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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2245  Wed. Jun 22. 2022  چهار شنبه   اول تير 1401   22 ذي القعده 1443  سال نهم  شماره 2245  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
15497000

شاخص بورس
1539632

يادداشت- 1

همكاري مشترك خودرويي
چن��د س��ال قب��ل در جريان 
ديدارهاي مشترك قطعه سازان 
ايران و تركيه، ب��راي اولين بار 
طرح توليد يك خودرو مشترك 
با محوري��ت اين دو كش��ور و 
روسيه مطرح ش��د كه ما نيز از 
آن اس��تقبال كرديم. طرحي 
كه توافق ابتدايي بر س��ر آن در 
جريان سفر اخير رييس سازمان توسعه تجارت به روسيه 

نهايي شده، در واقع دنباله همين صحبت هاست.
ما اين طرح را چه به آقاي روحاني و چه به آقاي رييسي 
ارايه كرده بوديم و در جريان صحبت هاي اخير با سازمان 
توسعه تجارت نيز پيگيري آن در دستور كار قرار گرفت 
كه در مذاكرات اين س��ازمان با مقامات روسي به توافق 
ابتدايي منجر شد. البته اين موضوع فعال در سطح توافق 
اوليه اس��ت و بايد در آينده گام ه��اي نهايي تر براي آن 
برداشته شود. بر اساس طرح اوليه، با توجه به ظرفيتي 
كه در ميان قطعه سازان سه كشور وجود دارد، طرح اين 
طور پيگيري خواهد شد كه مسووليت تامين قطعات و 
تجهيزات اين خودرو ميان سه كشور تقسيم شود. براي 
مثال قطعه س��ازان ايراني موتور خودرو را تامين كنند، 
قطعه سازان تركيه قطعات داخلي را تامين كنند و روس ها 
نيز بدنه را بسازند. البته اينها در حد مثال است و تا طرح 
به گام نهايي نرسد، نمي توان اين تقسيم بندي را به طور 

كامل تشريح كرد.
آنچه كه در اين طرح اهميت فراواني دارد، بحث تقسيم كار و 
اشتراك منافع است. با توجه به تجهيزات مونتاژي كه در سه 
كشور وجود دارد، امكان آن را داريم كه قطعات براي توليد 
نهايي به ميزان مقرر شده در توافق برسانيم و اين قطعات به 
شكل تهاتري ميان سه كشور جابه جا شود. يعني بنا نيست 
در اين چارچوب خريد و فروش نقدي داشته باشيم، بلكه سه 
طرف با تامين قطعات سهم خود، خودرو را در كشورهايشان 
توليد خواهند كرد. بناست كه خط توليد اين خودرو در هر 
سه كشور فعال شود. اگر براي مثال توافق براي توليد ۳۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در سال باشد و بنا شود كه هر كشور ۱۰۰ 
ادامه در صفحه 3 هزار دستگاه از آن را...  

محمدرضا نجفي منش

در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تحليل شد

انتقاد از مداخالت دولت در اقتصاد 

يادداشت-4يادداشت-2

يادداشت-6 يادداشت-5

 سردرگمي وزارت نيرو
با نام جهاد آبرساني

 بانك مركزي 
زيرفروشي مي كند

از سياست هاي تشويقي تا قوانين سلبي جاي خالي شركاي اجتماعي در طرح تحول اقتصادي دولت 

از  يك��ي  همچن��ان  آب، 
محدوديت ه��اي اصل��ي دوام 
زيس��ت در كش��ور ما به شمار 
م��ي رود و ض��روري اس��ت تا 
سياست هاي آبي كشور با دقت 
كافي انتخاب و اجرا ش��وند. به 
نظر مي رسد كه وزارت نيروي 
دولت س��يزدهم، دچار نوعي 
سردرگمي و ناتواني در اولويت بندي مسائل حوزه آب در 
كشور شده است و اين سردرگمي باعث تشديد مسائل و 
تنش هاي آبي در كشور شده و همچنان باعث واردشدن 
آسيبهاي جدي به بخش خصوصي صنعت آب در كشور 
خواهد شد.  نمي توان منكر اين شد كه دولت سيزدهم با 
حجم عظيمي از كارهاي نك��رده، دولت را تحويل گرفته 
اس��ت، در حوزه منابع آب��ي، عالوه بر مديري��ت روزمره 
دولت هاي گذش��ته، موضوع كم آبي و كاهش ميزان آب 
حاصل از باران در س��ال هاي اخير، باعث تشديد وضعيت 
شده است ولي به نظر مي رسد كه وزارت نيرو علي رغم اين 
زمينه هاي تشديد كننده در انتخاب مسير درست نيز دچار 
اشكال و ناتواني در تصميم شده است.  اولويت اصلي يك 
سال گذش��ته وزارت نيرو طرحي با عنوان جهاد آبرساني 
به روستاها بوده اس��ت كه قرار دادن اين طرح در اولويت، 
از جهات مختلفي دچار اش��كال بوده و به نظر مي رس��د 
كه وزير ني��رو چنانچه يك بازبيني س��ريع در اولويت ها 
ننماي��د، در ماه هاي آتي با تنش ه��اي جديد عمومي در 
اين حوزه مواجه خواهيم ش��د.  چالش اصلي كه طي يك 
سال گذش��ته از س��وي وزارت نيرو مورد بي توجهي قرار 
گرفته اس��ت، موضوع اقدام سريع براي افزودن منابع آبي 
به حوزه هاي پرتنش مي باشد. ما اكنون در حوزه شهرهاي 
بزرگ به خصوص شهرهاي فالت مركزي ايران، عالوه بر 
كيفيت نامناسب، از لحاظ امكان تامين آب دچار مشكل 
شده ايم. در همين حال و علي رغم تاكيد رييس جمهور و 
سازمان برنامه بر تكميل پروژه هاي نيمه تمام، وزارت نيرو 
دچار اولويتبندي اشتباه شده و اهتمامي براي تكميل اين 
پروژه ها نداشته است و مشغول جهاد آبرساني به روستاها 
شده است. پروژه هاي نيمه تمام كه عالوه بر فرسوده كردن 
نظام فني اجرايي، باعث اتالف و استهالك هزاران ميليارد 
سرمايه ملي در زير آفتاب در گوشه و كنار كشور شده است. 
از اين رو به نظر مي رسد كه وزارت نيرو در زمان باقيمانده 
بايد همراستا با سياست هاي دولت بتواند در مسير تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام گام بردارد.  چالش دوم اينكه موضوع 
جهاد آبرساني، حل كننده مسائل زيست روستايي ما نيز 
نبوده است، در اسناد باالدستي موضوع حفظ مدل زيست 
روستايي براي ارتقاي رفاه در كشور مورد تاكيد واقع شده 
و از بي توجهي به حفظ روستاها به معناي موج مهاجرت 
جديد و گسترش حاشيه نش��يني شهرها ياد شده است. 
حفظ زيست روستايي، مستلزم احياي اقتصاد روستا بوده 
و اقتصاد روستا در گرو كشاورزي و دامداري است، اگرچه 
ادامه در صفحه 3 كشاورزي و دامداري در...  

س��ازوكار بازار متش��كل ارزي 
همانن��د س��امانه نيماس��ت؛ 
بنابراين عرض��ه ارز در اين بازار و 
شوآف هاي اين چنيني كمكي 
به دغدغه هاي موجود نمي كند. 
يكي از مش��كالت اصل��ي ارزي 
مربوط به سياست هاي كنترلي 
و اصطالح��ا زيرفروش��ي بانك 
مركزي است؛ به بيان ديگر بانك مركزي سعي در پايين نگه 
داش��تن قيمت ها دارد كه اين مساله باعث غيرواقعي شدن 

نرخ ها و در نهايت صدمه به شاكله اقتصاد كشور مي شود. 
اگر اقداماتي همچون زيرفروش��ي ش��كل نگي��رد و فارغ از 
شوآف هاي رسانه اي اقدامي جدي انجام بشود، شركت هاي 
بورسي بسيار منتفع مي شوند و اين مساله مي تواند موجب 
افزايش دسترسي به منابع و افزايش سودسازي صنايع بشود 
اما متاسفانه تاكنون اقدام جدي به منظور ايجاد اصالحات 
ساختاري الزم در بخش هاي مختلف اقتصادي ديده نشده 
و دس��تورالعمل هاي متناقض بس��ياري در سياست هاي 
دولت وجود دارد؛ دولت بايد پيش از هر اقدامي با ايجاد ثبات 
رويه، اعتماد را به بازارهاي مالي بازگرداند. متاسفانه در بيان 
گفته مي شود كه سامانه نيما بر اساس نرخ توافقي و عرضه و 
تقاضا تعيين مي شود اما در عمل بانك مركزي با عرضه هاي 
خود اجازه رشد آن بيش از يك حد مشخصي را نمي دهد و 
مي توان آن را به نوعي يك نرخ دستوري دانست. تصميمات 
خلق الس��اعه، ابهام در نرخ ها و... از جمله ايرادات ساختاري 
محسوب مي شوند كه س��يگنال منفي را به سرمايه گذاران 
مخابره مي كند و گمان مي كنم تا زماني كه واهمه سهامداران 
نسبت به اين موضوع حل نشود، چنين تصميماتي نمي تواند 
تغي��ري در احواالت و كليت بازار به وجود بياورد. در ماه هاي 
گذشته در حالي كه قيمت  جهاني كاموديتي ها به اوج و سقف 
تاريخي خود رسيده بودند عوارض صادرات بر پتروشيمي ها 
وضع شد و همين مساله با اعتراض صاحب نظران رو به رو بود 
چرا كه چنين مس��اله اي در گلوگاه ارزي و ورود ارز به داخل 
كشور تاثير منفي مي گذاشت؛ مش��ابه چنين تصميمات 
اشتباهي به وفور ديده مي شود و اكنون نتيجه آن سياست ها 
را مي بينيم. به  طور كلي هر چند كه سيكل اقتصادي كشور 
دچار ايرادات اساسي است و پيش از هر اقدامي بايد ثبات رويه 
در تيم اقتصادي دولت به وجود بيايد اما با اين حال اگر سياست 
يادشده به درستي و بدون زيرفروشي اجرا بشود مي تواند تاثير 
مثبتي براي شركت هاي بورسي داشته باشد دولت بسياري 
از تقاضاها همانند سفته بازي و تمايل بر سرمايه گذاري و... را 
براي دالر به رس��ميت نمي شناسد؛ فارغ از اينكه اين مساله 
مثبت يا منفي اس��ت، بايد بپذيريم ك��ه چنين تقاضاهاي 
واقعي وجود داشته و بر نرخ نهايي نيز تاثير مي گذارد. بانك 
مركزي تنها خود را متعهد ب��ه تامين ارز تجار مي داند و اين 
موضوع نيز چالش ايجاد مي كند، به طور حتم اگر نياز ارزي 
واردات و صادرات را در كنار فاكتورهايي همچون تقاضا براي 
سرمايه گذاري و موارد ديگر لحاظ مي شد، عمق كسري ارز را 
بيشتر لمس مي كرد و نرخ هاي سركوب شده و سياست هاي 

دستوري وضع نمي كرد.

وقتي در سال 99 دولت از حذف 
غربالگري خب��ر داد، بالفاصله 
وزارت بهداش��ت و درمان اين 
موضوع را تكذيب كرد، در واقع 
آن زمان اعالم كردند كه اخبار 
به درستي مخابره نشده است، 
اما حاال با تشريح وضعيتي كه 
وزارت بهداش��ت و درم��ان در 
زمينه غربالگري در نظر گرفته اس��ت، به خوبي مي توان 
متوجه شد كه اين مساله با حذف آن تفاوتي ندارد، در واقع 
وقتي غربالگري كه تا به حال شامل بيمه مي شده حاال تنها 
براي مادران باالي ۳5 سال آن هم با شرايط خاص در نظر 
مي گيريم يعني غربالگري را حذف كرده ايم چرا كه بسياري 
از خانواده ها توان پرداخت هزينه هاي ميليوني غربالگري را 
به صورت آزاد ندارند و همين مساله باعث مي شود تا سالمت 
جنين به خطر افتاده و در واقع تا زمان زايمان مش��خص 

نمي شود كه آيا اين جنين سالم است يا داراي معلوليت هايي 
است كه اگر در غربالگري مشاهده مي شد در مورد سقط آن 
خانواده تصميم مي گرفتند. در اين شرايط به دنيا آوردن 
ن��وزادان معلول چقدر مي تواند به جواني جمعيت كمك 
كند، در چه شرايطي خانواده ها مي توانند از فرزند معلول 
خود به خوبي نگهداري كنند وقتي در حال حاضر با توجه 
به شرايط كنوني اقتصادي تامين هزينه هاي كودكان سالم 
هم چندان آسان نيست. در واقع افزايش نوزادان معلول در 
كشور چه توجيهي مي تواند داشته باشد و براي آينده جامعه 
چقدر مفيد خواهد بود؟ اين سواالتي است كه متاسفانه 
مسووالن از پاسخ دادن به آن طفره مي روند. با تصويب اين 
قانون يكي از بهترين طرح هايي را كه طي سال هاي گذشته 
در كشور اجرايي مي شده را از ميان برداشته اند. در واقع طرح 
4 مرحله اي غربالگري ضروري با تاكيد بر بارداري سالم و 
اطالع از سالمت جنين تا 4 ماهگي با چند آزمايش ساده در 
ادامه در صفحه 8 مادران باردار...  

اصط��الح ش��ركاي اجتماعي 
)Social Partners( در 
عرف س��ازمان بين المللي كار 
)ILO( به تش��كل هاي آزاد و 
مستقل كارگري و كارفرمايي 
گفت��ه مي ش��ود ك��ه منافع 
اعضاي خود، يعن��ي كارگران 
و كارفرماي��ان را دنبال نموده و 
در تعامل با يكديگر و با دولت، نقشي اساسي در تحوالت 
اقتصادي و اجتماعي جامعه بازي مي كنند. اين تشكل ها 
با توجه به اينكه منافع و خواس��ته هاي خود را در بس��تر 
توانمندي ها و ظرفيت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه 
و بر مبناي واقعيت هاي موجود پيگيري مي نمايند، باعث 
و باني منافع و خير براي كشور و دولت هاي خود هستند. 
در كشورهاي توسعه يافته كه تشكل هاي مدني به نحوي 
بارز در جامعه نقش آفريني مي كنند، انجمن هاي صنفي 

)اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي( نقش��ي اساسي در 
تحوالت اقتصادي دارند، زيرا اين اتحاديه ها به لحاظ رهبري 
و دنبال كردن منافع صنفي اعضاي خود كه عمومًا نقشي 
اساس��ي در امر توليد و اشتغال هر كشور را برعهده دارند، 
تالش مي نمايند تا در تعامل با يكديگر و دولت منافع اعضاي 
تشكل هاي خود را به نحوي پيگيري نمايند كه در نهايت 
نفع و خير جمعي را در پي داشته باشد،  اما كاركرد مثبت و 
نقش آفريني شركاي اجتماعي در رخدادهاي اقتصادي و 
اجتماعي مادامي اتفاق خواهد افتاد كه اوالً مستقل ثانياً آزاد 
و ثالثاً وزنه الزم براي اين نقش آفريني داشته باشند. با توجه 
به متن مقاوله نامه آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل 
)شماره 87( س��ازمان بين المللي كار، منظور از مستقل 
بودن شركاي اجتماعي يعني اينكه در تمامي مراحل اعم 
از تشكيل يا تأسيس، انتخابات، تدوين اساسنامه و انحالل 
مستقل بوده و دولت ها حق هيچ گونه مداخله اي در اين امور 
ادامه در صفحه 6 را ندارند. 

هادي كهولي

يادداشت-3

توصيه خطرناك
اخي��راً مطلبي تح��ت عنوان 
»چند توصيه ب��ه وزير بعدي 
رفاه« به قلم جناب آقاي دكتر 
احم��د مي��دري مع��اون رفاه 
اجتماعي سابق وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماع��ي در 8 بند 
منتشر گرديد. اين اقدام ايشان 
و دغدغه مندي و انتقال تجارب 
و يافته هاي حاصل از آموخته هاي علمي و عملي به نسل 
بعدي مديران از منظر بحث مديريت دانش ضمني في نفسه 
ارزش��مند و ش��ايان تقدير اس��ت. وليكن برخي از موارد 
مطروحه در يادداشت موصوف محل تامل و تعجب است . 

ايشان در بند 6 يادداشت آورده اند كه: 
»6- پايگاه رفاه ايرانيان يك زيرساخت بزرگ براي 
سياست گذاري در همه عرصه هاست. اين پايگاه بايد 
به صورت برخط به ساير بانك هاي اطالعاتي متصل 
شود. براساس تجارب جهاني و مستندات موجود 
پايگاه بايد به بانك مركزي يا يك بانك دولتي منتقل 
شود. وقت خود را صرف تامين زيرساخت نكنيد و 

اين پايگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهيد.«
كه اواًل اين توصيه ايشان مغاير با بند 2 سياست هاي كلي 

تامين اجتماعي ابالغي مي باشد: 
»2- ايجاد يك س�از و كار تخصصي و فرابخشي به 
منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، اليه بندي 
و س�طح بندي خدمات، ايجاد وحدت رويه، ِاعمال 
نظارت راهبردي در تكوين و فعاليت س�ازمان ها و 
صندوق ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي امدادي، 
حمايتي و بيمه اي و شكل دهي پايگاه اطالعات، با 
رعايت مالحظات امنيتي مربوط به نيروهاي مسلح 

و دستگاه هاي امنيتي كشور.«

ثانياً اين توصيه ايشان مغاير با احكام مندرج در قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ماده 57 قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توس��عه و ماده 8۱ قانون برنامه ششم 
توسعه مي باشد. ثالثاً در حال حاضر با فناوري هاي ديجيتال و 
هوشمندي كه وجود دارد و با بهره گيري از رويكرد پلتفرمي، 
رايانش ابري، محاسبات لبه اي، بالكچين و توكنايز خدمات 
و پوشش ها نيازي به تمركز و تجميع فيزيكي و ساختاري 
اطالعات و پايگاه ها نبوده و نيازي به زير ساختهاي زيادي 
وج��ود ندارد. رابعًا ايش��ان صرفنظر از تج��ارب جهاني و 
مستندات موجود )كه البته مشخص نكرده اند كدام تجارب؟ 
در كدام كشورها؟ و در كدام ساختار و سازوكار حاكميتي 
؟ و...( وقت و زمان را دليل اين توصيه خود بيان كرده اند كه 
بنظر مسموع نمي باشد چرا كه تحقق اين مهم جزو تكاليف 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 
۱۳8۳ وفق بند م ماده ۱6 قانون مزبور بشرح زير مي باشد و 
بالغ بر ۱7 سال براي آن فرصت و زمان وجود داشته است: 

بند »م« ماده »16« قانون س�اختار نظام جامع رفاه 
و تامين اجتماعي كه به وظايف وزارت رفاه و تامين 
اجتماع�ي )وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي( 

مي پردازد: 
»تش�كيل پايگاه اطالعات�ي نظام جام�ع تامين 
اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش اطالعات 
مربوط و تعيين ش�اخص هاي ذيربط در حوزه هاي 

بيمه اي، حمايتي و امدادي.«
شايان ذكر اينكه ايجاد پايگاه مزبور در سال ۱۳85 زماني كه 
جناب آقاي دكتر مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي بودند 
به مناقصه عمومي گذاشته شد و شركت مشاور مديريت 
و خدمات ماش��يني تامين به مديرعاملي نگارنده، در اين 
مناقصه برنده و ظرف يك س��ال با هزينه اي حدود 4۰۰ 
ميليون تومان پايگاه مزبور توسط مهندسين شركت ياد 

شده طراحي و پياده سازي و در محل بيمارستان ميالد با 
حضور معاون اول وقت رييس جمهور افتتاح گرديد. بعدها 
پايگاه مزبور به سازمان هدفمندسازي يارانه ها منتقل گرديد. 
متاسفانه علي رغم مخالفت كارشناسان، در شروع به كار 
دولت يازدهم يعني سال ۱۳92 در اولين اقدام با جايگزيني 
رييس سازمان برنامه و بودجه به جاي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در اركان عالي سازمان هدفمندي يارانه ها، عماًل 
س��ازمان مزبور و پايگاه اطالعات نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعي و زيرساخت هاي مربوطه از زيرمجموعه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به زيرمجموعه سازمان برنامه و 

بودجه كشور منتقل گرديد.
خامساً صحيح نيست كه به بهانه فقدان اعتبار يا زيرساخت 
يا زمان، يك امر اجتماعي را به يك بخش اقتصادي )بانك 
مركزي( يا بخش انتفاعي )بانك دولتي( منتقل كرد. البته 
در 8 سال گذشته تالش هاي زيادي درخصوص شكل گيري 
پايگاه اطالعات رفاهي ايرانيان در وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي صورت پذيرفت وليكن تا نقطه مطلوب فاصله 
بسيار زيادي وجود دارد و در هر حال به نظر نمي رسد پايگاه 
مزب��ور، اطالعات آحاد جامعه و عموم م��ردم را به صورت 
خانواري و مبتني بر كد ملي، كدپستي )موقعيت مكاني 
اقامت، مراقبت و نگهداري( و كد فعاليت يا كد شغلي )حاالت 
مختلف اشتغال، كسب و كار و درآمد افراد نظير محصل، 
دانشجو، سرباز، بازنشسته، از كارافتاده كلي، مددجو، معلول، 
خانه دار، آزاد كار، پيمانكار، كارفرما، كارمند، كادر نظامي و 
امنيتي، كارپذير( در اختيار داشته باشد كه اگر چنين بود 
اين اطالعات مي توانست مبناي طرح مردمي سازي يارانه ها 
و جراحي اقتصادي قرار گيرد و مجموعه نظام تصميم سازي 
و تصميم گيري، اجرايي و نظارتي كش��ور مي توانستند با 
انجام مطالعات و محاسبات الزم بر روي اطالعات ثبتي مبنا 
كه از طريق بررسي هاي ميداني و عملياتي مورد تصديق و 

صحه گذاري قرار گرفته است آثار تغييرات اقتصادي مورد 
نظر را احصا ، اثرسنجي و تقويم نموده و جامعه هدف خدمت 
بسته هاي سياستي صيانتي جبراني و ترميمي الزم را تعيين 
و براساس نيازسنجي و اولويت بندي، يارانه هاي نقدي و 

غيرنقدي مكفي و متناسب به آنها ارايه نمايند. 
نكته حايز توجه اينكه در دولت قبل حتي پايگاه اطالعات 
مزبور با پايگاه هاي اطالعات مربوط به بخش هاي اشتغال و 
كارآفريني و تنظيم روابط كار، فني و حرفه اي و تعاون همان 
وزارتخانه متصل و در تعامل نبود و چه بسا هم پوشاني ها 
و كم پوشاني ها و برخورداري هاي من غيرحق در همين 
عدم تعامل شكل گرفته و بگيرد و چنانچه اين هم افزايي و 
همراستايي دروني شكل مي گرفت شايد زمان و اعتبار الزم 
براي تمهيد زيرساخت هاي مورد نياز در درون وزارتخانه 
وجود مي داشت. بدين معني كه در حال حاضر بسياري از 
افراد برخوردار دارند براي ايجاد تعاوني يا كسب و كار از دولت 
تسهيالت ارزان قيمت و كمك بالعوض دريافت مي كنند و 
همزمان در حوزه امور حمايتي و يارانه ها نيز دريافتي دارند 
و نكته شايان توجه ديگر اينكه در دولت قبل حتي تجميع، 
تمركز و تبادل اطالعات و تعامل بالفصل بين پايگاه هاي 
اطالعات موجود در نهادهاي امدادي، حمايتي و بيمه اي 
كشور به طور اعم و نهادهاي زيرنظر وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي به طور اخص به ص��ورت كامل، برخط و روزآمد 
صورت نگرفت حال اگر اين پايگاه به بانك مركزي يا يك 
بانك دولتي منتقل شود، اين نقيصه تشديد خواهد شد.

در نهايت اينكه پايگاه اطالعات رفاهي ايرانيان عالوه بر 
دارا بودن اطالعات روزآمد افراد در قالب خانوار و شبه 
خانوار و مشتمل بر كد ملي، كد پستي )ژئوماتيك( و كد 
فعاليت يا كد شغلي مي بايستي در برگيرنده اطالعات 
مرب��وط به معلوليت ها )نوع و ش��دت(، آس��يب هاي 
ادامه در صفحه 3 اجتماعي، معيارها و... 
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»دولت بعد در س��ال ۱۴۰۱ هيچ كاري هم كه نكند، 
۱۰ تا ۱۵ درصد تورم كم خواهد شد. اين را مي گويم 
كه دولت بعد هركس آمد، اين را به نام خودش نكند«.

اين بخشي از صحبت هايي است كه احسان خاندوزي- 
وزير اقتص��اد دولت س��يزدهم-  پي��ش از انتخابات 
رياست جمهوري اخير و در زماني كه نماينده مجلس 
بود آن را مطرح كرد، صحبتي كه نشان مي دهد يا در 
آن زمان وزير اقتصاد درك دقيقي از شرايط اقتصادي 
كش��ور نداش��ته يا امروز كه حدود يك سال از قبول 
مسووليت جديدش مي گذرد، بايد تعريفي دوباره از 

نرخ تورم داشته باشد.
هرچند دولت سيزدهم زماني كار خود را آغاز كرد كه 
اقتصاد ايران براي مدت بيش از سه سال با تحريم هاي 
جديد امريكا روبه رو بود و همين موضوع باعث ش��ده 
بود شرايط چه در حوزه رشد اقتصادي و چه در حوزه 
تورم دش��وار ش��ود. با وجود آنكه آمارها از پايان سال 
99 از اين حكايت داشت كه بهبودي نسبي در حوزه 
رشد اقتصادي آغاز شده اما نرخ تورم همچنان روندي 
صعودي داشت و همين موضوع فشاري تازه را بر زندگي 
مردم استوار كرد. دولت سيزدهم يكي از اصلي ترين 
اه��داف اقتصادي خود را بر كاهش نرخ تورم اس��توار 
كرد. در ماه هاي نخس��ت فعاليت نيز نرخ تورم ساالنه 
روندي كاهشي به خود گرفت و حتي به زير ۴۰ درصد 
نيز نزول كرد اما با توجه به حركت سينوسي نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه ن��گاه اميدوارانه به آينده تورم، 

دشوار به نظر مي رسيد. 
پس از آن در ارديبهش��ت امس��ال، دولت سرانجام به 
سمت اصالح نظام پرداخت يارانه و حذف ارز ۴2۰۰ 
توماني حركت كرد تا به اين ترتيب برنامه كاهش نرخ 
تورم الاقل براي مدتي كوتاه متوقف شود. با اين وجود 
همچنان از سوي مقامات اقتصادي دولت اين صحبت 
مطرح مي شود كه برنامه ريزي براي كاهش تورم يكي 
از اصلي ترين طرح هاست و دولت به موفقيت در اين 
حوزه بسيار اميدوار است و البته آمارهايي ارايه مي كند 
كه با واقعيت سازگار نيست. سبحانيان - معاون وزير 
اقتصاد - در اظهارنظري گفته: وضعيت اقتصادي كشور 
دشوار است، وقتي كه دولت سيزدهم كار را آغاز كرد 
با انبوهي از مس��ائل و مشكالت مواجه بوديم. دهه اي 
را پشت سر گذاشتيم كه رش��د اقتصادي نزديك به 
صفر بود و ميزان استهالك سرمايه از سرمايه گذاري 
بيشتر شده بود و تورم هايي را تجربه كرده بوديم كه در 
دنيا بي سابقه بود و همين االن هم ما جزو كشورهايي 
هستيم كه باالترين ميزان س��رمايه گذاري را داريم. 
مجموعه اين عوامل باعث كوچك شدن كيك اقتصادي 

كشور و كوچك شدن سفره مردم شده بود.
معاون اقتصادي وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي بيان 
داشت: در داخل كش��ور در زمينه افزايش هزينه ها و 
دستمزدها تصميماتي اتخاذ ش��د كه اگرچه توسط 

اج��زاء دولت اتف��اق افتاد ام��ا به تورم دام��ن مي زد، 
موضوع خشكسالي در دنيا و ايران جدي بود در سال 
99 ميزان توليد گندم كشور 8.۵ ميليون تن بود، اما 
در س��ال گذشته به علت خشكسالي ۴.۵ ميليون تن 
بود و امسال هم پيش بيني مي شود كه همين ميزان 
توليد ش��ود در حالي كه ميزان نياز كشور بيش از اين 
رقم اس��ت. وي افزود: جنگ اوكراين و روسيه نيز در 
منطقه اي در حال وقوع است كه بخش قابل توجهي 
از ني��از غذاي دنيا از آنجا تامين مي ش��ود و اين باعث 
شده كه افزايش قيمت ها را شاهد باشيم و در برخي از 
كشورها مانند امريكا شاهد تورم هاي بي سابقه هستيم 
و لذا اصالح يارانه ها همزمان ش��د با تورم جهاني و لذا 
بخشي از اين افزايش قيمت ها در همين راستا است. 
معاون وزير اقتصاد بيان داشت: البته بخشي از افزايش 
قيمت ها بايد از قبل انجام مي شد مثال در حوزه روغن، 
پوشك درخواس��ت افزايش قيمت ها از قبل داده شد 
بود و دولت در ابتداي كار مانع از افزايش قيمت ها شد 
البته با قيمت گذاري دس��توري مخالف هستيم. وي 
افزود: رويكردها اصالحي اس��ت البته شرايط سخت 
است و مردم به حق گاليه مند هستند و انتظار درست 
شدن ش��رايط را به س��رعت دارند. البته رويكردها به 
گونه اي اس��ت كه اميدواريم به بهبود شرايط موجود 

كمك مي كند.

