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پس لرزه هاي  نشست رييس جمهور با اقتصاددانان 

دولت اليحه حذف دالر ۴۲۰۰ توماني را به مجلس ارائه كرد

حذف تدريجِي  ارز ترجيحي

يادداشت-2

 تزريق منابع 
به تنهايي كارساز نيست!

ماهيت بازارهاي مالي، به ويژه 
بازار س��رمايه مبتني بر اصول 
اقتصادي و دموكراس��ي است. 
در حقيق��ت ماهيت اقتصاد بر 
اس��اس تعادل ب��وده و اگر اين 
مهم به علت دخال��ت دولت و 
حاكميت به هم بري��زد، بازار از 
مسير اصلي خود خارج شده و 
دچار ايراداتي اساسي مي شود. دخالت دولت مي تواند اشكال 
مختلفي ازجمله قيمت گذاري دس��توري، حمايت هاي 
بي جا، وعده وعيد بي اساس��ي كه به آن عمل نمي شود و 
غيره داشته باش��د. هرگونه دخالت دولت در بازار، فارغ از 
اثرات مثبت يا منفي آن در كوتاه مدت، آثار زيانبار و منفي را 
در بلندمدت به جاي مي گذارد و درواقع اقتصاد كالن و بازار 

آسيب بيشتري از اين موضوع مي بيند.
هرچند كه در حال حاضر بازار سهام از منظر بنيادي ارزنده 
بوده اما بخشي از سبزپوشي آن به علت حمايت هاي دولت 
شكل گرفته اس��ت. اگر اين روند صعودي تنها با تكيه بر 
دخالت هاي دولت تداوم پيدا كند و حجم نقدينگي افزايش 
محسوسي را نداشته باشد، نمي توانيم به آينده آن اميدوار 
باشيم. درواقع اگر نقدينگي جديدي به بازار وارد نشود، اين 
حمايت ها ثمري نخواهد داشت. تنها زماني مي توان گفت 
بازار ش��رايط خوبي را دارد كه رشد آن دستوري نباشد و 
منابع جذب و به سوي آن هدايت شود. به عبارت ديگر رشد 
پايدار بازار سرمايه منوط به افزايش حجم نقدينگي واقعي 
در بازار سهام است. به طوركلي بازار سرمايه ارزنده است، 
هرچند امكان دارد براي مدتي درگير حباب منفي باشد اما 
اينكه به طور دستوري منابع كمي به بازار تزريق شود و براي 
برهه زماني كوتاهي بازار را سبز نگه دارند، مجدداً با شرايط 
پيشين روبرو مي شويم، به طور حتم چنين اقداماتي باعث 
عدم اطمينان بيشتر سرمايه گذاران مي شود و مسلماً نبود 
اطمينان خاطر نسبت به حباب هاي منفي زيان بيشتري 
را به بازار سهام تحميل مي كند. بزرگ ترين گامي كه دولت 
مي تواند در اين راستا بردارد، عدم دخالت در سازوكارهاي 
بازار )مستقيم و غيرمستقيم( است. دولت نبايد به واسطه 
اقداماتي همچ��ون عمليات بازار باز، چ��اپ اوراق بدهي 
و ديگر سياس��ت هاي تدويني خود، نقدينگ��ي را از بازار 
سهام خارج كند و براي تأمين كسري بودجه خود بايد از 
راهكارهايي همچون واگذاري دارايي هاي خود بهره ببرد 
تا به اين واسطه ضمن برطرف شدن نياز آن، بازار سرمايه 
نيز آسيبي نبيند. اگر اعتماد كافي نسبت به بازار به وجود 
بيايد، شاهد پويايي دوباره بازار سهام خواهيم بود. بسياري 
از نمادهاي معامالتي به س��طح قيمتي ارزنده اي دست 
پيداكرده اند و گمان مي كنم شركت هاي كاموديتي محور 
به خصوص فلزاتي همانند سرب، روي و مس و پس ازآن 
فوالد و سنگ آهن با چشم انداز يك ساله، پيش روي خوبي را 
نسبت به مابقي بازار داشته باشند. همچنين سرمايه گذاري 
در پتروشيمي ها به خصوص نمادهاي مربوط به محصوالت 
ادامه در صفحه 2 متانول و اولفين را به... 

محمدابراهيم سماوي

يادداشت- 1

تالش بي فايده دولت براي 
كنترل قيمت ها

روز گذش��ته خب��ري روي 
خروج��ي خبرگزاري ه��ا قرار 
گرفت كه مبتني بر آن اعالم شد 
در جلسه ستاد تنظيم بازار قرار 
ش��د قيمت ۲۰ كاالي اساسي 
ظرف ۲۴ ساعت آينده از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي، سازمان 
حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با همكاري ساير نهادهاي مرتبط محاسبه 
و به  طور رس��مي اعالم ش��ود. در ادامه هم تاكيد شد، هر 
فرد يا جرياني كه از اين قيمت هاي مصوب تخطي كند با 
مجازات هاي سنگيني مواجه خواهد شد؛ رويكردي كه طي 
دهه هاي متمادي در اقتصاد ايران تجربه مي شود اما نه تنها 
نتيجه مناسبي در بر نداشته، بلكه مدام بر حجم مشكالت 
اقتصادي كشور افزوده است. اخيرا خبر رسيد كه نقدينگي 
در اقتصاد ايران رقم ۴ هزار هزار ميليارد تومان را پشت سر 
گذاشته اس��ت. اعداد و ارقامي كه نشان دهنده بسياري از 
واقعيت هاي اقتصادي كشور است و مسير حل مشكالت 
اصلي را براي دولت نمايان مي كند. اما دولت ظاهرا ميلي 
براي شنيدن و درك واقعيت ندارد. بسياري منتظر بودند 
تا در نشست رييس جمهوري با برخي چهره هاي اقتصادي 
كه اغلب هم از برخي چهره هاي خاص با سابقه مديريت 
سياس��ي بودند، برخي واقعيت هاي اقتصاد ايران مطرح 
مي ش��د و راهكارهاي عملياتي مبتني بر نظ��ام بازار آزاد 
براي برون رفت از مش��كالت ارايه مي شدند. اما اين اتفاق 
رخ نداد و باز هم برخي رفتارهاي كليشه اي و صحبت هاي 
تكراري شنيده شد كه پيش از اين هم در زمان دولت قبل 
مسبوق به س��ابقه بود. اقتصادي كه در آن رشدي وجود 
ندارد و طي يك دهه در آن رشد متوسط اقتصادي، صفر 
درصد اس��ت. اقتصادي كه در آن رشد س��رمايه گذاري 
منفي اس��ت. اقتصادي كه در آن نرخ اس��تهالك از نرخ 
تشكيل سرمايه گذاري ثابت گذشته است. اقتصادي كه 
در آن، درآمد س��رانه يك س��وم كاهش پيدا كرده است. 
اقتصادي كه در آن هزينه هاي باالدستي تجارت باال رفته 
است و ش��فافيتي در آن وجود ندارد و... شما نمي توانيد با 
رويكردهاي سلبي و انضباطي و دستوري قيمت ها را كنترل 
كنيد. مسووالن اعالم مي كنند كه قيمت قند، برنج، ميوه 
و... از فالن عدد باالتر نرود. واقع آن است كه نرخ تورم و ساير 
ش��اخص هاي اقتصادي هيچ ترسي از دستورات مقامات 
مسوول ندارند و مدام در مسير رشد قرار مي گيرند. در يك 
چنين شرايطي چون تحكم مسووالن با تورم همخواني 
ندارد، فعاالن اقتصادي ديگر ميلي به س��رمايه گذاري و 
تداوم بيزينس خود ندارند. نتيجه اين مي شود كه تعطيلي 
بنگاه هاي اقتصادي افزاي��ش مي يابد. يك دور باطلي كه 
اقتصاد ايران مدام آن را تجربه كرده اس��ت. آنچه نيازمند 
اصالح است، نظام بازار نيست، بلكه نظام دخل و خرج دولت 
اس��ت كه هر سال با كسري بودجه فزاينده، شاخص هاي 
اقتصادي را دچار مشكالت عديده اي مي كند. درست است 
كه تعادل بخشيدن به بودجه سخت است، اما راه گريزي 
از آن وجود ندارد. يعني چه؟ يعني ديگر نمي توان قيمت 
ميوه را فيكس كرد. اگر اين تصميم گرفته شود، ماجراي دور 
ريختن هزاران تن سيب اروميه رخ مي دهد و از ميان رفتن 
كشاورزي در اين منطقه حساس. شما نمي توانيد قيمت 
مرغ را فيكس كنيد، اگر يك چنين اقدامي صورت دهيد، 
نتيجه اين مي شود كه مرغداران ديگر حاضر به جوجه ريزي 
نخواهند شد. ساير گزاره هاي توليدي و مصرفي نيز يك 
چنين وضعيتي دارند. در شرايطي كه تورم 5۰ درصدي 
تار و پود اقتصاد را در برگرفته، يك چنين اقداماتي باعث 
افزايش دامنه مشكالت خواهد ش��د. اقتصاد ايران براي 
حل مشكالت در گام نخست بايد مشكالت بيروني خود 
را از طريق گفت وگو حل كند. در يك چنين شرايطي بايد 
برنامه اي براي پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي تدارك 
ديده ش��ود. تداوم تحريم ها اقتصاد ايران را وارد دوره اي از 
مشكالت عديده اقتصادي كرده و خطر ابرتورم را نزديك تر 
از هر زماني متوجه اقتص��اد ايران مي كند. ما يك اقتصاد 
دولتي هس��تيم كه دولت س��يطره خود را بر همه شؤون 
اقتصادي تثبيت مي كند. دولت به جاي حمايت از توليد و 
بهبود شاخص هاي اقتصادي به دنبال تثبيت قيمت ها است. 
اين در حالي است كه افزايش قيمت ها، ناشي از ساز و كاري 
است كه دولت در بروز آن بيشترين نقش را داشته است. 
زماني كه اقتصادي با تورم 5۰ درصدي روبه رو است، طبيعي 
است كه قيمت تمام شده مجموعه محصوالت و خدمات 
افزايش مي يابد. در اين ميان دولت و نظام تصميم ساز كشور 
به جاي حل مشكالت كالن، تالش مي كنند توپ را به زمين 
توليد كننده ها و كسبه بيندازند. دولت از طريق برخوردهاي 
دستوري تصور مي كند، مي تواند روند افزايش قيمت ها را 
متوقف كند. به جاي اين روند غيرس��ازنده، دولت بايد به 
دنبال حل مشكالت كالن باشد؛ بايد روند توسعه صادرات و 
افزايش توليد ناخالص داخلي مورد توجه قرار بگيرد. اين روند 
از چه طريقي صورت مي گيرد؟ از طريق بهبود مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني. توسعه مناسبات نيز نيازمند حل 
مشكل FATF و... است. چه كساني بايد اين روند را پيگيري 
كند؟ آقاي رييسي، مخبر، خاندوزي، صالح آبادي و مجموعه 
مسووالني كه به جاي حل مشكل جلسه تشكيل مي دهند و 
تالش مي كنند با بگير و ببند روي قيمت كه محصول نهايي 
سياست هاي دولت و برآمده از سياست هاي پولي است، به 
زعم خود مشكالت را حل كنند. متاسفانه قيمت ها با يك 
چنين روش هايي، بهبود پيدا نمي كنند، اگر قرار بود يك 
چنين روندي تحقق پيدا كند، قيمت لوازم خانگي توليد 
ادامه در صفحه 8 داخلي امروز كشور، اين...  

پيمان مولوي

فرشاد مومني:  رييسي در جلسه هيات دولت: 

ايده هاي شهيدبهشتي 
 براي مقابله 

با مفت خوارگي 
بي نظير است

صفحه 2   صفحه 2    

صفحه 7    

 همه وزارتخانه ها 
در زمينه كنترل تورم 

مسووليت دارند

 جزييات 
مصوبه جديد خودرويي 

دولت اعالم شد

در جلسه ستاد تنظيم بازار 
به رياست معاون اول 
رييس جمهور اعالم شد

جلسه س��تاد تنظيم بازار ديروز به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار و بر اساس مصوبات آن 
مقرر شد قيمت ۲۰ كاالي اساسي ظرف ۲۴ ساعت 
آينده از س��وي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان 
حمايت از مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان با 
همكاري ساير نهادهاي مرتبط محاسبه و به طور 
صفحه 2 را بخوانيد رسمي اعالم شود.  

حذف 
قيمت گذاري 

دستوري 
خودرو 

 قيمت رسمي
۲۰ كاالي اساسي 

اعالم مي شود

يادداشت-4يادداشت-3

منع تردد شبانه به نفع كيست؟ضرورت مقابله با محدودسازي فضاي مجازي
يك��ي از موضوعات��ي كه طي 
ماه ه��اي اخي��ر باع��ث ب��روز 
مش��كالت فراوان��ي در اف��كار 
عموم��ي ايراني��ان و صاحبان 
كس��ب و كار شده، تالش هايي 
است كه برخي افراد و جريانات 
ب��راي محدودس��ازي فضاي 
مجازي دنب��ال مي كنند. براي 
مطرح شدن طرح صيانت از فضاي مجازي در كميسيون 
فرهنگي مجلس، برخي از نمايندگان تالش كردند، روند 
تصويب طرح صيان��ت در قالب اصل 85 قانون اساس��ي 
متوقف سازند. متاس��فانه اين تالش ها نتيجه بخش نبود 
و نهايتا قرار شد با تشكيل كميس��يون ويژه اي براي طرح 
صيانت موضوع پيگيري و دنبال ش��ود. بر اين اساس ۲3 
نماينده از كميسيون هاي مختلف مجلس در كميسيون 
ويژه صيانت حاضر شدند تا موضوع از منظر قانون پيگيري 
شود. با توجه به اينكه مطابق اصل 85 هر تصميمي كه در 
كميسيون گرفته مي شود، معادل تصميمات صحن علني 
است، الزم بود تا آيين نامه اي براي كميسيون تدارك ديده 
شود. طي 6نشست كميسيون اين آيين نامه در 15 ماده 
تصويب شد تا نمايندگان عمال وارد بررسي محتوايي طرح 
ش��وند. در ش��رايطي كه مطابق قانون، كليه نشست هاي 
كميسيون مي بايست به صورت زنده و با حضور خبرنگاران 
تشكيل شود، برخي نمايندگان از همان ابتدا تالش كردند، 
اين روند را متوقف و نشست هاي كميسيون طرح صيانت 
را پش��ت درهاي بس��ته برگزار كنند. با تالش نمايندگان 
ميانه رو و اصالح طلب اين روند متوقف شد و نهايتا قرار شد، 

نشست ها بازتاب هاي رسانه اي پيدا كنند و به صورت زنده 
نيز پخش شوند. هرچند در شرايط فعلي ساماندهي فضاي 
مجازي يك اصل اساسي است و هيچ شخصي نمي تواند با 
آن مخالفت كند، اما اين روند نبايد منجر به امنيتي سازي و 
محدودسازي فضاي مجازي شود. طي دهه هاي متمادي 
تالش هاي فراوان و سرمايه گذاري هاي هنگفتي صورت 
گرفته تا امروز فضاي مجازي كشور، سهم قابل توجهي را در 
اقتصاد و بهبود شاخص هاي اشتغالزايي كشور ايفا كند. اينكه 
برخي افراد و جريانات احساس مي كنند، محتواي برآمده 
از آن فضا و گردش آزاد اطالعات برخالف منافع سياسي و 
جناحي آنان است، نبايد باعث شود تا بر سر راه فعاليت هاي 
اين فضا سنگ اندازي شده و مشكالتي ايجاد شود. در شرايط 
دشوار تحريم هاي اقتصادي و بروز كرونا، يكي از گزاره هايي 
كه باعث شد تا مردم بتوانند كسب و كاري داشته باشند و 
درآمدي كسب كنند، همين فضاي مجازي است. از سوي 
ديگر دامنه وسيعي از پلتفرم هاي داخلي در بستر اين فضا 
فعاليت مي كنند و در حال خدمت رساني به مردم هستند. 
هرچند اي��ن روزها برخي نمايندگان حامي طرح صيانت 
اعالم مي كنند كه به دنبال محدودسازي پلتفرم هاي داخلي 
و مسدود سازي اپليكيشن هاي خارجي نيستند، اما وقاعيت 
ان است كه تصميم سازي هاي اين كميسيون با طرح فعلي 
نهايتا هم محدوديت ايجاد مي كند و باعث مسدودسازي 
اپليكيشن هاي خارجي مي شود. بر اين اساس كه نمايندگان 
مخالف طرح در كميسيون مشترك تالش مي كنند، شاكله 
طرح را به گونه اي تغيير دهند كه در وهله نخست، در فضاي 
كسب و كار مشاغل آنالين مشكلي ايجاد نكند و در مرحله 
ادامه در صفحه 8 بعدي گردش آزاد اطالعات در...  

مدت هاس��ت كه بس��ياري از 
مسووالن و صاحبنظران حوزه 
بهداشت و درمان اعالم كرده اند 
كه منع تردد شبانه ديگر نيازي 
نيست و در واقع وضع اين قانون 
تاثير چنداني ه��م در كنترل 
بيماري كرونا نداش��ته و ندارد، 
همانطور كه در ماه هاي با وجود 
اين قانون آمار فوتي هاي كرونا به بيش از 6۰۰ نفر در روز هم 
رسيد. اما با اينكه يك بار سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
از لغو اين طرح خبر داد، اما تنها ۲۴ ساعت بعد رييس پليس 
راهور اين خبر را تكذيب كرد و با اعالم اينكه جريمه افراد در 
طي ۲۴ ساعت گذشته بخشيده مي شود از ادامه اين طرح 
خبر داد.  حاال ديگر بسياري از مردم بر اين باورند كه شايد 
اين ممنوعيت تردد به نوعي كسب درآمد براي دولت تبديل 
شده است. اين در حالي كه رييس مجلس چنين مساله را 
تكذيب مي كند، اما يكي از نمايندگان مجلس با اعالم اينكه 
منع تردد شبانه محل درآمد دولت است از آن انتقاد كرد. 
از سوي ديگر در خبري از سوي رييس پليس راهور اعالم 
مي شود كه بسياري از دوربين هاي ثبت تخلف در سطح 
شهر تهران خراب هستند و اصال كار نمي كنند. به تمام اين 
مسائل بايد بي توجهي افرادي را مد نظر قرار داد كه در اين 
مدت با دست كاري شماره پالك ماشين خود باعث شده اند 
افراد ديگري جريمه شوند و اين مساله هم به اعتراض ها بيش 
از پيش دامن زده است. هر چند پليس راهور بارها اعالم كرده 
كه با افراد مخدوش كننده پالك ماشين به شدت برخورد 
مي ش��ود اما هنوز هم اين اتفاق در حال رخ دادن اس��ت و 

بسياري براي دور زدن قانوني كه اصال معلوم نيست لزوم آن 
چيس��ت و تا چه زماني قرار است ادامه داشته باشد، دست 
به خالف مي زنند. اما نكته ديگري كه مطرح مي شود نوع 
سختگيري درباره منع تردد شبانه و منع تردد بين شهري 
است. برخي كارشناسان معتقدند كه اگر تردد بين شهري 
هم به همان ميزان كه در مورد منع تردد ش��بانه و اجرايي 
شدن آن سختگيري مي شد، مورد توجه قرار مي گرفت شايد 
ما هنوز درگير موج هاي پي درپي كرونا نبوديم و موج پنجم 
تا اين حد تلفات روي دس��ت مان نمي گذاشت. بسياري از 
مردم اما يك س��وال دارند و آن هم اين است كه واقعا قانون 
منع تردد شبانه به نفع كيست؟ واقعا اين قانون براي سالمت 
مردم اجرا مي ش��ود يا مس��اله ديگري در بين است. وقتي 
نامه اي از رياست جمهوري دوره قبل منتشر مي شود كه در 
آن به خالي بودن خزانه دولت اشاره دارد، آيا واقعا اين شك 
و شبهه ها كه جريمه هاي مردم به خزانه سرازير مي شود و 
تصويب چنين قانون هايي هم براي درآمدزايي دولت است، 
مي تواند بدون دليل باشد. به هر حال شايد رعايت مقطعي 
اين قان��ون در دوران اوج كرونا واقعا چند درصدي تاثير در 
كنترل اين بيماري داشت، اما ادامه دادن آن با اين شرايط 
اقتصادي كه مردم براي گذران زندگي و تامين معيشت خود 
با مشكل مواجه هستند در است. ضمن اينكه ممكن است 
بسياري از افراد براي رفع نيازهاي خود در ساعات پاياني شب 
مسافركشي كنند و هر شب قرار باشد ۲۰۰ هزار تومان جريمه 
پرداخت كنند، در واقع اين اضافه كاري بيشتر به ضرر آنها 

خواهد بود تا به نفعشان. 
خوب اس��ت كه در اين شرايط مس��ووالن به جاي اينكه با 
ادامه در صفحه 2 سياست هاي يك بام و دو هوا و... 

مريم شاهسمنديغالمرضا نوري قزلجه

گروه بانك و بيمه| به دنبال نشس��ت رييس جمهور 
ب��ا اقتصاددان ها و موض��وع ح��ذف  ارز۴۲۰۰ توماني، 
كارشناس��ان واكنش هاي مختلفي نس��بت به موضوع 
داشته اند و اكثر آنها خواستار حذف تدريجي دالر ۴۲۰۰ 
توماني هستند. از جمله اقتصادداناني مانند همتي، راغفر، 
پازوكي، توكلي و ديگران نكاتي را مطرح كرده اند.  سيد 
ابراهيم رييسي رييس جمهوري در خصوص حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني گفت: تا امروز جلسات متعددي در ستاد 
اقتصادي دولت براي بررس��ي اين موضوع داشته ايم. با 
اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رايزني و بحث 
و تبادل نظر شد. شاهد بوديم پول سفره مردم، در جيب 
چند دالل رفت. بايد اين موضوع طوري اصالح شود كه 
پول در جيب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود. وي 
تاكيد كرد: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ضرورت دارد اما اين 
كار را با غافلگيري انجام نخواهيم داد و مردم را نس��بت 
به آن بي اطالع نخواهيم گذاش��ت و شوك به بازار ايجاد 
نخواهيم كرد. همه جوانب سنجيده مي شود به طوري 
كه ب��ازار و مردم در جريان اين تصمي��م قرار گيرند. در 
اين راستا، س��يدمحمد حس��يني معاون امور مجلس 
رييس جمهوري از تقديم اليحه »تامين مطمئن كاالهاي 
اساس��ي، نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزش��كي و 
سياس��ت هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار 
آسيب پذير« با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسالمي 
خبر داد و درباره ضرورت تقديم اين اليحه گفت: با عنايت 
به تاثيرپذيري روند تامين و قيمت كاالهاي اساس��ي از 
افزايش قيمت هاي جهاني و تغييرات اقليمي و با هدف 
فراه��م آوردن ام��كان تامين كافي كاالهاي اساس��ي، 
نهاده هاي دامي، دارو و تجهيزات پزش��كي و حمايت از 
معيشت اقشار آسيب پذير از طريق پرداخت يارانه، اليحه 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است. در هفته هاي 
گذش��ته »احس��ان خاندوزي«  نيز اعالم ك��رد كه ارز 
۴۲۰۰ توماني هزينه هاي بسياري را بر فعاالن اقتصادي 
تحميل مي كند كه نياز به تغيير اين روند در كشور ديده 
مي شود. وي تاكيد كرد كه ارز ۴۲۰۰ توماني مشكلي را 
براي مديران ايجاد نمي كند اما ادامه اين مسير و تاخير 
در اجراي برنامه ها، فعاالن اقتصادي را با چالش رو به رو 
كرده است. دكتر راغفر اقتصاددان با اشاره به جزيياتي از 
جلسه رييس جمهور با اقتصاددانان، گفت: حذف دالر 
۴۲۰۰تورم زاست؛ كنترل نرخ ارز خط قرمز دولت آقاي 
رييسي است. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور 
شامگاه روز سه شنبه در جلسه با جمعي از اقتصاددانان، 
۴ سوال از اقتصاددانان پرسيد: چرا شاخص هاي كالن 
اقتصاد كشور مطلوب نيس��ت؟چرا تورمي كه قرار بود 
تك رقمي شود اتفاق نيفتاده اس��ت؟چرا ده ها ميليارد 
دالر يارانه پنهاني كه دولت پرداخت مي كند، مردم آثار 
مطلوب آن را در زندگي خ��ود نمي بينند؟ چرا باوجود 
هزاران ه��زار ميليارد تومان مصارف دولت در 8 س��ال 

گذشته، رشد اقتصادي كمتر از يك درصد داشته ايم؟

  همتي: حذف ارز 4۲۰۰ توماني به تدريج باشد
عبدالناصر همتي رييس كل س��ابق بانك مركزي اظهار 
داشت: در شرايط حساس اقتصادي بايد با دقت بيشتر در 
مورد حوزه  حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تصميم گيري شود.

تصميم گيري در اين زمينه بسيار مهم است و بايد با اجماع 
صورت گيرد.در شرايط حساس اقتصادي بايد با دقت بيشتر 
در مورد حوزه حذف ارز۴۲۰۰ توماني تصميم گيري شود.

همتي نكاتي درباره حذف ارز ترجيحي در صفحه شخصي 
اينستاگرام خود منتشر كرد.براي حل مشكل مردم در اين 
دوره سخت، هر تصميم اقتصادي مستقل از رويكرد آن براي 

موفقيت نياز به انسجام همه دست اندركاران در اجرا دارد.
1- باي��د توج��ه داش��ت كه سيس��تم چند نرخ��ي ارز 
ماحصل شرايط پيچيده اقتصادي كشور است، وگرنه بر 

سياست گذاران و مجريان مشخص است كه منشأ بسياري 
از رانت ها و انحراف ها در منابع و مصارف همين سيس��تم 
چند نرخي است. من هم به كرات چه به صورت نوشته يا 
در مصاحبه ها و در زمان جلسات و در زمان مسووليت بانك 

مركزي مخالفت خود را با اين مساله بيان كردم.
۲- نگراني از افزايش تورم مخصوصا تورم كاالهاي اساسي 
و دارو دايره تصميم گيري در مورد حذف ارز ترجيحي را از 
نيمه هاي سال 99 بسيار سخت كرد، اما بودجه 1۴۰۰ با 
تعيين سقف واردات 8 ميليارد دالري براي كاالهاي اساسي 

و دارو اجازه حذف تدريجي را داد.
3- همزمان نيز از سال گذشته قيمت هاي جهاني نهاده هاي 
كشاورزي به تدريج با افزايش بين 6۰ تا بيش از صد درصد 
همراه شد كه بخش��ي از افزايش قيمت داخلي آنها نيز به 

همين خاطر بود، عالوه بر آن ضرورت افزايش واردات گندم 
به خاطر خشكسالي و نيز تامين واكسن كرونا نياز كشور 
براي ارز ترجيحي در اين چند قلم موجود در سال جاري را 
تا حد 15 ميليارد دالر باال برد. حال كه نظام به سمت يك 
تصميم گيري در اين خص��وص مي رود ذكر چند نكته را 

ضروري مي دانم: 
- آنگونه كه اعالم شده است ارز ترجيحي دارو، تجهيزات 
پزش��كي، گندم قطعا به خاطر اهميت دارو و درمان و نيز 
ضرورت كنترل قيم��ت نان در برنامه حذف ق��رار ندارد. 
بنابراين در اين صورت سيستم ارز دونرخي با همه ايراداتش 
همچنان ادامه خواهد يافت، لذا ب��ا در نظر گرفتن تداوم 
خشكسالي و نياز به تامين واكسن كرونا همچنان ضرورت 
تخصيص و تامين رقمي بيش از 6 ميليارد دالر ارز ترجيحي 

باقي خواهد ماند.
- باقي ماندن گندم در س��بد ارز ترجيحي و حذف جو به 
علت جانشين بودن اين دو محصول براي دام، به احتمال 
زياد بخشي از موجودي گندم را جايگزين جو خواهد كرد و 
لذا واردات گندم را افزايش خواهد داد. در مقابل در صورت 
حذف ارز ترجيحي گندم براي كنترل قيمت نان مصرفي 
مردم بايد سوبسيد س��نگين به نانواها بابت آرد مصرفي 
پرداخت شود. در غير اين صورت بايستي افزايش شديد 

قيمت نان پذيرفته شود.
- در ص��ورت ح��ذف ارز ترجيحي نهاده ه��اي ذرت، 
كنجال��ه، جو و روغن مبناي محاس��به قيم��ت آنها و 
خصوصا محصوالت نهايي اين نهاده ها يعني مرغ، تخم 
مرغ، شير و لبنيات با چه نرخ ارزي خواهد بود. در حال 
حاضر بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نيما حدود 
۲۰ درصد اختالف اس��ت. تأثير اين اختالف در قيمت 
محصوالت نهايي آنها در بازار چگونه كنترل خواهد شد. 
تأثير نوسانات آتي نرخ ارز در بازار آزاد بر قيمت روزانه 
مرغ و شير و لبنيات چگونه كنترل خواهد شد. آمارها 
نشان از وضعيت نگران كننده حذف اين كاالهاي مهم 
از سبد مصرفي خانوارها دارد. آيا حذف ارز ترجيحي اين 

مشكل را شديدتر نخواهد كرد؟
- مهم ترين مساله نحوه جبران و ميزان پرداخت مابه التفاوت 
به مردم اس��ت، اوال مابه التفاوت به چه گروه هايي از مردم 
پرداخت مي ش��ود؟ آيا بر اس��اس آنچه گفته مي شود با 
پرداخت به ۴۰ ميليون نفر مقصود حاصل مي ش��ود؟ آيا 
اطالعات و آمار دقيق از جامعه هدف مورد حمايت وجود 
دارد؟ آيا جبران به صورت يارانه نقدي خواهد بود يا كارت 
خريد كااليي؟ توجه شود كه هر گونه نقص سيستم تامين 
يارانه كااليي مي تواند اجراي طرح را با شكست روبرو كند. 
اگر هم نقدي پرداخت مي شود، آيا در موارد هزينه كرد آن 
انحراف نمي شود؟ به هر حال با توجه به وجود شرايط تورمي 
در جامعه و مشكالت معيشتي مردم اشكاالت در نحوه اجرا 
و شيوه جبراني آن تأثيرش بر قيمت ساير كاالها و خدمات 
مي تواند موجب مشكالتي شود كه دقت در تصميم و نحوه 
ادامه در صفحه 2 اجرا را طلب مي كن... 

عبدالناصر همتي: 
حذف ارز 4۲۰۰ توماني به تدريج باشد

 احمدتوكلي: 
برنامه دولت براي حذف ارز 4۲۰۰ توماني 

يارانه جبراني 11۰ هزار توماني است

حسين راغفر: 
حذف ارز 4۲۰۰ توماني موجب تورم مي شود

مهدي پازوكي: 
 كشور گران اداره مي شود

 حذف شوك گونه يارانه ها به صالح نيست

دولت براي برنامه حذف ارز ترجيحي ۴2۰۰ توماني كاالهاي اساسي و برنامه جبراني معيشت 
اقشار، اليحه 2۷ هزار ميليارد توماني به مجلس ارايه كرد.  در ماده 2 اليحه آمده: به دولت 

اجازه داده مي شود در صورت تغيير نرخ ارز نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي از محل 
درآمدهاي حاصل از آن، تا مبلغ 2۷ هزار ميليارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازي 

واريز و اين مبلغ را تا پايان سال صرف پرداخت يارانه به افراد مشمول كند.

اليحه حذف دالر ۴2۰۰ توماني به مجلس رسيد
بازتاب



»داده هاي سرشماري س��ه دهه گذشته مي گويد از كل 
جمعيت در سنين فعاليت ايران نزديك به دوسوم آنها با 
عذرهاي موجه و ناموجه هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. 
پس اگر شما از حضور مردم مشاركت زدايي مي كنيد، به 
توسعه پشت كرده ايد و در خدمت مافياها قرار داريد بنابراين 

به تعبير شهيد بهشتي شما هيچ نسبتي با اسالم نداريد.«
نشست مجازي موسس��ه دين و اقتصاد به مناسبت نود و 
سومين س��الگرد والدت آيت اهلل شهيد بهشتي با عنوان 
»نوآوري فناورانه، عدالت اجتماعي و توسعه در انديشه شهيد 

دكتر بهشتي« برگزار شد. 
فرشاد مومني در ابتداي اين نشست با بيان اينكه مساله 
توس��عه، عدالت اجتماعي و فناوري يكي از پيچيده ترين 
مفاهيم تاريخ انديشه بشري است، گفت: ما در شرايطي 
قرار داريم كه با كمال تاسف مشاهده مي كنيم كه از دين بد 
دفاع مي شود. ما مي خواهيم اين نكته را باز كنيم كه تصور 
قطع كردن ارتباط نظام باورها و توسعه، اعتبار علمي ندارد. 
داگالس نورث يك تعبيري در كتاب »فهم فرآيند تحول 
اقتصادي« دارد با اين مضمون كه پيوند نظام باورها و توسعه 
مانند يك شمش��ير دو دم است در نتيجه رفتن به سمت 
ناديده انگاشتن اين پيوند به اندازه رفتن به سمت مطلق 

انگارانه نظام باورها مي تواند خسارت بار باشد.
وي افزود: بحث بسيار مهمي كه از سوي بسياري از بزرگان 
انديشه مطرح مي شود اين است كه شما درباره كدام قرائت 
از نظام باورها صحبت مي كنيد؟ بنابراين مساله حياتي اين 
است كه نظام باورها يك درهم تنيدگي تمام عيار با توسعه 
دارد و از اين زاويه واكاوي انديشه چهره هايي مانند شهيد 
بهشتي، شهيد مطهري و... يك اقدام عالمانه و اعتالبخش 

تلقي مي شود.
مومني با بيان اينكه نقطه عزيمت بحث اين است كه توسعه 
تابعي از تحول در كميت و كيفي��ت جمعيت، تحول در 
ذخيره دانايي و تحول در چارچوب نهادي اس��ت، گفت: 
چارچوب نهادي متشكل از نظام بايدها و نبايد ها است و 
پس از مشخص شدن آن بايد ببينيم كه چرا بشر به صورت 
فطري به سمت نهادها مراجعه كرده است؟ متفكران بزرگ 
توسعه دراين رابطه مي گويند بشر با اطالعات ناقص خود 
در معرض انبوهي از نا اطميناني ها قرار داشته و چگونگي 
حل و فصل اين نااطميناني ها پيوند وثيقي با چگونه ساختن 

جامعه پيدا مي كند. 

