي و 
اجرايي شدن در بودجه سال 1401 با رويكرد و هدف 

كنترل تورم و تامين رشد اقتصادي كشور آماده و ارايه 
شللود. در اين جلسه همچنين سازمان برنامه و بودجه 
از وضعيت بودجه سال جاري گزارشللي ارايه كرد كه 
مبناي آن به كارگيري تمهيداتي از جمله تامين بودجه 
بدون استقراض از بانك مركزي در دوره استقرار دولت 
سيزدهم بود. رييس جمهور در اين زمينه تاكيد كرد: 
تالش شللود تا روند تامين بودجه بدون اسللتقراض از 
بانك مركزي تا پايان سال ادامه يابد. در ادامه اين جلسه 

موضوع تعامل و گسللترش همكاري هاي اقتصادي و 
تجاري با كشللورهاي بزرگ و دوست از جمله روسيه 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. آيت اهلل رييسي با اشاره 
به گفت وگللوي تلفني خود با رييس جمهور روسلليه، 
دورنماي همكاري هاي دو كشللور را روشللن و سازنده 
توصيف و بر لزوم تشكيل جلسه كميسيون مشترك 
همكاري هللاي ايران و روسلليه با رياسللت معاون اول 

رييس جمهور و پيگيري توافقات تاكيد كرد.

رييللس كميسلليون اقتصللادي مجلس با اشللاره 
به شللرايط نامناسللب شللاخص هاي اقتصادي در 
دولت هاي يازدهللم و دوازدهم گفت: نرخ فقر حدود 
10 واحد درصد افزايش پيدا كرده است. محمدرضا 
پورابراهيمي در جلسلله علني صبح )چهارشللنبه( 
مجلس شوراي اسالمي و در جريان بررسي گزارش 
كميسلليون اقتصللادي در خصوص شللاخص هاي 
اقتصادي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم گفت: اين 
گزارش يك معياري مي شللود براي اينكه دولت در 
چه شرايطي كشللور را تحويل گرفته است. عملكرد 
هشت ساله دولت هاي يازدهم و دوازدهم در خصوص 

شللاخص هاي اقتصادي كار را به جايي رساند كه در 
پايان دولت دوازدهم شاخص سالم نداشتيم. نماينده 
مردم كرمان در مجلس افزود: نرخ رشللد اقتصادي 
وضعيت نامناسبي داشت، به گونه اي كه فاصله زيادي 
ميان برنامه ششم و عملكرد شاهد بوديم و يك پنجم 
يا يك چهارم نرخ هايللي كه بايد تحقق پيدا مي كرد 
محقق نشد. از سوي ديگر نرخ فقر هم شرايط خوبي 
نداشت و اين نرخ حدود 10 واحد درصد افزايش پيدا 
كرد و از 22 به ۳2 رسيد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در خصوص چرايي اين شللرايط گفت: يكي 
از داليل مهم اين موضللوع، اين بود كه ظرفيت هاي 

اقتصادي كشللور را ناديده گرفتنللد و همه توجه را 
به مذاكرات معطوف سللاختند. اما خروجي مذاكره 
در دولت هاي يازدهللم و دوازدهم چه بللود؟ اينكه 
جمهوري اسللالمي به همه تعهدات عمل كرد ولي 
طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكرد. نماينده مردم 
كرمان بيان كرد: عدم استفاده از ظرفيت هاي داخلي و 
عدم توجه به توانمندسازي اين ظرفيت ها از جمله اين 
داليل مي باشللد. اقتصاد ما ظرفيت هاي زيادي دارد 
ولي عدم توجه به توانمندسازي آنها و گره زدن كشور 
به مذاكرات خارجي چنين شرايطي را در كشور ايجاد 
كرد. بنابراين عملكرد نامناسللب دولت هاي يازدهم 

و دوازدهم در ايجاد چنين شللاخص هايي مي تواند 
درسي باشد براي دولت سيزدهم. پورابراهيمي اضافه 
كرد: اقدامات اوليه توسللط دولت در اين حوزه انجام 
شللده اسللت. البته ما منتظر برنامه جامع اقتصادي 
دولت هستيم كه تاكنون برنامه اي ارايه نشده است، 
البته مباحث مختلف و توضيحاتي در قسللمت هاي 
مختلف ارايه شللده اسللت. اميدواريم دولت انقالبي 
و مجلس واليللي در كنار هم اقدامللات مثبتي را در 
اقتصاد رقم بزنند. گزارش كميسلليون اقتصادي در 
خصوص شاخص هاي اقتصادي در دولت هاي يازدهم 

و دوازدهم روز گذشته در مجلس قرائت شد.

پيشنهادهايي براي افزايش 
صادرات و بازگشت ارز

 خصوصي سللازي واقعللي، 
حركللت بلله سللمت ارز 
تك نرخللي، ارتباط فراگير، 
شللبكه صرافي ها و تسهيل 
روش هللاي بازگشللت ارز 
حاصل از صللادرات عوامل 
موثر بر افزايللش صادرات و 
ارزآوري براي كشور خواهد 
بود. براي هدفگذاري صللادرات غيرنفتي 70 ميليارد 
دالري تا سال 1404 و الزامات تحقق آن اگر بخواهيم 
به رشد صادرات مطلوب برسيم بايد برخي موارد مانند 
روش هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهيل شود. 
واردات در مقابل صادرات روش بسيار مهم و اساسي است 
كه نبايد محدوديتي در آن ايجاد شود. اين مسير بايد باز 
باشد و واردات در مقابل صادرات آزادانه انجام شود كه به 
عبارت ديگر اظهارنامه ها به صورت صلح نامه اي واگذار 
شود. هيچ كدام از صادركنندگان ارز خود را در خارج از 
كشور نگه نمي دارند بلكه براي ادامه روند فعاليت هاي 
خود و به دليل اينكه به سللرمايه در گردش نياز دارند، 
ارزهاي حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي كشور 
باز مي گردانند. اما چالش اساسي اينجاست كه تحريم 
هستيم و اين روند مكانيزم پيچيده اي دارد. همه فعاالن 
اقتصادي واقعي كشللور براين باورند كلله ارز حاصل از 
صادرات بايد به اقتصللاد بازگردد كه در حال حاضر نيز 
شللاهد اين اتفاق هستيم اما مشللكل اين است كه ارز 
صادراتي را به سختي مي توان به چرخه اقتصادي كشور 
بازگرداند. ضمن اينكه پيشنهاد مي شود صرافي هاي 
بيشللتري اجازه فعاليت در اين حوزه را داشته باشند تا 

صادركنندگان هم با چالش كمتري مواجه باشند. 
اولين و بزرگ ترين مشكل در تبادل ارزي اين است كه 
ارتباط با صرافي ها فراگير نيست. اين مشكالت با عملكرد 
صرافي ها نشات گرفته از تصميمات اشتباه و رانت هايي 
اسللت كه در دولت قبلي بوده كلله اميدواريم در دولت 

سيزدهم تسهيل شود. 
خوشبختانه خوش بيني نسبي درباره روند صادرات و 
واردات ايجاد شده كه مقداري بار رواني منفي نيز كمتر 
شده است. در واقع جو مثبتي كه ايجاد شده است، بازار 
را كمي آرام نگه مي دارد كه البته دليل اصلي اين امر نيز 
همسو بودن مجلس و دولت است. در گذشته تعارضي 
كه بين دولت و مجلس وجود داشت، باعث كمرنگ شدن 
فعاليت هاي بخش خصوصي مي شد اما اين همسو بودن 
فارغ از اينكه تا چه اندازه موفقيت آميز است، نقطه اميدي 
ايجاد كرده كه اميدواريم اين روند ادامه دار باشللد.  اگر 
بخواهيم به صادرات 70 ميليارد دالري برسيم تحريم ها 
را بايد به نحوي رفع كنيم يا حداقل آن را كاهش دهيم. 
چون مباحث سرمايه گذاري هاي داخلي و ورود مواد اوليه 
و واسطه اي به كشور و صادرات كاالهاي حجيم مانند 
فوالد و محصوالت پتروشيمي در اين امر دخيل هستند.  
صادرات غيرنفتي ما عمدتا توسط شركت هاي خصولتي 
و دولتي انجام مي شود و بخش خصوصي سهم حدود 15 
درصدي دارد، و نيازمند اين هستيم كه خصوصي سازي 
در اقتصاد را به طور درست و كامل تقويت كنيم و توسعه 
دهيم.  فوالدي ها و پتروشيمي ها از يارانه دولتي استفاده 
مي كنند و در نتيجه براي آنها تفاوتي ندارد كه ارز را با چه 
نرخي به سامانه نيما عرضه كنند بنابراين بايد نرخ ارز در 
سامانه نيما و بازار آزاد به هم نزديك شود تا تك نرخي 
شدن محقق شود. در اين صورت رقابت تجاري بين دولت 

و بخش خصوصي نيز ايجاد خواهد شد.

اباذربراري سيدمصطفي موسوي 

اولتيماتوم وزارت اقتصاد به ۱۲ بانك

رييس مركز بازرسي، مديريت عملكرد و پاسخگويي به 
شكايات وزارت اقتصاد در نامه اي به مديران عامل 12 
بانك، نسبت به تعلل برخي بانك ها در اجراي بخشنامه 
تحويل قراردادهاي تسهالت بانكي به مشتريان هشدار 
و به متخلفين اولتيماتوم داد. سلليد احسان خاندوزي 
وزير اقتصاد 20 روز پيش در نامه اي به رييس كل بانك 
مركزي تاكيد كرده بود، بانك ها حداكثر يك هفته پس 
از درخواست، مكلفند يك نسخه از قرارداد و اطالعات 
كامل تسهيالت را به مشتريان تحويل دهند. اين در حالي 
است كه با گذشللت حدود سه هفته از ارسال اين نامه، 
برخي بانك ها در اجراي اين دستور تعلل مي كنند. در 
همين زمينه، علي نظامي رييس مركز بازرسي، مديريت 
عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت اقتصاد در نامه اي 
به مديران عامل 12 بانك دولتي و شبه دولتي نوشت: 
عليرغم تاكيدات و بخشنامه هاي متعدد بانك مركزي 
مبني بر اينكه بانك ها و موسسات اعتباري مكلفند، با 
هدف آگاهي كامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد 
قراردادهاي منعقده، تمهيدات الزم را اتخاذ و پس از انعقاد 
و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را كه داراي ارزش قانوني 
يكسان با ساير نسخ باشد، در اختيار اشخاص ذكر شده 
قرار دهند، بررسي ها حاكي از اين است كه در برخي از 
بانك ها كماكان اين مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد 
مصرح در بخشنامه هاي مورد اشاره رعابت نمي شود، لذا 
ضرورت دارد به قيد فوريت ترتيبي اتخاذ گردد تا شعب 
آن بانك تهايتا يك هفته پس از درخواست مشتري يا 
سللاير متعهدين ذيربط در شعبه يك سنخه قرارداد و 
اطالعات كامل تسهيالت مزبور از جمله جدول اقساط 
را به آنها تحويل نمايند. حسب تاكيد مقام عالي وزارت 
الزم اسللت واحدهاي بازرسي بانك ها به اين شكايات 
خارج از توبت رسيدگي و در صورت استنكاف شعب يا 
واحد ذيربط از انجام تكليف مذكور، عالوه بر ارجاع پرونده 
متخلفين به مرجع صالح رسيدگي به تخلفات حسب 
مورد در شبكه بانكي، راسا نسبت به تحويل قرارداد به 
مشتريان اقدام نمايند. همچنين بانك ها مكلف شدند 
ظرف يك ماه برنامه اجرايي خود را و گزارش از تحويل 
يك نسخه از قرارداد و مكانسيم رسيدگي به شكايات 

خارج از نوبت مشتريان را به وزارت اقتصاد اعالم كنند.

تعلل بانك ها در اجراي بخشنامه 
تحويل قرارداد تسهيالت به مشتريان



تعادل|
 وضعيت متغيرهاي بنيادي و دروني بازار سرمايه بسيار 
خوب است و مي توان پتانسيل رشد در بازار را ديد اما؛ عوامل 
بيروني كه مهم ترين آن سياس��ت گذاري و دخالت هاي 
دولت است باعث شده بورس روند اصالحي به خود بگيرد. 
در حال حاضر سياس��ت ها و مقررات خلق الساعه دولت، 
برجام، نرخ دالر و چند و چندين مشكل ديگر باعث شده 
كه س��رمايه گذاران به جاي ورود به اي��ن بازار تصميم به 
خروج از آن را بگيرند. بخش عمده اي از كارشناسان بازار 
سرمايه بر اين عقيده اند كه سياست هاي دولت و رويكرد 
وزارت اقتصاد به ويژه طي هفته هاي اخير، اندك اعتماد 
س��رمايه گذاران اين بازار را نيز از ميان برده است. بر اين 
اساس گفته مي ش��ود حتي در صورت بازگشت دولت از 
سياست هاي اشتباه خود در حوزه قيمت گذاري دستوري 
و عرضه اوراق، اين اعتماد از دس��ت رفته به سرعت قابل 
بازيابي نخواهد بود.  به هرحال دولت دوازدهم و سيزدهم 
تمام تالش خود براي افزايش بي اعتمادي در بازار سرمايه 
انجام داده اند، درست است كشور كسري بودجه دارد اما 
مسووالن نبايد به دنبال راه حل هاي درست تر براي جبران 
كسري بودجه باشند؟ فروش اوراق و امثال اين موارد راه حل 
قطعي نيست بايد دولتي ها برنامه تدوين شده داشته باشند. 
مگر پيش از انتخاب رياس��ت جمهوري و در وزير اقتصاد 
در دفاعيه خود در مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص 
حمايت از بازار سرمايه سخن به ميان نياوردند، حال آن 
سخنراني ها به كجا رفته است؟ سهامداران ديگري اميدي 
به بازگشت سرمايه هاي خود ندارند و اغلب به دنبال يك 
فرصت براي خارج كردن سرمايه هاي خود و ورود آن به 
بازار ارز ديجيتال دارند، در معناي واضح تر مس��ووالن به 
فرار سرمايه از كشور كمك مي كنند و باسياست هاي خود 
اجازه مي دهند نوع سرمايه گذاري در كشور تغيير پيدا كند.

    نرخ دالر و مصايب آن
به غيراز اين موضوع مشكالت ارز 4200 نيز روي بورس 
تأثير گذاشته و برخي از كارشناس��ان بازار بر اين عقيده 
كه تأثير منفي ارز دولتي مي تواند توازن اقتصاد را به طور 
كل برهم زند. در اصل تخصيص دالر دولتي به شركت ها 
از ديگر موانعي است كه مانند سياست هاي دستوري به 
بهانه حماي��ت از مصرف كننده، تضعيف زنجيره توليد و 
آسيب   پذيري مصرف كننده نهايي را به دنبال دارد. بررسي 
وضعيت مالي ش��ركت هاي بورسي نشان مي دهد دقيقًا 
در هر نقطه   اي از زنجيره كه دولت دخالت داش��ته و براي 
مث��ال ارز ارزان براي تأمين ماده اوليه اختصاص داده و به 
ازاي آن قيمت گذاري دستوري را به صنعت تحميل كرده 
است، تضعيف بخش باالدست و وابستگي هر چه بيشتر 
اقتصاد كشور را به دنبال داش��ته است. موضوعي كه در 
كاالهاي اساسي به عنوان محفل هميشگي مداخله دولت    
با شدت اثر بيشتري مشاهده مي شود. خوراك   هاي دام و 
طيور، برخي محصوالت غذايي و همچنين دارو از مواردي 
هستند كه همچنان در ليست 4200 باقي مانده اند و حتي 
روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي به بررسي حذف آن 
فوريت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو بايد 
به وابستگي شديد به بازار واردات اشاره كرد و شايد بتوان 
گفت اگر دالر ارزان طي سال هاي طوالني به اين صنعت 
ارايه نمي شد، بخش زيادي از اين مواد اوليه نيز در داخل 
توليد مي شد و خود مي توانست مس��ير تحول را در اين 
صنعت رقم بزند. حتي اگر درزمينه صنعت دارو برخي به 
وابستگي شديد به تكنولوژي و لزوم همكاري با شركاي 
خارجي اشاره كنند اما در بخش خوراك دام و طيور باوجود 
مهيا بودن شرايط، اين سياست اشتباه مانع رونق اين بخش 
و وابستگي هر چه بيشتر به واردات و البته تهديد سودآوري 
شركت ها شده اس��ت. ارز دولتي تاكنون زيان فراواني به 
مصرف كنندگان زده و مسووالن ترجيح مي دهند كه ارز 
4200 در اقتص��اد باقي بماند. موضوع بعدي نرخ دالر در 
بازار آزاد است. روز گذشته دالر با 0.15 درصد كاهش به 

محدوده 27 هزار و 950 تومان رسيد و ديگر مي توان گفت 
كه محدوده 27 هزار 900 تومان تا 28 هزار و 750 تومان 
يك محدوده مشخص براي نرخ دالر است. كه متأسفانه 
اين نرخ دالر 27 تا 28 هزارتوماني مشكالت فراواني براي 
اقتصاد كشور و مردم پديد ساخته و به عقيده كارشناسان 

تنها راه كاهش نرخ دالر، كاهش ميزان تحريم هاست.

    بي اعتمادي؛ مولفه اصلي سهامداران
محمدعلي احمدزاده  اصل، تحليلگر بازار س��رمايه اظهار 
كرد: با توجه به نقشي كه پيش تر وزير اقتصاد در كسوت 
نماينده مجلس داشته است، انتظار مي رود به نقدهايي كه 
به عملكرد دولت به ويژه در حوزه بازار سرمايه وارد است كه 
تبعات سنگين اجتماعي براي كشور نيز داشته، نگاه ويژه اي 
داشته باش��د. طي مدت كوتاهي كه از عمر دولت جديد 
مي گذرد، اين انتظارات به نحو مطلوبي برآورده نشده است. 
با توجه به شرايط ويژه اي كه در كشور حاكم است و اينكه 
دولت در ابتداي فعاليت خود است، نمي شود انتظار داشت 
به تمام مباحثي كه به ويژه در حوزه بازار سرمايه مطرح شده 
است، جامه عمل پوشانده ش��ود. وي بابيان اينكه يكي از 
وعده هاي اقتصادي، به ثبات رس��يدن بازار سرمايه بوده 
است، خاطرنشان كرد: الزمه اين امر، مرتفع كردن مولفه 
و متغيرهايي است كه در آسيب شناسي اقتصادي و بازار 
سرمايه مدنظر بوده است. ازجمله اين موارد كه خواسته 
عمومي فعاالن بازار سرمايه بوده، مي توان به رها كردن بازار 
سرمايه و اجتناب از هر تصميمي كه برهم زننده آرامش 
و ثبات آن است، اش��اره كرد. به بياني ديگر، از هر اقدام يا 
تصميمي كه برخالف تعهدات شركت هاي ناشر، اركان 
و سازمان بورس و نهادهاي مالي فعال در اين حوزه است، 
پيشگيري شود. اين تحليلگر بازار سرمايه، اعتمادسازي در 
بازار سرمايه را ازجمله اقدامات اساسي تيم اقتصادي دولت 
خواند و تصريح كرد: بازار س��رمايه پس از ريزش خود در 
سال گذشته، هنوز موفق به جلب اعتماد عمومي و جذب 
س��رمايه  نشده است. البته در اين راس��تا بايد به بازارهاي 
موازي كه از قدرت بااليي نيز برخوردارند و در برهه هايي 
نيز رقيب سرسختي براي بازار سرمايه محسوب مي شوند، 
توجه شاياني داشت. وي افزود: براي نمونه در بازار خودرو 
به عنوان يكي از بازارهاي رقيب بازار سرمايه، عليرغم اينكه 
هيچ مزيتي در صنعت خودرو مشاهده نمي شود، اين بازار 
حتي براي دو سال آينده نيز فروش هاي خود را انجام داده  

است. اين در حالي است كه آثار آن در بازار سرمايه و در ميان 
سهامداران اين بازار نمود پيدا نخواهد كرد. حتي اين اقدام 
در صنعت خودروسازي منفعت چنداني به همراه نداشته 
است. به گفته احمدزاد اصل، از ميان برداشتن قيمت گذاري 
دستوري افزون بر اينكه از الزامات صنعت خودروسازي به 
شمار مي رود، يكي از انتظارات اهالي بازار سرمايه نيز بوده 
است. عليرغم تمام تالش ها و وعده وعيدها، اين موضوع 
تحقق نيافته و صنعت خودروسازي را با چالش هايي مواجه 
كرده است. وي بابيان دغدغه ديگر در صنعت پتروشيمي 
اذعان كرد: اين بازار اكنون نگران قيمت خوراك است. الزمه 
مرتفع كردن اين نگراني ها و بازگرداندن اعتماد نسبي در بازار 
سرمايه، اين است كه وزارت اقتصاد به عنوان پيشاني بازار 
سرمايه كه مسووليت اين بازار را عهده دار است، نخست بايد 
موضوعات را براي فعاالن و متخصصان اين بازار تشريح كند. 
گام بعدي، ايجاد سياست گذاري هايي در راستاي همسو 
شدن بخش هاي مختلف اقتصادي وزارتخانه هاي مربوطه 
است. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به صحبت هاي 
مطرح شده در مجلس ش��وراي اسالمي با حضور وزير 
اقتصاد و رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، گفت: 
صحبت ه��اي امروز در ادامه همان وعده ها و س��خنان 
پيشين بوده است و اميد مي رود در قوانين و مقررات شاهد 
ثبات باشيم تا هرازچندگاهي مواردي همچون تغيير 
فرمول هاي مصوب در مقررات دولت و نظير آن رخ ندهد.

    بازار از دريچه چهارشنبه
شاخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، 2۶ آبان ماه با دو  هزار و 155 واحد افزايش در 
جايگاه يك ميليون و 410 ه��زار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۳70 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 80۶ ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 
دو هزار و 805 واحد افزايش به ۳8۶ هزار و 754 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و 7۶7 واحد رشد به 
24۳ هزار و ۶59 واحد رسيد. شاخص بازار اول 8۳2 واحد 
و شاخص بازار دوم، ۶ هزار و ۶92 واحد افزايش داشتند.

عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت پتروشيمي فناوران 
با نماد »ش��فن« با 517 واحد، شركت س��رمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۳54 واحد، پتروشيمي 
پرديس با نماد »شپديس« با ۳29 واحد، گروه بهمن با نماد 

»خبهمن« با ۳02 واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« 
با 285 واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با 227 
واحد، ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي ۳« با 217 
واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 175 واحد و صنعت 
غذايي كورش با نماد »غكورش« با 158 واحد تأثير مثبت 
بر شاخص بورس داشتند.  در مقابل فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با 4۳8 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
با نم��اد »فارس« با 429 واحد، توس��عه معادن و فلزات با 
نم��اد »ومعادن« با ۳77 واحد، مل��ي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با ۳49 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
با نماد »پارسان« با 212 واحد، پتروشيمي خارك با نماد 
»شخارك« با 19۳ واحد، فجر انرژي خليج فارس با نماد 
»بفجر« با 189 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه 
شدند. برپايه اين گزارش، درآخرين روزكاري هفته شركت 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول«، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، بورس اوراق 
بهادار تهران با نماد »بورس«، سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، 
صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«،  گروه دارويي بركت 
با نماد »بركت« و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
اين معامالت صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه 5۶5  ميليون و ۶0۶ هزار برگه سهم به ارزش 
چهار  هزار و ۳54 ميليارد ريال دادوستد شد. در آخرين روز 
كاري هفته شاخص فرابورس بيش از 9 واحد كاهش 
داشت و بر روي كانال 20 هزار و 24۳ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۶۶۶ ميليون برگه 
سهم به ارزش 28 هزار و 7۳8 ميليارد ريال دادوستد 
شد. در اين روز شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
با نماد »سمگا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمش��يد با نماد »شجم«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي« و توس��عه مسير 
برق گيالن با نماد »بگيالن« با تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه پاسارگاد با نماد 
»بپاس«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، توليد 
نيروي برق دماون��د با نماد »دماوند«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، اعتباري ملل با نماد »وملل«، 
ريل سير كوثر با نماد »حسير« و پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شگويا« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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پيگيري تخلفات عجيب 
بورسي در مجلس

غالمرضا مرحبا،  سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اظهار كرد: بازار سرمايه نسبت به گذشته وضعيت 
بهتري پيداكرده و حالت سكوني حاكم شده است اما 
پيش تر با وضعيت بحراني آن و سقوط طوالني مدتي 
روبرو بوديم. بس��ياري از مردم سرمايه خود را از دست 
دادند و اين اتفاق به داليل مختلفي ايجاد شد كه البته 
يكي از داليل آن مربوط به تخلفات مي ش��ود. درواقع 
كوتاهي يا ترك فعل هايي درگذشته بازار سهام رخ داده 
اس��ت كه بايد اين موارد هر چه سريع تر پيگيري شود. 
وي در تكميل سخنان خود افزود: به طور نمونه برخي از 
كارخانه ها و شركت هايي كه وضعيت مناسبي ندارند يا 
صورت هاي مالي آنها تاييد شده نبود اما با كوتاهي هاي 
انجام شده پذيرفته شدند؛ به بيان ديگر مطابق شرايط 
الزم ورود به بازار سهام نبودند. از طرف ديگر شركت هاي 
حقوقي ش��رايط را به نفع خودش��ان تغيير دادند و در 
خصوص رسيدن شركت هاي كوچك و سهامداران خرد 
به حق و حقوق خود مانع تراشي كردند. مرحباء تشريح 
كرد: پذيرش شركت هاي جديد در بازار سرمايه امري 
مطلوبي بوده و رييس سازمان بورس هفته گذشته در 
كميسيون اقتصادي از عرضه هاي اوليه جديد خبر داد و 
مقرر شد درزماني كه وضعيت بورس سروسامان بگيرد، 
اين عرضه هاي اوليه انجام ش��ود. اي��ن امر اگر در زمان 
مناسبي انجام ش��ود، قطعًا به نفع شاخص كل خواهد 
بود. ورود شركت هاي دانش بنيان به بورس نيز در ذيل 
همين موضوع ق��رار دارد. در كنار اين موضوع برخي از 
شركت ها اهليت ورود به بازار را نداشتند و باوجود عدم 
تطابق با شرايط بازار، امكان حضور آنها مهيا شد كه اين 
موضوع در طرح اصالح بازار سرمايه بررسي شده  است. 
به گفته سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي؛ هفته گذشته جزييات يكي از اين شركت ها 
در كميس��يون اقتصادي مطرح شد. اين شركت 200 
ميليارد تومان اعالم س��رمايه كرده اما متأسفانه سهام 
آن را باقيمت ۳200 ميليارد توم��ان در بورس عرضه 
كردند و اين در حالي است كه چنين شركتي اصاًل وجود 
خارجي نداش��ته و كاغذي بيش نبوده است. اينگونه 
شركت هايي كه اهليت ندارند و صورت هاي مالي آنها به 
تاييد حسابرسي نرسيده بايد شناسايي و تعيين وتكليف 
شوند. وي مطرح كرد: مواردي همچون دعوا و شفافيت 
در صورت هاي مالي، ورود شركت هايي كه صالحيت 
ورود به بورس را ندارند و ديگر چالش هايي كه امروزه با 
آن روبرو هستيم، رويكرد اصلي طرح اصالح بازار سرمايه 
است. معتقدم كه نظارت بر بورس بايد افزايش پيدا كند و 
اين نظارت حتي االمكان بايد از حالت انساني خارج شده 
و سيستماتيك شود. ازاين رو بايد سيستم هايي را داشته 
باش��يم كه بتواند با حداقل دخالت انساني اين وظيفه 
را انجام دهد. با سيس��تماتيك كردن نظارت ها امكان 
انحراف ها تا حد زيادي از بين خواهد رفت. مرحباء بيان 
كرد: پيگيري عملكرد سهامداران حقوقي، تعيين تكليف 
دعاوي شركت هاي مختلف، ش��فافيت بازار سرمايه 
بورس، پيگيري ضرر و زيان صندوق هاي ETF )پااليش 
و دارا يكم( و غيره ازجمله اولويت هاي طرح اصالح بازار 
سرمايه به حساب مي آيد. اين موضوعات همواره مورد 
تأكيد صاحب نظران بازار سهام بوده است و با توجه 
به اين موارد اعتماد ازدست رفته بورس بازمي گردد 

و دوباره به روزهاي اوج خود دست پيدا مي كند.

پرداخت كارمزد ۲۵۰ توماني
به ازاي هر سهامدار توسط ناشران

محس��ن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناش��ران 
س��ازمان بورس در پاس��خ به اين پرس��ش كه، علت 
اينكه برخي از شركت ها هنوز سود را از طريق سجام 
پرداخت نمي كنند، چيست، اظهار كرد: اينكه تاكنون 
برخي ناش��ران اقدام به پرداخت سود از طريق سجام 
نكردند، داليل متعددي دارد. يكي از داليل اين است 
كه، سهامدار عمده برخي از ناشران بانك ها هستند و 
بانك ها مايل به گردش سود نقدي در مجموعه خود 
هستند و از طرفي نيز برخي از ناشران مايل به گردش 
سپرده سود در حساب خود هستند. او بيان كرد: طبق 
مصوبه اي، ناشران براي پرداخت كارمزد به شركت هاي 
سپرده گذاري مركزي بايد به ازاي هر سهامدار، 250 
تومان به عنوان كارمزد به ش��ركت س��پرده گذاري 
پرداخ��ت كنند. در اين صورت وقتي ش��ركتي 250 
سهامدار داشته باش��د، فقط براي پرداخت سود بايد 
500 ميليون به شركت سپرده گذاري پرداخت كند. 
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در پاسخ به اين 
پرسش كه، شركت اگر سود را خودپرداخت كند، هزينه 
كمتري نمي پردازد، گفت: اگر خود شركت قصد داشته 
باشد كه سود سهامداران را پرداخت كند، بايد هزينه 
بيشتري بپردازد و تسهيل در كار سهامدار اصلي ترين 
عامل است به همين دليل پرداخت سود را به شركت 
سپرده گذاري محول كرديم. زيرا سهامداراني كه در 
روستا هستند، ممكن است به راحتي به بانك در جهت 
دريافت سود خود دسترسي نداشته باشند. او بيان كرد: 
مردم صاحب شركت ها هستند و اعضاي هيات مديره 
به نمايندگي از مردم كه مالكان ش��ركت ها هستند، 
در ش��ركت ها اش��تغال دارند. پس براي تسهيل كار 
سهامداران، هيات مديره ناشران بايد تمام تالش خود 
را در جهت پرداخت سود به كار گيرد. مدير نظارت بر 
ناشران سازمان بورس افزود: يكي ديگر از داليلي كه 
مانع از پرداخت سود شركت ها از طريق سامانه سجام 
مي شود، تراكنش هاي بانكي و كارمزدهاست. سازمان 
بورس به عنوان نهاد متولي بازار س��رمايه جلسات 
بسيار خوبي را در چند روز اخير در بازار پول برگزار 
كرده و به توافقات بس��يار خوبي نيز در اين راس��تا 
دست يافت. او بيان كرد: اگر شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، مجوز تسويه 
بانكي را اخذ كنند و همچنين شركت سپرده گذاري 
به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه، در اتاق پاياپاي 
پذيرفته شود، ميزان تراكنش هاي اين شركت به 
دليل اينكه به عنوان بانك نيز عمل مي كند، بسيار 

افزايش و هزينه كارمزد ها نيز كاهش مي يابد. 

ظرفيت ساخت
 يك ميليون مسكن در سال

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس بابيان اينكه اگر بخش مسكن در كشور به 
س��مت جهش توليد پيش برود، اقتصاد كش��ور را 
حركت خواهد داد گفت: مس��كن پايه و لكوموتيو 
اقتصادي كش��ور است و كشورهايي كه در صنعت 
ساختمان فعال هستند، واحدهاي صنعتي ديگر 

آنان نيز فعال مي شود.
محمدرضا رضايي كوچي عنوان كرد: در ايران بيش 
از 500 هزار مهندس ساختماني داريم و بيشترين 
درآمد شهرداري ها از پرونده هاي ساختماني است.

وي در ادامه با اش��اره به اينك��ه در بخش مربوط به 
ساخت ساختمان در كشور بي نياز از ساير كشورها 
هستيم، افزود: خوشبختانه كشور در توليد مصالح 
ساختماني خودكفا است و همه مولفه هاي دخيل 
در س��اختمان، بدون ريالي واردات در كشور توليد 

مي شود.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي، اظهار 
كرد: جهش توليد مسكن در كشور مي تواند باعث 
ايجاد اشتغال و توسعه اقتصاد كشور شود و اگر دولت 
در بخش مسكن مشكالت خود را حل كند مي تواند 
نابساماني اقتصادي، پولي را رفع و نقدينگي  دست 

مردم را به سمت توليد مسكن هدايت كند
رضايي كوچي به استفاده از توان بازار سرمايه به ويژه 
صندوق پروژه ها، اشاره كرد و گفت: اگر سرمايه هاي 
مردم به سمت استفاده از صندوق پروژه ها به منظور 
توليد مسكن هدايت ش��ود، به طورقطع در جهت 
توليد و اشتغال در كشور اقدام بزرگي خواهيم كرد.

وي اظهار كرد: اميدواريم با پايدار ش��دن ش��رايط 
بورس و بازگشت اعتماد بيشتر مردم به بازار سرمايه 
شاهد رشد و توسعه مسكن كشور با استفاده از توان 

بازار سرمايه باشيم.
رييس كميس��يون عمران مجلس خاطرنش��ان 
كرد: خوشبختانه در كش��ور با كمبود سيمان و 
فوالد مواجه نيس��تيم بلكه دو براب��ر نياز داخل 
كش��ور توليد و صادر مي كني��م. به گفته رضايي 
كوچ��ي؛ ظرفيت داخل كش��ور جوابگو اس��ت 
به طوري كه اگر ساخت مسكن را به يك ميليون 
واحد در سال برسانيم، دور از ذهن نيست اما بايد 

بخش مسكن را مديريت شده پيش برد.

 روند رو به باالي 
بورس هاي جهاني

باقي ماندن رشد اقتصادي در سطح باال مي تواند 
كار بانك ه��اي مركزي را ب��راي مقابل��ه با تورم 
راحت تر كند. افزايش س��ريع قيمت ها به ويژه در 
بخش مس��كن باعث نگراني سياس��ت گذاران و 
فعاالن بازارهاي مالي شده اس��ت. پس از انتشار 
خبر ركوردشكني قيمت مسكن در انگليس، حاال 
در امريكا نيز ميشل بومان، مدير بانك مركزي اين 
كشور با ابراز نگراني نسبت به افزايش مداوم قيمت 
مسكن گفته است با پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه 
در بخش مسكن، تورم مي تواند سركش تر و مهار 
آن سخت تر شود. وي بابيان اينكه شاهد اختالالت 
كم سابقه اي در بخش مس��كن هستيم افزود: در 
كوتاه م��دت انتظار دارم رون��د قيمت ها كماكان 
صعودي باش��د. تا پاي��ان اكتبر، ت��ورم انتظاري 
فعاالن اقتصادي امريكا ب��ا افزايش 0.4 درصدي 
نس��بت به ماه قبل به 5.7 درصد رس��يد. افزايش 
انتظارات براي باال ماندن تورم به كاهش اطمينان 

مصرف كنندگان منجر خواهد شد.
دن اسپايسر، تحليلگر بازار سرمايه در موسسه اي ان 
زد گفت: سه ماهه سوم سال داراي جنبه هاي مثبت 
و جنبه هاي منفي بود و ما شاهد بوديم شركت هاي 
بزرگ شاخص اس اند پي 500 يك رشد متوسط 1۳ 
درصدي را در درآمد خود به نسبت فصل قبل ثبت 
كردند. از طرف ديگر ريسك هاي موجود بر سر راه 
بازار ازجمله تورم و اخالل در زنجيره تأمين طي اين 
مدت نه تنها كمتر نشده اند بلكه بيشتر هم شده اند.

در بورس امريكا و وال اس��تريت همه ش��اخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه هر س��ه شاخص اصلي 
بورس��ي در س��طح باالتري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 
0.1۶ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۳۶ هزار و 144.1۳ واحد بسته شد. شاخص »اس اند 
پي 500« با 0.52 درصد صعود تا سطح 4707.11 
واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا 
يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.7۶ درصد افزايش در 

سطح 15 هزار و 97۳.8۶ واحدي بسته شد.
در معام��الت بازاره��اي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.۳4 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح 7۳2۶.97 واحد بسته 
شد. ش��اخص »دكس ۳0« بورس فرانكفورت در 
آلمان با صعود 0.۶1 درصدي و ايستادن در سطح 
1۶ هزار و 247.87 واحدي به كار خود خاتمه داد و 
شاخص »كك 40« بورس پاريس با پيشروي 0.۳2 
درصدي در س��طح 7152.۶0 واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص »ايبكس ۳5« 0.۶1 درصد پايين 

رفت و به 9040.20 واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با افزايش 0.11 درصدي تا 
سطح 29 هزار و 808.12 واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.27 درصد باال 
رفت و در سطح 25 هزار و 71۳.78 واحد بسته شد.

در چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« صعود 
0.12 درصدي را تجربه كرد و در سطح 488۳.22 
واحد بسته شد. در اس��تراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.۶7 درصد 
كاهش و ايستادن در سطح 7420.11 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

شاخص كل بورس در آخرين روز معامالتي خود 0.15 درصد رشد داشت

امير هاموني، مديرعامل فرابورس:

بي اعتمادي؛ پاشنه آشيل  بازار

نجات اقتصاد با حذف قيمت گذاري دستوري
امير هاموني مديرعامل فرابورس ب��ا بيان »خطرها و 
خطاهاي اقتصاد كنترلي بر همگان محرز و مشهود است 
اما نمي توان ادعا كرد كه بايد قيمت گذاري دستوري را 
در س��يمان، خودرو، فوالد و... حذف كرد اما زماني كه 
نوبت به نرخ سود در اقتصاد مي رسد، برخي فعاالن بازار 
معترض شوند كه دولت بايد نرخ  سود را كنترل كند يا 
اوراق با فالن ميزان سود بفروشد يا نفروشد.« در بررسي 
و ريشه يابي تورم باال در اقتصاد كشور گفت: بي ترديد از 
آفت هاي اقتصاد امروز كشور، قيمت گذاري دستوري 
است. به همين دليل كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار نيز پس از بررسي هاي الزم به اين نتيجه رسيده 
كه قيمت گذاري دس��توري و تسعيرها جايز نيست، 
زيرا اين نوع برخورد با توليد به بخش بزرگي از اقتصاد 
كشور آسيب مي زند. وي با اشاره به اينكه نرخ سود در 
بازارها يك متغير درون زاس��ت، افزود: وقتي سخن از 
حذف قيمت گذاري دس��توري مي شود بايد اين نكته 
را نيز مدنظر قرارداد كه نرخ سود هم بايد مانند قيمت 
محصوالت و كاالها، در بازار و به صورت غيردس��توري 
تعيين ش��ود. هاموني با تأكيد بر اينكه عالوه بر كاالها 
بايد در حوزه نيروي كار، كارگر و به طوركلي مغز افزار نيز 
سايه قيمت گذاري هاي دستوري و تكليفي چه به صورت 
نزولي چه به صورت صعودي حذف شود، گفت: هرچند 
در اين رابطه برخي نهادها و دستگاه ها برنامه هايي دارند 
اما در بحث كالن اقتصاد اين برنامه ها باهم ناسازگار و 
متناقض  هستند. مديرعامل فرابورس با اشاره به اينكه 
بسياري از طرح هاي اقتصادي براي رفع مشكالت كنوني 

شكست خورده هستند، در خصوص راه حل نهايي نجات 
اقتصاد كش��ور و خروج از شرايط فعلي تصريح كرد: در 
شرايط امروز كه اقتصاد كشور در پيچ تاريخي مهمي قرار 
دارد، حضور مردم در بازار سرمايه مي تواند همه مشكالت 
اين طرح هاي شكست خورده را برطرف كند. هاموني در 
توضيح بيشتر اين موضوع تأكيد كرد: زماني كه مردم 
سهامدار شركت هاي بزرگ كش��ور باشند، از افزايش 
قيمت ها نگران نمي شوند و اين رمزي است كه مي تواند 
بازار سرمايه ايران را از زيرخاكستر معضالت اقتصادي 
بيرون آورد. وي با اشاره به اينكه برخي نهادها و دستگاه ها 

قصد دارند قيمت كاالها را كاه��ش دهند، گفت: اين 
موضوع اتفاق خوبي است اما از سوي ديگر به اين موضوع 
توجه نمي ش��ود كه وزارت اقتصاد و تيم اقتصادي اين 
مجموعه در تالش هستند منافع سهامداران شركت هاي 
اين گروه ها را حفظ كنند، اما سركوب قيمت محصوالت، 
نرخ سهام آنها را متأثر كرده و باعث نارضايتي سهامداران 
مي شود. به گفته مديرعامل فرابورس نمي توان هم زمان 
نرخ محصول��ي را كنترل كرد اما انتظار داش��ت اين 
موضوع اثري در قيمت سهام آن شركت نداشته باشد. 

اقتصاد ايران سال هاست با اين عارضه درگير است.

   تصوري غلط از چسبندگي تورم به دالر
وي در ادامه به دغدغه جامعه سهامداري در خصوص نوسان 
نرخ دالر اشاره كرد و گفت: تصور چسبندگي تورم به نرخ 
دالر از نگاه هاي غلطي است كه در اقتصاد كشور حاكم شده 
اما برخالف اين تصور، گراني و تورم است كه به دالر سيگنال 
حركت صعودي مي دهد. هاموني با اشاره به اينكه فرمول 
تعيين ن��رخ دالر يك فرمول درون زاس��ت، گفت: درواقع 
ميزان تورم كشور، منهاي تورم كشورهايي كه بيشترين 
تراز پرداخت ها را با آنان داريم، منجر به پايين آمدن ارزش 
ريال يا گران شدن قيمت دالر مي شود و هرگونه مداخله 
در اين فرمول صحيح منجر به ايجاد رانت و فساد براي يك 
عده اي خواهد شد، بر همين اساس به جاي كنترل اسمي 
دالر بايد تورم را مهار ك��رد و براي كنترل تورم بايد ريال را 
مديريت و اين مسير را با همين فرمان به جلو هدايت كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه كسري بودجه ريشه اصلي مشكالت 
فعلي اقتصاد كشور است، گفت: به جاي اينكه قيمت دالر 
به صورت دستوري تعيين شود، بايد به ريشه آن يعني تورم 
توجه كرد، براي تورم نيز بايد ريال را كنترل كرد و براي كنترل 
ريال هم الزم است، ريش��ه اين مشكل كه كسري بودجه 
است، برطرف شود. هاموني در پايان اين گفت وگو با اشاره به 
اينكه كسري بودجه از سمت دولت به بانك مركزي تحميل 
مي شود تا در پي آن اقدام به چاپ پول كند و اين رابطه يك 
پيشينه پنجاه ساله دارد، افزود: براي مديريت اين موضوع بايد 
درآمدهاي دولت را افزايش يا هزينه هاي آن را كاهش داد و 
هر طرحي كه به افزايش درآمدها يا كاهش هزينه ها كمك 
كند بايد به عنوان اولويت اصلي دولت، موردتوجه قرار گيرد.