وي افزود: در حوزه تأمين ابزارهاي مالي رويكردهاي 
اصالح��ي داريم و اتكا به تس��هيالت دولتي در حوزه 
ساخت مسكن و تامين مالي صنعت و كشاورزي غلط 
است االن مساله اصلي كش��ور تورم است و بايد تورم 
كنترل شود و لذا اين موضوع مورد توجه رييس جمهور 
است و دغدغه شبانه روزي رييس جمهور همين است 
لذا از بخش خصوصي و مجلس مي خواهيم اين موضوع 
در اولويت باشد. مساله كنترل تورم مساله اصلي دولت 
است، البته بايد به اقتضائات آن پايبند باشيم و دولت 
االن بسته كنترل تورم را دارد و اين موضوع براي وي 

مساله اصلي است.
اين اظهارات، دو ابهام مهم دارد. نخست آنكه وقتي ادعا 
مي شود كه تورم ايران، تورمي بود كه در جهان سابقه 
نداشت نه تنها از نظر تاريخي كه حتي از واقعيت فعلي 
نيز به دور اس��ت. تورم فعلي ايران از تورم كشورهايي 
مانند ونزوئال، آرژانتين و حتي تركيه نيز پايين تر است. 
در كنار آن وقتي به اين اش��اره مي شود كه امروز تورم 
جهاني باال رفته و اين نگراني در ميان تمام كش��ورها 
وجود دارد، هرچند واقعيت دارد اما در رابطه با وضعيت 
اقتصاد ايران صادق نيس��ت. اگر تورم در كشورهاي 
اروپايي و امريكا ركورد زده، همچنان اين نرخ كمتر از 
۱۰ درصد اس��ت اما اين در حالي است كه تورم ايران 
در مرز ۴۰ درصد قرار دارد. در واقع نگراني كشورهاي 

توس��عه يافته از افزايش نرخ تورم صرف��ا به ماه هاي 
گذش��ته و يك روند كوتاه مدت اشاره دارد اما تورم در 
ايران يك معضل طوالني مدت است و اقتصاد كشور 
براي مدتي طوالني ب��ا تورم دو رقم��ي رو به رو بوده 
است. در چنين ش��رايطي، ادعاي وزير اقتصاد كه در 
شهريورماه س��ال ۱۴۰۰ با نرخ تورم ۱2 ماهه حدود 
۵9 درصد مواجه بوديم و امروز اين عدد به ۴۶ درصد 
كاهش يافته است به نظر بيشتر براي دور كردن مردم 
از واقعيت ها مطرح مي ش��ود. در هفته هاي گذش��ته 
به دنبال طرح اصالح��ات ارزي دولت، بار ديگر روند 
تورم صعودي شده و به طور خاص در رابطه با كاالهاي 
خوراكي و اساس��ي سفره مردم، اين موضوع غيرقابل 
انكار است. نرخ تورم ساالنه نيز به دنبال اين تورم هاي 
جديد قطعا بار ديگر افزايشي خواهد شد. به اين ترتيب، 
وزير اقتصاد يا بايد از وعده خود براي كاهش جدي تورم 
در سال ۱۴۰۱ چشم پوشي كند و واقعيت ها را به مردم 
بگويد يا بايد به دنبال به دست آوردن امكان معجزه اي 
باش��د كه همزمان با اصالحات يارانه اي، كاهش تورم 
را نيز به اقتص��اد ايران هديه دهد. پس از خداحافظي 
حجت عبدالملكي از دولت و فشاري كه بر روي فاطمي 
امين وج��ود دارد، بايد ديد كه آيا مجلس همچنان با 
خاندوزي به عنوان همكار سابقش مهربان خواهد بود 

يا تغييراتي در ارتباط دو طرفه شكل مي گيرد.
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لزوم پيشتازي اساتيد بسيجي
در پيشرفت و نوآوري

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در پيامي ب��ه همايش 
بزرگداش��ت روز بسيج اس��اتيد، بر مسووليت و نقش 
استادان بسيجي در زمينه آميختن پيشرفت و نوآوري 

علمي با اخالق و تربيت نفساني تأكيد كردند.
متن پيام رهبر انقالب اس��المي كه حجت االس��الم 
رستمي مس��وول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه ها آن را در همايش بزرگداشت بسيج اساتيد 

قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمدهلل و الصاله علي رسول اهلل و اهلل االطهار
به استادان بسيجي دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملي 
بسيج اساتيد، س��الم و درود مي فرستم و ياد دانشمند 
مجاهد، شهيد مصطفي چمران و ديگر شهداي دانشگاه 
را عزيز و گرامي مي دارم. س��ايه مبارك استاد متعهد و 
متدين و مجاهد بر سر دانشگاه كشور يكي از بزرگ ترين 
نعمت هاي الهي و نويددهنده س��رافرازي و رستگاري 
آينده ملت ايران اس��ت. علم نافع و پيشرفته شما چه 
در موضوعات راهبردي و اساسي و چه در مسائل نقد و 
كاربردي، نياز حتمي و فوري كشور است. فعاليت استاد 
بسيجي تنها تعليم نيست، پيشرفت علمي، نوآوري در 
ماهيت دانش و زبان آن، آميخت��ن آموزش با اخالق و 
تربيت نفساني، همت گماشتن به دوگانه ي: فراگيري 
تازه  هاي علمي، و اجتهاد و توليد علم، و وظائف ديگري 
از اين قبيل نيز در زمره مسووليت هاي استاد علم است، 
و شما بس��يجيان عزيز در همه اين زمينه ها مي توانيد 
پيشتاز و پيشران باشيد. توفيقات شما را از خداوند متعال 

مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
۳۰خرداد۱۴۰۱

رهبرانقالباسالمي
 درديداردستاندركارانكنگرهملي

شهدايعشاير:

بيانات رهبر انقالب اسالمي در ديدار دست اندركاران 
كنگره ملي شهداي عشاير كه 22 خرداد ۱۴۰۱ برگزار 
شده بود، صبح ديروز در محل برگزاري اين همايش در 
شهركرد منتشر شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين 
ديدار با اش��اره به تعبير امام بزرگوار از عشاير به عنوان 
ذخاير كش��ور، برگزاري اين كنگره را فرصتي مناسب 
براي توجه و آشنايي مردم با عشاير دانستند و گفتند: 
امروز تكيه بدخوهان ايران و اسالم به جنگ نرم است 
بنابراين همه آحاد ملت از جمله عشاير به امور و توليدات 
فرهنگي نياز دارند البته در كار فرهنگي همچون توليد 
فيلم و كتاب بايد بازخورد و تأثير توليدات مورد توجه و 
اندازه گيري قرار بگيرد. رهبر انقالب با اشاره به ايستادگي 
عشاير در مقابل تالش هاي پرشمار بيگانگان در طول 
دو، سه قرن گذشته، گفتند: هدف از اين تالش ها وادار 
كردن عشاير به خيانت به كش��ور و اقداماتي همچون 
تجزيه و جن��گ داخلي بود كه هرگز موفق نش��دند، 
بنابراين عش��اير ايران جزو وفادارترين قشرهاي ملت 
هستند. ايش��ان فداكاري عش��اير در دوران انقالب و 
دفاع مقدس را جلوه ديگري از وفاداري آنان دانس��تند 
و خاطرنشان كردند: عامل اصلي وحدت، پيشرفت و از 
خودگذشتگي مردم از جمله عشاير، عامل »دين« بود 
كه امام بزرگوار با اس��تفاده از آن عنصر حياتي، انقالب 
را به پيروزي رس��اند و پس از انقالب نيز در مقابل انبوه 
پشتيباني هاي قدرت هاي بيگانه و دولت هاي مرتجع از 
صدام به منظور از پا درآوردن انقالب، موجب مصونيت 
و حفظ كشور شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي شهيدان 
را مظهر زيبا و باشكوه ايماِن ديني خواندند و با تأكيد بر 
نقش منحصر بفرد انگيزه ديني در مجاهدت رزمندگان 
و همچنين صبر و آرامش خانواده هاي شهدا، گفتند: 
البته بعضي ها كه سر و كاري با دين ندارند به دنبال دست 
بردن در انگيزه هاي ديني شهدا و رزمندگان هستند اما 
نبايد انگيزه هاي عزتمندانه شهدا را به چيزي كمتر از 
انگيزه ديني و كسب رضاي خداوند فروكاست. ايشان 
از مهم ترين ابعاد جنگ نرم را خاموش يا تضعيف كردن 
انگيزه هاي ديني در كشور خواندند و افزودند: امروز هر 
كاري در كشور عليه دين، سنت ها، مقدسات و شعائر 
ديني انجام مي شود، متكي به يك انگيزه سياسي و مورد 
استفاده دشمن است اگرچه ممكن است عامل انجام 
آن كار از اين واقعيت غافل و ناآگاه باشد. رهبر انقالب، 
تضعيف ايمان ديني، تضعيف اميد و خوش بيني به آينده 
كشور را از جمله مولفه هاي جنگ نرم عليه ملت دانستند 
و خاطرنشان كردند: القاي بي آيند گي، بن بست و اينكه 
مسووالن اداره كش��ور را بلد نيستند از جمله كارهاي 
بدخواهان ايران اس��ت و امروز هر كس مردم را از آينده 
نااميد، يا ايمان هاي مردم را تضعيف، يا مردم را به تالش ها 
و برنامه ريزي هاي مس��ووالن بي اعتقاد يا بدبين كند، 
چه بداند و چه نداند به سود دشمن كار مي كند. ايشان 
درس مهم شهيدان را درس اميد خواندند و خاطرنشان 
كردند: رزمندگان ما در شرايطي وارد ميدان رزم شدند 
كه بر اساس محاسبات عادي اميدي به پيروزي وجود 
نداش��ت اما در اثر آن مجاهدت هاي اميدوارانه، جنگ 
با عزت جمهوري اس��المي و منكوب شدن متجاوزان 
خاتمه يافت و اين يعني در سخت ترين شرايط نيز بايد 
به كمك الهي و همت خود امي��دوار بود. رهبر انقالب 
همچنين با تقدي��ر از فعاليت ها و خدمات بس��يج در 
بخش هاي عشايري، شناسايي و رفع مشكالت عشاير 
به ويژه برنامه ريزي و اقدام براي حل مسائل فرهنگي را 

وظيفه همه مسووالن ذي ربط خواندند.

رييسي را تنها نمي گذاريم
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه ايران امروز يك كشور مقتدر در صدر جهان است، 
گفت: البته هيچكس منكر مشكالت موجود نيست، 

لكن به ريشه هاي عوامل آن بايد توجه كرد.
حجت االسالم سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در نطق 
ميان دستور خود در جلس��ه علني امروز )سه شنبه( 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: انقالب اسالمي در 
مسير چهل و اندي سال از بس��ياري از موانع و فراز و 
نش��يب ها به رهبري امامين انقالب، عزتمندانه عبور 
كرده اس��ت و اكنون ايران جايگاه خود را در جهان و 
منطقه با اقتدار يافته و به يكي از قدرت هاي منطقه اي 
تبديل شده است. در جبهه داخلي رييس جمهوري 
پاي كار و مجلس و قوه قضاييه همراه و همسو شرايطي 
را فراهم آورده است تا ما بتوانيم به بسياري از مشكالت 
فائق آييم. وي در ادامه يادآور شد: انبوهي از مشكالت از 
سياست هاي غلط و برنامه ريزي  هاي نادرست گذشته، 
گراني و تورم، مشكل مسكن مخصوصا اجاره، بيكاري 
جوانان، حقوق بازنشس��تگان، ده ها و صدها و هزاران 
پروژه نيمه  تمام به جا مانده است. خوشبختانه امروز 
آقاي رييسي، رييس جمهور مردمي و واليي با همتي 
بلند پا به ميدان گذاشته و به قلب مشكالت زده است. 
استان به اس��تان و شهر به شهر با شهامت و شجاعت 
و با برنامه، موانع و س��نگ هاي بزرگ سد راه اقتصاد 
سالم را برمي دارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس خطاب به رييس جمهوري خاطرنشان كرد: 
آقاي رييس��ي، ما تو را در اين ميدان و كارزار سخت با 
رانت خواران و فسادگران و تضعيف كنندگان حقوق 
مردم، تنها نخواهيم گذاشت، چراكه شما را يار و ياور 
مخلص رهبري و افسر فداكار جبهه انقالب مي دانيم. 
اگرچه عده اي در فضاي مج��ازي و در فضاي بيروني 
غير منصفانه و بعضا هتاكانه عليه شما مي تازند، ولي 
وقتي گرد و غبار بنشيند، نتيجه اقدامات بزرگ شما 
معلوم خواهد شد. ميرتاج الديني با بيان اينكه مدعيان 
اصالحات، جريان انحرافي، قدرت طلبان بازمانده از 
پس��ت و قدرت در آرزوي شكست برنامه هاي عدالت 
محور و تحول آفرين دولت نشس��ته اند، عنوان كرد: 
برخي چشمانش��ان را ب��ر همه موفقيت ه��اي نظام 
مي بندند و با س��ياه نمايي فريادشان را بلند مي كنند 
كه پس از ۴۰ س��ال مش��كل نان پيدا كرده ايم، نخير 
آقا!؛ مشكل نان پيدا نكرده ايد، بلكه جلوي 2 ميليون 
تن رانت گندم و حيف و ميل و قاچاق آن را گرفته ايم.

وي با اش��اره به اينكه ايران امروز يك كش��ور مقتدر، 
موشكي، هس��ته اي و صنايع فضايي در صدر جهان 
است، تاكيد كرد: البته هيچكس منكر مشكالت موجود 
نيست، لكن به ريش��ه هاي عوامل آن بايد توجه كرد. 
مشكالت يك شبه به وجود نمي آيد، بله گراني وجود 
دارد و دولت بايد براي رفع آن همت مضاعف كند، اما به 
جبران قدرت خريد مردم با 2۰۰ و ۳۰۰ درصد افزايش 
يارانه هم بايد توجه كرد. نماينده مردم تبريز در مجلس 
با اشاره به سفر رييس جمهور و دولتمردان به استان 
آذربايجان شرقي، گفت: از سفر پر بركت رييس جمهور 
به آذربايجان شرقي تشكر مي كنم، تصميم هاي خوبي 
در اين سفر داشته اند و مردم آذربايجان منتظر هستند 
كه مصوبات يكي پس از ديگري اجرايي شود. ميرتاج 
الديني در پايان گفت: تكميل خط ريل بستان آباد به 
تبريز، راه اندازي ايستگاه خاوران، پايان دادن به پروژه 
انتقال آب به درياچه اروميه، انتقال آب ارس به تبريز، 
استقالل مس آذربايجان از اولويت ها و مصوبات مهم 
بود. تصميم بانك مركزي در خصوص ارز صادراتي و 

فروش توافقي آن يكي از تصميم هاي خوب بود.

   در چهار سال اخير
 باالي 30 درصد تورم داشتيم

معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه كنترل 
تورم نياز به زمان دارد؛ گفت: اين تورم مزمن شده است 
و به خصوص در چهار سال اخير باالي ۳۰ درصد تورم 
داشتيم كه نياز به زمان دارد. محسن رضايي امروز سه 
شنبه ٣١ خردادماه در حاشيه افتتاح اولين استوديو 
تخصصي حوزه دفاع مقدس خوزس��تان در اهواز در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعيت بازار و گراني هاي 
موجود گفت: نگراني هاي م��ردم دغدغه هاي ما نيز 
است اما چند اشكال در كار وجود داشت كه همگي در 
حال برطرف شدن هستند. وي افزود: يكي از مشكالت 
مس��اله نظارت ها بود به طوري كه سازمان تعزيرات 
در برخي از شهرس��تان ها نيرو براي نظارت نداشت. 
معاون اقتصادي رييس جمهور گفت: ميزان مجازات 
محتكرين و گران فروشان مربوط به 2۰ سال گذشته 
بود، به عنوان مثال براي فردي كه ۱۰ ميليارد تومان 
احتكار كرده، ١٠ ميليون جريمه اثر چنداني ندارد لذا 
مجازات ها جدي تر شد و ابزار كافي به تعزيرات تعلق 
گرفت. وي بيان كرد: با توجه به گراني هاي بين المللي 
در كاالها، اكنون ميزان واردات روند بهتري پيدا كرده 
و گندم و ذرت به ميزان كافي وجود دارد. رضايي عنوان 
كرد: همچنين كمبودهاي��ي در كنجانه و دانه هاي 
روغني وجود داشت كه باعث شد روغن گران فروشي 
شود اما با بسيجي كه صورت گرفت اين كمبودها در 
حال برطرف شدن بوده و خوشبختانه وضعيت كاالها 
بهتر از يك ماه قبل است. وي تصريح كرد: بزرگ ترين 
تحوالت اقتصادي اگر روي يك بس��تر ناآرامي انجام 
شود آثار مثبت كار ش��ما ديده نمي شود زيرا در يك 
فضاي غيرمناسب صورت مي گيرد لذا تورم ۵۰ ساله 
اي��ران مانند يك باتالقي، اقتصاد ايران را در بر گرفته 
است. معاون اقتصادي رييس جمهور ادامه داد: ما از 
سال گذشته ش��روع كرديم و آرام آرام عوامل اين 
تورم را به كنترل در مي آوريم ولي اين تورم مزمن 
شده است و به خصوص در چهار سال اخير باالي ۳۰ 
درصد تورم داشتيم كه نياز به زمان دارد. وي تشريح 
كرد: تورم ايران در سال هاي 9۷، 98، 99 و ۱۴۰۰ به 
ترتيب ۳۰، بيش از ۳۰، ۴۰ و ۴۰ درصد بود كه اين 
موضوع قدرت خريد مردم را كاهش داده است؛ لذا 
اين تورم و اين باتالق ۵۰ ساله اقتصاد ايران را بايد 
حل كرد كه كار را شروع كرده و اميدواريم با بسيج 

مردمي بتوانيم اين موضوع را جمع كنيم.

وزيريبرايادعاهايعجيب

وزيراقتصاد:

خاندوزي از كدام اقتصاد صحبت مي كند؟ 

بيش از پيش بيني ها به اهداف دست يافتيم
سيداحس��ان خاندوزي با تاكيد بر اينكه برنامه س��تاد 
اقتصادي دولت در ماه هاي گذشته كه مبتني بر دو دوره 
تثبيت اقتصاد كالن و تمهيد مقررات براي هدف رش��د 
اقتصادي و توسعه ملي بود، اظهار كرد: از شهريور تا اسفند 
تالش اقتصادي دولت به ثبات اقتصاد كالن معطوف بود. 
نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پايان 
رسيد و نرخ رشد باالتري نسبت به سال ۱۳99 بود. البته 
همچنان در سال ۱۴۰۱ سياست مهار تورم از اولويت هاي 

ستاد اقتصادي دولت است.
وي افزود: اعداد و ارقام از اينكه هفت ماهه اول دولت بيش 
از پيش بيني ها به اهداف دس��ت يافته ايم دفاع مي كند. 
همچني��ن اصالحات اقتصادي براي چهار س��اله دولت 
نيازمند مقدمات و مصوباتي در س��تاد اقتصادي دولت و 
هماهنگي هاي با مجلس بود و زيرس��اخت هاي فني در 

برخي بخش ها الزم بود تا عقب افتادگي ها جبران شود.
س��خنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه كسري بودجه 
امسال بايد نسبت به سال پيش كمتر باشد، گفت: بانك 
مركزي هم به جهت كنترل س��قف ترازنامه هاي شبكه 
بانكي كشور و هم انتقال سرمايه به سمت امور توليدي 
اقداماتي تدابيري در نظر گرفته شده است. ما مسير نويي 
در خصوصي س��ازي در نظر داريم تا در نهايت كارايي و 

بهره وري با كمترين فساد مالي و اعتباري پيش رود.
خاندوزي يادآور ش��د: ما بر اصل و ركن ركين شفافيت 
تاكيد داريم و در اين زمينه هم موفق بوديم كه همراهي 
مجلس را به دس��ت آوريم تا استمرار حركت هفت ماهه 
پاياني س��ال ۱۴۰۰ در زمينه بازش��دن پاي شركتهاي 
توليدي به بازار سرمايه باشد. برنامه عملياتي بانك هاي 
دولتي براي سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف گذاري 
آنها مشخص باشد. در حوزه مالياتي شفافيت هايي شكل 
گرفت و سامانه هايي در اين زمينه تكميل شد تا به سمت 
ماليات هوشمند برويم. وزير اقتصاد با بيان اينكه به سمت 
اصالح الگوي سهام عدالت حركت كرده ايم، اظهار كرد: 
مردم عزيز ما شاهد تغيير الگو در سال پيش رو خواهند بود 
و مشاركت حقيقي مردم در اين زمينه عيان خواهد شد. 
همچنين عادالنه شدن يارانه ها و قطع رانت ارزي قطعًا 
بخشي از كساني را كه به دنبال ادامه آن بودند و ذي نفع 
آن بوده اند را ناراضي مي كند. اما دولت هم مصمم است 
و هم بر بلوغ و آگاهي نخبگان و ملت ايران در زمينه اين 

اصالح اقتصادي تكيه دارد.
وي در پاسخ به پرسشي در زمينه مسائل بانكي و اعطاي 
وام ب��دون ضام��ن، اظهار كرد: حركت به س��مت اينكه 
اعتبارات خرد ما سهم بيشتري در شبكه بانكي پيدا كند 

و دسترسي مردم به آن راحت تر شود، از موضوعاتي است 
كه در س��ند تحول دولت به عنوان جهت گيري قطعي 
درج شده است. برخالف دوره هاي گذشته كه شايد فقط 
در مصوبه دول��ت باقي مي ماند، براي اولين بار از تك تك 
هيات مديره بانك ها خواستيم كه در اين زمينه پيش قدم 

شوند و ابتدا هم از شبكه خود بانك هاي دولتي آغاز شد.
خاندوزي يادآور شد: تا پايان ارديبهشت ماه حدود ۳۱۵ 
هزار نفر توانسته اند كه تسهيالت خرد را مطابق آيين نامه 
بدون وثيقه دريافت كنند ولي تعداد بيشتري از اين امر 
بازمانده اند كه ما نظ��ارت خود را بر اين موضوع خواهيم 
داشت. حتي تعدادي از مديران شعب كه متخلف بودند، 
بركنار شدند. پس اين دستوركار بدون اغماض و جدي ما 

در جهت دسترسي مردم به تسهيالت خرد است.
س��خنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره 
ميزان اجاره بها و كنترل دولت بر آن، تاكيد كرد: متاسفانه 
وضعيت افزايش قيمت واحدها و اجاره بهاي مسكن كه 
در سال هاي پيش بود باز هم تكرار شده است و علت اين 
است كه ما ميراث دار شرايط گذشته هستيم؛ قرار بود در 
سامانه اي اطالعات مربوط به مسكن ها و امالك ثبت شود 
اما چون اين كار انجام نش��ده بود، قاعده گذاري و نظارت 
دولت كمتر از حد مرس��وم است. سامانه ملي امالك در 

حال آماده سازي است كه اين خأل را برطرف مي كند.
وي افزود: ما با وضع ماليات بر سوداگري مسكن برخالف 
دولت قبل، موافقيم و با مجلس هم مذاكراتي در اين زمينه 

داريم كه اين اليحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
خاندوزي ادامه داد: حتمًا بايد يك بسته كوتاه مدت هم 
در اين زمينه داشته باشيم كه اين امر در جلسه شوراي 
هماهنگي اقتصادي مطرح و تصويب ش��د كه ضمانت 
اجراي قانون س��قف اجاره بها ه��م در اين زمينه در نظر 
گرفته ش��ود. ما حال مردم را در زمينه وضعيت مسكن 
درك مي كني��م و هم در اين امر ب��راي بهبود وضعيت، 
پيگيري ويژه دولت با تاكيد آقاي رييس جمهوري را در 

دستور كار داريم.
س��خنگوي اقتصادي دولت در پاس��خ به اين پرس��ش 
كه تصمي��م نهايي ب��راي بازتوزيع يارانه ها چيس��ت و 
زيرس��اخت هاي توزيع كاالبرگ الكترونيكي چه زمان 
تكميل مي ش��ود، تصريح كرد: ما در سياس��ت عادالنه 
ك��ردن يارانه ها، طي دو م��اه اول پرداخت نقدي، زماني 
را الزم داشتيم كه زيرساخت فني را آماده و حكم قانون 
بودجه ۱۴۰۱ را اجرا كنيم كه مجلس از ما خواسته بود 
كاالبرگ الكترونيكي را براي كاهش فشار به مردم در نظر 
بگيريم و اميدواريم تا پايان تيرماه زيرساخت هاي الزم 

به شكل صددرصدي آماده ش��ود. وي افزود: در گذشته 
با برخي مواجه بوديم كه مستحق سهام عدالت بوده اما 
آن را دريافت نكرده بودند. بر اين اس��اس از ابتداي سال 
به دنبال احصاي كامل گروه مس��تحق دريافت س��هام 
عدالت هس��تيم و اكنون اين فهرست تقريبا نهايي شده 
است. همچنين يك اليحه از وزارت اقتصاد به كميسيون 
اقتصادي دولت ارسال شده كه قرار است به صحن دولت 
برود تا هم كساني كه از دريافت سهام عدالت بازمانده اند، 
مشخص شوند و هم ميزان سهامي كه بايد دريافت كنند، 
تعيين ش��ود كه اين امر و بررس��ي آن، به محض انجام 

اطالع رساني خواهد شد.
س��خنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره 
انتقادات مطرح شده نسبت به اصالح نظام يارانه ها، تأكيد 
كرد: اينكه ما ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي را 
قطع كنيم و آن را به خود مصرف كنندگان منتقل كنيم، 
مورد نظ��ر اكثر صاحبنظران اقتص��ادي و حتي مراجع 
سياست گذاري كشور است. منتقداني هم در هر زمينه اي 
هستند و نظراتشان محترم و قابل استماع است و كمك 
مي كند اگر ايرادي هست، حل شود. دولت عقب نشيني از 
اين سياست را به صالح كشور نمي داند و قائل به اين است 
كه اگر اين سياست سه سال پيش انجام مي شد، منافع 
بيشتري هم داش��ت. بنابراين دولت منفعت بلندمدت 

كشور را در اجراي اين سياست مي بيند.
وي افزود: بسته ضدتورمي يك بار در ستاد اقتصادي دولت 
مطرح شد و درباره جزييات آن مواردي اختالف نظر بين 
دس��تگاه ها وجود داش��ت كه براي هفته آينده در ستاد 
اقتصادي دولت مطرح و نهايي مي ش��ود. در كوتاه مدت 
هم حتما تدابير جدي براي حمايت از معيش��ت مردم 
در دس��تور كار دولت است. دولت شريك احساس فشار 
اقتصادي مردم است و دولتمردان از خود مردم هستند و 
اعتراض ها را مي بينند و مي شنوند و در جريان درددل ها 

هستند و در زمينه تدبير آن هم جديت خواهند داشت.
خاندوزي در پاس��خ به اين پرس��ش كه وضعيت امالك 
مازاد بانك ها چگونه است، تاكيد كرد: تا پايان ارديبهشت 
امس��ال حدود ۵2 هزار ميليارد تومان مجموع واگذاري 
بانك ها در دو دسته سهام و امالك انجام دادند كه شامل 
۳۰ هزار ميليارد تومان سهام و 2۱.8 هزار ميليارد تومان 
امالك بوده است اما هم چنان بخش عمده اي از سهام و 
امالك بانك ها وجود دارد كه ما براي اجراي قانون حداقل 
از همه بانك هاي دولتي خواس��تيم براي دو شش  ماهه 
سال به شكل مستقل، تعهد بدهند كه چه بخش از سهام 

و امالك خود را واگذار خواهند كرد.

س��خنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: براي سال ۱۴۰۱ 
بيش از ۴۰ ه��زار ميليارد تومان فروش امالك جديد در 
دستور كار شبكه بانكي و شركتهاي وابسته به بانك هاي 
دولتي قرار دارد و حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان فروش 

سهام پيش بيني شده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه دولت براي استفاده 
از ظرفيت هاي كش��ورهاي همس��ايه چيس��ت، گفت: 
اقدامات و سياست ها روشن اس��ت. دولت اولويت خود 
را بر سياس��ت همس��ايگي مي گذارد و تالش مي كند از 
ظرفيت هاي مختلف موجود استفاده كند تا از اين طريق 
نه تنها تحريم ها را كمرنگ كند كه رشد و توسعه اقتصادي 
هم به همراه آورد. ما اگر تحريم هم نبود، بايد مشاركت 
و تعامل بيشتري با كشورهاي همسايه در ابعاد مختلف 

داشته باشيم.
س��خنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره 
اصالح نظام مالياتي كشور اظهار كرد: ما به اين قائل بوديم 
كه هنر تيم اقتصادي دولت بايد اين باشد كه همزمان و 
همگام با كاهش ب��ار مالياتي در بخش هاي مولد، بخش 
بزرگ��ي از ظرفيت هاي بالقوه ماليات��ي كه تحت عنوان 
فرار مالياتي بيرون از تور نظام، مورد شناسايي اطالعات 
اقتصادي قرار مي گرفت را شناسايي كند. از اين نظر قرار 
اس��ت در قالب اليحه بودجه امس��ال بيش از ۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي را از محل شناس��ايي هاي 
جدي��د و فرارهايي كه در اين زمينه ص��ورت مي گيرد، 
وصول كنيم و حركت به سمت ماليات هوشمند و عادالنه 

هدف دولت است.
وي افزود: ما در اظهارنامه ها به فعاالن اقتصادي اعتماد 
مي كنيم و در عمل هم حتمًا اين را پيگيري خواهيم كرد 
مگر اينكه داده ها و مس��تندات ب��ا اظهارنامه ها مغايرت 
داشته باشد كه حتما در مس��ير هوشمندسازي تالش 
مي كنيم سال آينده بدون عيب و نقص ها و نارضايتي هايي 
كه در اين ايام شروع شد، سه ماه قبل از فصل مالياتي تمام 
نظامنامه ها و سامانه هاي مالياتي خود را به شكل كاماًل 

تميز در اختيار فعاالن اقتصادي قرار دهيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه وزارت اقتصاد براي 
اس��تفاده از ابزارهاي مالي براي عرضه خودرو چيست، 
اظهار كرد: نه تنها خود بورس كاال بلكه س��ازمان بورس 
حتما به دنبال اين است كه تا حد امكان ابزارهاي جديد 
بازار س��رمايه را به كمك تامين مالي اقتصاد بياورد. در 
خودرو هم بيش از اينكه مساله عرضه فيزيكي خودرو در 
بورس كاال مالك باش��د، اين است كه ما انتخاب كرديم 

به سمت استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه حركت كنيم.

 القاي كارنابلدي مسووالن 
كار بدخواهان كشور است



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در سال 99، رشد تمام بخش هاي اقتصادي مثبت بوده 
است. نفت وگاز 9.6 درصد، كش��اورزي 3.2 درصد، 
صنعت 7.2 درصد، معدن 14.4 درصد، س��اختمان 
7.2 درصد، خدمات 2.2 رصد بوده اس��ت كه نش��ان 
مي دهد در آخرين س��ال دولت روحاني، رش��د تمام 
بخش هاي اقتصادي مثبت بوده است.  از سوي ديگر، 
رشد اقتصادي 1400 عمدتًا حاصل رشد 10 درصدي 
بخش نفت و گاز و رش��د 6.5 درصدي بخش خدمات 
بوده و از رش��د 4.4 درصدي كل اقتصاد، خدمات 3.6 
واحد و نف��ت 0.8 واحد و صنع��ت 0.5 واحد، معدن 
صفر، كش��اورزي 0.3- و ساختمان 0.3- واحد سهم 
داشته اند. همچنين رشد بخش خدمات عمدتا حاصل 
رش��د بخش نفت و صادرات و واردات بوده است. رشد 
واردات نيز در س��ال 1400 به ميزان 24 درصد بوده 
كه مي تواند بخش خدمات را به ش��كل قابل توجهي 
تحت تاثير قرار دهد. براين اس��اس، بررسي وضعيت 
رشد اقتصادي و رشد بخش هاي مختلف اقتصاد ايران 
در دو س��ال 1399 و 1400 و به خصوص چهار فصل 
سال 1400 نشان مي دهد كه رشد اقتصادي با نفت در 
اين دوسال عمدتا حاصل عملكرد دولت روحاني بوده 
و رش��د توليد در دولت روحاني باالتر از دولت رييسي 
بوده است. همچنين رشد بخش هاي مختلف اقتصاد 
به تفكيك صنعت، معدن، نفت وگاز، كش��اورزي در 
سال 1399 و بهار 1400 و در آخرين فصل هاي دولت 
آقاي روحاني، باالتر از رشد بخش هاي اقتصادي در 
دولت آقاي رييسي بوده است.  به عبارت ديگر، رشد 
اقتصادي ب��ا نفت 4.1 درصدي س��ال 1399 و 6.7 
درصدي بهار 1400 كه دولت روحاني بر سر كار بوده، 
باالتر از رشد اقتصادي با نفت در سه فصل تابستان 1 
درصد، پاييز 4.8 درصد و زمس��تان 5.7 درصد بوده 

كه دولت رييسي بر سر كار آمده است. 

    رشد 36 درصدي نفت وگاز 
در فصل اول 1400

رشد بخش نفت وگاز درسال 1399 معادل 9.6 درصد 
و در س��ال 1400 معادل 10.1 درصد بوده كه عمدتا 
حاصل از رش��د فصل بهار با 36.6 درصد بوده است و 
در سه فصل بعد نيز 5.4، 1.7 و 0.2 درصد رشد داشته 
است. بنابراين رشد بخش نفت وگاز در دولت روحاني 
باالتر از رش��د بخش نفت وگاز در دولت رييسي بوده 
است.  عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در 
دولت روحاني نيز اخيرا به اين آمار رشد درآمد نفت در 
فصل بهار 1400 اش��اره كرده و رشد اقتصادي و رشد 
صادرات نف��ت را حاصل عملكرد دول��ت روحاني در 

سال هاي 99 و فصل اول 1400 ارزيابي كرده است. 

    رشد صادرات 
عمدتا مرتبط با فصل بهار است 

رش��د صادرات نيز عمدتا مرتبط با فصل بهار 1400 
بوده كه رش��د 36 درصدي داش��ته اس��ت و دولت 
روحاني فعاليت داشته است. رشد صادرات در سال 
99 معادل 12.8- درصد، و در س��ه فصل تابستان و 

پاييز و زمس��تان 1400 كه دولت رييس��ي فعاليت 
داشته معادل 1.4-، 8.4- و 3.1 درصد بوده است.

    رشد بخش هاي توليدي
بخش صنعت با 3.3 درصد رشد در سال 1400 در چهار 
فصل به ترتيب 5.2، 1.9-، 5.9 و 4.1 درصد بوده است. 
رشد خدمات نيز در كل سال 6.5 درصد بوده كه در چهار 
فصل به ترتيب 6.7، 4.1، 8.1 و 7 درصد بوده است و نشان 
مي دهد كه بازهم در فصل بهار رشد بااليي داشته است. 