  از طري�ق پيش بيني پذي�ر ك�ردن ام�ور 
نااطميناني ها حل و فصل مي شود

 لذا از طريق پيش بيني پذير كردن امور، نااطميناني ها حل 
و فصل مي شود و الزمه پيش بيني پذير كردن امور نيازمند 
يك نظم اجتماعي ضابطه محور خواهيم بود. در فرآيند اين 
تغيير بنيادي دو ركن بايد مورد توجه قرار بگيرد. مس��اله 
اول اهميت به باورهاي جامعه اس��ت چرا كه كاركرد هاي 
توس��عه گراي اين باورها، مهار نااطميناني ها، ايجاد معنا 
براي عقالنيت هاي متفاوت، ايجاد س��ازگاري با محيط 
اجتماعي و طبيعي، حداقل س��ازي هزينه هاي پيروي، 

حل معضل فرصت طلبي، توزيع تخصيص هاي غيربازاري 
منابع، مسووليت پذير سازي فردي و اجتماعي انسان ها، 
برانگيزاننده حس آرمان خواه��ي، عنصر وحدت بخش 
جامعه، مشروعيت بخشي به شيوه اعمال حكمراني و مبناي 
اصلي برپايي نظارت اجتماعي براي كنترل نابخردي هاي 

ساختار قدرت است. 

  شهيد بهشتي مي گويد ما بايد به همه بگوييم 
دين نبايد منجر به اجبار شود

وي افزود: در انديشه هاي ش��هيد بهشتي درباره توسعه 
عادالنه مبتني بر نوآوري هاي فناورانه چند نكته وجود دارد از 
جمله اينكه سنگ بناي نقطه عزيمت به سمت توسعه وقوف 
روش شناختي به نقص اطالعات است كه امكان برقراري 
تفاهم و جلب همكاري ديگران قابل تصور خواهد كرد. شهيد 
بهشتي در كتاب نقش آزادي در تربيت كودكان مي گويند: 
»براي انسان ها واليت فكري منحصرا به وحي تعلق دارد.« 
ايشان در قس��مت ديگري از همان كتاب مي گويند: »ما 
بايد به همه بگوييم دين نبايد منجر به اجبار شود. آن چه 
هست روشن كردن راه از بيراهه است.« پس اگر به نام دين 
هم بخواهند زورگويي پيشه كنند، به تعبير شهيد بهشتي 

درافتادن با فلسفه خلقت است. 
مومني با اشاره به اينكه شهيد بهشتي وقتي مي خواهند از 
كار مولد تعريف كنند، مي گويند كار مولد، كاري است كه 
به تغيير شكل سودمند در اشيا منجر شود، خاطرنشان كرد: 

كس��اني كه تاريخ تحول صنعتي را مي دانند عظمت اين 
تعري��ف را درك مي كنند. در قرن هجدهم فيزيوكرات ها 
مي گفتند فقط كشاورزي است كه خلق ارزش مي كند. 
آدام اس��ميت در آن زمان اين بحث را مطرح كرد كه اين 
يك دعواي انحرافي بين صنعت و كش��اورزي است چرا 
كه اين دو به هم نيازمند و مولد هستند لذا اگر انرژي براي 
دعوا ك��ردن داريد با رانتخوار ها بجنگي��د. اجماال عرض 
مي كنم كه آيت اهلل بهشتي عنصر گوهري توليد فناورانه 
را اين گونه تشخيص داده بودند و همان طور كه ايشان به 
خالقيت اهميت مي دهند به عدالت هم توجه دارند. ما اگر 
تاريخ تحوالت فناورانه را نگاه كنيم مي بينيم بدون استثنا 
به محض اينكه در ه��ر دوره از تاريخ يك نوآوري فناورانه 
شكل مي گيرد، يك چالش توزيعي هم شكل مي گيرد و 
چگونگي رقم خوردن سرنوشت توسعه نيز از نحوه پاسخ به 
اين چالش مي توان تشخيص داد. براي مثال چيني ها 1500 
سال قبل از اروپايي ها كوره بلند ذوب فلزات را اختراع كرده 
بودند اما چرا با وجود اين مسائل آنها به يك جامعه مفلوك 
در قرن نوزدهم تبديل شدند؟ اينجا است كه چالش هاي 
توزيعي مطرح مي شود. حكومتگران باب اين نوآوري ها را 
بستند زيرا فكر مي كردند بخشي از قدرت آنها به شهروندان 
منتقل مي شود. بنابراين قدرت، ثروت و منزلت چالش هاي 
توزيعي اساسي دارند كه اگر همزمان با مساله توليد مورد 
توجه قرار نگيرند امكان حركت اعتالبخش توسعه اي را 
كند مي كنند.  مومني در ادامه بيان كرد: به همين خاطر 

است كه ش��اه بيت بحث هايي كه شهيد بهشتي مطرح 
كردند، اين اس��ت كه توس��عه فقط در يك بستر عادالنه 
امكان پذير خواهد شد. وقتي آيت اهلل بهشتي اين را متوجه 
مي شوند بي نظيرترين ايده ها را عليه مفت خوارگي نشان 
مي دهند. »كتاب بانكداري، ربا و مسائل مالي در اسالم« را 
كه مي بينيد، متوجه مي شويد همه بحث ايشان اين است 
كه اگر ميدان براي مفت خوارگان فراهم شود عزت و كرامت 
انساني مخدوش مي شود. همچنين ايشان با درك بااليي 
كه از مناسبات ربوي دارند، مي گويند ربا 4 سوءكاركرد به 
اين شرح دارد: فريبكاري و پنهان سازي واقعيت ها، شدت 
بخش��ي به قدرت مافياها، تضعيف مولد ها و از همه بدتر 
اسير شدن ساختارها يعني در چارچوبي كه يك حكومت 
به مفتخوار ها ميدان مي دهد در درون همان حكومت هم 
خريد محبوبيت از محل امكانات عمومي س��نت جاريه 
خواهد شد.  مومني در پايان خاطرنشان كرد: در توالي هاي 
توسعه يكي از حياتي ترين مسائل اين است كه زماني نوبت 
فناوري مي رسد كه شما استفاده حداكثري از منابع انساني 
را حل كرده باشيد. ببينيد، داده هاي سرشماري سه دهه 
گذشته مي گويد از كل جمعيت در سنين فعاليت ايران 
نزديك به دوس��وم آنها با عذره��اي موجه و ناموجه هيج 
نقش��ي در توليد ملي ندارند. پس اگر شما از حضور مردم 
مشاركت زدايي مي كنيد، به توس��عه پشت كرده ايد و در 
خدمت مافياها قرار داريد بنابراين به تعبير شهيد بهشتي 

شما هيچ نسبتي با اسالم نداريد.

خبردولت
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در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا مطرح شد 

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا عصر 
ديروز به رياست س��يد ابراهيم رييسي برگزار شد و در 
اين جلسه سران قوا توافق كردند در ماه هاي باقي مانده 
از سال 1400 مديريت حداكثري بر هزينه ها و مخارج 
در سه قوه، سازمان ها، هيات امناها و شركت هاي دولتي 
اعمال شود تا شدت و حجم كسري بودجه دولت كاهش 
يابد. در اين جلسه همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي احكام 
قانوني در راستاي مولدسازي دارايي هاي دستگاه هاي 
دولتي، مقرر شد در تنظيم بودجه سال 1401 نهايت 
دقت به عمل  آيد تا با محاسبه واقعي درآمدها و تالش 
ب��راي تحقق حداكثري منابع درآمدي، بودجه س��ال 
1401 با كسري مواجه نباشد و در نتيجه از شدت نرخ 

تورم و فشارهاي اقتصادي كاسته شود

فرشاد مومني: 

ايده هاي شهيد بهشتي براي مقابله با مفت خوارگي بي نظير است

حذف تدريجِي  ارز ترجيحي
نكته مهم پاياني اينكه اين تصميم مهم و نحوه اجراي آن 
بايد با اجماع كامل در نظام و با يك اراده جمعي اجرا شود. 
يك طرح خوب و ملي خصوصا وقتي با معيش��ت روزمره 
مردم ارتباط دارد، بدون اجم��اع و حمايت يكپارچه از آن 
نمي تواند نتيجه مطلوبي داش��ته باشد. كمااينكه حفظ 
وضع موجود يعني تخصيص ارز 4200 توماني هم با   تداوم 
اختالف نظرهاي موجود در خصوص معايب و مشكالت 
اجرايي آن تأثير نامطلوب خود را داش��ته و دارد. لذا براي 
حل مشكل مردم در اين دوره سخت هر تصميم اقتصادي 
مستقل از رويكرد آن براي موفقيت نياز به انسجام همه دست 
اندركاران در اجرا دارد كه اميد است با وحدت نظر مسووالن 
و تمام قوا و با درايت الزم در جهت تامين نيازهاي معيشتي 
مردم به نتيجه برسد. يكي از اقتصاددانان حاضر در جلسه با 
رييس جمهور گفت: برنامه دولت حذف ارز 4200 توماني و 
يارانه جبراني 110 هزار توماني براي هر نفر است. خبرنگار 
فارس با احمد توكلي يكي از اقتصاددانان حاضر در جلسه 
تماس گرفت كه وي گفت: موضوع جلسه پيرامون پاسخ به 
اين س��وال بود كه آيا صالح است كه ارز 4200 توماني كه 
براي 5 تا 7 قلم كاالي اساسي پرداخت مي شد، ادامه يابد 
يا حذف ش��ود. اين اقتصاددان گفت: پاسخ من اين بود كه 
بستگي دارد دولت چگونه تصميم بگيرد، اگر بنا باشد ارز 
دو نرخي باشد، دوباره مشكل ايجاد مي شود و براي طبقات 
ضعيف جامعه فشار وارد مي شود و بايد اين مابه التفاوت را به 
صورت نقدي به اقشار آسيب پذير بدهيم. توكلي در پاسخ 
به اين پرسش كه قرار شد چقدر يارانه جبراني براي اقشار 
آسيب پذير پرداخت شود، گفت: هنوز قطعي نشده اما طبق 
اين طرح قرار است ماهي 110 هزار تومان به هر يك از اقشار 
آسيب پذير بعد از حذف ارز 4200 توماني يارانه پرداخت 
شود، در حالي كه ممكن است به خاطر تورم ايجادشده اين 
رقم هم به درد آنها نخورد. در اين زمينه اقتصاددانان اختالف 
نظر دارند. به گفته وي دولت بايد كاري كند كه تقاضا براي 
ارز كنترل شود، بخشي از تقاضاي ارز براي واردات، بخشي 
براي حفظ دارايي، قسمتي براي فرار سرمايه و بخشي هم 
براي سفته بازي در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضاي ارز 
تعادل داشته باشد، مشكلي ايجاد نمي شود، اما در زماني 
كه نرخ ارز رو به رشد مي گذارد، تقاضا براي سفته بازي هم 
افزايش مي يابد. توكلي در مورد اينكه چند نرخي بودن ارز 
آيا رانت ايجاد مي كند، گفت: اگر ارز دو نرخي باشد، تبعيض 
ايجاد مي كند و شما هر كاري بكنيد براي عده اي رانت ايجاد 
مي كند، بنابراين بايد مابه التفاوت آن را به افراد كم درآمد به 
صورت نقدي بپردازيم و اين يكي از سياست هاي دولت در 

اين زمينه است.

  راغفر: حذف ارز 4200 
موجب تورم مي شود

حسين راغفر اقتصاددان و از حاضران جلسه رييس جمهور 
با اقتصاددان��ان در رابطه با بحث هاي ص��ورت گرفته در 
اين جلس��ه گفت: مطالبي كه در جلس��ه شب گذشته با 
رييس جمهور مطرح شد، اكثرا در خصوص تغيير قيمت 
ارز ترجيحي براي كاالهاي اساس��ي )دالر 4200 توماني( 
بود و در انتها تقريبا تمامي اعضاي حاضر معتقد بودند كه 
اين تصميم س��بب افزايش تورم در جامعه مي شود. آقاي 
رييس جمهور تاكيد داش��تند كه معيشت مردم به خطر 
نيفتد و همچنين ثبات قيمت ها و كنترل قيمت ارز از خط 

قرمز هاي دولت است.

  چشم انداز مثبت رييس كل بانك مركزي
 از افزايش درآمدهاي ارزي

البته در همين راس��تا رييس بانك مركزي هم چشم انداز 
اميدوار كننده اي از درآمدهاي ارزي كش��ور ارايه دادند كه 
مي تواند كمكي به دولت براي كنترل كردن قيمت نرخ ارز 

و برون رفت از شرايط ركودي كشور باشد.
راغفر در پاسخ به اينكه چرا تورم در كشور ما باالست گفت: 
تورم موضوعي نيس��ت كه بگوييم يك دليل دارد، عوامل 
متعددي روي تورم تاثير مي گذارد و داليل مختلفي دارد، 
اما مهم ترين مساله براي كنترل تورم رونق توليد و تقويت 
بنيان هاي توليد و گسترش توليد است، وقتي توليد گسترش 
پيدا كند يعني نهاد ارزآور كش��ور گس��ترش پيدا كرده و 
س��بب تقويت پول ملي مي شود و تورم را مي تواند كاهش 
دهد. كنترل تورم موضوع زمان بري است و يك شبه اتفاق 
نمي افتد اما بايد توجه كنيم كه موضوع نش��دني نيست و 
قابليت اجرا دارد به شرط اينكه يك عزم ملي صورت گيرد 
و اين موانعي كه روبروي توليد در كشور است بايد كم شود.

فقط 20 ش��ركت خصولتي با رانت يارانه انرژي 250 هزار 
ميليارد تومان سود خالص دشت كردند

استاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن 
آثار رايانه هاي پنهاني كه دولت به مردم پرداخت مي كند 
در معيش��ت و زندگي مردم گفت: اي��ن يارانه ها به مردم 
پرداخت نمي ش��ود و به بنگاه هايي پرداخت مي شود كه 
سهم اين بنگاه ها در اقتصاد ملي شفاف نيست و مبتني بر 
رشد رفاه عمومي نيست، بسياري از اين يارانه هايي كه دولت 
پرداخت مي كند به بنگاه هاي خصولتي پرداخت شده است 
كه معلوم نيست با اين منابع چه كرده اند. به عنوان مثال در 
سال گذشته 20 شركت خصولتي 250 هزار ميليارد تومان 
سود خالص داشته اند در حالي كه همين 20 شركت در سال 

نود و هفت، 76 هزار ميليارد تومان سود داشته اند كه در آن 
زمان هم عدد بزرگي بوده است. اين شركت ها از يارانه هاي 
بسيار گسترده انرژي در كش��ور برخوردار هستند يعني 
آب، برق و گاز و سنگ معدن بسيار ارزان از دولت در يافت 
مي كنند كه در مقايسه با رقباي خارجي خودشان بايد ارقام 
بسيار باالتري پرداخت كنند. وي در ادامه افزود: اگر دولت 
سهم خود را از همين 20 بنگاه اقتصادي و مابقي بنگاه هاي 
اينچنيني بردارد مي تواند تا حدقابل قبولي كسري بودجه 
خود را پوشش دهد و فشاري كه به زندگي مردم از طريق 

رشد قيمت ارز وارد مي شود را كاهش دهد.

  پازوكي: كشور گران اداره مي شود؛ حذف 
شوك گونه يارانه ها به صالح نيست

يك كارشناس اقتصادي در واكنش به چرايي رشد پايين و 
تورم باالي مزمن در اقتصاد ايران گفت: بدهي سنگين بخش 
خصوصي و دولت به سيستم بانكي از يك طرف و از سوي 
ديگر معضل عدم شفافيت و مديريت ناكارآمدي باعث شده 

است اين سيكل معيوب تورم باال و رشد پايين ادامه يابد.
مه��دي پازوك��ي در گفت وگو با تس��نيم، در پاس��خ به 
پرسش هاي چهارگانه رييس جمهور از اقتصاددانان گفت: 
اگر بخواهيم به اين نكته بپردازيم كه چرا شاخص هاي كالن 
اقتصاد كشور مطلوب نيست، بايد به اين نكته توجه كرد كه 
در اقتصاد ايران با مسائل و چالش هاي كشور برخورد علمي 
و كارشناسي صورت نمي گيرد، از سوي ديگر در اقتصاد ايران 
با چالش عدم شفافيت نيز مواجه هستيم كه خود به يك مانع 

بزرگ براي حركت و جهش اقتصادي تبديل شده است.
پازوكي در واكن��ش به اين بحث كه چ��را تورمي كه قرار 
بود تك رقمي شود محقق نش��ده است، تأكيد كرد: يكي 
از عوامل شكل دهنده تورم حجم باال و غيرمنطقي بدهي 
ريالي بخش خصوصي و دولت به سيس��تم بانكي و بانك 
مركزي اس��ت، همچنين در اقتصاد كش��ور با يك سري 
بي انضباطي ها مواجه هستيم كه دامنه آن تا قانون بودجه 
كشور نيز تس��ري پيدا كرده است. به طور كلي محتويات 
سند بودجه نش��ان مي دهد كه در عمل كشور گران اداره 
مي ش��ود كه همين موضوع به دامنه دار ش��دن و پايداري 
تورم هاي خارج از قاعده كمك كرده است. اگر قرار باشد در 
اين حوزه اصالحاتي اعمال شود بايد در دستگاه هايي كه 
بدون توجيه و ارايه خدمات كافي حقوق هاي خارج از قاعده 
دريافت مي كنند يك پايش و بازنگري اساسي صورت گيرد، 
در نهايت همين منابع صرفه جويي شده بايد به دستگاه هايي 
كه امروز با چالش حقوق و دستمزد مواجه هستند تزريق 
ش��ود تا نياز به تزريق منابع ريالي جديد بيروني و احتمااًل 

تورم زا براي همسان سازي معلمان و حمايت از كادر درمان 
نداشته باشيم.

وي در واكنش به اين سوال كه »چرا  دولت ده ها ميليارد دالر 
يارانه پنهاني پرداخت مي كند، اما مردم آثار مطلوب آن را 
در زندگي خود نمي بينند؟ « گفت: در اين خصوص در ابتدا 
بايد به اين نكته توجه كرد كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران 
به هيچ عنوان شرايط اعمال شوك هاي جديد علي الخصوص 
در ح��وزه يارانه ان��رژي وجود ندارد. اگر پي��ش از اين نرخ 
بنزين همزمان با تورم ساالنه 20 درصد رشد مي كرد امروز 
به راحتي بنزين 3هزارتوماني در اقتصاد پذيرفته شده بود اما 
اينكه به صورت شوك گونه بخواهيم يارانه ها را تغيير دهيم 

حتماً به صالح كّليت اقتصاد نيست.
اين كارشناس اقتصادي در واكنش به اين پرسش كه »چرا 
باوجود هزاران هزار ميليارد تومان مصارف دولت در 8 سال 
گذشته، رش��د اقتصادي كمتر از يك درصد داشته ايم؟« 
گفت: به اعتقاد بنده بحث سياس��ت خارج��ي و آثار آن بر 
اقتصاد قابل كتمان نيست. اگر سياست خارجي و بهبود 
روابط سهم 20درصدي در رفع موانع رشد و توسعه داشته 
باشد حتمًا يك س��هم 80درصدي از وضعيت موجود به 
مديريت ناكارآمد در سطوح مختلف اداره كشور بازمي گردد 
كه حتمًا در اين دو عامل كه در يك راستا هستند بايستي 
تجديدنظر صورت گيرد. در همين راستا، يك كارشناس 
اقتصادي گف��ت: در حال حاض��ر تنه��ا دارو، تجهيزات 
پزشكي، محصوالت كشاورزي و نهاده هاي دامي از جمله 
اقالم مش��مول دريافت اين ارز محسوب مي شوند و تداوم 
تخصيص آن نيازمند رعايت سه شاخصه نظارت قوي، توزيع 
عادالنه و تخصيص به موقع است. »عرفان شاكري نسب« 
افزود: رعايت اين مولفه ها مي تواند از رشد تورم جلوگيري 
كند و مانع افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي شود اما با اين 
وجود ارايه تخصيص اين ارز با تفاوت بس��يار زياد با نرخ ارز 
موجود، توجيه پذير نيست. وي با بيان اينكه حذف نرخ ارز 
4200 توماني موجب مديريت يكپارچه در اقتصاد مي شود، 
خاطرنش��ان كرد: اگر اين يارانه به ط��ور واقعي و عملياتي 
به جامعه بازگردد، تاثير بس��زايي بر ارايه خدمات عمومي 
مي گذارد. با حذف اين نرخ براي دارو، دولت مي تواند يارانه 
را به شكل پوشش گسترده بيمه اي به مردم ارايه دهد تا همه 
جامعه از آن بهره مند شوند. اين فعال اقتصادي با تاكيد بر 
اينكه تاثيرگذاري حذف ارز 4200 توماني در جامعه وابسته 
به رويكرد دولت است، گفت: ارايه تسهيالت به شركت هاي 
توليدكننده كاالهاي اساسي براي حمايت از مصرف كننده 
از جمله راهكارهايي اس��ت كه مي تواند به بازگشت يارانه 

اعطايي دولت به مردم كمك كند.

ادامه از صفحه اول

بودجه ۱40۱ با لحاظ درآمدهاي 
واقعي و بدون كسري تدوين شود

رييسي در جلسه هيات دولت: 

رييس جمهور گفت: پرداخت حق��وق به افراد از محل 
خزانه نبايد محرمانه تلقي شود و برابر مقررات قانوني 

پرداخت ها در سامانه مربوطه ثبت شود.
سيد ابراهيم رييسي صبح ديروز در جلسه هيات دولت 
درباره اجراي قانون نظام هماهن��گ پرداخت، گفت: 
مبناي كار دولت س��يزدهم اجراي عدالت است و يكي 
از جاهايي كه م��ورد توجه خيل عظيمي از مردم براي 
اجراي عدالت اس��ت، نظام پرداخ��ت حقوق بگيران و 
كاركنان دولت است. دكتر رييسي با بيان اينكه پرداخت 
حقوق به افراد از محل خزانه نبايد محرمانه تلقي شود و 
برابر مقررات قانوني پرداخت ها در سامانه مربوطه ثبت 
شود، افزود: ما مكلف به اجراي عدالت در نظام پرداخت 
حقوق هستيم و تحقق عدالت در اين زمينه منوط به 
ارايه اطالعات از سوي دستگاه هاي مختلف به سازمان 
امور اداري و استخدامي است. رييس جمهور تصريح كرد: 
تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفًا 
مشمول حقوق بگيران دولت نيست و تمام كارگزاران 
حكومت اسالمي كه حقوق آنان از محل خزانه پرداخت 
مي شود بايد براساس چارچوبي مبتني بر عدالت حقوق 
دريافت كنند ك��ه لحاظ تخصص و مهارت هاي افراد و 
سختي كار و امثال آن نيز از ضرورت هاي تحقق عدالت 
در نظام پرداخت حقوق است. رييس جمهور در بخش 
ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه همه وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي دولتي در زمينه كنترل تورم مسووليت 
دارند، خاطرنشان كرد: پس از مديريت شيوع كرونا كه 
به شكل مطلوبي پيگيري شده است، مهم ترين وظيفه 
همه ما در دولت مهار تورم و كنترل قيمت هاست. بنده 
مهم ترين وظيفه دولت را نظ��ارت بر قيمت كاالهاي 
اساسي و مهار تورم مي دانم و همه همكارانم در دولت بايد 
همين احساس را داشته باشند. دكتر رييسي در ادامه با 
تأكيد بر ضرورت احترام به آزادي بيان و آزادي رسانه ها، 
گفت: همه بايد حريم اين آزادي را پاس بداريم و در عين 
حال در نظر داشته باشيم كه مهم ترين اقدام در راستاي 
حفظ آزادي بيان و آزادي رسانه ها استفاده از اين حق در 
چارچوب قانون است. آيت اهلل رييسي با اشاره به گزارش 
وزير ارتباطات مبني بر اينكه جلسه شوراي عالي فضايي 
بيش از 10 سال است كه تشكيل نشده، اظهار داشت: 
بنده آمادگي دارم جلسات تمام ش��وراهاي عالي را در 
اسرع وقت و به شكل منظم برگزار كنم منوط به اينكه اين 
جلسات دستور كار كارشناسي شده داشته و برگزاري 
جلس��ه منجر به خروجي مفيدي از جلس��ات بشود. 
رييس جمهور همچنين با تشكر از اقدامات وزارت جهاد 
كشاورزي براي خريد خرما و محصول سيب صنعتي از 
توليدكنندگان اين محصوالت در كشور، گفت: همه 
دستگاه ها درباره آن بخش از اقدامات شان كه اميدآفرين 

است، به شكل شايسته و موثر اطالع رساني كنند
همچنين رييس جمهور در جلسه شوراي عالي فضاي 
مجازي گفت: پيش بيني، پيشگيري و اقدام متناسب در 
مقابل حمالت سايبري ضروري است. رييس جمهور با 
تاكيد بر ضرورت پيش بيني، پيشگيري و اقدام متناسب 
در مقابل حمالت سايبري، گفت: بايد براي امنيت فضاي 
سايبري سرمايه گذاري كنيم و هرگونه سرمايه گذاري 
در اين فضا، ضرورتي است كه حتماً بايد انجام شود. سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
با اش��اره به گزارش ارايه شده در زمينه حادثه حمله به 
سامانه هاي هوشمند س��وخت، ضمن تشكر از وزارت 
نفت، صدا و سيما و دستگاه هاي مربوطه براي مديريت 
مناسب شرايط و جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان، 
گفت: ضرورت دارد براي جلوگيري از حوادث مشابه، 
ضعف ها، قصورها و تقصيرهاي احتمالي در حادثه اخير 
شناسايي شود لذا اين حادثه يك درس و عبرتي است 
كه اگر س��اختارها دچار كاستي و ضعفي است، حتمًا 
بايد برط��رف گردد. آيت اهلل رييس��ي اصالح و تقويت 
ساختارهاي موجود در حوزه فضاي سايبري را ضروري 
دانست و تاكيد كرد: با توصيه و هشدار، امنيت فضاي 
سايبري تامين نمي ش��ود و اصوال مشكالت كشور را 
نمي توان صرفا با توصيه حل كرد. توصيه بخشي از كار 
است اما در كنار آن وظيفه داريم اقداماتي انجام دهيم 
كه براي مردم و جامعه اطمينان نس��بي حاصل شود. 
رييس جمهور افزود: مديريت فضاي سايبري موضوع 
فراقوه اي است و الزام س��ازماني در اين حوزه ضروري 
است. ضمن اينكه دستگاه هاي اطالعاتي و ساير نهادها 
نيز وظيفه دارند از بروز اينگونه حوادث جلوگيري كنند و 
اين نيازمند اشراف جدي اطالعاتي است. دكتر رييسي 
گفت: بايد قرارگاهي وجود داشته باشد كه بتواند دائما 
وضعيت را رصد كند و به روز شود و در مقابل هجوم هاي 
احتمالي ايستادگي و آنها را دفع كند. در اين رابطه انجام 
رزمايش ها و تمرينات مختلف براي شناس��ايي نقاط 
ضعف و مصون س��ازي در مقابل هجمه ه��ا را ضروري 
مي دانم. همچنين بايد سيستم هاي جايگزين داشته 

باشيم كه دستگاه ها دچار مشكل نشوند.

همه وزارتخانه ها در زمينه 
كنترل تورم مسووليت دارند

در جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست 
معاون اول رييس جمهور اعالم شد

جلس��ه س��تاد تنظيم ب��ازار ديروز به رياس��ت 
مع��اون اول رييس جمه��ور برگزار و بر اس��اس 
مصوبات آن مقرر ش��د قيمت 20 كاالي اساسي 
ظرف 24 س��اعت آين��ده از س��وي وزارت جهاد 
كشاورزي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با همكاري ساير نهادهاي مرتبط 

محاسبه و به طور رسمي اعالم شود.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه از نوسان 
قيمت ها به عنوان يكي از اصلي ترين دغدغه هاي 
امروز مردم و مسووالن كشور ياد كرد و گفت: بايد 
با برنامه ريزي دقي��ق و اتخاذ تصميمات و تدابير 
الزم، نسبت به ساماندهي اين وضعيت اقدام شود.

محمد مخبر با اشاره به گزارش هاي دستگاه هاي 
ذي ربط و بازديدهاي مس��تمر از فروش��گاه ها و 
رصد قيمت كاالهاي اساسي اظهار داشت: اگرچه 
كاالهاي اساس��ي به وفور در فروشگاه ها موجود 
است اما اختالف قيمت ها مردم را آزار مي دهد كه 
بايد با تشديد نظارت ها با متخلفين برخورد شود.

در اي��ن جلس��ه مقرر ش��د جه��ت جلوگيري از 
قيمت گذاري س��ليقه اي برخي فروش��ندگان و 
نوس��انات بازار و امكان اعمال قانون درخصوص 
متخلفين، وزارت جهاد كش��اورزي و س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف 
24 ساعت فهرستي از مهم ترين كاالهاي ضروري 
و اقالم پرمصرف خان��وار را احصا و قيمت گذاري 
كرده و در اختيار مردم و بازرس��ان قرار بدهند تا 
افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسايي و به 

سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شوند.
در اين جلسه كه وزراي كشور، جهاد كشاورزي، 
صنعت، مع��دن و تج��ارت، دادگس��تري، راه و 
شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطالعات، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان بسيج 
مس��تضعفين نيز حضور داش��تند، گزارش��ي از 
اقدامات صورت گرفته ب��راي عرضه فراوان مرغ 

منجمد و تخم مرغ با قيمت مصوب ارايه شد.
در اين نشس��ت همچنين تفاهمنام��ه اي براي 
اس��تفاده از ظرفيت هاي مردمي براي همكاري 
با وزارت صمت، وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت 
دادگستري و س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان و نيز تعزيرات حكومتي به امضا 
رس��يد تا فرآيند تش��ديد نظارت و بازرسي ها و 
برخورد با گرانفروش��ي در بازار هر چه س��ريع تر 

آغاز شود.
مطابق اين توافق، س��ازمان بسيج مستضعفين، 
مسوول فعال س��ازي ظرفيت هاي مردمي براي 
مقابله با گرانفروش��ي و تخلفات احتمالي ش��د 
تا با نظ��ارت مردمي ب��ر چرخه تولي��د و توزيع، 
گزارش��گري و نظارت ب��ر بازار به نح��و مطلوب 

انجام پذيرد.
ضرورت تشكيل ستادهاي اس��تاني تنظيم بازار 
و ابالغ وزير كش��ور به استانداران سراسر كشور از 

ديگر مصوبات اين جلسه بود.
مطابق اين توافق، س��ازمان بسيج مستضعفين، 
مسوول فعال س��ازي ظرفيت هاي مردمي براي 
مقابله با گرانفروش��ي و تخلفات احتمالي ش��د 
تا با نظ��ارت مردمي ب��ر چرخه تولي��د و توزيع، 
گزارش گري و نظ��ارت بر بازار ب��ه نحو مطلوب 

انجام پذيرد.
ضرورت تشكيل ستادهاي اس��تاني تنظيم بازار 
و ابالغ وزير كش��ور به استانداران سراسر كشور از 

ديگر مصوبات اين جلسه بود.

قيمت رسمي 20 كاالي اساسي 
اعالم مي شود

تزريق منابع
 به تنهايي كارساز نيست!

 سهامداران پيشنهاد مي كنم. نمادهاي پااليشي 
نيز به علت سياس��ت هاي دستوري امكان مانور 
چندان��ي ندارند و اگر آزادس��ازي در قيمت  آنها 
شكل بگيرد، پتانسيل خوبي براي صعود در آينده 
رادارند. موضوع آزادس��ازي قيمت خودرويي ها 
نيز يكي از بحث هاي داغ اين روزهاس��ت كه اگر 
اقدامات مثبتي در اين جهت انجام شود، پتانسيل 
خوبي براي رشد در آينده را خواهند داشت و ما 
مي توانيم محدوده يك ميليون و 600 الي 700 
هزار واحد را در سال هاي آينده براي شاخص كل 

متصور باشيم.
به طوركلي به سهامداران پيشنهاد سرمايه گذاري 
بلندم��دت به خص��وص در نماده��اي ارزنده و 
سهامي كه P/E آينده نگر آنها كمتر از 5.5 است را 
پيشنهاد مي كنم و گمان مي كنم در آينده سهام و 
صنايع مسير جداگانه اي از يكديگر پيش بگيرند 
اما در برآيند آنها بازار مثبت و با ش��يب ماليمي 

را داشته باشيم.

منع تردد شبانه به نفع كيست؟
 ع��دم هماهنگي ه��اي الزم باعث س��ردرگمي 
مردم شوند تدبيري بيانديش��ند تا شرايط براي 
رفاه مردم فراهم ش��ود. اينكه هر سازماني سعي 
دارد ت��وپ را به زمين س��ازمان ديگ��ر بياندازد 
و لغ��و اين ط��رح را از حوزه وظاي��ف خود خارج 
كند، مساله اي است كه بيشتر باعث سردرگمي 
مردم مي شود و هيچ نتيجه اي هم در پي نخواهد 
داشت، جز جريمه هاي ميليوني كه انگار بايد از 

مردم اخذ شود!



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز چهارش��نبه 19 ّآبان 1400، قيم��ت ارز در بازار آزاد 
افزايش يافت و قيمت دالر 28 هزار و 224 تومان، قيمت 
ي��ورو 32 هزار و 653 تومان، پوند انگليس 38 هزار و 346 
تومان و درهم امارات 7 هزار و 684 تومان اعالم شده است.

