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آينده نگري ترانزيت؛ حلقه 
مغفول در توسعه ايران

 چرا بورس
رشد نكرد؟

 رمزارزها 
و تجارت ايران

در دو ماه ابتدايي سال ۱۴۰۱ 
ت��ا پاي��ان ارديبهش��ت ماه 
شاخص كل نزديك ۱۶ درصد 
و ش��اخص هم وزن حدود ۳۰ 
درصد بازدهي داش��ته است. 
برخالِف شكل ظاهر كه برخي 
تصور مي كنند دول��ت اراده 
خاصي در خص��وص هدايت 
شرايط معامالت و ش��اخص ها به سمت مثبت داشته، 
اما به غير از مواردي كه دولت به صورت دستوري درآن 
ورود كرده، اينگونه نبوده اس��ت. ش��واهد امر از جمله 
عرضه ده هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بازار اوليه، 
عرضه هاي اوليه اي كه به صورت دس��توري است مثل 
عرضه باش��گاه هاي استقالل و پرس��پوليس يا سايپا و 
مواردي كه دولت تصمي��م مي گيرد و همين طور نرخ 
بهره بين بانكي كه به مرور زمان س��عي شده به سمتي 
هدايت شود كه تقاضاي مشابه سال ٩٩ در بازار به وجود 
بيايد نيز از مسائلي است كه بورس را تحت تاثير قرار داده 
است. به هر حال مديران بورس و دولتي ها نگران تكرار 
س��ونامي ديگري مانند س��ال ۹۹ هستند لذا به جهت 
عدم ابتال به وضعيتي كه در سال ۹۹ تجربه كرديم امروز 
خود مسووالن بورسي و دولتي ها و مسووالن اقتصادي 
هس��تند كه تمهيداتي براي جلوگيري از رشد شتابان 
بورس انديشده اند به طوري كه اين تمهيدات و دستوري 
عمل كردن ها باعث شده بورس در دو- سه ماه گذشته 
دچار ركودي ش��ديد ش��ود. به واس��طه تالقي انتشار 
گزارشات ميان دوره اي مثبت نسبت به دوره مشابه، افت 
سطح عمومي قيمت ها تقريبا به نقطه تعادلي رسيده 
است. نتيجه اين است كه دولت در شكل گيري تعادلي 
فعلي بازار نقشي نداشته است. در حقيقت هم دولت و 
مسووالن سازمان بورس مسوول كنترل تقاضاي ابتداي 
خردادماه تا هفته هاي اخير بودند. اما به هر حال اينك 
بازار تقريبا در شرايط ارزنده و متعادلي به سر مي برد. 
زيان ده��ي نهادهاي مالي فراگير نيس��ت، زيان دهي 
نهادهاي مالي در حوزه شركت هاي كارگزاري بيشتر به 
عدم تنوع درآمدي شركت هاي خدمات دهنده در حوزه 
مالي در شركت هاي كارگزاري مربوط مي شود. اساسا 
كارمزد معامالت در ايران به شكلي تعيين مي شود كه 
شبيه آن را در تمامي بازارهاي مالي پيشرفته در دنيا 
نمي توان پيدا كرد چرا كه در ايران اساس امر دستوري 
است. توجه داشته باشيم صنعت كارگزاري در سال ٩٩ 
شوك هاي بزرگي ديد كه در يك دهه قبل بي سابقه بود. 
شوك هايي ناشي از افزايش حجم معامالت و كارمزد 
حاصل از معامالت، اما اين شوك ها تكرار شدني نبود 
چرا كه بورس نيز مانند كسب و كاري مي ماند كه ممكن 
است يك سال سود قابل توجهي دارد در حالي كه سال 
بعد ممكن است چنين سودي حاصل نشود. به هر حال 
رشد مالي كارگزاري ها وابسته به ابتكار عمل مديران 
ادامه در صفحه8 نهادهاي مالي است.  