در بخش كش��اورزي با رشد منفي 2.6- درصد، در طول 
چهار فصل به ترتيب 2.3-، 2.5-، 3- و 3.4- درصد رشد 
منفي داشته است. رشد بخش معدن نيز در سال 1400 
منف��ي 0.4- درصد بوده در حالي كه در س��ال 1399 و 
دولت روحاني رشد 14.4 درصدي داشته است. همچنين 
در طول چهارفصل به ترتيب 1، 3.6-، 0.5- و 1.5 درصد 
بوده است. به عبارت ديگر، بازهم در بهار 1400 و آخرين 
فصل دولت روحاني، رشد بخش معدن مثبت بوده است. 
در بخش ساختمان نيز رش��د مثبت 7.2 درصدي سال 
1399 به رشد منفي 6.9- درصدي سال 1400 تبديل 
شده است و در چهار فصل 1400 نيز به ترتيب 11-، 15-، 
10- و 11 درصد بوده است.  اين آمارها نشان مي دهد كه 
در دولت رييس��ي و در سال 1400، بخش هاي توليدي 
مانند معدن، ساختمان و كشاورزي با رشد منفي همراه 
شده اند. بخش صنعت رش��د كمي داشته و عمده رشد 
اقتصاد مربوط به خدمات و نفت وگاز و واردات بوده و لذا 
اينكه ادعا مي شود درآمد نفت در 9 ماه اخير رشد كرده 
يا بخش هاي اقتصادي با رشد مثبت باال همراه بوده اند، 
درست نيست. اوال عمده رشد نفت وگاز در بهار 1400 رخ 

داده و دوم اينكه سهم بخش خدمات و نفت وگاز از رشد 
اقتصادي باال بوده و س��اير بخش هامانند صنعت سهم 
اندك 0.5 واحدي و كشاورزي و معدن و ساختمان عامل 
كاهش رش��د اقتصادي بوده اند.  رشد اقتصادي با نفت و 
بدون نفت در فصل اول 1400 باالتر از س��ه فصل بعدي 
بوده است يعني در آخرين فصل كه دولت روحاني بر سر 
كار بوده رشد اقتصادي با نفت 6.7 درصد اعالم شده و در 
فصل  در دولت آقاي رييسي رشد توليد نفت و گاز كمتر 
از دولت روحاني بوده اس��ت و فصل اول 1400 كه دولت 
روحاني بر سر كار بوده رشد باالي 36 درصدي داشته و 
در سال 99 نيز رشد نفت و گاز باالتر از 9 درصد اعالم شده 
است در بخش خدمات نيز در سال 1399 باالي 2درصد و 
در فصل اول 1400 معادل 6.7 درصد رشد اعالم شده و در 
فصل بعد رشدهاي 4 و 8 و 7 درصدي تغيير يافته كه نشان 
مي دهد مهم ترين عامل رشد اقتصادي سال 1400 باال 
رفتن رشد بخش خدمات در چهار فصل 1400 بوده است.

سهم بخش خدمات از رشد 4.4 درصدي سال 1400 
به ميزان 3.6 واحد درصد بوده است مهم ترين عامل 
اثرگذار بر رشد اقتصادي س��ال 1400 رشد بخش 
خدمات است كه احتماال متاثر از رشد بخش صادرات 
واردات و همچنين بخش نفت و گاز بوده است. رشد 
بخش صنع��ت نيز در دولت روحاني باالتر از رش��د 
بخش صنعت در دولت آقاي رييسي است زيرا رشد 
صنعت در سال 1399 باالي 7 در فصل اول 1400 
باالي 5 درصد بوده اما در فصل تابس��تان منفي در 
فصل پاييز نزديك به 6 درصد و در فصل زمس��تان 
باالي 4 درصد بوده است و سهم كل بخش صنعت از 

رشد 4.4 درصدي 0.5 واحد درصد است.

    تحليل طرف تقاضاي 
توليد ناخالص داخلي

در طرف تقاضاي توليد ناخالص داخلي س��هم مصرف 
بخش خصوصي يا مصرف مردم و خانوار ها از كل توليد 
ناخالص داخلي معادل 43 درصد اعالم شده است سهم 
مصرف بخش دولتي 14 درصد و س��هم سرمايه گذاري 
نزديك به 27 درصد بوده اس��ت . از سهم سرمايه گذاري 
نيز سرمايه گذاري ماش��ين آالت نزديك به 11 درصد و 
سهم سرمايه گذاري س��اختمان نزديك به 16 درصد از 
كل توليد ناخالص داخلي اعالم شده است. از سوي ديگر 
از جهت رشد تقاضا نيز رشد مصرف بخش خصوصي 3.9 
درصد، رشد مصرف بخش دولتي 8.3 رشد سرمايه گذاري 
صفر، رشد سرمايه گذاري در بخش ساختمان 7- درصد، 
رشد سرمايه گذاري در ماشين االت 12.5 درصد، رشد 

صادرات 5.2 و رشد واردات 24 درصد اعالم شده است.

    رشد سرمايه گذاري صفر درصدي
رشد سرمايه گذاري در سال 1399 معادل 3.2 درصد 
بوده و در كل سال 1400 معادل صفر اعالم شده است 
و در چهار فصل 1400 به ترتيب 2.3-، 9.6-، 2.6- و 
14.4 درصد بوده است. سرمايه گذاري در ساختمان در 
سال 1399 معادل 3.8 درصد، بوده كه در چهار فصل 
1400 به ترتيب 11.8-، 16.1-، 11.9-، 13.5 درصد 
بوده است و در كل س��ال 1400 معادل 7.1- درصد 
اعالم شده است. سرمايه گذاري در ماشين آالت نيز در 
سال 1399 معادل 3.5 درصد، و در چهار فصل 1400 
به ترتيب 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد بوده و در كل 

سال 1400 نيز 12.5 درصد اعالم شده است.
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توصيه خطرناك
 سنجه هاي مربوط به تشخيص قابل توانمندسازي 
يا غير قابل توانمندس��ازي )دايم و موقت( افراد، 
مهارت ه��اي اكتس��ابي با آم��وزش ي��ا تجربه، 
آموزش هاي فني و حرفه اي اكتس��ابي با آموزش 
يا تجرب��ه، توانمندي ها و اس��تعدادهاي بالفعل و 
بالقوه، عالقه مندي هاي دانش��ي، مهارتي، فني، 
هنري، حرفه اي، ورزش��ي جهت استعداديابي و 
طراحي مسير پيشرفت و تعالي و ... افراد نيز باشد 
و احص��اء و درج اين اطالعات هيچ س��نخيتي با 
فعاليت و كاركرد بانك مركزي و به خصوص يك 

بانك دولتي؟! ندارد. 
و مخلص كالم اينكه چنانچه پارادايم حاكم بر نظام 
رفاه و تامين اجتماعي يا نظام تامين اجتماعي يا 
نظام بيمه هاي اجتماعي كشور مبتني بر پارادايم 
»بوريج��ي« )ماليات محور( ب��ود و تمامي منابع 
مورد نياز از س��وي دولت تامين مي گرديد، شايد 
مي توان طرح ايده يا توصيه انتقال پايگاه اطالعات 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به زيرمجموعه 
بانك مركزي ي��ا وزارت امور اقتصادي و دارايي يا 
سازمان امور مالياتي )انتقال به زيرمجموعه يك 
بانك دولتي كه در هر حال قابل پذيرش نيست و 
بنظر نمي رسد. در دنيا هم نمونه اي داشته باشد( 
يا سازمان برنامه و بودجه يا سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها مسموع باشد و قابل طرح و امكان سنجي 
وليكن در پارادايم بيس��ماركي )حق بيمه محور( 
موجود كشور و پارادايم هيبريدي يعني نظام تامين 
اجتماعي چند اليه )امدادي، حمايتي، بيمه اي( 
و چند س��طحي بيمه هاي اجتماعي )پايه، مازاد، 
مكمل( اصال اين توصيه يا ايده قابل طرح نخواهد 
بود. همين رويكرد اقتصادي و انتفاع محور و غلبه 
نگاه اقتصادي برحوزه رفاه و تامين اجتماعي باعث 
گرديد كه در سال هاي اخير و در اواخر دولت قبل 
اقداماتي درخصوص ايجاد س��وئيچ يارانه ش��كل 
بگيرد و نضج يابد كه غالبًا مبتني بر انتفاع برخي 
شركت هاي فعال در حوزه فين تك از تراكنش هاي 
مربوط به يارانه ها، كمك ها و مساعدت هاي انجام 
شده براي اقش��ار ضعيف جامعه بود كه مي توان 
آن را به نوعي »خامه گيري« از نظام رفاه و تامين 
اجتماعي يا استخراج »نعمت خاصه از نقمت عامه« 
يا استحصال »منفعت خاصه از نكبت عامه« ناميد. 
نتيجه آنكه شكل دهي پايگاه اطالعات رفاه و تامين 
اجتماعي و پنج��ره واحد خدمات و شناس��نامه 
الكتروني��ك رف��اه و تامين اجتماع��ي به صورت 
خان��واري و مبتني ب��ر كد ملي، كد پس��تي و كد 
فعاليت يا كد ش��غلي يك امر حاكميتي و دولتي 
است و بايس��تي در وزارتخانه متولي رفاه و تامين 
اجتماعي استقرار يابد و اعتبارات و منابع مورد نياز 
براي تمهيد و تدارك زيرساخت هاي الزم از سوي 
دولت تامين گردد و اينكه در اواخر دولت قبل يكي 
از شركت هاي متعلق به يكي از بيمه گران اجتماعي 
تصرف يا تصاحب و منابع بيمه گران اجتماعي صرف 
شكل گيري پايگاه اطالعات مزبور شود و در قالب 
اين رويكرد تالش گردد تا از تراكنش هاي مربوط 
به كمك ها و مساعدت ها و خدمات و پوشش هاي 
امدادي، حمايتي و بيمه اي نظام چند اليه تامين 
اجتماعي، انتفاع فين تك ه��ا و صنعت- بازارهاي 
مختلف و... حاصل ش��ود و به همين دليل انتقال 
پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان به بانك مركزي يا يك 
بانك دولتي؟! توصيه شود، بلحاظ كارشناسي امر 

صحيحي نيست و توصيه خطرناكي است.

سردرگمي وزارت نيرو با نام جهاد 
آبرساني

حوزه فعاليت وزارت جهاد هس��ت ولي تخصيص 
منابع آبي الزم و ترويج تغيير در كشت از موضوعات 
بين حوزهاي است كه وزارت نيرو در دوره جديد به 

آن بي توجه بوده است. 
چالش سوم اينكه طرح جهاد آبرساني، الزام عمومي 
دولت به واگذاري كار با مبلغ 30 هزار ميليارد تومان 
به قرارگاه سازندگي عنوان ش��ده است. واگذاري 
چنده��زار ميليارد تومان فعاليت ب��راي توزيع در 
5000 روستاي كشور با مبالغ پايه نامشخص، باعث 
نارضايتي و بالتكليفي بخش خصوصي فعال در اين 
صنعت شده اس��ت. اين روايت باعث بي اعتمادي 
و نارضايتي در مي��ان س��ازندگان و پيمانكاران و 
مشاوريني شده است كه توانستند با تالش فراوان 
صنعت آب و پساب را در كشور بومي نمايند. تعطيلي 
و بالتكليفي اين بخش كه با محدوديت هاي بودجه 
عمراني نفس هاي آخر خود را مي كشيد يك اشتباه 
تاكتيكي و خطاي ملي از سوي وزارت نيرو مي باشد. 
اميد است كه وزارت نيرو به عنوان يكي از نهادهاي 
خدمتگزار دولت سيزدهم بتواند در زمان سريعي 
نسبت به ارزيابي از فعاليت يك ساله خود پرداخته 
و با اصالح مس��ير در جه��ت افزايش رضايتمندي 
مردم و حفظ و ارتقاي بخش خصوصي صنعت آب 

قدم بردارد.

همكاري مشترك خودرويي
 توليد كند، قطعه سازان به اندازه كل نياز خط توليد 
فعاليت خواهند كرد. براي مثال قطعه س��از ايراني 
براي 300 هزار دس��تگاه لنت مي س��ازد و آن را به 
دو كشور ديگر ارس��ال مي كند و در مقابل قطعات 
توافق ش��ده را از طرف خارجي دريافت مي كند. ما 
در كشور توان توليد قطعه براي دو ميليون دستگاه 
خودرو در س��ال را داريم كه با توجه به ميزان توليد 
فعلي خودروسازان ايراني، قطعا اين ظرفيت وجود 
دارد كه با همكاري با ساير كشورها، توليد محصوالت 
جديد در دس��تور كار قرار بگيرد. در اين چارچوب 
مي توان ايران خودرو و سايپا را نيز وارد يك همكاري 
و مش��اركت جديد كرد ت��ا در نهايت اين محصول 

مشترك با روسيه و تركيه به توليد نهايي برسد.

بررسيوضعيترشدبخشهاياقتصادي،سرمايهگذاريومصرفخانواردردوسالاخير
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رشد شاخص هاي كالن در فصل بهار 1400 باالتر از سه فصل ديگر

تداوم كاهش قيمت انواع سكه و ارز
گروه بانك و بيمه |

 سه ش��نبه، 31 خردادماه 1401 قيمت دالر در بازار آزاد به 
31700 تومان رسيد و با اعالم هر اونس طال به نرخ 1839 
دالر قيمت سكه طرح جديد با 50 هزار تومان كاهش قيمت 
نسبت به روز گذشته به 15 ميليون و 450 هزار تومان رسيد. 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 14 ميليون 

و 500 هزار تومان معامله ش��د.همچنين نيم سكه هشت 
ميليون و 500 هزار تومان، ربع س��كه پنج ميليون و 450 
هزار تومان و سكه يك گرمي سه ميليون و 50 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
18 عيار به يك ميليون و 435 هزار تومان رسيد و قيمت هر 
مثقال طال 6 ميليون و 220 هزار تومان شد. قيمت فروش 

يورو در صرافي هاي بانكي با 2 تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته 28 هزار و 644 تومان معامله شد.نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي بانكي با 22 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
27 هزار و 671 تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي 27 هزار و 396 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 28 هزار و 359 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد 

دالر در بازار متشكل ارزي 27 هزار و 192 تومان و نرخ فروش 
آن 27 هزار و 439 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين ب��ازار 28 هزار و 655 تومان و نرخ فروش آن نيز 
28 هزار و 916 تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در 
معامالت، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 816 تومان فروخته 

و حواله دالر به بهاي 25 هزار و 477 تومان معامله شد.
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رشد سرمايه گذاري 5.96.31.13.81.63.10.1رشد برق و گاز
-3.523.92.911.615.112.5در ماشين آالت 

رشد سرمايه گذاري 2.64.56.36.23.75.20رشد آب و فاضالب 
-7.1-11.913.5-16.1-11.8-3.8در ساختمان 

-8.43.15.2-1.4-12.836-رشد صادرات 4.16.714.85.74.44.4رشد اقتصادي با نفت 

-29.730.519.427.620.724.1-رشد واردات 3.64.40.756.33.93.9رشد اقتصادي بدون نفت

سهم مصرف بخش خصوصي از 
رشد اقتصادي به -464540424543طرف تقاضاي توليد ناخالص

-3.36.916.754.7قيمت بازار

سهم مصرف بخش دولتي از 
-141313111814توليد ناخالص

ضرورت ثبت
هر نوع تقاضاي وام در »سمات« 
يكي از موضوعات مهمي كه 
مطرح مي شود، ثبت هر نوع 
تقاضاي وام در سامانه سمات 
اس��ت تا حت��ي وام هايي كه 
پرداخت نشده هم در سامانه 
ثبت ش��ود و شاهد شفافيت 
بيشتر در اين بخش باشيم. 
بايد نهاد متمركزي تشكيل 
شود كه روي سامانه ها نظارت 
داشته باشد و مشخص شود چه كساني به اين اطالعات 
دسترسي دارند چرا كه بخش عمده درز اطالعاتي كه از 
كشور صورت مي گيرد به دليل ايجاد سامانه هاي جديد 
اس��ت چون در دنيا هم به همين منوال است.  سامانه ها 
مي توانند نقش مثبتي هم در اقتصاد داشته باشند و يكي از 
آنها سامانه سمات است كه قرار براين است تا اعطاي وام ها 
در اين سامانه ثبت ش��ود. در كشورهاي ديگر پرداخت 
تسهيالت حتي در بانك هاي خصوصي، بايد متمركز و 
ارتباطش با بخش ارتباط با مشتريان نيز قطع باشد. مثال 
ش��عب بانكي نمي توانند به صورت مستقيم تسهيالت 
در اختيار مش��تري قرار دهند و در واق��ع در اين زمينه 
تصميم گير نيستند و صرفا اطالعات را دريافت مي كنند 
و در اختيار بخش مركزي قرار مي دهند كه آن مركز هم 
بدون جانبداري مي تواند تصميم بگيرد. اين مهم باعث 
مي شود فساد به شدت كاهش يابد. چنين سامانه اي كه 
بانك ها موظف باشند تسهيالت پرداختي را ثبت كنند 
مي تواند مفيد باشد اما به شرط اينكه نه فقط تسهيالت 
پرداختي بلكه هر نوع تقاضاي وام بايد در سامانه سمات 
ثبت شود تا مشخص باشد مثال چه افرادي تقاضاي وام 
ازدواج داش��تند و دريافت نكردن��د.  كل تقاضا براي وام 
مسكن در امريكا در يك سازمان گسترده مركزي تجميع 
مي شود، چه وام هايي كه پرداخت شده و چه مواردي كه 
پرداخت نشده در اين سازمان ثبت مي شود و بررسي هاي 
جدي دايمي صورت انجام خواهد شد تا ببينند آيا ممكن 
است بانكي تبعيض قائل شده باشد؟ چرا كه در گذشته، 
تبعيض در نظام بانكي امريكا خيلي شايع بوده است.  سامانه 
سمات مي تواند مثبت باشد اما اولين شرط اين است كه 
بايد تكميل شود يعني به طور كلي تقاضاي درخواست وام 
بايد ثبت شود. در اين شرايط اگر بانك مركزي نظارتي هم 
نداشت، مشكلي ندارد. كل اطالعات بايد در سامانه شفاف 
در اختيار جامعه قرار گيرد چرا كه خلق پول بانكي يك 
موضوع حاكميتي است و ضمن اينكه خلق پول بانكي از 
جيب مردم هميشه در همه جاي دنيا انجام مي شود.  بايد 
اجازه دهيم مردم از كل تس��هيالت كشور اطالع داشته 
باشند كه در اين شرايط براساس اطالعات سامانه سمات 
كه در اختيار جامعه قرار مي گيرد قانون حمايت از سوت 
زنان هم اجرا شود تا اگر كسي تخلفي را كشف كرد بتواند 
گزارش دهد و نه تنها از نظر قضايي و حقوقي از فرد حمايت 
ش��ود بلكه اگر موضوع صحت داشت، پاداش نقدي هم 
دريافت كند. در كشورهاي ديگر بين 10 تا 30 درصد فساد 
كشف شده به سوت زن تعلق پيدا مي كند. با قانون حمايت 

از سوت زنان است كه مي توانيم با فساد مبارزه كنيم.

علي سعدوندي
كارشناس اقتصادي

رويداد

بانك ها مجازند ضمانتنامه 
صندوق هاي دانش بنيان را بپذيرند

بانك ها مجازند ضمانتنامه هاي صادرشده توسط صندوق 
نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و 
فناوري را بپذيرند. بانك مركزي تكاليف مرتبط با شبكه 
بانكي كشور مقرر در »قانون جهش توليد دانش بنيان« 
مصوب جلسه 11 ارديبهشت ماه سال 1401 مجلس 
شوراي اسالمي را به شبكه بانكي ابالغ كرد. بر اين اساس 
و طبق بند )ب( ماده )4(، دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده )5( قانون مديريت خدمات كش��وري، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي و شركت ها و موسسات 
تابعه و وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي 
انقالب اسالمي و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، 
مجازند در تضامين اعتباري و تضامين مربوط به فرايند 
ارج��اع كار، خريد انواع كاال و ماش��ين آالت، معامالت 
پيمانكاري، انجام تعهدات، پيش پرداخت و حسن انجام 
كار، ضمانتنامه هاي صادرشده توسط صندوق نوآوري و 
شكوفايي و صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري 
موضوع ماده )44( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394را بپذيرند. 
همچنين متن زير به انتهاي بند )ب( ماده )16( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اضافه 
مي شود:  سرمايه گذاري مشترك بانك ها و موسسات 
اعتباري با صندوق نوآوري و ش��كوفايي در طرح هاي 
مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان 
از شمول اين بند مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي 
تلقي مي شود. بانك ها و صندوق نوآوري مكلف هستند 
حداكثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه گذاري، 

نسبت به اتمام سرمايه گذاري و خروج اقدام كنند. 

بخشنامه  جديد وام ازدواج 
اعالم شد

رييس سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي وام ازدواج را از 
استعالم مفاصا حساب مالياتي مستثني كرد. داوود منظور 
رييس كل سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي به ادارات 
كل امور مالياتي اعالم كرد: با توجه به افزايش سقف وام 
ازدواج و عبور آن از 200 ميليون تومان، اين وام از شمول 
مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم 
مستثني است. بر اساس مقررات اجرايي اين ماده قانوني 
كه توس��ط بانك مركزي تعيين و از سوي سازمان امور 
مالياتي ابالغ شده، اشخاص حقوقي )شركت ها( يي كه 
خواهان دريافت تسهيالت بيش از 500 ميليون تومان 
و حقيقي )اشخاص( كه متقاضي دريافت تسهيالت 
بيش از 200 ميليون تومان باش��ند موظ��ف به ارايه 

استعالم مفاصا حساب بدهي هاي مالياتي هستند. 



بازار سرمايه طي هفته هاي اخير در مسير نزول قرار 
گرفت��ه و ركود معامالت را تجرب��ه مي كرد. به گفته 
كارشناسان مهم ترين عامل اين روند تغيير و تحوالت 
نرخ دالر در بازاره��اي آزاد و نيمايي و افزايش فاصله 
ميان اي��ن دو نرخ بود كه س��ودآوري ش��ركت هاي 
صادرات مح��ور را به ش��دت تهديد ك��رده و از ورود 
سرمايه گذاران به معامالت جلوگيري مي كرد. التهاب 
ارزي ايجادش��ده، بانك مركزي را بر آن داش��ت تا با 
تسهيل شرايط عرضه دالر صادراتي در بازار بر اساس 
قيمت توافقي ميان صرافي ها و صادركنندگان، اندكي 
بازار ارز را آرام كند. اين س��يگنال مثبت به سرعت از 
سمت بورس دريافت ش��د تا طي دو روز گذشته اين 
بازار در مس��ير رش��د قرار بگيرد و پوياتر عمل كند. 
كارشناسان عنوان مي كنند در صورت ثبات نرخ ارز 
و كاه��ش فاصله دالر نيماي��ي و آزاد بورس مي تواند 
عقب ماندگي خود در برابر ديگر بازارها را جبران كند.

افزايشجذابيتصادراتمحورها
حميدرضا جيهاني كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر 
اينكه تصميمات ارزي بانك مركزي بر رشد شاخص 
بورس اثر گذار بود، گفت: به دنبال اتفاقات رخ داده در 
بازار ارز زمينه ورود پول هاي بلوكه شده به سمت بازار 
سرمايه فراهم شد كه شاهد افزايش چشمگير حجم 
تقاضا در بازار سهام بوديم. وي افزود: بر اساس ابالغيه 
اخير بانك مركزي دارن��دگان و عرضه كنندگان نرخ 
ارز مي توانن��د ارز حاصل از صادرات را به متقاضيان با 
نرخ توافقي بفروشند كه اين موضوع بر روند معامالت 
بازار سرمايه اثر مثبت دارد و باعث افزايش سودآوري 
شركت هاي بازار س��رمايه خواهد شد. جيهاني ادامه 
داد: اين تصميمات و دريافت مصوبه و اختيارات بانك 
مركزي از س��ران قوا مي تواند زمينه ساز روندي براي 
بازگش��ت ارز صادركننده بدون محدوديت به كشور 
در قالب اسكناس باش��د. اين كارشناس بازار سرمايه 
گفت: در هفته هاي اخي��ر افزايش فاصله بين قيمت 
دالر در سامانه سنا و نيما با بازار آزاد منجر به خودداري 
ورود ارز صادركنندگان به داخل كشور شد. جيهاني 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به چنين مس��اله اي اما باز 
هم شاهد وجود تقاضا در بازار بوديم؛ بنابراين ابالغيه 
بانك مركزي منج��ر به ورود ارز حاص��ل از صادرات 
صادركنندگاني به بازار ارز ش��د كه اق��دام به احتكار 
كرده بودند و اين امر در كوتاه ترين زمان ممكن سبب 
روند نزولي قيمت ارز در بازار ش��د. وي با بيان اينكه از 
سوي ديگر شاهد وجود حجم نقدينگي مشخص در 
اقتصاد كشور هستيم، گفت: حجم نقدينگي موجود 
در كشور تحت تاثير سياست گذاري هاي دولت و ايجاد 
جذابيت براي سرمايه گذاران به سمت بازارهاي مالي 
سوق پيدا مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: در چند وقت گذشته اتفاقاتي مانند ممنوعيت 
خريدوفروش دالر توس��ط نهادهايي غير از نهادهاي 

پولي، مديريت حساب افراد بيكار و مجوز ورود اسكناس 
ارز بدون محدوديت به كشور باعث جهت دهي درست 
نقدينگي در اقتصاد كشور شده است. جيهاني معتقد 
است كه با توجه به چنين مسائلي افراد ديگر نسبت به 
سرمايه گذاري در بازارهاي سفته بازان مانند ارز، سكه 
و طال خودداري مي كنند. وي گفت: از سوي ديگر وضع 
قانون ماليات در آينده نزديك، منجر به اين خواهد شد 
تا بازاري با شفافيت هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري 

در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد.

افزايشچشمگيرحجمتقاضادربازارسهام
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: چنين مسائلي 
منج��ر ب��ه از بين رفت��ن محبوبي��ت ب��ازار ارز براي 
سرمايه گذاري ش��ده و اميدواريم طي روزهاي آينده 
قيمت ارز روند كاهشي بيشتري به خود بگيرد. جيهاني 
خاطرنشان كرد: تحت تاثير چنين اتفاقي، پول هاي 
بلوكه ش��ده در كارگزاري ها و حس��اب هاي بانكي از 
روز گذشته به سمت بازار س��رمايه روانه شد و شاهد 
افزايش چشمگير حجم تقاضا در بازار سهام بوديم. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: از سوي ديگر در چند 
روز گذشته نوسان در معامالت بازار سهام نمايان بود 
كه اين امر باعث ش��د تا بازار خود را آماده براي صعود 
دوباره كند. وي در گفت وگو با ايرنا تاكيد كرد: اميدواريم 
طي روزهاي آينده شاهد تداوم روند صعودي شاخص 

بورس و رشد بيشتر بازار سرمايه باشيم.

آسيبهايافزايشفاصله
نرخنيماييوآزاددالر

حمزه قوچي فرد ديگر كارش��ناس بازار سرمايه هم 
در اين خصوص بيان كرد: در مورد نرخ ارز در سامانه 
نيما دو نگاه كامال متفاوت وجود دارد. يك نگاه، نگاهي 
كامال اقتصادي و عقاليي است و طرفداران آن اعتقاد 

دارند ش��ركت هاي خصوصي در بازار سرمايه نبايد 
درآمده��اي ارزي خود را با قيمت��ي پايين تر از بازار 
آزاد عرضه كنند. اما نگاه ديگر مربوط به افرادي است 
كه يا از ن��رخ ارز پايين تر از بازار آزاد منفعت مي برند 
يا به نوعي وابس��ته به دولت هستند و تمايل ندارند 
در دوره فعاليت آنه��ا افزايش قيمتي صورت بگيرد   
و اقدام به س��ركوب نرخ ارز مي كنن��د. كمااينكه در 
سنوات گذشته هم گاه شاهد آن بوده ايم كه به دليل 
سركوب نرخ ارز، حباب قيمتي سكه افزايش داشته 
و قيمت كاالها هم ب��ر مبناي ارزي باالتر از نرخ هاي 
رسمي قيمت گذاري شده؛ اما دولت در برابر افزايش 
نرخ ارز مقاومت نشان داده و مسير اشتباهي كه بارها 
پيموده ش��ده را دوباره در پيش گرفته اند. وي افزود: 
در شرايطي قرار داريم كه دالر از سقف قبلي خود در 
حال عبور بوده و هم به لحاظ شرايط اقتصادي و هم 
از نظر متغيرهاي منطقه اي، نرخ ارز پتانس��يل يك 
جهش را دارد. دولت هم با وادار كردن صادركنندگان 
به عرضه ارز با قيمتي پايين تر، تالش مي كند قيمت ها 
را كنترل كند. اما در نهايت هيچ نيرويي قادر به كنترل 
جريان اقتصاد نخواهد بود و وقتي اختالف بين نرخ ارز 
نيمايي با بازار آزاد افزايش پيدا مي كند، مي توان تاثير 
آن را در بازارهاي كااليي هم مشاهده كرد. در نهايت 
قيمت كاالها در كشور افزايش يافته و كاهش عرضه 
برخي محصوالت كه مشمول قيمت گذاري دستوري 
هستند، نارضايتي و اعتراضات مردم را به دنبال داشته 
و قيمت ها افزايش مي يابد و… و اين سيكل معيوب 

سال هاست كه در حال تكرار است.
قوچي فرد ضم��ن تاكيد بر تاثير مذاك��رات بر نرخ 
ارز، عنوان كرد: در ح��ال حاضر بايد منتظر تعيين 
تكليف برجام و مذاكرات باشيم. اگرچه روي كاغذ، 
موضوع برجام، منتفي اس��ت؛ چرا ك��ه توافق ما به 
نوعي به جنگ روس��يه و اوكراي��ن و بحران انرژي 

گره خورده اس��ت. ب��ا توجه به اين ش��رايط به نظر 
مي رس��د جنگ روس��يه و اوكراين نه فقط متوقف 
نشده، كه با كمك هاي تسليحاتي اروپا به اوكراين 
در حال گسترش بوده و در چنين وضعيتي، توافق با 
ايران هم دشوار خواهد بود. در اين صورت احتماال 
نرخ ارز در چند ماه آينده رش��د فزاينده اي داشته و 
قيمت هاي جهاني هم پتانسيل افزايش قيمت دارند 
و در نهايت انتظار تشديد تورم در كشور ما مي رود.

رشدبازارسرمايه
وي در رابطه با تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار س��رمايه 
گفت: قطعا با افزايش نرخ ارز، بازار س��رمايه هم بعد 
از يك وقفه زماني رش��د خواهد كرد. كما اينكه اگر 
نگاهي به روند بازار س��رمايه در سنوات قبل داشته 
باشيد، متوجه خواهيد شد كه هر زمان نرخ ارز رشد 
كرده، بازار سرمايه هم با يك وقفه زماني حركت خود 
را آغاز كرده اس��ت. مثال بعد از رشد نرخ ارز در سال 
۹۶ و ۹۷، بازار سرمايه چند ماهي واكنشي به افزايش 
نرخ ارز در بازار نداش��ت؛ ولي بعد از يك وقفه زماني 
چند ماهه بازار سرمايه رشد خيره كننده اي داشت و 
بيش از نرخ ارز، جهشي در كارنامه بازار سرمايه ثبت 
شد. حاال هم اگرچه نرخ ارز در سامانه نيما به صورت 
دستوري پايين نگه داشته شده، ولي اقتصاد با دستور 
حركت نخواهد كرد. با توجه به اوضاع اقتصادي كشور، 
نرخ ارز شيب افزايشي خواهد داشت و بازار سرمايه 
هم حتم��ا تحت تاثير افزايش نرخ ارز رش��د خواهد 
كرد. حت��ي اگر دولت مدتي اصرار به س��ركوب نرخ 
ارز نيمايي داشته باش��د، در صورت جهش نرخ ارز، 
ش��اخص بورس در بلندمدت حتي بيش از نرخ ارز، 
رش��د كرده و جاماندگي خود را جبران خواهد كرد. 
وي در گفت وگو با بورس نيوز اضافه كرد: البته فقط 
افزايش نرخ ارز، متغير تاثيرگذار بر روند بازار سرمايه 
نيس��ت و اخباري همچون بحث مالي��ات بر عايدي 
سرمايه و ماليات بر سود سپرده و… هم مطرح است 
و احتماال در ماه هاي آين��ده، دولت با اجراي برخي 
برنامه هاي مالياتي، نوسانات مثبتي در بازار سرمايه 
ايجاد خواهد كرد. اما به هر حال نرخ ارز مهم ترين متغير 
اثرگذار بر بازارهاي مالي بوده و اگر ارز رشد كند، ساير 
متغيرها را كنار زده و يك تنه بازار سرمايه را به تحرك وا 
مي دارد. اين كارشناس بازار سرمايه در معرفي صنايعي 
كه بيش��ترين منفعت را از افزايش ن��رخ ارز خواهند 
برد، اظهار كرد: در صورت رشد نرخ ارز و حركت بازار 
سرمايه، تمامي صنايع بازار سرمايه حداقل به اندازه 
رشد نرخ ارز رشد خواهند كرد؛ ولي صنايع بنيادي و 
سودآور بازار كه رشد سودآوري شركت، محرك رشد 
قيمت سهم بوده، پتانسيل بيشتري براي رشد خواهند 
داشت. كمااينكه بررس��ي ها نشان مي دهد به دنبال 
جهش هاي ارزي در چند سال اخير، پتروشيمي ها و 
فوالدي ها و معدني ها و.  .. بيش از نرخ ارز رشد كرده اند.
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گواهيسپردهشمش
چهمزاياييدارد؟

باشگاهخبرنگاران| خشايار دادمنش، كارشناس 
ح��وزه بورس كاال گفت: ش��فافيت قيمت بر اس��اس 
عرضه و تقاضا و قابليت دسترس��ي براي تمامي مردم 
از ويژگي هاي مهم گواهي س��پرده شمش طال است. 
خش��ايار دادمنش گفت: يك��ي از مزيت هاي گواهي 
شمش طال اس��تفاده از نوس��انات قيمتي اين گواهي 
است. اگر از اين نوسانات نيز چشم پوشي كنيم امنيتي 
كه در اين سرمايه گذاري وجود دارد )با توجه به اتفاقات 
اخير سرقت از صندوق هاي امانات بانكي( استقبال از 
اين گواهي را منطقي مي كند. به گفته اين كارشناس 
عالوه بر اين يكسري صندوق هاي كااليي وجود دارد كه 
بخش عمده دارايي اين صندوق ها بر پايه طال هستند، 
اكنون اين صندوق ها با وجود گواهي سپرده شمش طال 
مي توانند دارايي هايشان را بر مبناي اين گواهي تغيير 
دهند، اينجاست كه دارندگان اين صندوق ها نيز از سود 
و نوسانات اين گواهي بي بهره نخواهند ماند. مورد بعد 
نيز معافيت مالياتي گواهي سپرده كااليي است كه قطعا 
جذابيت گواهي سپرده شمش طال را دو چندان مي كند و 
مزيتي مهم براي دارندگان اين گواهي محسوب مي شود.