هر دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 18 آبان ماه( در 
مقايسه با روز گذشته با رش��د 66 توماني، 27 هزار و 587 
تومان داد و ستد شد.قيمت فروش يورو نيز در مقايسه با روز 
گذشته با 202 تومان افزايش برابر 31 هزار و 731 تومان 
بود. قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 41 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 31 هزار و 103 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 886 تومان و نرخ فروش 
آن 27 هزار و100 تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين 
بازار 31 ه��زار و 127 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 
410 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز چهارش��نبه، حواله يورو به نرخ 26 هزار و 862 تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار و 184 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 ش��د اما اين شرايط دوامي نداشت.

قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 26 هزار تومان 
رفت و برگشت داشت، اما از ابتداي هفته جاري وارد كانال 
27 هزار توماني شد و در ميانه اين كانال نوسان داشت. قيمت 
سكه در بازار تهران )چهارشنبه، 19 آبان ماه( با 90 هزار تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 12 ميليون و 160 هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون 
و 100 هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 670 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
18 عيار به يك ميليون و 227 هزار تومان رسيد. قيمت هر 
مثقال طال نيز پنج ميليون و 317 هزار تومان شد.همچنين 
اونس جهاني طال با 58 سنت افزايش قيمت نسبت به روز 
گذشته يك هزار و 825 دالر و 61 سنت ارزش گذاري شد.  
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
رشد آرامي داشت و با قيمت 27 هزار و 584 تومان معامله 
شد. قيمت انس جهاني طال نيز نزديك به يك دالر افزايش 
داشت. رشد قيمت اونس جهاني طال موجب افزايش بهاي 
اين فلز زرد در داخل شد. بنابراين قيمت سكه طرح قديم و 
جديد نيز به تبع رشد نرخ ارز و اونس جهاني افزايش يافت. 

    دومين افت متوالي دالر
ارزش دالر مقابل بيشتر رقبايش كاهش پيدا كرد. شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.05 درصد كاهش نسبت 
به روز گذشته، در سطح 93.968 واحد بسته شد. شاخص 
دالر معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا 10 ارز برتر 
جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر در بردارنده تغييرات 
قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، 

دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، 
رينگيت مال��زي، ين ژاپن و يوان چين اس��ت. به گزارش 
رويترز، خبري خوب براي يورو كه در هفته هاي اخير به طور 
كامل از نرخ برابري 1.2 دالري عقب نشسته است مي تواند 
بهبود اطمينان فعاالن اقتصادي به آينده منطقه يورو باشد.

    سود يك ميليوني دالالن
 از خريد سهميه ارزي

برخي دالالن با پرداخت 450 هزار تومان به هر فرد، سهميه 
ارزي 2200 دالري ساالنه آنها را مي خرند و به طور متوسط 
با خريد هر سهميه، 900 هزار تا يك ميليون تومان سود به 
دست مي آورند. بانك مركزي براي مديريت تقاضاي ارز در 
قالب اولويت 24 به هر كارت ملي در طول يك سال 2200 
دالر س��هميه ارز اختصاص داده است. مدتي است برخي 
دالالن بازار ارز با سوءاستفاده از اين امكان، به افراد پيشنهاد 
مي كنند ارز س��هميه اي آنها هر فرد را به ارزش 450 هزار 
تومان مي خرند. به همين واسطه برخي افراد به مراجعه به 
صرافي و خريد ارز، 450 هزار تومان س��ود از دالل دريافت 
مي كنند. برخي از دالالن حتي هزينه خريد ارز را به جاي 
فرد داده و در نهايت فقط 450 هزار تومان به دارنده سهميه 
ارز مي دهند. صرافي بانك ملي نرخ فروش دالر 27 هزار و 
521 تومان تعيين كرده و قيمت دالر در بازار آزاد 28 هزار 
و 130 تومان است. بنابراين دالالن به ازاي دريافت سهميه 
2200 دالري هر فرد يك ميلي��ون و 340 هزار تومان به 
دست مي آورد كه با كسر 450 هزار تومان سود پرداختي به 
صاحب كارت ملي، 890 هزار تومان سود به دست مي آورد. 
البته در اين صورتي اس��ت كه دالل، ارز خريداري شده از 
هر فرد در همان روز بفروشد. در صورتي كه ارز دريافتي در 

روزهاي آينده و با نرخ هاي متفاوت فروخته شود، درآمدها 
و محاسبات انجام شده تغيير خواهد كرد.  به نظر مي رسد 
راهكار كنترل اين سوءاستفاده ارزي برخي دالالن، قطع 
سهميه نيست چرا كه اين اقدام باعث دو عالمت منفي به 
بازار مي شود. اول، نشانه اي براي وجود محدوديت در منابع 
و موجودي ارزي كشور و دوم، ورود بخشي از تقاضاها به بازار 
آزاد است.  در همين راستا بانك مركزي سال گذشته سهميه 
ارز 2200 دالري را ب��راي مدتي حذف كرد اما اين اقدام به 
يك ب��اره موجب افزايش بهاي ارز در بازار ش��د و به همين 
خاطر در مدت كوتاهي بانك مركزي نسبت به اين تصميم 
تجديد نظر كرده و سهميه ها مجددا برقرار شد. رييس كل 
بانك مركزي ارزش معامالت ارز در سامانه نيما در 7 ماهه 
امس��ال را معادل كل س��ال 1399 اعالم كرد و گفت: در 
بازار متشكل ارزي نيز حجم معامالت تاكنون معادل 1.1 
ميليارد دالر بوده كه بيانگر بهبود شرايط ارزي كشور است. 
علي صالح آبادي در جلسه دوره اي با مديران عامل بانك ها، 
اظهارداشت: يكي از مطالبات مردم از شبكه بانكي، تسهيل 
در اعطاي تسهيالت است و در اين راستا، انتظار مي رود شبكه 
بانكي با توجه به رتبه اعتباري متقاضيان، شرايط سهل تري 
را در خصوص سازوكار اعطاي تسهيالت خرد به متقاضيان 
داراي رتبه اعتباري مناس��ب درنظر بگيرد. وي با اشاره به 
اينكه مفروضات طرح شده براي تدوين قانون بودجه سال 
آينده توسط دولت، مطلوب است و پيش بيني مي شود شاهد 
بهبود در شرايط اقتصاد كالن كشور باشيم، افزود: بايد اين 
موضوع درنظر گرفته شود كه تكاليف قانوني كه براي بانك ها 
در نظر گرفته مي شود، قابليت اجرا داشته و بانك ها بتوانند 
به طور كامل تكاليف مربوطه را اجرا كنند تا رضايت ذينفعان 
از عملكرد شبكه بانكي بهبود يابد و در اين راست�ا، مشاركت 

فعاالنه شبكه بانكي در كنار بانك مركزي، ضروري است. 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ناترازي برخي بانك ها، 
تأكيد كرد: بانك مركزي نسبت به موضوع اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي، همواره حساس��يت داشته و رفع 
اين مشكل كه درخصوص برخي بانك ها، به ناترازي مزمن 
تبديل شده است را در دستور كار دارد و در اين زمينه، اهتمام 
ويژه بانك هاي ذيربط ضروري است. رييس شوراي پول و 
اعتبار با اشاره به ضرورت تقويت بازار پول و سرمايه و هم 
افزايي هرچه بيشتر بين اين دو بازار در راستاي رفع نياز 
بنگاه هاي اقتصادي به منابع مالي تصريح كرد: بازار سرمايه 
در كنار شبكه بانكي، مي تواند نقش قابل توجهي در تأمين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي ايفا كند و از اين رو، همكاري و 

هم افزايي بازار پول و بازار سرمايه بايد تقويت شود.

    ارزش معامالت نيما در 7 ماهه امسال 
به اندازه كل سال 99 شد

رييس كل بانك مركزي با اش��اره به شرايط ارزي كشور 
گفت: ارزش معامالت ارز در سامانه نيما در 7 ماهه امسال 
معادل كل سال 1399 بوده است و در بازار متشكل ارزي 
نيز حجم معامالت تاكنون معادل 1.1 ميليارد دالر بوده 
است كه نشان از بهبود شرايط ارزي كشور است و پيش 
بيني مي كنيم همين روند رو به رش��د تا پايان سال نيز 
ادامه داشته باش��د. صالح آبادي در پايان، بر همفكري و 
تعامل مستمر بانك مركزي با بانك ها، به ويژه در فرآيند 
وضع مقررات و بخشنامه ها، با هدف ارتقاي عملكرد شبكه 
بانك�ي تأكيد كرد.در اين نشست، مديران عامل بانك ها 
و موسسات اعتباري نيز به طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات 
خود پيرامون موضوعات مرتبط با شبكه بانكي پرداختند.

يادداشت

خبر
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فروش سكه به نرخ ۱۲ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان در بازار آزاد

دالر ۲8هزار و۲۲4 تومان معامله شد

رشد آرام قيمت دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 

پاسخ وزارت اقتصاد به ابهامات انتشار اوراق

جزييات برنامه بانك مركزي براي اصالح ساختار ۲  بانك  خصوصي

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطالعيه اي در واكنش به 
طرح برخي مباحث در فضاي عمومي مبني بر »اثر انتشار 
مبلغ قابل توجهي اوراق مالي اس��المي بر شاخص بازار 
سهام« اعالم كرد: از ابتداي مهرماه سال جاري هيچ اوراقي 
از سوي دولت منتشر و عرضه نشده است. در اين اطالعيه 
تاكيد شده است: آخرين عرضه اوراق دولت سي ام شهريور 
1400 برگزار شده و از ابتداي مهرماه سال جاري اوراقي 
از سوي دولت منتشر و عرضه نشده است. بنا بر اطالعيه 
منتشره از سوي وزارت اقتصاد، در هفت ماهه سال جاري 
در ازاي دريافت مبلغ 441 هزار و 481 ميليارد ريال بابت 
فروش شش ماهه اول س��ال جاري اوراق مالي اسالمي، 
مبلغ 468 هزار و 798 ميليارد ريال براي تس��ويه اصل و 
سود اوراق مذكور از سوي خزانه داري كل كشور پرداخت 

شده است. بنا بر اين اطالعيه، در مجموع مبلغ 27 هزار و 
371 ميليارد ريال مازاد بر دريافتي براي تس��ويه اصل و 
س��ود اوراق پرداخت شده است. متن كامل اين اطالعيه 
به اين شرح است:  1- ظرفيت پيش بيني شده در بندهاي 
ذيل تبصره )5( قانون بودجه سال 1400 كل كشور براي 
تامين مالي دولت از محل انتشار اوراق مالي اسالمي مبلغ 
1 ميليارد و 325 ميليون ريال اس��ت كه از رقم مذكور تا 
پايان شهريور ماه جمعاً مبلغ 000ر265ر1 ميليارد ريال، 
به شرح جدول ذيل منتش��ر گرديده است. 2- از ابتداي 
مهرماه سال جاري اوراقي از سوي دولت منتشر و عرضه 
نشده و حجم عمده اي از مبالغ مربوط به معامالت اوراق 
مالي اسالمي در بازار سرمايه در راستاي عمليات بازار باز 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران )در قالب معامالت 

ريپو و ريپو معكوس( به منظور كنترل نرخ سود بازار بين 
بانكي مي باشد و اساس��ًا ارتباطي به فروش و عرضه اوليه 
اوراق از سوي دولت به منظور جبران كسري بودجه در بازار 
سرمايه ندارد. تاكيد مي نمايد موضوع مذكور مربوط به فعل 
و انفعاالت ذيل عمليات بازار باز بانك مركزي با استفاده از 
اوراق دولتي در بازار ثانويه بوده و فاقد ظرفيت تامين مالي 
دولت براي جبران ناترازي بودجه است. 3- اسناد خزانه 
اسالمي منتش��ره، بر مبناي واگذاري تدريجي تاز سوي 
دستگاه هاي اجرايي بدهكار و از طريق دارندگان آن امكان 
معامله در بازار ثانويه را پيدا مي كنند و اساسًا انتشار اسناد 
مذكور به منزله جمع آوري نقدينگي براي دولت معادل رقم 
منتشره نيست. 4- در طي شش ماهه اول سال جاري مبلغ 
419ر385 ميليارد ريال براي بازپرداخت اصل و سود اوراق 

مالي اس��المي به دارندگان اوراق ياد شده پرداخت شده 
است كه مقايسه آن با مبلغ دريافتي از محل اوراق نقدي 
منتشره به مبلغ 481ر441 ميليارد ريال نشان دهنده اين 
است كه خالص دريافتي دولت از محل انتشار اوراق مالي 
اسالمي در ش��ش ماه اول مبلغ ناچيز 062ر56 ميليارد 
ريال است. شايان ذكر است در مهرماه سال جاري، مبلغ 
379ر83 ميليارد ريال صرف تس��ويه اصل و سود اوراق 
مالي اسالمي شده است كه با احتس��اب آن، در مجموع 
مبلغ 317ر27 ميليارد ريال مازاد پرداختي دولت نسبت 
به دريافتي از محل فروش اوراق مالي اسالمي خواهد بود، 
لذا تراز عمليات هفت ماهه ابتداي سال جاري بابت دريافت 
وجوه نقد از محل انتشار اوراق مالي اسالمي و پرداخت وجوه 

براي تسويه اصل و سود اوراق مذكور، منفي است.

بانك مركزي ضمن برنامه ريزي براي افزايش سرمايه نقدي 2 
بانك سرمايه و آينده به ميزان 10 و 15 هزار ميليارد تومان، 
برنامه اي 5 ساله براي اصالح ساختار اين 2 بانك طراحي كرد. 
به گزارش فارس، بررسي صورت هاي مالي بانك سرمايه و 
بانك آينده نگراني هايي نسبت به سرنوشت اين دو بانك به 
وجود مي آورد اما اطالعات به دس��ت آمده از بانك مركزي 

نشان مي دهد مي توان به آينده اين دو بانك اميدوار بود.

    محورهاي برنامه اصالحي بانك سرمايه
اطالعات به دس��ت آمده از بانك مركزي نشان مي هد رقم 
واقعي اضافه برداشت بانك سرمايه از بانك مركزي 12 هزار 
ميليارد تومان اس��ت و از زمان روي كار آمده هيات مديره 
جديد بانك سرمايه، اضافه برداشت اين بانك از بانك مركزي 
رشد نداشته است. در اين مدت هزينه تجهيز منابع در بانك 
سرمايه 7 تا 8 درصد كاهش يافته است. همچنين يكي از 
داليل رشد زيان دهي بانك محاسبه نرخ 34 درصد جريمه 
اضافه برداش��ت هاي قبلي بوده و يكي از برنامه هاي بانك 
مركزي براي كه در قالب يك بسته جامع در حال طراحي 
است، تبديل اضافه برداشت به خط اعتباري با نرخ سود يا 
جريمه 18 درصد يا صفر درصد اس��ت. محور ديگر برنامه 
بانك مركزي براي بانك سرمايه، افزايش 10 هزار ميليارد 

توماني سرمايه اين بانك است. اين افزايش سرمايه به صورت 
نقدي انجام مي شود. در صورتي كه اين سرمايه تامين نشود، 
مطالبات بانك مركزي از بانك سرمايه به صورت موقت به 
عنوان سرمايه بانك سرمايه محسوب مي شود و بانك مركزي 
از طريق صندوق ضمانت سپرده ها »به صورت موقت« به 
سهامدار اصلي اين بانك تبديل خواهد شد. پس از اصالح و 
احياي بانك، بانك مركزي سهام خود را به تدريج مي فروشد.  
سازمان بورس در قالب برنامه توافق شده با بانك مركزي، حال 
بررسي دو سناريو است كه در سناريوي اول وضعيت بانك 
با احتساب محاسبه مطالبات بانك مركزي از بانك سرمايه 
براساس خط اعتباري با نرخ سود 18 درصد و محاسبه همان 
مطالبات با نرخ سود صفر درصد خواهد بود. بنابراين افزايش 
سرمايه در دو سناريو طراحي شده كه بعد از تدوين نهايي آن 
به شوراي پول و اعتبار ارجاع مي شود. تصميم نهايي براي 
سناريوهاي افزايش سرمايه بانك و برنامه اصالحي 5 ساله با 
شوراي پول و اعتبار خواهد بود. اگر برنامه طراحي شده در 
مدت 5 سال محقق شود، جريمه ديركرد به خط اعتباري با 
نرخ سود 18 درصد يا صفر درصد تبديل خواهد شد.  برنامه 
ديگر بانك مركزي براي بانك سرمايه حل دو پرونده مالياتي 
اين بانك است. تعيين تكليف اين پرونده نيازمند مصوبه 
شوراي سران قوا است. تاكنون جلساتي در كميته هاي فرعي 

شوراي سران برگزار شده و بانك مركزي براي حل مساله از 
سازمان امور مالياتي استعالم كرده است. نتيجه اين پرونده 
مالياتي بانك سرمايه تا يك ماه آينده مشخص خواهد شد. 

    محورهاي برنامه اصالحي بانك آينده
همانطور كه ذكر شد يكي ديگر بانك ها مشكل دار بانك 
آينده است كه سال 99 را با زيان انباشته 50 هزار ميليارد 
توماني به پايان رس��اند. طبق اطالعات مندرج در صورت 
مالي و اطالعات به دس��ت آمده از بان��ك مركزي بخش 
عمده منابع بانك به پروژه ايران مال تزريق شده و چيزي 
كه بانك آينده را كمك مي كند افزايش سرمايه، فروش يا 
مولدسازي دارايي ها است. همچنين بانك آينده امالك 
متعددي در منطقه فرمانيه ته��ران دارد كه ارزش روز آن 
بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان محاسبه شده است. يكي از 
برنامه هاي بانك مركزي براي اين بانك افزايش 15 هزار 
ميليارد توماني سرمايه بانك آيند از محل آورده نقدي است.  
مولد سازي و فروش دارايي بانك آينده در پروژه ايران مال 
و فروش آن يكي ديگر از برنامه هاي بانك مركزي است كه 
البته براي اجراي اين برنامه يك افق 5 ساله در نظر گرفته 
شده است.   در اين مدت هزينه تجهيز منابع در بانك آينده 
حدود 8 درصد كاهش يافته اس��ت. بانك مركزي مجوز 

برگزاري مجمع عمومي سال 97 را براي بانك آينده صادر 
كرده و بزودي مجمع عمومي سال 97 برگزاري مي شود. 
همچنين بزودي مجوز برگزاري مجمع سال 98 و 99 هم 
صادر خواهد شد. پس از برگزاري مجمع افزايش سرمايه 15 
هزار ميليارد توماني در دستور كار قرار دارد. يكي از اهداف 
افزايش سرمايه تغيير تركيب سهامداري بانك آينده است. 
اگر سهامداران فعلي بخواهند در افزايش سرمايه مشاركت 
كنند و سهم خود را افزايش دهند بايد آورده نقدي بياورند. 
در صورتي كه امكان تامين 15 هزار ميليارد تومان در يك 
مرحله وجود نداشته باشد، برنامه افزايش سرمايه در دو يا 
سه مرحله و در فواصل زماني كوتاه پيگيري خواهد كرد. 
پيگيري از بانك مركزي نش��ان مي دهد، بانك مركزي و 
دولت برنامه اي براي انحالل بانك ها ندارد بلكه هدف اصالح 
اين بانك ها در يك فرآيند تدريجي 5 س��اله است كه اين 
برنامه ها شامل ورود سخت گيري در چينش هيات مديره 
بانك، افزايش سرمايه قابل توجه نقدي، فروش اموال مازاد و 
تبديل درآمد حاصله به سرمايه يا منابع بانك، تغيير تركيب 
سهامداران و وصول مطالبات است. اميد است در صورت 
تحقق اين برنامه ها ش��رايط بحراني بانك هاي آينده و 
سرمايه به سمت شرايط مطلوب تغيير جهت داده و در 

افق 5 ساله به بانك هايي استاندارد تبديل شوند.

ريشه ناترازي
در بانك هاي ايران كجاست؟

عمده نات��رازي بانك ها به 
مساله تسهيالت تكليفي 
برمي گردد كه البته بانك ها 
به آن راضي نيستند، ولي 
برخ��ي وعده هاي دولت و 
تكاليف بودجه اي بانك ها 
را ب��ه اي��ن كار وامي دارد. 
عم��ده نات��رازي بانك ها 
ب��ه تس��هيالت تكليفي 
برمي گردد، ولي موارد ديگري هم مانند اموال مازاد، 
شركت داري يا حضور در بازارهاي مختلف از سوي 
بانك ها هم در اين زمينه موثر است. به عنوان مثال 
همين حضور در بازار خود مس��اله قابل توجهي به 
حساب مي آيد زيرا بعضا در بازارهايي حاضر مي شوند 
كه وظيفه بانك  به حساب نمي آيد، مانند خريد ارز 
براي باال رفتن نرخ آن در زماني ديگر. برهمين اساس 
براي مثال بانك مركزي آرژانتين براي جلوگيري از 
تورم بانك ها را از خريد ارز ممنوع كرد زيرا بانك ها ارز 
را خريداري مي كنند، آن را نگه مي دارند، زماني كه 
قيمت باال رفت، منتظر مي مانند تا با نرخ باال ترازنامه 
خود را تقويت كنند. همانطور كه مورد اش��اره قرار 
گرفت، عمده ناترازي به مساله تسهيالت تكليفي 
برمي گردد، البته بانك ها عمدتا راضي به آن نيستند، 
اما از آنجا كه دولت وعده پرداخت مابه التفاوت نرخ 
سوبسيد تسهيالت را مطرح مي كند، اين كار انجام 
مي گيرد كه معموال اين اتفاق نمي افتد و تا به امروز 
همچنين نشده است و اين بدهي دولت به بانك ها 
مي شود. آخرين بار هم بدهي دولت به بانك ها حدود 
200 ميليارد تومان بود ك��ه از طرف ديگر ماليات 
هم بايد پرداخت  ش��ود، به اين شكل است كه تراز 
نمي خواند. طرق ديگري هم ب��راي ناترازي وجود 
دارد و آن ارايه وام ها به ش��ركت هاي زيرمجموعه 
خود اس��ت كه اين هم از عوامل ناترازي به حساب 
مي آيد، ولي مهم ترين قسمت همانطور كه مطرح 
شد به دليل بدهي بانك از دولت است كه پرداخت 
نمي شود و آخرس��ر هم دولت به قصد تهاتر پيش 
مي آيد.  اگر بتوانيم راه بودجه 1401 را هموار كنيم 
به نحوي كه دولت از بانك ها قرض نكند يا براي آنها 
تكليفي به وجود نياورد، شايد اين ناترازي تا حدود 
زيادي برطرف شود. بر فرض پول دادن براي پروژه ها 
از عواملي است كه س��بب ورود پول هاي پرقدرت 
خواهد شد. عالوه براين بانك ها اين پول ها را پرداخت 
مي كنند و به دليل ناترازي از نسبت هاي استاندارد 
دور مي ش��وند و برفرض حتي در صورت برداشته 
شدن تحريم ها بازهم نمي توانند با بانك هاي خارجي 
كار كنند زيرا آن نس��بت ها كفايت سرمايه، كفاف 
بدهي ه��ا را نمي دهد و اين مس��اله در فرمول هاي 
بانك هاي جهاني قابل قبول نيست.  قانون عمليات 
بانكي بدون ربا سال 62 تكميل شد و هرساله روبه 
افزايش گذاشت. در مقطع دولت اصالحات كه آقاي 
مظاهري وزير بود اين روند كاهش يافت، ولي پس 
از آن دوباره سير صعودي پيدا كرد. آخرين آن هم 
همين طرح جهش مسكن است كه بانك ها را مكلف 
به پرداخت 20 درصد از تسهيالت ساخت مسكن 
كرده اند. حتي براي اجرايي ش��دن آن جرم انگاري 
انج��ام دادند، يعن��ي چنانچه بانك ها اي��ن كار را 
انجام ندهند انفص��ال از خدمت و معرفي به دادگاه 
براي آن ها در نظر گرفته خواهد ش��د. اين مس��اله 
خيلي خطرناك اس��ت زيرا درصورتي كه بانك هم 
درصدد مقاومت برآيد، نگاه به آن قضايي و جزايي 
است، يعني بانك ها در اين زمينه مسلوب االختيار 

خواهند شد.

يوسف كاووسي
كارشناس بانكي

فعال كردن كسب و كارهاي خرد 
براي مديريت تورم

كاري كه براي اقش��ار زير 
خ��ط فق��ر در براب��ر تورم 
مي توان انج��ام داد، فعال 
ك��ردن مكانيزم هاي��ي در 
كسب و كارهاي خرد است 
زيرا  مردم را در مقابل تورم 
پوش��ش خواهد داد. تورم 
با دو مس��اله مرتبط است 
كه مباح��ث كوتاه مدت و 
بلندم��دت از جمله اي��ن موارد به حس��اب مي آيد. 
كارهايي كه به طور معم��ول در كوتاه مدت صورت 
مي گيرد مانن��د قيمت گذاري هاي دس��توري و ... 
همانطوركه از نامش هم مشخص است، اثر بلندمدت 
ن��دارد و به ص��ورت مقطعي قيمت ه��ا را به كنترل 
درمي آورد كه به ش��كل ديگري مجدد افزايش پيدا 
مي كند.مس��اله اساس��ي درباره تورم، بحث كنترل 
نقدينگي است كه الزمه آن توصيه سرمايه گذاري و 
تقويت بخش هاي مولد اقتصاد است كه براي نمونه 
مي توان به همان حوزه مسكن اشاره كرد، البته بايد 
اين نكته را مورد توجه قرار داد كه سوداگري دربخش 
مسكن يكي از عوامل دامن زننده به افزايش قيمت ها 
محسوب مي ش��ود وگرنه اغلب اقتصاددانان براين 
باورند كه افزايش قيمت در حوزه مسكن تنها جايي 
است كه به تورم نگاه منفي ندارد زيرا با نگاه در سير 
مسائل اقتصادي طي 100 سال اخير متوجه خواهيم 
ش��د، كاهش قيمت در حوزه مسكن نتيجه منفي 
در اقتصاد داش��ته و نمونه آن هم بحران سال 2008 
است كه ريشه اش در سقوط قيمت مسكن دانسته 
مي شود. نبود نگاه منفي به مسكن آن را جزو كاالهايي 
به حس��اب مي آورد ك��ه وجودش در س��بد خانوار، 
خانواده هاي ضعيف را در مقابل تورم و ديگر حوزه ها 
كه خيلي از اوقات گريزناپذير است را پوشش مي دهد. 
به اين معنا؛ بس��ياري از خانواده هاي ضعيف كه در 
اقتصاد كارگري و با قانون كار سال ها زندگي كردند 
و در طي اي��ن مدت موفق به جمع آوري اندوخته اي 
نش��دند، ولي اين امكان برايشان مهيا شده كه مثال 
با دريافت ارثيه  يا همين مس��كن مهر موفق به تهيه 
مسكني شوند براي آنان به عاملي براي پوشش تورم 
در ساير حوزه ها تبديل شده است. مسكن يك قسمت 
مغفول است و در سياست گذاري هاي اقتصادي براي 
مواجهه با تورم به آن توجهي صورت نگرفته اس��ت. 
همواره همچنين فكر شده كه تورم بايد كاهش يابد 
و جلوي آن گرفته ش��ود كه عموما ه��م در اين راه از 
آنجا كه مسير كلي تورم متاثر از عوامل زيادي است، 
ناموفق عمل كرديم.  كاري كه براي اقش��ار زير خط 
فقر مي توان انجام داد، فعال كردن مكانيزم هايي در 
كسب وكارهاي خرد است زيرا  مردم را در مقابل تورم 
پوشش خواهد داد. منظور از اين پوشش ارايه سبد كاال 
و كمك هزينه معيشتي نيست زيرا اثر جدي ندارد و 
كاري كوچك به حس��اب مي آيد كه در مقابل موج 
تورم و اثرات مخربش در اقتصاد خانوار » هيچ« تلقي 
مي شود، بلكه بايد اساسي تر انديشيد. يك نمونه چنين 
كارهايي مكانيزمي است كه در دنيا به آن مي گويند 
شركت هاي سرمايه گذاري زمين ساختماني، البته نه 
ب��ه اين معنايي كه در ايران وجود دارد، با يك منطق 
درست و حركت هايي مثل خريد متري مسكن درست 
به ضعيف ترين آدم ها كمك مي شود. تورم به هر حال 
گريزناپذير اس��ت و هراندازه هم ب��راي مديريت آن 
تالش كنيم كه خيلي هم خوب اس��ت، اما تا زماني 
به يك كار اصولي دست نزنيم كمترين تاثيرات را در 

نتيجه اين زحمات به دست خواهيم آورد.

محمدجليلي
كارشناس اقتصادي

ماليات بر عايدي سرمايه و 
مجموع درآمد تلفيق مي شود

معاون اقتصادي وزير اقتصاد از پس گرفتن اليحه 
ماليات بر عايدي س��رمايه خب��ر داد و گفت: تا دو 
ماه آينده اليحه ادغامي ماليات بر عايدي س��رمايه 
و ماليات بر مجموع درآمد به كميسيون اقتصادي 
دولت مي رود. سيدمحمدهادي سبحانيان معاون 
اقتصادي وزير اقتصاد به اليح��ه ماليات بر عايدي 
سرمايه اش��اره كرده و اظهارداشت: دولت  گذشته، 
دولت ها يا مجالس با وجود اينكه در بيان نسبت به 
اصالح حوزه مالياتي پيگير و مطالبه گر هستند در 
عمل تعلل مي كنند. در دولت با اين مس��اله مواجه 
هستم كه صرفا وزارت اقتصاد مطالبه اخذ ماليات 
دارد. بسايراي از دستگاه هاي بخشي اساسا تمايل 
به اصالحات، مديريت معافيت ها و غيره ندارند. در 
دولت گذشته با وجود پيگيري هايي كه انجام شد 
اين اليحه با معطلي روبرو بود و بيش از 2 تا 3 سال 
طول كشيد تا به سرانجام رسيد اما به مجلس نرفت.
با استقرار دولت جديد و با اهتمام وزير اقتصاد براي 
انجام اصالحات متناسب در حوزه ماليات بر عايدي 
س��رمايه و اليحه مجموع درآمد، ماليات برعايدي 
سرمايه پس گرفته شد تا اين دو اليحه ممزوج شود. 
در حال حاضر جلسات با تواتر در حال برگزاري است 
تا اصالحات الزم در مجلس براي اين دو نوع ماليات 
انجام شود و به سرعت در كميسيون اقتصادي دولت 
بررسي شود.ظرف 2 ماه آينده اين اليحه در وزارت 
اقتصاد نهايي مي شود و به كميسيون اقتصادي دولت 
م��ي رود. وي با بيان اينكه معتقدم يكي از پايه هاي 
اساسي اصالحات ساختاري اقتصاد در همين ماليات 
نهفته است، گفت: با اين اليحه مي توان فقر را به شدت 
كاهش داد و به صفر رساند، عدالت ماليات را به شدت 
گس��ترش داد. درآمد مالياتي را به ش��دت افزايش 
دهيم، بدون اينكه به مؤديان فعلي فشار وارد شود. 
ماليات به درآمد اشخاص بايد افزايش يابد به جاي 

اينكه به حقوق  بنگاه هاي توليدي فشار وارد شود.

خبر

نوروزي: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
قيمت ها را افزايش مي دهد

يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد كه حذف ارز 4200 توماني باعث افزايش 
قيمت ها شده و مشكالت مردم را دوچندان مي كند. 
رحمت اهلل نوروزي در جلس��ه علني )چهارش��نبه( 
مجلس شوراي اسالمي در تذكري گفت: روز گذشته 
در كميسيون جلس��ه اي با صالح آبادي رييس بانك 
مركزي و ساداتي نژاد وزير كشاورزي برگزار شد. آنها 
به دنبال حذف ارز 4200 توماني هستند.در دو سال 
اخير تالطم قيمت مشكالتي براي مردم به وجود آورد 
كه از جمله آن مي توان به نرسيدن نهاده هاي دامي به 
دست كشاورزان و بهره مندي دالالن، واسطه گران و 
سودجويان از اين امر و مشابه آن در موضوع دارو اشاره 
كرد. اكنون هم با افزايش قيمت لبنيات، گوشت مرغ 
و گوش��ت قرمز هس��تيم. در چنين شرايطي حذف 
ارز 4200 توماني باعث افزايش قيمت ها مي ش��ود و 
يارانه مدنظ��ر جايگزين اين حذف هم جبران كننده 
اين ش��رايط نيس��ت. بايد توجه داش��ت كه همواره 
 مقام معظم رهبري بر حمايت از قش��ر آسيب پذير 
و آحاد م��ردم و تامين معاش مردم تاكيد داش��تند.
با اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها، يارانه نقدي 45 
هزار توماني تخصيص داده شد كه حتي اگر يارانه 150 
هزار توماني هم داده ش��ود دردي از مشكالت مردم 
برطرف نمي كند لذا بايد قبل هر گونه تصميم گيري 
نظر متخصصين و اعضاي كميسيون هاي اقتصادي 
و برنامه و بودجه گرفته شود. تالطم اقتصادي مردم 
را آزار مي دهد و از توان آنها خارج ش��ده است؛ مردم 
گاليه داش��ته و حق هم دارند. بايد ب��راي حذف ارز 
4200 توماني كار كارشناس��ي دقيقي صورت گيرد 
چون حذف آن مش��كالت را دوچندان مي كند پس 
به مديريت و نظارت نياز دارد. نماينده علي آباد كتول 
در پايان گفت كه وزرا پاسخگوي نمايندگان نيستند 
حال اينكه نمايندگان پل ارتباط با مردم هستند هيات 
رييسه تدبيري بينديشيد تا بتوان مشكالت مردم را 

با قوت دنبال كرد.