گروه راه و شهرسازي |
 در حالي كه فردا ثبت نام در طرح مسكن دولتي موسوم 
به ساخت يك ميليون مسكن در يك سال، يك ماهه 
مي شود، همچنان بحث بر سر ابعاد اقتصادي و تورمي 
اين طرح در محافل كارشناسي و رسانه اي ادامه دارد. 
در همين حال، طي يك ماهه گذشته مسووالن وزارت 
راه و شهرس��ازي بارها اع��ام كرده اند ك��ه با »هدف 
انتقال تكنولوژي هاي مدرن س��اخت و ساز« با برخي 
از كش��ورهاي خارجي از جمله چين در حال مذاكره 
هستند تا مدل ساخت و ساز در ازاي »نفت« را عملياتي 
كنند. اين شيوه اما افزون بر، نگراني انبوه سازان داخلي 
در ناديده گرفتن توان شركت ها و پيمانكاران داخلي، 
منتقدان ديگري هم دارد. كارشناسان اقتصادي كه با 
متر و معيارهاي علمي و آماري ت��اش دارند تا دولت 
را متوجه بروز پيامدهاي منفي طرح مس��كن دولتي 
بكنند. به اعتقاد اين دسته از كارشناسان، اساسا تهاتر 
نفت به زيان اقتصاد ملي است. در عين حال، اين تهاتر 
احتمالي 4 حالت يا سناريو مي تواند داشته باشد كه هر 
4 سناريو به سود منافع ملي نيست. در اين حال، گروهي 
از كارشناسان همچنان معتقد به تورم زا بودن اجراي اين 
طرح هستند و استدالل هاي قابل تاملي را اقامه مي كنند. 
به باور اين كارشناسان، وضعيت اقتصاد ايران شبيه هيچ 
يك از كش��ورها به غير از ونزوئا نيست كه بخواهيم از 
لحاظ اقتصادي، مشكل مسكن را مقايسه كنيم. مشكل 
مسكن جزئي از مشكل »اقتصاد« محسوب مي شود. 
بنابراين تا زماني كه كس��ب و كار و اشتغال بهبود پيدا 
نكند و رشد اقتصاد مثبت نشود و درآمد خانوار باال نرود، 

مشكل مسكن در كشورمان ادامه دارد.

    تهاتر نفت به ضرر اقتصاد ملي است
فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن درباره تهاتر 
نفت با مسكن اظهار كرد: ظاهراً همچنان بحث تهاتر 
نفت با ساخت مسكن گرم مانده است و هر از چندگاهي 
از وزارت راه و شهرسازي خبرهايي در اين خصوص به 
گوش مي رسد و حتي عنوان مي شود كه قيمت ساخت 
چيني ها كمتر از سازندگان بومي است. اگرچه معتقدم 
تهاتر نفت در برابر هر كااليي به ضرر اقتصاد ملي است و 
بهتر آن است كه تهاتر نفت منجر به توسعه زيرساخت ها 
يا رش��د فناوري در كشور ش��ود، با اين حال در تهاتر 
نفت در برابر مسكن مهم تر از آنكه طرف مقابل هزينه 
ساخت را با ما چگونه محاسبه مي كند، نحوه محاسبه 
قيمت نفت از س��وي ماست. اگر ما فرضا قيمت نفت را 
۲۰ درصد پايين تر بدهيم و آنها هزينه ساخت مسكن 
را ۱۰ درصد كمتر محاسبه كنند معلوم است كه طرف 
مقابل سود كرده اس��ت نه ما. وي در گفت وگو با مهر با 
بيان اينكه هزينه ساخت مسكن در كشور باالست گفت: 
ضروري است بررسي شود فرآيند فني و اجرايي تهاتر 
نفت در مقابل مسكن چگونه خواهد بود، نحوه انتقال 
منابع ارزي به داخل كشور چگونه شكل خواهد گرفت 
و آيا اين امر در عالم واقع ممكن خواهد بود يا خير؟ عمده 
هزينه ساخت مسكن ]به غير از هزينه تامين زمين[ از دو 
بخش هزينه مصالح ساختماني و هزينه نيروي انساني 
شكل گرفته اس��ت؛ حال س��وال اين است كه فرآيند 
اجرايي تهاتر نفت با مسكن در چه حاالتي ممكن است؟

   ۴  حالت متصور براي تهاتر نفت
 با ساختمان سازي

وي خاطرنشان كرد: 4 حالت در تهاتر نفت با ساخت و 
ساز قابل تصور اس��ت: در حالت اول، پيمانكار ارز مورد 
نياز را وارد كشور كرده و در كشور تبديل به ريال كند؛ 
اما سوالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر اين امكان 
وجود دارد، چرا صادرات نفت از اين طريق صورت نگيرد 
تا نه تنها در يك قرارداد اجباري كه با اختيار كامل اقدام 
به توس��عه كرد؟ كارش��ناس اقتصادي درباره دومين 
مس��ير متصور پيش روي تهاتر نفت با ساخت مسكن 
تصريح كرد: در حالت دوم، پيمان��كار، ما به ازاي نفت 
وارداتي خود مصالح س��اختماني وارد كش��ور كند كه 
ضمن تعطيلي كارخانجات داخلي هزينه ساخت را به 

علت افزايش هزينه حمل و نقل بيش��تر خواهد كرد و 
عقاني نخواهد بود. وي افزود: در حالت سوم، پيمانكار، 
كاالهاي وارداتي ديگر وارد كش��ور كند و با تبديل آن 
به ريال در كشور امكان تأمين مصالح و ساخت فراهم 
شود. اين روش عاوه بر افزايش واردات با توجه به حجم 
نقدينگي ثابت در كشور منابع جديدي براي تأمين مالي 
خلق نخواهد كرد. بيضايي يادآور شد: پرده چهارم به اين 
صورت است كه پيمانكار همان گونه كه نفت دريافت 
كرده است، با تأمين كنندگان سيمان و فوالد )مثًا در 
تركيه يا چين( تسويه خواهد كرد. به نظر مي رسد اين 
روش، گون��ه ديگري از خروج ارز از كش��ور خواهد بود 
و برعكس روش ه��اي صادراتي كه افراد ضمانت هايي 
مبني بر تعهد ورود ارز به كش��ور دارن��د در اين روش 
چنين تعهدي نخواهند داشت. وي بيان كرد: اگرچه 
روش چهارم احتماليِ  تهاتر نفت با ساخت و ساز، با 
توجه به سهولت تأمين ارز در كشور مبدأ، از جذابيت 
نس��بي نيز برخوردار خواهد بود، اما مانع پيش روي 
آن مش��كات ناشي از خروج ارز از كشورهايي مانند 
تركيه و چين به كشور ثالث ديگر خواهد بود كه اين 
روش به خاطر جذابيت هايي كه نسبت به روش هاي 
ديگر دارد احتمااًل با استقبال بيشتري مواجه مي شود 
اما به خروج راحت دارايي از كشور منجر خواهد شد.

    هيچ كدام از ۴ سناريو 
به سود منافع ملي نيست

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: به نظر مي رسد 
هيچ يك از مس��يرهاي فوق نتوان��د منافع ملي در 
حوزه اقتصاد را فراهم كند و ضروري است نهادهاي 
باالدستي در اين حوزه فعال تر وارد شوند تا جلوي 

خسارت بيشتر به اقتصاد كشور گرفته شود.

      طرح مسكني دولت به بازار كمكي نمي كند
در همين رابطه، فردين يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن 
نيز با تاكيد بر اينكه اجراي طرح مس��كن نهضت ملي به 
بازار مس��كن كمك نمي كند، گفت: در حال حاضر بايد 

ديد طرح قبلي مس��كن ملي تا چه حد موفق بوده و چه 
كمكي به بازار مس��كن كرده اس��ت. طبق گزارش هاي 
رس��مي از 4۰۰ هزار واحد مسكن ملي كمتر از ۲۰ هزار 
واحد افتتاح ش��ده و اين آمار و ارقام خود نش��ان دهنده 
واقعيت اين طرح ها است. وي در گفت وگو با ايلنا تاكيد 
كرد: براي مسكن ملي تقاضايي وجود نداشت چون مردم 
پولي نداش��تند. هر چند براي طرح نهضت ملي مسكن 
آورده ۲۰ ميلي��ون توماني و تس��هيات 45۰ ميليون 
توماني در نظر گرفته اند اما اقساط آن بيش از 6 ميليون 
تومان است و بايد پرسيد كدام يك از خانوار دهك هاي 
كم درآمد مي توانند چنين اقساط سنگيني را بپردازند؟ 
يزداني با اشاره به جمعيت ثبت نام كنندگان نهضت ملي 
مسكن اظهار كرد: هر چند كه يك ميليون نفر براي اين 
طرح ثبت نام كردند اما طرح هنوز به مرحله پرداخت پول 
نرسيده كه ميزان ريزش ها مشخص شود. وي با بيان اينكه 
پرداخت اقساط براساس درآمد خانوار يك چيزي شبيه 
به شوخي است، ادامه داد: مخاطب اين طرح دهك هاي 
كم درآمد هستند اگر قرار بر اين باشد كه براساس درآمد 
بخواهند اقساط وام 45۰ ميليون توماني را بپردازند، 

بازپرداخت چيزي حدود 4۰ سال زمان مي برد. 
 

    تامين مالي از محل رشد مازاد اقتصاد 
اين كارشناس اقتصاد مسكن درباره تامين منابع مالي 
اين طرح تاكيد كرد: ب��راي اجراي اين طرح و تامين 
منابع مالي آن بايد يك رشد اقتصادي مازادي ايجاد 
شود اما در حال حاضر منابع مازادي وجود ندارد مگر 
اينكه يك خط اعتباري از بانك مركزي در نظر بگيرند 
تا تسهيات پرداخت شود. يزداني با اشاره الزام بانك ها 
به پرداخت تس��هيات 36۰ هزار ميليارد توماني به 
بخش مسكن گفت: هر چند كه پرداخت اين ميزان 
تسهيات به بانك ها اجبار شده اما آيا بانك ها منابعي 
براي پرداخت اين تسهيات دارند؟ بانك ها اگر مجبور 
به پرداخت اين ميزان تسهيات باشند، به طور قطع 
سقف پرداخت تسهيات به ساير كسب و كار را كاهش 
مي دهند و اين بخش از اقتصاد با مشكل تامين منابع 

مالي مواجه مي ش��ود.  وي تاكي��د كرد: نهضت ملي 
مسكن در خوشبينانه ترين حالت تا دو ميليون واحد 

كلنگ زني و بعد از 8 سال تحويل مي شود. 

    هشدار درباره تورمي بودن طرح دولت
يزداني با تاكيد بر اينكه ش��رايط مسكن نهضت ملي 
بس��يار بدتر از مس��كن مهر اس��ت، گفت: بايد توجه 
داشته باشيم كه مسكن مهر در دوران پرپولي دولت 
به اجرا رسيد اما امروز دولت پولي براي اجراي چنين 
طرح هايي ندارد. نكته بسيار مهم پرداخت يارانه سود به 
بانك ها است كه هزينه اين يارانه براي دولت سر به فلك 
مي كشد و همين عامل باعث تشديد افزايش نرخ تورم 
خواهد شد و اين داستان همچنان ادامه دار خواهد بود. 

    به غير از ونزوئال 
هيچ كشوري شبيه ايران نيست

وي درباره كشورهايي كه شبيه اقتصاد ايران هستند و 
توانسته اند مشكل مس��كن را حل كنند، گفت: در حال 
حاضر هيچ كشوري به غير از ونزوئا اقتصادي شبيه به 
ايران ندارد كه بخواهيم از لحاظ اقتصادي مشكل مسكن 
را مقايس��ه كنيم. اما مشكل مس��كن جزئي از مشكل 
اقتصاد محسوب مي شود. بنابراين تا زماني كه كسب و 
كار و اشتغال بهبود پيدا نكند و رشد اقتصاد مثبت نشود 
و درآمد خانوار باال نرود، مش��كل مسكن در كشورمان 
ادامه دارد. اين كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 
البته سهم مسكن به داليلي در سبد هزينه خانوار به طور 
چش��م گيري افزايش نيافته ، ادامه داد: سهم مسكن در 
سبد خانوار چيزي حدود 35 تا 36 درصد و سهم آن خيلي 
باال نرفته چراكه آنقدر تورم در ساير بخش ها افزايش يافته 
كه اولويت مردم در حال حاضر تامين خوراك است و با 
كاهش درآمد به سرپناه حداقلي روي آورده اند و هر سال 
به سمت مسكن ارزان تر مي روند تا سهم مسكن در سبد 
خانوار باالتر نرود. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه امروز 
در شهرهاي بزرگ با بحران مسكن مواجه هستيم و در 
شهرهاي كوچك تر مساله مسكن هنوز حاد نشده است.
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مديريت دوگانه
در حوزه تاكسي هاي اينترنتي

مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور گفت: در حوزه تاكسي هاي اينترنتي با 
مديريت دوگانه مواجه هستيم بخشي از كار با مجموعه 
وزرات صنع��ت، معدن، تج��ارت و اتحاديه كس��ب و 
كارهاي مجازي كه پروانه فعاليت ش��ركت ها را صادر 
مي كنند و بخشي هم به واسطه انجام كار حمل ونقل 
بر عهده شهرداري هاس��ت. به گزارش ايسنا، ضامني 
در م��ورد مرجع تعيين كرايه تاكس��ي هاي اينترنتي 
گفت: قيمت گذاري تاكس��ي هاي اينترنتي براساس 
شاخص هايي نظير ترافيك، زمان سفر، ميزان عرضه 
و تقاضاي مس��افر، نرخ پويا دارد و در فرمول گذاري به 
صورت هوشمند محاسبه مي شود و اين قيمت گذاري 
مانند تاكسي ها و آژانس ها در مرجعي مصوب نمي شود. 
وي افزود: تاكسي هاي اينترنتي پديده هاي نوظهور در 
دنيا هستند كه چالش هايي را در كشورهاي مختلف 
ايجاد كردند و فعاليت اين تاكسي ها فعاليت چندوجهي 
مي باشد كه ضروري است در سازمان صمت يا اتحاديه 
كس��ب وكارهاي مجازي كه مجوز اپليكيشن را صادر 
مي كنند به عنوان مرجع، چارچوب تعيين تعرفه ها را 
تصويب كنند. ضامني با بيان اينكه به دليل خأل قانوني 
متاسفانه شوراي شهر نمي تواند در اين مورد ورود كند 
گفت: با اصاح قوانين و با توجه به اينكه در ماده ۹ قانون 
مديريت حمل و نقل سوخت به اين موضوع پرداخته شده 
و مديريت شهر به عهده شهرداري ها قرار گرفته مي توان 
امكان��ات الزم را براي نظارت عاليه ش��هرداري فراهم 
كرد. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور 
ادامه داد: در همه جاي دنيا حمل و نقل اصلي ترين كار 
شهرداري ها است و بايد اين موارد به شهرداري ها سپرده 
شود تا دوگانگي مديريت نداشته باشيم. وي افزود: در 
حال حاضر تاكسي هاي اينترنتي در حوزه قيمت گذاري 
زير مجموعه اتحاديه كسب و كارهاي مجازي هستند و 
اتحاديه بايد قيمت گذاري تاكسي هاي اينترنتي را تعيين 
و بر آن نظارت كند. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور با بيان اينكه قيمت تاكسي هاي اينترنتي 
بر اس��اس فرمول پويا با توجه به عرضه و تقاضا افزايش 
مي يابد، در مدتي كه سوخت گيري با كارت هوشمند 
سوخت قطع شده بود به دليل افزايش تقاضا و كاهش 
خودرو افزايش قيمت شديد داشت به طوري كه در كشور 
۲۰ درصد و در تهران 8۰ درصد افزايش قيمت داشتند. 
وي با بي��ان اينكه فرآيند قيمت گ��ذاري آژانس ها در 
سطح كشور زيرنظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت 
مي گيرد گفت: در حال حاضر در سطح كشور ۲8۰ هزار 
آژانس وجود دارد كه از اين تعداد 6۰ هزار آژانس زيرنظر 
ش��هرداري فعاليت مي كنند و قيمت گذاري براي اين 
آژانس در شوراي شهر مصوب و اباغ مي شود. ضامني 
كه در يك برنامه راديويي سخن مي گفت، با اشاره به 
توافقنامه شهرداري تهران با تاكسي هاي اينترنتي 
گفت: طبق توافقنامه شهرداري تهران با شركت هاي 
تاكسي اينترنتي، تاكسي هاي اينترنتي موظف هستند 
چنانچه رقم كرايه ش��ان از نرخ مصوب تاكسي هاي 

تلفني شهر باالتر بود، به مسافر اعام كنند.

توليد روزانه ۵۰۰ تن  زباله
در پايتخت

علي عطايي، مديركل خدمات ش��هري ش��هرداري 
تهران با توضيح درباره حوضچه آرامش س��ياب در 
منطقه صالح آباد، گفت: بخش��ي از آب هاي سطحي 
ش��هر تهران در اين مح��ل جمع آوري مي ش��ود. به 
گزارش مهر، عطايي در جريان بازديد از طرح اليروبي 
كانالها و انهار پايتخت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مجموعاً 53۰ كيلومتر مسيل با ۱۰ هزار كيلومتر انهار 
در تهران وجود دارد كه شبانه روز اليروبي مي شوند تا 
از مشكات سيابي در زمان بارش ها جلوگيري شود. 
وي افزود: جنوبي ترين سطح شهر ۹۰۰ متر است كه 
اين تفاوت سطح در ش��هر مي تواند مشكات زيادي 
ازجمله جاري ش��دن سيل و س��ياب را ايجاد كند. 
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران با توضيح 
درباره حوضچه آرامش سياب در منطقه صالح آباد 
عنوان كرد: بخشي از آب هاي سطحي شهر تهران در 
اين محل جمع آوري مي شود و به مركز دفع زباله منتقل 
و آب آن نيز به رودخانه كن سرازير مي شود. عطايي ادامه 
داد: در شرق تهران نيز تمامي بارش ها در مسيل ها و 
كانال هاي دشت ورامين سرازير مي ش��ود. اصواًل در 
شهرها به دليل گرفتگي كانال ها سياب ايجاد مي شود 
كه به واسطه پسماندها و دورريزها است. وي ابراز داشت: 
در بارش هاي اخير پايتخت نيز ۱۰ هزار نيرو براي انجام 
اليروبي ها و اقدامات الزم براي پيشگيري از سياب ها 
فعاليت مي كردند. مديركل خدمات شهري شهرداري 
تهران عنوان كرد: درخواست ما از كسبه زباله ساز اين 
است كه پسماند خود را در محل مشخصي تخليه كنند. 
عطايي با اشاره بر ميزان زباله روزانه شهر تهران بيان كرد: 
حداقل 8۰ كاميون در سطح روز زباله هاي پايتخت رو 

تخليه مي كنند كه برابر با حدوداً 5۰۰ تن زباله است.

معاون شهردار تهران:
تعديل نيرو نداريم

لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه 
انس��اني و امور ش��ورا ش��هرداري تهران گفت: در 
ش��هرداري كارهاي زمين مانده زيادي است و بايد 
زمينه انگيزشي كاركنان را فراهم كنيم تا خود نيروها 
بتوانند كارها را انجام دهند. اگر كارهاي زمين مانده را 
انجام دهيم، نيرو كم هم داريم. فروزنده در گفت وگو با 
ايلنا در پاسخ به سوالي درباره برنامه شهرداري براي 
تعديل نيروي مازاد در ش��هرداري تهران گفت: در 
شهرداري به هيچ وجه تعديل نيرو نداريم. بحثي كه 
داريم ساماندهي نيروها و استفاده از ظرفيت ها است. 
فروزنده تاكيد كرد: در شهرداري كارهاي زمين مانده 
زيادي است و بايد زمينه انگيزشي كاركنان را فراهم 
كنيم تا خود نيروها بتوانند كارها را انجام دهند. اگر 
كارهاي زمين مانده را انجام دهيم، نيرو كم هم داريم.

رشد ۶۴ درصدي پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران

مجموع پروازهاي عبوري از آسمان ايران از ابتداي امسال 
تا پايان مهرماه به 8۰ هزار و ۹۹4 پرواز رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه پارسال رشد 64.3 درصدي را نشان مي دهد. 
به گزارش ايرنا، هشتم آبان ماه امسال سرپرست سازمان 
هواپيمايي كشوري از عدم تمديد هشدار ريسك پذير 
بودن فضاي آسمان ايران توسط آژانس ايمني هوانوردي 
اتحاديه اروپا خب��رداد. ماجرا از اين قرار بود كه اتحاديه 
هوان��وردي اروپا در ژانويه س��ال ۲۰۲۰، اطاعيه اي را 
مبني بر محدوديت پروازي ش��ركت هاي اروپايي زير 
ارتف��اع ۲5 هزار پا در فضاي اي��ران صادر كرد كه تا 3۰ 
اكتب��ر ۲۰۲۱ )برابر با 8 آبان ماه ۱4۰۰( معتبر بود.  اما 
سازمان هواپيمايي كشوري در جهت رفع و حذف اين 
محدوديت، رايزني هايي توسط دفاتر تخصصي سازمان 
هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي با 
شركت هاي هواپيمايي اروپايي، سازمان هاي هواپيمايي 
كشورهاي منطقه و اروپا انجام داد كه منجر به رفع اين 
محدوديت توسط آژانس ايمني هوانوردي اروپايي براي 
ش��ركت هاي هواپيمايي اروپايي شد. عدم تمديد اين 
محدوديت، تاثير مثبتي در افزايش پروازهاي عبوري 
از آسمان كشور داشت. همزمان رفع محدوديت هاي 
پروازي به دليل كرونا نيز آمار پروازها در منطقه را افزايش 
داد ومنجر به انتخاب كريدورهاي هوايي در آسمان ايران 
براي رسيدن پروازهاي عربي به اروپا و پروازهاي اروپايي 
به آسيا شد.  بر پايه اين خبر در مهر ماه امسال ۱5 هزار و 
55 فقره پرواز عبوري از آسمان ايران ثبت شد كه نسبت 
به ماه قبل خود ۱۰ درصد و نس��بت به ماه قبل تر تا ۲۰ 
درصد افزايش دارد. اين شاخص در شهريور امسال ۱3 
هزار و 6۰۰ سورتي پرواز بود. مجموع پروازهاي عبوري 
از آسمان ايران در ۷ ماهه امسال 8۰ هزار و ۹۹4 سورتي 
پرواز ثبت ش��ده اس��ت. در حالي كه در مدت مشابه 
سال قبل )۷ ماهه ۱3۹۹( مجموع پروازهاي عبوري 
5۲ هزار و ۱۱۹ س��ورتي بوده است كه افزايش 64.3 
درصدي را نشان مي دهد. شاخص پروازهاي عبوري 
در خرداد امسال با پرواز 8 هزار هواپيما از آسمان كشور، 

كمترين ميزان پروازهاي عبوري را ثبت كرده است.