ايران به لح��اظ جغرافيايي در 
محل تالقي كريدورهاي تجاري 
ش��مالي - جنوبي و ش��رقي - 
غربي قرار دارد كه بر اساس اين 
موقعيت مي تواند نقش مهمي 
در ترانزي��ت كاال مابين چين، 
شرق و جنوب شرق و منطقه 
هندو چي��ن با غ��رب و اروپا و 
همچنين مابين روسيه و كشورهاي آسياي ميانه و جنوب 
خليج فارس و آفريقا ايفا كند. براساس همين توانايي بود 
كه رهبر انقالب در س��ال ۱۳۷۹ ايفاي نقش برجسته در 
ترانزيت و تجارت بين الملل را يكي از محورهاي اصلي در 
سياست كلي بخش حمل و نقل تلقي كردند. در اهميت 
ترانزيت در اقتصاد كشور مي توان به افزايش درآمدهاي 
دولت با توجه به رونق گرفتن صنعت حمل و نقل ريلي، 
جاده و دريايي، بيمه و بانكداري، گمرك، ايجاد اش��تغال 
پايدار و همچنين كاهش اثر تحريم هاي اقتصادي اشاره 
كرد . با توجه به شرايط تحريمي ايران، ارتباط تجاري موثر 
با كش��ورهاي منطقه و به خصوص همسايگان از طريق 
شبكه حمل و نقلي مناسب كه داراي سرعت باال، هزينه 
كم، دسترسي آسان باشند تسهيل كننده تجارت منطقه اي 
و عامل اصلي توسعه و پيشرفت كشور خواهد بود.   با اين 
حال عليرغم داشتن موقعيت جغرافيايي براي ترانزيت 
كاال، اين بخش تاكنون ارزآوري بايس��ته اي براي كشور 
نداشته است. هرچند بيشتر مقامات دولتي، دليل اين امر 
را تحريم هاي امريكا و غرب عليه بنادر و بخش دريانوردي 
ايران ذكر مي كنند اما بر كسي پوشيده نيست كه عالوه بر 
تحريم، فقدان يك نهاد راهبردي فرابخشي فعال، نبود آينده 
نگري و يك نقشه راه يا برنامه ملي براي توسعه كريدورهاي 
ترانزيتي، كمبود زيرساخت هاي حمل و نقل و عدم تكميل 
كريدورهاي ريلي و جاده اي، از جمله راه آهن مشهد به چابهار 
و رشت به آستارا و همچنين عدم اتصال غرب و شرق كشور به 
شبكه آزادراهي، موقعيت ترانزيتي ايران را بيش از پيش دچار 
مشكل كرده است.   عدم آينده نگري در حوزه ترانزيتي كشور 
در حالي صورت مي گيرد كه ايفاي بهينه نقش ترانزيتي، 
عالوه بر درآمدزايي، مي تواند جايگاه راهبردي سياسي و 
امنيتي كشور در معادالت منطقه اي و بين المللي را بهبود 
ببخشد. بي گمان هرچه موقعيت ايران در شاهراه هاي حمل 
و نقل بين المللي بار و مسافر و زنجيره تامين جهاني تقويت 
شود امنيت ملي كشور پايدارتر خواهد بود . رقباي منطقه اي 
و كشورهاي همسايه به شدت در حال سرمايه گذاري براي 
ايفاي نقش ترانزيتي خود و همچنين به حاش��يه راندن 
جايگاه ترانزيتي ايران هستند و به باور كارشناسان خوشبين 
حمل و نقل، ايران با همين وضع موجود، ظرفيت ترانزيتي 
كشور بسيار بيشتر از ميزان فعلي را دارد و دولت نيز عليرغم 
كمبودها هدف گذاري صورت گرفته براي ترانزيت س��ال 
۱۴۰۱ را با توجه به جنگ روسيه عليه اوكراين ۲۰ ميليون 
تن تا پايان سال پيش بيني كرده است اما آمارها چيز ديگري 
ادامه در صفحه3 را مي گويد.  

از مدت ه��ا قب��ل بح��ث 
اس��تفاده از رمزارزه��ا در 
تج��ارت ايران مط��رح بود 
و با توج��ه ب��ه تحريم ها و 
محدوديت هاي��ي كه براي 
نقل و انتقال پول به كش��ور 
وج��ود دارد، از اين روش به 
عنوان يك��ي از راهكارهاي 
مهم موجود براي عبور از مشكالت ياد مي شد اما با 
اين وجود اجراي نهايي آن نياز به مقدماتي دارد كه 

بسياري از آنها هنوز فراهم نيست.
رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت اع��الم كرد كه 
نخستين ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها 
نهايي شده اس��ت. اين ثبت س��فارش با مبلغ ۱۰ 

ميليون دالر انجام شده است.
با وجود اعالم اين خبر مثبت، هنوز اطالعات دقيقي 
از اين معامله، اينكه كدام شركت دولتي يا خصوصي 
در آن حضور داشته، كشور مبدا چه بوده، كدام كاال 
ثبت سفارش ش��ده و به وسيله چه ارزي اين نقل و 
انتقال نهايي ش��ده است در دس��ت نيست و از اين 
 رو نمي ت��وان با قاطعيت از نحوه اجراي آن س��خن

 گفت.
صرف اينكه دولت اين روش را به رسميت شناخته 
اتفاقي مثبت خواهد بود زيرا اگر در سال هاي گذشته 
شركتي قصد ورود به اين حوزه را داشت حتي امكان 
آنكه مجرم شناخته شود نيز وجود داشت، اما با اين 
حال بايد دي��د در عمل چه روش هايي براي اجراي 

اين برنامه در دستور كار قرار مي گيرد.
بايد دولت ش��رايط فعاليت در اين حوزه را به شكل 