گروه بازار سرمايه |
 بازار سرمايه در آخرين روز معامالتي هفته جاري شاهد 
رشد 0.6 درصدي شاخص كل بود تا پس از كش وقوس هاي 
زياد مسئوالن بازار آرام آرام در فاز صعودي قرار بگيرد. يكي از 
عوامل رشد بازار را مي توان حذف قيمت گذاري دستوري، 

رشد نرخ دالر و امثال اين موارد دانست.
نرخ دالر در بازار روز گذش��ته با رش��د 0.69 درصدي به 
محدوده 28 هزار و 300 توماني رسيد و مي توان اين موضوع 
را يك س��يگنال مطلوب براي بازار سهام به حساب آورد. 
دراين بين برخي از كارشناسان عقيده دارند كه مذاكرات 
موجبات توافق را فراهم مي سازد و پس از توافق دالر وارد 
كانال 24 هزارتوماني مي شود كه با توجه به واقعيت هاي 
اقتصادي موجود اين موضوع كمي دور از تصور است. فردين 
آقابزرگي، كارشناس بازار سهام نيز بابيان اينكه در صورت 
گشايش هاي بين المللي و عرضه زياد دالر توسط دولت و 
بانك مركزي ممكن اس��ت نرخ دالر در مسير نزولي قرار 
بگيرد، توضيح مي دهد: اما اين ماجرا روي ديگري نيز دارد؛ 
عدم توافق در حوزه برجام به معني تداوم روند بالتكليفي و 
ابهامات ارزي است كه در همين راستا معتقدم گزينه سوم، 
محتمل ترين حالت در بين گزينه هاي مطرح شده است كه 
آسيب جدي به توليد كننده، واردكننده و صادركننده وارد 
مي كند و درعين حال امكان پيش بيني را از تحليلگران و 
سرمايه گذاران سلب مي كند. ازلحاظ اقتصادي در شرايطي 
كه رشد اقتصادي كشور در خوش بينانه ترين حالت از سوي 
صندوق بين المللي پول 2 درصد پيش بيني شده و باوجود 
رشد فزاينده نقدينگي،  كاهش نرخ ارز امكان پذير نيست. با 
توجه به اين شرايط، روند تورمي ادامه خواهد يافت. بر اساس 
برآوردها كف نرخ تورم در سال جاري 40 درصد خواهد بود 
لذا حتي در صورت دسترسي به منابع ارزي محدودشده به 
نظر مي رسد قيمت دالر در ميان مدت و بلندمدت كاهش 
پيدا نكند. قيمت دالر باوجود فضاي كنترلي و دستوري كه 
بر بازار حاكم است در كانال 2۷ تا 28 هزارتوماني در نوسان 
است و خبري از كاهش قيمت اين اسكناس جنجالي نيست. 
ارزيابي آينده بازار سرمايه با توجه به نرخ ارز نشان مي دهد 
اختالف چنداني در سود شركت هاي دالر محور به وجود 
نخواهد آمد. شركت هاي صادرات محور محصوالت خود را بر 
اساس نرخ دالر نيمايي محاسبه مي كنند كه در حال حاضر 
حدود ۱0 تا ۱۵ درصد زير قيمت نرخ بازار آزاد است. اين در 
حالي است كه به نظر مي رسد قيمت دالر در ماه هاي پاياني 

سال با توجه به ميزان رشد تورم به مدار صعودي بازگردد.

    قيمت گذاري دستوري
جايي در اقتصاد ندارد

به عقيده اغلب كارشناسان قيمت گذاري دستوري جايي در 
اقتصاد كشور ندارد و تنها رانت را در تمامي حوزه ها افزايش 
مي دهد. روز گذش��ته قيمت گذاري دستوري از صنعت 
خودرو حذف شد. همان گونه كه گفته شد روز گذشته و 
با پيگيري هاي سهامداران و سازمان بورس نخستين گام 
براي حذف قيمت گذاري دس��توري در صنعت خودرو و 
مداخالت مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر 
شوراي هماهنگي س��ران قوا، قيمت گذاري دستوري از 
صنعت خودرو حذف شد. اين در حالي است كه پيگيري ها 
براي اصالح مداخالت دولت در ساير صنايع باقوت ادامه 
دارد و اين اقدامات متضمن استمرار سود سازي صنايع و 
رشد پايدار بازار در ساليان متمادي خواهد بود. گفتني است 
كه در مهرماه امسال رييس وقت سازمان بورس در نامه اي به 
وزير اقتصاد خواستار بررسي مجدد موضوع قيمت گذاري 
دس��توري صنعت خودرو و س��اخت قطعات در شوراي 
رقاب��ت و خروج اين محصوالت از ش��مول قيمت گذاري 
توسط اين شورا شد. در اين نامه عنوان شده بود: با توجه به 
جايگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمين 
صنعت بزرگ بازار سرمايه )از منظر ارزش بازار( و حضور 
س��رمايه گذاران و فعاالن بي ش��مار در صنع��ت مذكور، 
سياست هاي قيمت گذاري اعمال شده توسط شوراي رقابت 
در سنوات گذشته، زيان و عدم نفع سنگيني بر سهامداران 

حاضر در اين صنعت تحميل كرده است به طوري كه الزام 
ستاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به شركت هاي خودروساز 
جهت تنظيم بازار خودرو، در مقاطعي سبب پيش فروش 
خودرو باقيمت هاي قطعي و غيرمنطقي ش��د و اين امر 
در كنار تأخير در اعطاي مج��وز افزايش نرخ محصوالت 
س��بب زيان شركت هاي خودروساز ش��ده است. مطابق 
صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي ايران خودرو 
و سايپا در سال مالي منتهي به 30 اسفندماه ۱399 زيان 
خالص ش��ركت هاي مذكور به ترتيب به مبلغ ۱۵۵ هزار 
و ۵0 ميليارد ريال و ۵۷ ه��زار و 66۵ ميليارد ريال و زيان 
انباشته ش��ركت هاي مذكور به ترتيب بالغ بر 299 هزار و 
386 و ۱۵0 هزار و 69 ميليارد ريال است. )علت اصلي اين 
امر عدم توازن بين افزايش نرخ هاي اعطايي به شركت هاي 
خودروس��از و افزايش قيمت نهاده هاي توليد است، براي 
مثال ميزان افزايش نرخ نهاده هاي توليد ش��ركت سايپا 
)سهام عام( در سال هاي ۱39۷ تا ۱399 به طور ميانگين 
248 درصد است اما مجوز افزايش نرخ اعطايي به شركت 
مذكور بالغ بر ۱63 درصد است.(  رييس وقت سازمان بورس 
و اوراق بهادار همچنين در اين نامه گفته بود: به نظر مي رسد 
نحوه قيمت گذاري خودرو در شوراي رقابت به دليل عدم 
كارايي در ش��رايط تورمي داراي ايرادات اساسي بوده كه 
اين امر نه تنها س��بب تنظيم بازار خودرو و رضايتمندي 
مصرف كننده نهايي نشده اس��ت بلكه با انتقال منافع از 
شركت هاي خودروساز به جيب واسطه گران سبب ايجاد 
كمبود نقدينگي در شركت هاي خودروساز و قطعه ساز 
شده است و تداوم روند فوق منجر به كاهش توليد و درنهايت 
توقف فعاليت شركت هاي خودروساز و قطعه ساز خواهد 
شد. در اين راستا با توجه به عدم شموليت قيمت گذاري 
نهاده هاي توليدي صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط 
شوراي رقابت و تأخير در اعطاي مجوز افزايش نرخ در شرايط 
تورمي، پيشنهاد مي شود در ابتدا موضوع قيمت گذاري 
خودرو در ش��وراي رقابت دوباره موردبررسي قرارگرفته و 
محصوالت خودرويي همانند محصوالت صنايع فوالد و 
پتروشيمي از شمول قيمت گذاري توسط شوراي رقابت 
خارج ش��ود تا از زيان هاي آتي شركت هاي خودروساز در 
شرايط تورمي جلوگيري به عمل آيد، همچنين موضوع 
زيان هاي وارده به شركت هاي ايران خودرو و سايپا ناشي 
از قيمت گذاري نامناسب توسط شوراي رقابت در سنوات 
گذشته موردبررسي و پاسخگويي نهاد مسوول قرار گيرد. 
حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند كمك شاياني به 

اقتصاد كند، در حال حاضر اين موض��وع توازن اقتصاد را 
برهم زده و باعث شده عده اي دالل و سودجو از رانت موجود 
دراين بين استفاده كنند. حذف قيمت گذاري دستوري از 
صنايع سيمان، فوالد شروع شد و به خودرو رسيد كه نتيجه 
مثبت و مطلوبي روي بورس خواهد داشت. قيمت گذاري 
موضوعي مهم است كه اغلب فعالين اقتصادي كشور به آن 
اشاره كرده اند. محمدهادي سليمي زاده، مدير جديد روابط 
عمومي س��ازمان بورس منصوب شد در صفحه شخصي 
خود در توييتر نوشت: اصالح الگوي قيمت گذاري خودرو، 
گام اول بوده و پيگيري براي رفع مداخالت در ساير صنايع 
باق��وت ادامه دارد. تالش اصلي مديريت جديد س��ازمان 
بورس، تثبيت روند سود سازي صنايع است كه باعث رشد 
آرام و مداوم بازار مي شود. يك 206 مدل سال 88 سوار شده 
و مثل همه از كيفيت و گراني خودرو شاكي هستم! مردم 
شديداً ازنظر معيشتي تحت فشار هستند و حتي احتمال 
گراني هر كااليي ازجمله خ��ودرو اعصاب و روان آنها را 
به هم مي ريزد؛ اما اكنون با قرعه كش��ي و التاري سالي 
۵0 هزار ميليارد تومان پول بين يك عده خوش شانس 
تقسيم مي شود و 80 ميليون  بقيه و چند ميليون سهامدار 
هيچي به هيچي. مي دانيم به ازاي هر يك نفري كه واقعًا 
قصد خريد خودرو به نيت استفاده دارد حدود ۱۵ نفر 
دنبال كسب سود از اين اختالف قيمت هستند. البته 

آنها هم مي خواهند ارزش پول را حفظ كنند.

    خطري معامالت بورس را تهديد نمي كند
عرف��ان هودي، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در خصوص 
نوسان هاي بازار گفت: با توجه به بازگشت شاخص بورس 
به مدار صعودي تحت تأثير حمايت هاي صورت گرفته و 
نيز بهبود روند معامالت اين بازار، به نظر مي رسد كه روند 
معامالت بازار تا يك يا دو ماه آينده با روند فعلي ادامه داشته 
و تهديد زي��ادي، تهديدكننده معامالت بورس نباش��د. 
سهامداران نبايد نگران ايجاد چنين روندهايي در بازار باشند، 
زيرا شاخص بورس پس از چند روز صعود، ممكن است براي 
مدتي موقت وارد مدار نزولي شود و بعد از توقفي كوتاه مدت، 
خود را آماده صعود دوباره كند. هودي اظهار داشت: بر اساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد كه طي روزهاي 
آينده از روزهاي منفي بازار كاسته شود اما اين امر بدين معنا 
نيس��ت كه در اين مدت با بازاري يكپارچه صعودي همراه 
باشيم، چراكه نوسان ذات بازار سرمايه است و سهامداران 
نبايد از ايجاد چنين روندهايي در بازار ترس داشته باشند. 

اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه بازار تا پايان آبان 
ماه با نوسان مثبت و منفي همراه است و شاهد تداوم روند 
منفي بازار در چند روز متوالي نخواهيم بود و نزديك شدن 
شاخص بورس به محدوده يك ميليون و ۵٠٠ هزار واحد هم 
خيلي دور از دسترس نيست. وي بابيان اينكه گاهي شاهد 
رفتارهاي شديد هيجاني از سوي سهامداران در بازار بوديم، 
ادامه داد: زماني كه حمايت از سهام به هر دليلي در بازار از 
دست مي رود حد ضرر فعال مي شود و سهامداران به سرعت 
با استفاده از استراتژي معامالتي خود اقدام به فروش سهام 
در بازار مي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين رفتار 
سهامداران را نبايد ناشي از رفتار هيجاني سهامداران دانست 
بلكه زماني كه س��هامدار باوجود ارزنده بودن سهام خود 
شاهد تداوم ريزش قيمت سهام است و چنين پيش بيني 
مي كند كه اين سهم را مي تواند طي روزهاي آينده باقيمت 
پايين تر خريداري كند؛ بنابراين به س��رعت در قيمت باال 
اقدام به فروش مي كند تا بتواند ط��ي روزهاي آينده آن را 
باقيمت پايين تر خريداري كند به همين دليل، اين تصميم 
سهامداران را نمي توان به رفتار هيجاني آنها ربط داد. هودي 
به سهام ارزنده در بازار براي سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: 
بخشي از سهام و صنايع در بازار ارزنده هستند و مي توانند 
بهترين موقعيت را براي سرمايه گذاري در اختيار سهامداران 
قرار دهند. اكنون P/E شركت ها در بهترين موقعيت قرار 
دارد و سهامداران با خريد س��هام ارزنده و نگهداري آن در 
بازه زماني ميان مدت و بلندمدت يك ساله ازنظر تغييرات 
قيمتي و تقسيم سود در مجامع آينده، سود معقولي را به 
دس��ت خواهند آورد. وي بابيان اينكه سهامداران بايد اين 
موضوع را مدنظر قرار دهند كه نبايد كليت بازار سرمايه را 
ارزنده دانست و نمي توان چنين انتظاري را از بازار داشت كه 
روند صعودي به كل سهام حاضر در بورس و بازار بازگردد، 
اظهار داشت: بسياري از سهام در بازار وجود دارند كه قيمت 
آنها بر روي تابلوي بورس كمتر از ارزش ذاتي است و بهتر 
است سهامداران در اينگونه سهام سرمايه گذاري كنند تا 
بتوانند بعد از مدتي بازده معقولي را از اين بازار كسب كنند. 
هودي به حمايت هاي اخير مسووالن دولتي و تأثير آن 
بر بازگشت شاخص بورس به مدار صعودي اشاره كرد و 
گفت: صحبت هاي مطرح شده از سوي وزير اقتصاد در 
جلسه اخير و نيز ديگر حمايت هاي صورت گرفته توسط 
مسووالن دولتي و رييس جمهوري به طور حتم معامالت 
ب��ورس را به لحاظ بنيادي تحت تأثي��ر قرار مي دهد و 

مي تواند در ايجاد روند مثبت بازار، تأثيرگذار باشد.
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قيمت گذاري دستوري
كمر توليدكننده را شكسته

سنا| عليرضا پاك فطرت، نماينده شيراز در مجلس 
شوراي اس��المي بابيان اينكه قيمت گذاري دستوري 
براي همه كاالهاي ضروري مردم بسيار غلط و اشتباه 
اس��ت گفت: حذف قيمت گذاري به عنوان مهم ترين 
تصميم براي بهبود وضعيت بازار تلقي مي شود و با حذف 
آن مي توان اثر مثبت آن بر خريد كاالهاي اساسي مردم 
به خصوص خودرو را ديد. عليرض��ا پاك فطرت افزود: 
قيمت گذاري دستوري در هيچ جاي دنيا مرسوم نبوده 
است زيرا توليدكننده را با چالش هاي بسيار مواجه كرده و 
انگيزه توليد را از او مي گيرد. وي عنوان كرد: قيمت گذاري 
دس��توري فرايندي اس��ت كه طي آن، به فروشنده ها 
رقمي معين ابالغ مي ش��ود تا در آن قيم��ت، كاال را به 
متقاضيان عرض��ه كنند. اين روش درس��ت برعكس 
شيوه اي اس��ت كه در آن محصوالت را در بازار رقابتي 
قيمت گذاري مي كنند. يعني رقابت در قيمت، نقطه 
مقابل قيمت گذاري دستوري است. عضو كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: در روش هاي 
تعيين قيمت رقابتي، قدرت خريد مردم نقشي اساسي 
در تعيين قيمت ايفا مي كند زيرا قيمت ها بر مبناي عرضه 
و تقاضا به وجود مي آيند اما در بازار دستوري، تعيين نرخ 
پس از عبور از فيلترهاي تعيين شده توسط دولت انجام 
مي شود. وي ادامه داد: سياست  قيمت گذاري دستوري 
تنها به نفع عده اي محدود اس��ت. در عمل بسياري از 
مصرف كنندگان همچنان از ت��ورم موجود در جامعه 
ضربه مي خورند. پاك فطرت خاطرنشان كرد: حذف 
قيمت گذاري دس��توري در صنعت خودرو يكي از 
محورهاي مهمي اس��ت كه توليدكنندگان خودرو 
به آن اشاره دارند و نمايندگان هم اين موضوع را در 
اولويت برنامه هاي خود قرار داده اند تا كاالهايي كه 
نياز ضروري مردم اس��ت باقيمتي مناسب به دست 

آنها برسد و توليدكننده هم دچار ضرر و زيان نشود.

اقبال به سهام دالر محور
باشگاه خبرنگاران| وحيد قاسمي، كارشناس بازار 
سرمايه در رابطه با ش��اخص كل عنوان كرد: شاخص 
كل در هفته گذش��ته با ۵8 هزار و ۱۱0 واحدي صعود 
به كانال يك ميليون و 4۵6 هزار واحد رسيد، شاخص 
هم وزن نيز با صعود ۱6 ه��زار و 960 واحد به محدوده 
39۱ هزار واحد رس��يد. او ادامه داد: شاخص فرابورس 
نيز با رشد 82۱ واحدي وارد كانال 20 هزار واحدي شد. 
بعد از يك هفته ورود پول به سهام ريالي روز سه شنبه 
با توجه به افزايش نرخ دالر توجه بازار به س��مت سهام 
دالري معطوف شد. اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه 
با عوامل تأثيرگذار عنوان كرد: تشكيل كميته مشترك 
بانك مركزي و سازمان بورس، جلس��ه وزير اقتصاد و 
رييس س��ازمان بورس با نمايندگان مجلس نشست 
رييس جمهور با نخبگان اقتصادي، تحركات قيمتي 
نرخ ارز و ارسال اليحه توزيع عادالنه ارز 4200 توماني 
توسط دولت به مجلس از عوامل تأثيرگذار بود. به گفته 
اين كارشناس توجه س��رمايه گذاران به صندوق هاي 
دارايكم و پااليشي يكم و حجم باالي معامالتش رو نبايد 
ناديده گرفت. قاسمي با اشاره به اين موضوع كه در اين 
هفته گذشته بيشترين اقبال با گروه خودرويي بود گفت: 
گروه خودرويي به صورت قديمي از ليدر هاي سنتي بازار 
به شمار مي رود و تا زماني كه اقبال به اين گروه در بازار 
باشد احتمال تداوم روند صعودي در بازار وجود خواهد 
داشت. نكته قابل توجه ديگري كه به چشم مي آيد رشد 

دسته جمعي نماد هاي غذايي و زراعتي است.

شاخص بورس هاي جهاني 
كاهشي شد

افزايش س��ريع قيمت ها به ويژه در بخش مسكن باعث 
نگراني سياس��ت گذاران و فعاالن بازارهاي مالي ش��ده 
است. پس از انتش��ار 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 ش��اهد اختالالت كم سابقه اي در 
بخش مسكن هس��تيم افزود: در كوتاه مدت انتظار دارم 
روند قيمت ها كماكان صعودي باشد. در وال استريت همه 
شاخص ها ريزشي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي 
بورسي در سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 0.3۱ درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 36 هزار و 44۱.34 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵00« با 0.۱3 درصد 
ريزش تا س��طح 4۷03.۷2 واحدي پايين رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
0.09 درصد كاهش در سطح ۱۵ هزار و 986.۵۱ واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتسي ۱00« بورس لندن با 0.0۵ درصد كاهش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۷300.4۱ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان با كاهش 0.04 
درصدي و ايستادن در سطح ۱6 هزار و 46.۵2 واحدي به 
كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 40« بورس پاريس با 
عقبگرد 0.09 درصدي در سطح ۷04۷.48 واحد بسته 
شد. در مادريد ش��اخص »ايبكس 3۵« 0.6۵ درصد باال 
رفت و به 90۷0.8۱ واحد رسيد. در معامالت بورس هاي 
آسيا، ش��اخص ها عملكرد بدي داش��تند؛ تا جايي كه 
ش��اخص »نيك كي 22۵« بورس توكيو ژاپن با كاهش 
0.3۵ درصدي تا سطح 29 هزار و ۵0۷.0۵ واحدي پايين 
رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 0.43 
درصد پايين رفت و در سطح 24 هزار و ۷63.۵۱ واحد 
بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« 
افزاي��ش 0.۱2 درص��دي را تجربه كرد و در س��طح 
4848.۱8 واحد بس��ته ش��د. در اس��تراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.06 
درصد كاهش و ايستادن در سطح ۷4۵2.2۱ واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

ابالغ دو مصوبه در راستاي 
افزايش شفافيت ناشران

مديريت نظارت بر ناش��ران طي ابالغيه اي از مصوبه 
جديد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار خبر 
داد. محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران 
س��ازمان بورس در اين ابالغيه آورده اس��ت: مطابق 
مصوبه س��وم آبان ماه ۱400 هيات مديره س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، تمامي ش��ركت هاي توليدي 
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ايران )به استثناي شركت هاي توليدي درج شده در 
بازار پايه فرابورس ايران( با لحاظ ش��روطي ملزم به 
ارايه جدول تحليل حساسيت س��ود )زيان( به ازاي 
هر س��هم در فصل »نتايج عمليات و چشم اندازها« 
گزارش تفسيري مديريت هس��تند. يكي از شروط 
الزم در اين خصوص اين است كه بايد ناشر مجاز باشد 
تا حداكثر سه متغير خارج از كنترل خود را در قالب 
تحليل حساسيت ارايه كند )مانند قيمت هاي جهاني 
مواد اوليه يا محصوالت و نرخ ارز( . مطابق اين ابالغيه، 
تشريح مفروضات تهيه جداول تحليل حساسيت سود 
)زيان( به ازاي هر سهم، ذيل جداول مذكور و وجود 
۵ احتمال براي جداول تحليل حساس��يت )س��طر 
و س��تون( از ديگر شروط الزم محس��وب مي شود.  
ضروري اس��ت، در ذيل جداول تحليل حساس��يت 
س��ود )زيان( به ازاي هر س��هم، جمالتي كه حاكي 
از عدم اطمينان نسبت به مبالغ برآورد شده است و 
همچنين شرح اين واقعيت كه نتايج واقعي احتمااًل 
متف��اوت از پيش بيني ها خواهد ب��ود و تفاوت هاي 
حاصل مي تواند بااهميت باشد، درج شود. همچنين 
جهت ارايه جداول تحليل حساسيت سود )زيان( هر 
سهم در موعد مقرر رهنمودهايي ارايه مي شود. ابتدا 
نمونه جداول تحليل حساسيت سود )زيان( هر سهم 
به شرح پيوست حضورتان ايفاد مي شود. درصورتي كه 
مفروضات تحليل حساس��يت سود )زيان( هر سهم 
پس از مقطع گزارشگري )تا قبل از مقطع گزارشگري 
بعدي( نياز به به روز رساني داشته باشد، ضروري است 
آخرين اطالعات و صورت هاي مالي با اعمال اصالحات 
در خصوص مفروضات تحليل حساسيت سود )زيان( 
هر سهم مجدداً منتشر شود. بنابراين ابالغيه، مقرر شد 
در راستاي افزايش شفافيت اطالعات و صورت هاي 
مالي ناشران ثبت شده نزد سازمان )شامل شركت هاي 
درج شده در بازار پايه فرابورس ايران(، درصورتي كه 
سود )زيان( عملياتي ناشر در اطالعات و صورت هاي 
مالي دوره هاي مياني يا ساالنه نسبت به دوره مشابه 
س��ال مالي قبل بيش از 30 درصد تغيير يابد، ناشر 
موظف اس��ت توضيحات خ��ود را در خصوص علت 
تغيير سودآوري در قالب فرم »توضيحات در خصوص 
اطالعات و صورت هاي مالي منتشرشده« منتشر كند.

هيچ اوراقي از ابتداي مهرماه 
توسط دولت منتشر و عرضه نشده

وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطالعيه اي در واكنش 
به طرح برخي مباحث در فضاي عمومي مبني بر »اثر 
انتشار مبلغ قابل توجهي اوراق مالي اسالمي بر شاخص 
بازار س��هام«، اعالم كرد: از ابتداي مهرماه امسال هيچ 
اوراقي از سوي دولت منتشر و عرضه نشده است. آخرين 
عرضه اوراق دولت در 30 ش��هريور ۱400 برگزار و از 
ابتداي مهرماه سال جاري اوراقي از سوي دولت منتشر 
و عرضه نش��ده است. همچنين در هفت ماهه ابتدايي 
امسال درازاي دريافت مبلغ 44۱ هزار و 48۱ ميليارد 
ريال بابت فروش 6 ماهه نخست سال جاري اوراق مالي 
اسالمي، مبلغ 468 هزار و ۷98 ميليارد ريال براي تسويه 
اصل و سود اوراق مذكور از سوي خزانه داري كل كشور 
پرداخت شده اس��ت. درمجموع مبلغ 2۷ هزار و 3۱۷ 
ميليارد ريال مازاد بر دريافتي براي تسويه اصل و سود 
اوراق پرداخت شده است. برپايه اين گزارش، ظرفيت 
پيش بيني شده دربندهاي ذيل تبصره ۵ قانون بودجه 
سال ۱400 كل كشور براي تأمين مالي دولت از محل 
انتشار اوراق مالي اسالمي مبلغ يك ميليون و 32۵ هزار 
ميليارد ريال است كه از رقم مذكور، تا پايان شهريورماه 
درمجموع مبلغ يك ميليون و 26۵ هزار ميليارد ريال 
منتشرشده است.  از ابتداي مهرماه امسال اوراقي از سوي 
دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده اي از مبالغ 
مربوط به معامالت اوراق مالي اسالمي در بازار سرمايه 
در راس��تاي عمليات بازار باز بان��ك مركزي )در قالب 
معامالت ريپو و ريپو معكوس( براي كنترل نرخ سود بازار 
بين بانكي است و در اصل ارتباطي به فروش و عرضه اوليه 
اوراق از سوي دولت به منظور جبران كسري بودجه در 
بازار سرمايه ندارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي تأكيد 
كرد كه موضوع مذكور مربوط به فعل وانفعاالت ذيل 
عمليات بازار باز بانك مركزي با استفاده از اوراق دولتي 
در بازار ثانويه ب��وده و فاقد ظرفيت تأمين مالي دولت 
براي جبران نا ترازي بودجه است. همچنين اسناد خزانه 
اسالمي منتشره، بر مبناي واگذاري تدريجي توسط 
دس��تگاه هاي اجرايي بدهكار و از طريق دارندگان آن 
امكان معامله در بازار ثانويه را پيدا مي كنند و در اصل 
انتش��ار اس��ناد مذكور به منزله جمع آوري نقدينگي 
براي دولت معادل رقم منتش��ره نيس��ت. در 6 ماهه 
نخست امسال مبلغ 38۵ هزار و 4۱9 ميليارد ريال 
براي بازپرداخت اصل و س��ود اوراق مالي اسالمي به 
دارندگان اوراق يادشده پرداخت شده است كه مقايسه 
آن با مبلغ دريافتي از محل اوراق نقدي منتش��ره به 
مبلغ 44۱ هزار و 48۱ ميليارد ريال، نش��ان دهنده 
اين اس��ت كه خالص دريافتي دولت از محل انتشار 
اوراق مالي اسالمي در نيمه نخست سال مبلغ ناچيز 
۵6 هزار و 62 ميليارد ريال است.همچنين در مهرماه 
سال جاري، مبلغ 83 هزار و 3۷9 ميليارد ريال صرف 
تسويه اصل و سود اوراق مالي اسالمي شده است كه با 
احتساب آن، درمجموع مبلغ 2۷ هزار و 3۱۷ ميليارد 
ريال مازاد پرداختي دولت نسبت به دريافتي از محل 
فروش اوراق مالي اس��المي خواهد بود. بنابراين تراز 
عمليات هفت ماهه ابتداي امسال بابت دريافت وجوه 
نقد از محل انتشار اوراق مالي اسالمي و پرداخت وجوه 

براي تسويه اصل و سود اوراق مذكور، منفي است.

»تعادل« عوامل تأثيرگذار روي تاالر شيشه اي را بررسي مي كند

محرك ها به كمك بورس آمدند

فرش سبز بورس براي سهامداران
ش��اخص كل بازار بورس در آخري��ن روز كاري هفته 
يعني چهارش��نبه، ۱9 آبان ماه با هش��ت هزار و 8۵3 
واحد افزايش در جايگاه يك  ميليون و 4۵6 هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامالت اي��ن روز بيش از 6 ميليارد و 
620 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۵3 هزار و چهار ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با پنج هزار و ۵30 واحد افزايش 
به 39۱ هزار و 302 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با سه هزار و 484 واحد رشد به 246 هزار و ۵66 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول 9 هزار و ۵02 واحد و شاخص 

بازار دوم، هشت هزار و 338 واحد افزايش داشتند.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
س��ه گروه »فلزات اساسي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»بيمه  و صندوق  بازنشس��تگي« رقم خورد درحالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات 
اعتب��اري« و »خودرو و س��اخت قطع��ات« به نفع 
حقيقي ها تمام ش��د. سه نماد »ش��پنا«، »فوالد« و 
»بركت« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 

»وبملت«، »خبهمن« و »دلر« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت بانك ملت با 
نماد »وبملت« با يك هزار و 26 واحد، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۷6۱ واحد، گروه 
مپنا با نماد »رمپنا« با 6۵۷ واحد، مخابرات ايران با نماد 
»اخابر« با ۵00 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 490 واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« 
با 489 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 

44۷ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با 408 واحد، بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با 
36۱ واحد و بانك پارس��يان با نماد »وپارس« با 34۱ 

واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پتروش��يمي ن��وري با نماد »ن��وري« با 
894 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان با نماد 
»پارس��ان« با ۷0۵ واحد، پتروش��يمي پرديس با 
نماد »شپديس« با 4۷۷ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« ب��ا 422 واحد، فوالد 
مبارك��ه اصفهان با نم��اد »فوالد« ب��ا 28۷ واحد، 

پتروشيمي ش��ازند با نماد »شاراك« با ۱۵2 واحد 
و پتروشيمي بوعلي س��ينا با نماد »بوعلي« با ۱06 
واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. 
بر پايه اين گزارش، در آخرين روز كاري هفته شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شس��تا«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا«،  پااليش نفت 
بندرعب��اس با نماد »ش��بندر«، بانك مل��ت با نماد 
»وبملت«، پتروشيمي نوري با نماد »نوري«، پارس 
فوالد س��بزوار با نماد »فس��بزوار« و ف��والد مباركه 
اصفهان با نم��اد »فوالد« در نماده��اي پرتراكنش 

قرار داش��تند. گروه بانك ها ه��م در معامالت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك  ميليارد و ۵2۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

چهار  هزار و 4۵۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
در آخرين روز كاري هفته ش��اخص فرابورس بيش 
از ۷4 واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 20 هزار و 
64۷ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 2 ميليارد 
و ۷3 ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش 20 هزار و 380 
ميليارد ريال دادوستد ش��د. در اين روز پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس«، س��نگ آهن گهر زمين با 
نماد »كگهر«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»س��مگا«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمش��يد با نماد »شجم«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، بهمن ديزل 
با نماد »خديزل«، صنايع ماديران با نماد »ماديرا« و 
توسعه و عمران استان كرمان با نماد »كرمان« با تأثير 

مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنين نمادهاي پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
فرابورس ايران با نماد »فراب��ورس«، صنعتي مينو با 
نماد »غصين��و«، توليدات پتروش��يمي قائد بصير با 
نماد »شبصير«، پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز« و پتروش��يمي م��ارون با نماد 

»مارون« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
معضل ان��رژي )اعم از بنزين، گاز و ب��رق( در ايران كه 
در زمره سرآمدان بهره مند از ذخاير نفتي و گاز جهان 
است، پديده شگرفي است. معضلي كه زيست جمعيت 
84 ميليوني كشور را با مخاطرات متعددي مواجه كرده 
است. بنزين البته در كشور به مقدار كافي و مورد نياز و 
بلكه بيشتر از آن توليد مي شود، اما شيوه قيمت گذاري 
و تخصيص يارانه آشكار و نهان به آن، معضالتي از جمله 
كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي، تورم باال و در نهايت 
فقر بيشتر براي خانوارهاي كمتر برخوردار را به ارمغان 
آورده است. گاز نيز مولد چنين مشكالتي است و دچار 
دستكاري قيمتي و در نتيجه رشد بسيار باالي مصرف 
و در نهايت، عدم سرمايه گذاري در زيرساخت هاي آن 
شده است. برق نيز به همين ش��يوه، از قيمت گذاري 
دستوري، مصرف بيش از اندازه به دليل وجود اشكاالت 
فراوان در شبكه توزيع برق و در نهايت كمبود در فصول 
گرم س��ال رنج مي برد. قيمت گذاري دستوري، »وجه 
مشترك« انرژي هاي يادشده در كشور است، مساله اي 
ك��ه در كنار ايجاد معض��الت اقتص��ادي و رانت براي 
گروه هاي خاص، »آلودگي هوا« را به ويژه در كالن شهرها 
به ارمغان آورده اس��ت. از ابتداي تابستان سال جاري، 
زنگ هش��دار كمبود برق با خاموشي هاي گاه و بيگاه 
به صدا درآمد و هويدا ش��د كه ب��ه دليل كمبود گاز در 
نيروگاه هاي توليد برق بوده است. در پي تصميم دولت، 
براي قطع برق مزارع قانوني توليد بيت كوين و برخي 
كارخانجات از جمله كارخانجات توليد سيمان، به طور 
موقت مساله كمبود برق و گاز حل شد، اما از شهريور ماه 
سال جاري، دوباره نشانه هاي كمبود گاز با آلوده شدن 
هواي كالن شهرها آشكار شد، اما مسووالن وزارت نفت 
و محيط زيست وعده دادند كه در نيروگاه هاي اطراف 
كالن شهر تهران، مانع اس��تفاده از سوخت »مازوت« 
خواهند شد. حاال اما در ميانه پاييز، گوياتر از آمار و ارقام و 
كيفيت آلودگي هواي تهران، هواي مه آلوده و خاكستري 
پايتخت به راحتي عدم تحقق اين وعده ها را آشكار كرده 
است. حاال نه مس��ووالن دولتي و نه شهرداري در برابر 
اين سرنوشت پيش بيني شده، سكوت كرده اند و البته 
كاري هم از دستشان برنمي آيد. چه آنكه به كارگيري از 
روش هاي نادرست در كنار استفاده از افراد غيرمتخصص 
طي چند دهه اخير در مش��اغل حس��اس مديريتي و 

اقتصادي حاال بيش از هميشه آشكار شده است.