محدوديت هاي سختگيرانه 
براي سفر واكسينه نشده ها

مدي��ركل حمل ونقل مس��افر س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل ج��اده اي از اج��راي پروتكل هاي جديد 
كرونايي در سفرهاي جاده اي از ابتداي آذر ماه خبر داد 
و گفت: ارايه كارت واكسن براي همه مسافران الزامي 
خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، بر اساس جديدترين 
مصوبه اباغ  شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا از 
ابتداي آذر ماه پروتكل هاي جديد و سختگيرانه اي در 
حوزه هاي مختلف از جمله سفرهاي برون شهري به 
اجرا در خواهد آمد. داريوش باقر جوان در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا 
همگي بر جاي خود باقي است اما پروتكل هاي جديد 
و سختگيرانه تري به آن اضافه شده است كه از ابتداي 
آذر ماه اجرايي خواهد ش��د. به عنوان مثال به جاي 
فاصله گذاري فيزيكي كه قبا اجرا مي شد، به صورت 
هوش��مند اين كار را انجام مي دهي��م. وي افزود: بر 
اساس پروتكل هاي جديد، افرادي كه واكسن دريافت 
نكرده اند از ابتداي آذر ماه نمي توانند س��فر كنند و 
ممنوعيت ه��ا و محدوديت هاي س��ختگيرانه تري 
براي آنها اعمال خواهد شد. البته در اين ميان به اين 
نكته اشاره اي نشده كه حتما بايد هر دو دز واكسن 
را دريافت كرده باشند بلكه كافي است كارت واكسن 
داشته باشند. مديركل حمل ونقل مسافر سازمان 
راه��داري و حمل ونقل جاده اي ادام��ه داد: در اين 
شرايط اگر كسي نياز به سفر اجباري و ضروري داشت 
حتما بايد تست منفي PCR با مدت زمان كمتر از 
۷۲ س��اعت را ارايه دهد كه اين مساله عما سفر را 

براي واكسن نزده ها سخت و پرهزينه خواهد كرد.

دولت هند موظف است بندر 
جايگزين »موندراي« را اعالم كند

دبير انجمن كشتيراني با اشاره به مواضع فعال ترين بندر 
كانتينري هند نسبت به محموله هاي ايراني، گفت: 
اگر بندر موندرا اجازه پهلوگيري كش��تي هاي حامل 
محموله هاي ايران را ندهد، به طور قطع بنادر ديگري در 
كشور هند فعال هستند كه مي توانند جايگزين اين بندر 
شوند و دولت هند موظف است كه بنادر ديگري را براي 
پذيرش كشتي هاي حامل بار ايران را معرفي كند. طبق 
اطاعيه اپراتور بندر موندراي هند كه از فعال ترين بنادر 
كانتينري اين كشور محسوب مي شود، از روز سه شنبه 
ممنوعيت پذيرش محموله هاي متعلق به ايران در اين 
بندر به صورت رسمي آغاز شد. البته اين بندر از گذشته 
كشتي با مالكيت ايران يا پرچم ايران را نمي پذيرفت و از 
روز گذشته اين ممنوعيت و محدوديت جديد هم اضافه 
شد. مسعود پلمه، دبير انجمن كشتيراني و خدمات 
وابسته در گفت وگو با ايلنا درباره رايزني ها با اپراتور بندر 
موندراي براي لغو ممنوعيت پذيرش محموله متعلق به 
ايران در اين بندر مهم كانتينري اظهار كرد: هنوز هيچ 
اطاعي از اقدام اپراتور بندر موندرا نداريم و هيچ يك از 
فعاالن و تجار اين حوزه انعكاسي از وضعيت موجود به 
انجمن ارايه نداده اند. او با تاكيد بر اينكه اگر بندر موندرا 
اجازه پهلوگيري كش��تي هاي حامل محموله هاي 
ايران را ندهد، به طور قطع بنادر ديگري در كشور هند 
فعال هستند كه مي توانند جايگزين اين بندر شوند، 
افزود: دولت هند موظف است كه بنادر ديگري را براي 
پذيرش كش��تي هاي حامل بار ايران در نظر بگيرد و 
معرفي كند. وي با بيان اينكه در حال حاضر از تمام 
بنادر هند استفاده مي كنيم، گفت: محدوديتي در اين 
زمينه نداريم و فقط به واسطه محموله مواد مخدري 
كه مبدا آن افغانس��تان بوده و از مسير ايران به بندر 
موندراي رسيده، اپراتور اين بندر اطاعيه اي مبني 
بر اعمال محدودي��ت براي محموله هاي ايران صادر 
كرده اما هنوز اجرا شدن يا نشدن آن اطاعي نداريم.

حل بحران مسكن در گروي اشتغالزايي و رشد اقتصاد كشور است

فردين يزداني: هيچ كشوري به غير از ونزوئال، اقتصادي شبيه به ايران ندارد
كه بخواهيم از لحاظ اقتصادي مشكل مسكن را مقايسه كنيم

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اعالم كرد

تهاتر نفت با ساخت مسكن به زيان اقتصاد ملي

فرآيند طوالني صدور پروانه، يكي از موانع توليد مسكن
حميد صارمي، سرپرست معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري طوالني بودن زمان صدور پروانه را از موانع 
توليد در صنعت ساخت و س��از دانست وگفت: زمان 
صدور پروانه ساختماني بايد به كوتاه ترين زمان ممكن 
كاهش ياب��د. به گزارش فارس، صارم��ي در انتقاد به 
فرآيند طوالني صدور پروانه ساختماني در شهر تهران، 
گفت: در حال حاضر ميانگي��ن زمان صدور پروانه در 
ش��هر تهران 8۰ روز اس��ت، اين در حالي است كه بر 
اساس قانون، شهرداري ها مكلف هستند، ظرف مدت 
يك هفته پس از دريافت مدارك الزم و اخذ عوارض، 

نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند. 
البته اين مشكل صرفًا مختص به شهر تهران نيست 
و ميانگين زمان صدور پروانه در س��اير ش��هرهاي 

كشور نيز طوالني است.
صارمي با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهاي 
جهان، بيان كرد: مطالعات نشان مي دهد، زمان صرف 
شده براي صدور انواع مجوزهاي ساختماني در ساير 
كشورها كمتر از 3۰ روز است، به عنوان مثال، صدور 

مجوز ساختماني در استراليا به صورت كامًا مجازي 
و بدون نياز به مراجعه به شهرداري، ظرف كمتر از ۲۰ 
روز انجام مي شود. وي فرآيند طوالني صدور پروانه را 
يكي از مصاديق موانع توليد دانست و ادامه داد: امروز 
دريافت مجوز ساختماني به يك ماراتن نفسگير تبديل 
شده كه بخش زيادي از زمان و توان مالي شهروندان 
متقاضي ساخت و ساز را ضايع مي كند و اين موضوع، 
آسيب هاي زيادي از جمله ركود ساخت و ساز، بيكاري 
نيروي كار اين حوزه، خروج سرمايه از كشور، افزايش 
تمايل به ساخت و ساز غيرمجاز، شكل گيري فساد، كند 
شدن روند نوسازي بافت فرسوده و... را به دنبال دارد. 

صارمي تصريح كرد: يك��ي از اقداماتي كه تاكنون 
براي كاهش زمان و فرآيند بروكراسي صدور پروانه 
انجام ش��ده، سيس��تمي ش��دن اين فرآيند است 
اما متأس��فانه به دليل نبود زيرس��اخت هاي الزم، 
اين اقدام نيز نتوانس��ته به تس��ريع اين روند كمك 
كند، همچنين در جريان رس��يدگي به پرونده ها، 
فرآيندهاي تكراري زي��ادي وجود دارد و كاري كه 

مي تواند توس��ط يك كارشناس انجام شود، توسط 
چندين نفر انجام مي شود، ضمن اينكه شهروندان 
براي دريافت پروانه ساختماني بين شهرداري هاي 
مناطق و دفاتر خدمات الكترونيك شهري پاسكاري 
مي شوند و همين مساله دافعه اي در حوزه ساخت 

و ساز و نوسازي بافت فرسوده ايجاد كرده است. 
سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران با تأكيد بر اينكه زمان صدور پروانه ساختماني 
تنها به مديريت ش��هري مربوط نيس��ت و بخشي از 
طوالني شدن اين مسير مربوط به دريافت استعامات 
از سازمان هاي ديگر است، اظهار داشت: يكي از اين 
سازمان ها، نظام مهندسي اس��ت كه اغلب، دريافت 
استعامات ارجاعي به اين س��ازمان چند ماه طول 
مي كشد، همچنين انجام اس��تعام باغ بودن يا باغ 
نبودن ملك كه توس��ط كميس��يون م��اده ۷ انجام 

مي شود نيز ماه ها طول مي كشد.
 بايد توجه داش��ت كه طوالني شدن اين استعامات 
عاوه بر كند شدن فرآيند صدور پروانه، منجر به ايجاد 

فساد نيز مي شود. صارمي ادامه داد: مساله ديگري كه 
موجب كند شدن فرآيند صدور پروانه مي شود، برخط 
نبودن ارتباطات بين س��ازمان ها و نهادهاي ذيربط از 
جمله وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد 
و اماك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت 
گاز، برق و آب و... است كه در صورت برخط شدن اين 
ارتباطات، از اتاف زمان نه تنها براي صدور پروانه بلكه 

در ساير امور جلوگيري خواهد شد.
وي با اشاره به كاهش آمار صدور پروانه طي سال هاي 
اخير افزود: يكي از داليل كاهش رغبت به س��اخت و 
ساز همين زمان طوالني صدور پروانه است، بنابراين با 
توجه به اهميت موضوع و ضرورت رفع موانع توليد در 
صنعت ساختمان، درصدد هستيم با استفاده ازنتايج 
آسيب شناسي هايي كه تاكنون انجام شده و همچنين 
تعامل با س��ازمان هاي دخيل در اي��ن زمينه، فرآيند 
صدور پروانه را به كوتاه ترين زمان ممكن برس��انيم تا 
بدين ترتيب هم صنعت ساخت و ساز در پايتخت رونق 

گيرد و هم قفل نوسازي در محات فرسوده باز شود.

فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصاد مسكن: ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت 
و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پيمانكار ارز مورد نياز را وارد كشور 
كرده و در كشور تبديل به ريال كند؛ اما سوالي كه پيش مي آيد اين است 
كه اگر اين امكان وجود دارد، چرا صادرات نفت از اين طريق صورت نگيرد 
تا نه تنها در يك قرارداد اجباري كه با اختيار كامل اقدام به توسعه كرد؟

فردين يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن : براي مسكن ملي تقاضايي وجود 
نداشت چون مردم پولي نداشتند. هر چند براي طرح نهضت ملي مسكن 
آورده 20 ميليون توماني و تسهيالت ۴50 ميليون توماني در نظر گرفته اند 
اما اقساط آن بيش از 6 ميليون تومان است و بايد پرسيد كدام يك از خانوار 

دهك هاي كم درآمد مي توانند چنين اقساط سنگيني را بپردازند؟

برش



عضو اتحاديه كس��ب وكارهاي مجازي، در جلسه بررسي 
ط��رح صيانت اعالم كرد رويكرد ط��رح بايد به حمايت از 
كسب وكارهاي داخلي تغيير كند، در حالي كه اين طرح 
موجب مهاجرت نخبگان از كشور شده است. او همچنين 
در عين حمايت از پيام رسان هاي داخلي، عنوان كرد كه در 
مقابل با محدوديت و مسدوديت پيام رسان هاي خارجي 
كامال مخالف است و مسووالن بايد اجازه دهند مدل بازار و 
گوگل پلي شكل گيرد تا مردم، خود انتخاب كننده باشند. 
حال آنكه از زماني كه طرح صيانت بدون اقناع سازي مردم 
مطرح شده است، افراد و كسب وكارهاي آنالين نگران اين 
ماجرا بوده و به شدت موضوع مهاجرت افزايش يافته است 
و اگر نيروي انساني را از دست بدهيم، سرمايه اي در كشور 
نخواهيم داشت. هشتمين جلسه بررسي طرح صيانت در 
كميسيون ويژه، در حالي برگزار شد كه نمايندگان بخش 
خصوصي هم در اين جلسه شركت و درخصوص كليات 
طرح اظهارنظر كردند. در اين جلسه جالل رشيدي، عضو 
كميسيون مشترك با اشاره به موضوع عضويت بدون اطالع 
كاربران در پيام رسان هاي داخلي گفت: هيچ وقت بله را نصب 
نكردم اما افراد بسياري گفته اند كه در اين پيام رسان براي 
من پيام ارسال كرده اند. بنابراين بايستي شفاف شود كه 
چند درصد از آمار اعالم شده درباره تعداد كاربران عضويت 
اجباري بوده است؟ همچنين چه تعدادي باالحبار براي 
ارسال پيام هاي دولتي مجبور به استفاده از پيام رسان هاي 
داخلي شده اند. او با بيان اينكه مقايسه اپليكيشن هاي حوزه 
خريد و فروش كاال يا مسيرياب با شبكه هاي اجتماعي كار 
نادرستي است. ش��وراي عالي فضاي مجازي بايد ارزيابي 
كند كه چند ميليون كاربر ايراني حاضرند سختي و هزينه 
اس��تفاده از فيلترش��كن را بخرند تا از پيام رسان خارجي 
استفاده كنند. در مقابل، امير خوراكيان، نماينده مركز ملي 
فضاي مجازي، آماري از وضعيت پيام رس��ان هاي ايراني 
ارايه داد و گفت: براس��اس برآوردهاي ما با حذف كاربران 
مشترك، حدود ۲۰ ميليون كاربر يونيك در پيام رسان هاي 
داخلي حساب كاربري دارند كه حدود يك چهارم آنها جزو 
كاربران فعال ماهانه هستند. به عالوه اين پيام رسان ها در 
كشورهاي خارجي هم مخاطب دارند. اين آمار به تناسب 
وضعيتي كه در سرويس دهي پيام رسان ها داريم عدد قابل 
قبولي است. البته نسبت ترافيك مورداستفاده داخلي و 
خارجي، ۳۰ به ۷۰ است، زيرا برخي سرويس هاي خارجي 
استفاده گسترده اي دارند. وي ادامه داد: با راه اندازي مركز 
داده شهيدسليماني، امكانات زيرساختي مناسبي دراختيار 
پيام رسان ها قرار گرفته است. در حوزه قضايي نيز با كاهش 
مسووليت مديران پيام رسان ها، تفكيك وظايف كاربران و 
مديران و همچنين بحث رعايت حريم خصوصي كاربران 
شاهد اتفاقات خوبي در اين زمينه بوديم كه موجب افزايش 
اعتماد كاربران ش��ده است. س��رويس هاي ايراني به جز 
پيام رس��ان، ازجمله  VODها و پلتفرم هاي كتاب خوان 
ايراني، در ميان كش��ورهاي خارجي پرطرفدار هستند. 
كاربران خارجي اين پلتفرم ها در خاورميانه بيش��تر و در 
كشورهاي اروپايي و امريكا بسيار كمتر است. عضو مركز 
ملي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: تجربه ثابت كرده است 
هنگامي كه يك سرويس داخلي به خوبي فعاليت كرده و 
خدمات ارايه كند، با اس��تقبال مردم رو به رو خواهد شد. 
براي مثال سرويس هاي مسيرياب داخلي زماني فعاليت 

خود را آغاز كردند كه سرويس خارجي تقريبا كل بازار را 
قبضه كرده بود. اما با خدمات دهي خوب نسخه هاي داخلي 
و بدون فيلتر نسخه خارجي، آنها توانستند موفق شوند. 
ضمن اينكه همكاري بسيار خوبي در سطح حاكميت با اين 
دو سرويس انجام شد. خوراكيان درباره عضويت بي اختيار 
مردم و اجبار كارمندان دولت به استفاده از پيام رسان هاي 
ايراني توضيح داد: احتمال اينكه كسي بدون اختيار خودش 
در پيام رسان ها عضو شده باشد، بسيار كم است؛ زيرا از لحاظ 
فني به راحتي امكان پذير نيست. همچنين اين پلتفرم ها 
با مش��كالت ترافيكي شديد و س��رويس دهي نامطلوب 
مواجه اند و با توجه به محدوديت  در سرويس دهي، برخي 
از اين پيام رسان ها حتي عضوگيري جديد نداشتند تا ارايه 
خدماتش��ان به كاربران قديمي دچار مش��كل نشود. اگر 
هم چنين موضوعي هم صحت داشته باشد، تنها به زمان 
آغاز كار اين پلتفرم ها مربوط مي شود كه به دنبال جذب كاربر 
بودند. وي با اشاره به شرايط كنوني سرويس هاي ايراني طبق 
فرمايش رهبري براي حضور قدرتمند در فضاي مجازي 
كافي يا نياز به تعامل با پلتفرم ه��اي خارجي، بيان كرد: 
سياست ما خوداتكايي است، نه محدود و مسدودسازي، 
زي��را فضاي مجازي، فضاي تبادل اطالع��ات و ارتباطات 
است. قطعا نمي توان سرويس هاي خارجي و ارتباط جهاني 
را به كل قطع كرد و تصور نمي كنم ايده نمايندگان هم بر اين 
مبنا باشد، بلكه خواسته ما اين است كه سرويس هاي داخلي 
قابليت رفع نياز مردم مان را داشته باشند. گاهي سرويس 
خارجي ايران را محدود مي كند و اگر ما ازپيش سرويس 
داخلي مطلوبي ايجاد كنيم، لطم��ه نخواهيم خورد. 
ضمنا در زمينه تعامل بارها تالش كرديم؛ اما پلتفرم هاي 

خارجي به دليل تحريم ها با ما همكاري نكردند.

     مسووالن هم به جاي پيام رسان هاي داخلي 
به توييتر مي روند

درادامه افش��ين كاله��ي، رييس دفتر كس��ب وكارهاي 
دانش بنيان اتاق ايران، با اش��اره به چن��د مورد اظهار كرد 
به نظر مي رسد اطالعات نماينده مركز ملي فضاي مجازي 
دقيق نيس��ت و مجلس بايد اطالعات صحي��ح را مبناي 
تصميم گيري خود قرار دهد. او اضافه كرد حتي آمار ترافيك 
پيام رسان هاي ايراني از زبان امير خوراكيان نشان دهنده 
اين است كه عضويت مردم در اين پلتفرم ها اختياري نبوده 
است. به عالوه آمار نشان مي دهد كه تبادل اطالعات خاصي 
هم در پيام رسان هاي ايراني صورت نمي گيرد؛ حال آنكه 
آمار كاربران آنها چندميليوني عنوان ش��ده است و انتظار 
مي رود با چنين آماري شاهد مصرف ترافيك بسيار بيشتري 
ازسوي مردم باشيم. وي درادامه گفت: مهم ترين موضوع 
هم درخصوص پلتفرم ها، ظرفيت ديده شدن در آنها است. 
اگر اين پلتفرم ها ۲۰ ميليون كارب��ر دارند؛ پس چرا خود 
مسووالن براي ديده شدن سخنانشان به توئيتر مي روند؟ 
رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي 
مجازي، نيز با اشاره به اينكه اين نهاد بيش از ۳۰۰۰ عضو در 
كشور دارد و متولي ارايه مجوز به كسب و كارهاي مجازي 
اس��ت، اعالم كرد ب��ا كليات طرح صيانت مخالف اس��ت. 
الفت نس��ب با تأكيد بر اينكه دغدغه ها درخصوص فضاي 
مجازي قابل درك است و ولنگاري هم موردتأييد آنها نيست، 
گفت اين طرح راه به جايي نمي برد. رضا الفت نسب سخنانش 
را اين چنين ادامه داد: ما تجربه فيلتر تلگرام را در كش��ور 
داشتيم. آن اتفاق منجر شد تا اقشار كم سن و سال جامعه با 
فيلترشكن آشنا شوند. بعضي نماينده ها خودشان مي گويند 
طرح را نخوانده اند؛ اما ما آن را كامل خوانده ايم و به آن اشراف 

داريم. بااين حال، مي گوييم نبايد حساب ما مخالفان طرح 
با معاندان يكي شود! ما هم مثل شما دغدغه هايي داريم. ما 
همگي از پيام رسان داخلي حمايت مي كنيم؛ اما با محدود 
و مس��دود كردن مخالفيم. اجازه دهيد م��دل كافه بازار و 
گوگل  پلي درباره تمام پلتفرم ها در كش��ور جاري ش��ود. 
مالحظه مي كنيد كه همين جلسات را هم مردم از آپارات 
خيلي بيشتر از اينستاگرام تماشا مي كنند. الفت نسب اضافه 
كرد كه نمي داند آيا بازهم به جلسات بررسي طرح صيانت 
دعوت مي ش��ود يا خير؛ بااين حال خواستار تغيير رويكرد 
طرح صيانت از وضعيت كنوني به طرحي شد كه حمايت 
از كسب و كارهاي داخلي را مدنظر داشته باشد. او در همين 
زمينه اشاره كرد: تصور مي كنيد براي پلتفرم هاي بزرگ ما با 
اين همه مخاطب، دشوار است كه سرويس پيام رسان عرضه 
كنند؟ چرا اين كار را نمي توانند انجام دهند؟ چون همين 
حاال هم مشكالت حقوقي متعددي دارند. اگر اين مشكالت 
دست و پاگير براي كسب و كارهاي داخلي كم شود، مي توان 
خيلي كارها كرد؛ اما اگر نيروي انساني را از دست بدهيم، مثل 
جريان مهاجرت كه بعد از جنجال طرح صيانت شاهدش 
هستيم، ديگر همه چيز را از دست داده ايم. الفت نسب در 
پايان با اشاره به تحريم داخلي در كشور عليه كسب و كارهاي 
مجازي گفت كسب و كارهاي بزرگ ما حتي نمي توانند در 
تلويزيون  ملي تبليغ داشته باشند؛ پس چگونه مي توان انتظار 
داشت كه پلتفرم هاي خارجي بتوانند در ايران فعاليت كنند. 
رضا تقي پور، رييس كميسيون بررسي طرح صيانت، پس از 
سخنان رضا الفت نسب اعالم كرد كه فيلتر تلگرام ارتباطي 
به قانون فعلي ندارد و اين دو مورد بايد از هم تفكيك شوند. 
به عالوه، از اين قانون سال ها گذشته است و نمي توان آن را 

به طرحي منتسب كرد كه حتي هنوز تصويب نشده است.