گواهي سپرده كااليي برگه اي است كه بر اساس دارايي 
فيزيكي منتشر مي ش��ود اين گواهي سپرده بر اساس 
دارايي ها مي توانند وزن هاي مختلف داش��ته باش��ند 
گواهي هاي سپرده به دو شكل گواهي پيوسته و گواهي 

نا پيوسته كه منجر به تحويل مي شود هستند.

بورسكاالشفافترينبستر
برايانجاممعامالتاست

كاالخب�ر| محمد رضوان��ي فر، مديرعامل اس��بق 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي گفت: در طول ساليان 
اخير همواره برآورد و عقيده بنده اين بوده كه بورس كاال 
يكي از شفاف ترين، قابل اتكاترين، سالم ترين و بدون 
رانت ترين و در يك كلمه مناس��ب ترين فضاي انجام 
معامالت است. به گفته رضواني فر عرضه هاي اوليه اي 
ك��ه در دوره مديريتي اينجانب در شس��تا اتفاق افتاد 
عالوه بر عمق بخش��يدن به بازارهاي مالي، مالكيت و 
مديريت مردم بر مجموعه هاي عمومي و شفاف شدن 
اين مجموعه ها را به همراه داشت. رضواني فر ادامه داد: 
درخصوص بورس كاال نيز ديدگاه اين است كه هر چه 
بتوان حجم مبادالت، تعداد اقالم و تعداد شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در اين بستر شفاف افزايش دهيم چند 
اتفاق مثبت براي مجموعه ها رقم خواهد خورد. نخست 
آنكه كش��ف قيمت ها عادالنه و شفاف تر خواهد شد و 
ابهاماتي كه در قيمت گذاري و فروش محصول ها وجود 
دارد از بين مي رود. از سوي ديگر اعتبارسنجي و فروش 
با ريسك پايين تقويت مي شود. وي در اين باره توضيح 
داد: س��ابقه نش��ان مي داد كه برخي اعتبارسنجي ها، 
انتخاب مشتريان و فروش ها منجر به نكول و مشكالت 
وصول مطالبات مي شد درحالي كه با عرضه محصوالت 
در بورس كاال اين ريس��ك و مخاطره را از بين مي برد. 
رضواني فر تاكيد ك��رد: مهم تر از همه اينكه با توجه به 
ش��رايطي كه در عرضه به وجود مي آيد رانت و فس��اد 
احتمالي در مكاني��زم قيمت گذاري، ارايه تخفيفات يا 
تسهيالت به افراد غير محق از بين مي رود. لذا با روندي 
كه در بازار شكل مي گيرد امكان پولشويي يا فرار مالياتي 
سلب مي گردد. به گفته وي مجموعه اين پارامترها نشان 
مي دهد كه ضروري است شركت و محصول هايي كه 
امكان عرضه در بورس كاال را دارند وارد اين بستر پايدار، 
قابل اتكا و شفاف شوند. وي در بخش پاياني صحبت هاي 
خود درباره نقش بورس كاال در رش��د اقتصادي كشور 
اظه��ار كرد: حذف نظ��ام قيمت گذاري دس��توري يا 
قيمت گذاري كه ظاهري حمايتي دارد اما به مرور زمان 
رنگ و بوي رانت پيدا مي كند عمال كمك مي كند كه 
مجموعه هاي توليدي با قيمت هاي واقعي و برگرفته از 
مولفه ها و متغيرهاي واقعي اقتصاد فروش داشته باشند. 
از سوي ديگر بورس كاال كمك مي كند مجموعه هايي 
كه قصد سرمايه گذاري هاي بلندمدت را دارند با اطمينان 
خاطر از تامين پايدار مواد در شرايط رقابتي تصميم به 
ورود يا عدم ورود به اي��ن عرصه بگيرند. رضواني فر در 
خاتمه عنوان كرد: به عقيده من اين بستر قابليت تحليل 
عملكرد ش��ركت ها را فراهم مي كن��د چراكه فروش 
در بس��تري كامال رقابتي اتفاق مي افتد و اگر شركتي 
ظرفيت هاي مناسبي را ايجاد كند مي تواند مواد اوليه را 
به قيمت مناسب تامين كند و در دايره رقابت شركت ها 

ارزيابي عملكرد منصفانه تر و شفاف تري داشته باشد.

تحريمهايجديدپتروشيمي
فقطاثرروانيدارد

ايرنا| نويد خاندوزي، كارش��ناس بازار سرمايه به 
تحريم سه شركت پتروش��يمي اشاره كرد و افزود: 
تحريم ش��ركت هاي پتروشيمي موضوع جديدي 
نيست و اين شركت ها در گذشته بارها اين مساله 
را تجربه كردند. وي اظهار داشت: بايد اين موضوع 
موردتوجه قرار بگيرد كه تحريم ها مي تواند مبادالت 
ش��ركت هاي پتروش��يمي با دنيا و نيز طرف هاي 
تجاري را نسبت به گذشته سخت كند و هزينه ها را 
براي دور زدن تحريم ها افزايش دهد، البته افزايش 
قيمت دالر جبران كننده اي��ن هزينه خواهد بود. 
خاندوزي خاطرنشان كرد: با توجه به وجود چنين 
مس��ائلي اما تحريم ها به عن��وان تهديد جدي در 
فعاليت شركت ها محسوب نمي شود و شركت ها در 
اين مدت توانسته اند خود را با اين مسائل وفق دهند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: در گذشته 
بارها شركت هاي پتروشيمي تحت تحريم ها قرار 
گرفته اند؛ بنابراين تحت تاثير چنين مساله اي تاثير 
تحريم ها بر فعاليت شركت ها از گذشته پيشخور 
شده اس��ت وي ادامه داد: نكته مهم در اين زمينه، 
نحوه برداش��ته شدن تحريم ها اس��ت كه ممكن 
است فقط اين مساله براي مدتي كوتاه تا حدودي 

تاثيرگذار بر فعاليت شركت ها باشد.

تفاهمنامههمكاريبينبازار
سرمايهايرانوبانكمركزييمن

تفاهم نامه هم��كاري بين س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار ايران با بانك مرك��زي يمن براي تبادل دانش و 
زيرساخت هاي مورد نياز توسعه فعاليت هاي بورسي 
منعقد شد. در ساختمان مركزي سازمان بورس و اوراق 
ايران، تفاهم نامه اي بين مجيد عشقي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار كشورمان و هاشم اسماعيل رييس 
كل بانك مركزي يمن با موضوع ايجاد سازمان بورس 
اين كشور امضا شد. مجيد عشقي ضمن ابزار خرسندي 
از انعقاد اين تفاهم نامه، ابراز اميدواري كرد كه ارتباطات 
دو كشور در زمينه ايجاد بازارهاي مالي پيش از پيش 
افزايش پيدا كند. هاشم اس��ماعيل نيز با بر شمردن 
تجربيات اي��ران در زمينه ايجاد بازاره��اي مالي، ابراز 
اميدواري كرد با انعقاد اين تفاهم مسيرهاي جديدي 
براي همكاري بيش��تر بين دو كش��ور در زمينه هاي 
مختلف ايجاد شود. از اصلي ترين مفاد اين تفاهم نامه 
مي توان به تامين زيرساخت  براي ايجاد بازار سرمايه 
يمن اشاره كرد كه ايران در چند سطح به ارايه خدمات 
مشورتي و مشاوره اي، خدمات فني و ساختار و خدمات 
مشاوره اي براي الگوي فقهي اعالم آمادگي كرده است.

صنايعپليمريقابليت
صادرات۳ميليارددالريدارد

سنا| مسعود جمالي، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران در بررسي مسائل موجود در صنايع 
پليمر و پتروش��يمي پرداخ��ت و گفت: آغاز جنگ 
روس��يه و اوكراين س��بب افزايش قيمت نفت و به 
دنبال آن رشد قيمت مواد پتروشيمي در جهان شد. 
از طرف ديگر با كاهش بيماري كرونا با شكل گيري 
مجدد رونق اقتص��ادي در جهان رو ب��ه رو بوديم؛ 
روندي كه مصرف برخي مواد پليمري و نفتي را در 
جهان افزايش داد. مس��عود جمالي افزود: اين روند 
در كشور ما هم رخ داده به طوري كه ميزان مصرف 
مواد پليمري و پتروشيمي نسبت به گذشته با توجه 
به برون رفت از ش��رايط كرونايي بيشتر شده است. 
او تصريح كرد: موضوعي كه طي چند سال اخير از 
طرف صنايع تكميلي مطرح است، ميزان عرضه اي 
است كه پتروش��يمي ها در بورس كاال دارند كه به 
نس��بت ميزان تقاضا، حجم قابل قبول و مناسبي 
نيس��ت. براين اساس، به خصوص در چند ماه اخير 
در گريدهاي پليمري كه در ساليان متوالي با تقاضاي 
زيادي رو ب��ه رو نبودند، ش��اهد رقابت هاي خيلي 
زيادي هستيم. ريس انجمن صنايع پليمر اصفهان 
اضافه كرد: قس��متي از اين موضوع بر مي گردد به 
طرح وزارت صمت كه بر اس��اس آن اجازه افزايش 
تقاضا در اين خصوص داد، اين تصميم به خصوص 
روي گريدهايي مانند پلي اتيلن كه ميزان توليد آن 
خيلي زياد بوده و بيش��تر از نياز داخل كشور است، 
تصميم منطقي و به جايي بوده است. جمالي تصريح 
كرد: بر اين اس��اس وزارت صمت ب��ا ارايه طرحي، 
س��قف خريد را براي برخي از گريدهاي پلي اتين 
آزاد كرد. در ابتدا شاهد رقابت خيلي زيادي نبوديم 
اما اين موضوع با توجه به اينكه طي دو س��ال اخير 
ميزان مصرف در صنايع تكميلي افزايش پيدا كرد 
اما ميزان كف عرضه توسط پتروشيمي افزايش پيدا 
نكرد، موثر واقع ش��د. او ادامه داد: هر چه رو به جلو 
حركت مي كنيم برخي گريده��اي پلي اتيلن كه 
مص��رف فصلي دارد و در ح��ال حاضر فصل كار آن 
نيست، دچار شرايطي مي شوند كه ميزان رقابت آنها 
از حد نرمال و عادي خود خارج شود. براين اساس با 
توجه به تغييراتي كه طي سال هاي اخير اتفاق افتاده 
است، شايد نياز به بازنگري جديد در اين خصوص 
داشته باشيم تا كف عرضه ها در گريدهاي مختلف 
افزايش پيدا كند. جمالي با اش��اره به اتفاق ديگري 
كه در بازار مواد پليم��ري رخ داد، گفت: با توجه به 
اينكه تحريم هاي جديدي ب��راي بخش بازرگاني  
شركت هاي پتروشيمي در هفته گذشته اتفاق افتاد 
و نيز تحريم هايي كه روي برخي ديگر از شركت ها 
اعمال ش��د. به نظر من اين فرصت خوبي است كه 
تعام��ل با صنايع تكميلي ايجاد ش��ود تا يك گام از 
خام فروشي فاصله گرفته و گپي كه براي صادرات 
پتروشيمي ها ايجاد خواهد شد در بازار داخل عرضه 
ش��ود. عضو هيات مديره انجمن ملي صنايع پليمر 
افزود: اين عرضه داخلي مزاياي زيادي دارد، نخست 
اينكه به كنترل قيمت هاي داخلي كمك مي كند و 
نيز با توجه به اينكه ام��روزه پليمر جزيي از زندگي 
مردم ش��ده و از پوش��اك، ظروف و اتومبيل حتي 
معيشت و س��فره مردم و صنعت بسته بندي و... در 
همه اين موارد از پليمر استفاده مي شود، اين اقدام 
مي تواند مقداري از رش��د تورم را كه قسمتي از آن 
غيرمنطقي و به دليل افزايش رقابت در بورس است، 
كاهش دهد. او تاكيد كرد: از طرف ديگر با توجه به 
اينكه زنجيره صنايع تكميلي پليمر و كاالهايي كه در 
آنها از پالستيك استفاده مي شود، بيش از ۳ ميليارد 
دالر ارزش صادراتي دارند؛ بنابراين با دسترسي به 
مواد اوليه و با توجه به اينكه ظرفيت توليد بس��يار 
زيادي در كشور وجود دارد كه شامل ماشين االت 
نصب شده است كه نيازي به سرمايه گذاري مجدد 
ن��دارد، مي توان آين��ده خوبي براي ص��ادرات اين 
محصوالت و ارزآوري آنها متصور بود جمالي اضافه 
كرد: بنابراين با ماش��ين االت و تجهيزات موجود، 
صنايع تكميلي مي تواند به كمك صادرات كش��ور 
بيايد و به دنبال كاهش صادرات مواد خام پتروشيمي 
در پي تحريم ها، به داخل زنجيره وارد شود و محصول 
و كاالي با ارزش بيش��تري ايجاد شود. اين روند به 
اشتغال مردم كمك مي كند و از طرفي همانطور كه 
گفته شد نيازهاي صادراتي و ارزي كشور را برطرف 
مي كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به پيش بيني بازار پتروشيمي بيان كرد: 
با توجه به آينده صنع��ت پليمري به عنوان يكي از 
صنايع پيشران، چشم انداز بازار پتروشيمي ها در دنيا 

به سمت فناوري هاي نوين حركت مي كند. 

»تعادل«بررسيميكند

عقبماندگيبورسجبرانميشود؟

رشدصنايعبورسدربهار
براس��اس گزارش مديريت بر نظارت ناشران سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، همه صنايع بورس��ي به جز 
اس��تخراج كانه هاي فلزي، در دوره يك ماه منتهي به 
ارديبهشت نس��بت به ماه گذشته، افزايش در فروش 
را تجربه كرده اند. بنا ب��ر اين گزارش، مجموع فروش 
صنايع بورسي در دوره يك ماهه منتهي به ارديبهشت 
م��اه ۱۴۰۱، مبل��غ يك ميليون و ۹۰۵ ه��زار و ۷۸۸ 
ميليارد و ۳۲۸ ميليون ريال بوده است؛ اين در حالي 
است كه مجموع فروش اين صنايع در دوره يك ماهه 
فروردين ماه سال جاري، مبلغ يك ميليون و ۵۱۳ هزار 

و ۴۹۵ ميليارد و ۳۴۸ ميليون ريال اعالم شده بود.
در اين بين فروش گروه »بيمه و صندوق بازنشستگي 
به جز تامين اجتماعي« با ۱۱۵ درصد افزايش نسبت 
به فروردين ماه، در صدر افزايش فروش صنايع بورسي 
قرار دارد. اين گروه بورس��ي در ارديبهشت، مبلغ ۵۷ 
هزار و ۱۴۲ ميليارد و ۴۶۶ ميليون تومان فروش داشته 
است. گروه هاي »محصوالت غذايي و آشاميدني به جز 
قند و شكر« با ۹۲ درصد و »خودرو و ساخت قطعات« 
با ۵۹ درصد در مقام هاي دوم و س��وم صدر اين جدول 

قرار دارند.
همچني��ن گروه »اس��تخراج كانه هاي فل��زي« با ۲ 
درصد كاهش فروش در ارديبهش��ت ماه نس��بت به 
ماه گذش��ته كمترين ميزان افزايش فروش را در بين 
صنايع بورسي داشته اس��ت. بنا بر اين گزارش، گروه 
»بانك ها و موسسات اعتباري« با يك درصد و »رايانه 
و فعاليت هاي وابسته به آن« با ۳ درصد در مقام هاي 

دوم و سوم در انتهاي اين جدول قرار دارند.
بر اساس اطالعات منتشر شده توس��ط ناشران بازار 
سرمايه، گروه »ساير صنايع« نيز در مدت زمان مذكور 
۱۲ هزار و ۱۹۷ ميليارد و ۹۰۳ ميليون تومان فروش 
داشته است. يادآوري مي شود صنايع يادشده مشتمل 
بر محصوالت ش��يميايي، فلزات اساس��ي، بانك ها و 
موسسات اعتباري، استخراج كانه هاي فلزي، خودرو 
و ساخت قطعات، بيمه و صندوق بازنشستگي به جز 
تأمين اجتماعي، فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت 
هسته اي، مواد و محصوالت دارويي، محصوالت غذايي 
و آشاميدني به جز قند و شكر، مخابرات، شركت هاي 
چندرش��ته اي صنايع، رايانه و فعاليت هاي وابسته به 
آن، خرده فروشي به استثناي وسائط نقيله موتوري، 
عرضه برق، گاز و بخار و آب گرم و ساير صنايع مي شوند

نگاهيبرآمارتوليداتصنايعمهمبورسي
براس��اس گزارش مديريت بر نظارت ناشران سازمان 

بورس و اوراق بهادار، صنعت خودرو و ساخت قطعات با 
۶۸ درصد افزايش توليد در ارديبهشت ماه سال جاري، 
۸۰ هزار و ۵۸۷ دستگاه توليد كرده است. ميزان توليد 
اين صنعت در فروردين ماه، ۴۸ هزار و ۵ دستگاه بوده 
اس��ت. افزايش در صنعت خودرو در ارديبهشت ماه 
نسبت به فروردين ماه عمدتا به دليل افزايش توليد در 
شركت ايران خودرو )۶۳درصد(، سايپا )۷۱درصد( و 
پارس خودرو )۹۷درصد( بوده است. صنعت استخراج 
كانه هاي فلزي در ارديبهش��ت ماه ۷ ميليون و ۷۶۰ 
هزار و ۸۶۲ تن محصول توليد داش��ته كه نس��بت به 
ماه گذشته افزايش ۴ درصدي در ميزان توليد را نشان 
مي دهد.صنعت مواد و محصوالت شيميايي با افزايش 
۴ درصد ميزان توليد در ارديبهش��ت ماه نس��بت به 
فروردين، ۴ ميليون و ۳۱۴ هزار و ۸۲ تن محصول توليد 
داشته است. همچنين، فلزات اساسي در ارديبهشت 
ماه ۲ ميليون و ۵ هزار و ۴۱۴ تن محصول توليد داشته 
كه نسبت به ماه گذشته حكايت از كاهش ۴ درصدي 

در ميزان توليدات خود داشته است.

بورسنزوليشد
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني سه ش��نبه، ۳۱ خردادماه با هف��ت هزار و ۶۱۷ 
 واحد كاهش در ارتفاع يك  ميليون و ۵۳۹  هزار واحدي 
قرار گرفت. معامله گ��ران در اين روز در دو بازار بورس 
و فرابورس بيش از ۱۱ ميليارد و ۲۵۹ ميليون س��هم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار را ب��ه ارزش ۷۷ هزار و ۷۷۹ 

ميليارد ريال معامله كردند.
ش��اخص كل بورس ته��ران در پاي��ان معامالت روز 
سه شنبه با هفت هزار و ۶۱۷ واحد كاهش، در ارتفاع 
يك ميليون و ۵۳۹ هزار واحد ايستاد. براساس گزارش 
ايرنا شاخص هم وزن با سه هزار و ۱۲۶ واحد كاهش به 
۴۲۳ هزار و ۴۵۷ واحد و شاخص قيمت با يك هزار و 

۹۱۲ واحد افت به ۲۵۹ هزار و ۵۱ واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول، ۶ هزار و ۶۶۶ واحد و شاخص بازار 
دوم، ۱۱ هزار و ۹۶۶ واحد كاهش را ثبت كردند. ديروز 
در معامالت بورس تهران، بيش از پنج ميليارد و ۶۹۱ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار 

و ۷۴۷ ميليارد ريال معامله شد.
همچني��ن كش��تيراني جمه��وري اس��المي ايران 
)حكش��تي( با ۴۸۹ واحد، پتروش��يمي بوعلي سينا 
)بوعلي( با ۸۱ واحد، توليدي فوالد سپيد فراب كوير 
)كوير( با ۷۱ واحد، موتوژن )بموتو( با ۵۸ واحد، سيمان 
تهران )ستران( با ۵۷ واحد و معدني و صنعتي گل گهر 

)كگل( با ۵۰ واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند. در مقابل ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۷۰۶ 
واحد، پتروش��يمي نوري )نوري( با ۵۴۷ واحد، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( ب��ا ۵۱۷ واحد، پااليش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با ۴۳۱ واحد و پتروشيمي پرديس 
)ش��پديس( با ۴۰۲ واحد و توس��عه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه )ميدكو( با ۳۸۸ واحد تاثير منفي بر 

شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، ديروز نماد سيمان آبيك )سآبيك(، 
انتق��ال داده هاي آس��ياتك )آس��ياتك(، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، ايران خودرو 
)خودرو(، پتروشيمي نوري )نوري( و زامياد )خزاميا( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت روز سه شنبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه يك ميليارد و ۹۶ ميليون 
برگه س��هم به ارزش س��ه هزار و ۴۳۴ ميليارد ريال 

دادوستد شد.
در معام��الت اي��ن روز در مجموع حدود س��ه هزار و 
۵۶۰ميليارد تومان سهام خريد و فروش شد كه پنج 
نماد )دي(، )تفارس(، )حكشتي(، )اسياتك( و )وآذر( 
به ترتيب در رتبه اول تا پنجم ليست بيشترين ارزش 
معامالت س��هام قرار گرفتند. س��ه نماد »تاصيكو«، 
»تفارس« و »بپاس« لقب بيش��ترين افزايش سهام 
حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 

بيشتر به »وخاور«، »وآذر« و »فتوسا« معطوف بود.
در بورس ديروز حقوقي ها حدود ۴۳۰ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد به سه 
هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان رسيد. از سوي ديگر حقوقي 
۲۵ درصد يعني ۹۱۰ ميليارد تومان سهام خريدند و 
مازاد خريدشان ۱۲درصد از كل معامالت شد. بازار روز 
دوشنبه به واسطه انتشار خبر اعالم وصول استيضاح 
وزير صمت واكنش مثبت نشان داد و به نوعي اهالي 
بازار سرمايه نسبت به اين استيضاح خوشبين بودند. 
در اين روز سهام خودرويي وضعيت بسيار خوبي داشت 
و كارشناسان عقيده دارند به واسطه اين خبر صنعت 

خودرويي همچنان مثبت باقي مي ماند.
البت��ه نام��ه حس��ين قربان��زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي  س��ازي ني��ز در تقوي��ت رون��د معامالت 
خودرويي ها اثر داش��ت. در اين نامه رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي از ارزنده  بودن س��هام دولت در دو 
شركت س��اپيا و ايران خودرو گفته شده است. به طور 
كلي مي توان گفت س��هامداران بورس��ي از تغييرات 

در بدنه دولت اسقبال مي كنند. برخي از فعاالن بازار 
سرمايه نيز مي گويند كه تغيير وزير صمت مي تواند 
سهام خوردويي و شاخص كل بورس را سبزپوش كند.

بورسچهرونديبهخودميگيرد؟
آراد پوركار، كارشناس بازار سرمايه با اظهار كرد: بازار 
فردا روندي متعادل رو به منفي خواهد داشت. ارزش 
معامالت يكي از مهم ترين فاكتورها در روند معامالت 
بازار سرمايه دخيل است و با توجه به پايين بودن اين 
ارزش مي توان روند منفي براي بازار سهام متصور بود. 
خروج نقدينگي از بورس و حتي صندوق هاي درآمد 
ثابت قوت بيشتري گرفته است و نقدينگي خارج شده 
از بورس به سمت و سوي ساير بازارهاي موازي روانه 
مي ش��ود كه به اين زيان بازار است. .بنابراين عوامل و 
اخبار منفي مي توانند تاثير بيشتري نسبت به اخبار و 

عوامل مثبت روي تاالر شيشه اي دارد.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
شاخص فرابورس نيز روز سه شنبه بيش از ۱۵۲ واحد 
كاهش داشت و به ۲۰ هزار و ۸۳۳ واحد رسيد. در اين 
بازار پنج ميليارد و ۵۶۸ ميليون برگه سهم و اوراق مالي 
به ارزش ۴۳ هزار و ۳۲ ميليارد ريال دادوس��تد شد، 
تعداد دفعات معامالت ام��روز فرابورس بيش از ۲۸۷ 

هزار و ۵۴۴ نوبت بود.
نمادهاي بانك دي )دي(، بيمه كوثر )كوثر(، پويا زركان 
آق دره )فزر(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين )صبا( و 
بيمه سامان )بساما( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين پتروشيمي تندگويان )شگويا(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، توليد نيروي برق دماوند 
)دماوند(، پليمر آريا ساسول )آريا(، پااليش نفت الوان 
)ش��اوان( و آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير( تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

سهامعدالتكاهشيشد
در پايان معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام، ارزش 
س��هام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.۹درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني، يك 
ميليون توماني و ۴۹۲هزار توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۴ ميليون و ۵۵۶هزار تومان، ۲۷ ميليون 
و ۴۱۷ه��زار تومان و ۱۳ ميليون و ۴۹۱هزار تومان 
رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد 
قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به 

۸ ميليون و ۷۳۳هزار تومان رسيده است



گروه راه و شهرسازي|
كمبود شديد منابع مالي در شهرداري ها و به طور ويژه 
در شهرداري تهران طي 4 سال گذشته بيش از پيش 
رخ نموده است. بازگشت تحريم هاي خصمانه امريكا 
عليه ايران از ارديبهشت سال 1397 كه به تورم زايي 
سياست هاي اقتصادي كشور بيش از پيش دامن زد و 
همچنين شيوع ويروس كرونا از اواخر سال 1398 كه 
همچون عامل تشديد كننده شرايط يادشده عمل كرد، 
وضعيت تنگناي مالي در شهرداري پايتخت را عيني تر 
از گذش��ته كرد. به گونه اي كه حاال مديريت شهري 
نسبت به هر گونه كسب درآمد از محل انواع ماليات و 
عوارض حساس شده است و هيچ گونه »تسهيم« چنين 
 درآمدهايي را با ساير دستگاه هاي دولتي برنمي تابد 
يا تمايل دارد برخي از قوانين و مقررات فراموش شده 
براي كسب درآمدهاي بيشتر از محل عوارض را دوباره 

احيا كرده و به جريان اندازد.
به گزارش »تعادل«، بحث سهم شهرداري از ماليات 
ب��ر ارزش افزوده، تمايل مديريت ش��هري به برعهده 
گرفتن اخذ ماليات از خانه هاي خالي و همچنين تمايل 
 به احي��اي مقررات مربوط به اخذ عوارض ش��هري از 
»زمين «هاي متروكه در شهر ديروز در پارلمان شهري 
پايتخت داغ بود. در بخش��ي از جلسه علني ديروزي 
شوراي ش��هر تهران، مهدي چمران، رييس اين شورا 
نس��بت به بررس��ي طرحي در مورد اختصاص سهم 
ش��هرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت راه و 

شهرسازي براي مسكن سازي هشدار داد.
چمران در واكنش به تذكر قائمي درباره عدم توانايي 
س��ازمان امور مالياتي و وزارت شهرسازي در اجراي 
قانون ماليات ب��ر خانه هاي خالي گفت: در ش��وراي 
سران قرار بود موضوعي مطرح شود كه خدا كند اين 
اتفاق نيفتد و به آقاي زاكاني هم در اين خصوص اعالم 
كرديم كه قرار بود يك چهارم ماليات بر ارزش افزوده 
شهرداري هاي كشور كه اكثر آنها فشل هستند و حتي 
توانايي پرداخت حقوق ندارند، به وزارت راه و شهرسازي 

تعلق گيرد تا بتواند مسكن سازي داشته باشد.
وي اضافه كرد: از رييس مجلس شوراي اسالمي كه به 
خوبي به شرايط شهرسازي ها واقف است و همچنين 
رييس قوه قضاييه درخواست دارم كه اجازه ندهند كه 

سهم شهرداري ها آسيب ببيند.
چمران با بيان اينك��ه در دوره دوم و س��وم مديريت 
شهري زمين هاي خالي به شهرداري عوارض پرداخت 
مي كردند، ادامه داد: اين زمين هاي باير به زباله سازي 
تبديل مي ش��دند و به همين دليل به ش��هرداري ها 
عوارض پرداخت مي كردند كه حاال اين عوارض حذف 
ش��ده و به ماليات بر ارزش افزوده تبديل شده و حاال 

مي خواهند اين سهم را از شهرداري ها بگيرند.
وي ادامه داد: هرس��اله يك هجومي مي آورند به اين 
ماليات، زماني وزارت بهداشت و وقتي وزارت آموزش در 
حالي كه ماليات بر ارزش افزوده اصلي براي شهرداري ها 
بوده است. آمدند جمع كردند و گفتند تجميع عوارض 
باشد و االن هر ساله متأسفانه پيشنهاداتي براي كاسته 

شدن از اين ماليات مي دهند.

رييس ش��وراي ش��هر تهران اب��راز امي��دواري كرد: 
محمدباقر قاليباف كه بر مس��ائل شهرداري ها واقف 
است و همين طور رييس قوه قضاييه كه از اين موضوع 

آگاه است، نگذارند اين طرح اجرايي شود.
وي ادام��ه داد: زمين ه��اي خالي هم باي��د عوارض 
به ش��هرداري پرداخت كنند، چون به ش��هر آسيب 
مي رساند اما اين عوارض متأس��فانه لغو شده است و 
شامل ماليات بر ارزش افزوده شد و حاال هم مي خواهند 

بخشي از خود ماليات را بزنند.
چمران اظهار داشت: اگر اين طرح عملياتي شود واكنش 
نشان مي دهيم چون اين كار به ضرر شهرداري هاست و 
چون 7۰ درصد مردم در شهرها هستند، آسيب عمومي 
وارد مي شود. وي افزود: شوخي كه نيست اگر اين پول 

نرسد شهرداري ها اداره نخواهد شد.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه شوراي عالي 
استان ها وارد ش��ود و اجازه ندهد كه اين سهم دچار 
خدشه شود، ادامه داد: اگر شهرداري ها آسيب ببينند، 
مردم آسيب خواهند ديد و دود آن به چشم همه خواهد 
رفت و بايد شهرداري ها بتوانند سهم ماليات بر ارزش 
افزوده خود را دريافت كنند و حاال اين سهم پرداخت 
نمي شود و انتظار مي رود كه شهر را اداره كنيم و وقتي 
اين كارها انجام نمي شود آن وقت مي گوييم كه شهر 

اتوبوس ندارد.

    ناتواني سازمان مالياتي
 از اخذ ماليات خانه هاي خالي

پيش از اظهارات چمران، علي اصغر قائمي، عضو شوراي 

شهر تهران از عدم توانايي سازمان امور مالياتي در اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي گاليه كرد و خواستار ورود 

شهرداري ها به اين موضوع شد.
قائمي در تذكر پيش از دس��تور خود در جلسه ديروز 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه قيمت مسكن به صورت 
افسارگسيخته افزايش يافته است، گفت: اين در حالي 
اس��ت كه س��ازمان امور مالياتي و وزارت شهرسازي 
توانايي اجراي قانون ماليات بر واحدهاي مس��كوني 
خالي را نداشتند و حتي اشرافي بر پارسل هاي ملكي 
شهرها ندارند و به كمك شهرداري ها و سازمان ثبت 

در شناسايي خانه هاي خالي نيازمندند.
وي با بيان اينكه الزم اس��ت ش��وراي عالي استان ها 
اليحه اي را تدوين كنند تا اجراي قانون در اين زمينه 
به شهرداري ها سپرده شود، اظهار كرد: اعالم شده كه 
واحدهاي خالي 488 هزار واحد ملكي است كه مي توان 

از اين واحدهاي خالي يك ماليات مشخص گرفت.