    استنشاق 4 روز متوالي هواي ناسالم
در تهران

در پي توقف فعاليت س��امانه بارشي در استان تهران از 
روز يكشنبه هفته جاري، بار ديگر آلودگي هوا به تهران 
و ساير كالن شهرها بازگش��ت. بر اساس اعالم شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران در روز گذشته نيز كيفيت 
هواي پايتخت در محدوده ناسالم و ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار دارد. به گزارش ايسنا، بنابر پيش بيني هاي 
انجام  شده در شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران، 
صبح ديروز )۱۹ آبان ماه( كيفيت هوا در بيشتر مناطق 
در محدوده ناسالم و ناس��الم براي گروه هاي حساس 
قرار گرفت كه ناشي از پايداري جو و انباشت آالينده ها 

طي ساعات گذشته و افزايش ترافيك صبحگاهي بود. 
حاكميت پايداري جو و عدم وزش باد موثر تا اواخر وقت 
چهارش��نبه همراه با ترافيك شامگاهي سبب تجمع 
آالينده ها شد و وضعيت ناسالم و ناسالم براي گروه هاي 
حساس در بيشتر مناطق پايتخت برقرار شد. با توجه به 
افزايش نسبي تندي باد انتظار مي رود، امروز به تدريج و 
در طول روز شرايط مناسب براي پراكندگي آالينده ها 
فراهم شود و از غلظت ذرات معلق كاسته شود و سبب 

بهبود كيفيت هوا در بيشتر مناطق خواهد شد.

    نتيجه سهل انگاري و بي تفاوتي 
دستگاه هاي مسوول 

در همين حال، علي حدادي، عضو كميسيون امورداخلي 
كشور و ش��وراها در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: 
متاسفانه اراده جدي براي مقابله با معضل هاي زيست 
محيطي به ويژه در بحث آلودگي هوا وجود نداش��ته و 
ادامه اين روند آس��يب هاي جدي براي س��المت مردم 
به دنبال دارد. حدادي با اش��اره به وضعيت آلودگي هوا 
در فصول سرد س��ال، بيان كرد: براي مقابله با آلودگي 
هوا و ساير مسائل زيست محيطي دستگاه هاي مختلف 
وظايف سنگيني بر عهده دارند، اما متاسفانه كم كاري 
دس��تگاه ها و نبود اراده محكم براي مقابله با اين معضل 
زيست محيطي سبب ش��ده تا هر ساله در فصول سرد 
سال با اين پديده مواجه شويم. وي اظهار كرد: از صنعت 
خودروسازي گرفته كه در كيفي سازي خودروها داراي 
مسووليت مي باشد تا ساير صنايع براي مقابله با اين پديده 
داراي وظايفي بوده كه متاسفانه انجام نمي دهند. از سوي 
ديگر سازمان محيط زيست نيز در اين زمينه كم كاري 

داشته و آنطور كه بايد از دستگاه ها مطالبه گري ندارد. به 
عبارت ديگر عدم انجام اقدام به موقع سبب مي شود تا در 
فصول سرد سال اين معضل مشكالت عديده اي را براي 
ش��هروندان ايجاد كند. او در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اينكه متاسفانه اكثر مجموعه ها به وظايف خود در اين 
حوزه عمل نمي كنند، تصريح كرد: به عنوان مثال در 
استان البرز و قزوين استفاده از مازوت خودش يكي از 
عوامل اصلي آاليندگي به شمار مي رود، اما جلوي آن 
نيز گرفته نمي شود. يكي از عوامل آاليندگي در شهر 
تهران وجود كارگاه ها و صنايع است اما اقدام جدي 
براي انتقال آنها به خارج از شهر نيز صورت نمي گيرد.

اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي تاكيد كرد: 
متاسفانه بي تفاوتي و س��هل انگاري نسبت به انجام 
اقدامات به موقع مش��كالت جدي زيست محيطي را 
به ويژه در بحث آلودگي هوا براي كشور رقم زده است 
كه مانند شيوع بيماري كرونا سالمت همه افراد جامعه 
را تهديد مي كند. س��ازمان محيط زيست بايد به طور 
جدي مطالبه گري كند تا هر دستگاه وظايف خود را 

براي مقابله با معضل هاي زيست محيطي انجام دهد.
حدادي اف��زود: بر اس��اس قان��ون، ش��هرداري ها و 
دس��تگاه هاي اجرايي وظايف معين��ي در اين حوزه 
دارند كه بايد ملزم به انجام وظايف قانوني خود بشوند. 
متاسفانه اراده جدي در اين حوزه وجود ندارد و ادامه 
اين روند آسيب هاي جدي براي سالمت مردم به همراه 
دارد. مجلس نيز بايد از بعد نظارت بر اجراي قانون به 
اين موضوع ورود كند. اج��راي دقيق قانون و اقدام به 
موقع مهم تري��ن عامل موثر براي كنترل معضل هاي 
زيست محيطي است كه بايد با اراده جدي دنبال شود.

    برخورد قاطع با تخلفات مراكز معاينه فني
اگر چه استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه هاي توليد برق 
و همچنين برخي از كارخانجات توليدي مانند كارخانجات 
توليد سيمان، متهم شماره يك آلودگي هوا در چند سال 
گذشته هستند اما فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي 
 در كنار افزايش اس��تفاده از وس��ايط نقليه ش��خصي و 
موتور سيكلت ها، توجه به »معاينه فني« وسايل نقليه را 
در كانون توجه مسووالن قرار داده است.  عبداله متولي، 
مديريت امور اجرايي معاينه فني خودروهاي كشور در 
گفت وگو با ايسنا، در تش��ريح روند تأثير معاينه فني در 
آلودگي هوا به ويژه در فصول سرد سال و همچنين نقش 
معاينه فني در ايمني خودرو و سالمت شهروندان گفت: به 
رغم سرمايه گذاري گسترده و آماده بودن زيرساخت هاي 
فني، سخت افزاري و نرم افزاري از ظرفيت بزرگ معاينه 
فني خودرويي كشور به نحو شايسته اي در راستاي كاهش 
آلودگي هوا، بهينه سازي مصرف سوخت، بهبود عملكرد 
خودرويي و ايمني تردد در كشور استفاده نمي شود. وي 
افزود: مالك عمل فرسودگي خودروها بر اساس معاينه 
فني است. در گذشته مالك فرسودگي خودروها تعيين 
س��ن خودرو بود، به عنوان نمونه ي��ك خودرو پس از 
رسيدن به يك سن مشخص فرسوده محسوب مي شد 
و پس از آن حق تردد از آن س��لب و اسقاط مي گرديد 
اما به جهت اينكه امكان حق سلب مالكيت از افراد بر 
اساس قانون وجود ندارد ديوان عدالت اداري كشور اين 
مساله را مغاير با قانون تشخيص داد و هم اكنون مالك 
فرسودگي خودرو؛ سن خودرو نيست بلكه مالك تاييد 
س��المت خودرو از طريق انج��ام آزمون هاي دوره اي 
معاينه فني بر اساس سن مرز فرسودگي خودرو است.
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كاهش آلودگي صوتي
در تهران طي دوران كرونا

يك كارشناس صوت شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران گفت: با اعالم ورود ويروس كرونا به كشور 
در اوايل اسفند ماه س��ال ۹8 و اعمال محدوديت 
تردد در ش��هر از طرف دولت ميانگين تراز صوتي 
ايستگاه هاي ثابت سنجش صوت نيز در طول روز 
و ش��ب تحت تأثير قرار گرفت و نسبت به دو سال 
قبل از آن روند نزولي را نش��ان داد.  الهام كريمي 
در گفت وگو با ايس��نا اف��زود: ارزياب��ي تغييرات 
زيس��ت محيطي در طول يك بيماري همه گيري 
جهاني مهم اس��ت چراكه فرصتي براي نظارت بر 
نحوه تأثير تغييرات رفتاري بر ش��رايط محيطي 
محل��ي و منطقه اي اس��ت. از آن جايي كه صداي 
ناش��ي از ترافيك جاده اي بيش��ترين سهم را در 
زمينه آلودگي صوتي داراس��ت، با شيوع ويروس 
كرونا، اجراي برنامه هاي قرنطينه سراسري و وضع 
قوانين ترافيكي و به دنبال آن كاهش تردد وسايل 

نقليه، آلودگي صوتي نيز تحت تأثير قرار گرفت.
وي گفت: ب��ا اعالم ورود ويروس كرونا به كش��ور 
در اوايل اسفند ماه س��ال ۹8 و اعمال محدوديت 
تردد در ش��هر از طرف دول��ت در قالب دوركاري 
كارمندان دولت و تعطيلي مراكز تجاري از اواسط 
اسفند ماه، ميانگين تراز صوتي ايستگاه هاي ثابت 
سنجش صوت نيز در طول روز و شب تحت تأثير 
قرار گرفت و نس��بت به دو س��ال قبل از آن روند 
نزولي را نش��ان داد. كارش��ناس صوت ش��ركت 
كنترل كيفيت ه��واي تهران اضاف��ه كرد: طبق 
نتايج ثبت شده توسط ايستگاه هاي اين شركت، 
ميانگين تراز صوتي از ۱۵ تا ۲۹ اس��فند نس��بت 
ب��ه س��ال هاي ۹۶ و ۹۷ در دوره زماني روز به طور 
ميانگين حدود يك تا دو دسي بل و در دوره زماني 
شب )۲۲ تا ۷ صبح( حدود ۲ تا ۳ دسي بل كاهش 
يافت. اين روند در فروردين ماه سال ۹۹ نيز ادامه 
داش��ت و با توجه به ش��رايط ج��وي و بارش هاي 
تند بهاري كاهش س��طح تراز صوت نس��بت به 
دوره مشابه در س��ال هاي ۹۷ و ۹8 در حدود يك 
دس��ي بل كاهش را نشان داد. وي با بيان اينكه در 
مناس��بت هاي  خاص مانند چهارشنبه سوري كه 
هر ساله ش��اهد افزايش تراز صوت ايستگاه هاي 
صدا هستيم نيز تغييرات س��طح صدا چشمگير 
بود، گفت: نكته جالب درمورد مقايس��ه ميانگين 
 ت��راز ص��وت در مراس��م چهارش��نبه  س��وري 
دو سال گذشته اين است كه ميانگين تراز صوت 
طي مراس��م چهارشنبه س��وري )حدود ساعت 
۱8 تا ۲۲( در سال ۹8 به دليل همزماني با شروع 
گس��ترش ويروس كرونا و س��ختگيرانه تر بودن 
قرنطينه، نسبت به همان ساعات در سال ۹۷ بين 
دو تا چهار دس��ي بل كاهش يافته بود  اما در سال 
۹۹ با عادي تر شدن شرايط براي مردم، ميانگين 
تراز صوت در تهران نس��بت به سال ۹۷ يك تا سه 
دسي بل كاهش و نسبت به س��ال گذشته يك تا 
دو دسي بل افزايش يافت. اين عضو انجمن علمي 
هواي پاك ايران با اشاره به اينكه اثرات كوويد-۱۹ 
مانند دو روي يك س��كه اس��ت، تصريح كرد: در 
طول سال ۲۰۲۰، مقاالت تحقيقاتي زيادي وجود 
داشت كه ثابت كرد شرايط محيطي و اقليمي به 
دليل قرنطينه يا محدويت هاي ترافيكي در مقياس 
بزرگ در حال بهبود اس��ت. به عنوان نمونه شهر 
دوبلين در ايرلند داراي ۱۲ ايستگاه سنجش صوت 
است كه در دوره پيش از قرنطينه، ۹ ايستگاه در۶۰ 
درصد زمان مورد بررس��ي، ميانگين ساعتي تراز 
صدا باالتر از حد استاندارد ۵۵ دسي بل و در زمان 

قرنطينه تنها سه ايستگاه در اين شرايط بوده اند.

جزييات تازه از ماجراي
واگن قرضي به قم

سيد مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران درباره ماجراي اهداي واگن به قم 
توسط شهرداري تهران اظهار كرد: اين موضوع به 
هيچ وجه صحت ندارد و ماجرا از اين قرار است كه 
در شركت بهره برداري مترو تهران اين امكان وجود 
دارد كه پروژه هايي مشترك با شركت هاي قطار 

شهري كشور انجام گيرد.
 وي افزود: يكي از اين پروژه ها انجام تست سرد و 
گرم خطوط ريلي است، بر همين اساس قرار شده 
كه شركت بهره برداري متروي تهران پروژه تست 
خط متروي قم را به وسيله تجهيزاتي شامل يك 
قطار ۳ واگنه و با دانش و تجريه متخصصين خود 
در قالب يك قرارداد ش��فاف انجام دهد كه البته 
پس از طي مراحل تس��ت، اين قطار سه واگنه به 
تهران باز مي گردد. به گ��زارش »تعادل«، پيش 
از اين مس��ووالن ش��هرداري و از جمله عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران از ۲ رام قطار مترو سخن 
به ميان آورده بودند. هر رام قطار مترو در تهران 
داراي ۷ واگن اس��ت. البته ايستگاه هاي واقع در 
خطوط ۳، 4 و ۷ متروي تهران براي قطارهاي 8 

واگنه طراحي شده اند.
شفيعي در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه اين 
قطار س��ه واگنه عمال در شبكه متروي پايتخت 
نقش جدي جابه جايي مسافر نداشته، گفت: اين 
اقدام در راس��تاي هم افزاي��ي امكانات و تجارب 
بين كالن ش��هرها پيش بيني ش��ده و به صورتي 
برنامه ريزي ش��ده كه عمال هيچ هزينه اي براي 
ش��هرداري تهران به همراه نداش��ته باشد.  وي 
گفت: تمامي هزينه هاي اين پروژه شامل حمل و 
انجام تست توسط شهرداري قم در قالب قرارداد 
به ش��هرداري تهران پرداخت مي شود و به هيچ 
عنوان قرار نيس��ت كه اين س��ه واگن  به قم اهدا 
شود و حداكثر تا دو ماه آينده به تهران باز خواهد 
گشت. تجهيزات انجام تست مد نظر هنوز به قم 
ارسال نش��ده و قرارداد اجراي پروژه مذكور بين 

شهرداري قم و تهران آماده امضا است.

 كاهش ۶ تا ۱۵ درجه اي دما
 از روز جمعه

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
امروز بارش برف و باران و وزش باد ش��ديد موقت در 
س��واحل خزر، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايالم، همدان، مركزي، 
قزوين، البرز، تهران، قم، خوزس��تان و چهارمحال و 
بختياري خواهيم داشت. محمد اصغري در گفت وگو 
با فارس، درباره وضعيت جوي كشور بيان كرد: تا ظهر 
امروز به دليل وجود شرايط جوي آرام، در شهرهاي 
ته��ران، اراك، مش��هد و اصفه��ان افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي ادام��ه دارد. معاون پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي بيان كرد: با نفوذ جريانات 
سرد شمالي از امروز در استان هاي ساحلي خزر بارش 
باران آغاز مي شود و روز پنج شنبه بارش برف و باران 
و وزش باد شديد موقت و تشديد بارش ها در سواحل 
خزر، استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايالم، همدان، مركزي، 
قزوين، البرز، تهران، قم، خوزس��تان و چهارمحال و 
بختياري خواهيم داش��ت. وي ادامه داد: روز جمعه 
عالوه بر اين مناطق در خراس��ان  شمالي، سمنان، 
برخي نقاط اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد و غرب 
خليج فارس بارش داريم و روز شنبه اين شرايط در 

خراسان رضوي و خراسان شمالي حاكم است.
اصغري اضافه كرد: روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته 
جاري در نوار شمالي كشور دما بين ۶ تا ۱۰ درجه و در 
اردبيل ۱۰ تا ۱۵ درجه كاهش مي يابد و از يكشنبه ۲۳ 
آبان در اغلب مناطق كشور شرايط جوي آرام خواهد 
ب��ود كه مجدداً  با افزايش غلظ��ت آالينده ها مواجه 
مي شويم. وي در تش��ريح وضعيت جوي پايتخت 
گفت: آسمان تهران روز پنجشنبه نيمه ابري تا ابري 
همراه با غبار صبحگاه��ي در بعدازظهر وزش باد با 
احتمال بارش پراكنده پيش بيني مي شود، بيشينه و 
كمينه دما امروز در تهران ۱۵ و 8 درجه خواهد بود و 
به تدريج امشب بارش باران در تهران خواهيم داشت. 
معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
امروز همچنين بندرعباس با بيشينه دماي ۳۲ درجه 
باالي صفر گرمترين مركز استان و اردبيل با كمينه 
دماي 4 درجه زير صفر سردترين مركز استان خواهد 
بود. اصغري گفت: از  اواي��ل وقت روز جمعه تا اوايل 
وقت روز شنبه هفته آينده كاهش ۶ تا ۱۵ درجه اي 
دما و احتمال يخ زدگي محصوالت و ادوات كشاورزي 
در آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، كردستان، 
همدان، زنجان، مرك��زي گيالن، مازندران، مناطق 
شمالي استان هاي قزوين، البرز و تهران پيش بيني 
مي شود كه احتمال خسارت به محصوالت كشاورزي 
و دام ه��ا وج��ود دارد. معاون پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناسي تأكيد كرد: توصيه  مي شود در 
مزارع و باغات، عدم انجام محلول پاشي و سم پاشي با 
توجه به وقوع بارش ها، تسريع در انتقال محصوالت 
برداشت شده به مكان هاي مسقف، استفاده از خاك 
چين��ي و در صورت امكان محل��ول بوردو فيكس 
براي اندود كردن ساقه ها و تنه درختان  مخصوصا 
درختان حساس به سرما، در دستور كار باشد. وي 
اضافه كرد: همچنين توصيه  مي ش��ود تسريع در 
برداشت س��يب زميني در استان هاي كردستان، 
آذربايجان ش��رقي و همدان، عدم پخش كودهاي 
حيواني و ساير مواد آلي در سطح باغ و جلوگيري 
از شخم زدن و پابيل كف باغ به منظور حفاظت از 
سرما در استان هاي نوار ساحلي در دستور كار باشد.

تشكيل قرارگاه حمل و نقل 
عمومي در وزارت كشور

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از 
تشكيل قرارگاه حمل و نقل در وزارت كشور خبر داد 
و گفت: براي اولين بار قرارگاهي را درخصوص نوسازي 
و بازسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور تشكيل 
داديم و در اين ق��رارگاه به صورت هفتگي وضعيت 
ناوگان از مترو گرفته تا ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني 
رصد مي ش��ود. مهدي جمالي نژاد، رييس سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور در گفت وگو با ايلنا 
درباره زمان تامين ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس از 
طريق تهاتر نفت كه با مس��اعدت وزارت كشور قرار 
است، اجرايي شود، اظهار كرد: محدوديت هاي كه در 
گذشته داشتيم از جمله تحريم و مشكالت اقتصادي 
يقينا بايد برطرف شود و عزم جدي را براي نوسازي 
ناوگان داش��ته باش��يم. او ادامه داد: اما در ش��رايط 
موجود يك همدلي و هم افزايي بين وزارت كش��ور 
و شهرداري ها ايجاد ش��ده و دولت نيز كمك كرده 
اس��ت كه تدابيري را اتخاذ كنيم و با همين شرايط 
موجود نيز ناوگان را نوسازي كنيم. معاون وزير كشور 
با بيان اينكه اگر راهي نتوانستيم پيدا كنيم بايد راهي 
بس��ازيم، اضافه كرد: اگر منابعي نداريم كه نوسازي 
ناوگان را انجام دهي��م در نتيجه بحث تهاتر نفت را 
مطرح كرديم و به دنبال تحقق اين موضوع هستيم تا 
بتوانيم ناوگان را نوسازي كنيم. جمالي نژاد همچنين 
با اش��اره به اورهال كردن و بازس��ازي اتوبوس هاي 
فرسوده گفت: درباره اورهال و بازسازي اتوبوس هاي 
فرسوده نيز تس��هيالت خوبي در نظر گرفته شده و 
اتفاقات خوبي در حال رخ دادن اس��ت و اگر در كنار 
خريد اتوبوس بتوانيم بازسازي اتوبوس هاي فرسوده 
را نيز انجام دهيم، اقدام بس��يار ارزشمندي خواهد 
بود. معاون وزير كش��ور اظهار كرد: براي اولين بار 
قرارگاهي را درخصوص نوسازي و بازسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي كشور تشكيل داديم و در اين 
قرارگاه به صورت هفتگي وضعيت ناوگان از مترو 
گرفته تا ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني رصد و به 
يك موضوع محوري براي وزارت كشور تبديل شده 
اس��ت. او گفت: با اين همتي كه همكاران ما دارند 
يقينا اتفاق مباركي رخ خواهد داد. جمالي نژاد در 
پاسخ به اينكه آيا مي توانيد اين وعده را بدهيد در 
۶ ماه تا يك سال آينده تعداد مشخصي اتوبوس به 

ناوگان اضافه خواهد شد اظهار كرد: بله.

در پي توقف بارش ها، هواي ناسالم در تهران وارد چهارمين روز متوالي شد

تعداد ثبت نام كنندگان در طرح مسكن دولتي از يك ميليون نفر فراتر رفت 

آلودگي هوا نتيجه قيمت گذاري دستوري انرژي

تهاتر نفت با مسكن سازان خارجي كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|  

آنگونه كه خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع مطلع گزارش 
كرده است، يك انبوه ساز تركيه اي با وجود تكميل نكردن 
۱۰ هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس، به تازگي 
با وزارت راه و شهرسازي براي حضور در نهضت ملي مسكن 
نيز توافق كرده است. اين شركت تركيه اي كه سابقه فعاليت 
در ايران را دارد، براي اخذ پروژه توليد انبوه واحد مسكوني 
با استفاده از سازوكار تهاتر نفت در قالب نهضت ملي مسكن 
با وزارت راه و شهرس��ازي به توافق رسيده است. در همين 
حال، در پي اعالم وزارت راه و شهرس��ازي براي استفاده از 
توان تكنولوژيكي شركت هاي چيني در پروژه انبوه سازي 
دولتي، يك منبع آگاه به »تعادل« گفت ك��ه وزارت راه با 
كشور چين نيز در زمينه مشاركت در مسكن سازي دولتي به 
توافق دست يافته است. از اين رو، انتظار مي رود، طي روزهاي 
آينده مسووالن وزارت راه و شهرسازي با اطالع رساني دقيق 
در زمينه توافق با طرف هاي خارجي »شفاف سازي« كند. 
البته پيش از اين، اعالم سياست بهره مندي از تكنولوژي 
كشورهاي خارجي در انبوه سازي دولتي با مخالفت و گاليه 
انبوه س��ازان داخلي و برخي از اعضاي كميسيون عمران 
مجلس روبه رو ش��د. مخالفان اين سياس��ت با استناد به 
صحبت هاي پيشين مقامات دولتي و تاييد ظرفيت و توان 
داخلي توليد مسكن و همچنين ارزيابي هاي آماري و تاريخي 
از توان توليدي و تكنولوژيكي داخلي بر اين باورند كه براي 
ساخت مسكن دولتي نيازي به اس��تفاده از توان خارجي 
نيست و مي توان با اس��تفاده از توان داخلي زمينه افزايش 
اش��تغال داخلي را فراهم آورد. در همين حال، مسووالن 
وزارت راه پيش از اين اظهار كرده بودند كه جلب مشاركت 
شركت هاي چيني صرفا محدود به انتقال تكنولوژي هاي 
برت��ر روز دنيا خواهد بود.  تفاهم با انبوه س��از تركيه اي در 
حالي انجام شده است كه براس��اس گفت وگوي فارس با 
يك منبع آگاه در شركت عمران شهر جديد پرديس، اين 
انبوه ساز خارجي هنوز بيش از ۱۰ هزار واحد از ۳۳ هزار واحد 
مسكوني خود در شهر جديد پرديس را با وجود گذشت ۱۰ 
سال از عمر پروژه تكميل نكرده است. عالوه بر اين بخش 
عمده اي از ۲۳ هزار واحد تكميل ش��ده نيز به متقاضيان 
واجد شرايط تحويل نشده است. اين منبع آگاه به فارس 
گفت: شركت تركيه اي بايد پيش از بستن قرارداد جديد 

در نهضت ملي مسكن نسبت به تعيين تكليف پروژه هاي 
قبلي خود متعهد شود. عالوه بر تعيين تكليف نشدن 
واحدهاي مسكن مهر در تعهد اين شركت، اين پيمانكار 

تركيه اي پرونده  قضايي باز در قوه قضاييه دارد.

   ثبت نام بيش از يك ميليون نفر 
در همين حال، طبق تازه ترين آمار ارايه شده توسط وزارت 
راه و شهرسازي تاكنون بيش از يك ميليون و ۳۹ هزار و 8۰ 
نفر در سامانه نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند. نهضت 
ملي مسكن يكي از سياس��ت هاي كالن دولت سيزدهم 
در حوزه مس��كن است كه برنامه احداث 4 ميليون واحد 
مسكوني در چهار سال را در دستور كار دارد. متقاضيان 
واقعي مسكن مي توانند با داشتن 4 شرط تاهل و سرپرست 
خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سكونت در شهر مورد 
تقاضا، فاقد مالكيت خصوصي و در نهايت عدم اس��تفاده 
از امكانات دولتي از اول انقالب در حوزه مس��كن، نسبت 
به ثبت نام در اين طرح اقدام كنند. بر اس��اس اين قانون، 
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال 
سن، معلوالن جسمي و حركتي با ۲۰ سال سن مي توانند 
در قانون جهش توليد مس��كن )نهضت ملي مس��كن( 

مشاركت داشته باشند. همچنين، قانون براي سرپرستان 
خانوار، محدوديت سني نگذاشته است چرا كه اين افراد 
سرپرست خانوار تعريف مي شوند و براي قانونگذار، متاهل 
يا سرپرست خانوار بودن مالك است. در عين حال، زنان 
و مردان سرپرس��ت خانوار كه به دليل متاركه به صورت 
مجردي زندگي مي كنند و سرپرست فرزندان خود هستند 
خانوار تلقي شده و بدون شرط سن مي توانند ثبت نام كنند. 
سامانه ثمن به نشاني saman.mrud.ir يك ماه بعد از 
ابالغ قانون جهش توليد مسكن توسط رييس جمهوري 
از تاريخ ۲8 مهرماه به منظور ثبت نام و پايش متقاضيان 
واقعي مسكن آغاز به كار كرد. متقاضيان اين امكان را دارند 
تا طي يك ماه و حداكثر تا ۲8 آبان با داشتن چهار شرط 
اعالم شده نسبت به تقاضاي خود براي مسكن اقدام كنند.

   پرداخت آورده متقاضيان نهضت مسكن 
در 4 تا ۵ مرحله

آن طور كه محمود محمود زاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
گفت��ه، آورده متقاضيان واحدهاي ط��رح جهش توليد 
و تامين مس��كن طي 4 تا ۵ مرحله پرداخت مي ش��ود و 
تس��هيالت اين واحده��ا تا 8۰ درصد هزينه س��اخت را 

پوش��ش مي دهد. به مجردها نيز به شرط تاهل در زمان 
واگذاري، مسكن تعلق مي گيرد، البته اين موضوع هنوز 
در شوراي عالي مس��كن به تصويب نرسيده و در صورت 
تحقق، اطالع رساني مي شود. به گزارش ايسنا، محمودزاده 
سه شنبه شب در يك برنامه تلويزيوني گفت: بخش عمده 
قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني نهضت ملي مسكن 
توسط تسهيالت دولتي، تامين اعتبارمي شود و مابقي نيز 
طي 4تا ۵ مرحله توسط متقاضيان در طول دوره ساخت، 
تامين خواهد شد. وي درباره اقساط تسهيالتي كه به نهضت 
ملي مسكن تعلق مي گيرد اعالم كرد: سود تسهيالت بر 
اساس دهك هاي درآمدي تنظيم شده و بستگي دارد به 
اينكه متقاضي در چه دهك درآمدي قرار گرفته باشد. بر 
اساس منابعي كه از طريق صندوق ملي مسكن در اختيار 
اين كار قرار مي گيرد، دولت بخش��ي از س��ود تسهيالت 
بانكي را تقبل مي كند كه بر اس��اس دهك هاي درآمدي 
اين مبلغ تنظيم شده است و مبلغ اقساط نيز به ميزان وام 
و دهك درآمدي مرتبط است. محمودزاده درباره چگونگي 
شناسايي افراد در دهك هاي درآمدي مختلف، توضيح داد: 
دو منبع اصلي شناسايي دهك هاي درآمدي وجود دارد. 
عموما دهك هاي اول تا سوم، خانوارهايي هستند كه تحت 
پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند. براي 
ساير دهك ها نيز شناسايي از طريق سامانه رفاه ايرانيان 
كه اطالعات خانوارها در س��امانه در وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي ثبت شده است، رده بندي و انجام مي شود.

   وام ۸۰ درصد هزينه ساخت را
 پوشش مي دهد

محمودزاده همچنين روز سه شنبه با حضور در فراكسيون 
راهب��ردي مجلس با بيان اينكه در اين طرح بيش��ترين 
حمايت از دهك هاي اول تا سوم درآمدي انجام مي شود، 
گفت: تسهيالت ساخت مسكن 8۰ درصد از هزينه ساخت 
واحدهاي مسكوني را پوشش خواهد داد. مبالغي نيز به 
عنوان كمك بالعوض در قالب تفاهم با بنياد مستضعفان و 
از محل ايجاد ارزش افزوده براي اين بنياد توسط وزارت راه 
و شهرسازي اعطا خواهد شد. در اين طرح زمين، انشعابات 
و صدور پروانه ساختماني رايگان است و ماليات ساخت نيز 

يك ميليون تومان در نظر گرفته شده است.



ط��رح صيانت كه در ماه ها گذش��ته در فضاي مجازي 
جنجال به پ��ا كرده، اكنون در كميس��يون تخصصي 
مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي است. در آخرين 
جلسه اين كميسيون، نمايندگان مخالف اينطور عنوان 
كردند كه اگر اپليكيشني مانند اينستاگرام نخواست 
دفتري در ايران باز كند و اطالعات مورد درخواس��ت 
را در اختي��ار ايران قرار دهد، آي��ا در داخل ايران مانند 
اينس��تاگرام وجود دارد كه مردم با آن راحت كار كنند 
و در مقابل، پاسخ اين پرسش به جلسات بعدي موكول 
ش��د. همچنين نماين��دگان مخالف مس��يري كه در 
طراحي اپليكيشن هاي ايراني طي شده بود را يادآوري 
كردند و اينكه با وجود سرمايه هايي كه تاكنون در اين 
زمينه صرف ش��ده، هنوز اپليكيشني كه با نمونه هاي 
خارجي رقابت كند، ايجاد نشده است و در مقابل، رييس 
كميسون تخصصي طرح صيانت عنوان كرد كه قطعا با 
پنج ميليارد تومان وام نمي شود با پيام رسان خارجي كه 
ميلياردها دالر بودجه دارد رقابت كرد. ششمين جلسه 
كميسيون مش��ترك بررس��ي طرح صيانت از حقوق 
كاربران با اينكه گفته ش��ده ب��ود كليات طرح صيانت 
در آن بررسي خواهد ش��د؛ اما به ارايه گزارش نماينده 
و كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس درباره قوانين 
و مقررات كش��ورهاي ديگر در ح��وزه فضاي مجازي 
پرداخته شد. رضا تقي پور، رييس كميسيون مشترك در 
ابتداي جلسه خبر از تشكيل سه كميته زير كميسيون 
طرح صيان��ت داد و گف��ت: كميته كس��ب وكارهاي 
ديجيتال، كميته فرهنگي و رسانه و كميته زيرساخت 
براي حضور و ارايه نظر توس��ط صاحب نظران تشكيل 
مي شود.« در اين جلس��ه يكي از نمايندگان پيشنهاد 
كميته امنيت سايبري را داد كه رضا تقي پور اعالم كرد 
اين پيشنهاد را در جلسه هيات رييسه مطرح مي كند و در 
صورت موافقت اين كميته هم تشكيل خواهد شد. طبق 
گفته تقي پور در ششمين جلسه كميسيون، نماينده 
وزارت ارتباطات، نماينده مركز ملي فضاي مجازي، 
نماين��ده مركز تبليغ��ات و نماينده ات��اق بازرگاني 
حضور داش��تند كه تنها مستمع نظرات بودند تا در 
جريان بررسي طرح قرار بگيرند. او در اين مورد بيان 
كرد: »نهادهايي كه دعوت ش��دند، هفته آينده در 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه مي توانند نظرات خود 
را بيان كنند.« با اينكه گفته شده بود در اين جلسه 
نمايندگان به بررس��ي كليات طرح مي پردازند؛ اما 
دراين جلسه تنها كارشناس��ان مركز پژوهش هاي 
مجلس به قوانين حوزه فضاي مجازي در كشورهاي 
ديگر پرداختند و به سواالت نمايندگان دراين مورد 

پاسخ دادند.