دنياي فناورياخبار
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روند عرضه ويندوز ۱۱ 
مايكروسافت سرعت گرفت

مايكروسافت اعالم كرد به روند عرضه ويندوز ۱۱ 
س��رعت مي دهد و اين سيس��تم عامل را به شكل 
گسترده تر قابل دسترس مي كند. به گزارش ايسنا، 
كاربراني كه سيستم ش��ان با نسخه ۲۰۰۴ به بعد 
ويندوز ۱۰ كار مي كند و اخيرا به روزرساني خدمات 
را كه مايكروسافت در ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر 
كرد، نصب كرده اند مي توانند اكنون مستقيما به 
ويندوز ۱۱ ارتقاء پيدا كنند. براي كاربراني هم كه 
قصد دارند فعال براي مدتي همچنان از ويندوز ۱۰ 
استفاده كنند، مايكروسافت اعالم كرده عرضه به 
روزرساني نوامبر ۲۰۲۱ براي اين سيستم عامل را 
آغاز كرده است. مايكروسافت ويندوز ۱۰ را در سال 
۲۰۱۵ عرضه كرد كه طوالني ترين زمان حضور يك 
نس��خه ويندوز در بازار پيش از عرضه يك نسخه 
جديد محسوب مي شود. ويندوز ۱۰ محبوب ترين 
سيستم عامل رايانه شخصي در جهان بوده و ۱.۳ 
ميليارد دستگاه فعال ماهانه از اين نرم افزار استفاده 
مي كنند. مايكروسافت تا سال ۲۰۲۵ به پشتيباني 
از ويندوز ۱۰ ادامه مي دهد و اعالم كرده اگر رايانه 
ش��خصي كاربران نمي تواند وين��دوز ۱۱ را اجرا 
كند و آنها نمي خواهن��د رايانه جديدي خريداري 
كنند، مي توانند همچنان از ويندوز ۱۰ اس��تفاده 
كنند. مايكروس��افت مانند گذشته نصب ويندوز 
۱۱ را در دستگاهي كه الزامات سخت افزاري براي 
اجراي اين سيستم عامل ندارد، توصيه نمي كند اما 
كاربران مي توانند چنين ارتقايي را انجام دهند. با 
اين حال بايد به خاطر داش��ته باشند ممكن است 
نتوانند به روزرساني ها را در رايانه اي دريافت كنند 
كه پردازنده آن پش��تيباني نمي ش��ود. بر اساس 
گزارش انگجت، هنگامي كه مايكروسافت ويندوز 
۱۱ را در چهارم ماه اكتب��ر عرضه كرد، اعالم كرد 
ارتقاء به اين نرم افزار براي همه دستگاه هاي واجد 
ارتقاء تا اواس��ط سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. در 
رايانه هاي ش��خصي ويندوز ۱۰ ك��ه ويژگيهاي 
س��خت افزاري ض��روري براي اج��راي ويندوز 
۱۱ را دارن��د، قابلي��ت ويندوز آپدي��ت  به كاربر 
درب��اره قابل دس��ترس بودن اي��ن ارتقاء اطالع 
مي دهد. كاربران همچني��ن مي توانند به بخش 
 تنظيمات، سيس��تم و س��پس وين��دوز آپديت 
 مراجع��ه كرده و قابل دس��ترس ب��ودن ارتقا به 

ويندوز ۱۱ براي دستگاهشان را چك كنند.

ثبت شكايت تازه عليه فيس بوك 
به جرم گمراه كردن مردم

در اوهايو از متا )شركت مادر فيس بوك( شكايتي 
ثبت شده، زيرا اين پلتفرم درباره تاثير محصوالتش 
بر كودكان مردم را گمراه كرده است. به همين دليل 
اين شكايت خواستار ۱۰۰ ميليارد دالر غرامت شده 
است. به گزارش مهر به نقل از ورج، اين شكايت در 
۱۲ نوامبر سال جاري از سوي سيستم بازنشستگي 
كاركنان دولت��ي اوهايو )OPERS( ثبت ش��ده و 
خواهان غرامتي ۱۰۰ ميليارد دالري است. در اسناد 
موجود اشاره شده بين ۲۹ آوريل و ۲۱ اكتبر سال 
جاري فيس بوك و مديران ارشد آن با گمراه كردن 
مردم و فريب دادن س��هامداران درباره تاثيرهاي 
منف��ي محصوالت ش��ركت بر ك��ودكان، قوانين 
امنيتي فدرال را نقض كرده  اند. در بيانيه ديو يوست 
دادستان كل ايالت اوهايو آمده است: فيس بوك ادعا 
مي كند از كودكان ما محافظت مي كند و ترول  هاي 
مجازي را از بين مي برد اما در واقعيت اين ش��ركت 
با ايجاد ناراحتي و فريب درآمدزايي مي كند. او در 
ادامه توضيح داده بود پس از مجموعه مقاالت وال 
استريت ژورنال درباره فيس بوك، حقيقت آشكار 
ش��د. طبق اسنادي كه فرانس��يس هوگن افشاگر 
فيس بوك در اختيار وال استريت ژورنال قرار داده 
بود، تحقيقات داخلي فيس بوك نش��ان داده بود 
اينستاگرام احتمااًل براي سالمت ذهني نوجوانان 
به خصوص دختران خطرناك است. پس از انتشار 
گزارش، ارزش سهام فيس بوك كاهش يافت و در 
نتيجه سيستم بازنشستگي كارمندان دولتي اوهايو 
و ديگر س��رمايه  گذاران بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر 
ضرر كنند. طبق ش��كايت ثبت شده اين سيستم 
دارايي هايي به ارزش تقريبي ۱۲۵ ميليارد دالر را 
از جانب ۱.۱ ميليون اعضاي فعال، بازنشستگان و 
غيره مديريت مي كند. جو اوزبورن سخنگوي متا در 
بيانيه اي ايميلي به ورج اعالم كرده شكايت مذكور 
مجاز نيس��ت و اين شركت از خود دفاع مي كند. به 
گفته يوست ش��كايت عالوه بر درخواست غرامت 
۱۰۰ ميلي��ارد دالري، خواهان تغييراتي اس��ت تا 
مردم را درباره عملكردهاي داخلي خود گمراه نكند.

اختالل موقت در گوگل كلود 
اسنپ چت و اسپاتيفاي

تعدادي از اپليكيشن  هاي محبوب در امريكا مانند 
اسنپ چت، اسپاتيفاي و خدمات كلود گوگل به مدت 
كوتاهي از دسترس خارج شدند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، گوگل اعالم كرده مشكالت شبكه كلود 
اين شركت كه از سوي اسپاتيفاي، اسنپ چت، استي 
و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد، مدت كوتاهي 
پس از اينكه هزاران كاربر آن را از طريق وب سايت 
رديابي نقص فن��ي downdetector.com به 
اطالع گوگل رس��اندند، تا حدي حل شد. از جمله 
بخش هاي مختل شده خدمات كلود گوگل مي توان 
به كنس��ول كلود، موتور اداره كننده آن و نيز ابزار 
توس��عه دهندگان و برنامه نويسان اشاره كرد. بنابر 
اعالم اسپاتيفاي پس از گزارش بيش از ۵۰ هزار 
كاربر، اين شركت از برخي مشكالت در اين زمينه 
آگاه شده و در حال بررسي آنها است. شركت  هاي 
ديگر اس��تفاده كننده از خدمات كلود گوگل نيز 

اطالعيه هاي مشابهي منتشر كرده اند.

اينترنت 3G در سال ۲۰۲۲
در امريكا تعطيل مي شود

اپراتورهاي مخابراتي بزرگ امريكا در ۲۰۲۲ ميالدي 
سرويس هاي ۳G را قطع مي كنند. به گزارش مهر به نقل 
از نيوزويك، كميسيون فدرال ارتباطات بيانيه اي در ماه 
اكتبر منتشر و به كاربران موبايل هاي نسل سوم اينترنت 
بي س��يم توصيه كرد دستگاه هايش��ان را ارتقا دهند. 
اين هشدار در حالي اعالم ش��ده كه اپراتورهاي بزرگ 
موبايل در حال توسعه و گسترش اينترنت ۵G هستند 
و به زودي دستگاه هاي ۳G منسوخ مي شوند. كاربران 
موبايل هاي قديمي مانند آيف��ون ۵ احتمااًل به زودي 
توانايي ارسال پيام، استفاده از اينترنت يا حتي برقراري 
تماس صوتي را از دس��ت مي دهند. در حقيقت تاريخ 
انقضاي فناوري نس��ل اينترنت همراه در حال نزديك 
شده است و فرايند آن احتمااًل از اوايل ۲۰۲۲ ميالدي 
آغاز مي ش��ود. بس��ياري از كاربران ۳G از هم اكنون با 
اختالالتي در دستگاه هايشان روبرو هستند زيرا بسياري 
از ش��ركت ها فرايند گذر از اين فناوري را آغاز كرده اند. 
در ماه ژانويه ۲۰۲۲ افراد بيش��تري با اختالالت روبرو 
 AT&T ،مي شوند. از بين اپراتورهاي مخابراتي بزرگ
اعالم كرد شبكه ۳G را در فوريه ۲۰۲۲ ميالدي تعطيل 
مي كند. ورايزون در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ و تي موبايل در 
۳۱ مارس ۲۰۲۲ ميالدي اين سرويس را قطع مي كنند.

وضع جريمه براي كنترل
سلطه اپراتورهاي فروشگاه هاي اپ

كره جنوبي تصميم دارد در صورتيكه اپراتورهاي بزرگ 
فروشگاه هاي اپ مانند اپل و گوگل توسعه دهندگان 
اپ را مجبور به استفاده از سرويس هاي پرداختشان 
كنند، آنه��ا را جريمه كند. به گ��زارش مهر به نقل از 
 )KCC( رويترز، كميس��يون ارتباطات كره جنوبي
اعالم ك��رد در اين حالت، جريمه اي نقدي تا ۲ درصد 
درآمد ش��ركت در بازار اپ اين كش��ور وضع مي كند. 
همچنين طبق بيانيه اي كه اين رگوالتور صادر كرده، در 
صورتيكه اين اپراتورها در بررسي اپ ها يا حذف اپي از 
فروشگاه هايشان با تأخير عمل كنند، با جريمه اي نقدي 
تا يك درصد درآمد فروشگاه اپ در كره جنوبي روبرو 
مي شوند. اين كشور قانون كسب وكار ارتباطات را در 
ماه آگوست سال جاري اصالح كرد تا سلطه اپراتورهاي 
بزرگ فروشگاه هاي اپ بر بازار را كنترل كند و اجازه 
ندهد آنها براي خريدهاي داخل اپ از توسعه دهندگان 
 KCC نرم افزار كميسيون دريافت كنند. طبق اعالم
پيش بيني مي ش��ود پيش نويس قوانين��ي كه امروز 
مطرح ش��ده، پس از مش��اورات، در ماه مارس س��ال 
آينده ميالدي اجرايي ش��ود. پيش از اين نيز يكي از 
قانونگذاران كره اي به رويت��رز گفته بود اپل و گوگل 

تالشي براي پيروي از قوانين كره جنوبي نمي كنند.

سرقت اطالعات مقامات سابق 
افغانستان توسط هكرهاي پاكستاني

بررس��ي هاي فيس بوك نش��ان مي دهد هكرهايي از 
پاكستان با انتشار بدافزار در اين شبكه اجتماعي تالش 
كرده اند به اطالعات مقامات س��ابق افغانستان دست 
يابند. به گ��زارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين 
حمالت هك��ري در ايام حمله طالبان به اس��تان هاي 
مختلف افغانس��تان براي سلطه بر كل اين كشور روي 
داده و مشخص نيس��ت تا چه ميزان موفق بوده است. 
بنا بر اعالم فيس بوك، گروهي كه در ميان فعاالن حوزه 
امنيت س��ايبر به سايدكپي مشهور است، لينك هايي 
را در فيس بوك پخش كرده كه حاوي بدافزار بوده اند. 
با كليك كردن بر روي بدافزارهاي يادش��ده اطالعات 
كاربران به س��رقت مي رفت. از جمله اهداف حمالت 
يادش��ده مي توان به نظاميان، كاركنان سازمان هاي 
مختلف دولتي و نيروهاي پليس در افغانس��تان اشاره 
كرد. فيس بوك مي گويد بدافزار يادشده را از صفحات 
مختلف موجود در اين شبكه اجتماعي حذف كرده 
است. به گفته مايك دويليانسكي، رييس تحقيقات 
جاسوسي سايبري فيس بوك هنوز مشخص نيست 
هدف نهايي اين حمالت چه بوده و چه نتايجي از اين 

كار به دست آمده است. 

مصوبه اي براي تشديد انحصار
 هم اينكه ظرفيت هاي تازه اي براي كسب سود بيشتر 
به دس��ت آورند. اساسا چه دليلي وجود داشت كه يك 
چنين مصوبه اي كه فايده اي جز تشديد انحصار ندارد، 
تصويب شود. البته امروز قاچاقچيان و سوداگران بسيار 
خوشحال هستند، چرا كه مي توانند قطعات خودرو را 
به اسم صادرات از كشور خارج كنند، بعد همان اقالم را 
از طريق حساب سازي به عنوان كاالي وارداتي به كشور 
وارد س��ازند و از رانت وس��يع صادرات و واردات خودرو 
بهره مند شوند. وقتي خبر تصويب اين طرح در مجلس 
را به اين ش��كل ش��نيدم به ياد اظهارنظر اخير رييس 
كميته خودرو كميسيون صنايع و معادن افتادم كه در 
محفلي اشاره كرده بود، خودروسازان اصلي كشور، هر 
كدام نمايندگاني در مجلس دارند كه از طريق البي هاي 
گسترده با نمايندگان و ايجاد مناسبات ارتباطي خاص با 
آنها هر طرحي كه در مجلس عليه نمايندگان مطرح شود 
را به ضد آنان بدل مي كنند. البته اين خوش بينانه ترين 
تصوري است كه مي توان در خصوص اين مصوبه و اين 
طرح داشت. متاسفانه سال هاست مردم ايران ناچارند، 
صدها ميليون صرف خريد خودروهايي كنند كه نه از 
ايمني كافي بهره مند هستند، نه قيمت هاي معقولي 
دارن��د و نه اينكه از قابليت رقابت با نمونه هاي خارجي 
برخوردارند. تاسف آور تر اينكه متاسفانه نشانه اي از بهبود 
وضعيت نيز مشاهده نمي شود. مصوبه اي كه قرار بود، سر 
و ساماني به بازار خودروي داخل كشور بدهد و در برابر 
رانت و انحصار س��د محكمي ايجاد كند، نهايتا بدل به 
مصوبه اي شد كه فضاي بيشتري در اختيار خودروسازان 

قرار مي دهد تا سودهاي افزون تري كسب كنند.

طرح صيانت به جاي حمايت از كسب وكارهاي داخلي، موجب مهاجرت نخبگان از كشور شده است

وكارها با طرح صيانت ابراز مخالفت صريح كسب 

اينترنت پرسرعت و ارزان نيازمند چيست؟

چرا برخي از اينترنت مخابرات ناراضي هستند؟

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تاكيد بر ضرورت تغيير 
موازنه شبكه ارتباطي كشور از ارتباطات سيار به ارتباطات 
ثابت، گفت: متاسفانه ريل گذاري ارتباطي در يك دهه اخير 
به س��متي پيش رفته كه كفه ترازوي توسعه شبكه همراه 
سنگين تر از ش��بكه ثابت بوده است. براي توسعه ارتباطات 
ثابت و دسترسي عموم مردم در سراسر كشور به شبكه امن، 
پايدار، پرسرعت و ارزان بايد نهضت فيبركشي در كشور راه 
بيفتد. به گزارش ايسنا، اين روزها مسووالن حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، بزرگ ترين مشكل اينترنت كشور را، عدم 
توسعه ارتباطات ثابت مي دانند و معتقدند براي رفع مشكالت 
و اختالالت اينترنتي و در حالي كه در س��ال هاي گذش��ته 
اينترنت همراه توانسته از اينترنت ثابت پيشي بگيرد، الزم 
است تغييرات اساس��ي در حوزه ثابت اتفاق بيفتد. اينترنت 
ADSL ك��ه در ايران هم پس از اينترن��ت موبايل، كاربران 
زيادي دارد ج��زو قديمي ترين س��رويس هاي اينترنت در 
جهان است و مي توان روي خطوط تلفن ثابت، بدون نياز به 
كابل كشي و نصب خطوط جديد، اتصال اينترنت ADSL را 
ايجاد ندارد. اگرچه اينترنت ADSL، ارزان و نسبت به انواع 
ديگر اينترنت پهن باند راه اندازي سريع و ساده تري دارد، اما 
با محدوديت هايي از جمله سرعت دانلود كمتر از ۲۴ مگابيت 
بر ثانيه و سرعت آپلود كمتر از دو مگابيت روبروست. در عين 
حال، يكي از انواع جديد اينترنت ثابت، اينترنت فيبر نوري 
)FTTx( مبتني بر كابل هاي فيبر نوري است كه از كابل هاي 
مسي يا خطوط تلفن استفاده نمي كند و كابل هاي فيبر نوري 

انتقال دهنده اطالعات هستند. به دليل استفاده اينترنت فيبر 
نوري از سيگنال هاي نوري، كيفيت و سرعت بيشتري نسبت 
به ADSL دارد و مي تواند يك كيفيت و سرعت را بدون در نظر 
گرفتن فاصله كاربر تا سرويس دهنده ارايه دهد و سرعت هاي 
دانلود و آپلودي بالغ بر يك گيگابيت ارايه دهد. به همين دليل 
تاكيد مسووالن هم ضرورت توسعه فيبر نوري در كشور است. 
در اين راستا عيسي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
- در ديدار با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه در چهار سال آينده دو راهبرد اساسي در 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات دنبال خواهد شد، گفت: 
نخستين راهبرد، توسعه دسترسي  به شبكه پرسرعت داخلي 
تا دورافتاده ترين نقاط كشور خواهد بود. به طور طبيعي و مثل 
ساير كشورهاي پيش��رفته در حوزه ارتباطات، اولويت ما در 
توسعه دسترسي ارتباطي شبكه ثابت است. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با تاكيد بر ضرورت تغيير موازنه ش��بكه 
ارتباطي كشور از ارتباطات سيار به ارتباطات ثابت، تاكيد كرد: 
متاس��فانه ريل گذاري ارتباطي در يك دهه اخير به سمتي 
پيش رفته كه كفه ترازوي توسعه شبكه همراه سنگين تر از 
شبكه ثابت بوده است. براي توسعه ارتباطات ثابت و دسترسي 
عموم مردم در سراسر كشور به شبكه امن، پايدار، پرسرعت و 
ارزان بايد يك عزم و اراده ملي شكل بگيرد و نهضت فيبركشي 
در كشور راه بيفتد. وي بابيان اينكه راهبرد دوم در دور جديد 
وزارت ارتباطات توسعه خدمات هوشمند خواهد بود، گفت: 
ما بايد زندگي مردم را با خدمات فناورپايه بومي گره بزنيم. 

در اين چهار سال در سه بخش خدمات دولت الكترونيكي، 
خدمات غيردولتي مرتبط با كس��ب وكارها و خدمات پايه  
كاربردي مرتبط با شبكه ملي اطالعات تالش خواهيم كرد تا 
نيازهاي مردم را در اين حوزه ها فراهم كنيم. بايد همه خدمات 
فناورانه پايه به شكل يكپارچه در اختيار مردم قرار گيرد اما 
در حال حاضر جزاير متعددي در حوزه خدمات شكل گرفته 
است كه هر كدام از دستگاه هاي دولتي با راه اندازي پلتفرم هاي 
مستقل و مجزا خدماتي مختص به خود ارايه مي كنند. زارع پور 
همچنين در جلس��ه تكريم و معارفه مشاور وزير و مديركل 
دفتر وزارتي، معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، يكي از ماموريت هاي مهم سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دوره جديد را توجه 
به توسعه ارتباطات ثابت عنوان كرد و گفت: اميدوارم به 
زودي شاهد ايجاد رقابت در حوزه ارتباطات ثابت و برعكس 

شدن نسبت دسترسي ارتباطات ثابت و همراه باشيم. 

    دستور وزير ارتباطات
 براي بررسي مجدد مشكالت اينترنت همراه

وي به وضعيت نامناسب ارتباطات سيار در برخي از مناطق 
پرداخت و افزود: سازمان تنظيم مقررات بايد پيگير ارتقاي 
وضعيت ارتباطات سيار ش��ود و اگر كوتاهي هايي از طرف 
اپراتورها در اين حوزه وجود دارد براي مردم تشريح كند تا 
مردم از داليل اختالالت موجود آگاه شوند. وزير ارتباطات 
همچنين به رييس جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي تاكيد كرد كه در چند روز آينده مشكالت ارتباطات 
س��يار را بررسي كند، داليل آن را براي مردم توضيح دهد و 
مشكالت شبكه سيار در كوتاه ترين زمان ممكن حل شود. 
وزير ارتباطات درباره انتصاب جديد خود در حوزه توس��عه 
ارتباطات روستايي با اشاره به اينكه در اين بخش كار بزرگي 
دوره قبل انجام ش��ده اس��ت، افزود: اين مسير براي ايجاد 
دسترس��ي بيش از ۶ هزار روستاي باقيمانده نيز بايد ادامه 
داشته باشد چرا كه زندگي مردم به اين فضا بستگي دارد و 
اگر مردم از ما آب و برق نخواهند قطعًا دسترسي به شبكه 
را مطالبه مي كنند. زارع پور ايجاد دسترسي به شبكه پايدار 
و پرس��رعت در روستاها را بستر توسعه اقتصادي و آباداني 
روس��تاها عنوان كرد و گفت: تالش مي كنيم تا پايان سال 
۱۴۰۱ بخش زيادي از روستاهاي باقيمانده را به ارتباطات 
پرس��رعت متصل كنيم. به گزارش مه��ر، در پي دريافت 
گزارشات مردمي از طريق س��امانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و گاليه كارب��ران فضاي مجازي درباره 
كندي شبكه در ساعات پيك مصرف در نقاط مختلف كشور، 
مهرماه امسال نيز عيسي زارع پور دستور پيگيري دقيق و 
رسيدگي س��ريع به موضوع را صادر كرد. بر اساس دستور 
وزير ارتباطات در آن زمان، رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي موظف شد تا با همكاري مديرعامل 
شركت زيرساخت، پس از بررسي دقيق گزارشات مردمي، 
راهكارهاي رفع سريع اشكاالت ارتباطي را ارايه و گزارش 

اقدامات اجرايي را به مردم اطالع رساني كنند.