   لزوم توجه ويژه دستگاه هاي نظارتي
 به ايمني ساختمان ها

بروز حادثه براي س��اختماني بلندمرتبه در ميدان 
صنعت تهران در روز دوشنبه هفته جاري بار ديگر 
منجر به تذكر برخي از اعضاي شوراي شهر نسبت به 
ايمني ساختمان ها شد. در همين رابطه، پيرهادي، 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران بر لزوم توجه ويژه 
دس��تگاه هاي نظارتي به امر ايمني س��اختمان ها 

تاكيد كرد.
پيرهادي در جلس��ه علني ديروز ش��وراي اس��المي 

شهر تهران، در تذكري با اشاره به حادثه آتش سوزي 
س��اختماني در ميدان صنعت مربوط به روز دوشنبه 
هفته جاري گفت: بايد تقدي��ري از همكاران خود در 
سازمان آتش نشاني داشته باش��م كه روز گذشته در 
ساعت 17 و ۲8 دقيقه آتش سوزي در ميدان صنعت 
ابتداي بلوار فرحزاد را در س��ريعترين زمان ممكن به 
كنترل خود درآوردن��د. اين مجتمع تجاري 8 طبقه 
با توجه به اينكه نماي كامپوزيت و قابل اشتعال دارند 
موجب شد آتش بسيار سريع به طبقات باال و قسمت 

بااليي ساختمان سرايت كند.
وي افزود: در مدت زمان كوتاهي چند تيم عملياتي به 
محل حادثه اعزام و خيلي سريع آتش را به كنترل خود 
در آوردند و  آتش خاموش شد. در جريان اين عمليات 
نيروهاي آتش نشاني 3۰ نفر را نجات دادند. جا دارد از 
رشادت هاي نيروهاي سازمان آتش نشاني كه موجب 

نجات 3۰ نفر از مردم عزيزمان شدند تقدير كنم.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد كرد: اما مسائل 
ايمن��ي در اماكن عمومي بايد بار ديگ��ر مورد دقت و 
توجه قرار گيرد و در صدر همه اقدامات باش��د. همه 
دستگاه هايي كه در اين امر مسوول هستند بايد نسبت 
به ايمني ساختمان ها با حساسيت ويژه اي عمل كنند 
و بدانيد كه فقط شهرداري متولي اين موضوع نيست و 
مجموعه هاي نظارتي؛ اعم از نظام مهندسي ساختمان 
و ساير مجموعه ها بايد وظايف ذاتي خود را در خصوص 
ايمني سا ختمان ها عملياتي كنند.بايد نسبت به اين 
موضوع اهتمام ويژه اي داش��ته با شند تا كمتر شاهد 
چنين آتش سوزي هايي و خطر ات ناشي از آنها باشيم.    
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تذكر درباره نرخ كرايه 
تاكسي هاي اينترنتي در تهران

مهدي اقراريان، عضو ش��وراي اس��المي شهر تهران در 
خصوص افزايش غيرمنطقي نرخ كرايه تاكس��ي هاي 
اينترنتي تذكر داد. اين در حالي اس��ت كه شوراي شهر 
برخالف تعيين نرخ كرايه تاكس��ي هاي ع��ادي، براي 
تاكسي هاي اينترنتي هيچ گونه قيمت گذاري نكرده و 
نمي كند. از اين رو، ارايه چنين تذكري بالوجه مي نمايد. 
از س��وي ديگر، تاكسي هاي اينترنتي نيز مدعي كشف 
قيمت بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا، مسافت و حجم 
ترافيك هس��تند. به عبارت دقيق تر، نرخ تاكسي هاي 
اينترنتي ثابت نيس��ت و حالت ش��ناور دارد. از اين رو، 
مشخص نيست، چگونه ش��هرداري يا هر نهاد ديگري 
بايد بر نرخ كرايه اين دس��ته از تاكسي ها نظارت كند؟ 
فراتر از همه اين موارد، استفاده از تاكسي هاي اينترنتي 
كامال يك انتخاب شخصي اس��ت و مساله آن با مساله 
مثال تاكسي هاي خطي يا اتوبوس ها كامال متفاوت است. 
ب��ا وجود اين، ديروز اقراريان در هفتاد و دومين جلس��ه 
علني شوراي اسالمي شهر تهران در تذكري ضمن انتقاد 
از بي اعتنايي مس��ووالن شهرداري نسبت به تذكرهاي 
اعضاي شوراي شهر و تاكيد بر لزوم پيگيري اين تذكرها، 
خطاب به شهردار تهران گفت: در خصوص تاكسي هاي 
اينترنتي اخيرا ش��اهد افزايش نرخ كرايه و گزارش هاي 
پراكنده از رانندگان تاكسي اينترنتي بوديم كه موجب 
نارضايتي ش��هروندان ش��ده اند؛ از اين رو، با عنايت به 
ماده 8 دس��تورالعمل نحوه ارايه فعاليت ارايه دهندگان 
خدمات هوشمند مسافر مش��مول قانون نظام صنفي 
كشور، ش��هرداري بايد يك نسخه از تخلفات را همراه با 
مستندات پرونده به اتحاديه ارجاع كند و يك نسخه را 
بايگاني كند. گزارش شهرداري در حكم گزارش بازرس 
است و بي ترديد شهرداري مكلف بر نظارت بر عملكرد 
تاكسي هاي اينترنتي بوده و مستند به ماده 9 دستورالعمل 
ارايه دهندگان هوشمند مسافر موظف هستند در صورت 
درخواست شهرداري اطالعات پردازش سفرها و الگوي 
توزيع سفرها را در اختيار شهرداري قرار دهند. اين عضو 
شوراي اس��المي شهر تهران تأكيد كرد: شهرداري بايد 
اطالعات مأخوذه را پردازش و نرخ كرايه را بر اين اساس 
مورد بررسي قرار دهد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
برابر قانون عمل كند؛ از اين رو، به شهردار و معاون حمل 
و نقل و مديرعامل سازمان تاكسيراني تذكر مي دهم كه 
گزارشي جامع نسبت به اين موارد به شورا ارايه دهند تا 
رفع ابهام ش��ود. در اين گزارش بايد به دو موضوع داليل 
افزايش غيرمنطقي نرخ كرايه تاكسي هاي اينترنتي و 
نحوه نظارت شهرداري بر عملكرد تاكسي هاي اينترنتي 

به صورت روشن اشاره شده باشد.

انتقاد از سياست دوگانه 
زيست شبانه 

حبيب كاشاني، عضو شوراي شهر تهران با اشاره با پايان 
يافتن طرح پايلوت زيست شبانه در منطقه۲ و اجراي 
طرحي جديد در منطقه 9 خواستار تعيين تكليف اين 
مساله ش��د. كاشاني در جلسه ديروز ش��وراي شهر در 
تذكري با اشاره به پايان يافتن مهلت مصوبه زيست شبانه 
در شوراي پنجم كه طبق آن كسبه اي كه مي توانستند از 
امكانات و فضاي عمومي استفاده كنند به صورت پايلوت 
در منطقه ۲ اجرا شد، ادامه داد: مدت اين كار پايلوت تمام 
شده است ولي 1۲۰ هزار نفر مشغول اين فعاليت هستند. 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اين افراد تا پاسي از شب 
خدمات ارايه مي كنند. ابراز داشت: اگر اين فرصت تمام 
شده است، سياست دوگانه داريم ايجاد مي كنيم چون 
به تازگي در منطقه 9 براي عده اي كارآفريني كرده ايم. 

كاشاني اين سياست دوگانه را قابل هضم ندانست.

شهرداري به دنبال درآمدزايي 
از جمع آوري زباله

رييس مركز نوس��ازي و تحول اداري شهرداري تهران 
از اقدامات اين سازمان براي دست يافتن به راهكارهاي 
درآمدزايي جمع آوري زباله خب��ر داد. علي الفت پور، 
رييس مركز نوس��ازي و تحول اداري شهرداري تهران 
در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه درصد بااليي از زباله هاي 
شهر تهران پس از جمع آوري سوزانده مي شود، اظهار 
كرد: تالش خواهيم كرد با پيگيري شخص شهردار به 
نقطه اي برسيم كه تنها ۵ درصد زباله تهران را بسوزانيم 
و اين اتفاق بزرگي خواهد بود. وي با بيان اينكه ميلياردها 
تومان براي جمع آوري زباله ها هزينه كرديم درحالي 
كه مافيا از درآمد آن استفاده مي كند، افزود: اگر بتوانيم 
در حوزه پس��ماندها طراحي درستي داشته باشيم و از 
فناوري اس��تفاده كنيم، نه تنها براي جمع آوري زباله 
هزينه اي به شهرداري تحميل نمي شود بلكه شهروندان 
ه��م از آن درآمدزايي خواهند داش��ت و بايد به مردم 
پول بدهيم تا زباله شان را جمع كنيم. الفت پور با بيان 
اينكه بايد تالش كرد، ش��هرداري تهران تسهيل گري 
كرده و زباله ها از مردم خريداري شود، گفت: اگر خوب 
برنامه ريزي شود مي توان با خريد زباله ها از مردم، كارت 
خدمات شهروندي براي شهروندان صادر و به مرور شارژ 
شود. رييس سازمان نوسازي و تحول اداري شهرداري 
تهران با اشاره به برگزاري رويداد 14۰4 و اينكه در اين 
رويداد مردم، نخبگان، شركت هاي دانش بنيان، كاركنان 
شهرداري تهران و كالن ش��هرها ايده هاي خود را ارايه 
مي دهند، اظهار كرد: يك بانك اطالعاتي با ۲ هزار ايده 
خوب تهيه كرده ايم كه تيم هاي ارزياب روي ايده ها كار 
مي كنند. الفت پور تاكيد ك��رد: از ايده هاي خود مردم 
براي اداره شهر استفاده مي كنيم؛ قباًل به صورت صوري 
به مردم گفته مي شد كه ايده بدهيد اما امروز شهرداري 
تهران توانست مش��اركت بانك ش��هر را براي اجراي 
ايده هاي خوب ش��هروندان جلب كن��د. وي ادامه داد: 
بانك شهر اعالم كرده است كه در هر پروژه كه اقتصادي 
باشد تا 1۰ ميليارد تومان مشاركت خواهد كرد. الفت پور 
يادآور شد: شهردار تهران و معاونان وي در رويداد 14۰4 
مي گويند شهروندان ايده خود را ارايه كنند و ضمانت 

اجرايي شدن ايده هاي خوب را از ما بخواهند.

الزامي شدن كد رهگيري
براي تمامي معامالت مسكن

وزير راه و شهرسازي در نشست با اصناف حوزه مسكن 
خواستار همكاري مشاوران امالك در اجراي مصوبات 
س��ران قوا در خصوص س��اماندهي بازار اجاره شد و از 
الزامي شدن كد رهگيري براي تمامي معامالت مسكن 
به عنوان شرط قانوني بودن معامالت خبر داد. به گزارش 
ايرنا، رستم قاسمي در ساختمان دادمان با اصناف حوزه 
مسكن براي كنترل بازار مسكن بعد از اخذ مصوبه سران 
قوا تشكيل جلس��ه داد. وزير راه و شهرس��ازي در اين 
نشست بر اجراي مصوبات س��ران قوا براي ساماندهي 
بازار مسكن تاكيد و اعالم كرد: موضوع اجاره و ارايه كد 
رهگيري با صنف اتحاديه امالك و زيرنظر وزارت صمت 
بوده اس��ت. اما به دليل اتفاقاتي كه در كش��ور به دليل 
گراني هاي اخير رخ داد از سوي وزارت راه و شهرسازي 
پيشنهادات و بسته هايي را به مجموعه حاكميت ارايه 
كرديم تا مش��كالت و معضالت موجود را تا جايي كه 
ممكن اس��ت در خصوص مشكالت مربوط به مسكن 
خانوارها حل كنيم. عضو كابينه دولت سيزدهم ادامه 
داد: طبق مصوبه مس��تاجران مي توانند در واحدهاي 
مسكوني كه سكونت دارند ساكن باشند و موجران نيز 
نهايت همكاري را داشته باشند و حداكثر در تهران و ساير 
كالن شهرها تا ۲۵ درصد و در ساير شهرها تا ۲۰ درصد 
افزايش نرخ اجاره بها را مجاز هستند. قاسمي با يادآوري 
اينكه براي تسهيالت وديعه مسكن از سوي دولت 4۰ 
هزار ميليارد تومان منابع مالي بانكي پيش بيني شده كه 
پرداخت مي شود رقم اين تسهيالت را براي خانوارهاي 
مستاجر واجد شرايط در تهران 1۰۰ ميليون تومان در 
ساير كالن شهرها و مراكز استان ها 7۰ ميليون تومان و در 
ساير شهرها 4۰ ميليون تومان برشمرد. وي توضيح داد: 
نرخ سود تسهيالت وديعه اجاره مسكن 18 درصد است 
كه ۵ درصد اين 18 درصد با سوبسيد و 13 درصد توسط 
مردم پرداخت مي شود. از طريق اين روش پيش بيني 
مي شود تا بين 8۰۰ هزار تا يك ميليون خانوار مستاجر 

از تسهيالت وديعه مسكن بتوانند بهره ببرند.

حمل ونقل جاده اي جوركِش 
حمل و نقل ريلي و هوايي

داريوش اماني، رييس س��ازمان راهداري با اش��اره به 
جابه جاي��ي 8۰ درصد بار و مس��افر كش��ور از طريق 
حمل ونقل جاده اي گف��ت: فقط ۲۰ درصد اعتبارات 
مورد نياز نگهداري راه ها تامين مي ش��ود. به گزارش 
تس��نيم، اماني با ي��ادآوري اينكه ام��روز 8۰ درصد 
جابه جايي بار و مسافر )۵۵۰ ميليون تن كاال و حدود 
1۰۰ ميليون نفر مسافر( از طريق جاده انجام مي شود، 
 اظهار كرد:  سرمايه گذاري بسيار عظيمي كه در بخش 
توسعه و نگهداري شبكه راه ها انجام مي شود، اما با وجود 
اهميت باالي حمل ونقل ج��اده اي، فقط ۲۰ درصد 
اعتبارات مورد نياز نگهداري راه ها تامين مي شود. وي 
با بيان اينكه وظيفه انتقال و حمل و نقل كاال و مسافر به 
دليل عدم توسعه صحيح و كافي ساير شيوه هاي حمل 
و نقل از جمله ريلي، هوايي و دريايي به دوش حمل و 
نقل جاده اي افتاده است، اظهار كرد: با وجود تحريم هاي 
ظالمانه در سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير سازمان 
در بحث هاي دانش بنيان و هوشمندسازي فعاليت هاي 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي بوده ايم، 
به طوري كه هم اكنون اين س��ازمان به عنوان يكي از 
سازمان هاي پيش رو در به كارگيري تفاهم نامه هاي 
دانش بنيان به شمار مي رود. وي تاكيد كرد: با گسترش 
صنعت حمل و نقل در آينده، در آس��تانه ايجاد يك 
روش تركيبي و نقطه عطف در ارتباط با حمل ونقل 
هستيم كه بر اساس پيش بيني متخصصان تا چند 
سال آينده تحولي در شيوه حمل و نقل ايجاد مي شود 
كه مفاهيمي نظير تاكس��ي هوايي و خودرو پرنده از 
نمونه هاي برجسته در اين حوزه هستند. وي افزود: در 
كنار آن راهكارهاي ويژه از جمله تجهيزات راهداري 

پيشرفته و گشت هاي نظارت قابل تصور است.

كشتي يوناني
در توقيف سازمان بنادر است

معاون دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي گفت: 
امكان بازگش��ت خدمه كش��تي هاي توقيف شده 
يوناني به كشورهايشان وجود دارد و مشكلي از اين 
نظ��ر ندارند. مجيد علي ن��ازي در گفت وگو با مهر با 
بيان اينكه كشتي هاي يوناني طبق كنوانسيون هاي 
بين المللي در توقيف س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
هستند گفت: بر اساس قوانين MLC )كنوانسيون كار 
دريايي( همه امكانات رفاهي، همه امكانات ارتباطي 
با خانواده ها و كشورهايشان ايجاد شده و در رفاه كامل 
به سر مي برند. وي افزود: هر گونه ارتباط ميان خدمه 
كشتي هاي يوناني توقيف شده با سفراي كشورهاي 
متبوعشان ايجاد شده است و هيچ مشكلي در ارتباط با 

كشتي هاي توقيف شده در ايران وجود ندارد. 

چمران:شوخينيست،اگراينپولنرسدشهرداريهاادارهنخواهدشد

خريداتوبوسبهيكپنجمقيمتتعميراتوبوسهايفعلي

هشدار مالياتي در پارلمان شهري پايتخت

عقل سليم حكم مي كند واردات اتوبوس دنبال شود
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه به گفته رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراي اسالمي شهر تهران »واردات اتوبوس هاي 
دس��ت دوم خارجي، ظلم بزرگي به توليدكنندگان 
داخلي است«، معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران با بيان اينكه هزينه واردات هر دستگاه اتوبوس 
كمتر از تعمير هر ي��ك از اتوبوس هاي كنوني داخلي 
تهران اس��ت، اظهار كرد: عقل س��ليم حكم مي كند، 
واردات اتوبوس دنبال ش��ود. مجتبي شفيعي معاون 
حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در گفت وگو با مهر 
با اشاره به مصوبه خريد اتوبوس هاي دست دوم براي 
تهران گفت: موضوع خريد اتوبوس هاي دست دوم يا 
كاركرده را در بس��تر ارايه عملكرد حوزه حمل و نقل 
عمومي براي اولين در صحن شوراي شهر تهران مطرح 
كردم. وي ادامه داد: در حال حاضر ناوگان اتوبوسراني 
تهران با توجه به شرايط گذش��ته تفاوت هاي بسيار 
زيادي دارد و ش��هروندان تهراني در زحمت هستند. 
شفيعي گفت: مديريت شهري اتوبوس هاي فرسوده 
كه با احيا مورد اس��تفاده قرار گرفته اند را شايس��ته 
ش��هروندان نمي داند و بر همين اساس بايد از تمامي 
ش��رايط ممكن براي بهبود اضطراري و فوري ناوگان 
اتوبوسراني بهره گيريم. معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه تمامي راه هايي كه در 
حوزه اتوبوسراني به ذهنمان مي رسيد را دنبال كرده ايم 
گفت: تأمين اتوبوس جديد از محل توليد داخل را از 
طريق وزارت كش��ور و قراردادهاي شهرداري تهران 
در س��قف 1۲۰۰ دستگاه اتوبوس پيگيري مي كنيم. 
ش��فيعي ادامه داد: بخشي از اين منابع پرداخت شده 
است و حتمًا از توان كامل توليد كنندگان داخل براي 
توسعه ناوگان اتوبوسراني تهران استفاده خواهيم كرد.

    خريد اتوبوس هاي كاركرده 
ايده بخش خصوصي است

وي با تاكيد بر اينكه براي توس��عه ناوگان اتوبوسراني 
تهران موضوع واردات را نيز در دو حوزه دنبال مي كنيم، 
گفت : يكي از اين موارد خريد اتوبوس با توجه به بودجه 
سال جاري شهرداري تهران است. معاون حمل و نقل 
ترافيك ش��هرداري تهران ادامه داد: موضوع ديگر كه 

بخش خصوصي به دنبال پيگيري آن است و شهرداري 
تهران خريد خدمت انجام مي دهد، خريد اتوبوس هاي 
دس��ت دوم و كاركرده اس��ت، اين موضوع ارتباطي به 
بودجه ش��هرداري ندارد بلكه ايده اي است كه از سوي 
بخش خصوصي مطرح شده است. وي ادامه داد: بخش 
خصوصي اعالم كرده كه مي تواند اتوبوس هايي را وارد 
تهران كند كه نسبت به اتوبوس هاي فعال پايتخت كه 
عمرشان به بيش از 1۶ سال مي رسد عملكرد و كيفيت 
بسيار بهتري دارند، بايد به اين نكته توجه داشت كه با 
توجه به شرايط فعلي انجام اين كار بسيار مناسب است. 
شفيعي با بيان اينكه خريد اين اتوبوس ها توسط بخش 
خصوصي انجام مي ش��ود گفت: اما متأس��فانه به اين 
موضوع توجه نشده و برخي آن را متعلق به شهرداري 
مي دانند اما بايد تاكيد كنم كه خريد اين اتوبوس ها هيچ 
ارتباطي به بودجه شهرداري تهران ندارد. معاون حمل 
و نقل ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: اگر تمامي 
نهادهاي فعال و دخيل به بخش خصوصي كمك كنند 
تا ايده اش عملياتي ش��ود به طور قطع ش��اهد رضايت 
بسيار زياد مسافران و شهروندان تهراني از اتوبوس هاي 
وارداتي نسبت به اتوبوس هاي كنوني تهران خواهيم بود.

   تمامي اتوبوس هاي وارداتي
 در اروپا بازسازي شده اند

وي با بيان اينكه از اين اتوبوس ها بازديدهاي بسياري 
به عمل آمده اس��ت گفت: متخصصان فني ش��ركت 
واحد از اين اتوبوس ها بازدي��د كرده اند و تصاوير آنها 
موجود اس��ت اين اتوبوس ها با بهترين كيفيت توليد 
و بازسازي ش��ده اند. شفيعي تاكيد كرد: متأسفانه در 
برخي از اخبار آمده اس��ت كه اين اتوبوس ها در حال 
تعمير ش��دن هس��تند اما بايد به اين موضوع تاكيد 
كنم كه اص��اًل اين موضوع صحت ن��دارد تمامي اين 
اتوبوس ها در اروپا اورهال شده اند. تمامي اتوبوس هاي 
دس��ت دوم چند س��ال محدودي در اروپا كار كرده 
و س��پس بازس��ازي و اورهال ش��ده اند و قرار اس��ت 
وارد ته��ران ش��وند. مع��اون حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران با اش��اره به اتوبوس هايي كه قرار 
است وارد تهران ش��وند گفت: تمامي اين اتوبوس ها 
چند س��ال محدودي در اروپا كار كرده و س��پس در 

آنجا بازس��ازي و اورهال ش��ده اند و قرار اس��ت وارد 
 تهران شوند. وي افزود: البته اقدامات محدودي نظير 
رن��گ آمي��زي، وصل دس��تگاه هاي كارت خ��وان و 
جي پي اس و برخي فعاليت هاي جزئي ديگر از لحاظ 
فني قرار اس��ت در تهران بر روي اين اتوبوس ها انجام 
شود. شفيعي درباره تعداد اتوبوس هاي وارداتي اظهار 
كرد: در مرحله اول قرار است حدود ۲۰۰ دستگاه وارد 
تهران ش��ود كه ۵۰ دستگاه از آن هم اكنون وارد شده 
و در حال آماده س��ازي هس��تند. معاون حمل و نقل 
ترافيك شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه 
چه تعداد از اين اتوبوس ها دو طبقه هس��تند بيان 
كرد: پنج دستگاه از اين اتوبوس ها دو طبقه هستند 
و قرار اس��ت پس از وارد ش��دن درباره آنها تحقيق 
شود تا متوجه شويم چه ميزان اثر بخشي داشته اند.

    هزينه واردات كمتر از هزينه تعمير 
ش��فيعي با اش��اره به واردات اتوبوس ه��ا گفت: البته 
ش��هرداري تهران اس��تانداردهاي فن��ي را براي اين 
اتوبوس ها در نظر گرفته اس��ت يعني ه��ر اتوبوس با 
هر كيفيتي وارد تهران نخواهند ش��د بلكه بايد حتمًا 
اتوبوس ها توليد اروپا باش��ند و استهالك خودرو باال 
نباش��د همچنين بايد حداقل معاينات فني و زيست 
محيطي را داشته باشند. معاون حمل و نقل ترافيك 
ش��هرداري تهران تصريح كرد: بايد به اين نكته توجه 
داشت كه هزينه خريد اتوبوس هاي كاركرده از هزينه 
تعمير اتوبوس هايي كه هم اكنون در سطح شهر تهران 
وجود دارند بسيار كمتر است خريد اتوبوس هاي نو ۵ 
برابر خريد اتوبوس هاي كاركرده اروپايي است. وي ادامه 
داد: خريد اتوبوس هاي نو را از طريق منابع اندكي كه 
وجود دارد دنبال مي كنيم و همچنين قرار است 14۰۰ 
اتوبوس را اورهال كنيم، اورهال اتوبوس هاي دو كابين 
حدود يك ميليارد توم��ان و اورهال اتوبوس هاي تك 
كابين نيز ۵۰۰ ميليون تومان اس��ت. معاون حمل و 
نقل ترافيك شهرداري تهران گفت: وقتي ما مي توانيم 
با هزينه بس��يار كمتر اتوبوس ه��اي اروپايي اورهال 
شده اي را كه مي دانيم حداقل مي توانند 1۰ سال در 
تهران خدمات دهي داش��ته باشد وارد كنيم چرا بايد 

اتوبوس هاي داخلي را اورهال كنيم؟

    عقل سليم حكم مي كند
 واردات اتوبوس را دنبال كنيم

شفيعي اظهار كرد: يارانه اي كه براي اتوبوس هاي فرسوده 
خودم��ان خرج مي كني��م را ب��راي واردات اتوبوس هاي 
كاركرده بازسازي شده به كار مي گيريم هر عقل سليمي نيز 
حكم مي كند كه ما اين كار را دنبال كنيم. معاون حمل و نقل 
ترافيك شهرداري تهران با اشاره به رضايتمندي شهروندان 
از اين اتوبوس ها گفت: وقتي اين اتوبوس ها وارد خط شوند 
و مردم كيفيت كار آنها را ببيند حتماً از اين موضوع استقبال 
خواهند كرد و از ما مي خواهند كه مسير خريد اتوبوس هاي 
كاركرده را دنبال كني��م. وي با بيان اينكه با توجه به آنكه 
وظيفه حمايت از توليد داخل را برعهده داريم براي واردات 
اتوبوس سقفي تعيين كرده ايم گفت: خريد اتوبوس هاي 
توليد داخل مسير خود را دنبال مي كند و بر اساس قولي كه 
به شهرداري تهران داده شده است 9۰۰ دستگاه اتوبوس 
امسال حتمًا وارد شهر تهران مي شود. معاون حمل و نقل 
ترافيك ش��هرداري تهران گفت: به فكر توسعه حمل 
و نقل عمومي و تردد ش��هروندان هستيم ما مي توانيم 
با يك پنجم قيمت اتوبوس هايي كه اورهال مي شوند، 

اتوبوس هاي اروپايي بسيار باكيفيت تر را وارد كنيم.
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فوالد مباركه به عنوان پرچم دار اصلي صنعت فوالد و شايد 
امروز با توجه به حضور موثر خود و زيرمجموعه هايش در 
بورس، براي مردم جامعه نيز اسم آشنايي محسوب مي شود 
و اين موضوع مي تواند كار اين مجموعه فوالدي را سخت تر 
از ديگر فوالد سازان كند.  اما بررسي موارد و اقدامات صورت 
گرفته نشان مي دهد فوالد مباركه تعهد خود خواسته اي 
نس��بت به اين موضوع دارد و خود را تنها موظف به رعايت 
الزامات زيست محيطي نكرده است. اين اتفاق باعث مي شود 
تا مجموعه فوالد مباركه، توسعه محيط زيست و پروژه هاي 
موجود در اين بخش را در اولويت قرار داده و سرمايه گذاري 
ج��دي در اين زمينه انجام ده��د.  اولين موضوع در بخش 
محيط زيست كه در اولويت فوالد مباركه قرار گرفته است، 
موضوع آب اس��ت. به هر حال فوالد صنعتي آب براست و 
 آب براي اصفهان بس��يار حائز اهميت است. خشك شدن 
زاينده رود و كم شدن سهميه كشاورزان توانست تنش هايي 
را در اين استان رقم زند، درنتيجه در بحث آب فوالد مباركه 
بايد با احتياط بيشتري در حركت باشد.  درزمينه كاهش 
وابس��تگي فوالد مباركه به آب زاينده رود از همان ابتداي 
شروع به كار اين مجموعه يعني در سال 71 اهميت آن در 
دستور كار قرار گرفت.  در ابتدا مجوز برداشت اين مجموعه 
از زاينده رود به ازاي توليد 2.4 ميليون تن هزار و 260 ليتر 

بر ثانيه بود. اما با اقدامات صورت گرفته در سال 99 با افزايش 
ظرفيت توليد مباركه تا 7 ميليون تن، برداشت آب خام فوالد 
مباركه به 650 ليتر بر ثانيه رسيد. بدون شك برنامه توسعه 
توليد در فوالد مباركه بايد همسو با برنامه تامين آب پيش 
رود در غير اين صورت مي تواند مانند مشكل برق و گاز، اين 
ابر توليدكننده فوالد كشور را با مشكالت بسياري همراه كند.  
در همين راستا در سال 1400 براي توليد 7 ميليون تن، 470 
ليتر بر ثانيه برداشت آب صورت گرفت. يعني اززمان شروع 
به كار فوالد مباركه هر چند ميزان توليد 3 برابر شده اما در 
اين بين برداشت آب به يك سوم رسيده است. همچنين با 
اقدامات صورت گرفته اين شركت توانست ميزان برداشت از 
آب رودخانه را در سال گذشته 25 درصد كاهش دهد.  چنين 
كاهشي حاكي از سرمايه گذاري جدي فوالد مباركه در بحث 
آب است كه البته به نظر مي رسد اطالع رساني در اين زمينه 
چندان قوي نبوده است. فراموش نكنيم برداشت آب فوالد 
مباركه از كل حوضه آب زاينده رود كمتر از 1.5 درصد است 
كه با بهره برداري از پروژه هاي جديد در حوزه آب اين ميزان به 
حداقل ممكن مي رسد. در واقع فوالد مباركه با سرمايه گذاري 
در اين حوزه به دنبال پاك كردن نگاه منفي جامعه نسبت 
به صنايع از جمله صنايع فوالدي است. استفاده از روش هاي 
هيبريدي و تصفيه مجدد پساب ها ازديگر اقداماتي است كه 

اين مجموعه براي كاهش هدر رفت آب انجام مي دهد.  مه 
اين پروژه ها در راستاي تحقق سندي با عنوان »رهنگاشت 
آب« در حال اجراس��ت و درصورتي كه اين س��ند اجرايي 
شود و با انتقال بخشي از آب خليج فارس يا درياي عمان به 
فالت مركزي قسمت ديگري از آب موردنياز فوالد مباركه 
تأمين شود، وابس��تگي فوالد مباركه به آب خام زاينده رود 
به صفر خواهد رس��يد. اجراي پروژه هايي همچون احداث 
تصفيه خانه پساب شهرهاي اطراف فوالد مباركه، عالوه بر 
اينكه به محيط زيست كمك مي كند، يكي از خدمات فوالد 
مباركه در منطقه براي ارتقاي سطح رفاه و بهداشت مردم به 
حساب مي آيد، چراكه چنين پروژه هايي معموال طي حدود 
20 سال توسط دولت ها انجام مي شوند.  در كنار اين هدف 
به هر ميزان فوالد مباركه به عنوان يك بنگاه توليدكننده 
بتواند مصرف خود در انرژي هاي مختلف را افزايش دهد به 
بهره وري بيشتري دست خواهد يافت و اين همان موضوعي 
است كه اين مجموعه در بحث انقالب چهارم صنعتي آن 
را در دس��تور كار خود قرار داده است.  اما نكته مهم ديگري 
كه نبايد از آن غافل بود موضوع صادرات فوالد در سال هاي 
پيش روست كه اقدامات فوالد مباركه نشان مي دهد به دنبال 
حضور پررنگ در بازار اروپاست. اروپا در تالش است تا براي 
واردات فوالد با آاليندگي از سال 2025 تعرفه هاي سنگيني 

وضع كند، اين موضوع اهميت اجراي استانداردهاي زيست 
محيطي براي فوالدسازان را بيش از گذشته مي كند. حال 
فوالد مباركه تالش مي كند تا از اين قافله عقب نماند.  اما فوالد 
مباركه در بخش ديگر يعني برق نيز، برنامه هايي را در دستور 
كار خود قرار داده است. به هر حال در دو سال اخير كمبود 
برق توانست برنامه توليد فوالدسازان از جمله فوالد مباركه 
را با مشكل همراه كند. پيش بيني ها بر آن است كه امسال 
مشكل كمبود برق جدي تر از سال گذشته باشد. به همين 
جهت فوالد مباركه در اين زمينه نيز منتظر تمهيدات دولت 
نماند و براي ساخت نيروگاه و سرمايه گذاري در اين زمينه 
پيش قدم شد.  بر اساس تفاهم نامه اي كه ميان وزارت صمت 
و وزارت نيرو منعقد شد، قرار است نزديك به 10 هزار مگاوات 
نيروگاه جديد براي تأمين برق موردنياز صنايع احداث شود 
كه حدود هزار و 500 مگاوات آن به فوالد مباركه سپرده شده 
است. در كنار اين موضوع فوالد مباركه تصميم دارد 2 واحد 
گازي و يك واحد بخاري نيز احداث كند.  اما در بخش كنترل 
آلودگي هوا و كاهش غبار توليدي كه يكي از موضوعات جدي 
در واحدهاي فوالد سازي است، فوالد مباركه عالوه بر به روز 

رساني تكنولوژي خود به سراغ شركت هاي دانش بنيان نيز 
رفته تا بتواند نياز خ��ود به واردات تجهيزات و تكنولوژي را 
كاهش دهد.  سرمايه گذاري يك ميليارد دالري فوالد مباركه 
در محيط زيست نشان مي دهد، اين مجموعه به طور جد به 
دنبال توسعه پايدار است. اين موضوع اهميت واحد HSE را 
بيش از گذشته و مسووليت مديران اين بخش را چند برابر 
خواهد كرد.  در كنار اقدامات موجود و س��رمايه گذاري 
در پروژه هاي مختلف فوالد مباركه نكته مهم ديگر آن 
اس��ت كه بايد در ميان پرسنل، فرهنگ استفاده بهينه 
و كاهش مصرف انرژي ايجاد ش��ود. درواقع اين موضوع 
از زواياي مختلف قابل بررس��ي است و نمي توان تنها به 
سرمايه گذاري و رعايت چندين اصل اكتفا كرد.  فرهنگ 
سازي فوالد مباركه در اين بخش باعث مي شود تا كاهش 
مصرف انرژي در بخش هاي مختلف، در ذهن مديران و 
پرسنل آن نهادينه شود و همين موضوع مي تواند اجراي 
برنامه ها را تسهيل بخشد. از سويي ديگر پروژه ها و اقدامات 
فوالد مباركه در اين بخش مي تواند الگوي بسيار خوبي 

براي ديگر فوالدسازان باشد.