    اگر اينستاگرام نخواست دفتري در ايران 
داشته باشد؟

محمدباق��ري بنابي، نماينده بناب در اين جلس��ه اين 
سوال را مطرح كرد كه اگر اينستاگرام نخواست دفتري 
در ايران باز كند و اطالعات مورد درخواست را در اختيار 
ايران قرار دهد، آيا در داخل ايران مانند اينستاگرام وجود 
دارد كه مردم با آن راحت كار كنند كه تقي پور بررسي 
اين موضوع��ات را منوط به بررس��ي جزييات طرح در 
هفته هاي آينده كرد. او در اين مورد گفت: »در جلسات 
آينده دوستان توضيح خواهند داد كه چه راهكارهايي 
پيش��نهاد كردند.« جليل رش��يدي كوچي، نماينده 
فارس همچنين با بيان اينكه در كشور قوانين نظارتي 
قوي وجود دارد؛ اما عي��ان نمي كنند، گفت: »ما اصوال 
بايد ببينيم در مقوله فضاي مجازي دنبال چه هستيم. 
هم اكنون مسير را اش��تباه مي رويم. آيا ما به دنبال اين 
هستيم كه زيرساخت فراهم كنيم تا مردم در زيرساختي 
كه ما فراهم مي كنيم، فعاليت كنند؟ مگر زيرس��اخت 
فراهم نكرديم؟ چند اپلكيش��ن معرفي كنم كه دولت 
حمايت كرد؟ مانند ايتا و آي گپ.« او ادامه داد: »بسياري 
از اين اپليكيش��ن ها هم قوي عمل مي كنند و امكانات 
مانند تلگرام را دارند؛ اما چرا مردم از اين اپليكيش��ن  ها  
استفاده نمي كنند؟ اگر كشور چين و اپليكيشن وي چت 
را مثال مي زنيم. ويچت همان اپليكيشني است كه ما 
شش س��ال پيش فيلتر كرديم.« به گفته كوچي همه 

مخالف اين هستند كه مسائل خشونت و خريد و فروش 
مواد مخدر در فضاي مجازي در اختيار كاربر قرار بگيرد و 
هيچ جاي دنيا موافق نيستند؛ اما نمايندگان بايد به دنبال 
اين موضوع باشند كه چرا مردم در بستري كه ما فراهم 
كرديم، فعاليت نمي كنند. دراين مورد همچنين تقي پور 
در پاسخ به كوچي گفت: »پيام رسان هاي داخلي كاربران 
خوبي دارند و كسب وكارهاي بسياري روي اين پلتفرم ها 
راه افتاده اند. سوال ش��ما را بايد اينگونه مطرح كرد كه 
چرا اين پيام رسان   ها پاس��خگوي همه نيازهاي مردم 
نيستند كه ما هم در اين مورد انتقاد داريم.البته انتقاد 
ما به بخش خصوصي كه صاحب پلتفرم است، نيست، 
بلكه بيشتر به حاكميت است كه گفتند از اين پلتفرم ها 
حماي��ت مي كنند؛ اما نكردند.« او ادام��ه داد: »اينطور 
نيست كه مردم از پلتفرم هاي داخلي استقبال نكنند. اين 
پيام رسان ها به لحاظ كاربر تعطيل باشند بلكه موضوع 
اين است زيرساخت هاي فعلي آنها پاسخگوي استقبال 
مردم نيس��ت. قطعا با ۵ ميليارد تومان وام نمي ش��ود 
با پيام رس��ان خارجي كه ميليارده��ا دالر بودجه دارد 
رقابت كرد. ضمن اينكه وقتي در دولت گذشته وزارت 
ارتباطات همين مقدار هم همراهي كرد و زيرساخت و 
سرور در اختيار آنها گذاشت، آنها توانستند خدمات خوبي 
ارايه دهند.« افشين كالهي، رييس مجمع تشكل هاي 
دانش بنيان ايران كه به عنوان نماينده بخش خصوصي 
در جلسه حضور داشت نيز در اظهارنظر كوتاهي گفت: 
»كس��ب وكارها در فضاي مجازي مانند فضاي واقعي 
سال ها طول مي كشد تا يك كسب وكاري را راه اندازي 
كنند. پس كسب وكارها وقتي از يك پلتفرم به پلتفرم 
ديگر منتقل ش��وند، مانند اين است كه مغازه خود را از 
يك ش��هري به شهر ديگر بردند و اين براي آنها زيان بار 
است.« در اين جلسه مقرر شد تا جلسه آتي روز دوشنبه 
)۲۴ آبان ماه( ساعت ۷ تا ۹ صبح برگزار مي شود و به نظر 
مي رس��د در هفته آتي نمايندگان كليات طرح را مورد 

بررسي قرار مي دهند. 

    مجلس با كليات طرح مجازات
 قماربازي اينترنتي موافقت كرد

نمايندگان همچنين در نشس��ت علني ۱۹ آبان ماه 
مجلس با كليات طرح اصالح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ كتاب 
پنجم قانون مجازات اسالمي با ۱۹۸ رأي موافق، ۱۱ 
رأي مخالف و ۱۰ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده 
حاضر در جلسه موافقت كردند. برخورد با قمار آنالين از 
سال ها پيش در دستور كار بانك مركزي بوده و شهريور 
ماه امسال اين بانك گزارش كاملي از اقدامات انجام شده 
در اين زمينه را منتش��ر كرد. در اين جلس��ه موسي 

غضنفرآبادي، عضو كميس��يون حقوقي و قضايي در 
موافقت با كليات اين طرح گفت: »حرمت موضوعاتي 
كه در صحن مطرح مي شود، بر همگان روشن است. 
بدون هيچ اختالفي همه مذاهب قبول دارند كه قمار، 
شرط بندي و بخت آزمايي حرام اس��ت.« او ادامه داد: 
»متأسفانه بحث قمار از حالت سنتي خود خارج شده و 
امروز در فضاي مجازي بروز پيدا كرده است. براي فضاي 
مجازي مجازات هاي قمار، بخت آزمايي و شرط بندي 
مشخص اس��ت؛ اما در فضاي مجازي برخورد با قمار 
به راحتي امكان پذير نيس��ت. چرا كه به لحاظ زمان و 
مكان محدوديتي براي آن وجود ندارد. بر اين اساس 
هزاران ميليارد تومان از اموال كشور جابه جا مي شود 
و اي��ن گروه هاي قمار خارج از كش��ور فعاليت دارند؛ 
اما به خانواده ها آس��يب هاي اجتماعي شديدي وارد 
مي كنند.« در ادامه نصراله پژمان فر، عضو كميسيون 
اصل نود در موافقت ب��ا كليات اين طرح با بيان اينكه 
تبعات قمار اينترنتي بر حوزه اقتصادي روشن است، 
گفت: »پول هاي بسياري از كشور خارج مي شود چرا 
كه عمده مراكز قمار در خارج است و آنها در قالب هاي 
مختلف پول دريافت مي كنند. امروز مساله قمار فردي 
نيست و زيان و ضرر آن به همه جامعه وارد مي شود.«

    راه حل زنداني كردن افراد نيست
جليل رحيمي جهان آبادي، نماينده تربت جام در ادامه 
اين جلسه در مخالفت با كليات اين طرح با طرح اين 
سوال كه آمار زندانيان هم اكنون چقدر و سرانه هزينه اي 
كه براي هر زنداني در نظر گرفته ايم، چه ميزان است؟ 
و چند برابر فضاي موج��ود، زنداني داريم؟ بيان كرد: 
»آيا جرم انگاري كردن و هر روز تعدادي را روانه زندان 
كردن، به نفع كشور است؟ كسي با قمار و موارد خالف 
قانون موافق نيست، اما اينكه هر روز قانوني را در مجلس 
تصويب كنيم و خالف سياس��ت هاي كالن كشور در 
حبس زداي��ي و همچنين برخالف ش��رايط امنيتي 
كشور عمل كنيم، درست نيست چون زندان ها به مركز 
آموزش انواع جرم تبديل شده است.« او با بيان اينكه 
با اصالح قانون مبهم مذكور تعداد زيادي روانه زندان 
مي ش��وند، اضافه كرد: »راه اينكه جرمي را در جامعه 
اصالح كنيم، روانه زندان كردن اين افراد نيست. اين 
كشور نياز به برنامه ريزي براي اشتغال و نگاه عالمانه 
براي حل مش��كالت دارد. زماني كه اشتغال و درآمد 
وجود ندارد و جوان فارغ التحصيل با مدارك ليسانس 
و فوق ليس��انس بيكار است، س��ر از فضاي مجازي و 
كانال هاي ش��رط بندي در مي آورد. چرا با مشكالت 
ريش��ه اي برخورد نمي كنيم؟« به گفته جهان آبادي 

بايد زمينه جرم، فقر و بيكاري را از بين ببريم و از طرفي 
بايد عناوين مجرمانه قانون مجازات را بررسي كنيم. او 
تاكيد كرد كه در كجاي دنيا از ميان ۲۱۶ كشور اين 
تعداد عناوين مجرمانه وجود دارد كه حاصل آن نيز 
۲۴۰ هزار زنداني شده است، آنهم در زندان هايي كه 
طبقه بندي و امكانات و آموزش ندارند. الزم است با 

اين مسائل به طور ريشه اي برخورد كنيم.

    زيرساخت هاي الزم بايد فراهم شود
ول��ي اهلل بياتي ني��ز در مخالفت با اين ط��رح به نبود 
زيرساخت هاي الزم اشاره و بيان كرد: »قمار اصطالحي 
قديمي بوده كه در فضاي حقيقي با ابزارآالت مشخصي 
به آن پرداخته مي ش��د؛ اما هم اكنون با وجود فضاي 
مجازي، تعاريف قمار و ش��رط بندي در اين فضا بايد 
مجدد تعريف شود. از طرفي با توجه به نبود زيرساخت 
مناسب در فضاي مجازي از اين فضا سوءاستفاده هاي 
فراوان��ي صورت مي گيرد.« به گفت��ه بياتي بايد ابتدا 
زيرساخت هاي مناسب ايجاد شده و قانون متناسب با 
شرايط و امكانات موجود تصويب شود و در حال حاضر 
زيرساخت بسياري از ش��بكه هاي مجازي در اختيار 
كشور ما نيست. نماينده آشتيان ادامه داد: »با توجه به 
اينكه زيرساخت برخي از شبكه هاي فضاي مجازي در 
خارج از كشور است، قاضي براي حكم دادن نمي تواند 
به شواهد استناد كند و بايد ادله كافي در اختيار داشته 
باشد. از طرفي اقدامات ديگري در كشور رخ مي دهد، 
همانند پيش بيني نتيجه فوتبال كه شبه شرط بندي 
و بخت آزمايي بوده و بايد به اي��ن موضوع نيز با دقت 
پرداخته شود.« محمدرضا صباغيان بافقي همچنين 
به عنوان يكي از مخالف��ان اين طرح با تاكيد براينكه 
خالهاي قانوني براي فضاي مجازي به ويژه در حوزه 
بخت آزمايي، شرط بندي و قمار وجود دارد و اين قوانين 
نياز به اصالح دارن��د، گفت: »اما در اين طرح برخي از 
بازي ها در فضاي مجازي همانند سواركاري، تيراندازي، 
شمشيربازي و ورزش هايي كه مرتبط با تقويت بنيه 
دفاعي و نظامي است، مستثني شده است، در حالي 
كه اين بازي ها نبايد هيچ محدوديتي داشته باشند.« 
او ادامه داد: »در گذشته اين ورزش ها موجب تقويت 
بنيه دفاعي در جنگ ها مي شد؛ اما هم اكنون كه شيوه 
جنگ ها تغيير كرده و بيشتر سايبري شده است، ديگر 
اين موضوع مطرح نيست. مستثني كردن سواركاري، 
تيراندازي و شمشيربازي براي افرادي كه از اين موارد 
سوءاس��تفاده مي كنند، فضايي ايجاد كره و اهداف 
قانون محقق نمي شود، به همين خاطر بايد در اصالح 

اين قانون نيز موارد مذكور گنجانده شود.«
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رييسي: با توصيه و هشدار، امنيت 
فضاي سايبري تامين نمي شود

رييس جمهوري در جلس��ه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي تاكيد كرد با توصيه و هشدار، امنيت فضاي 
سايبري تامين نمي شود و وظيفه داريم اقداماتي 
انج��ام دهيم كه ب��راي مردم و جامع��ه اطمينان 
نسبي حاصل ش��ود. به گزارش مركز ملي فضاي 
مجازي، ابراهيم رييس��ي در جلس��ه شوراي عالي 
فضاي مجازي، با اشاره به حمله سايبري به سامانه 
هوشمند سوخت، با تش��كر از وزارت نفت، صدا و 
سيما و دستگاه هاي مربوطه براي مديريت مناسب 
ش��رايط و جلوگيري از سوءاس��تفاده دش��منان، 
گفت: ض��رورت دارد براي جلوگي��ري از حوادث 
مش��ابه، ضعف ها، قصورها و تقصيرهاي احتمالي 
در حادثه اخير شناسايي ش��ود لذا اين حادثه يك 
درس و عبرتي است كه اگر ساختارها دچار كاستي 
و ضعفي اس��ت، حتمًا بايد برطرف ش��ود. رييسي 
اصالح و تقويت ساختارهاي موجود در حوزه فضاي 
سايبري را ضروري دانست و تاكيد كرد: با توصيه و 
هش��دار، امنيت فضاي سايبري تامين نمي شود و 
اصوال مشكالت كش��ور را نمي توان صرفا با توصيه 
حل كرد. توصيه بخشي از كار است اما در كنار آن 
وظيفه داريم اقداماتي انجام دهيم كه براي مردم و 
جامعه اطمينان نسبي حاصل شود. رييس جمهور 
افزود: مديريت فضاي س��ايبري موضوع فراقوه اي 
است و الزام س��ازماني در اين حوزه ضروري است. 
ضمن اينكه دستگاه هاي اطالعاتي و ساير نهادها 
نيز وظيفه دارند از بروز اينگونه حوادث جلوگيري 
كنند و اين نيازمند اش��راف جدي اطالعاتي است. 
رييس��ي گفت: بايد قرارگاهي وجود داشته باشد 
كه بتواند دائمًا وضعيت را رصد كند و بروز ش��ود و 
در مقابل هجوم هاي احتمالي ايس��تادگي و آنها را 
دفع كند. در اين رابطه انجام رزمايش ها و تمرينات 
مختلف براي شناسايي نقاط ضعف و مصون سازي 
در مقابل هجمه ها را ضروري مي دانم. همچنين بايد 
سيستم هاي جايگزين داشته باشيم كه دستگاه ها 
دچار مش��كل نش��وند. به دنبال حمله س��ايبري 
به س��امانه هوشمند س��وخت، مركز ملي فضاي 
مجازي وقوع اين حمله را تاييد كرد و س��ازمان 
پدافند غير عامل را مس��وول امنيت سامانه هاي 
حساس كشوري دانس��ت؛ اما اين سازمان اعالم 
كرد در رزمايش هايي كه داشته، مشكالت امنيتي 
سامانه سوخت را به مسووالن اعالم كرده است؛ 
اما تاكنون مشخص نش��ده است برطرف كردن 
حفره ه��اي امنيت��ي برعهده چه نهادي اس��ت. 
رييس جمهور همچنين بر لزوم بازنگاه در تقسيم 
وظاي��ف و بهبود و ارتقاي آن و اس��تفاده از همه 
ظرفيت هاي كشور براي مصون سازي در مقابل 

حمالت احتمالي سايبري تاكيد كرد.

الزام ثبت احوال 
به ارايه سرويس اطالع رساني 

طبق مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك، 
س��ازمان ثبت احوال موظف به ايجاد سرويس��ي 
در مركز ملي تبادل اطالعات ش��د تا دستگاه هاي 
خدمت دهنده از تغيير مشخصات هويتي اشخاص 
مطلع ش��وند. اين مصوبه در راستاي پيشگيري از 
فس��اد و مقابله با جعل هويت صورت گرفته است. 
بيست و ششمين جلسه كارگروه تعامل پذيري دولت 
الكترونيك با حضور دبير ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالع��ات و نمايندگان دس��تگاه هاي ارايه دهنده 
خدمات الكترونيك در كش��ور در وزارت ارتباطات 
برگزار ش��د. مطابق با مصوبه اين جلسه به منظور 
پيشگيري از فس��اد و مقابله با جعل در مشخصات 
هويتي اشخاص حقيقي داراي تابعيت ايراني، براي 
سازمان ثبت احوال كشور تكاليفي در جهت ارايه به 
دستگاه هاي خدمت دهنده در نظر گرفته شد. بر اين 
اساس سازمان ثبت احوال موظف شد سرويسي را در 
مركز ملي تبادل اطالعات ايجاد كند تا دستگاه هاي 
خدمت دهنده از تغيير مشخصات هويتي اشخاص 
مطلع شوند. اين دستگاه ها بايستي بدون اطالع از 
داده يا داده ه��اي هويتي تغيير يافته، در همان روز 
ثبت تغييرات مشخصات در پايگاه اطالعات هويت 
ايرانيان، از تغيير مش��خصات هويت��ي اطالع پيدا 
كنند. همچنين دستگاه هاي خدمات دهنده دولت 
الكترونيك موظف به توقف ارايه خدمت به اشخاصي 
كه داده هاي پايه هويتي يا وضعيت حيات آنها تغيير 
يافته، شدند. بر اين اساس، برقراري خدمات توسط 
اين دستگاه ها منوط به استعالم مجدد و احراز هويت 
از طريق متدهاي سازمان ثبت احوال در مركز ملي 
تبادل اطالعات شد. مطابق اين مصوبه، دستگاه هاي 
خدمت دهنده نيز موظف شدند به محض اطالع از 
تغيير مشخصات يك ش��خص )كد ملي( اقدام به 
اس��تعالم مجدد و احراز هويت براي رفع و برقراري 
ارايه خدمات كنند. همچنين مقرر ش��د سرويس 
انتشاري كد ملي و تاريخ تغيير مشخصات به صورت 
روزانه منتشر و دستگاه هاي دولتي براي ارايه خدمات 
خود، اين اطالعات را مجددا استعالم و احراز هويت 
كنند. در اين جلس��ه، همچنين در خصوص ايجاد 
دسترسي به برخي از سرويس هاي موجود در مركز 
ملي تبادل اطالعات براي سازمان بيمه سالمت ايران و 
وزارت نيرو، كميته امداد امام خميني و جمعيت هالل 
احمر تصميم گيري ش��د. همچنين مقرر شد براي 
تس��ريع در ايجاد پنجره واحد و پايگاه داده مشترك 
ميان سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي، 
فهرست اقالم داده اي پنجره واحد و پايگاه مشترك از 
سوي سازمان تامين اجتماعي با همكاري سازمان امور 
مالياتي تهيه شود و ظرف مدت دو هفته به كارگروه 
تعامل پذيري دولت الكترونيك ارايه ش��ود. در اين 
جلسه اصول حاكم بر استانداردهاي عرضه خدمات 
دولت الكترونيك در راستاي ارايه خدمات كارآمد و 
چابك دولت الكترونيك براي بهره برداري آزمايشي 

دستگاه هاي اجرايي و ذي نفعان تصويب شد.

ويژه

دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي:
استفاده همراه اول

از توان متخصصان ايراني
باعث افتخار است

دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي ضمن بازديد از مركز 
مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول، اقدامات 
اين اپراتور در استفاده از توان متخصصان كشور را باعث 
افتخار دانس��ت. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، عصر روز چهارش��نبه ۱۹ آبان 
۱۴۰۰، حجت االسالم سيد س��عيدرضا عاملي، دبير 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به همراه هياتي متشكل 
از معاونان و مديران اين دبيرخانه از »مركز مانيتورينگ 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول« بازديد كردند و با ارايه 
تخصصي مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، در جري��ان رئوس فعاليت اين 
مركز و وضعيت فني و ترافيكي س��كوهاي ديجيتال 
اپراتور اول تلفن همراه قرار گرفتند. در جريان اين بازديد 
جامع، ماحصل تمامي دستاوردهاي فني همراه اول به 
عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
و توانمندي هاي جوانان متخص��ص ايراني در عرصه 
ارتباطات و فضاي ديجيتال ارايه و به نمايش گذاشته شد.

    رشد ترافيك داخلي
 از 30 به 600 گيگابيت بر ثانيه طي 2 سال

مديرعامل همراه اول ضمن تشريح مباحثي چون نسبت 
ترافيك ۲۰ به ۸۰ درصدي پهناي باند داخلي به بين الملل 
و سرعت رشد مصرف اينترنت به صورت ميانگين ساالنه 
۵۰ درصد به جز دوران كرونا كه تا ۸۰ درصد رشد مصرف را 
شاهد بوديم، به ميزان رشد ترافيك داخلي پرداخت و اظهار 
كرد: با وجود اينكه ظرف دو سال گذشته شاهد رشد ۲.۵ 
برابري مصرف اينترنت موبايل در كشور بوديم، در همان 
بازه زماني، ميزان ترافيك داخلي روي شبكه ما از ۳۰ به 
حدود ۶۰۰ گيگابيت بر ثانيه رسيده است. اخوان بهابادي 
گزارشي مفصل از ميزان توجه و سرمايه گذاري همراه اول 
در ايجاد ديتاسنترها كه نقش كليدي در راهبري شبكه 
ملي اطالعات دارند نيز داش��ت و تصريح كرد: با توجه به 
اينكه ۴۰ درصد حجم مصرف اينترنت كشور مربوط به 
همراه اول است، ايجاد و توسعه چنين زيرساختي براي 
سرويس دهي مطلوب تر به مش��تركان اينترنت كشور 
ضروري است و روند افزايش ظرفيت فوق العاده ديگري 
را نيز در دستور كار داريم. وي راه اندازي »مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول« را اقدام مهم ديگري در بازه زماني دو 
سال اخير دانست و در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه كل 
تجهيزات شبكه خارجي بود، انجام اين كار يك ضرورت به 
حساب مي آمد و خيلي جدي پاي آن ايستاديم و بودجه 
۱۰۰ ميليارد توماني را براي سال اول فعاليت اين مركز 
اختصاص داديم. مديرعام��ل همراه اول تصريح كرد: اما 
همين مركز سال گذشته ۱۲۰۰ ميليارد تومان قرارداد 
بومي سازي و توليد داخلي آنتن با شركت هاي مختلف 
داخلي منعقد كرد؛ همچنين در شش ماهه نخست سال 
ج��اري نيز ۴۰۰ ميليارد تومان ب��راي توليد لينك هاي 

راديويي، سوييچ و روتر قرارداد منعقد كرده ايم.

    اقدامات افتخارآميز همراه اول
در استفاده از توان متخصصان داخلي

هيات بازديدكننده از دبيرخانه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ضمن آشنايي با بسترهاي فني و پلتفرم هاي 
ديجيتالي مانند روبيكا، شاد )بزرگ ترين اپليكيشن 
تعاملي كشور(، ذره بين و ... كه تماما توسط متخصصان 
و مهندسان ايراني توسعه يافته اند، در جريان تنگناها 
و كمبوده��اي ح��وزه »محت��وا« نيز ق��رار گرفتند. 
حجت االسالم سيد س��عيدرضا عاملي، دبير شوراي 
عالي انقالب فرهنگي هم در اين بازديد ضمن تقدير از 
تالش هاي گسترده همراه اول با رويكرد دغدغه مندانه 
نسبت به استفاده از توانمندي متخصصان داخلي براي 
توسعه پلتفرم هاي ديجيتال اظهار كرد: باعث افتخار 
اس��ت كه همراه اول چنين اقدامات گسترده اي را با 

استاندارد باال به سرانجام رسانده است.

 برقراري ارتباط براي افراد
 با اختالالت گفتاري در گوگل

 Project« گوگل اع��الم ك��رد اپ اندرويدي به ن��ام
Relate« توس��عه داده كه به افراد مبتال به اختالالت 
گفتاري كمك مي كند تا راحت تر با افراد ديگر و همچنين 
دستيار صوتي ارتباط برقرار كنند. به گزارش مهر به نقل از 
انگجت، افرادي كه دچار اختالالت گفتاري هستند براي 
درك افراد ديگر و همچنين ارتباط با فناوري هاي مبتني 
بر صوت با چالش روبرو بوده اند. هر چند برخي شركت ها 
سعي دارند محصوالتشان را براي اس��تفاده افرادي با 
اين مشكل ارتقا دهند، اما بيشتر سرويس هاي مرتبط 
صداي آنها را به خوبي درك نمي كند. گوگل هم اكنون در 
جست وجوي افرادي است تا اين اپ را آزمايش كند و ارتقا 
دهد. به گفته جولي ساتيائو مدير توليد »گوگل ريسرچ«، 
فناوري شناسايي گفتار استاندارد براي افرادي كه دچار 
اختالل هستند، هميشه كارآمد نيست زيرا الگوريتم ها 
براساس نمونه هاي گفتار آنان آموزش نديده است. اما 
در پروژه جديد از مدل هاي خاصي استفاده مي شود كه 
براساس الگوهاي صحبت كردن افراد آموزش دريافت 
مي كند. هنگامي كه فرد اپ را باز مي كند، از وي خواسته 
مي شود تا چند جمله را تكرار كند تا يك مدل پايه ايجاد 
شود و اپ بتواند ش��يوه حرف زدن كاربر را درك كند. 
»Project Relate« مي توان��د ۳ فعاليت انجام دهد. 
نخست آنكه گفتار كاربر را به متني تبديل كند. كاربر 
مي تواند اين متن را كپي پيست كند يا در نمايشگر به 
افراد ديگر نشان دهد. همچنين اين اپ مي تواند آنچه 
كاربر گفته را با صداي بلند بخواند و با دستيار گوگل 
ارتباط برقرار كند. اين اپ هم اكنون در مرحله آزمايش 
است و گوگل اعالم كرده با متقاضيان شركت در برنامه 

تست آن طي ماه هاي آينده تماس مي گيرد. 

تقي پور در كميسيون طرح صيانت: با پنج ميليارد تومان وام نمي توان با پيام رسان خارجي رقابت كرد

در سوداي ايجاد پلتفرمي نمونه اينستاگرام

۷۵ درصد مردم 6 كشور جنوب شرق آسيا به اينترنت دسترسي دارند
بيش از ۷۵ درصد از مردم ۶ كشور بزرگ جنوب شرق 
آسيا به اينترنت دسترسي دارند و بيشتر آنها حداقل 
يك بار خريد آنالين انجام داده اند. به گزارش پيوست و 
براساس گزارش منتشرشده از سوي گوگل و هلدينگ 
تماس��ك و Bain & Company نزدي��ك به ۴۰ 
ميليون نفر در س��نگاپور، مالزي، اندونزي، فيليپين، 
ويتنام و تايلند براي اولين بار در سال جاري ميالدي 
آنالين شده اند. براساس همين گزارش با اضافه شدن 
۴۰ ميليون كاربر جديد، تعداد كاربران اينترنتي در اين 
شش كش��ور به بيش از ۴۴۰ ميليون رسيد كه از اين 
بين ۸۰ درص��د از آنها حداقل يك بار خريد اينترنتي 
 ASEAN را تجربه كرده اند. البته اين گزارش اعضاي
يعني برونئي، كامبوج، الئوس و ميانمار و كشور هاي 
تيمور ش��رقي پاپوآ گينه نو را شامل نشده و درنتيجه 
بيانگر وضعيت اينترنت در تمام كش��ور هاي جنوب 
شرق آسيا نيست. ويروس كرونا باعث شده تا خدمات 
ديجيتالي از جمله تجارت الكترونيكي، غذا و تحويل 
مواد غذايي و پرداخت آنالين طرفدار زيادي پيدا كنند. 
براساس اين گزارش كه براي ششمين سال متوالي 
منتشر مي شود، پس از همه گيري كرونا بيش از ۶۰ 
ميليون نفر در اين منطقه براي اولين بار از خدمات 
ديجيتال استفاده كرده اند و ۲۰ ميليون نفر آنها در 

نيمه اول ۲۰۲۱ اين كار را انجام داده اند.

    اقتصاد اينترنتي
در مسير هزار ميلياردي شدن

اكثر بخش هاي اينترنتي در جنوب شرق آسيا حتي با 
وجود چندين ماه قرنطينه سفت و سختي كه كسب و 
كار ها و مش��اغل سراسر جهان را تحت تاثير گذاشت، 
نس��بت به تاثيرات بيماري همه گيري كرونا انعطاف 
خوبي از خود نشان دادند. با افزايش واكسيناسيون و 
افراد واكسينه در اين كشور، به تدريج محدوديت هاي 
كرونايي هم در حال كاهش است و چرخ اقتصاد دوباره 
به چرخش در آمده اس��ت. اين گ��زارش پيش بيني 
مي كند كه بخش اينترنتي كش��ور هاي جنوب شرق 
آسيا در سال ۲۰۲۱ مجموعا به ۱۷۴ ميليارد دالر ارزش 
ناخالص كاال )GMV( مي رسد. رشدي ۴۹ درصدي 
كه عمده آن ناشي از رشد تجارت الكترونيكي است را 
تجربه مي كنند. ارزش ناخالص كاال يا GMV يك معيار 
رايج در تجارت الكترونيكي اس��ت كه مجموع ارزش 
دالري كاالهاي فروخته شده در بازه زماني مشخصي 
را نشان مي دهد. طبق اين گزارش با رشد پرداخت هاي 
ديجيتالي و شهرت گرفتن كيف پول هاي الكترونيكي، 
تجارت الكترونيكي و خدمات آنالين امور مالي در اين 
منطقه در حال رشد هس��تند. پيش بيني شده است 
كه مجموع ارزش تراكنش هاي پرداخت ديجيتال در 
اين ۶ كشور با رشد ۹ درصدي نسبت به سال گذشته 

به ۷۰۷ ميليارد دالر برسد. به گفته استفاني ديويس، 
مسوول منطقه جنوب ش��رقي آسيا در گوگل، انتظار 
مي رود تجارت الكترونيكي تا سال ۲۰۲۵ و پس از آن 
همچنان به عنوان بزرگ ترين بخش اقتصاد اينترنتي 
باقي بماند. ديويس در مصاحبه با CNBC گفت: »اما ما 
رشد نيرومندي را در ديگر دسته ها نيز شاهد هستيم. ما 
انتظار داريم كه بخش حمل و نقل بار ديگر قدرت بگيرد 
و تحويل غذا موضوع مهمي در اين منطقه خواهد بود.« 
او افزود: »بخش سفر ها كه به شدت از پاندمي آسيب ديد 
از سال آينده روند بهبود را آغاز مي كند و تا سال ۲۰۲۵ 
با قدرت به رشد ادامه مي دهد.« پيش بيني شده است 
كه اين ۶ كشور همگي رشدي دو رقمي را در مقايسه با 
سال ۲۰۲۰ گزارش كنند. فيليپين با اختالف در صدر 
اي��ن رده بندي قرار دارد و قرار اس��ت ۱۷ ميليارد دالر 
ارزش ناخالص كاال را در سال ۲۰۲۱ گزارش كند، اين 
در حالي اس��ت كه اين كشور براي سال ۲۰۲۰ تنها ۹ 
ميليارد دالر را گزارش كرده بود كه حاكي از رشد ۹۳ 
درصدي است. به طور كلي پيش بيني شده است كه 
اقتصاد اينترنتي اين ۶ كش��ور تا سال ۲۰۲۵ از ۳۶۰ 
ميليارد دالر عبور كند. براساس اين گزارش با رشد 
نرخ خريد هاي اينترنتي و تبديل ش��دن آن به روال 
معمول، حجم اين بخش اقتصادي تا س��ال ۲۰۳۰ 

مي تواند به ۷۰۰ تا هزار ميليارد دالر برسد.

  آينده اي پررونق براي معامالت
اين گزارش نش��ان مي دهد سرمايه گذاران بيشتري پول 
خود را به سمت اقتصاد اينترنتي جنوب شرق آسيا سرازير 
كرده اند. در اين بين بخش هايي مثل تجارت الكترونيكي و 
خدمات مالي آنالين بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. راهيت 
سيپاهيماالني، استراتژيست ارشد شركت سرمايه گذاري 
تماسك از س��نگاپور، در مصاحبه خود با CNBC گفت: 
»جهان لبريز از نقدينگي است و مردم به دنبال موقعيت هاي 
رش��د در جهاني با نرخ بهره صفر هس��تند.« او با اشاره به 
اينكه در گذشته بيشتر سرمايه گذاران خصوصي بودجه 
شركت هاي اين فضا را تامين مي كردند گفت: »عالوه بر اين 
انعطاف بخش اينترنتي اين منطقه در دروان كرونا به شدت 
مردم را تحت تاثير قرار داده اس��ت. اين شركت ها امسال 
براي اولين بار در جايگاهي براي ورود به بازارهاي عمومي 
قرار گرفتند.« براساس اين گزارش، دوره هاي جذب بودجه 
گسترده و بهبود ارزش گذاري استارت آپ ها، باعث به وجود 
آمدن ۱۰۰ يونيكورن جديد يا استارت  آپ هايي با بيش از 
يك ميليارد دالر ارزش، در حوزه تكنولوژي مصرفي شده 
 )Carousell( است. براي مثال بازار هاي آنالين كاروسل
در ماه سپتامبر ۱۰۰ ميليون دالر بودجه جديد دريافت 
كرد و ۱.۱ ميليارد دالر ارزش گذاري شد و از سوي ديگر 
شركت گرب، غول تاكسيراني آنالين هم در ماه آوريل 

از برنامه هاي خود براي عرضه عمومي سهام خبر داد.



تعادل  |
 بناب��ر تصميم جدي��د وزارت صنع��ت قيمت گذاري 
محصوالت پرتي��راژ از ش��وراي رقابت گرفته ش��د تا 
خودروسازان امكان افزايش قيمت ها را پيدا كنند. حال 
با توجه به اينكه روز سه ش��نبه هجده��م آبانماه بدون 
نظرخواهي از شوراي رقابت، قيمت هاي جديد خودرو 
رأس��ًا توسط خودروسازان اعالم ش��د، به نظر مي رسد 
س��ازوكارها براي خروج نام خودرو از فهرست كاالهاي 
انحصاري در دستور كار قرار گرفته است. اين درحالي 
اس��ت كه واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه 
خودرو به بازار نيز متناس��ب با تقاضا نيست؛ از اين رو، 
نمي ت��وان گفت كه بازار خودرو از انحصار خارج ش��ده 
اس��ت. در اين ميان وزير صمت به تازگي خبر از عرضه 
بيش��تر خودرو به بازار از هفته هاي آت��ي داده، اما اين 
سياست هم هنوز اجرايي نش��ده و بازار خودرو، تشنه 
تزريق محصوالت جديد است. عالوه بر اعالم قيمت هاي 
جديد، اتفاق ديگري كه طي روزهاي گذشته رخ داد، اين 
بود كه با تصميم كميته خودرو امكان فك رهن اسناد 
خودروهاي فاكتور شده در سايپا و ايران خودرو فراهم 
شده و با اين تصميم برندگان قرعه كشي كه تا پيش از 
اين امكان فروش محصوالت خود تا يك سال نداشتند، 
مي توانند نسبت به فروش خودروهاي خود در بازار اقدام 
كنند. اقدامي كه مي تواند تا حدي از بار رواني منفي بكاهد 
و خودروهاي دپو ش��ده را روانه بازار كند، اما بايد توجه 
داشت كه اين اقدام هم نمي تواند تلقي  براي خروج خودرو 
از بازار انحصاري باشد. بنابراين الزم است سياست گذاري، 
صريحًا در مورد وضعيت انحصار يا غيرانحصاري بودن 

صنعت و بازار خودروي كشور اعالم نظر كند.