مع��اون تجاري و ام��ور مش��تريان مخابرات با اش��اره به 
داليل نارضايتي كاربران از س��رعت اينترنت تاكيد كرد: 
س��رمايه گذاري در بخش اينترنت ثابت شركت مخابرات 
راهكاري براي افزايش رضايت مندي است. به گزارش ايسنا، 
داوود زارعيان با اشاره به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
بخش اينترنت پرسرعت شركت مخابرات گفت: اين شركت 
بعد از خصوصي س��ازي حدود ۱۰ ميليون پورت اينترنت 
پرسرعت نصب كرد، حال آنكه اين رقم در سال هاي قبل 
از خصوصي سازي حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است. وي با 
تاكيد براينكه اين شركت در ۹۰ درصد بخش ها مي تواند 
اينترنت با سرعت مناسب در اختيار مشتركين قرار دهد، 

به داليل نارضايتي كاربران از س��رعت اينترنت پرداخت و 
چگونگي درخواست خود مشترك را يكي از داليل نارضايتي 
كاربران عنوان كرد و گفت: مشتركيني داريم كه سرعت 
اينترنت ۵۱۲ كيلوبيت برثانيه و يك مگابايت تقاضا مي كنند 
و طبيعي است با اين سرعت پايين، حجم بيشتري دانلود و 
آپلود ميسر نمي ش��ود از اين رو نارضايتي به وجود مي آيد. 
معاون تجاري و امور مشتريان مخابرات فاكتور مهم ديگري 
كه در نارضايتي كاربران نقش دارد را بي اطالعي مشتركين 
از اتمام حجم اينترنت دانست و افزود: دسته دوم مشتركين 
 ناراضي كساني هستند كه سرويس را از مخابرات يا FCPها 
دريافت كردند و در بين ماه حجمش��ان به اتمام رس��يد و 

نمي دانند يا نمي خواهند حج��م جديد خريداري كنند، 
در نتيجه سرعتش��ان به ۱۲۸ كيلوبي�ت برثانيه مي رسد 
و فكر مي كنند كه اش��كال از شبكه مخابراتي است، حال 
آنكه اشكال در اكانتي است كه شارژ نشده و دارند استفاده 
مي كنند و ممكن است مشترك ناراضي باشد. طبق اعالم 
شركت مخابرات ايران، زارعيان يكي ديگر از داليل كاهش 
سطح رضايت مشتركين را افزايش مصرف در دو سال اخير 
عنوان كرد و گفت: پ��س از كرونا مصرف اينترنت افزايش 
يافته وتقاضاي كاربران براي سرعت اينترنت نيز حدود چهار 
برابر شده است و اين موضوع بار زيادي را بر شبكه ارتباطي 
ايجاد كرده و موجب كمبود پهناي باند در برخي از ساعات 

شبانه روز شده كه اين امر بر سرعت اينترنت تاثيرگذار بوده 
و نارضايتي را به دنبال داشته است. وي با تاكيد بر اينكه ما به 
دنبال بهبود پاسخگويي به مشتركين هستيم، اظهار كرد: 
براي رفع مشكالت مشتركين، مراكز پاسخگويي ۲۰۲۰ 
متمركز و تجهيز شده و تعداد پاسخگويان افزايش يافته 
است. سيستم هاي اين بخش تكميل شده و همچنان اين 
بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگويي افزايش 
يابد. سرعت پاسخگويي به مش��كالت مردم در اولويت 
فعاليت هاي اين شركت است و براي پاسخگويان و مراكز 
تماس شاخص هايي براي رسيدگي به سواالت و مشكالت 
تعيين شد تا براي رفع مشكالت اقدام مطلوب صورت گيرد.



ادامه از صفحه اول| براساس تبصره يك اين ماده، »با 
هدف تنظيم بازار و رعايت الگوي مصرف، شاخص هاي 
كيفيت و ميزان مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و 
نيز سقف تعداد مجاز واردات آنها )متناسب با كسري 
توليد داخل نسبت به تقاضاي موثر( به صورت ساالنه، 
توس��ط وزارت صنعت معدن و تج��ارت تعيين و به 
تصويب هيات وزيران مي رسد.« تبصر 2، وزارت صنعت 
معدن و تجارت را مكلف كرده، با همكاري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، دس��تورالعمل نظارت بر صادرات 
موضوع اين ماده را جهت جلوگيري از واردات مجدد آن، 
تدوين و اعمال نمايد و گزارش آن را هر سه ماه يك بار 
به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ارايه كند. براس��اس تبصره 3 اين ماده، وزارت صمت 
مكلف است سياست هاي تشويقي براي اولويت دهي و 
حمايت از واردكنندگان خودرو را كه به انتقال فناوري 
و سرمايه گذاري در توليد خودرو اقدام مي كنند، تدوين 
و اعمال كند. همچنين براس��اس تبصره 4، دس��تور 
العمل مربوط به خدمات پ��س از فروش خودروهاي 
وارداتي با لحاظ پرهيز از انحصار در نمايندگي فروش 
توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعيين مي شود.  
در همين راستا و پس از اصالح طرح ساماندهي بازار 
خودرو، محمدباقر قاليباف رييس مجلس در پاسخ به 
تذكر نماينده مردم مهريز، در اظهاراتي گفت: كاري كه 
در كميسيون صنايع براي ساماندهي بازار خودرو انجام 
شده، كار درستي است و امروز براي ما اشتغال يكي از 
موضوعات مهم است و ما دركشور نيروهاي فني زيادي 
داريم همين طور امكانات، كارخانجات متعدد و افراد 
حقيقي و حقوقي فراواني داريم كه مي توانند قطعات 
توليد ك��رده و آن را با بهره گيري از نيروي كار و انرژي 
ارزان و قابل رقابت ص��ادر كنند. او عنوان كرد كه اين 
افراد مي توانند اين توليدات را در چارچوب آيين نامه ها 
و مصوبات هيات وزيران صادر كرده و خودرو وارد كنند 
تا اين انحصار موجود از بين برود و ارتقاء فني در كشور 
ايجاد شود تا اين وضع قيمت گذاري در خودرو نيز پيش 
نيايد و من فكر مي كنم با اصالح مصوبه مجلس يكي 
از تصميمات بسيار خوب گرفته شد و نظرات شوراي 
نگهبان نيز تامين مي شود و ما اين جا از شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تقاضا مي كنيم در سال 
توليد اجازه دهند بخش صنعت يك نفس آسوده اي 
بكشد. قاليباف همچنين در خصوص تذكر نماينده 
مهريز در مجلس گفت: بخشي از اصالحيه هاي انجام 
شده مربوط به تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بود كه براساس سياست هاي كلي نسبت به مصوبه 
مجلس ايراد گرفته بود و از س��وي شوراي نگهبان به 
ما منتقل ش��د. البته محمدرضا صباغيان بافقي طي 
تذكري عنوان كرد: براس��اس قانون باي��د ما ايرادات 
ش��وراي نگهبان را برطرف كنيم و شوراي نگهبان بر 
تبصره يك ايراد گرفته اما كميس��يون تبصره 2 را نيز 

تغيير داده كه اين صحيح نيست.

    دو چالش جدي در مسير واردات
حال براساس ماده 4 اصالحي طرح ساماندهي خودرو، 
هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات 
خودرو يا قطعات و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو 
محركه اقدام به واردات خودرو كند. حال اين پرسش 
قابل طرح است كه باچنين مسيري، آيا بازار خودرو 
به تعادل مي رس��د و با وجود كمب��ود عرضه در بازار 
چگونه امكان صادرات وجود وج��ود دارد؟ برخي از 
كارشناسان معتقدند، ورود خودرو از اين راه، انگيزه 
خوب��ي براي فع��االن صنعت خ��ودرو و قطعه ايجاد 
كند. انگيزه اي ك��ه منجر به ارتقاي كيفيت و كميت 
محصوالت توليدي شود. اما برخي نگران شكل گيري 
انحصاري ديگر در بازار محصوالت وارداتي هستند. 
اين عده معتقدند با ح��ذف واردات بدون انتقال ارز، 
واردات خودرو از طريق واردات به ازاي صادرات بسيار 
پرچالش خواهد بود. چراكه در شرايط كنوني تنها دو 

خودروساز بزرگ كشور هس��تند كه به طور نيم بند 
اقدام ب��ه صادرات مي كنند. بنابراين اگر اين مس��ير 
تنها راه ورود خودرو به كش��ور ش��ود، خودروسازان 
به عنوان تنظيم گ��ر بازار خودرو عمل خواهند كرد و 
واردات را مح��دود و بازهم به گراني ها دامن خواهند 
زد. از اي��ن رو، واردات نيز به طور انحصاري در اختيار 
توليد كنندگان ق��رار خواهد گرف��ت.  در اين ميان، 
برخي از كارشناسان وبعضا از توليدكنندگان قطعات 
خودرو هم با اين طرح مجلس موافق و در دفاع از اين 
طرح مي گوين��د: هدف بخش عم��ده اي از تقاضاي 
موجود در صنعت خودرو، بهره گيري از رانت موجود 
در اختالف قيمت كارخانه اي و بازار خودروها است. 
حال اگر اين فاصله حذف شود، تقاضا كاهش مي يابد 
و امكان صادرات وجود دارد. اين دسته از كارشناسان 
معتقدند، تنها دليل ممنوعيت واردات در سال هاي 
اخير تنگناي ارزي بوده نه حمايت از خودروساز كه با 
طرح جديد مي توان اين مشكل را حل كرد. در مقابل، 
گروهي ديگري از تحليلگران هس��تند كه واردات در 
برابر صادرات را عملي و موثر نمي دانند. به گفته آنها، 

»واردات در براب��ر صادرات« نه تنه��ا تاثيري بر بازار 
ندارد كه باعث افزايش قيم��ت خودروهاي وارداتي 
مي شود. از طرفي، با اجراي اين طرح موضوع صادرات 
در انحصار خودروسازان و توليدكنندگان فعلي باقي 
مي مان��د و در عمل ه��م صادراتي انجام نمي ش��ود. 
بنابراين نتيجه »واردات در براب��ر صادرات« تنها به 
انحصار خودروسازان دامن مي زند و تجربه نشان داده 
كه وارداتي هم اتفاق نخواهد افتاد. برخي هم مي گويند 
كه توليد داخل در صنعت خودروسازي و قطعه سازي 
به اندازه اي نيست كه امكان صادرات آن وجود داشته 
باش��د. از طرفي، كيفيت توليدات آنها نيز به گونه اي 
اس��ت كه حتي كش��ورهايي مانند »عراق و سوريه« 
از واردات خودروي ايراني ممانعت به عمل مي آورند. 
در اين رابطه فربد زاوه معتقد اس��ت، برخي اشخاص 
قطعات خودرو را صادر و در ادامه يا آنها را در كش��ور 
خارجي منهدم مي كنند يا دوباره به صورت قاچاق به 
كشور بازمي گردانند. اين كارشناس صنعت خودرو به 
»تجارت نيوز« گفته: انتفاع اصلي فعاالن اين حوزه نه 
در توليد و واردات؛ كه در اخذ تسهيالت است بنابراين 

آنها اقدامي در حل چالش ب��ازار انجام نمي دهند. او 
هدف از اين طرح را پاس��خي به انتق��ادات از انحصار 
خودروسازان مي داند و مي گويد: آنچه بازار را تنظيم 
مي كند تعداد خودروهاي عرضه ش��ده كه اين طرح 
كمكي به حل آن نمي كند. به گفته زاوه، تنها نتيجه 
آن افزايش قيمت خودروهاي وارداتي است؛ چرا كه 
خودروس��ازان هزينه صادرات نمايشي خود را نيز از 

مصرف كننده دريافت مي كنند.
حال از آنجايي كه شرط مهم ش��وراي نگهبان براي 
آزادسازي واردات خودرو به كشور اين است كه هيچ 
ارزي از كشور خارج نش��ود. پس در اين صورت تنها 
مس��ير واردات، صادرات خودرو و قطعات آن اس��ت. 
از اين رو، اين پرس��ش نيز قابل طرح اس��ت ايران به 
كدام كشورهاي جهان خودرو صادر مي كند و ميزان 
اين صادرات چقدر است كه بتواند در مقابل صادرات 
خ��ودرو و قطعات آن، خ��ودروي خارجي وارد كند؟ 
جداي از مباحثي كه كارشناس��ان مطرح مي كنند، 
با نگاهي به آمارهاي صادرات خودرو مي توان به اين 
پرس��ش كه آيا واردات در ازاي صادرات شدني است 
يا نه نيز پاس��خ داد. نگاهي به وضعيت صادرات طي 
سال هاي 96 تا مردادماه سال جاري نشان مي دهد، 
در مجموع بيش از 572 ميليون دالر خودرو و قطعات 
از گمرك كشور به مقاصد صادراتي ارسال شده است. 
همچنين مطابق آمارها س��ال 98 در مجموع 141 
ميليون دالر خودرو و قطعات به كش��ورهاي مقصد 
صادر شده وسال گذش��ته نيز شاهد كمترين ميزان 
صادرات در اين بخش بوده ايم. به طوري كه در س��ال 
99 در مجموع بيش از 118 ميلي��ون دالر خودرو و 
قطعه صادر شده اس��ت. طي پنج ماهه اي كه از سال 
1400 گذش��ته نيز در مجموع ص��ادرات حدود 49 
ميليون و 500 هزار دالر انجام شده است. بانگاهي به 
اين آمارها، بعيد به نظر مي رس��د، از مسير صادرات، 

وارداتي محقق شود. 

خبررويداد
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چرا سوريه از ايران
خودرو وارد نكرد؟  

رييس كل سازمان توسعه تجارت گفت: كشور سوريه بر 
اين موضوع تاكيد دارد كه ارزي از كشورش خارج نشود و 
در قبال واردات كاال به اين كشور، كاال صادر كند. عليرضا 
پيمان پاك پيرامون انتشار خبري مبني بر اينكه سوريه 
واردات خودروي ايراني را ممنوع كرده است، اظهار كرد: 
با توجه به اينكه كشور سوريه همچون كشور ما مشكل 
ارز دارد، در تالشند تا خروج ارز از كشورشان اتفاق نيفتد 
لذا ثبت سفارش قطعات از ايران و كشورهاي ديگر ندارد. 
وي با بيان اينكه ما بايد به دنبال راهكاري باش��يم تا به 
جاي ارز كاال وارد كنيم، گفت: اگر به جاي ارز، در قبال 
صادرات، كاال وارد كنيم مشكل برطرف مي شود و اين 
موضوع ربطي به خودرو و غير خودرو هم ندارد. رييس 
كل سازمان توس��عه تجارت ايران با بيان اينكه كشور 
سوريه با توجه به مشكالت ارزي، محدوديت هاي ارزي 
خاص خود را وضع كرده اس��ت، افزود: كشور سوريه بر 
اين موضوع تاكيد دارد كه ارزي از كشورش خارج نشود 
و در قبال واردات كاال به اين كشور، كاال صادر كند. پيمان 
پاك در پاسخ به اين سوال كه آيا مشخصًا ممنوعيت 
واردات خودرو از ايران به سوريه اعالم شده است، گفت: 
اين خبر درست نيست، همه كشورهاي طرف تجارت با 
سوريه اين چالش را دارند و اين مساله مختص واردات 
خودرو از ايران نيس��ت. وي تاكي��د كرد: جمهوري 
اسالمي دنبال راهكاري جهت حل اين موضوع است و 
وزير صمت نيز به زودي به سوريه سفر و با نخست وزير 
و 5 وزير اين كشور جلسه خواهند داشت تا اين موضوع 
حل شود. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با 
بيان اينكه س��فر وزير تنها براي حل موضوع خودرو 
نيس��ت، گفت: وزارت صمت در تالش است مشكل 

مسائل ارزي و گمركي صادرات به سوريه حل شود.

هدف اصلي
طرح آمايش صنعتي چيست؟  

مس��وول طرح آمايش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داشت: احصاء پتانسيل ها و ظرفيت هاي استان، 
گام نخست در تدوين سند آمايش صنعتي، معدني و 
تجاري خواهد بود. احمد تش��كيني در جلسه تبيين 
آمايش صنعتي و معدني و تجاري وزارت صنعت، معدن 
و تجارت كه در محل اتاق بازرگاني استان زنجان برگزار 
شد، تدوين سند آمايش را يكي از مهم ترين پروژه هاي 
دولت س��يزدهم و وزارت صمت برشمرد كه بر اساس 
توانمندي ها و پتانسيل هاي هر استان و شهرستان آماده 
مي شود. وي افزود: تهيه اين سند براي 450 شهرستان 
در دستور كار قرار گرفته كه در قالب سند شهرستاني، 
استاني و ملي تعريف شده است. رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني، با اشاره به اهداف اصلي تهيه 
س��ند آمايش گفت: هدف اصلي تهيه اين سند ايجاد 
اشتغال و ارزش افزوده در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت. وي در خصوص واحدهايي كه ش��امل طرح 
آمايش مي ش��وند افزود: پروژه هاي��ي كه بيش از 60 
درصد پيشرفت فيزيكي دارند، پروژه هاي داراي زنجيره 
ارزش افزوده هستند و واحدهاي راكدي كه توانمندي 
بازگشت به چرخه توليد را دارند در قالب اين طرح قرار 
مي گيرند. تشكيني يادآور شد: احياي معادن راكد 
و توسعه زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي نيز 
از جمله واحدهاي مشمول در اين طرح مي باشند. 
وي اظهار اميدواري كرد: سند آمايش تا پايان سال 

1404 عملياتي و در سطح كشور اجرا گردد.

قيمت كاال و خودرو را 
نمي توان دستوري تعيين كرد

اصغر س��ليمي در گفت وگو با ايس��نا درباره دس��تور 
رييس جمهور مبني بر ثابت ماندن قيمت برخي كاالها 
و از جمل��ه خودرو، اظهار كرد: ب��راي بهبود وضعيت 
اقتصادي كشور بايد يك برنامه ريزي اصولي با اهداف 
ميان مدت و بلندمدت داش��ت و براي رسيدن به اين 
مقصود بايد از كارشناس��ان و متخصصان اقتصادي 
بهره گرفت به طوري كه اين اقتصاددانان تنها منافع 
كشور و ملت مد نظرشان باشد نه يك گروه يا شركت 
خاصي. نماينده مردم سميرم در مجلس، گفت: براي 
بهبود وضعيت بازار خ��ودرو نيز بايد يك برنامه ريزي 
دقيق و اصولي انجام داد. طبق قانوني كه مجلس دهم 
تصويب كرد مقرر شد خودروهاي سايپا و ايران خودرو 
به بخش خصوصي واگذار ش��وند و دو سال پيش اين 
قانون تصويب شد كه دولت گذشته در اين باره اقدامي 
نك��رد و دولت فعلي نيز هنوز هيچ برنامه مش��خصي 
براي واگذاري اين دو ش��ركت بزرگ دولتي به بخش 
خصوصي ندارد. سليمي تصريح كرد: بنابراين تنها راه 
ساماندهي بازار خودرو اين است كه با خصوصي سازي 
اين صنعت، فضاي رقابتي ميان خودروسازان شكل 
بگيرد. هم اكنون ب��ه اندازه كافي توان توليد خودرو را 
نداريم و خودروهاي داخلي كنوني نيز داراي كيفيت 
الزم و آبشن هاي زيادي نيستند در حالي كه در خارج 
از كشور هر سال خودروهايي با آبشن هاي مختلف طبق 
ساليق مردم طراحي مي شود. وي گفت: در حال حاضر 
در طراحي خودروها هم دچار مشكل هستيم و كشوري 
مانند چين كه در گذشته صنعت خودروي پيشرفته اي 
نداشت هم اكنون در حال رقابت با كشورهاي ژاپن و كره 
جنوبي است. دولت بايد در اين باره راهكاري بينديشد 
تا كيفيت، ايمني و قيمت خودروها ساماندهي شود 
به طوري كه مردم در انتخاب خودروي داخلي مطمئن 
باشند. نبايد اينگونه باش��د كه مردم براي خريد يك 
خودرو س��طح نازل 180 ميليون تومان پول بدهند. 
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، خاطرنشان 
كرد: بايد به اين نكته توجه كنيم كه اقتصاد دستوري 
جواب نمي دهد و در كش��ورهايي اقتصاد دس��توري 
جواب مي دهد كه داراي سيستم قوي نظارتي هستند 
و شفافيت در اين كشورها بسيار باالست به طوري كه 
كسي نمي تواند از قانون تخطي كند. متأسفانه راه هاي 
دور زدن قانون در كش��ورمان زياد اس��ت و دستوري 

نمي توان اقتصاد كشور را به پيش برد.

اقدامات مطلوب
در توسعه صنعتي چابهار

مشاور رييس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي با بيان اينكه 
كارهاي خوبي در توس��عه صنعتي و زيرس��اختي 
چابهار رقم خورده است گفت: با برنامه ريزي هايي 
كه انجام شده اس��ت فكر مي كنم توسعه مناسبي 
را در منطقه آزاد چابهار ش��اهد باشيم. به گزارش 
فرينا، »سعيد محمد« روز چهارشنبه در بدو ورود به 
چابهار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چابهار به 
لحاظ ارتباط مرزي زميني و دريايي كه با كشورها 
دارد داراي ظرفيت بسيار بااليي است و همچنين 
سواحل مكران هم يكي از ظرفيت هاي مهم چابهار 
به شمار مي رود و منطقه آزاد بايد در اين خطه يك 
نقش آفريني چش��مگيري داشته باشد. وي افزود: 
كارهاي خوبي در توسعه صنعتي و زيرساختي در 
اين منطقه رقم خورده است اما بايد شتاب بيشتري 
پيدا كند. مش��اور رييس جمهوري و دبير شوراي 
عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور گفت: 
دركنار توس��عه صنعتي به دنبال توسعه فرهنگي 
هستيم. مش��اور رييس جمهور تصريح كرد: مردم 
چابهار مشكالت زيادي دارند و تالش مي كنيم در 
كنار فعاليت هاي اقتصادي، پيوست هاي فرهنگي و 
رسيدگي به مشكالت مردم در حوزه مسووليت هاي 
اجتماعي در دس��تور كار قرار بگيرد. سعيد محمد 
بيان داشت: با برنامه ريزي هايي كه همكاران ما انجام 
دادند فكر مي كنم آينده خيلي بهتر و يك توسعه 

مناسبي را در منطقه آزاد چابهار شاهد باشيم.