سرمايه گذاراني كه به اميد باال رفتن قيمت بيت كوين 
طي ماه هاي گذشته س��رمايه خود را وارد بازار كرده 
بودند، حاال با سقوط اين رمزارز و ساير ارزهاي ديجيتال 
بزرگ ترين ضرر مالي واقعي را در تاريخ بيت كوين به نام 
خود رقم زده اند. با ريزش قيمت بيت كوين به حدود 18 
هزار دالر و همچنين ساير رمزارزها اين سرمايه گذاران 
در وضعي��ت ضرر و زيان زيادي ق��رار دارند. برآوردها 
نشان مي دهد سرمايه گذاران طي سه، روز رقمي بالغ 
بر 7.3 ميليارد دالر از دست داده اند. احساسات كاربران 
در پي ريزش قيمتي رمزارزها به جايي رسيده كه منجر 
به گمانه زني هايي مبني بر مرگ بيت كوين ش��ده و 
كاربران بيشتر از هميشه درحال جست وجوي كلمه 
كليدي مرگ بيت كوين هس��تند. براساس داده هاي 
گوگل، سقوط قيمت بيت كوين باعث شدت گرفتن 
گمانه زني درباره از بين رفت��ن رهبر دنياي رمزارزها 
شده است. جست وجوهاي گوگل براي كلمه كليدي 
»Bitcoin Dead« در هفت��ه منتهي به 18 ژوئن 
افزايش قابل توجهي را تجربه كرده و براساس داده هاي 
Google Trends، تعداد جست وجوي اين كلمه 
باالترين س��طح را به ثبت رسانده است. گوگل ترندز 
ابزاري اس��ت كه عبارات جس��ت وجو شده به دست 
كاربران را رديابي و باتوجه به تعداد جست وجو براي هر 
كلمه، كلمات كليدي را طبقه بندي مي كند و امتيازي 
در بازه 1 تا 100 به آن اختصاص مي دهد. بيت كوين 
قبل تر هم به اين عدد در گوگل ترندز در دسامبر سال 
 Bitcoin 2017 رس��يده بود و اكنون كلمه كليدي
Dead همانند سال 2017 در گوگل ترندز عدد 100 
را براي بازه زماني 12 تا 18 ژوئن نشان مي دهد. نتايج 
جست وجوي گوگل نشان دهنده اوج نگراني ها براي 
بازار رمزارزها بعد از هفته ه��ا فروش و كاهش پياپي 
قيمت است. قيمت بيت كوين براي هفت ماه متوالي 
روندي نزولي را در پيش گرفته است و اين كاهش ها 
مي تواند به دليل تغيير گسترده سياست فدرال رزرو 
و فش��ار اين س��ازمان بر دارايي هاي پرريسك باشد. 
همچنين انفجار اكوسيستم ترا نيز به عنوان يك عامل 
تاثيرگذار در كاهش قيمت ها عمل كرد. رسانه ها در 
طي س��ال ها صدها آگهي براي درگذشت بيت كوين 
نوشته اند. برخي از كارشناسان نيز آخرين فروپاشي 
بازار را به عنوان شاهدي مبني بر اينكه بيت كوين يك 
دارايي قابل اعتماد و بادوام نيست، در نظر مي گيرند. 
ظاهرا و براساس اخبار، بيت كوين فقط در سال 2021 
حدود 45 دفعه مرده است و اين مرگ هاي پي در پي 
درحالي اتفاق افتاده كه ركوردهاي قيمتي جديدي 

در 2 سال گذشته به ثبت رسيده است.

    هشدار بورس امريكا 
درمورد محصوالت كريپتو

گري گنسلر، رييس كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا 
)SEC(، درمورد رمزارزهايي كه »زياد از حد خوب به نظر 
 ،SEC  مي رسند« هش��دار داد. همزمان با هشدار رييس
وزارت خزانه داري نيز اعالم كرد، آشوب اخير بازار كريپتو 
نشان دهنده لزوم تدوين چهارچوب مشخص رگوالتوري 
براي جلوگيري از خطرات اين دارايي هاي ديجيتال است. 
براساس گزارش رويترز،  گري گنسلر، رييس SEC، هفته 
گذشته درمورد پلتفرم هاي اعطاي وامي كه بيش از خوب 
به نظر مي رسند هشدار داده بود. هشدار اين رگوالتوري در 
حالي منتشر شده كه شبكه اعطاي وام سلسيوس، اوايل 
هفته گذشته از برداشت دارايي هاي رمزارزي جلوگيري 
كرد. گنس��لر گفت: »ما بار ديگ��ر ديديم كه پلتفرم هاي 
اعطاي وام شبيه به بانك هاي كوچك عمل مي كنند. آنها به 
سرمايه گذاران مي گويند كه كريپتوي خود را به ما بدهيد. 
ما س��ود باال مثل 7 يا 4.5 درصد به شما مي دهيم. چطور 
كسي مي تواند چنين نرخ بااليي را در بازار امروز ارايه دهد 
و شفاف س��ازي نكند؟« رييس SEC تاكيد كرد: »من به 
مردم هشدار مي دهم. اگر چيزي بيش از حد خوب به نظر 
رسيد، احتماال براي واقعي بودن بيش از حد خوب است.« 
كميسيونSEC و چندين رگوالتور اوراق بهادار در سطح 
ايالتي در حال بررس��ي شبكه سلسيوس و تصميم براي 
جلوگيري برداشت از آن هستند. در پي توقف برداشت از 
شبكه سلسيوس، بابل فايننس، در هنگ كنگ نيز موقتا 
برداش��ت و بازخريد محصوالت كريپتوي خود را متوقف 
 ،UST  و رمزارز پايدار )LUNA( كرد. فروپاشي رمزارز ترا
در اوايل ماه مه و مشكالت پلتفرم هاي اعطاي وام كريپتو، 
بازار رمزارزه��ا را با چالش مواجه ك��رد. بيت كوين براي 

اولين بار پس از دسامبر 2020 به زير 20 هزار دالر سقوط 
كرد و به طور كلي از اوايل ماه آوريل تا به امروز بيش از يك 
هزار ميليارد دالر س��رمايه از اين بازار حذف شده است. به 
دنبال سيل عظيم فروشي كه بازار كريپتو شاهدش بود، 
وزارت خزانه داري اياالت متحده هفته گذشته بر ضرورت 
قانون گذاري فوري بر رمزارزها تاكيد كرد. يكي از مقامات 
با اش��اره به »نظارت وزارت خزانه داري بر بازار كريپتو« در 
مصاحبه با رويترز گفت: »ما باور داريم كه آشفتگي هاي 
اخير بار ديگر بر الزام قانون گذاري فوري براي جلوگيري از 

خطرات دارايي هاي ديجيتال تاكيد مي كند.«

    بيت كوين به پايان نزديك است؟
فروش بيت كوين از روز پنجشنبه تا شنبه بزرگ ترين ضرر 
تحقق يافته براي ارزهاي ديجيتالي برتر از نظر ارزش بازار را 
رقم زد و سرمايه گذاران 7.3 ميليارد دالر زيان قفل شده را 
ثبت كردند. به گفته شركت تحقيقاتي گلسنود، حدود 555 
هزار بيت كوين در بازه 18 هزار تا 23 هزار دالر طي سه روز 
معامله شد و بسياري از اين فروشندگان در ابتدا بيت كوين 
را با قيمت هاي بس��يار باالتر خريداري كردند. دارندگان 
كوتاه مدت به نسبت سود خروجي مصرف شده، برابر با بازار 
نزولي سال 2018 رسيدند، به اين معني كه سود آنان به طور 
كلي كاهش يافته اس��ت، در حالي كه برخي از دارندگان 
بلندمدت پس از خريد در باالترين قيمت بيت كوين يعني 
نزديك به 69 هزار دالر با فروش، تسليم بازار كنوني شدند. 
سه روز متوالي گذشته، بزرگ ترين ضرر تحقق يافته به دالر 
در تاريخ بيت كوين رقم خورد و بيش از 7.325 ميليارد دالر 
ضرر بيت كوين براي سرمايه گذاراني ثبت شد كه سكه هايي 
با قيمت هاي باالتر انباشته كرده بودند و اكنون آنها را خرج 
كردند. گلسنود گفت: »تقريبا همه گروه هاي كيف پول، از 

شريمپ گرفته تا والز، اكنون زيان هاي گسترده اي بدتر از 
مارس 2020 دارن��د؛ كم بازده ترين گروه كيف  پول داراي 
يك تا 100 بيت كوين است.« ماركوس سوتيريو، تحليلگر 
ارزهاي ديجيتال گلوبال بالك مي گويد: »بيت كوين ممكن 
است به نقطه پاياني موقتي نزديك شود زيرا اين ارز ديجيتال 
از لحاظ تاريخي درصد عرضه در سود )PSP( آن بين 40 تا 
50 درصد و به كف خود رسيده است. در نهايت، شاهد بوديم 
كه با رسيدن قيمت ها به پايين ترين سطح 17.7 هزار دالري 
ديروز، تنها 49 درصد از عرضه دالر بيت كوين سود داشت.« 
س��وتيريو در بيانيه اي گفت: »با نگاهي ب��ه اين داده هاي 
تاريخي، توجه به اين نكته مهم است كه بيت كوين دوره اي 
از تورم مداوم را پشت سر نگذاشته است. ممكن است با وقوع 
انحالل هاي اجباري تر به پايين ترين سطح نزديك تر شويم 
اما تا زماني كه تورم به طور قانع كننده اي كاهش پيدا نكند، 

نمي توانيم از روند صعودي پايدار مطمئن باشيم.«

   آرامش قبل از توفان
 يا شروع روند صعودي؟

بيت كوين پس از اينكه به پايين ترين حد خود در 17.7 هزار 
دالر رسيد، در حال حاضر جايي در نزديكي 21.000 دالر 
در نوسان است و اگر بتواند اين مقاومت كليدي را به طور 
كامل پشت سر بگذارد، آن وقت مي توانيم به شروع يك روند 
صعودي تازه در كوتاه مدت اميدوار باشيم. بيت كوين پس از 
سقوط تا كف 17.600 دالري در 18 ژوئن )28 خرداد( يك 
اصالح صعودي را آغاز كرد كه با شكسته شدن مقاومت هاي 
18.500 و 19.000 دالري همراه بود. در ادامه، قيمت از 
مقاومت س��طح 50 درصد اصالحي فيبوناچي نيز عبور 
كرد. در اين تحليل س��طوح فيبوناچي بر اساس حركت 
نزولي قيم��ت از 22.951 دالر تا ك��ف 17.600 دالري 
تنظيم شده است. خريداران اكنون باالي سطح 21.500 
دالر براي حفظ موقعيت و دستاوردهاي اخير خود تالش 
مي كنند و فاصله چنداني با سطح 61.8 درصد اصالحي 
فيبوناچي ندارند. نزديك ترين مقاومت پيش روي قيمت 
در سطح 20.800 دالر قرار دارد و 20.900 و 21.000 دالر 
مقاومت هاي بعدي بيت كوين هستند. عبور كامل قيمت از 
مقاومت 21.000 دالري مي تواند راه را براي جهش تا سطح 
21.800 دالر هموار كند. ادامه روند صعودي هم ممكن 
است به رشد بيت كوين تا سطح 22.200 دالر منجر شود. 
در مقابل، اگر بيت كوين در عبور از مقاومت 21.000 دالري 
ناموفق ظاهر شود، انتظار مي رود قيمت جايي در نزديكي 
20.275 دالر حمايت شود. حمايت كليدي بعدي سطح 
20.000 دالر و ميانگين متحرك س��اده 100 ساعته 
است. شكسته ش��دن اين حمايت هاي مي تواند خطر 
سقوط قيمت تا سطح 18.800 دالر را نيز افزايش دهد. 
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خطر جريمه در كمين غول هاي 
فناوري امريكايي در ژاپن

دولت ژاپن به ش��ركت هاي بزرگ فناوري امريكايي 
هشدار داده كه اگر براي ثبت دفاتري در داخل خاك 
اين كشور اقدام نكنند، به زودي با خطر جريمه مواجه 
خواهند ش��د. به گزارش مهر به نقل از روزنامه نيكي 
ژاپن، اخطار دولت ژاپن خطاب به 48 شركت بزرگ 
صادر شده كه از جمله آنها مي توان به غول هاي فناوري 
امريكا مانند توييتر، متا مالك فيس بوك و گوگل اشاره 
كرد. بر اساس قوانين داخلي ژاپن اين كشورها موظف 
هستند دفاتري را در داخل خاك ژاپن ثبت و تأسيس 
كنند. هدف از اين كار حفظ حريم شخصي كاربران و 
جلوگيري از به خطر افتادن امنيت آنها اعالم شده است. 
با اين حال اكثر اين شركت ها موضوع را جدي نگرفته اند 
و لذا دولت ژاپن به دنبال جريمه آنهاس��ت. رقم اين 
جريمه ها هنوز مشخص نشده است. در سال هاي اخير 
تعداد كشورهايي كه در تالش هستند با وضع مقرراتي 
شركت هاي فناوري امريكايي را مجبوربه ثبت دفتر در 
خاك خود و نيز نگهداري از داده هاي كاربران در درون 

كشورشان كنند، در حال افزايش بوده است.

استفاده از VPN براي
كارمندان هندي ممنوع شد

 ،VPN  در جديدترين دور از مب��ارزه هند با نرم افزار
استفاده كارمندان دولتي از اين خدمات ممنوع شد. 
به گزارش ايسنا، دستورالعمل جديد پس از تصميم 
شماري از بهترين VPN ها براي تعطيلي سرورهاي 
هندي خود در بحبوحه نگراني ها نس��بت به قانون 
 VPN جديد ديتا، منتشر شد. تاكنون فراهم كنندگان
 VPN ِسرف شارك و نورد ،VPN  شامل اكس��پرس
اعالم كرده اند پيش از اجرايي شدن دستورالعمل هاي 
جديد اداره واكنش اضطراري رايانه وزارت الكترونيك 
و فناوري اطالعات هند در 27 ژوئن، اين كشور را ترك 
خواهند كرد. دول��ت هند از كارمندان بخش دولتي 
خواس��ته است از ذخيره س��ازي اطالعات داخلي يا 
محرمانه در خدمات ابري غيردولتي مانند گوگل درايو 
و دراپ باكس، خودداري كنند. همچنين استفاده از 
اپليكيشن هاي اسكنر موبايلي مانند كم اسكنر كه در 
سال 2020 ممنوع شد، مورد تاكيد شديد قرار گرفت. 
در اس��ناد داخلي دفتر اينفورماتيك ملي هند كه 
توسط اكونوميك تايمز مشاهده شده، آمده است: 
با دنبال كردن دستورالعمل هاي امنيت سايبري 
يكپارچه در دفاتر دولتي سراس��ر كشور، وضعيت 
امنيت��ي دولت مي توان��د بهبود پي��دا كند. همه 
كارمندان دولتي شامل كارمندان موقتي، قراردادي 
و منابع برون س��پاري ش��ده ملزم هس��تند اين 
دستورالعمل را رعايت كنند. كارشناسان امنيت 
سايبري و كنشگران حريم خصوصي، نگراني هاي 
بسياري در خصوص قانون جديد ديتاي روسيه كه 

در 28 آوريل اعالم شد، مطرح كرده اند.

جاي خالي شركاي اجتماعي 
در طرح تحول اقتصادي دولت 
 آزاد يعني بدون اجازه قبلي اقدام به تشكيل سازمان هايي به 
ميل خود نموده يا به اين سازمان ها بپيوندند، حق تشكيل 
فدراسيون و كنفدراسيون و همچنين حق پيوستن به آنها 
را دارند، و نهايتاً وزنه تشكل ها از تعداد اعضاي آنها مشخص 
مي شود. اعضايي كه حق عضويت پرداخته و تا مادامي كه 
عضو تشكل هستند به تصميم هاي س��ازمان خود مقيد 
مي باش��ند.  بر اين اساس نمايندگان ش��ركاي اجتماعي 
دولت، عمومًا برآم��ده از متن جامعه كارگري و كارفرمايي 
بوده و به صورتي كاماًل آزادنه و مستقل از پايين ترين سطح 
اين جوامع يعني كارگاه ها و كارخانه ها انتخاب ش��ده و به 
گونه اي آزادنه و به منظور تأمين بهتر منافع خويش نسبت به 
ائتالف با ساير تشكل ها اقدام مي نمايند. سطوحي از سازمان 
)Organisation(، فدراس��يون )Federations( و 
كنفدراسيون )Confederations( نشان دهنده موقعيت 
و جايگاه يك تشكل در صنف خودش محسوب مي گردد. 
مطابق استانداردهاي بين المللي، بهترين سنجه و ميزان 
براي وزن كشي ميزان نفوذ تشكل هاي كارگري و كارفرمايي، 
محاسبه تعداد اعضاي آنها مي باشد. يكي از شاخصه هاي 
شمارش اعضاي تشكل ها تعداد نفراتي است كه حق عضويت 
پرداخت مي كنند، در واقع اصطالح تشكل هاي حايز اكثريت 
نمايندگي )Must Representative( به تشكل هايي 
اطالق مي شود كه بيش��ترين تعداد عضو با پرداخت حق 
عضويت را دارند. از همين روست كه اتحاديه هاي كارگري 
در س��طح كارگاه و كارخانه به صورتي خود جوش و كاماًل 
مستقالنه و آزاد تالش مي كنند كه در ائتالف با ديگر تشكل ها 
وزن خ��ود را در چانه زني ها افزاي��ش دهند.  درتبصره يك 
از ماده 131 قانون كار جمهوري اس��المي ايران نيز بر اين 
سطوح سازماندهي تأكيد شده است، »به منظور هماهنگي 
در انج��ام وظايف محول��ه و قانون��ي، انجمن هاي صنفي 
مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن هاي صنفي در 
استان و كانون عالي انجمن هاي صنفي در كل كشور اقدام 
نمايند.« استاندارد س��ازي هاي به عمل آمده در اين زمينه 
براي قانونمند كردن تعامالت ش��ركاي اجتماعي با دولت 
مي باشد، زيرا درصدد اس��ت تا ضريب نفوذ و تأثير گذاري 
شركاي اجتماعي بر بدنه جامعه توليد و اشتغال را نمايان 
س��ازد. عالوه براين دولت ها همواره ت��الش دارند تا ضمن 
مشورت با شركاي اجتماعي حايز اكثريت نمايندگي خود در 
مسائل با اهميت و پر چالش اجتماعي با بهره گيري از نظرها و 
پيشنهادهاي آنها، بدنه اجتماعي را همراه خود سازند، بديهي 
است كه شركاي اجتماعي كه بر آمده از متن و بافت جامعه 
كار و توليد باشند و از سازماندهي الزم هم برخوردار باشند 
مي توانند همراهي هاي الزم و درخور توجهي با دولت هاي 
خود داشته باش��ند. در اين خصوص ش��ركاي اجتماعي 
قدرتمند به كمك دولت ها آمده و از توانايي هاي خود براي 
موفقيت برنامه هاي اصالحي دولت استفاده مي نمايند. در 
پاره اي از مواقع هم مخالفت آنها با برنامه هاي اصالح اقتصادي 
موجب عقب نشيني دولت ها از مواضع خويش شده است، 
مهم اين است كه حضور شركاي اجتماعي سازماندهي شده 
و پر نفوذ واكنش هاي جامعه در برابر تصميم هاي چالشي 
دولت ها را از حالت احساس��ي ب��ه عقاليي تغيير مي دهد، 
اگر دولت ها بتوانند در مذاكراتي كه با ش��ركاي اجتماعي 
خود دارن��د آنها را به لزوم چني��ن اصالحاتي قانع نمايند، 
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با نفوذ و سازماندهي كه 
در بدنه خود دارند، خواهند توانس��ت اعضاي خود را با اين 
اصالحات همراه سازند، اما عدم توفيق دولت ها در اقناع سازي 
شركاي اجتماعي اين عالمت را براي آنها به همراه دارد كه 
يا برنامه هاي خود را تغيير دهند يا از دس��ت زدن به چنين 
اصالحات پر هزينه اي خود داري نمايند.  اما بعضاً دولت ها با 
اين تفكر كه حضور شركاي اجتماعي قدرتمند و سازماندهي 
شده موانعي در برابر آزادي عمل آنها براي اجراي برنامه ها و 
اهداف مد نظرشان محسوب مي گردد، اجازه شكل گيري و 
گسترش به تشكل هاي آزاد و مستقل را نمي دهند، در همين 
راستا و به منظور استفاده ابزاري و بدون مزاحمت از چنين 
تشكل هايي دست به سازماندهي و تشكل سازي مي زنند، 
با اين خيال كه ديگر نيازي به وقت گذاش��تن براي مذاكره 
با شركاي اجتماعي خود به منظور جلوگيري از اعتصاب و 
اعتراض هاي صنفي آنها نيست، اين خرسندي تا مادامي 
كه جامعه در حالت آرامش بوده و با ش��رايط مخاطره آميز 
اقتصادي و اجتماعي مواجه نشده است، كماكان ادامه دارد و 
شركاي دولت ساخته مي توانند اهداف مد نظر آنها را در يك 
جامعه آرام و بدون چالش محقق نمايند، اما مشكل هنگامي 
ظه��ور و بروز خواهد كرد كه جامع��ه با كمبود يا تغييرات 
اقتص��ادي و اجتماعي روبرو گردد، يعني در ش��رايطي كه 
دولت ها نيازمند حاميان و پشتيبان هايي هستند كه آنها 
را ياري نموده و حمايت هاي اجتماعي را از دولت مستقر و 
برنامه هايش به عمل آورند.  همان گونه كه يرواند آبراهاميان 
در كتاب ايران بي��ن دو انقالب خويش به درس��تي به آن 
اشاره نموده است: 25 سال خفقان، همه اتحاديه هاي آزاد 
كارگري، همه مجامع مستقل صنفي و همه احزاب مخالف و 
سازمان هاي مردمي را منهدم كرده بود. بدين گونه وقتي شاه 
خواست با رهبران مخالفان غيرمذهبي ميانه رو مذاكره كند 
با يأس و دلهره دريافت كه آنان نه پيرواني و نه سازمان هاي 
سياسي الزم براي مهار كردن احساسات عمومي دارند. كوتاه 
سخن توسعه نيافتگي شديد سياسي به شاه امكان نداد كه 
به ناگهان تغيير روش دهد و اصالحات نهادين را آغاز كند.* 
بنابراين حضور شركاي اجتماعي سازمان يافته و قدرتمند، 
اگر چه در ابتدا تداعي كننده درد س��ر ها و باعث بروز برخي 
ناآرامي ها و اعتصاب ها مي باشد، اما در بزنگاه هاي تاريخي 
و هنگامه اي كه دولت ه��ا نيازمند حمايت بدنه اجتماعي 
مي باشند و احتياج دارند تا شرايط احساسي را عقاليي نموده 
و مردم را در بستر امكانات و مضيقه هاي موجود به همدلي و 
همراهي با برنامه هاي خود فراخوانند، ابزاري كارآمد بوده و 
باعث رهايي از تنگناها مي باشند. عالوه براين حضور شركاي 
اجتماعي قدرتمند اين نويد را به همراه خواهد داش��ت كه 
دولت ها نحوه تعيين حداقل دستمزد ساالنه، تعيين حقوق 
بازنشس��تگان، افزايش بهره وري نيروي كار، نح��وه اداره 
صندوق هاي بيمه اي و .... را به شركاي اجتماعي خود واگذار 
نموده و به معناي واقعي كلمه نقش ميانجي و هدايتگر را بين 
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي بازي نمايند، اميد است، 
نهاد هاي مدني روزبه روز قوي تر و متش��كل تر در خدمت 
اهداف توس��عه اي جامعه باشند و با همراهي آنها كشور ما 

گام هاي توسعه را با سرعت بيشتري طي نمايد. 
* يرواند آبراهامي��ان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل 
محم��دي، محمد ابراهيم فتاحي )تهران نش��ر ني، 1378( 
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1-نوع کار: فروش یک دستگاه خودروی سواری هایما   S7مدل 1397

  2  -محل بازدید:  قائم شهر- خیابان کارگر- چهار راه ترک محله -پارکینگ شهرداری
3 -زمان بازدید:  همه روزه در ساعات اداری می باشد.

4-محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
5- مبلغ پایه کارشناسی: طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 6/450/000/000 ریال )شش میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد گردید. 

6- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه به مبلغ 322/500/000 ریال)سیصد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد 
خزانه می باشد.

7- بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
8-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع 
شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  01/ 04 /1401  لغایت  04/16 /1401  قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

10- زمان تسلیم پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ   30 / 04 /  1401  می باشد.
تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مزایده اعم از  خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات) پاکتهای الف، ب( را از طریق سامانه ستاد دریافت و در قالب فایل پی دی اف بارگذاری 
کنند  و تنها پاکت الف عالوه بر بارگذاری در س�امانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین ش�ده ) مهلت تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد 

قراردادهای شهرداری گردد.  
11-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 

وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 01 روز شنبه  مورخ   01/  05 / 1401 در دفتر شهردار  قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد. الزم به ذکر است مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 

تا سه ماه  پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
13- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد. 

14  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
15 -چاپ آگهی نوبت اول مورخ  01/  04  /1401
 16-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ  09/  04  /1401

نوبت اول

کاظم علیپور- شهردار  قائم شهر 

به اطالع کلیه سهامداران شرکت افق دانش کار تجربه )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 396783 و شناسه ملی 10320474343 می رساند، با عنایت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/21و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش 
سرمایه به هیات مدیره و مصوبه مورخ 1401/03/07 هیئت مدیره، مقرر شد سرمایه 
شرکت ازمبلغ دویس�ت میلیارد ریال ) 200.000.000.000( به مبلغ دویست و پنجاه 
میلیارد ریال منقس�م به 175 )یکصد و هفتاد و پنج( میلیون سهم عادی بانام یک 
هزار ریالی و 75 )هفتاد و پنج( میلیون سهم ممتاز بانام یک هزار ریالی افزایش یابد. 
از کلیه سهامداران محترم، درخواست میشود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز 
با تکمیل فرم استفاده از حق تقدم، اقدام نمایند و ارزش اسمی استفاده از حق تقدم 
را به حساب سپرده به شماره 100843690024 نزد بانک شهر شعبه شهرداری مرکز 
واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان تهران، منطقه 19 ، شهرستان 
تهران بخش مرکزي ، شهر تهران، محله ونک ، خیابان شیخ بهائي شمالي ، خیابان ده 
ونک ، پالک 3 ، طبقه سوم ، واحد 5 کد پستی: 1995844815 تسلیم نمایند. بدیهی 
است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره میتواند سهام باقیمانده را مطابق قانون 
تجارت به سایر متقاضیان واگذار نماید.    هیئت مدیره

آگهی استفاده از حق تقدم
شرکت افق دانش کار تجربه )سهامی خاص(

به شماره ثبت  396783 و شناسه ملی 10320474343

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

عملكرد بي نظير فوالد مباركه در راستاي حفظ محيط زيست
ويژه



تعادل |
 نمايندگان بخ��ش خصوصي و دولتي در نشس��ت 
سي وچهارم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، 
عالوه بر بحث و بررس��ي در م��ورد وقايع روز اقتصاد 
كش��ور، اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي را درست 
و جس��ورانه خواندن��د و ب��ر حماي��ت از دهك هاي 
آس��يب پذير تاكيد كردند. در اين نشست همچنين 
چالش هاي فضاي كس��ب وكار و اقتصاد كشور مورد 
نقد جدي قرا ر گرفت. آنها همچنين سياس��ت هاي 
اقتص��ادي وزارت اقتصاد در زمينه ماليات س��تاني، 
تورم، شيوه قيمت گذاري، نرخ سود بانكي و... را مورد 
نقد جدي قرار دادند. به گفته آنها از آنجايي كه وزارت 
اقتصاد سياس��ت گذاري در بخش اقتصاد كالن را بر 
عهده دارد، بخش خصوصي انتظار دارد كه اين تغيير 
رويكردها نتيجه بخش باش��د و اين وزارتخانه با ارايه 
شاخص هايي نشان دهد كه از مداخالت كاسته است.

    اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي 
جسورانه بود

رييس اتاق تهران در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران در سخناني گفت: از زمان خروج امريكا 
از برجام نوسان نرخ ارز در بازار ايران آغاز شد و همين 
موضوع به تصميم دولت براي در نظر گرفتن ارزي با 
نرخ ثابت انجاميد اما از همان ابتدا نيز مشخص بود كه 

اين ارز مشكالت خاص خود را خواهد داشت.
مسعود خوانساري با اشاره به افزايش غيرواقعي تقاضا 
براي ارز پس از اجراي سياست دولت توضيح داد: ما 
در زمان كنار رفتن تحريم ها نيز تقاضايي بيش از ۵۰ 
ميليارد دالر براي ارز نداش��تيم، اما به محض اجراي 
اين سياس��ت ميزان تقاضا براي دالر به ۸۰ ميليارد 
دالر رس��يد كه نشان از آن داش��ت كه يك تقاضاي 
كاذب براي منفعت شخصي در اين موقعيت به وجود 

آمده است.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه سياست ارز 
ترجيحي باعث هدر رفتن ميلياردها دالر در اقتصاد 
ايران شد، بيان كرد: به دليل خروج ارز از كشور و ايجاد 
قاچاق معكوس به كشورهاي همسايه عمال شرايط 
براي تولي��د واقعي و صادرات بر ه��م ريخت و دولت 
مجبور شد به س��مت قيمت گذاري دستوري كاالها 
حركت كند كه در نهايت نتيجه اي جز كاهش رشد 

صنعتي و استهالك سرمايه گذاري نداشت.
خوانساري ادامه داد: يكي از حوزه هايي كه بيشترين 
آس��يب را از اين موقعيت تحمل كرد حوزه صادرات 
ب��ود. بانك مرك��زي در يك م��دت يكس��اله ۲۰۰ 
بخشنامه توس��ط بانك مركزي و وزارت صمت ابالغ 
كرد كه بس��ياري از آنها موجب ايجاد مش��كل براي 
صادر كنندگان ش��د. درحالي كه ما مي توانستيم از 
فرصت افزايش قيم��ت ارز به نفع ب��اال بردن ميزان 

صادرات غير نفتي استفاده كنيم.
وي با اشاره به تصميم دولت س��يزدهم براي حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي تاكيد كرد: اين تصميم با توجه به 
ش��رايط اقتصادي كشور بسيار به جا بود اما بر خالف 
انتظارات ابتدايي دوستان و همراهان دولت به درستي 
از آن پشتيباني نكردند اما اتاق بازرگاني همچنان از 
اين برنامه حمايت كرده و معتقد است كه در شرايط 

فعلي دولت چاره اي جز اقدام در اين حوزه نداشت.
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: ما اميدواريم كه 
در جريان حذف اين ارز شرايط براي شناسايي دقيق 
دهك هاي كم درآمد فراهم شود تا به اين ترتيب روند 
حمايت از گروه هاي آس��يب پذير نيز مهيا باشد. ما 
همچنين به دولت هشدار مي دهيم كه از تجربه دولت 
گذشته استفاده كند تا بار ديگر به سمت تثبيت نرخ 

ارز و به وجود آوردن فاصله ميان نرخ ها نشود.

وي افزود: بخش خصوصي در ابتداي امس��ال مورد 
هجمه هاي��ي قرار گرفت و تهمت هايي زده ش��د كه 
سراس��ر كذب بودند. از همين رو م��ا نامه اي به مقام 
معظم رهبري و سران سه قوه نوشتيم كه خوشبختانه 
در همين زمينه دستور بررسي خوبي صادر شد و در 
جلسه اي با حضور رييس قوه قضاييه اين مباحث مورد 

بررسي قرار گرفتند.
خوانساري در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: 
همچنين به خاطر بگير و ببندهايي كه صورت گرفت 
و بي ثباتي ناشي از صدور مقررات و بخشنامه ها كه براي 
مثال شايد درظرف يك سال بيش از ۲۰۰ بخشنامه 
از س��وي بانك مركزي، وزارت صمت و... صادر شد، 
صادركنندگان دچار مش��كل ش��دند و بس��ياري از 
صادركنندگان خوش��نام دس��ت از كار كشيدند. در 
نتيجه ش��اهد بوديم صادرات نزولي ش��د؛ آن هم در 
ش��رايطي كه باتوجه به افزايش قيمت ارز، صادرات 
كشور  مي توانست حداقل در ابتداي امر رونق پيدا كند 

كه از اين فرصت هم استفاده نشد.