    حذف قيمت گذاري دستوري 
سرانجام روز سه شنبه هجدهم آبانماه پس از ماه ها جدال 
بين خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شوراي 
رقاب��ت، قيمت هاي جديد خودرو ب��دون نظرخواهي از 
شوراي رقابت از سوي دو خودروساز بزرگ كشور اعالم 
ش��د. البته اين اقدام خودروس��ازان با واكنش ش��وراي 
رقابت مواجه شد؛ اين شورا در اطالعيه اي اعالم كرد كه 
»خودروس��ازان همچنان بايد خودروهاي مورد تعهد را 
بر اس��اس جدول و زمانبندي تعهد شده و با قيمت هاي 
مصوب شوراي رقابت تحويل خريداران دهند و آخرين 
تغييرات قيمتي شورا در چارچوب دستورالعمل تنظيمي 
مصوب شوراي رقابت در نيمه اول سال ۱۴۰۰ را رعايت 
كنند.« ش��وراي رقابت كه بهمن ۹۱ با تصميم دولت به 
قيمت گ��ذاري خودروهاي داخل��ي ورود كرد، پيش تر 
نيز يك بار با تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا از اين نهاد در اين بخش س��لب اختيار شد، اما پس از 
حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختيار تعيين قيمت را به دست 
گرف��ت و حاال نيز مجدد، اين ش��ورا )در ۲۸ مهر ماه( بار 
ديگر چنين تصميمي را اتخاذ كرده است. اما نگاهي به 
اظهارات مسووالن وزارت صمت اينگونه القا مي كند كه 
اين وزارتخانه از همان شروع به كار دولت جديد، به دنبال 
حذف شوراي رقابت از گردونه قيمت گذاري خودرو بوده 
است؛ در همين راستا مي توان به مصاحبه محسن صالحي 
نيا رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران اشاره كرد كه گفته بود »وزارت صمت از بانك مركزي 
خواسته تا تورم بخشي خودرو را اعالم كند كه در همين 
رابطه نيز قيمت جديد خودروهاي داخلي به زودي اعالم 
خواهد شد.« ذكر اين نكته ضروري است كه در مهرماه 
امسال رييس وقت سازمان بورس در نامه اي به وزير اقتصاد 
خواستار بررسي مجدد موضوع قيمت گذاري دستوري 
صنعت خودرو و ساخت قطعات در شوراي رقابت و خروج 
اين محصوالت از شمول قيمت گذاري توسط اين شورا 
شد. مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي 

ايران خودرو و سايپا در سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه 
۱۳۹۹ زيان خالص شركت هاي مذكور به ترتيب به مبلغ 
۱۵۵ هزار و ۵۰ ميليارد ريال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ ميليارد ريال 
و زيان انباشته شركت هاي مذكور به ترتيب بالغ بر ۲۹۹ 
هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ ميليارد ريال اس��ت. )علت 
اصلي اين امر عدم توازن بين افزايش نرخ هاي اعطايي به 
شركت هاي خودروساز و افزايش قيمت نهاده هاي توليد 
اس��ت، براي مثال ميزان افزايش ن��رخ نهاده هاي توليد 
شركت سايپا )س��هام عام( در سال هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ 
به طور ميانگين ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزايش نرخ 

اعطايي به شركت مذكور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.( 
از س��ويي ديگر با توجه به اينكه وزارت صم��ت از دوره 
آغ��از وزارت فاطمي امين، همواره ب��ر افزايش توليدات 
تاكيد كرده و حتي وزير خبر از افزايش توليد خودرو به ۳ 
ميليون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف ديگر بر كاهش 
۱۵ درصدي قيمت تمام شده خودرو در كارخانه تاكيد 
كرده است، به نظر مي رسد اين وزارتخانه به دليل زيان ده 
شدن خودروسازان و براي دستيابي به اهداف پيش بيني 
شده، رأسًا عهده دار نظارت بر قيمت گذاري خودرو شده 
است. از اين رو، با افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو 
و سايپا آن هم از روز گذشته به نظر مي رسد توافق جديدي 
از سوي وزارت صمت و خودروسازان انجام شده است تا با 
اجرايي كردن آن بخشي از مشكالت صنعت خودروسازي 
برطرف شود. هنوز مشخص نيست قيمت هاي جديد 
محصوالت ايران خودرو و سايپا براساس كدام فرمول 
بوده است اما همچنان شوراي رقابت مدعي است بايد 
قيمت هاي جديد مورد تصويب اين بخش قرار گيرد 
اما با توجه به اينكه رييس شوراي رقابت هنوز مشخص 
نشده است خودروسازان نمي توانند افزايش قيمتي را 
لحاظ كنند. اما نكته اينجاست كه براساس مصوبه ۲۸ 
مهرماه سران سه قوه قيمت گذاري دستوري از صنعت 
خودرو حذف شده است و بر همين اساس ديگر شوراي 

رقابت متولي قيمت گذاري خودرو نيست.

    خودرو در كارخانه ۲قيمتي شد
با اين همه تصمي��م جديد وزارت صنع��ت براي قيمت 
خودرو نش��ان از آن دارد كه خودروس��ازان در جلس��ات 

مختلف پيشنهاداتي را براي تعيين تكليف قيمت خودرو 
مطرح كرده اند. به اعتقاد آنها با افزايش حجم خودروهاي 
ناقص كف كارخانه و مطالبات معوق قطعه سازان امكان 
توليد به سختي فراهم است و بايد چاره اساسي براي آن 
به كار گرفته شود. درطول اين جلسات پيشنهاد تعيين 
قيمت خودرو براساس حاشيه بازار از طرف خودروسازان 
مطرح ش��د اما در نهايت اين موضوع به تصويب نرسيد 
»خبرگزاري تس��نيم« در اين رابطه نوشته: »بررسي ها 
نشان مي دهد خودروسازان قرار است در سررسيد تحويل 
خودروها به مشتريان براي محصوالت، فرمول دستورالعمل 
قيمت گذاري خودروي شوراي رقابت را ضمن محاسبه نرخ 
تورم بخشي اجرايي كنند. البته اين موضوع براي آن دسته 
از افرادي است كه به تاريخ زمان تحويل خودروهاي خود 
رسيده اند، البته هنوز خودروسازان از اين موضوع راضي 
نيس��تند اما فعاًل اين تصميم اجرايي شده است. به نظر 
مي رس��د در فروش هاي فوق العاده هم قرار ش��ده است 
قيمت تمام شده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرايي 
شود. مطابق تصميمات جديد خودرويي محصوالتي كه 
در رهن خودروساز بودند نيز آزاد مي شوند تا ميزان عرضه 
خودرو دربازار افزايش پيدا كند و همزمان با كاهش زيان 
خودروس��ازان با قيمت هاي جدي��د، پرداخت بدهي به 

قطعه سازان هم با سرعت بيشتري همراه شود.«

    فعال براي خريد دست نگه داريد!
درهمين حال، فرشاد مقيمي مديرعامل ايران خودرو، ضمن 
اشاره به نتايج اصالح قيمت خودرو و واقعي سازي آن و رفع 
اين مانع بزرگ در توليد خودرو از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، خروج از زيان و حفظ حقوق ذي نفعان و مشتريان 
ايران خودرو را از نتايج اين اقدام دانس��ت و گفت: با فروش 
خودرو به قيمت واقعي و افزايش عرضه به بازار، قيمت هاي 
كاذب فعلي در بازار خودرو نيز تعديل خواهد شد. او ضمن 
دعوت مشتريان به آرامش و عدم شتابزدگي درخصوص 
تصميم ب��راي خريد خودرو از ب��ازار با قيمت هاي كاذب، 
خاطرنشان كرد: در آينده نزديك شاهد كاهش التهاب بازار 
خواهيم بود و مشتريان مي توانند با خيالي آسوده نسبت به 
خريد خودرو اقدام كنند. او با بيان اينكه از هفته آينده تيراژ 
توليد روزانه ايران خودرو از ميانگين ۲۰۰۰ دستگاه به ۲۵۰۰ 

دستگاه افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: تا پايان سال ۱۰۰ 
هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات عرضه خواهيم كرد كه 
سبب ايجاد آرامش بيشتر در بازار خواهد شد.  از سوي ديگر، 
سيد جواد سليماني مديرعامل سايپا در اظهاراتي گفته است: 
آزاد شدن نقل و انتقال محصوالت عرضه شده در دو سال 
اخير، باعث مي شود به بخشي از تقاضاهاي موجود در بازار 
پاسخ داده شود كه اين امر تعديل و كاهش قيمت ها در بازار 
آزاد را به دنبال خواهد داش��ت. به گفته او، افزايش قيمت 
كارخانه اي محصوالت سايپا متأثر از تورم بخشي جامعه و 
با محاسبه نرخ تورم و تغيير بهاي مواد اوليه مورد نياز توليد 
صورت گرفته و تا انتهاي سال جاري، براي تمام تعهدات 
قبلي، شاهد افزايش قيمت مجدد نخواهيم بود. سليماني 
افزود: قيمت محصوالت عرضه ش��ده در طرح هاي پيش 
فروش س��ايپا كه موعد تحويل آنها در سال جاري باشد با 
قيمت هاي فعلي تحويل داده خواهد شد اما قطعا -حتي 
با وجود هرگونه تورم- افزاي��ش قيمت ديگري براي اين 
تعهدات نخواهيم داش��ت. او با بيان اينكه اصالح قيمت 
اعمال ش��ده روي خودروها بر اساس تورم بخشي اعالم 
شده از سوي بانك مركزي در نيمه نخست سال جاري 
بوده است، افزود: با اين اقدام اصالحي، توان خودروسازان 
براي افزايش توليد و تكمي��ل كاري خودروهاي ناقص 
موجود در پاركينگ ها افزايش مي يابد كه افزايش قابل 
توجه طرح هاي فروش و عرضه خودرو را باعث خواهد شد.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از اجراي طرح هاي 
متعدد فروش خودرو در ماه هاي باقيمانده از سال ۱۴۰۰ 
خب��ر داد و گفت: با تاكيد وزير صمت، با باال رفتن ميزان 
توليد، طرح هاي عرضه خودرو به ويژه فروش هاي فوري 
خودروسازان افزايش پيدا خواهد كرد؛ از اين رو تقاضاي 
بيشتري از بازار پوشش داده خواهد شد. به همين علت به 
هموطنان توصيه مي كنيم در خريد خودرو عجله نكنند.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از اجراي طرح هاي 
متعدد فروش خودرو در ماه هاي باقيمانده از سال ۱۴۰۰ 
خب��ر داد و گفت: با تاكيد وزير صمت، با باال رفتن ميزان 
توليد، طرح هاي عرضه خودرو به ويژه فروش هاي فوري 
خودروسازان افزايش پيدا خواهد كرد؛ از اين رو تقاضاي 
بيشتري از بازار پوشش داده خواهد شد. به همين علت به 
هموطنان توصيه مي كنيم در خريد خودرو عجله نكنند.

خبراخبار
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انتشار قيمت ۲۷ قلم
كاالي خوراكي

مديركل دفتر بازرگاني داخلي كاالهاي كش��اورزي 
معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
بنابر تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت وزارت 
جهادكشاورزي قيمت ۲۷ قلم خوراكي را منتشر خواهد 
كرد تا مصرف كنن��دگان با آگاهي از محدوده قيمتي 
كاالي مورد نياز خود را خري��داري كنند. به گزارش 
ايسنا، بر اساس تصميم روز گذشته ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت مقرر ش��د وزارت جهادكشاورزي به 
صورت روزانه قيمت اقالم خوراكي را از طريق رسانه ها 
اعالم كند و مردم و مصرف كنندگان نيز با خريد اقالم 
به قيمت اعالم ش��ده راس��ا بر نرخ ها نظارت كنند و با 
هرگونه تخلف برخورد شود. در اين راستا و در پاسخ به 
اين سوال كه وزارت جهادكشاورزي با چه سازوكاري و 
قيمت چه اقالمي را روزانه منتشر خواهد كرد؟ ابراهيم 
زارع- مديركل دفتر بازرگاني داخلي كاالهاي كشاورزي 
معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به ايسنا 
گفت: در حال آماده س��ازي پلتفرم آن هستيم و قرار 
است قيمت ۲۷ قلم كاالي خوراكي از محصوالت لبني، 
ميوه و تره بار، برنج، ماكاروني، حبوبات، گوش��ت و ... 
اعالم شود. وي ادامه داد: برخي از اقالم مانند مرغ، تخم 
مرغ، روغن و برخي از محصوالت لبني قيمت مصوب 
دارند. قيمت اين محصوالت تا زماني كه قيمت مصوب 
آنها تغيير نكند، ثاب��ت مي ماند. براي محصوالتي كه 
قيمت مصوب ندارند رنج قيمتي موجود در بازار تعيين 
مي شود تا مردم بتوانند با آگاهي بيشتر از قيمت ها و به 
راحتي كاالي مورد نياز خود را تهيه كنند. زيرا اگر مردم 
از محدوده قيمتي كااليي كه قصد خريد آن را دارند، 
آگاه شوند گرانفروشي آش��كار خواهد شد.  مديركل 
دفت��ر بازرگاني داخل��ي كاالهاي كش��اورزي وزارت 
جهادكشاورزي اضافه كرد: اطالعات مورد نياز خود را 
در مورد قيمت اقالم از استان ها و منابع معتبر دريافت 
خواهيم ك��رد. در مورد قيمت ميوه و تره بار مرجع در 
مراكز استان ها ميدان مركزي ميوه و تره بار آنها خواهد 
بود. در تهران نيز ب��ه دليل اينكه قيمت ها در مناطق 
مختلف متفاوت است در حال بررسي مراجع قيمتي 
هس��تيم تا قيمت هاي اعالم شده مفيد و دقيق باشد. 
وي تصريح كرد: در پلتفرمي كه پيش بيني شده قيمت 
اقالم درج مي شود و هر زمان كه تغييراتي در بازار رخ 
داد قيمت ها نيز به روز مي شوند. زارع در پايان گفت: 
از روز گذشته با دس��تور رييس جمهوري وزارت 
جهادكشاورزي كار خود را در اين بخش آغاز كرده 
است. اميدواريم بتوانيم با همكاري دستگاه هاي 
مختلف از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف و... اين 
امر مهم را در كوتاهترين زمان ممكن محقق سازيم. 
همچنين نحوه اطالع رس��اني قيمت ه��ا نيز يا از 
طريق بارگذاري در سايت وزارتخانه يا رسانه ها و 

شبكه هاي مربوطه انجام خواهد شد.

بازار برنج تنظيم است
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: بازار 
برنج تنظيم است اما قيمت تمام شده واردات برنج 
افزايش يافته است. يزدان سيف مديرعامل شركت 
بازرگان��ي دولتي اي��ران در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري تس��نيم در واكنش به اينكه 
چ��را با وجود توزيع ۱۵۰ هزار تن برنج در س��ه ماه 
اخير قيمت برنج در بازار كاهش نيافت و حتي گران 
نيز ش��د، اظهار داش��ت: با گران فروشي برنج بايد 
اصناف و دستگاه هاي نظارتي برخورد الزم را داشته 
باشند. وي افزود: قيمت هر تن برنج پاكستاني ۹۸۰ 
دالر است كه با در نظر گرفتن ارز نيمايي ۲۴ هزار 
و ۲۰۰ توماني، تعرفه گمركي و س��ود وارد كننده 
۲۷ هزار تومان در بندر مي ش��ود؛ با احتساب سود 
عمده فروش و خرده فروش قيمت تمام ش��ده هر 
كيلوگرم از اين محصول بايد در بازار ۲۹ هزار تومان 
تا ۳۱ هزار تومان باشد كه به همين قيمت ها نيز به 
فروش مي رسد. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي 
اي��ران ادامه داد: بازار برنج تنظيم اس��ت اما قيمت 
تمام شده واردات برنج افزايش يافته است و در تمام 
فروشگاه هاي زنجيره اي برنج دولتي يافت مي شود 
و حتي روي قيمت برنج ايراني نيز تاثير گذاشت. وي 
تصريح كرد: تجار، حتي نسبت به توزيع برنج توسط 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران ب��راي تنظيم بازار 
ناراحت هستند و ما توانسته ايم افزايش قيمت برنج 
را مهار كنيم در غير اين صورت قيمت برنج خارجي 
افزايش بيشتري پيدا مي كرد. سيف گفت: اقدامات 
ما براي تنظيم بازار برنج زماني مشخص مي شود كه 
ما در بازار نباش��يم؛ در ۲ تا ۳ ماه گذشته ۱۵۰ هزار 
تن برنج براي تنظيم بازار توزيع كرده ايم. اين مقام 
مسوول با بيان اينكه بازار واردات برنج ايران متنوع 
شد، اظهار داش��ت: بر اساس مصوبه صادره مقرر 
شده برنج هاي وارداتي از تايلند، اروگوئه و ويتنام 
نيز در كنار واردات برنج از هند و پاكس��تان انجام 
شود. وي تصريح كرد: در گذشته استانداردهاي 
بهداشتي به ش��كلي بود كه عمال امكان واردات 
برنج عمده از هند وجود داشت كه اكنون مقاصد 
وارداتي متنوع شده است و اين محصول بر اساس 

استانداردهاي جهاني وارد مي شود.

رييس سازمان ملي استاندارد 
تغيير كرد

رييس جمه��ور در حكمي مهدي اس��الم پناه را 
براي مدت ۴ س��ال به عنوان »رييس س��ازمان 
ملي استاندارد ايران« منصوب كرد. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي در اين حكم با اشاره به ماموريت 
اصلي رييس سازمان ملي استاندارد ايران، اظهار 
داشت: اميد اس��ت با اتكال به خداوند متعال و با 
»روحيه انقالبي«، »پاكدستي«، »فسادستيزي« 
و اهتم��ام ب��ه مف��اد »عهدنامه مدي��ران دولت 
مردمي« در گره گشايي از مشكالت مردم و تحقق 

»عدالت و پيشرفت« كوشا باشيد.

هزينه توليد مرغداري ها 
۸۴ درصد افزايش يافت

بر اس��اس گزارش مرك��ز آمار ت��ورم توليدكننده 
بخش مرغداري  هاي صنعت��ي در ۴ فصل منتهي 
به تابستان امس��ال به ٨٤ درصد رس��يد. در ميان 
اقالم مرغداري هاي صنعتي كشور، كمترين تورم 
ساالنه مربوط به تخم مرغ خوراكي با ٦٤.٤ درصد 
و بيش ترين آن مربوط به جوجه يك روزه با ١١٢.٤ 
درصد بوده اس��ت. در تابستان امسال تورم نقطه به 
نقطه اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٨.٨ 
درصد بوده  اس��ت كه در مقايسه با شاخص ١٠٧.٤ 
درصدي تابستان سال گذشته ٣٨.٦ درصد كاهش 
داشته است. در بين قلم  هاي مرغداري  هاي صنعتي، 
كمتري��ن تورم نقطه به نقطه مرب��وط به تخم مرغ 
خوراكي با ٥٣.٤ درصد و بيش��ترين آن مربوط به 
جوجه  يك روزه با ١٤٨.٤ درصد بوده است. همچنين 
ت��ورم فصل��ي توليدكننده بخ��ش مرغداري هاي 
صنعتي كشور نسبت به فصل قبل ١٥.١ درصد بوده 
كه نس��بت به تورم فصلي ۷,۳ درصدي بهار امسال 
٧.٨ درصد افزايش داشته است. در اين ميان كمترين 
تورم فصلي مربوط به كود با ٢درصد و بيش ترين آن 
مربوط به تخم مرغ خوراكي با ٣٨.١ درصد اس��ت. 
بررسي تورم توليدكننده محصوالت مرغداري  هاي 
صنعتي در تابستان امسال نشان مي  دهد كه تورم 
فصلي در تمامي اس��تان ها با افزايش روبه رو بوده 
است. بيشترين ميزان افزايش مربوط به استان تهران 
ب��ا ٤٥.٨ درصد و كمترين ميزان افزايش مربوط به 
استان ايالم با ٠.٢ درصد بوده است. بيشترين ميزان 
كاهش ش��اخص كل نيز مربوط به استان گيالن با 
٠.٨- درصد بوده است. بيشترين ميزان افزايش تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان خوزستان با ١٠٨.٢ 
درصد و كمترين ميزان افزايش آن مربوط به استان 

مركزي با ٣٩.١ درصد است.

رونمايي از نخستين ديوار 
افتخار مترو در ايستگاه تجريش

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، علي عبداله پور در 
اين مراسم با بيان اينكه همه امروز از حسن يزداني به 
عنوان يك اسطوره در كشور ياد مي كنند گفت: وي 
جدا از قهرماني در عرصه پهلواني و سيرت زيبا هم 
زبانزد است. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه افزود: به جهت تكريم و تقدير از افتخار 
آفرينان كشوري در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
علمي و ورزشي ديوار افتخار در ايستگاه هاي متروي 
تهران نصب مي شود و افتخار داريم كه اولين ديوار 
افتخ��ار مترو را به نام حس��ن يزداني مزين كرديم.  
حسن يزداني ضمن تش��كر از متروي تهران بابت 
اين رويداد گفت: اميدوارم اين كارها ادامه دار باشد و 
اين مراسم ها براي ساير ورزشكاران و كساني كه دل 
مردم را شاد مي كنند، انجام شود. وي افزود: هميشه 
قدردان مردم عزيز كشورم هستم و مطمئنا لطف خدا 
و دعاي خير مردم باعث شده كه بتوانم در ميادين 
كشتي موفق باش��م. در پايان اين مراسم به صورت 
نمادين نگاره مدال پر افتخار طالي حسن يزداني 
به عنوان نماينده ورزش كشتي كشور در مسابقات 
جهاني نروژ رونمايي شد. همچنين خانم معظمي 
به نمايندگي از جامعه معلولين به پاس قهرماني ها 
و پهلواني هاي حسن يزداني يك قاب يادبود به وي 
تقديم كرد. گفتني اس��ت، معاونت امور فرهنگي و 
اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
قصد دارد تا در آينده تصاوير مشاهير و نام آوران كشور 
عزيزمان در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، 
هنري، علمي و ورزشي را در ايستگاه هاي مختلف 

مترو نصب كند.

برگزار ي بيست و سومين 
جشنواره خيرين مدرسه ساز 

استان كرمانشاه  
به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس 
استان كرمانشاه، با حضور مهندس بازوند استاندار 
كرمانشاه، دكتر مجيد يزدان پناه مديركل آموزش 
و پرورش، مهندس مرزبان نظري مديركل نوسازي 
مدارس و غالمحسين افتخاري رييس مجمع خيرين 
مدرسه ساز استان و جمعي از خيرين مدرسه ساز 
بيست و س��ومين جش��نواره خيرين مدرسه ساز 
استان كرمانشاه در سالن شهداي دولت استانداري 
كرمانشاه برگزار ش��د. مرزبان نظري عصر دوشنبه 
در مراسم تجليل از خيرين مدرسه ساز كه در سالن 
شهداي دولت استانداري كرمانشاه برگزار شد، اظهار 
داشت: اين تعداد كالس درس در قالب ۳۱۹ مدرسه 
و در وسعتي به متراژ ۱۰۶ هزار و ۵۳۵ متر با اعتباري 
بيش از ۲ هزار و هفت ميليارد ريال به بهره برداري 
رسيده اس��ت. وي تصريح كرد: ۸۶۰ كالس درس 
از اين تعداد پس از وقوع زلزله ۷.۳ ريش��تري، ۲۸۷ 
كالس درس در س��ال گذش��ته و ۸۰ كالس ني��ز 
س��ال جاري با مشاركت خيران مدرسه ساز افتتاح 
شده اس��ت. نظري يادآوري كرد: در اين چهار سال 
مجموعا ۳۵۱ پروژه آموزش��ي، پرورشي و ورزشي 
با ه��زار و ۴۶۷ كالس درس با زيربناي حدود ۱۵۷ 
هزار متر مربع و سه هزار و ۸۸۵ ميليارد ريال اعتبار 
به بهره برداري رسيده است. وي در ادامه ساخت هزار 
و ۲۰۰ مدرسه در هزار و ۲۰۰ روز پس از وقوع زلزله 
در استان با مشاركت گسترده خيرين نيك انديش 
مدرسه ساز را اقدامي بسيار ارزشمند توصيف كرد 
و گفت: با اين اقدام ارزشمند سرانه فضاي آموزشي 
كرمانش��اه با ۷۱ صدم افزايش ب��ه ۶.۴۱ متر مربع 
افزايش يافته است تا از ميانگين كشور جلوتر باشيم.

جزييات مصوبه جديد خودرويي دولت 

در نشست كميته حمايت از كسب وكار مطرح شد

حذف قيمت گذاري دستوري خودرو 

انتقاد معدني ها از عدم ابالغ سهم عوارض صادراتي 
دريافت عوارض صادراتي از محصوالت معدني در سال 
۱۴۰۰ بدون ابالغ بخش��نامه  درباره دريافت و مبلغ آن 
نكته اي بود كه در كارگروه كميته حمايت از كسب وكار 
بررسي شد. فعاالن حوزه معدن با انتقاد از عملكرد شوراي 
اقتصاد مبني بر عدم ابالغ بخشنامه اي درباره دريافت و 
مبلغ عوارض صادراتي محصوالت معدني براي س��ال 
جاري و اقدام گمرك بر اس��اس بخشنامه سال گذشته 
كه مدت اعتبار آن تا پايان سال ۹۹ بوده است، خواستار 
رسيدگي به مساله شدند. تشكل ها و فعاالن حوزه معدني 
در نشست كميته تخصصي حمايت از كسب وكار به طور 
كلي دريافت ع��وارض صادراتي از محصوالت معدني را 
اقدامي مخل بازار و كسب وكار در اين حوزه توصيف كردند 
و ضم��ن تاكيد بر لزوم حذف آن از بي توجهي ش��وراي 
اقتصاد و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت درباره تعيين 

تكليف عوارض صادراتي در سال جاري انتقاد كردند. 
در اين رابطه محسن عامري، مدير اجرايي دبيرخانه كميته 
حمايت از كسب وكار با نگاهي به تعيين عوارض صادراتي 
براي محصوالت معدني در س��ال ۹۹ به ميزان ۲۰ تا ۲۵ 
درصد و اعتراض فعاالن اين بخش نسبت به باال بودن سهم 
عوارض از پيگيري بخش خصوصي براي كاهش آن سخن 
گفت و تشريح كرد: كميته حمايت از كسب وكار از سال 
۹۸ بر اساس اعتراض هايي كه نسبت به عوارض صادراتي 
محصوالت معدني وجود داشت، به موضوع ورود كرده و 
نشست هايي را در اين زمينه داشته تا آنجا كه در سال ۹۸ 
موفق شد تا حدودي عوارض را تعديل كرده و بر اين اساس 
عوارض سنگ و كنسانتره مس از ۱۰ به ۵ درصد، عوارض 
سنگ و كنسانتره كروم از ۲۵ به ۱۰ درصد، عوارض سنگ 
و كنسانتره سرب و همچنين سنگ و كنسانتره روي از ۲۰ 

به ۱۲ درصد كاهش يافت. او ادامه داد: به طور كلي فعاالن 
حوزه معدن معتقدند دولت نبايد در روند قيمت گذاري 
محصوالت معدني دخالت كند، از سويي در حين تعيين 
ميزان عوارض براي صادرات محصوالت معدني بايد طبق 
قانون از مش��ورت هاي بخش خصوصي استفاده كرده و 
از س��ويي طبق تعريفي كه در قانون از مواد خام معدني 
آمده نبايد آهن اسفنجي، گندله و كنسانتره آهن را ماده 
خام تلق��ي كند و از صادرات آنها عوارض بگيرد. حس��ن 
حسينقلي، رييس اتحاديه صادركنندگان سرب و روي 
ايران معضل جدي صنايع معدني امروز در ايران را تعيين 
عوارض صادراتي براي مواد معدني دانست و تصريح كرد: 
بخش خصوصي معتقد است اگر صادراتي قرار است اتفاق 
افتد بايد درباره كاالهايي باشد كه در داخل مصرف ندارند يا 
مازاد بر مصرف هستند و از طرفي در صادرات بايد از كاالي 
با ارزش افزوده باال استفاده كرد. اين فعال اقتصادي با انتقاد 
از مشورت نكردن مسووالن و تصميم سازان حوزه معدن 
با فعاالن بخش خصوصي تاكي��د كرد: عوارض صادراتي 
براي كاالهاي معدني بدون نظرخواهي از فعاالن اين حوزه 
تعيين شده اس��ت هرچند به طور كلي بخش خصوصي 
همواره مخالفت خود را با تعيين عوارض براي صادرات و 
دخالت دولت در امور بازار اعالم كرده است. طبق گفته هاي 
اين فعال اقتصادي براي سال ۱۴۰۰ نيز هيچ آيين نامه و 
بخشنامه اي براي دريافت و ميزان ارقام عوارض تاكنون 
صادر نشده اس��ت؛ اما همچنان عوارض از سوي گمرك 
دريافت مي شود. در اين رابطه جباري، نماينده اتاق سنندج 
و محمدحسين حيدري، عضو كميسيون معدن و صنايع 
معدني اتاق ايران نيز انتقادهاي خود را نسبت به وضعيت 
موجود در تعيين عوارض صادراتي مطرح كردند. پس از 

تشريح مشكالت و موانع ناشي از تعيين عوارض صادراتي 
محصوالت معدني، حاجي حيدري، معاون مديركل امور 
معادن و صنايع معدن��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موضوع عوارض صادراتي را بسيار پيچيده توصيف كرد و 
گفت: سال هاست كه در اين رابطه بحث هاي انتقادي وجود 
دارد البته بايد توجه داش��ت كه در بخش فلزات با تعيين 
عوارض، پيشرفت هاي خوبي از نظر تقويت سرمايه گذاري 
داخلي و افزايش س��طح ارزش افزوده تجربه كرديم. او با 
تاكيد بر اين مطلب كه برنامه ريزي درباره عوارض با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت كه اين كار همواره با نظر 
تشكل ها اتفاق مي افتد، گفت: وزارت خانه پيشنهادهاي 
خود را مردادماه براي هيات دولت فرس��تاده اس��ت؛ اما 
درباره آن ابالغيه اي دريافت نكرد. حاجي حيدري كليه 
پيشنهادهاي عوارضي كه براي هيات دولت ارسال شده را 
به جز مگنت كه افزايشي بوده، كاهشي عنوان كرد و افزود: 
در اين رابطه با تشكل ها جلسه داشتيم، اما همگي در كل 
مخالف وضع عوارض هستند. درباره سنگ هاي ساختماني 
هم اينكه گفته مي شود طبق توافق قرار بوده عوارض گرفته 
نشود مربوط به گذشته بوده و چون دولت تغيير كرده بايد 
مجدد درباره آن تصميم گيري كنيم. س��ميه پارويي، از 
دفتر صنعت و معدن و بازرگاني سازمان برنامه و بودجه در 
واكنش به اظهارات نماينده وزارت صنعت معدن و تجارت 
خاطرنشان كرد: اين وزارت خانه بايد نامه نگاري مربوطه را با 
دبيرخانه شوراي اقتصاد انجام مي داد و نه هيات دولت. طبق 
قانون شوراي اقتصاد موظف به پيگيري اين موضوع است. 
محمدحسين شرافت، معاون فني سازمان نظام مهندسي 
معدن ايران روش هاي استخراج از معادن در كشور را مشابه 
ساير كشورها دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر استفاده 

از ماشين آالت فرسوده مشكل جدي است و روي كيفيت 
كاالي استخراج شده اثر دارد. اين ماشين آالت را بايد با ارز 
خريداري كرد بنابراين در داخل گران تر از ساير كشورها 
تمام مي شود و اينگونه بهاي تمام شده محصول در ايران 
نسبت به ديگر كشورها افزايش مي يابد و اين صنعت را 
غيررقابتي مي كند. او مخالفت خود را با قيمت گذاري 
دس��توري اعالم كرد و يادآور ش��د: راهي جز پذيرش 
مكانيزم بازار نداريم. اگر قرار است حمايتي صورت بگيرد 
نبايد از جيب معدن براي ساير حلقه هاي زنجيره خرج 
كرد. امين قاسم پور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، 
درباره بخشنامه مربوط به عوارض صادرات محصوالت 
معدني براي سال ۱۴۰۰ كه هنوز تدوين و ابالغ نشده 
اس��ت، گفت: با توجه به گذشت چندين ماه از ابتداي 
س��ال، وقتي مصوبه اي ناظر به تاريخ باشد و ناگهاني 
صادر شده و فردي را دچار مضيقه كند و لطمه اي وارد 

كند جايز نيست و وجهات حقوقي ندارد.
در نهايت قرار شد دبيرخانه كميته حمايت از كسب وكار 
به صورت مكتوب از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت 
درخواست كند تا پشتوانه كارشناسي و فرمول تعيين 
عوارض صادراتي براي محصوالت معدني را در اختيار 
دبيرخانه قرار دهد. همچنين فرصت يك ماهه اي هم 
منظور شود تا پيشنهادهاي وزارت خانه درباره عوارض 
صادراتي پس از دريافت نظرات تشكل ها تكميل و در 
اختيار شوراي اقتصاد قرار گيرد.  تشكل ها با توجه به 
ش��ناختي كه از بازار دارند پيشنهادهاي خود را اعالم 
كنند و در ازاي آن بگويند تا چه حد مي توانند س��طح 
ص��ادرات خ��ود را افزايش دهن��د. وزارت صنعت هم 

همراهي كند تا پيشنهادها كارشناسي اعالم شود.
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خبرروز

۱۳۵ فوتي و ۷۹۴۸ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۷هزار و ۹۴۸ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناس��ايي شدند و ۱۳۵ بيمار نيز جان خود را از دست 
دادند. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و ۹۴۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۴۳۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۲ هزار و ۴۰۸ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۲۷ هزار و ۶۸۶ نفر رس��يد. سه هزار و ۶۱۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۳ شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۰ 

شهر در وضعيت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ايسنا|
 درحالي حدود ۲۰ سال پيش نخستين 
زمزمه هاي پيش��نهاد تش��كيل وزارت 
»خانواده« از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
به گوش رسيد كه به نظر مي رسد اين فرصت بيست 
ساله براي كارشناسي عميق بر روي اين موضوع كافي 
نبوده و اكنون پس از گذشت دو دهه از اين زمزمه ها، 
اگرچه طرح تشكيل »وزارت امور اجتماعي، خانواده و 
جوانان« در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شده 
ولي »اما و اگر«هاي ۲۰ ساله تشكيل اين وزارتخانه 
هنوز به قوت خود باقي است. باالخره پس از مدت ها 
كه كارشناسان بر تاسيس وزارتخانه اي براي رسيدگي 
به تمام امور مربوط به خانواده تاكيد داشتند، چندي 
پيش طرح تشكيل »وزارت امور اجتماعي، خانواده 
و جوانان« در مجلس ش��وراي اسالمي اعالم وصول 
ش��د. در اين مي��ان گويا فرصت ۲۰ س��اله براي كار 
كارشناسي دقيق بر روي تشكيل اين وزارتخانه كافي 
نبوده؛ چراكه درحالي طرِح اخير اعالم وصول شده در 
مجلس شوراي اسالمي در پي ادغام معاونت امور زنان 
و خانواده با س��ازمان بهزيستي، معاونت امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان و س��ازمان اجتماعي وزارت 
كشور است كه مي توان گفت عمال دغدغه ها و مسائل 
زنان و خانواده زير بار س��نگين مسووليت سه نهاد و 
سازمان ديگر باالخص بهزيستي � با وجود رسيدگي به 
معتادان، آسيب ديگان اجتماعي، متكديان، معلوالن، 

سالمندان و ... � له خواهد شد و دور از انتظار نيست.