بازار مرغ منجمد و تخم مرغ 
اشباع مي شود

دبيركل اتاق اصناف ايران گفت: دستگاه هاي متولي 
براي تسهيل دسترسي مصرف كننده به مرغ منجمد 
و تخم مرغ و توزيع به وفور و كاهش قيمت اين اقالم در 
بازار، هماهنگ شده اند. به گزارش اتاق اصناف ايران، 
محمد باقر مجتبايي در مورد نشست بررسي و ارزيابي 
عملكرد هفتگي دستگاه هاي متولي تامين تا توزيع 
مرغ منجمد و تخم مرغ با نرخ مصوب كه در اتاق اصناف 
ايران برگزار شد، گفت: به موجب تسهيل دسترسي 
مصرف كننده به مرغ منجمد و تخم مرغ و توزيع به وفور 
و كاهش قيمت اين اقالم در بازار، دستگاه هاي متولي 
هماهنگ شده اند. دبيركل اتاق اصناف ايران افزود: در 
همين راستا عصر روز گذشته نشستي جهت ارزيابي 
عملكرد هفتگي دستگاه هاي متولي تامين تا توزيع مرغ 
منجمد و تخم مرغ برگزار شد. در اين نشست كل فرآيند 
توليد تا توزيع مرغ منجمد و تخم مرغ مرور و مسافت 
زياد واحدهاي صنفي با انبارها و سردخانه ها به عنوان 
يكي از چالش هاي اصلي توزيع مرغ منجمد و تخم مرغ 
با نرخ مصوب مورد تاكيد ق��رار گرفت. وي بيان كرد: 
از آنجايي كه وزارت جهاد كشاورزي پيش تر آمادگي 
خود مبني بر توزيع اي��ن اقالم در واحدهاي صنفي را 
اعالم كرده بود، لذا در اين جلسه پيشنهاد شد تا ثبت 
درخواست واحدهاي صنفي در سامانه اي انجام شده 
و شركت پشتيباني امور دام مرغ منجمد و تخم مرغ 
را در واحد صنفي تحويل دهد. ضمنًا ضروري است تا 
نسخه اي از گزارش تحويل اين اقالم به اتاق هاي اصناف 

ايران و تهران و سازمان تعزيرات حكومتي ارايه شود.

شهردار منطقه پنج كرمانشاه: 
بيش از ١٠ پروژه عمراني در سطح 

منطقه پنج درحال اجراست
شهردار منطقه پنج كرمانشاه گفت: برنامه هاي عمراني 
و زيباسازي اولويت كاري ما قرار دارد و هم اكنون بيش 

از ١٠ پروژه عمراني در سطح منطقه درحال اجراست.
به گزارش مركز اطالع رساني روابط عمومي شهرداري 
كرمانشاه، مهندس سجاد يزداني اظهار داشت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون در بحث عمراني، حدود ٧ هزار تن 
آسفالت براي لكه گيري در سطح منطقه استفاده شده 
است. وي با اشاره به اجراي ٣ هزار متر موزاييك، 4 هزار 
متر كف پوش بتني و 5 هزار متر جدول گذاري در سطح 
منطقه پنج افزود: اصالح هندسي تقاطع شهيد صياد به 
سمت ميدان سرباز محمدي در مدت سه روز، اصالح 
هندسي انتهاي شهرك فرهنگيان به ميدان نيايش، 
اصالح هندسي ورودي شهرك شهرداري به بلوار شهيد 
صياد شيرازي از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه 
عمراني بوده است. شهردار منطقه پنج كرمانشاه با اشاره 
به تعمير و راه اندازي 4٠ پايه برج نوري بلوار طاقبستان و 
همچنين راه اندازي آبنما بلوار طاقبستان، تصريح كرد: 
س��اماندهي و زيباس��ازي ميدان كوثر و ميدان شهيد 
ناظري، رنگ آميزي جداول معابر اصلي سطح منطقه 
در ح��دود ١٨ هزار متر طول از ديگ��ر اقدامات صورت 
گرفته در منطقه بوده است. يزداني، نقاشي ديوارهاي 
سطح منطقه، رنگ آميزي المان و مبلمان، آبياري باراني 
پارك كشمير، ساماندهي و بازپيرايي الين شمالي پارك 
كشمير )از بلوار هوانيروز تا ابتداي خيابان سلمان فارسي( 
شامل جدول گذاري، چمن كاري، تسطيح، لوله كشي، 
روشنايي، برج نوري، لكه گيري، جدول گذاري و پياده 
رو س��ازي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در س��طح 
منطقه پنج اعالم كرد. وي ادامه داد: در بحث زيباسازي 
نيز كاشت گل فصلي در ميادين سطح منطقه، بازپيرايي 
سطوح چمن بلورهاي اصلي س��طح منطقه، كاشت 
گونه هاي گياه��ي و درختچه تزئيني از اقدامات انجام 
شده همكاران ما بوده است. شهردار منطقه پنج كرمانشاه 
در پايان تكميل قسمت هاي باقي مانده تقاطع شهيد 
سليماني شامل خاك برداري، تسطيح رگالژ و اجراي 
آبياري باراني، چمن كاري و كاشت گونه هاي گياهي 
را يكي از برنامه هاي مهم شهرداري منطقه پنج اعالم 
كرد كه هم اكنون در سطح اين منطقه درحال اجراست.

آيا با صدور مجوز مجلس، واردات خودرو هموار مي شود؟ 

كارشناسان از دو چالش جدي طرح واردات خودرو مي گويند
تغيير مسير واردات خودرو 

پس از كش وقوس هاي فراوان، س�رانجام پس از حدود س�ه س�ال و نيم 
ممنوعيت واردات خودرو، در نهايت مس�ير جديدي ب�راي واردات اين 
محصول به كشور باز شده، كه بي ايراد نيست. نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي روز گذشته در نشست علني مجلس، گزارش كميسيون صنايع 
و معادن در مورد اصالح طرح ساماندهي صنعت خودرو جهت تامين نظر 

شوراي نگهبان را با ۱۹۳ راي موافق، ۹ راي مخالف، ۵ راي ممتنع از مجموع 
۲۳۰ نماينده حاضر در مجلس مصوب كردند. بر اين اساس ماده )۴( اين 
طرح بدين شرح اصالح شد كه هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي 
صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع 

صنايع نيرو محركه نسبت به واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند.

برش

رييس كل س��ابق بانك مركزي نسبت به مصوبه 
مجلس درباره واردات خودرو مشروط به صادرات 

واكنش نشان داد.
نمايندگان مجلس گزارش كميس��يون صنايع و 
معادن طرح س��اماندهي صنعت خودرو را بررسي 
ك��رده و ب��ه منظور تامي��ن نظر ش��وراي نگهبان 

اصالحاتي در آن اعمال كردند.
بر اين اس��اس مقرر ش��د كه هر شخص حقيقي و 
حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات 
خودرو نس��بت به واردات خودرو براي تنظيم بازار 

اقدام كند.
در واكنش به مصوبه خودرويي مجلس، عبدالناصر 
همتي در صفحه شخصي اينستاگرام خود نوشت: 
»واردات خودرو بايد تحت يك استراتژي و با هدف 
انتقال تكنولوژي الزم باش��د، نه برمبناي صادرات 
خودروي مازاد و قطعه  با وجود تحريم ها، اين شيوه 
واردات نه انحصار بازار را مي شكند و نه گامي به جلو 
تلقي مي شود. اين نوع واردات خودرو صرفًا منجربه 
تقاضاي ارز والبته رانت براي واردكنندگان خاص 

مي شود.«

انتقاد همتي از مصوبه واردات خودرو
بازتاب

آسيب شناسي استراتژي توسعه صنعتي در ايران
مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي طي 
گزارشي به آسيب شناسي استراتژي توسعه صنعتي 
در ايران و تحليل و ارزيابي اس��ناد استراتژي توسعه 
صنعتي پرداخت. در اين گزارش تصريح شده: در دو 
دهه اخير، درست در زماني كه برنامه ريزان اقتصادي 
ايران، در طراحي »استراتژي توسعه صنعتي« كشور 
ناكام ماندند، فرايند توسعه صنعتي ايران با موانعي از 
قبيل عقب ماندن از رقباي منطقه اي )مانند تركيه(، 
تداوم و گاه حتي تعميق خام فروش��ي، كاهش سهم 
بخش صنع��ت از ارزش افزوده اقتصاد )صنعت زدايي 
زودرس( و تعطيلي يا فعاليت زيرظرفيت بسياري از 
واحدهاي توليدي و صنعتي روبه رو شده است. به تعبير 
دقيق تر، همه آن مشكالتي كه قرار بود با برخورداري از 
استراتژي صنعتي و نقشه راه مشخص، از گرفتاري در 
دام آنها بگريزيم، امروز بالي جان اقتصاد ايران شده و 
هرچند كه امواج مخرب تحريم، به بخش صنعت بيش 
از ساير بخش ها خس��ارت وارد كرده است، اما ناتواني 
در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتي قبل 
از وقوع تحريم ها نيز )در ابع��ادي كوچك تر( تحقق 
روياي توس��عه صنعتي ايران را آرزويي دور از دس��ت 

نشان مي داد.
در اين گزارش بيان شده: آنچه مشخص است، امروز 
يعني دو دهه پس از شروع مطالعات تدوين استراتژي 
توس��عه صنعتي، بيش از هر زمان ديگر، دور ش��دن 
از اهداف چش��م انداز بيست س��اله را )در ُبعد توسعه 

صنعتي( ح��س مي كنيم، اما آيا اي��ن عقب افتادگي 
روزاف��زون از اهداف، به اتخاذ تدابي��ري براي غلبه بر 

شرايط رو به افول منجر شده است؟
در اين گزارش تصريح ش��ده: با گذش��ت قريب به دو 
دهه از اولين تالش ها براي طراحي استراتژي توسعه 
صنعتي، شاهد آن هستيم كه علي رغم وجود احكام 
متعدد قانوني و نيز وجود اين حكم در سه برنامه اخير 
توسعه كش��ور )برنامه هاي چهارم تا ششم توسعه(، 
مطالعات متعددي براي طراحي اس��تراتژي صورت 
گرفته، اما هيچ كدام به مرحله اجرا نرسيده اند. پرسش 
مهم گزارش حاضر اين است كه آيا مشكل از بي كيفيت 
بودن اسناد تهيه شده بوده يا شرايط متحول بيروني 
اجازه اجرايي ش��دن و گره گشايي به اين اسناد نداده 
است؟ در بخش ديگري از اين گزارش ذكر شده: داليل 
بسياري وجود دارد كه باور كنيم تحوالت بيروني مقصر 
به وجود آمدن اين شرايط بوده است، وضع تحريم ها، 
عماًل اف��ق برنامه ري��زي را مح��دود و ضرورت هاي 
برنامه ريزان و متوليان اقتصاد و صنعت كشور را تغيير 
داده است. در كنار آن، نوسانات درآمدهاي نفتي و به 
تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغيير دوره اي قواي 
اجرايي كشور و تغييرات گسترده در موضع آنها نسبت 
به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتي و دست آخر 
تغييرات و جابه جايي گسترده مديران، همگي محيطي 
بسيار بي ثبات را ايجاد مي كند كه مي تواند مقصر عدم به 
سرانجام رسيدن تالش هاي برنامه اي و ازجمله تدوين 

استراتژي توسعه صنعتي باشد.
در ادامه اين گزارش آمده: موارد ذكر شده در باال همگي 
ميزاني از حقيقت را با خود دارند، اما جمع بندي گزارش 
حاضر اين اس��ت كه علي رغم وقوع همه شوك هاي 
پيش بيني نش��ده اي كه ُپردستاورد بودن برنامه ها را 
با مخاطره روبه رو مي سازد، اساسًا دستگاه بوروكراسي 
كشور، آنقدر شايسته نبوده است كه طرحي متناسب 
با ش��رايط متحول و تهديدات بالقوه و بالفعل كشور 
طراحي كند. به تعبير ديگر، همه كاستي هاي موجود 
و همه تهدي��دات بالقوه، ضرورت هايي هس��تند كه 
برخورداري از اس��تراتژي را به نظام سياست گذاري و 
برنامه ريزي كشور گوشزد مي كنند، اين درحالي است 
كه به نظر مي رسد كه در ساختار تصميم گيري كشور، 
طراحي استراتژي چونان امري لوكس و تشريفاتي در 
نظر گرفته مي شود و اگر مطالعه اي هم انجام مي شود، 
تحليل ها و توصيه ها در حد كلي گويي ها يا تكرار برخي 
اقدامات گذشته خالصه شده و طرحي نو و باكيفيت 

براي تحول شرايط نگاشته نشده است.
در گ��زارش معاون��ت مطالع��ات اقتص��ادي مرك��ز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي آم��ده: اين 
گزارش ضعف هاي سه مطالعه تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي را به هفت نوع تقسيم كرده كه اين ضعف ها 
عبارتند از: ضعف در انتخاب مبناي تحليلي، شناسايي 
اهداف، تحليل وضع موجود، توصيه اقدامات )توالي ها(، 
سازماندهي، تحليل اقتصاد سياسي و تحليل فناوري.

 در اين گزارش در تشريح پيش��نهادات آمده: برپايه 
آسيب شناسي باال، پيشنهادهاي گزارش حاضر به اين 
قرار است: پرهيز از برونسپاري تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي: تدوين استراتژي بايد در قالب مباحثات عميق 
كارشناس��ي صورت گيرد، بر اين اس��اس، از هرگونه 
برون سپاري يا تقليل تدوين استراتژي به محاسبات 
كمي مبتني بر تعدادي شاخص بايد پرهيز كرد. تدوين 
استراتژي توسط س��ازمان برنامه و بودجه: نهادي كه 
متولي تدوين استراتژي توسعه صنعتي مي گردد بايد 
از دو ويژگي برخورداري از دانش برنامه ريزي و جايگاه 
فرابخش��ي برخوردار باش��د، زيرا در غير اين صورت 
توصيه هاي سند هيچ الزامي براي ساير دستگاه هاي 

موازي ايجاد نمي كند.
در ادامه پيش��نهادات آمده: تدوين استراتژي برپايه 
ارزيابي دقيق از شرايط موجود: تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي نيازمند ارايه تصويري دقيق از شرايط موجود 
است كه واجد ارزيابي مش��خص از اثر سياست هاي 
دولت در وضعيت فعلي و نيز تأثير متغيرهاي مختلف 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر روندهاي تجربه شده 
بوده و روندهاي قيمتي و تحوالت نهادي را به صورت 
همزمان مورد توجه قرار دهد. ترسيم شرايط عمومي و 
اولويت ها: استراتژي توسعه صنعتي بايد واجد دو دسته 
سياست ها باشد، سياست هايي براي فضاي كسب وكار 
و عموم فعاليت هاي صنعتي و سياست هايي كه به نفع 

صنايع خاصي جهت گيري شده باشد.
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خبرروز

شناسايي ۶۲۵۱ مبتالي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۶ هزار و ۲۵۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شده و ۱۲۵ بيمار كوويد۱۹ نيز جان خود 
را از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۲۵۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۹۷۶ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۵۷ هزار و ۸۹۳ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۱۲۸ هزار و ۵۳۱ نفر رسيد. سه هزار و ۴۶۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۷ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۲ شهر در وضعيت زرد و ۱۱۳ شهر 

در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

شناخت درست  بازار سرمايه
 كاهش توليد در اين شرايط بد اقتصادي شود 
بنابراين بانللك مركزي نهايت تللالش خود را 
مي كنللد كه نرخ بهره رشللد نكنللد و بنابراين 
مجموع بدهي دولت كه با انتشللار اوراق ايجاد 
مي شللود درنهايللت از طريق بللازار بين بانكي 
خريداري مي شللود. حاال اين فرآيند پيچيده 
را بازار سرمايه اي ها خيلي ساده معادل انتشار 
اوراق توسط دولت مي بينند كه درست نيست، 
بنابراين بهتر است آمار معامالت اوراق به صورت 
تفكيكي در پايان هرروز اعالم شود تا بازار دچار 
اشللتباه محاسللباتي نشود. شللخصًا پيشنهاد 
مي كنم سللازمان بورس تابلللو جداگانه براي 
معامللالت بين بانكي، ثانويه اشللخاص و اوليه 
دولتي و اشخاص در بازار اوراق بدهي تشكيل 

دهد.
نللرخ بين بانكي هم نمي توانللد تأثير زيادي در 
بازار پول ايران داشللته باشللد، اصواًل بايد نرخ 
سللود سللپرده و اوراق بدهي موردتوجه باشد 
نه بين بانكي، براي يللك فعال اقتصادي امكان 
تأمين مالي از بازار بين بانكي وجود ندارد چراكه 
اين بازار مختص بانك هاسللت، در كشورهاي 
با اقتصاد كاماًل آزاد نللرخ بين بانكي همان نرخ 
اعالمللي بانك مركزي اسللت كه بلله بانك ها 
تسهيالت اعطا مي كنند مثاًل در امريكا فدرال 
رزرو بللا نرخ صفر درصد به بانك ها تسللهيالت 
مي دهد كه به فد فاندز ريت معروف است البته 

نرخ اوراق در بازار باالتر است.
در ايران نرخ سود سپرده بيشتر از اينكه به بازار 
بين بانكي ارتباطي داشللته باشد به دستورات 
بانك مركزي ارتباط دارد، نرخ سللود سللپرده 
يك ساله از سال ۹۸ روي ۱۸ درصد ثابت مانده 
درحالي كه نرخ بين بانكي نوسان زيادي داشته، 
همچنين نرخ اوراق در بازار سللرمايه وابسللته 
به شرايط كلي بازار سللرمايه است، وقتي ورود 
پول داريم بخشللي از اين پول ها وارد بازار اوراق 
مي شود و با خريد اوراق قيمت اوراق را افزايش 
مي دهد كه باعث كاهش بازدهي آنها مي شود و 
برعكس وقتي خروج پول رخ مي دهد هم باعث 
افزايش نرخ بهره مي شود هم بازار بين بانكي تا 
حدي متأثر مي شود زيرا سياليت پول وقتي كم 
مي شود خودبه خود بر بازار اوراق تا حدي تأثير 
مي گذارد، بنابراين تركيبي از عوامل مختلف بر 
نرخ بازدهي اوراق در بازار سرمايه اثر مي گذارد، 
در كل نرخ بهره بين بانكي به عنوان سلليگنالي 
براي سياست هاي بانك مركزي مهم بوده ولي 
آنچه مهم تر است نرخ بازدهي اوراق و نرخ سود 
سپرده يك ساله است كه نرخ بازدهي اوراق در 
چند ماه اخير دو درصد رشللد داشته ولي نرخ 
سود سپرده بانكي ثابت بوده، بنابراين نمي شود 
افت وخيز عجيب بازار سرمايه در دو سال اخير 

را فقط به نرخ سود بدون ريسك نسبت داد.

رويداد

تنها يك روز پس از آنكه »مسعود فياضي« نتوانست 
براي تصدي وزارت آموزش و پرورش از مجلس راي 
اعتماد بگيرد، گزينه وزارت به مجلس معرفي شد. 
»يوسف نوري« در واقع سومين گزينه پيشنهادي 
رييس جمهوري براي تصدي پست وزارت آموزش و 
پرورش است كه به مجلس معرفي مي شود. حاال بايد 
ديد آيا نوري مي تواند راي اعتماد از مجلس دريافت 
كند و آيا اين راي اعتماد بر اساس بررسي سوابق او 
داده خواهد شللد يا تنها به اين دليل خواهد بود كه 
نمايندگان بايد هرچه سللريعتر در اين باره تصميم 

بگيرند و به نوعي چوب الي چرخ دولت نگذارند. 

    مروري بر سوابق »يوسف نوري«
يوسف نوري متولد سال ۱۳۴۰ در استان ايالم است. 
وي داراي مدرك فوق ديپلم پرورشي از تربيت معلم، 
كارشناسللي برنامه ريزي امور تربيتي، كارشناسي 
ارشد مديريت دولتي و دكتراي مديريت گردشگري 

از دانشگاه عالمه طباطبايي است.
در سوابق شغلي نوري رياست اسبق مركز فناوري 
اطالعللات و ارتباطللات وزارت آموزش وپللرورش، 
مديركل اسللبق بودجه وزارت آمللوزش و پرورش، 
متخصص گردشللگري كللودك، رييللس كميته 
گردشللگري كودك اتاق بازرگاني ايران و مسوول 
خيرين سالمت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
به چشم مي خورد. وي در حال حاضر كارمند رسمي 
دانشللگاه علوم پزشللكي و خدمات درماني شهيد 
بهشتي است. نوري جانباز دوران دفاع مقدس است 
و سابقه حضور ۵۳ ماه در جبهه و ۴۰ ماه در مناطق 

جنگ زده دارد.

    سوابق شغلي
١- مدير سازمان هاي مردم نهاد و خيرين دانشگاه 
علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي تهران 

۱۳۹۹ تاكنون
٢- نماينده قرارگاه سللازندگي خاتم االنبياء )ص( 

در دولت و مجلس شوراي اسالمي ۱۳۹۹-۱۳۹۸
٣- معاون اجرايي معاون توسللعه مديريت دانشگاه 
علوم پزشللكي و خدمات درماني شللهيد بهشتي 

۱۳۹۷-۱۳۹۹
۴- مديللر تامين مالي گروه پتروشلليمي هاي خط 
اتيلن مركز و عضو هيات مديره پتروشلليمي جهرم 

۱۳۹۷ - ۱۳۹۴
۵- مشاور اقتصادي هلدينگ كشاورزي كوثر بنياد 

شهيد و ايثارگران انقالب اسالمي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
۶- رييس مركز آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات 

وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
۷- مديركل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش 

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
۸- معاون پشتيباني و توسللعه مديريت آموزش و 
پرورش شهر تهران و استان ايالم در سال هاي ۸۵ تا 

۱۳۸۶ و ۷۴ تا ۱۳۷۷
۹- رييس سللازمان آموزش وپرورش اسللتان ايالم 

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
۱۰- معاون پشللتيباني اداره كل آموزش و پرورش 

استان ايالم ۷۴ تا ۱۳۷۷
او همچنين در دانشگاه عالمه طباطبايي )دانشكده 
مديريت و حسللابداري(، دانشللگاه پيام نور تهران، 
دانشگاه علمي كاربردي تهران، دانشگاه آزاد اسالمي 
)واحد ايللالم(، مراكز تربيت معلللم، ضمن خدمت 
فرهنگيان، دبير دانشسللراي تربيت معلم، مدارس 

متوسطه، راهنمايي و ابتدايي تدريس كرده است.