    اقدامات دولت براي اصالحات اقتصادي
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد، نيز در اين جلس��ه، 
گفت: ب��ا وج��ود دش��واري هايي كه از گذش��ته به 
ارث رس��يد، دولت تصميم و اراده خ��ود را بر اصالح 
ساختارهاي اقتصادي در كشور متمركز كرد و در اين 
زمينه نيز شاهد اقدامات اساسي بوده ايم كه حذف ارز 

ترجيحي از جمله آن است.
محمده��ادي س��بحانيان با اين توضي��ح كه دولت 
سيزدهم در حوزه اقتصاد، تالش كرده است تا از ادامه 
اين روش ها جلوگيري ش��ود، عنوان كرد كه بخش 
خصوصي از منتفعان سياست هاي اقتصادي جديد 
دولت است. معاون اقتصادي وزارت اقتصاد، در ادامه 
با اشاره به اينكه شيوه مداخله دولت در اقتصاد، بسيار 
مهم است، افزود: در اين دولت رويكردهاي اصالحي 
در حوزه اقتصاد در پيش گرفته شده و در يك نمونه، 
ثبت محور شدن مجوزها كه تكليف قانوني 13 ساله بود 
و به آن پرداخته نشده بود، عملياتي شد و در اين رابطه 
ني��ز از اتاق بازرگاني تقاضا داريم ك��ه دولت و وزارت 
اقتصاد را در پياده سازي اين رويه كه منجر به بهبود 
وضعيت كسب وكار در كشور  مي شود، همراهي كند.

سبحانيان با تاكيد بر اينكه در دولت، هوشمندسازي 
بسياري از رويه هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته، 
به موضوع ماليات اش��اره كرد و افزود: دولت و وزارت 
اقتصاد به طور جدي به دنبال برقراري عدالت مالياتي 
اس��ت و در اين رابطه، معتقديم كه بار اصلي ماليات 
كشور نبايد بر دوش فعاالن اقتصادي شناسنامه دار 

قرار گيرد و اين پيشنهاد را مطرح كرده ايم كه بر اساس 
بودجه، ۵ واحد درصد ماليات اشخاص حقوقي كاهش 
پيدا كند. وي در ادامه، معضل و مس��اله اصلي كشور 
را كنترل ت��ورم عنوان كرد و با تاكي��د بر اينكه تمام 
هم وغم دولت و ش��خص رييس جمهور كنترل تورم 
است، افزود: شرايط فعلي كشور سخت و دشوار است. 
ب��ا اين حال تالش مي كنيم تا ب��ا اجتناب از اقدامات 
پوپوليستي، سياست گذاري اقتصادي كشور را روي 

ريل درست و منطقي خود قرار دهيم.

    نقد اعضا چه بود؟ 
پس از سخنان سبحانيان، اعضاي هيات نمايندگان 
نيز به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند. ابتدا 
حميدرضا  صالحي، با اش��اره به اينكه وزارت اقتصاد 
سياس��ت گذاري در بخش اقتص��اد كالن را بر عهده 
دارد، عن��وان كرد كه بخش خصوصي انتظار دارد كه 
اين تغيير رويكردها نتيجه بخش باشد و اين وزارتخانه 
با ارايه ش��اخص هايي نش��ان دهد ك��ه از مداخالت 

كاسته است.
صالحي در بخش ديگري از س��خنانش دليل قطعي 
برق طي سال هاي اخير را مداخالت دولت در صنعت 
برق عنوان كرد و گفت: به نظر  مي رسد، دولت برنامه اي 

براي كاهش هزينه ها و الغري خود ندارد.
او همچنين با انتقاد از اينكه پيمانكاران هنوز امكان 
ورود به بازار س��رمايه و تامي��ن مالي از اي��ن بازار را 
نيافته اند، خواستار چاره انديشي درباره اين مساله شد.

در ادامه، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
ص��ادرات اتاق تهران در م��ورد عدالت مالياتي گفت 
كه ايجاد عدالت در ماليات س��تاني بدون ايجاد ابزار 
و بسترهاي الزم امكان پذير نيست. مساله اين است 
كه در كشوري كه با تورم بيش از ۴۰ درصدي مواجه 
است، چگونه درآمد واقعي از تورم قابل تفكيك خواهد 
بود؟ سئوال ديگري كه قابل طرح خواهد بود اين است 
كه س��رانجام ايجاد صندوق هاي مكانيزه فروش كه 
اجراي آن حدود 1۰ س��ال به تعويق افتاده در دولت 

سيزدهم چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
محمد الهوتي با بيان اينكه اخذ ماليات از تراكنش هاي 
بانكي نيز نمي تواند به برقراري عدالت مالياتي كمك 
كند، افزود: به نظر  مي رسد در نبود ابزارهاي الزم و با 
تداوم رويه هاي فعلي، در بر همان پاش��نه  مي  چرخد 
و شناس��ايي درآمدهاي مش��مول ماليات همچنان 
بر اس��اس ارتباط، رفاقت و تش��خيص افراد صورت 

خواهد گرفت.
محمدحس��ن ديده ور، نيز از آنچه باال بودن نرخ سود 
بانكي مي خواند، انتقاد كرد و گفت كه بانك ها بخشي 

از تس��هيالت پرداختي به توليدكنندگان را نزد خود 
نگاه  مي دارند  و اين مس��اله از س��وي س��ازمان امور 
مالياتي مورد قبول واقع نمي شود. او همچنين گفت 
كه مميزان مالياتي بر اساس قراين و ظن خود اقدام به 

پيش بيني و تعيين ماليات بنگاه ها مي كنند.
رييس كميسيون اقتصاد س��المت اتاق تهران نيز با 
اشاره به اينكه سخنان مطرح شده از سوي معاون وزير 
اقتصاد همواره توسط اتاق تهران مطرح شده و گوش 
شنوايي در دولت وجود نداشته است، گفت: در مورد 
مساله قيمت، بايد به اين نكته توجه داشت كه قيمت  
هم در ابتداي زنجيره و در بخش مواد اوليه در دست 
دولت اس��ت و هم قيمت گذاري در انتهاي زنجيره. 
اما درخواس��ت بخش خصوصي اين اس��ت كه براي 
جلوگيري از وارد آمدن آسيب بيشتر به خطوط توليد 
و همچنين با حذف ارز ترجيحي، بساط قيمت گذاري 

دستوري جمع شود.
محمود نجفي عرب گفت: از دي ماه س��ال گذشته، 
حدود يك ميليارد دالر ارز ب��ه دارو اختصاص يافته 
است كه 3۰ ميليارد دالر  آن به بدهي هاي سال هاي 
گذش��ته اختصاص يافته و 7۰۰ ملي��ون دالر نيز به 

واردات مواد اوليه تخصيص پيدا كرده است.
علي نقيب، رييس كميس��يون صنعت و معدن اتاق 
تهران هم در اين نشست با بيان اينكه قيمت گذاري 
دستوري نه تنها كمكي به مصرف كنندگان نمي كند  
كه باعث اجحاف به توليدكنندگان هم مي شود، افزود: 
آزادس��ازي قيمت و برقراري رقابت، منجر به كاهش 
قيمت در بازار خواهد شد. كيفيت محصوالت در بازار 
يكسان نيست كه قيمت آنها به طور يكسان افزايش 

يا كاهش يابد.
او در ادامه توضيح داد كه سازمان تعزيرات حكومتي 
براي كنترل بازار در شرايط جنگ تحميلي ايجاد شده 
است اما امروز سازمان حمايت و سازمان تعزيرات يكي 

شده و با هم به سراغ توليدكنندگان مي آيند.
عباس آرگ��ون، اصلي ترين مس��اله كش��ور را تورم 
دانست و عنوان كرد كه تورم دورقمي و مزمن طبقه 
متوسط را فقيرتر كرده است و البته با كنترل قيمت 
و قيمت گذاري دستوري هم نمي توان تورم را كنترل 

كرد و اين مساله بايد به صورت ريشه اي حل شود.

    نمي توان بازار را رها كرد
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد در پاس��خ به سواالت 
مطرح شده از س��وي اعضاي هيات نمايندگان اتاق 
ته��ران، ابتدا بر اي��ن موضوع تاكيد ك��رد كه دولت 
به ش��دت مراقب اس��ت تا ن��رخ جديدي ب��راي ارز 
ايجاد نش��ود و دولت اراده اي نيز در اين زمينه ندارد. 
س��بحانيان س��پس با بيان اينكه مداخالت قيمتي 
دولت ها در طول سال هاي گذشته به جاي حمايت 
از مصرف كننده بر ضد اين گروه بوده اس��ت، افزود: 
مداخالت دولت در بازار و اقتصاد بايد وجود داش��ته 
باش��د اما معتقديم كه نوع و ش��يوه آن بايد درست 
باشد. در شرايطي كه وضعيت و شرايط اقتصاد كشور 
مطلوب نيس��ت، نمي توانيم بازار را رها كنيم. دولت 

بايد تنظيم عرضه در بازار را برعهده داشته باشد.
وي همچنين يكي از اولويت هاي دولت س��يزدهم 
در حوزه اقتصادي را برقراري عدالت مالياتي عنوان 
كرد و در اين رابطه يادآور شد كه ايجاد صندوق هاي 
مكانيزه در دستوركار جدي وزارت اقتصاد قرار دارد. 
معاون وزي��ر اقتصاد با تاكيد دوباره بر اينكه كنترل 
تورم اولويت نخس��ت برنامه ه��اي اقتصادي دولت 
است، افزود: با اين حال، موافق اين رويكرد نيستيم 
كه براي كنترل تورم به س��مت افزايش نرخ س��ود 
برويم. در حال حاضر در دولت بسته كنترل تورم در 

حال تدوين و آماده سازي است.
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باحضورنوروزيوزلفيگلبرگزارشد 
افتتاح 3 خوابگاه جديد 

دانشجويي توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام و تحويل به وزارت علوم

صبح ديروز در س��الگرد ش��هادت دكتر چمران 
در مراس��مي با حضور سرپرست س��تاد اجرايي 
فرمان ام��ام، وزير علوم، تحقيق��ات و فناوري و 
مديرعامل بنياد 1۵ خرداد و همچنين با حضور 
پدر شهيد احمدي روشن سه خوابگاه دانشجويي 
دخترانه در استان هاي خراسان شمالي، مركزي 
و خراسان جنوبي به بهره برداري رسيد و تحويل 
وزارت علوم شد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان 
امام دراين مراس��م گفت: تاكن��ون 1۰ خوابگاه 
دانشجويي دخترانه توس��ط بنياد 1۵خرداد در 
سراسركشور ساخته شده كه اين تعداد تا پايان 
سال به 1۵ خوابگاه مي رسد. عارف نوروزي افزود: 
ظرفيت اين خوابگاه ها 3۲۵۰ دانش��جو و در 7۴ 
هزارمترمربع بناشده كه براي آنها درمجموع ۶۵۰ 

ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.
وي اف��زود: پس از واگذاري بني��اد 1۵ خرداد به 
س��تاد اجرايي فرمان امام، سياس��ت س��اخت و 
تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي براي دانشگاه هاي 
زيرمجموعه وزارتخانه هاي علوم و بهداش��ت را 
ب��ا جديت دنبال كرديم و درآين��ده براي تجهيز 
خوابگاه ها نيز اقدامات و برنامه هاي گسترده اي 
داريم.  سرپرس��ت س��تاد اجرايي فرم��ان امام 
خاطرنشان كرد: بنابر تأكيد مقام معظم رهبري 
و توج��ه وي��ژه س��تاد اجرايي به بحث تش��ويق 
ازدواج و تس��هيل فرزن��دآوري به خصوص براي 
دانش��جويان، دركنار اقدامات تش��ويقي و ارايه 
تسهيالت براي زوج هاي داراي سه فرزند به باال، 
در تكميل خوابگاه  متأهلين دانش��جويي هم به 
وزارت علوم كمك خواهيم كرد و سهم خودمان 
را دراين زمينه ادا مي كني��م. نوروزي ادامه داد: 
معتقدي��م هزينه كردن دربخ��ش ايجاد عدالت 
آموزش��ي و تس��هيل ش��رايط تحصيل فرزندان 
اين س��رزمين به ويژه در مناط��ق كم برخوردار، 
سرمايه گذاري درازمدت براي كشور است. وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري نيز درادامه اين مراسم 
با گراميداشت سالگرد ش��هادت دكتر چمران و 
روز بسيج اساتيد گفت: ستاد اجرايي فرمان امام 
در هر زمينه اي كشور نياز به كمك و مدد داشته 
ورود كرده اس��ت و اين مدل از مديريت جهادي 
در كش��ور منحصر به ف��رد و قاب��ل الگوبرداري 
اس��ت. محمدعلي زلفي گل افزود: ساخت مأمن 
امن براي دانش��جويان، سرمايه اجتماعي نظام و 
انقالب را افزايش مي دهد و سرمايه گذاري براي 
آينده كشور محس��وب مي شود. وي خاطرنشان 
كرد: تأمين خوابگاه براي فرزندان اين سرزمين، 
موجب دلگرمي و آرامش خانواده ها هم مي شود 
ولذا ازضروري ترين مس��ائلي است كه بايد ساير 
نهاده��ا و خيرين هم به اين مس��ير ورود كنند. 
وزيرعلوم تأكيد كرد: در دانش��گاه ها دو ديدگاه 
متضاد وج��ود دارد، يك ديدگاه مي گويد كه كار 
دانشگاه، علم آموزي اس��ت و نبايد وارد مسائلي 
مانن��د تأمين خواب��گاه وغذا و ايج��اد فضاهاي 
ورزش��ي و فرهنگي ش��د. اما ديدگاه ديگر كه ما 
به آن اعتقاد داريم، بر اين اس��اس اس��توار است 
كه بايد با كمك خيرين و نهادهايي مانند س��تاد 
اجرايي فرم��ان امام براي دانش��جويان امكانات 
رفاهي فراهم كرد تا آنها با آرامش و فكر آس��وده 
به كس��ب علم بپردازند . وي افزود: در همه جاي 
كشور مي بايس��ت امكانات آموزش��ي به نحوي 
عادالنه تقس��يم ش��ود و همان فرصتي كه افراد 
در ش��هرهاي بزرگ دارند در مناطق دورافتاده و 

كم برخوردارهم داشته باشند. 
مديرعامل بني��اد 1۵ خرداد نيز دراين مراس��م 
درخصوص 3 خوابگاه جديد افتتاح ش��ده گفت: 
در ادامه نهضت ساخت خوابگاه هاي دانشجويي 
دخترانه در مناطق محروم و كم برخوردار كشور 
در قالب »طرح ملي خورش��يد« اين سه خوابگاه 
دانشجويي دخترانه را در دانشگاه هاي بيرجند، 
اراك و بجنورد با ظرفيت ۶۵۲ دانش��جو، متراژ 
زيربناي 1۴ ه��زار و ۲۰۰ مترمرب��ع و اعتباري 
بالغ ب��ر يك هزار و 1۵۰ ميلي��ارد ريال احداث و 
براي استفاده دانشجويان دختر در اختيار وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري قرار داديم.حميدرضا 
عليان زادگان افزود: با س��ه خوابگاهي كه امروز 
افتتاح مي شود تعداد خوابگاه هاي تحويلي بنياد 
به 1۰ خوابگاه با ظرفيت ۲33۰ نفر، زير بناي ۵1 
هزار متر مربع و سرمايه به روز شده ۴۰7 ميليارد 
تومان مي رسد كه در عرصه خوابگاه سازي اتفاقي 
كم نظي��ر اس��ت. وي ادامه داد: اي��ن خوابگاه ها 
ب��ا بهره گي��ري از مدرن تري��ن اس��تانداردهاي 
فني طراح��ي و س��اخت خوابگاه چ��ه از لحاظ 
طراحي س��ازه اي و معماري و همچنين طراحي 
فضاه��اي داخلي و س��رانه هاي مربوطه ش��امل 
امكاناتي همچون اتاق مطالع��ه، نمازخانه، اتاق 
تلويزيون، سالن ورزشي، سالن رايانه، آشپزخانه، 
بهداري، اتاق مهمان و سالن مالقات جهت رفاه 
و بهره برداري دانش��جويان احداث مي شوند. در 
ادامه اين مراس��م با حضور پدر ش��هيد مصطفي 
احمدي روش��ن و درارتباطي ويدئوكنفرانسي با 
سه دانشگاه بيرجند، بروجرد و اراك، سه خوابگاه 

جديد رسما افتتاح شدند.

 برگزاري مانور استاني 
مديريت مصرف آب

در  روستاي قالهر دليجان
س��يد بابك غف��اري مدي��ر ام��ور آب و فاضالب 
شهرس��تان دليج��ان از برگزاري مانور اس��تاني 
مديريت مصرف آب با حضور اكيپ هاي اتفاقات 
و حوادث شهرس��تان هاي اس��تان در روس��تاي 
قالهر دليجان خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب استان مركزي، وي در اين 
رابطه اظهار داشت: به منظور شناسايي انشعابات 
غيرمجاز و پرمصرف، تعيي��ن كاربري هاي دايم 
و غيرداي��م انش��عابات آب، تغيي��ر كاربري هاي 
مس��كوني كه كاربري صنعتي وتجاري داشته اند 
و همچني��ن آموزش مديريت مص��رف آب براي 
مش��تركان پرمصرف، يك مانور پيمايشي در روز 
پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه در روستاي قالهر دليجان 
برگزار شد. وي افزود: در اين مانور تعداد 1۵ اكيپ 
اتفاقات و حوادث از شهرس��تان دليجان و چهار 
شهرستان اراك، ساوه، خمين و محالت در قالب 
۲۵ نفر حضور داش��تند و كار پيمايش ۵3۵ فقره 

انشعاب آب روستاي مذكور را انجام دادند.

درنشستهياتنمايندگاناتاقتهرانتحليلشد

وزيراقتصادبايدپاسخگوباشد

انتقاد از مداخالت دولت در اقتصاد 

پشت پرده ترخيص ذرت هاي آلوده دامي
محتويات يك نامه نشان مي دهد، 13۰۰كاميون ذرت 
دامي آلوده كه از سال ها قبل در گمرك باقي مانده بود، 
با زدو بند افراد خاص ترخيص و وارد چرخه توزيع شده 
است. مافياي پشت پرده با ترفند، ذرت هاي آلوده را جاي 
ذرت هاي سالم جا زده اند و اقدام به خروج آنها از گمرك 
كردند! آن طور كه »بولتن نيوز« گزارش كرده، وزارت 
اقتصاد با زعامت احسان خاندوزي بي محابا و بدون در 
نظر گرفتن موضوعاتي چون جان مردم و آينده كشور به 
جاي امحاء ذرت هاي سمي دست به اقداماتي چون زد و 
بند در مورد مذكور كرده، كه نياز به واكاوي دارد! بنابراين 
وزير اقتصاد به دلي��ل عدم لحاظ كردن موارد حياتي و 

ضرورت ها در اين باره، بايد پاسخگو باشد.

    ماجراي هزاران تن ذرت آلوده چيست؟
از سال 13۹۲ محموله هاي ذرت آلوده وارد گمرك بندر 
امام ش��د. اين ذرت ها از ابتداي واردات، توسط مراجع 
اس��تاندارد، آلوده تشخيص داده ش��ده و گمرك مانع 
توزيع آن در سراسر كشور ش��د. از آن زمان تا تشكيل 
دولت سيزدهم اين محموله هاي ذرت آلوده در گمرك 
بندر امام دپو شده و بخش زيادي از ظرفيت اين گمرك را 
اشغال كرده بود؛ اما حاال برخي خبرها حاكي از اين است 
كه اي��ن ذرت هاي آلوده با اطالع وزير اقتصاد از گمرك 

ترخيص و وارد چرخه توزيع شده است.
البته رييس س��ازمان جمع آوري و فروش سازمان اموال 
تمليك��ي در گفت وگويي كه به تازگي ب��ا »خبرگزاري 
تسنيم« داش��ته، درباره تعيين تكليف ذرت هاي آلوده، 
مش��كالت امحا و صادرات آن وبركناري يكي از مديران 

اس��تان خوزس��تان به دس��تور وزيراقتصاد گفته است: 
»ذرت هاي آلوده موجود  در بندر امام خميني 1۲7هزار 
تن بوده كه 1۰۰ هزار تن آن در گذشته صادر شده است.« 
بحث اينكه بخواهند يقه كشور ما را بگيرند مطرح نيست 
چرا كه اين كاالها س��م زدايي شده اس��ت. در مثال ديگر 
آزبس��تي كه در غرب كشور وجود داشت به دليل قوانين 
موجود در كشور امكان استفاده نداشت، اما به دليل قوانين 
كشورهاي ديگر امكان صادرات وجود داشت. او در ادامه 
عنوان كرده: »ماهيت ذرت ها كامال تغيير كرده است. با 
توجه به اينكه معيارهاي مصرف داخل كشور را نداشته 
است؛ بحث صادرات مطرح ش��ده. براي مديرمذكور نيز 
توديع گرفته شد و قرارداد مربوط به اين حوزه با مشكالت 
زيادي همراه بود. البته تنها مشكل آن استان مربوط به ذرت 
نبوده و اقدامات مربوط به سازماندهي انبارها نيز انجام نشده 
بود. مراجع كشورهاي ديگر نيز مجوز واردات كاال را صادر 
مي كنند و تا پيش از آن امكان بارگيري كاال در ايران وجود 
ندارد. استانداردهاي كشور ما بسيار سخت است و به همين 
سبب بسياري از كاال امحا مي شوند.«اما اظهارات رييس 
سازمان جمع آوري و فروش سازمان اموال تمليكي، نه تنها 
قانع كننده نيست، بلكه جاي تعجب هم دارد. چراكه انتشار 
نامه اي دو صفحه اي كه تصوير آن در فضاي مجازي دست 
به دست مي شود، در اين باره گوياي نكاتي است كه خالف 
اين سخنان را ثابت مي كند. به عبارتي ديگر، محتويات اين 
نامه به روشني مشخص مي كند، آنچه در اين باره از سوي 

او بيان شده خالف واقع بوده و واقعيت چيز ديگري است.
حال آن طور كه »بولتن نيوز« گزارش كرده، وزارت اقتصاد 
با زعامت احسان خاندوزي بي محابا و بدون در نظر گرفتن 

موضوعاتي چون جان مردم و آينده كشور به جاي امحاء 
ذرت هاي سمي دست به اقداماتي چون زد و بند در مورد 
مذكور كرده، كه نياز به واكاوي دارد! اما به نوشته اين پايگاه 
خبري، ماجراي ذرت هاي سمي از آنجا تراژديك و دردناك 
است كه مدير بازرسي گمرك »ا.ق« كه به قواعد و قوانين 
گمرك آشنايي و تسلط كامل داش��ته، به دليل عمل به 
قانون و مقابله با اين بي قانوني ها و زد و بندها بعد از 3۰ سال 
خدمت از كار بر كنار مي گردد، تا فضا براي رابطه بازي و بده 

و بستان ها و ... بدون هرگونه مانع سازماني باز شود.
محتويات اين نامه نشان مي دهد، چه جنايات هولناكي در 
ارتباط با ذرت هاي آلوده رخ داده است. ترخيص ذرت هاي 
آلوده فارغ از آنكه نش��ان مي دهد، ارتباطات و رابطه ها در 
پش��ت ترخيص آن وجود دارد بلكه ترخيص اين ذرت ها 
كه طبق نظر استاندارد از آلودگي حادي برخوردار بوده اند، 
نشان دهنده آن است كه مافياي روابط در اين باره فراتر از هر 
قانون و مجوزي عمل مي كند. در واقع طبق نظر استاندارد 
به دليل آلودگي باال و حاد اين ذرت ها، تنها راه موجود در 
اين باره انهدام )نياز به شرايط خاصي دارد و هزينه انجام آن 
نيز سنگين است( آنها بوده است نه نگهداري چه برسد به 

ترخيص و روانه كردن آن به بازار.

    ذرت هاي سمي چگونه ترخيص شدند؟
حال اين پرسش مطرح مي ش��ود كه اين ذرت ها چگونه 
ترخيص شده اند؛ اين نامه نشان مي دهد، روند ترخيص 
اين ذرت ها با ترفند انجام گرفته است. حال از آنجايي كه دو 
شركت )ش��ركت ز. م. ق و شركت ش. ن. خ. ف( و شركت 
»پاكديده« در اين ماجرا مجرم شناخته شده و به مراجع 

قضايي ارجاع داده شده اند، نمايانگر ترفند مذكور و عامالن 
تكميل كننده پازل جنايت عليه ملت هستند. به طوري كه 
»شركت ز. م. ق و شركت ش. ن. خ. ف« با ارايه اظهار نامه به 
گمرك جهت ترخيص، به جاي ذرت سالم، ذرت هاي آلوده 
را كه متعلق به شركت پاكديده است، ترخيص كرده اند. اين 
اقدام با آگاهي كامل و مطابق برنامه انجام شده؛ چون همه 
اين افراد يا ش��ركت ها مي دانستند كه ذرت هاي سالم به 
هرحال ترخيص خواهند شد و مجوزشان به راحتي صادر 
مي گردد؛ از اي��ن رو در مجوز ترخيص ذرت در اظهارنامه 
ارايه شده به گمرك، ذرت هاي سمي را جايگزين كرده اند.

نكته ديگر در ارتباط با اين موضوع، به نوشته »بولتن نيوز« 
سخنان رييس سازمان جمع آوري و فروش سازمان اموال 
تمليكي درباره سم زدايي است كه بايد خطاب به او گفت 
كه تا وقتي اطالعات كافي و دانش كافي درباره يك موضوع 
را ندارند، اظهارنظر نكنند! دوم اينكه خطاب به او بايد گفت 
كه سازمان اس��تاندارد دوبار بر س��مي بودن اين ذرت ها 
تأكيد و اقدام به پلمب محل كرده است و انهدام و امحاء تنها 
راه حل اعالم عنوان شده است. حال شما چطور  مي گوييد: 
سم زدايي شده است؟ نكته سوم اينكه آلودگي محموله 
مذكور از نوع آفالتوكس��ين بوده؛ پس چگونه سم زدايي 
ش��ده؟ بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ بدهيد كه مگر 
آفالتوكسين را مي توان سم زدايي كرد؟ از اين رو، الزم است، 
از رياس��ت جمهوري گرفته تا رييس دستگاه قضا و ساير 
متوليان ذي ربط، يك بار نامه مذكور را مرور كرده تا بدانند 
چه فاجعه اي رخ داده اس��ت و در صورت صحت اطالعات 
بايد با خاطيان برخورد جدي و قانوني شود. مافيايي كه ارزها 

)تني 3۰۰ دالر( را به جيب زده اند و ككشان هم نمي گزد!

ويژه

تركمانهباتاكيدبر
اهميتامنيتغذاييخبرداد:

راه اندازي ۴۰۰ هزار شغل بركت 
در حوزه كشاورزي و غذايي

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
از راه ان��دازي ۴۰۰ هزار فرصت ش��غلي در حوزه 
صنايع كشاورزي و غذايي خبر داد.  محمد تركمانه 
در حاشيه بازديد از غرفه بنياد بركت در بيست و 
نهمين نمايش��گاه بين المللي صنايع كشاورزي، 
مواد غذايي، ماشين آالت و صنايع وابسته »ايران 
آگروفود 1۴۰1« در محل دايمي نمايش��گاه هاي 
بين المللي ته��ران با بيان اين مطل��ب افزود: ۴۰ 
درصد فعاليت هاي بنياد بركت در اش��تغال زايي 
اجتماع مح��ور و بخ��ش عم��ده اي از طرح هاي 
بنگاه محور متمركز بر بخش كش��اورزي و حوزه 

امنيت غذايي است.
مديرعامل بنياد بركت در تشريح اقدامات اين بنياد 
در ايجاد اشتغال در حوزه هاي كشاورزي و غذايي 
گفت: از 1۹۵ هزار طرح اشتغا ل زايي اجتماع محور 
ايجاد ش��ده تا به امروز، 1۰۶ هزار طرح به بخش 
كشاورزي، غذايي، شيالت، ماشين آالت و صنايع 

وابسته اختصاص دارد.
وي ادام��ه داد: راه ان��دازي اين 1۰۶ ه��زار طرح 
اجتماع محور، فرصت هاي كسب وكار براي 31۸ 
هزار نفر را در حوزه كش��اورزي و م��واد غذايي به 
شكل مستقيم و غيرمستقيم فراهم آورده است. 
تركمان��ه درباره حمايت از ش��ركت هاي فعال در 
حوزه كشاورزي و غذايي نيز خاطرنشان كرد: ۲۶1 
شركت و مجتمع فعال در زمينه هاي كشاورزي، 
غذايي، شيالت، ماشين آالت و صنايع وابسته تحت 
پوشش حمايتي بنياد بركت قرار دارند كه عالوه بر 
توليد محصوالت متنوع، براي نزديك به ۸۲ هزار 
نفر ايجاد اش��تغال كرده اند. وي تاكيد كرد: حجم 
س��رمايه گذاري براي راه اندازي اي��ن 1۰۶ هزار و 
۲۶1 طرح اشتغال زايي اجتماع محور و بنگاه محور 
با ظرفيت اشتغال كل ۴۰۰ هزار نفر بالغ بر 1۲۵ 
هزار ميليارد ريال است. به گفته مديرعامل بنياد 
برك��ت، بحث امنيت غذاي��ي از جمله محورهاي 
عمده اي است كه در س��تاد اجرايي فرمان امام و 
بنياد پيگيري مي شود.  تركمانه يادآور شد: تمركز 
بنياد بركت بر اش��تغال زايي در حوزه كشاورزي، 
غذايي، شيالت و صنايع وابس��ته عالوه بر فراهم 
آوردن فرصت هاي شغلي، باعث توليد قابل توجه 
محصوالت مختلف از جمله گوش��ت قرمز، شير، 
ميوه هاي گلخانه اي، صيفي جات، ماهيان و آبزيان 

شده است.
وي افزود: بس��ياري از اين محص��والت عالوه بر 
اس��تفاده در بازارهاي داخلي به كشورهاي ديگر 
صادر مي ش��وند، به طوري كه 7۰ درصد صادرات 
ش��ركت هاي حمايتي و مشاركتي بنياد بركت به 
محصوالت كش��اورزي و م��واد غذايي اختصاص 
دارد.  مديرعامل بنياد بركت درباره داليل شركت 
اين بنياد در نمايش��گاه »ايران آگروفود 1۴۰1« 
تصريح كرد: بحث ف��روش محصوالت طرح هاي 
كوچك و بنگاه هاي مشاركتي يكي از اولويت هاي 
اصلي بني��اد بركت اس��ت و امس��ال برنامه هاي 
ويژه اي را در حوزه فروش محصوالت كارآفرينان 
داري��م. در همي��ن راس��تا، عالوه بر ش��ركت در 
نمايشگاه هاي كشوري و بين المللي، نمايشگاه هاي 
ويژه محصوالت بنياد در 1۰ استان كشور برگزار 

خواهد شد.
تركمانه با تاكيد بر ظرفيت باالي بخش كشاورزي 
و مواد غذايي براي صادرات اظهار داش��ت: بنياد 
امس��ال در حوزه بازاريابي و به خصوص ديجيتال 
ماركتينگ حمايت ه��اي ويژه اي را از كارآفرينان 
خود خواهد داش��ت و به همين منظور، برگزاري 
دوره هاي آموزشي و راه اندازي پويش هاي تبليغاتي 
را در دستور كار دارد. وي با اشاره به استقبال از غرفه 
بنياد بركت در نمايشگاه بيان كرد: توليدكنندگان 
محصوالت كش��اورزي و مواد غذاي��ي مي توانند 
 با مراجعه به اپليكيش��ن بنياد برك��ت به آدرس

 App.barkat.ir طرح ه��اي خود را ثبت كنند 
تا پس از بررسي هاي كارشناسانه، از آنها حمايت 
ش��ود. مديرعامل بنياد بركت از حمايت ويژه اين 
بنياد از شركت هاي دانش بنيان در حوزه كشاورزي 
خب��ر داد و تاكيد ك��رد: اس��تفاده از ظرفيت ها و 
توانايي هاي ش��ركت هاي دانش بني��ان در توليد 
محصوالت كش��اورزي و در فرآيندهايي همچون 
كاشت، آبياري، بسته بندي و فرآوري محصوالت به 
شكل ويژه در دستور كاري امسال بنياد قرار دارد.
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خبرروز

پرداخت مطالبات دانشگاه ها در حوزه تصادفات تا دو هفته آينده
مشاور بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت از پرداخت كليه مطالبات تصادفات به دانشگاه هاي علوم پزشكي تا دو هفته 
آينده خبر داد. مرضيه زنگنه، در اجالس معاونين درمان وزارت بهداشت، بيان كرد: با افتخار مي توان گفت زحمت ۱۰ ساله درخصوص 
سامانه سپاس نتيجه داده است و با همكاري آي تي وزارت بهداشت، كليه اعتبارات به دانشگاه هاي علوم پزشكي براساس سامانه سپاس 
صورت خواهد پذيرفت. همچنين رديف هاي جاري سال ۱۴۰۰ نيز از طريق سامانه سپاس پرداخت خواهد شد. مشاور بودجه و اعتبارات 
معاونت درمان وزارت بهداشت در ادامه تصريح كرد: كليه مطالبات تصادفات تا دو هفته آينده به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور پرداخت 

خواهد شد. او همچنين از پرداخت اعتبارات برنامه مقيمي و ماندگاري ظرف يك هفته آينده و با رشد در نظر گرفته شده، خبر داد.