    طرح مطرح شده با اهداف
 تشكيل وزارتخانه همخواني ندارد

دكتر س��يد كاظم فروتن، رييس كلينيك سالمت 
خانواده دانشگاه شاهد و فعال حوزه خانواده، با بيان 
اينكه طرح تشكيل وزارت امور اجتماعي، خانواده و 
جوانان درصدد ادغام چهار دس��تگاه شامل سازمان 
بهزيستي، معاونت جوانان وزارت ورزش، معاونت زنان 
و خانواده رياست جمهوري و سازمان اجتماعي وزارت 
كشور است، به ايسنا گفت: در اين طرح قيد شده كه 
به دليل اهميت بحث خانواده بايد وزارتخانه اي براي 
خانواده تشكيل شود و از مقابله با آسيب هايي نظير 
حاشيه نشيني، س��رقت، تكدي گري، كاهش نرخ 

جمعيت و باروري و ازدواج نام برده است.
اين هيات علمي دانش��گاه ادام��ه داد: نمايندگان 
ارايه كننده در دالي��ل توجيهي اين طرح آورده اند 
كه ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني 
كار اشتباهي بوده اس��ت چراكه اين دو سازمان با 
يكديگر سنخيتي نداش��ته و اكنون با اين طرح در 
پي اصالح اين اشكال هستند. حال آنكه تا زماني كه 
به خانواده و جمعيت به عنوان معضلي كشوري نگاه 
نكنيم و درك و شناخت صحيحي ازموضوع خانواده 
نداشته باشيم، دچار مشكل خواهيم بود. براي نگاه 
كلي به مساله كشوري بايد متوجه اجزاي آن باشيم 
و ارتباط آن با ديگر اعضاء را بدانيم. اكنون نيز طرح 
مطرح شده با اهداف تش��كيل وزارتخانه براي رفع 

مشكالت خانواده همخواني ندارد.

    ادغام بهزيستي در سه نهاد ديگر
 كار اشتباهي است

او با انتقاد از ادغام س��ازمان بهزيستي با معاونت جوانان، 
معاونت زنان و خانواده و سازمان اجتماعي وزارت كشور 
در اين طرح، گفت: تش��كيل وزارتخانه اي براي تشكيل 
و اس��تحكام خانواده هيچ ارتباطي به سازمان بهزيستي 
ندارد. بهزيستي ساختار مش��خصي زيرنظر وزارت رفاه 
دارد و اين ادغام كار اشتباهي است و حتي اگر سنخيتي 
هم در برخي وظايف آنها مش��اهده ش��ود، مانند چنين 
تشابهي در بس��ياري وزارتخانه هاي ديگر نيز وجود دارد 
و تنها معطوف به س��ازمان بهزيستي نمي شود. يقينا در 
صورت ادغام سازمان بهزيستي با ساير دستگاه هاي نام 
برده شده براي تشكيل وزارت خانواده، توجه به مباحث 
مهم خانواده و جوانان فراموش خواهد ش��د چراكه رفع 
مشكالت سالمندان، افراد معتاد و بي سرپرست و معلولين 
آنقدر انرژي و توان وزارتخانه را به خود اختصاص خواهد 
داد كه ناخودآگاه نمي تواند به مباحث خانواده و جوانان 
بپردازد. فروتن با بيان اينك��ه اولويت برنامه ريزي هاي 
كشور در حال حاضر بايد به مباحث اقتصادي، خانواده و 
جمعيت معطوف شود، تصريح كرد: نبايد به دو موضوع 
بسيار مهم و اضطراري فعلي كه همان جمعيت و خانواده 
و جوانان است تشكيالت ديگري اضافه كنيم چراكه با 
چنين اقدامي همين توان ضعيف فعلي آنها نيز متوقف 
مي ش��ود. اين فعال خانواده افزود: م��ا در حال حاضر با 
كاهش ازدواج، افزايش س��ن ازدواج، كاهش استحكام 
خان��واده، افزايش طالق و از هم��ه خطرناك تر كاهش 
رشد جمعيت مواجهيم. وقتي به آمارها مراجعه مي كنيم 

بيشتر متوجه اهميت و حساسيت موضوع مي شويم.

    افزايش نسبت طالق به ازدواج
او تصريح كرد: گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه 
نسبت طالق به ازدواج طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از 
۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزايش داشته است. در سال ۱۳۹۰ تعداد 
۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر ازدواج ثبت شده داشته ايم در حالي 
كه در سال ۱۳۹۹ اين رقم به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر كاهش 
يافته است. براين اساس، ازدواج در ايران در فاصله ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۹، بيش از ۳۶ درصد كاهش يافته است. همچنين 
در رابطه با وضعيت طالق در كش��ور آمار حاكي از آن 
است كه ميزان طالق در ايران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ 
حدود ۲۸ درصد افزايش داشته است. به عبارتي از ۱۴۲ 
هزار و ۸۴۱ نفر طالق ثبت شده در سال ۱۳۹۰ به ۱۸۳ 

هزار و ۱۹۳ نفر در سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است.

     شاخص هاي جمعيتي كشور 
در وضعيت هشدار

فروتن در مورد وضعيت جمعيت در كشور نيز اظهار كرد: 
تمام شاخص هاي جمعيتي كش��ور در وضعيت هشدار 
قرار دارد و ركوردهاي نگران كننده اي در اين رابطه ثبت 

شده است به طوري كه نرخ رشد جمعيتي ايران حدود ۰.۶ 
درصد است و پيش بيني مي ش��ود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال 
آينده، نرخ رشد جمعيت صفر درصد و سپس نرخ رشد 
منفي جمعيت را ثبت كنيم. در سال ۱۳۹۴ يك ميليون و 
۵۷۰ هزار تولد ثبت شده داشته ايم در حالي كه اين ميزان 
در س��ال ۱۳۹۹ به حدود يك ميليون تولد رسيده است 
كه با كاهش عدد ۵۵۰ هزار تولد مواجه بوده ايم. وقتي ما 
نيروي جوان در كشور نداشته باشيم، طبيعتا نيروي كار 
كاهش پيدا مي كند و آنوقت ما نيازمند نيروي كار خارجي 
خواهيم شد؛ توليد ناخالص ملي نيز كاهش و وابستگي ما 
به واردات افزايش مي يابد و در نتيجه خروج ارز از كش��ور 
رشد بي سابقه اي خواهد يافت و كشور با تهديدهاي جدي 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي مواجه خواهد شد.

    با ادغام بهزيستي به بهانه توجه به خانواده 
و جوانان به شدت مخالفيم

رييس كلينيك س��المت خانواده دانشگاه شاهد، ادامه 
داد: به علت عدم آينده نگري و نداش��تن برنامه و متولي 
خاص در دو حوزه خانواده و جمعيت، به حد كافي زمان 
را از دس��ت داده ايم و نبايد تجربه ناموفق ادغام سازمان 
تربيت بدني و سازمان ملي جوانان را به نوعي ديگر مجددا 
تجربه كنيم. اگر صاحبان امر درصددند سازمان بهزيستي 
تبديل به وزارتخانه شود چرا مي خواهند خانواده و جوانان 
را فداي آن كنند؟، اگر نسبت به سالمندي كشور و ارايه 
خدمات تخصصي به آنها نگران اند و مي خواهند بهزيستي 
را از زيرنظر وزارت رفاه خارج كنند، سنخيت بهزيستي به 
وزارت بهداشت بسيار نزديك تر است. با اين طرح قطعا نه 
خانواده و نه جمعيت و نه جوانان وضع بهتري پيدا نخواهند 
كرد و ما به ش��دت با ادغام سازمان بهزيستي براي ايجاد 

وزارتخانه اي به بهانه توجه به خانواده و جوانان مخالفيم.

    بايد نگاه »سيستمي« به خانواده داشت
اين هيات علمي دانش��گاه با بيان اينك��ه بايد به موضوع 

خانواده نگاه سيستمي داش��ت، تصريح كرد: در اين نوع 
نگاه ب��ه موضوعاتي اعم از كودك، نوج��وان، جوان زن و 
خانواده به صورت ي��ك مجموعه مرتبط با هم پرداخته 
مي شود. ما بايد تشكيل، تحكيم، توسعه و تعالي خانواده 
را مد نظر قرار دهيم و نگاه كامل و جامعي به آن داش��ته 
باشيم. متاسفانه اكنون حلقه هاي مربوط به نهاد خانواده 
جداي از هم و به صورت جزيره هايي بي ارتباط با يكديگر 
در برنامه ريزي ها و سياس��ت گذاري ها مورد توجه قرار 
مي گيرند. براي كودكان سازمان تعليم و تربيت كودك 
و براي نوجوانان كانون پرورش فكري را تحت نظر وزارت 
آموزش و پرورش ايجاد كرده ايم، جوانان را زيرنظر معاونت 
جوانان وزارت ورزش ق��رار داده ايم و براي زنان و خانواده 
هم معاونت زن��ان و خانواده زيرنظر رييس جمهور ايجاد 
كرده ايم؛ براي همين است با گذشت بيش از چهار دهه از 
انقالب هنوز نتوانسته ايم حركتي مثبت و روبه جلو داشته 
باشيم. بهتر است به جاي بهزيس��تي، سازمان تعليم و 
تربيت كودك با ساير نهادها ادغام و يك وزارتخانه تشكيل 
دهند. اين فعال حوزه خانواده همچنين درباره چرايي لزوم 
تشكيل وزارتخانه اي براي خانواده و با اشاره به نقش ستادي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي فرهنگي اجتماعي 
زنان و س��تاد ملي زن و خانواده، گفت: نهادهاي مردمي 
و قوه مجريه دو حلقه مهم اجرايي كش��ور هستند. ما در 
برنامه ريزي اجرايي حوزه خانواده و جمعيت دچار مشكل 
هستيم چراكه به اندازه كافي قوانين باالدستي در مورد اين 
دو موضوع داريم اما اين قوانين بستر اجرايي مناسب ندارند 
و تا زماني كه براي اجراي قوانين بستر اجرايي نظير وزارت 
خانواده را ايجاد نكنيم، نمي توانيم معضالت اين حوزه را 
رفع كنيم. دكتر فروتن تاكيد كرد: ما اگر بخواهيم در حيطه 
خانواده و جمعيت در كشور موفق باشيم چاره اي نداريم 
كه براي تشكيالتي جامع برنامه ريزي كنيم، تشكيالتي كه 
چهار حلقه قوي و مرتبط با هم داشته باشد؛ يك حلقه  براي 
سياست گذاري كه شامل شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده و ستاد ملي زن 

و خانواده است؛ يك حلقه مردمي قوي، يك حلقه در قوه 
مجريه به عنوان متولي اجرايي كه همان وزارت خانواده 
است و يك حلقه قوي نيز به صورت كميسيون تخصصي 
خانواده بايد در قوه مقننه تشكيل شود تا شاهد استحكام 

خانواده ها و رشد جمعيت در كشور باشيم.

      ولي مراد: طرح تشكيل چنين وزارتخانه اي 
از اساس حرف ناصحيحي است

 ت��وران ولي مراد، فعال حوزه زنان و خانواده نيز در اين 
راستا با بيان اينكه مسائل حوزه زنان و خانواده مسائلي 
بين بخشي اس��ت و نمي توان آنها را معطوف به يك 
وزارتخانه دانست، با اشاره به طرح اعالم وصول شده در 
مجلس مبني بر تشكيل وزارت امور اجتماعي، خانواده 
و جوانان به ايسنا گفت: اسم وزارتخانه اي كه در اين طرح 
آمده هيچ ربطي به زنان ندارد و در اين ميان مسائل زنان 
به طور كامل به دست فراموشي سپرده مي شود و طرح 
تشكيل چنين وزارتخانه اي از اساس حرف نا صحيحي 
است. ماموريت  ارگان هايي كه اين طرح سعي در ادغام 

آنها دارد، در يك وزارتخانه واحد قابل جمع نيست

    حذف مسائل زنان و خانواده با اين ادغام
وي با بيان اينكه جوانان، خانواده و امور اجتماعي هر كدام 
داراي مس��ائل و مشكالت خاص خود هستند و از اين رو 
نمي توان ب��ا ادغام اين ارگان ها تمام مس��ائل را در قالب 
يك وزارتخانه رصد و بررس��ي كرد، درباره تحت الشعاع 
قرار گرفتن مسائل زنان با تشكيل چنين وزارتخانه اي و 
به حاشيه رفتن مسائل زنان ادامه داد: عليرغم اينكه عمال 
تاكنون با ساختار فعلي معاونت امور زنان و خانواده، مسائل 
مربوط به زنان و خانواده به درستي در اين معاونت پيگيري 
نشده  است؛ اما با اين وجود ادغام اين معاونت با ارگان هاي 
ديگر عمال منجر به حذف مسائل زنان و خانواده مي شود 
چراكه ماموريت  ارگان هايي كه اين طرح سعي در ادغام 
آنها دارد در يك وزارتخانه واحد قابل جمع نيس��ت. اين 
جامعه شناس به لزوم چابك سازي دولت نيز اشاره كرد و 
افزود: از سوي ديگر تاكنون گرفتار دولت فربه اي بوده ايم 
و با تشكل چنين وزارتخانه اي نيز دولت بزرگ و بزرگ تر 
مي شود. اين در حالي است كه دولت فربه نمي تواند از پس 
ماموريت هاي خود برآيد و تا حد امكان بايد با چابك سازي، 

دولت را كوچك و اقداماتشش را برون سپاري كرد.

    مسائل زنان و خانواده بين بخشي است
ولي مراد با بيان اينكه مسائل و مشكالت حوزه زنان 
و خانواده تاكنون بر روي زمين مانده و تشكيل چنين 
وزارتخانه اي با ادغام چند ارگان شرايط را بدتر مي كند، 
تاكيد كرد: مسائل زنان و خانواده بين بخشي است و از 
اين رو است كه معاونت امور زنان و خانواده زير مجموعه 
نهاد رياس��ت جمهوري اس��ت و يك نهاد س��تادي 
محس��وب مي ش��ود. امور زنان به تمام وزارتخانه ها 

مربوط اس��ت و نمي توان آن را تنها به يك وزارتخانه 
سپرد چراكه اينگونه ساير وزارتخانه ها خود را مكلف به 
ورود به مسائل حوزه زنان و خانواده در وزارتخانه خود 
نخواهند دانست. معاونت زنان و خانوده موظف است بر 
اساس اسناد باالدستي و سند چشم انداز و برنامه هاي 
توسعه، مسائل و مشكالت حوزه زنان و خانواده را در 
وزارتخانه ه��اي ديگر رصد و شناس��ايي كرده و براي 
حل همان مس��ائل طرح ها و برنامه هايي را پيشنهاد 
دهد. اين مهم كار يك وزارتخانه نيس��ت و اينگونه 
نيس��ت كه تنها يك وزارتخانه بخواهد مسائل زنان 
را در كشور حل و فصل كند. اين فعال حوزه خانواه 
و زنان معتقد اس��ت كه اگرچه برخي از دستگاه ها 
نظير دستگاه هايي كه طرح مذكور در پي ادغام آنها 
با يكديگر است؛ نيازمند بازنگري و بازتعريف باشند 
اما ادغام آنها با يكديگر و تشكيل يك وزارتخانه واحد 
براي رسيدگي به تمام امور، كار صحيحي نيست چر 
اكه اينگونه يك مس��اله تبديل به موضوع اصلي آن 
وزارتخانه مي شود و ساير مسائل روي زمين مي ماند. 
همچنين در اين ميان آنچه كه بالطبع بيش از باقي 

مسائل محو خواهد شد، مساله زنان است.

    لزوم نظارت مجلس و قوه قضاييه
بر عملكرد معاونت امور زنان در اين سال ها

وي ادامه داد: به طور كلي در وزارتخانه پيش��نهادي، 
مساله زنان به حاشيه رفته و مسائل زنان در بين ساير 
ماموريت هاي اين وزارتخانه گم خواهد شد. مشكل 
ما در تمام اين س��ال ها كه مس��ائل زنان روي زمين 
مانده بود عدم نظارت مجلس و قوه قضاييه بر عملكرد 
معاونت امور زنان و خانواده است. اگر نظارت مجلس 
و قوه قضاييه بر عملكرد معاونت امور زنان و خانواده 
قوي مي بود اكنون در شرايط فعلي قرار نداشتيم. علت 
روي زمين ماندن امور در ح��وزه زنان و خانواده اين 
است كه دستگاه مربوطه در مسيري كه موظف بوده 
كار نكرده و وارد مس��ير ديگري شده است و در عين 
حال مجلس و قوه قضاييه نيز بر عملكرد اين دستگاه 
نظارت دقيقي نداشته اند. به گفته اين جامعه شناس، 
نخبگان و صاحب نظران بايد موتور پيشران رفع مسائل 
حوزه زنان و خانواده باش��ند و اين در حالي است كه 
سال هاست برخوردهاي سياسي آفت حوزه زنان شده 
است.ولي مراد در پايان سخنان خود به نقش رسانه ها 
و NGO ها در اصالح عملكرد نهادهاي مس��وول در 
حوزه زنان و خانواده نيز اشاره كرد و گفت: در اين راستا 
بايد رسانه ها فعال شوند. رسانه ها يا همراه دستگاه ها 
شده اند يا در تقابل با آنها كار سياسي كرده اند. نخبگان 
و صاحب نظران در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده 
خاموش اند، به آن معنا كه يا زير مجموعه دولت قرار 
گرفته اند يا در تقابل با آن كار سياس��ي مي كنند. در 
حال حاضر NGOها بازوي دولت در بيرون از دولت 
شده اند و از آن بودجه گرفته و براي آن كار مي كنند. 
اينها رويه هاي غلطي اس��ت. در واقع نخبگان فكري 
ما بايد نقش فعال��ي در امور مربوط به زنان و خانواده 
داشته باشند تا همه چيز به درستي شكل گيرد. اين 
برخوردهاي سياسي آفت حوزه زنان و خانواده است.

گزارش
طرح تشكيل »وزارت خانواده« و اما و اگرهاي ۲۰ ساله اش

بايد نگاه »سيستمي« به خانواده داشت

ادامهازصفحهاول

ضرورت مقابله با 
محدودسازي فضاي مجازي

تالش بي فايده دولت براي 
كنترل قيمت ها

 اين س��اختار حفظ ش��ود.در اين مرحله مشاركت 
رسانه ها در بازتاب ديدگاه هاي گوناگون موجود در 
كميسيون بسيار كليدي است، رسانه ها مي بايست، 
تصويري ش��فاف از آنچه كه در كميسيون جريان 
دارد، اراي��ه كنند تا م��ردم بدانند چ��ه ديدگاه ها و 
اظهارنظرهايي در كميسيون جريان دارد. متاسفانه 
برخي اف��راد و جريانات معتقدند حتي اگر اكثريت 
قريب به اتفاق مردم اي��ران با طرح صيانت مخالف 
باش��ند، باز هم چون در راس��تاي منافع سياسي و 
جناحي آنها است، بايد تصويب و عملياتي شود. در 
شرايط فعلي به نظر مي رسد، سه طيف و جريان اصلي 
در كميسيون ويژه طرح صيانت حضور دارند. از يك 
طرف اعضاي جبهه پايداري با ديدگاه هاي مشخص 
خود در كميسيون حاضر هستند. از سوي ديگر نيز 
اصولگرايان سنتي هستند كه بنا به داليلي با برخي 
گزاره ها در اين طرح مخالف هستند. دسته سوم اما 
نمايندگان ميانه رو، اصالح طلب و نمايندگان مستقل 
هستندكه تالش مي كنند در حكم شاهين ترازو عمل 
كنند و از شكاف ميان دو طيف اصولگرا به نفع منافع 

عمومي مردم استفاده كنند.

 چنين باال نمي رف��ت و با نمونه ه��اي خارجي 
رقابت نمي كردند. اين مدل در همه بازارها و در 
خصوص مجموعه قيمت ها ب��ه همين صورت 
محقق مي شود. يك  بار براي هميشه مسووالن 
ايراني بايد اين واقعيت را درك كنند كه راه حل 
مش��كالت در نظام تصميم س��ازي هاي كالن 
كشور است. بايد شر انحصار از سر اقتصاد ايران 
كم شود، رقابت در اقتصاد ايجاد شود. تحريم ها 
لغو شوند. توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي 
با جهان ش��كل بگيرد و... اينها مواردي هستند 
ك��ه دولت بايد به دنبال حل و فصل آنها باش��د، 
نه صدور بخشنامه هاي دستوري براي كسبه و 
توليد كنندگان و كشاورزان كه خود در هزار توي 

مشكالت مستمر گرفتار شده اند.

رويخطخبر

بيش از ۴۰ درصد ايرانيان پوكي استخوان دارند
 ريي��س س��يزدهمين هماي��ش بين الملل��ي غدد 
درون ريز و متابوليسم، گفت بيش از ۴۰ درصد ايرانيان 
پوكي اس��تخوان دارند كه در ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد 
منجر به شكس��تگي و بي حركتي مي شود. فريدون 
عزيزي افزود: پوكي استخوان به معني كاهش تراكم 
اس��تخوان اس��ت كه به دنبال آن قدرت و استحكام 
استخوان كم ش��ده و تحت اين شرايط استخوان در 
معرض آسيب و شكستگي قرار مي گيرد.  او اظهار كرد: 
پوكي استخوان معموال به تدريج پيشرفت مي كند و 
در ابتدا، هي��چ عالمتي از خود بروز نمي دهد تا وقتي 
كه شكستگي ايجاد ش��ود. اين بيماري مي تواند در 
هر اس��تخواني از بدن ايجاد شود و شكستگي ناشي 
از آن، دراس��تخوان هاي س��تون مهره ها، لگن و ران 
بيشتر ديده مي شود. عزيزي با بيان اينكه زنان بعد از 
يائسگي بيشتر در معرض ابتال به پوكي استخوان قرار 
مي گيرند، تصريح كرد: نداشتن تحرك بدني مناسب 
و كافي، كمبود مواد معدني مانند كلسيم، پروتئين و 
ويتامين دي و بيماري هايي مانند پركاري تيروئيد، 

ديابت در بروز پوكي اس��تخوان نق��ش دارند. رييس 
مركز غدد و متابوليسم كشور، ادامه داد: در رژيم هاي 
غذايي نامناس��ب اف��راد دچار كمبود م��واد معدني 
مي شوند و بدن اين كمبودها را از بافت هاي استخواني 
تامين مي كند و اين روند، در ط��ول زمان باعث فقر 
استخوان ها و در نتيجه پوكي استخوان خواهد شد. 
به گفته عزي��زي، ديابت از بيماري هاي قرن ۲۱ به 
ش��مار مي رود و اكنون ۱۱ درصد جمعيت كشور 
دچار ديابت بوده و به عبارتي ديگر در افراد باالي ۶۰ 

سال از سه نفر، ۲ نفر به اين بيماري مبتال هستند.

رويداد

با شيوع كرونا، مديريت درمان، تشخيص و پيشگيري 
از بيماري ايدز، جايگاه اصلي خودش را در دوسال اخير 
از دست داده است. عضو كميته كشوري مبارزه با ايدز 
ضمن بيان مطلب فوق گفت: همه گيري كرونا مسلما 
بر تمام ابعاد سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي از جمله 
بهداشت و درمان تمام كشورها تاثير گذاشته است. يكي 
از مشكالت عمده ما پس از كرونا اين است كه پزشكان 
همگي ذهنيت شان به سمت بيماري كرونا و مسائل 
مربوط به آن مي رود و گاهي بيماري هاي بسيار شايعي 
كه در س��طح جامعه وجود داشته و در حال حاضر نيز 
وجود دارد را فراموش مي كنند. مسعود مرداني افزود: 
براي مثال براس��اس آمارهاي منتشر شده، هيچگاه 
بيماري »سل« به اندازه دوسالي كه كرونا شيوع پيدا 
كرده است، افزايش پيدا نكرد به اين دليل كه پزشكان 
روش هاي غربالگري و كشف موارد جديد بيماري را يا 
فراموش كرده اند يا اينكه اهميتي براي آن قائل نشدند. 
اين منجر شده است كه سازمان جهاني بهداشت رسما 
اعالم كند كه هيچ وقت بيماري سل در اپيدمي كرونا 
به اندازه دو س��ال اخير افزايش پيدا نكرده است، زيرا 
پزشكان روش هاي غربالگري و كشف روش هاي جديد 
بيماري را يا فرام��وش كرده اند يا اينكه اصال اهميتي 
براي آن قائل نشده اند و اين منجر شده است كه رسما 
سازمان جهاني بهداشت اعالم كند بيماري سل در دو 
سال اخير نسبت به ده سال گذشته، بيشتر افزايش پيدا 
كرده است. برخي از گزارش هاي مقاالت علمي نشان 
داده است كه بعضي از بيماران تا آخرين لحظه اي كه اين 
بيماري را داشته اند، بيماري شان تشخيص داده نشده 
است، به اين دليل كه همه فكر مي كردند، ممكن است 
اين بيماري كرونا باشد. مرداني گفت: با شيوع كرونا، 
مديريت درمان، تشخيص و پيشگيري از بيماري ايدز، 
جايگاه اصلي خودش را در دوسال اخير از دست داده 
است. به طوري كه حتي در ايران جلسه هايي كه براي 
كميته كشوري مبارزه و كنترل بيماري ايدز داشته ايم، 
در دوسال اخير حتي يك جلسه از آن نيز تشكيل نشده 
است و اين نش��ان مي دهد كه آسيب پذيري كساني 
كه مبتال به اچ آي وي هس��تند، باالس��ت. او افزود: اما 
بارقه هايي از اميد نيز درمورد بيم��اران مبتال به ايدز 
وجود دارد، به اين دليل كه داروهايي كه ضد اچ آي وي 
هستند، اثر خوبي بر روي كرونا هم دارند. اگر خاطرتان 

باشد، اوائل اپيدمي كرونا از برخي داروهاي ضدايدز در 
بيماران كرونايي اس��تفاده مي كردند به اين دليل كه 
تصور مي كردند فرد مبتال به كرونا را درمان مي كند، اما 
االن متوجه شده اند كه اين داروها درمان صددرصدي 
نمي كنند، اما اثري محافظتي درمقابل اين بيماري دارد. 

    طرح جواني جمعيت
 كامال غيركارشناسي است

او با اشاره به مهم ترين مسائلي كه بايد در كنترل ايدز در 
ايران مدنظر قرار بگيرد، افزود: حتي داروهاي اچ آي وي، 
به وفور قبل از كرونا در دس��ترس نيس��ت. زماني كه 
سوزن مربوط به بيماران اچ آي وي به اشتباه در دست 
پرس��تاري فرو مي رود، براي چهار هفته به او داروي 
ضدايدز مي دهيم. اگر همين دارو هم االن در دسترس 
نباشد، ممكن است حتي پزشكان و پرستاران ما دچار 
بيماري اچ آي وي ش��وند. از طرفي داروها بايد سرآمد 
داروهاي موجود در دنيا باش��ند براي اينكه بتوانند به 

كنترل بيماري اچ آي وي در كشور كمك كنند. 
مرداني ادامه داد: دومين مس��اله آم��وزش روش هاي 
پيشگيري از اچ اي وي و عفونت هاي مقاربتي است. ثابت 
شده است كه در هر جامعه اي كه بيماري هاي مقاربتي 
افزايش پيدا كرد، پس از آن بيماري ايدز نيز افزايش پيدا 
مي كند. درح��ال حاضر نيز با توجه به محدوديت هايي 
كه براي اس��تفاده افراد از روش هاي پيش��گيري به كار 
مي برند كه فرزندآوري را تشويق كنند، تعداد زيادي به 

بيماران مقاربتي افزوده خواهد شد و منجر به موجي از 
بيماري اچ آي وي خواهد شد. مرداني در ارتباط با تاثير 
محدوديت هاي ايجاد ش��ده براي استفاده از روش هاي 
پيشگيري از بارداري در طرح جواني جمعيت و حمايت 
از خانواده و تاثير آن در افزايش ايدز گفت: مسلما نه فقط 
مي تواند بارداري هاي ناخواسته و بيماري هاي مقاربتي 
را افزايش دهد، بلكه مي تواند به افزايش موارد اچ آي وي 
نيز در كشور كمك كند. زماني كه روش هاي پيشگيري 
ممنوع ش��ود افراد به هرحال ديگر از آنها اس��تفاده اي 
نمي كنند و به بيماري هايي مانند ايدز دچار مي شود. اين 
مساله كوششي را كه سال ها براي نهادينه شدن اين مساله 
در كشور صورت گرفت كه يكي از روش هاي پيشگيري از 
بيماري هاي مقاربتي از جمله اچ آي وي استفاده از وسايل 
پيشگيري از بارداري است، خدشه دار مي كند و جوانان ما 
را به بيماري اچ آي وي بسيار آسيب پذير مي كند و بيماري 
اچ آي وي افزاي��ش پيدا مي كن��د. عضو كميته علمي 
كشوري ايدز گفت: استفاده از كاندوم يكي از سدهاي 
حفاظتي بسيار مهم براي جلوگيري از بيماري هاي 
س��وزاك، كالميديا و عفونت هاي منتقله از طريق 
روابط جنس��ي اس��ت و افراد زماني كه كاندوم را در 
دسترس نداشته باشند، ممكن است به اين بيماري 
مبتال شوند. اين طرح كامال غيركارشناسي است و به 
نظر مي آيد حتي با تاييد شوراي نگهبان دوباره بايد 
پس گرفته شود و بر روي آن كار شود. چند متخصص 

اطفال و ژنتيك برروي اين طرح كار كرده اند؟!

بروز موج بيماري ايدز با محدوديت ارايه خدمات پيشگيري از بارداري كدام استان ها باراني مي شوند؟
طبق اعالم س��ازمان هواشناسي طي س��ه روز آينده 
براي اغلب مناطق كشور بارش باران پيش بيني شده 
است. امروزپنجشنبه )۲۰ آبان ماه( با گذر امواج تراز 
مياني ش��دت بارش در استان هاي س��احلي درياي 
خزر افزايش خواهد يافت همچنين در بخش هايي از 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، كردستان، 
كرمانشاه، زنجان، همدان، مركزي، قزوين، لرستان، 
ايالم، خوزس��تان و ارتفاعات البرز بارش باران و وزش 
باد شديد موقت پيش بيني مي شود.  روز جمعه )۲۱ 
آبان ماه( فعاليت س��امانه بارش��ي در نواحي غرب و 
جنوب غرب كشور تشديد خواهد شد و عالوه بر اين 
در بخش هايي از كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياري، غرب اصفهان و ش��مال بوشهر گسترش 
خواه��د يافت همچنين در اي��ن روز براي دامنه هاي 
جنوبي البرز در اس��تان هاي البرز، تهران و س��منان 
بارش باران و گاهي وزش باد پيش بيني مي شود. روز 
شنبه )۲۲ آبان ماه( به تدريج با گذر شرق سوي سامانه 
در بخش هايي از سمنان، خراسان شمالي و خراسان 

رضوي بارش پراكنده انتظار مي رود. بعدازظهر يكشنبه 
)۲۳ آبان م��اه( با گذر امواج كم دامن��ه تراز مياني در 
ارتفاع��ات زاگرس ابرناكي و بارش خفيف باران دور از 
انتظار نيست. طي روزهاي پنجشنبه و جمعه )۲۰ و 
۲۱ آبان ماه( براي نواحي شمال غرب و استان هاي 
ساحلي درياي خزر كاهش محسوس دما بين ۸ تا 
۱۲ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود همچنين 
در اين مدت بارش در مناطق كوهستاني و سردسير 
به ش��كل بارش ب��رف و در نواحي جن��وب غرب 

به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود.
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