    اما و اگرهاي راي اعتماد 
به سومين گزينه وزارت

مسللاله اينجاسللت كه اين بللار هم ممكن اسللت 
نمايندگان با بررسللي مدارك تحصيلي و شللغلي 
سللومين گزينه هم به اين نتيجه برسللند كه او نيز 
توانايي تكيه زدن بر كرسي وزارت آموزش پرورش را 
ندارد يا اينكه اين بار گزينه سوم موفق به كسب راي 

اعتماد مجلسيون مي شود. 

    نظرمان جلب نشود عبور مي كنيم
رضا حاجي پور، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس در اين باره مي گويد: باالخره ايشان مسوول 
بودجه وزارت آموزش و پللرورش و زماني مديركل 
آموزش و پرورش اسللتان ايالم بودند؛ با اين وجود 
بايد ديد نتيجه بررسي كميسلليون آموزش درباره 

ايشان چيست.
عضو كميسلليون آموزش مجلس در پاسللخ به اين 
پرسللش كه چرا دو گزينه قبلي دولت براي وزارت 
آموزش و پرورش نتوانستند از نمايندگان مجلس 
راي اعتماد بگيرند، مي گويد: بر اساس بررسي هايي 

كه در كميسيون انجام شللد درباره دو گزينه قبلي 
نظر داده شد، ما در كميسلليون، وزير و معاون وزير 
سابق هم داريم. از طرفي اعضاي كميسيون همگي 
كساني هستند كه از صف تا ستاد در اين حوزه كار 
كرده اند و آدم هاي بيگانه نسبت به مسائل آموزشي 
در آموزش وپرورش و آموزش عالي نيستند. بنابراين 
گزينه هاي معرفي شده براي وزارت آموزش و پرورش 
براساس ظرفيت ها و توانمندي ها، مدارك، دانش و 
داشللته هايي كه دارند مورد بررسي قرار مي گيرند. 
او اداملله مي دهد: اينگونه نيسللت كلله برخي فكر 
مي كنند در كميسيون دارد سليقه اي عمل مي شود، 
اصاًل چنين چيزي امكان ندارد. همه افرادي كه در 
كميسلليون آموزش هستند كسللاني بودند كه در 
استان ها تالش كردند آقاي رييسي، رييس جمهور 
شود. بنابراين كسي در كميسيون از حيث خط و ربط 

سياسي نمي خواهد سليقه اي عمل كند.
حاجي پور يادآور مي شود: بعضي از رسانه ها دنبال اين 
هستند كه بگويند كميسيون براي خودش گزينه اي 
دارد؛ درصورتي كه اصاًل چنين چيزي نيسللت. اين 
گزينه هم )يوسف نوري( اگر نتواند براساس مدارك 
و داشته هايي كه دارد از خودش دفاع كند و براساس 
برنامه هايي كه ارايه مي دهد نظر كميسيون آموزش 

را جلب كند به راحتي از كنار آن عبور نمي كنيم.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اهميت وزارت آموزش و پرورش مي گويد: آينده كشور 
در دسللت آموزش و پرورش است. اين وزارتخانه جزو 
پايه هاي اصلي دولت است، اگر آموزش و پرورش خوب 
نباشد ساختار سللازماني و اجرايي ساير وزارتخانه ها 
با مشكل مواجه مي شللود؛ بنابراين وزارت آموزش و 
پرورش پيشاني دولت است. انشاءاهلل كميسيون آموزش 
مجلس با بررسللي هايي كه انجام مي دهد بتواند نظر 
درستي را در خصوص وزير پيشنهادي جديد اعالم كند.

سومين گزينه وزارت آموزش و پرورش معرفي شد

گليماندگار|
 تنها دو روز ديگر به ۲۹ آبان سي و يكمين 
سالگرد تصويب قانون كار در كشور باقي 
مانده اسللت. اين در حالي اسللت كه هر ساله كارگران 
ايللن روز را براي اعالم آنچه از اجرايي شللدن اين قانون 
مي خواهند و بررسي نقص هاي آن توسط انجمن هاي 
كارگري انتخاب مي كنند. اما امسللال با تمام سال هاي 
گذشللته فرق دارد، چرا كه ۲۸ نماينللده طي ماه هاي 
گذشته طرحي را امضا و به صحن علني فرستاده اند كه 
به باور كارگران و نماينللدگان آنها گامي بلند در جهت 
تضييع حقوق كارگران است و همين مساله باعث شده 
تا اين سللوال بزرگ عنوان شود كه آيا نمايندگان مردم 
در مجلس حامي حقوق كارگران و اقشار ضعيف جامعه 

هستند يا سرمايه داران و اقشار پر درآمد؟
اصال اين روزها كه مشللكالت اقتصادي و معيشتي هر 
روز بيشتر مي شللود و فشار مضاعف تري بر جامعه وارد 
مي كند، نمايندگان مجلس چرا بايد به بررسي طرح ها و 
برنامه هايي بپردازند كه هيچ دردي از مردم دوا نمي كند 
كه عامل بروز ناخوشايندي هاي ديگري هم در زندگي 
آنها مي شود. آيا نمايندگان مردم نبايد در حال حاضر هر 
كاري را كنار بگذارند و به جاي مطرح كردن هر طرح و 
برنامه تازه اي در مورد مسائل دست چندم جامعه مثل 
صيانللت از مردم در برابر حيوانات، صيانللت از مردم در 
فضاي مجازي و... به دنبال طرح و برنامه هايي باشند كه 
بار سنگين معيشت مردم را سبك تر كنند و مانع له شدن 
مردم در بين چرخ دنده هاي اقتصاد بيمار كشور شوند؟

و حاال يك بار ديگر در آسللتانه سللالگرد تصويب قانون 
كار صللداي اعتراض فعاالن كارگللري براي طرحي كه 
نمايندگان به مجلس ارايه دادنللد و مصرانه هم پيگير 
تصويب اجرايي شدن آن هسللتند، بلند شده است. به 
عقيده آنها تصويب اين طرح در واقع ارزان سازي كارگران 

است و بي توجهي به حقوق آنها.

    حقوق توافقي يعني ضايع كردن حق كارگر
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراها در اين باره به 

»تعادل« مي گويد: در اين شرايط كه فشار اقتصادي كمر 
اكثر افراد جامعه را خم كرده تصويب چنين طرح هاي 
تخريبي چه نتيجه اي جز محتاج تر كردن قشر كارگر در 
پي خواهد داشت، چرا نمايندگان مجلس به جاي اينكه 
به فكر قشر مظلوم و ضعيف جامعه باشند مي خواهند 
از سللرمايه داران و ثروتمندان حمايت كنند. تصويب 
اين طرح در واقع از بين بردن حقوق كارگراني است كه 
همين االن هم به سختي و زحمت چرخ زندگي شان را 
مي گردانند و با انواع و اقسام مشكالت براي امرار معاش 

خود دست و پنجه نرم مي كنند. 
فرامرز توفيقي افزود: وقتي به طرح هايي كه مجلس اين 
روزها مورد بحث و بررسللي قرار مي دهد نگاه مي كنيم 
به اين نتيجه مي رسيم كه گويا نمايندگان مجلس اصال 
دغدغه اقتصاد و معيشللت مردم را ندارنللد، آن از طرح 
حللذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانللي و اين هم از طرح مزد 
توافقي و ... واقعا نمي دانند در حال حاضر بررسللي اين 
طرح ها و حتي عنوان كردن آن چقدر مي تواند آسيب 
زا باشللد. در حالي كه نمايندگان مجلس بايد در چنين 
شرايطي تمام توان خود را براي رفع مشكالت اقتصادي 
به كار ببندند در حال بررسي طرح هايي هستند كه اين 
مشللكالت را صد چندان مي كند.  او در ارتباط با تغيير 
ماده ۴۱ خطاب به نمايندگان مجلس مي گويد: از سال 
۶۹ كه قانون كار وضع شده، ماده ۴۱، ماده هفت و ماده 
۱۴۹ كداميك اجرايي شده كه حاال شما مي خواهيد يك 
تبصره به ماده ۴۱ اضافه كنيد؛ در اين سال ها چه زماني 
تورم به معناي واقعي در افزايش دسللتمزد لحاظ شده؛ 
چه زمان سبد معيشت در معادالت مزدي منظور شده؛ 
وقتي بند يك و دو ماده ۴۱ هيچ زمان اجرايي نشده، چرا 
اقدامي نكرديد؛ مگر شما وكيل الرعايا نيستيد؛ يك سر 
به شهرك هاي صنعتي بزنيد؛ قحطي كارگر ساده شده؛ 
در شللهرك هاي صنعتي بارها اعالن مي زنند و آگهي 
مي دهند اما با اين دستمزدها، كارگرساده حاضر به كار 
كردن نيست چون ديگر برايش نمي صرفد! كنار خيابان 
باقالي بفروشد يا دستفروشي كند يا حتي مسافركشي 

كند، بيشتر درمي آورد.

    كارگران را بي انگيزه نكنيم
اكبر رستمي، نماينده كارگري نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: متاسفانه در تمام اين سال ها با اينكه بيشتر بار 
توليد كشور بر دوش كارگران بوده اما اين قشر هميشه 
مورد كم لطفي و كم مهري دولت ها و نمايندگان مجلس 
قرار گرفته اند و همين امر باعث شده تا ديگر انگيزه اي 

براي ادامه كار نداشته باشند.
او مي افزايد: كافي اسللت نگاهي بيندازيم به درآمد يك 
كارگر در كارگاه توليدي و يك پيك موتوري، حتي اگر 
روزانه هم بخواهيم حساب كنيم درآمد كارگر توليد يك 
سوم پيك موتوري هم نيست، به همين خاطر است كه 
ديگر كارگران به جاي كار كردن در شهرك هاي صنعتي 
ترجيح مي دهند دستفروشي كنند و به شغل هاي كاذب 
روي بياورند چون درآمد بيشللتري دارد و حداقل براي 
تامين معاش خانواده شان اينقدر سرافكنده و شرمنده 
نمي شللوند.  رسللتمي در بخش ديگري از سللخنانش 
مي گويد: مسووالن به جاي پرداختن به مباحثي همچون 
مزد توافقي؛ علل تضعيف شدن تشكل هاي كارگري را 
كه جايگاه خاصي در قانون كار دارند؛ بپردازند. هر دولتي 
كه مستقر مي شود، بي دليل و بدون در نظر گرفتن نقطه 
نظرات جامعه كارگري؛ به اصالح قانون كار مي انديشد 
كه قابل تامل است. دولت در ظاهر بر تقويت تشكل هاي 
كارگري تاكيد دارد امللا در عمل به گونه اي ديگر رفتار 
مي كند. به هر حللال كارگران اجازه نخواهند داد افراد و 
گروه هايي با نيات نامعلللوم و تحت عنوان اصالح قانون 
كار؛ اين قانون را كه مهم ترين قانون بعد ازقانون اساسي 

به شمار مي آيد به ضعف بكشانند.

    كارگران در برابر طرح مخرب نمايندگان 
مجلس ساكت نمي نشينند

حسللن صادقي، رييس اتحاديه پيشكسللوتان جامعه 
كارگللري نيز در اين باره به ايلنا گفللت: اگر نمايندگان 
مجلس، امضاهاي خللود را پس نگيرند و اين طرح پا به 
صحن مجلس بگذارند، كارگران كشللور بللا تمام توان 

اعتراض خواهند كرد.

او دربللاره رونمايي طرح تازه نماينللدگان براي اصالح 
قانون كار افزود: بيست و نهم آبان امسال، از حساسيت 
بيشتري نسبت به سال هاي قبل برخوردار است چراكه 
سالروز تصويب قانون كار مقارن شده با طرح حدود ۴۰ 
نماينده مجلس براي تغيير ماده ۴۱ قانون كار كه به نوعي 
با افزودن يك تبصره، ماده ۴۱ و هر دو تبصره آن، از حيز 
انتفاع ساقط مي شللوند و ارزش و اعتبار خود را از دست 
مي دهند. متاسفانه گروه هايي هميشه به دنبال تغيير 
قانون كار و از بين بردن سويه هاي حمايتي آن بوده اند 
و حاال با اين طرح مثاًل الحاقي نمايندگان مجلس، ماده 
۴۱ و دو تبصره آن، كاماًل بي اثر و خنثي مي شوند و گويا 
اين ماده  مهم از متن قانون كار كاماًل حذف خواهد شد. 
خطرات و عواقب اين كار، به مراتب بيشتر از طرح هاي 
اصالحي قبلي براي اصالح قانون كار اسللت )كه البته 
هيچكدام تا امروز به نتيجه نرسيده اند( چون ۳.۵ ميليون 
كارگر حوزه هاي كوچك، خانگي و كشاورزي، مشمول 
اين بند الحاقي شده و از حداقل دستمزد قانوني محروم 

مي شوند.
صادقي اظهار كرد: اگر اين اتفاق بيفتد و طرح پيشنهادي 
اين نمايندگان به تصويب برسد، به كارگاه هاي خانگي و 
كارگاه هاي زير ده نفر در همه جا تعميم مي يابد و شاهد 

گسترش آن خواهيم بود. در صورت تصويب شدن اين 
طرح، ما شللاهد برخوردهاي حذفللي و ناديده گرفتن 
حقوق اوليه طبقه كارگر در بخش هاي مختلف خواهيم 
بود. ضمن اينكلله گام بعدي حذف مللاده ۴۱ با الحاق 
يك تبصره به آن، حذف بيمه اجباري تامين اجتماعي 
خواهد بود؛ وقتي مزد توافقي شود، بيمه اجباري حذف 
مي شللود؛ مرحله بعدي نيز ورود به بيمه هاي مختلف 
اسللت و كارفرما و كارگر بر سر نوع بيمه توافق خواهند 
كرد؛ مثللاًل كارفرما به كارگر مي گويد من تو را بيمه دانا 
مي كنم يا فقط بيمه حادثه در كارگاه داريم يا بيمه آتيه... 
درواقع چتر بيمه اجباري تامين اجتماعي از سر طبقه 
كارگر برداشته خواهد شد و به همين دليل است كه اين 
طرح، يك زنگ خطر جدي است و بايد طبقه كارگر در 
مقابل آن با جديت و توانمندي و اتحاد كامل، بسيج شود.

    چه كسي بايد از حقوق كارگران دفاع كند؟
مساله مهم اين اسللت كه اگر مجلس و نمايندگان آن 
نقش دفاعي خود از حقوق كارگران و همه اقشار جامعه 
را به فراموشي بسپرند و قرار باشد با رونمايي از طرح هاي 
اينچنيني قشر عظيمي از جامعه را با مشكالت عديده 
مواجه كنند، پس چه كسللي نقللش حمايت از حقوق 

كارگللران را بر عهده خواهد گرفللت. اينكه كارگاه هاي 
خيريه بللراي اينكه بتوانند از نيروي انسللاني حاضر در 
روستاها نهايت استفاده را ببرند و با حداقل دستمزد آنها 
را وادار به كار در ساعت هاي طوالني كنند آن هم به اسم 
كار خيريه و ايجاد شغل و نمايندگان مجلس هم از اين 
طرح حمايت كرده و آن را به صحن علني مجلس ببرند، 
درواقع كارگر بايد براي احقاق حقوقش به كجا پناه ببرد. 
در حالي كه تشكل هاي كارگري هم ديگر رونق سابق را 
ندارند و مشكالت اقتصادي كمر اكثر افراد جامعه را خم 
كللرده و در اين بين كارگران بيش از بقيه عواقب تورم و 
اقتصاد شكننده را تحمل مي كنند، چرا بايد نمايندگان 
مجلس بي توجه به اين شرايط در به اقداماتي بزنند كه 
هراس از آينده را در جللان كارگران مي اندازد. اصال اين 
روزها نمايندگان چلله اقدامي براي رفع بيكاري، پايين 
آوردن نرخ تورم و مشكالتي از اين دست انجام داده اند، 
كدام طرح و برنامه بللراي رونق اقتصادي و افزايش مزد 
و از بين رفتن تورم در مجلس مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته است؟ معيشت مردم در كدام رده اولويتي براي 
نمايندگان قرار دارد كه قبل از آن چندين و چند طرح 
ديگر را مورد بررسي قرار داده اند و هنوز نوبت معيشت 

نشده است؟

گزارش

فعاالن كارگري بيان كردند:

تصويب طرح دستمزد توافقي ضربه بر جامعه كارگري است
در آستانه سالگرد تصويب قانون كار نمايندگان مجلس حقوق كارگران را ضايع نكنند

رويخطخبر

داروهاي بيماران پروانه اي رايگان شد 
سرپرست سللازمان تامين اجتماعي 
از رايللگان شللدن داروهللاي بيماران 
پروانه اي )اي. بي( خبر داد. ميرهاشم 
موسوي گفت: با توجه به برخي جلسات 
برگللزار شللده، تعللدادي از داروهاي 
بيماري هاي خاص تحت پوشش بيمه 
تاميللن اجتماعي قرار گرفللت. براي 
نمونه داروهاي بيمللاري »پروانه اي« 

يا »اي بي« رايگان شللد. او تصريللح كرد: به طور 
كل دارو و پانسللمان برخي بيماري هاي خاص در 
تعهدات جديد بيمه اي قرار گرفته و فرايند اين امر 
در حال طي شدن است. سازمان تامين اجتماعي 
به عنوان بزرگ ترين صندوق بازنشستگي كشور 
بيللش از ۵۰ درصللد جمعيللت كشللور را تحت 
پوشللش مقررات حمايتي از جمللله درمان قرار 

داده است. بيماري پروانه اي كه تحت 
عنللوان اپيدرموليزيس بولوسللا هم 
شناخته مي شللود، يك بيماري ارثي 
بافت هاي پوستي است كه در پوست 
و غشللاي مخاطللي ايجللاد تاول هاي 
خون ريزي دهنللده دردناك مي كند. 
بر اسللاس آخرين آمارهللا، بالغ بر ۱۴ 
ميليون نفر از جمعيت كشور به عنوان 
بيمه شللده اصلي و بيش از چهللار ميليون نفر به 
عنوان مستمري بگير بازنشستگي، ازكارافتادگي 
و بازماندگان از تعهللدات بلندمدت وكوتاه مدت 
بيمه اي و درمان بهره مند مي شللوند. با احتساب 
اشخاص تبعي تحت تكفل اين گروه ها، در مجموع 
بيللش از ۴۴ ميليون نفر از جمعيت كشللور عضو 

خانواده تامين اجتماعي به شمار مي روند.

هشدار اورژانس درباره وقوع حوادث جوي 
سخنگوي سازمان اورژانس كشور در 
خصوص بللرودت هوا و احتمال وقوع 
حوادث جللوي هشللدار داد.مجتبي 
خالدي با بيان اينكه شللاهد برودت 
هوا هسللتيم اظهار كرد: برودت هوا 
ممكن اسللت موجب وقوع مشكالت 
و حوادث جوي شللود و كوهنوردان 
را تحللت تاثيللر خللود قرار دهللد. بر 

همين اسللت اورژانس توصيلله مي كند كه افراد 
عللادي و كوهنوردان بدون تجهيللزات و مهارت 
كافي از تللردد خودداري كنند. او بللا بيان اينكه 
اورژانللس پيش بيمارسللتاني و بيمارسللتاني و 
مراكللز بهداشللتي و خانه هاي بهداشللت بيش 

از ۳۰ دانشللگاه علللوم پزشللكي به 
دسللتور رييس اورژانس كشللور در 
حالت آماده باش قرار گرفتند، گفت: 
سللاكنان ارتفاعللات و كوهپايه هاي 
تهران و البرز از حوادث جوي در امان 
نيستند و توصيه مي شود تردد به اين 
مناطق مديريت شود. خالدي گفت: 
به همللكاران پليس و راهللداري نيز 
مي خواهيم كه تردد در جاده هاي صعب العبور و 
برف گير و گردنه ها با سختگيري بيشتري صورت 
گيرد. با توجه به هشللدار سللازمان هواشناسي 
غافلگير شدن نيروهاي امدادي پذيرفته نيست 

و بايد آماده باشيم.

تلفات كرونا در كشور بدون واكسيناسيون ۳ برابر مي شد 
سرپرسللت مركز مديريت اطالعات 
و فناوري وزارت بهداشللت، درمان و 
آموزش پزشللكي با بيللان اينكه بايد 
فوت و بسللتري بر اثر عوارض واكسن 
را با فللوت و بسللتري بر اثللر ابتال به 
كرونللا از يكديگر تفكيك كرد، گفت: 
اگر واكسيناسلليون در كشللور انجام 
نمي شد، تلفات كرونا سه برابر مي شد. 

علي شللريفي افزود: مرگ و مير سالمندان باالي 
۷۰ سال در موج سللوم كرونا بيشتر شد و تزريق 
واكسن توانسللت اين مرگ و مير را كاهش دهد. 
او در مورد بررسي اثربخشللي واكسن عليه كرونا 
ادامه داد: بررسي درصد فوتي  واكسن نزده ها نبايد 
مالك مقايسه براي اثر بخشي واكسن باشد بلكه 
بايد اثر واكسن را براي كل جامعه در نظر بگيريم 
و نه فقط در فوت شده ها، زيرا واكسن مانع از ابتال 

و بستري جمعيت زيادي شده است. 
بايد مرحله بين بسللتري تللا مرگ را 
مقياس سنجش اثر واكسن دانست. 
به گفته او، نمي توان اثربخشي واكسن 
را انكار كرد و بايد اين اثربخشي را در 
جمعيت ميليوني جامعه ارزيابي كرد. 
سرپرسللت مركز مديريت اطالعات 
و فناوري وزارت بهداشللت افزود: به 
عنوان مثال نبايد تصور كرد كه يك هنرپيشه دو 
دز واكسن را زده، چرا فوت كرده پس واكسن بي اثر 
اسللت، اين يك ارزيابي اشتباه است. بايد اثر را در 
ميان همه واكسللن زده ها بررسي كنيم. شريفي 
تاكيد كرد: فوت و بستري بر اثر عوارض واكسن با 
فوت و بستري بر اثر ابتال به كرونا بايد از هم تفكيك 
شود. واكسيناسيون خطر مرگ و مير ناشي از كرونا 
را كاهش مي دهد، در بدن ايمني كه ايجاد مي كند.
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