ادامهازصفحهاول

از سياست هاي تشويقي
 تا قوانين سلبي

 آسيب ها و اختالالت احتمالي همچون سندرم داون 
و اختالالت كروموزومي ديگر شناس��ايي مي كرد و 
در ماه هاي اوليه ب��ارداري به پدر و مادر حق انتخاب 
تصميم به نگهداري يا حذف جني��ن را مي داد. اين 
طرح كارشناسي، كيفيت جس��مي و رواني نوزادان 
را افزايش داده و همه هزينه هاي مادي و معنوي كه 
احتماال در آينده خانواده و س��ازمان هاي امدادي و 
بهزيس��تي را درگير مي كند كاهش مي داد. در واقع 
وقتي بحث پير شدن جمعيت به ميان آمد دولت و 
مجلس تصميم گرفتند جامعه را با مشوق هايي مانند 
پرداخت هاي ريالي و واگذاري زمين و... به فرزندآوري 
تشويق كنند اما چون زير ساخت هاي الزم براي اين 
امر در جامعه مهيا نبود اين مش��وق ها هم نتوانست 
جامعه ه��دف را راضي كند، به همين خاطر دولت و 
مجلس ناكام از سياس��ت هاي ايجابي و تشويقي در 
فرزندآوري اجبارا به سياست هاي سلبي روي آورده اند. 
يكي از اين سياست ها، حذف طرح غربالگري جنين 
است. در اين شرايط امكان غربالگري ازسامانه وزارت 
بهداشت حذف ش��ده و هزينه آن براي خانواده هاي 
مطلع بص��ورت آزاد و باال خواهد ب��ود و بيمه ها نيز 
چنين خدماتي را پوشش نمي دهند و در ظاهر از نگاه 
مس��ووالن در فرزند آوري تسهيل مي شود. با حذف 
اين طرح ش��ايد كميت فرزند آوري و تعداد مواليد 
افزايش يابد ولي قطعا كيفيت نوزادان متولد ش��ده 
به شدت كاهش مي يابد و مجددا به شرايط نا مطلوب 
گذش��ته برگش��ته و جامعه با انبوه نوزاداني معلول 
وداراي اختالل روبه رو مي شود. فراموش نكنيم براي 
فرزند آوري و افزايش جمعيت ابتدا بايد بس��ترهاي 
مادي و رواني چنين امر مهمي مهيا باشد. مسووالني 
كه بدترين ش��رايط زندگي را براي ت��وده مردم رقم 
زده اند در شرايط بد تحريم و سختي معيشت، چگونه 
انتظار فرزندآوري از جامعه تحقير شده و نحيف دارند؟ 
هم اكنون برخي افراد، نوزادان را در سطل هاي زباله رها 
مي كنند يا مي فروشند چه رسد به اينكه فرزند چندم 
باشد و اختالل داشته باشد.خانواده هايي كه توان سير 
كردن شكم همين اوالد موجود خود را ندارند چگونه 
بايد تصميم به ازدياد جمعيت بگيرند در صورتي كه 
نمي دانند چه آينده اي در انتظار فرزندان آنان خواهد 
بود؟ به هر ح��ال حكومت و خانواده دو نگاه متفاوت 
 به اين مس��اله دارن��د. افزايش جمعيت و تاكيد بر 
كميت گرايي يك دغدغه در نزد حكومت است 
ولي در نزد خانواده كيفيت گرايي و تامين همه 
نيازهاي مادي و معنوي از تصميم به فرزند آوري تا 
شرايط رشد و آينده هزاران دغدغه اي است كه هر 
يك از اهميت خاصي برخوردار است. لذا تا اين دو 
نهاد به نقطه عطفي در باب توليد مثل و فرزندآوري 
نرس��ند و انگيزه كافي در خانواده ها ايجاد نشود 
حذف چنين طرحي به جز آسيب و دردسر براي 
برخي از افراد ضعيف و طبقات پايين و به دنيا آمدن 
ساالنه چند هزار نوزاد داراي اختالل ثمره اي ندارد.

رويداد

فرصتيكهفتهايدولتبراياصالحمصوبهافزايشحقوقبازنشستگان

وعده افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در 
خرداد ماه هم اجرايي نش��د. در واقع دولت تنها افزايش 
۱۰ درصد حقوق مستمري بگيران را به تصويب رسانده 
كه اين مساله باعث شده تا انجمن هاي بازنشستگي به 
اين موضوع اعتراض كنند و آن را تضاد آشكار با ماده 96 
مصوبه هيات امنا و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي 
بدانند. اينكه چرا دولت در شرايط اقتصادي كنوني حاضر 
به افزايش حقوق مستمري بگيران به ميزاني كه توسط 
س��ازمان تامين اجتماعي تصويب شد، نيست، سوالي 
است كه هنوز كسي پاسخ روشن و واضحي براي آن ارايه 
نكرده است. بسياري از بازنشستگان حتي توان كار كردن 
و افزايش درآم��د را ندارند و زندگي كردن با حقوق هاي 
ماهيانه 3 ميليون و 6۰۰ هزار تومان و ۴ ميليون تومان 
بيشتر شبيه يك شوخي است تا واقعيتي كه بتوان به آن 
اتكا كرد. چطور ممكن است دولت از بازنشستگان انتظار 
داشته باشد، در حالي كه خط فقر در سال گذشته از سوي 
نهادهاي رسمي بيش از ۱۱ ميليون تومان برآورد شده 
است و تورم امسال هم با آزاد سازي قيمت ها سر به فلك 
كشيده يك بازنشسته بتواند با اين ميزان حقوق معيشت 
خود را تامين كند. اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از 
بازنشستگان بيش از سه سال است كه منتظر اجرايي 
شدن كامل قانون همسان س��ازي حقوق ها هستند و 
اين اتفاق هن��وز رخ نداده و بس��ياري از آنها ديگر توان 
پرداخت هزينه هاي زندگي با درآمدهاي فعلي را ندارند. 
اينكه بسياري از بازنشستگان براي اينكه بتوانند هزينه 
زندگي شان را تامين كنند به شغل هاي كاذب رو آورده اند 
مساله اي است كه بايد مد نظر قرار بگيرد. دستفروشي، 
مسافركشي با موتور و ... چطور مي شود از فردي با 7۰ سال 
سن توقع داشت بعد از سال ها خدمت در حالي كه بايد در 
چنين سني آرامش خاطر داشته باشد و استراحت كند هر 

روز براي تامين معيشت خود دست به كارهايي بزند كه 
انجامش حتي براي افراد 5۰ ساله هم سخت است. سري 
به بازار بزنيد و ببينيد كس��اني كه در اين محدوده 
باربري مي كنند چه سن و سالي دارند. اين وضعيت 
تا كي قرار است ادامه داشته باشد و بازنشستگان تا 
كي بايد منتظر باشند تا دولت كاري براي آنها انجام 

دهد تا بتوانند از پس هزينه هاي زندگي بربيايند؟

    افزايش 10 درصدي حقوق 
در تضاد آشكار با قانون است

رييس كانون عالي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي 
گفت: هيات دول��ت فرصت يك هفته اي دارد تا مصوبه 
افزايش حق��وق را اصالح كند در غي��ر اين صورت نظر 
هيات تطبيق مقررات مجل��س الزم االجرا خواهد بود. 
علي اصغر بيات گفت: همان گونه كه قباًل نيز اعالم كرده 
بوديم مصوبه هيات دولت مبني بر افزايش ۱۰ درصدي 
حقوق مستمري بگيران غير حداقل بگير در تضاد آشكار 
با ماده 96، مصوبه هيات امنا و هيات مديره سازمان تأمين 
اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي بود. لذا با 
پيگيري هاي زيادي كه داش��تيم در نهايت اين مصوبه 
توسط هيات تطبيق مقررات مجلس باطل و جهت اصالح 
به هيات دولت ارسال شد. او در ادامه افزود: كانون عالي در 
روزهاي گذشته پس از ابالغ مصوبه هيات دولت، نشست 
اضطراري با حضور روساي كانون هاي استاني برگزار كرد و 
در ادامه نيز با تشكيل جلسات رايزني متعدد با نمايندگان 
مجلس به ويژه رييس و اعضاي كميسيون هاي اجتماعي 
و اقتصادي، مسووالن وزارتخانه و سازمان تأمين اجتماعي 
با حساسيت و جديت اين موضوع را كه مطالبه اي عمومي 
و بحق بود دنبال كرد. در مكاتباتي هم كه با مس��ووالن 
عالي كشور انجام شد، نسبت به تبعات منفي اقدام دولت 

هشدارهاي الزم را داديم. رييس كانون عالي بازنشستگان 
سازمان تأمين اجتماعي، برداشت هاي سليقه اي و غير 
كارشناسي از ماهيت و جايگاه سازمان تأمين اجتماعي 
را مسبب بروز چنين مشكالتي دانست كه متأسفانه 
زمان و هزينه زي��ادي را در ابعاد مختلف به كش��ور 
تحميل كرد و نارضايتي هاي گسترده بازنشستگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي را به همراه داشت. 

بايد از اتفاقات اخير درس و تجربه اندوخته شود.

    نبايد به بهانه مالحظات سياسي 
استقالل سازمان مورد تهديد قرار بگيرد

بيات استقالل اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي 
و قوانين حاكم بر آن را ضامن دوام و قوام سياست هاي 
كالن كشور و امنيت خاطر ميليون ها بازنشسته دانست 
و گفت: يكي از ابعاد مهمي كه به وضوح مشاهده شد، 
بدعت گذاري ناصواب در زمينه بي توجهي به قوانين، 
اعمال تغيير مصوبات ش��وراي عالي كار، هيات امنا و 
هيات مديره بود. ما معتقديم به هيچ وجه نبايد به بهانه 
مالحظات سياسي و گروهي استقالل سازمان تأمين 
اجتماعي مورد تهديد قرار گيرد. اين سازمان مأمن و 
پناهگاه ميليون ها بيمه شده و بازنشسته است. رييس 
كانون عالي بازنشستگان س��ازمان تأمين اجتماعي 
تصريح كرد: مسووالن كانون ها و تشكالت بازنشستگي 
در اين مدت در كنار يكايك بازنشستگان و مستمري 
بگيران خون دل ه��اي زيادي خوردند، فش��ارهاي 
بي سابقه اي متحمل شدند و شاهد هجمه هاي زيادي 
بودند. اما به فضل خدا با كار تشكيالتي، گفت وگوها 
و رايزني هاي گس��ترده اي كه انجام ش��د، در نهايت 
توانستيم بازنشستگان و مستمري بگيران را به حقشان 

برسانيم و در اين مسير بيش از پيش مصمم هستيم.

س�ابقهموض�وعآيندهپژوه�يو
آيندهنگريدرمش�اغلبهچهزماني

بازميگردد؟
انس��ان در طول تاريخ همواره شاهد تغييرات و پيچيدگي 
جهان در همه ابعاد است. آينده پژوهي يا به عبارتي مطالعه 
آينده در اشكال مختلف توسط انسان ها و سازمان ها انجام 
شده است. از پيش بيني هاي صرفا وابسته به تجربيات گرفته 
تا مطالعه علمي آينده كه امروزه توس��ط مراكز پژوهشي و 
علمي انجام مي ش��ود همگي تالش داش��ته اند تا آينده اي 
سرشار از رفاه و آسايش و در عين حال توسعه و پيشرفت را 
براي بشر رقم بزنند. آغاز آينده پژوهي به صورت علمي، مربوط 
به قرن بيستم، به ويژه نيمه دوم آن قرن است. اين دهه 6۰ 
بود كه در آن آينده پژوهي به عنوان يكي از رشته هاي نوين 
دانش پايه ريزي شد. نخستين دوره آموزشي آينده پژوهي 
در س��ال ۱963 توس��ط جيم ديتورJim Dator در بنياد 
پلي تكنيك ويرجينيا تدريس ش��د. كوتاه مدتي پس از آن 
وندل بل Wendell Bell س��ري دوره هاي آموزشي خود 
در دانش��گاه ييل Yale را آغاز نمود. پ��س از انتقال ديتور 
Dator به گروه علوم سياسي دانشگاه هاوايي، وي دوره هاي 
آينده پژوهي متمركزي در آن دانش��گاه براي دانشجويان 
دوره هاي فوق ليسانس و دكترا ايجاد نمود. در سال ۱97۴ 
نخستين دوره تخصصي فوق ليسانس براي آينده پژوهي 
در دانش��گاه هوستون توس��ط جيب فاولز Jib Fowles و 
كريس ديد Chris Dede برپا شد. بعدها مشابه اين دوره 
در دانشگاه هاي ماساچوست، آكرون، مينه سوتا، يو اس سي 
و دانشگاه ايالتي پورتلند نيز داير شد. اما بايد متذكر شد كه 
شوربختانه هم اكنون به جز دانشگاه هاي هاوايي و هوستون 
بقيه دوره ها تعطيل شده اند. دو سازمان پراعتبار آينده پژوهي 
جه��ان يعن��ي World Futures Society) WFS( يا 
 World Futures Studies انجمن آينده دنيا و همچنين
Federation) WFSF( يا فدراسيون جهاني آينده پژوهي، 
در همين دوران به ترتيب در س��ال هاي ۱967 در امريكا و 
۱973 در پاريس تاسيس شدند. WFS  افزون بر عضوگيري 
بيش از ۴۰۰۰۰ نفر تاكنون، تنها در آغاز دهه ۸۰ متجاوز از 
5۰۰۰ نفر را در همايش هاي گوناگون آينده پژوهي حاضر 
 Futurist »كرده و نيز موفق به انتشار مجله نامدار »آينده پژوه
گرديد. از طرف ديگر WFSF كه نسبت به WFS سازمان 

جهاني تري محسوب مي شود، آينده پژوهان سراسر گيتي را 
در يك انجمن حرفه اي گرد هم آورده است. همچنين در دهه 
۸۰ انتشارات السويرElsevier  مجله معروف »آينده ها« را بنا 
گذاشت كه هم اكنون معتبرترين نشريه آموزشي و فكري در 
زمينه آينده پژوهي محسوب مي شود. بعدها در آغاز دهه 9۰، 
فصلنامه »معتبر« تحقيق در مورد آينده ها توسط WFS و 
 Camford نشريه »آينده نگاري« توسط انتشارات كمفورد
Publishing به نش��ريات مربوط به آينده پژوهي اضافه 
شدند. در حال حاضر آينده پژوهي از پهنه گسترده تري نسبت 
به دوران طاليي ۱96۰ و اوايل ۱97۰ برخوردار است. دنياي 
امروز نسبت به آن سال ها آمادگي و صراحت بيشتري براي 
در نظر گرفتن آينده دارد. بر خالف آن دوران، آينده پژوهي 
تنها به  شمار اندكي از نويسندگان و استادان محدود نمي شود 
بلكه دنياي كسب و كار، دولتمردان و فرهيختگان همگي در 
حال بيداري و درك اين واقعيت هستند كه براي اينكه آينده 
موفقي داشته باشيم بايد بر روي آن تمركز كنيم. بدين ترتيب 
است كه برنامه ريزي راهبردي بر مبناي چشم اندازها و متكي 

بر سناريوها، امكان پذير خواهد بود.
چهضرورتيوجودداردكهموضوعمشاغلآينده

موردتوجهقرارگیرند؟
بخشي از تقسيم كار اجتماعي در معناي جامعه شناختي 
آن، خود را در قالب شغل و كار نشان مي دهد. بدون شك 
موتور توسعه، همين مشاغل هستند. با توجه به تغييرات 
پارادايم��ي، تغيي��رات و تحوالت علم و ح��وزه فناوري و 
همچنين تغيير در انتظارات و نيازهاي انسان، مشاغل دچار 
تحول و تغيير خواهند شد. آمارها و شواهد نشان مي دهند 
كه بسياري از مش��اغل گذشته، امروز يا وجود ندارند، يا با 
ابزارها و روش ها و مهارت هاي متفاوتي انجام مي ش��وند. 
پيش بيني مي شود تا سال 2۰5۰ هشتاد درصد مشاغل 
امروزي وجود خارجي نخواهند داش��ت و از بين خواهند 
رفت. انقالب صنعتي بعدي، تغييرات عميق تر و سريع تري 
را به همراه خواهد داشت. محتوا و شكل مشاغل تغييرات 
اساسي خواهند يافت. آينده پژوهي در حوزه مشاغل، هم 
موجب حفظ و نگهداشت ظرفيت شغلي خواهد شد و هم 
ظرفيت ها و افق هاي جديد را به روي اقتصاد كشور خواهد 
گشود. ضروري است كه آينده هاي ممكن، محتمل در حوزه 
مشاغل مورد مطالعه قرار گيرند. فناوري ها و مهارت هاي 

مورد نياز مش��اغل مورد مطالعه قرار گيرند. آينده پژوهي 
مشاغل، در كنار ساير عوامِل موثر، موجبات به روز بودن و 
جهاني بودن را تضمين مي كند. جهان درحال تغيير است 
و به تعبير مك لوهان، جهان، دهكده اي ش��ده است كه با 
فناوري الكتريكي به هم متصل است. عقب ماندن از حركت 
علمي و فناورانه جهاني، موجبات اس��تثمار كش��ورهاي 
عقب مانده را فراهم مي آورد. معتقدم به روز بودن در حوزه 
مش��اغل، ارتباط عميقي با آزادي انس��ان دارد. بنابراين 
ضروري اس��ت كه با روش هاي علمي و توسط موسسات 

و افراد پژوهشگر، آينده مشاغل مورد مطالعه قرار گيرد.
اينموضوعدرايرانچگونهآغازشد؟

آينده پژوه��ي علم��ي و آكادمي��ك در ايران نيز س��ابقه 
چندان��ي ن��دارد. آينده پژوهي علمي در اي��ران از ابتداي 
قرن بيس��ت ويكم آغاز مي شود. رش��ته هاي دانشگاهي 
آينده پژوهي در برخي دانش��گاه ها ايجاد شده، مجالت و 
گروه هاي علمي آينده پژوهي در حال فعاليتند. راه درازي 
براي نهادينه سازي آينده پژوهي علمي در ايران در پيش 
داريم. مشاغل نيز به فراخور پيش��رفت و تغييرات علوم، 
فناوري و ش��رايط دچار تغيير و تحول مي ش��وند. محور 
مشاغل، مهارت هاي فني اس��ت. با هر تغيير در مشاغل، 
مهارت هاي آن مشاغل نيز بايد بازآموزي شوند. گاه مشاغل 
چنان تحول مي يابند كه نمي توان از ابزارها و مهارت هاي 
فني پيشين آن ش��غل اثري يافت. گاه بر اثر يك فناوري 
و نوآوري، يك ش��غل جديد متولد مي شود، همزمان نيز 
ممكن است شغلي كامال از بين برود. آينده پژوهي مشاغل 
در ايران بيشتر از منظر مهارت هاي فني و حرفه اي مورد 
توجه قرارگرفته اس��ت، درحالي كه دركنار آينده پژوهي 
در مهارت ها، بايس��ت به مطالعه در حوزه فناوري و روند 
انقالب هاي علم��ي و تكنولوژي��ك نيز پرداخته ش��ود. 
انقالب ه��اي صنعتي و مختصات هركدام بايس��ت مورد 
تدقيق قرار گيرند. آينده پژوهي در مشاغل، از ضرورت هاي 
امروز جامعه ماس��ت. به طور مثال حوزه علوم پزش��كي و 
مش��اغل مرتبط با آن در طول چند دهه اخير دستخوش 
تحوالت شگرف فناورانه شده است. امروز صحبت از ساخت 
اندام طبيعي انسان با كمك فناوري است. در حوزه علوم و 
فناوري ارتباطات نيز تحوالت بسيار زيربنايي رخ داده است. 
در جهان چند بعدي، مشاغل بي ش��ماري بر پايه جهان 

مجازي متولد ش��ده اند. در حوزه حمل ونقل نيز تغييرات 
گسترده اي ايجاد شده است. اسنپ و تبسي نمونه ساده اي 
از تحوالت در مشاغل و روابط شغلي بين كارگر- كارفرما 
و دريافت كنندگان خدمات در ايران امروز است. در عرصه 
كشاورزي هم تحوالت ش��گرفي درحال وقوع است. اين 
در حالي است كه براي دو دهه آينده محققان از تحوالت 
بسيار فراواني سخن مي گويند كه جهان بايد براي پذيرش 
آن از هم اكنون آماده باشد. نكته حائز اهميت در اين ميان 
بررسي نقش ايران و جايگاه كشورمان در اين عرصه است. 
چه اندازه ايران در حوزه آينده پژوهي مشاغل حساسيت 
به خرج داده است؟ چگونه بايد آماده پذيرش تحوالت نوين 
عرصه فناوري مشاغل باشد؟ كارفرمايان و فعاالن عرصه 
كار و توليد چه دورنمايي از آينده خود دارند؟ براي اينكه 
در بحران بيكاري بيشتري فرو نرويم چه تمهيداتي را انجام 
داده ايم؟ اينها پرسش هايي است كه متاسفانه هيچ توجهي 
به آن نشده است. آينده پژوهي در خصوص مشاغل آينده 
مي توان��د به توليد ملي و اقتصاد كش��ور و نيز رفع چالش 

بيكاري و افزايش قدرت كشور كمك كند.
دولتومجلسوسايراركانحاكمیتتاكنونچه

عملكرديدراينخصوصداشتهاند؟
ميانگين جامعه ما عالقه مندي به تاريخ و در تاريخ ماندن 
افراطي اس��ت. آن اندازه كه ما به مطالعه تاريخ و گذشته 
مي پردازيم، به مطالع��ه آينده نمي پردازي��م. ما از آينده 
غافليم. از تاريخ بايد درس و عبرت گرفت و كسب تجربه 

نمود، اما همزمان بايد به مطالعه آينده پرداخت. متاسفانه 
آينده پژوهي به ويژه در حوزه مش��اغل، به گفتماني غالب 
و ني��ازي اولويت دار تبديل نش��ده اس��ت. در برنامه ها و 
طرح هاي مجلس، دولت و حاكميت توجه چنداني به اين 
مقوله نمي ش��ود، دليلش هم اين است كه درك درستي 
از آينده پژوه��ي و اهميت آن وجود ن��دارد. حلقه مفقوده 
تمامي برنامه هاي بخش هاي مختلف در قواي سه گانه و 
حاكميت، آينده پژوهي است. آينده پژوهي مشاغل نيز از 
اين قاعده كلي مستثني نيست. آينده پژوهي در كشور ما 
عقبه تئوريك و عملي قابل قبولي ندارد، به عبارت ديگر ما 
هنوز در مراحل اوليه درك اين مقوله هستيم و تا مرحله 
به كارگيري و كاربردي نمودن علم آينده پژوهي توس��ط 
س��ازمان ها و نهادها در حوزه هاي مختلف، فاصله فراواني 
داريم. هنوز آينده پژوهي، ب��ه عنوان يك ضرورت مطرح 

نيست و نگاهي لوكس و غيرضروري بر آن حاكم است.
ظاهراش�ماوتیميازمتخصصاندرس�الهاي
گذشتهفعالیتگستردهايدرحوزهمشاغلآينده

داشتهايد.
چند سال است كه در قالب تيمي متشكل از متخصصان 
در حوزه هاي مختلف به آينده پژوهي در حوزه مش��اغل 
مي پردازيم. نخستين جلسات تيم مذكور در حزب اسالمي 
كار برگزار شد. آقايان دكتر حس��ين كمالي، دكتر ايوب 
فرامرزي، مهندس سيدحس��ن موس��وي، دكتر محمود 
قرباني و دكتر فريدون مجلس��ي و من در جلسات مذكور 

حضور داشتند. در اين جلسات اولين هدف توليد محتوا 
در راستاي تقويت عقبه تئوريك آينده پژوهي بود. سپس 
با استفاده از اصول نظري آينده پژوهي، به مطالعه مشاغل 
آينده پرداختيم. تاريخچه تح��والت و تغييرات حاكم بر 
مش��اغل را مورد مطالعه قرار داديم و بر اس��اس مطالعات 
تاريخي و پيش بيني تغيي��رات و رونديابي تحوالت اقدام 
به سناريو نويس��ي در حوزه مشاغل آينده نموديم. هم به 
مطالعه حوزه مهارتي مشاغل پرداختيم و هم تغييرات و 
تحوالت حوزه مشاغل را مورد مداقه و مطالعه قرار داديم. 
در خصوص ظهور و غروب مش��اغل مطالب فراواني احصا 
كرديم. تيم مذكور همچنان به صورت مستمر با پژوهش، 
ترجم��ه، مطالعه و... س��عي در توليد محتوا در راس��تاي 
گفتمان سازي از منظر آينده پژوهي در راستاي توسعه را 
دارد.  كار و مطالع��ات تيم مذكور تا آن پايه جدي و عميق 
شد كه موضوع آينده پژوهي در قالب يك طرح مطالعاتي 
منسجم، طي نامه اي رس��مي با امضاي وزير وقت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي براي آقاي روحاني، رييس جمهور وقت 
ارس��ال گرديد. پس از آن هم معاون وق��ت وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي جناب آقاي دكتر ميرزايي مسووليت 
پيگيري و به نتيجه رساندن موضوع را برعهده گرفتند كه 
متاس��فانه به نتيجه مطلوب نرسيد. در طرح پيشنهادي 
مذكور به روند تغييرات و تحوالت در حوزه هاي مختلف، 
دغدغه ها در خصوص مطالعه روند تغييرات و نيز پيشنهاد 
ايجاد مراكز رس��مي و س��ازماني آينده پژوهي در تمامي 
نهادها اشاره شده است. البته من و دوستانم همچنان در 
حال مطالعه، توليد محتوا و سناريونويسي در حوزه مشاغل 

آينده هستيم.
برايادامهاينمسیروفراگیرشدنموضوعتوجه
بهمشاغلآيندهبايدچهبرنامههاييرادردستور

كارقرارداد؟
موض��وع آينده پژوه��ي در مش��اغل موضوعي ملي 
اس��ت. دولت و س��اير اركان حاكميت بايد با كمك 
مراكز تحقيقاتي و دس��تگاه هاي مرتب��ط در وهله 
نخست ضرورت آينده پژوهي را درك كرده و سپس 
با تخصيص بودجه هاي مناسب به مراكز تحقيقاتي 
و همچنين توجه ويژه به اين موضوع در رش��ته هاي 
دانش��گاهي عقب افتادگي چند دهه اخير را جبران 
كنند. در صورتي كه برنامه مدوني وجود نداشته باشد 
ضمن از دست دادن فرصت هاي شغلي فعلي، در آينده 
نيز نخواهيم توانست فاصله ايجاد شده را ترميم كنيم. 
بنابراين رشته هاي دانش��گاهي غيركاربردي تر و به 

لشكر بيكاران، سربازان بيشتري افزوده خواهد شد.

گزارش

دكترشهرياراحمدبيگيدرگفتوگوييمطرحكرد:

آينده پژوهي در مشاغل ضرورتي انكارناپذير

تقليلاستفادهازماسكمنوطبهتصميمستادمليكرونا
وزير كشور در خصوص تقليل استفاده از ماسك در 
فضاهاي باز غير متراكم گفت: اين موضوع بايد در 
ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم گيري شود. احمد 
وحيدي گفت: در اين خصوص دو نظر وجود دارد 
كه بايد در س��تاد ملي مقابله با كرونا مورد بحث و 
بررسي قرار بگيرد. حتما در فضاهاي بسته ماسك 
بايد استفاده شود و همچنين براي كساني كه دچار 
نقص يا بيماري زمينه اي هستند استفاده از ماسك 
مورد تاكيد اس��ت اما در فضاه��اي باز غير متراكم 
ممكن است براي اس��تفاده از ماسك امكان كمي 
تقليل وجود داشته باشد كه اين موضوع مورد بحث 
قرار گرفت اما در ستاد ملي كرونا بايد در خصوص آن 
تصميم گيري شود. وحيدي ادامه داد: در خصوص 
بازگشت مسافرين بايد اطمينان از تزريق واكسن 
و همچنين تست هاي PCR منفي ايجاد شود. در 
حال حاضر در برخي كشورها شاهد رشد اين بيماري 

هستيم. لذا نسبت به اين موضوع حساس شديم و 
بررسي ها صورت گرفت تا اگر نياز باشد سياست هاي 
جديدي را اتخاذ كنيم. وحيدي ب��ا تاكيد بر لزوم 
تزريق ُدز سوم واكسن كرونا ويروس، گفت: پيشتر 
در خصوص ُدز سوم تاكيدات بسياري شده بود اما با 
فروكش كردن اين بيماري شايد اين احساس ايجاد 
شده باش��د كه تزريق ُدز سوم نياز نيست اما تاكيد 

مي كنيم حتما ُدز سوم بايد تزريق شود.

رويخطخبر

تغيير»سن«ثبتنامدركالساول
ثبت نام دانش آموزان در مدارس از هفته اول خرداد 
آغاز ش��ده و تا پايان مرداد ادام��ه دارد. ثبت نام در 
پايه هاي اول، هفتم و دهم در مدرس��ه و حضوري 
انجام مي ش��ود و براي ثبت نام ميان پايه ها نيازي 
به حضور والدين در مدرس��ه نيست و توسط خود 
مدارس انجام مي ش��ود. بنابراعالم س��يد مجتبي 
هاشمي، رييس س��تاد ثبت نام آموزش وپرورش، 
امس��ال قريب به ۱6 ميليون دانش آم��وز خود را 
براي ش��ركت در كالس هاي درس آماده مي كنند 
ك��ه از اين تعداد بيش از يك ميلي��ون و 5۰۰ هزار 
دانش آم��وز كالس اولي هس��تند. محدوده بندي 
جغرافيايي م��دارس بر عهده س��تادهاي ثبت نام 
اس��تاني و منطقه اي بوده و اح��راز و تاييد مدارك 
محل س��كونت دانش آموزان نيز بر عهده مديران 
مدارس است. رييس س��تاد ثبت نام دانش آموزان 
همچنين اعالم كرده است كه در تابستان پيش رو، 
عالوه بر نظارت كامل مدارس توسط ناظرين ستاد 
مركزي ثبت نام و ستاد ثبت نام استان ها و مناطق، 
امس��ال نظارت اولياء نيز به صورت سيستمي و از 
طريق QR كد اختصاصي هر مدرسه انجام خواهد 
ش��د؛ لذا نصب آگهي QR كد مدارس بر روي تابلو 
اعالنات و در معرض ديد اولياء ضروري است و يكي 
از مالك هاي ارزيابي مديران مدارس خواهد بود. در 
بخش مقررات ثبت نام دانش آموزان در دستورالعمل 
اجرايي ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان در س��ال 
تحصيلي ۱۴۰2-۱۴۰۱، تاكيد شده است كه بايد 
به منظور توزيع متوازن دانش آموزان، محدوده بندي 
جغرافياي��ي لح��اظ ش��ود و همچني��ن ثبت نام 
دانش آموزاني كه والدين آنها هر دو شاغل هستند 
در مدرس��ه نزديك به محل كار هر يكي از والدين 
بالمانع اس��ت. برخالف سال گذش��ته كه ثبت نام 

به علت ش��رايط كرونايي به صورت غيرحضوري و 
توس��ط اولياي دانش آموزان در سامانه سيدا انجام 
شده بود، امسال اعالم شده است كه ثبت نام تمام 
دانش آموزان ورودي دوره هاي تحصيلي در مدارس 
دولتي و غيردولتي ب��ه صورت حضوري و از طريق 
سامانه سيدا )sida.medu.ir( با مسووليت مدير 
مدرسه انجام مي شود. در دس��تورالعمل ثبت نام 
مدارس قيد شده است كه حداقل سن ثبت نام در پايه 
اول دبستان، شش سال تمام است. اخيرا حكيم زاده، 
معاون آم��وزش ابتداي��ي وزارت آموزش وپرورش 
اعالم ك��رد كه مدارس ابتدايي امس��ال مي توانند 
كودكان متولد 3۰ مهر س��ال ۱395 را در كالس 
اول ثبت نام كنند. نوآموزاني ك��ه متولد 3۰ مهر 
۱395 و قبل از آن هستند، مي توانند در پايه اول 
ابتدايي ثبت نام كنند. در سال هاي قبل چنانچه 
دانش آم��وزي متولد نيمه دوم، حتي در روز دوم 
مهر، شش سال تمام بود نمي توانست در كالس 
اول ثبت نام كند. طبق آيين نامه اجرايي مدارس 
)مصوب ۱۴۰۰ ش��وراي عالي آموزش وپرورش( 
اين محدوديت برداشته شده و دانش آموزي كه 
تا 3۰ مهرماه شش سال داشته باشد، در صورت 
وجود شرايط تبصره ۱ ماده 29 آيين نامه اجرايي 

مدارس، مي تواند در كالس اول ثبت نام شود.
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