دقيق تشريح كند. 
از ماه ها قبل بحث رمزارز ملي مطرح ش��ده بود كه 
هنوز خبري از آن نيست، با اين حال بايد ديد كه اگر 
امكان معامله چه در صادرات و چه در واردات وجود 
دارد، چه ارزي از س��وي دولت به رسميت شناخته 
مي ش��ود، كدام صرافي مجوزهاي الزم را براي اين 
امر دريافت كرده و تا چه س��قفي امكان فعاليت در 

اين حوزه وجود دارد.
مشكل ديگر اين است كه هنوز بسياري از كشورها 
و ش��ركت هاي خارجي اس��تفاده از اين روش را به 
رسميت نشناخته اند، از اين رو ما بايد در برنامه ريزي 
خود نحوه تعامل با شركت هاي خارجي را نيز لحاظ 
كنيم. در صورتي كه اين مقدمات فراهم شود، قطعا 
رمزارزها مي توانند تاثيرات مثبت مهمي در تجارت 

ما داشته باشند.
در سال هاي گذش��ته صادركنندگان از هر روشي 
كه توانس��ته اند ارز خود را به كشور بازگردانده اند و 
از اين رو چه در واردات و چه در صادرات اس��تفاده 
از ظرفيت اي��ن ارزها مي تواند به تس��هيل تجارت 

كمكي جدي كند.

مهرداد عبادعبدالكريم محققفردين آقابزرگي

يادداشت-5

 تورم 50 درصدي
بخش خدمات در بهار 1401

ب��ا اع��الم ش��اخص قيمت 
توليدكنن��ده بخش ه��اي 
خدمات در بهار ١٤٠١ از سوي 
مرك��ز آمار ايران، مش��خص 
ش��د كه ت��ورم 5۰ درصدي 
بخش خدمات در بهار ۱۴۰۱ 
نش��ان دهنده رش��د ب��االي 
هزينه ه��ا در بخش خدمات 
بوده اس��ت و ازجمله فعاليت ه��اي خدماتي مربوط به 
تامين جا و غذا با رشد ۹۳ درصدي، بيشترين رشد هزينه 
را در بخش خدمات طي يك سال اخير داشته است.  با 
توجه به سهم 5۰ درصدي طيف گسترده بخش خدمات 
از توليد ناخالص و بخش هاي مختلف اقتصاد كشور، هر 
نوع افزايش تورم و رشد قيمت هاي تمام شده در بخش 
خدمات، به  طور مستقيم روي هزينه دريافت كنندگان 
بخش خدمات نيز اثرگذار خواهد بود و از صنايع بزرگ 
كش��ور تا خانوار ايراني بايد پول و هزينه بيشتري بابت 
دريافت خدمات بپردازد.  از سوي ديگر، اشتغال گسترده 
و س��هم باالي خدمات از شغل نان آوران خانوار موضوع 
مهمي است كه تورم و رشد هزينه ها مي تواند روي شغل 
فعاالن بخش خدمات و درآمد خانوار آنها اثرگذار باشد.  
در نتيجه تورم باالتر به معناي اثرگذاري روي كسب وكار 
مردم است و گراني خدمات موجب كاهش تقاضا خواهد 
شد و درآمد را كاهش مي دهد و در نتيجه كسب درآمد 
و ايجاد شغل و حقوق و دستمزد فعاالن بخش خدمات 
تحت تاثير ق��رار مي گيرد.  خدمات گيرندگان حتي در 
بخش هاي بزرگ صنعتي نيز بايد هزينه بيش��تري را 
متحمل شوند و با تورم بيشتر بايد بابت حمل و نقل، كارگر 
ساده، تعميرات و ساير فعاليت هاي موجود در كارخانه ها 
و غذا و فعاليت هاي ديگر پول بيشتري پرداخت كنند.  
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش هاي خدمات نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٤٩,٤ درصد بوده كه در 
مقايسه با همين اطالع در فصل قبل )٤٥.٨ درصد(، 
٣.٥ واحد درصد افزايش داش��ته است. در فصل بهار 
١٤٠١، شاخص قيمت توليدكننده بخش هاي خدمات 
٤٨٢ مي باش��د كه نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( 
١٣.٨ درصد، نس��بت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقط��ه( ٤٩.٤ درصد و در چهارفصل منتهي 
به فصل جاري نس��ب به دوره مشابه سال قبل )تورم 
ساالنه( ٤٧.٣ درصد افزايش داشته است. در فصل بهار 
١٤٠١، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
بخش هاي خدمات نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( 
١٣,٨ درصد بود كه در مقايس��ه ب��ا همين اطالع در 
فصل قب��ل )٧.٣ درصد(، ٦.٥ واح��د درصد افزايش 
داشته است. به عبارتي ميانگين قيمت دريافتي توسط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدمات شان در 
داخل كشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، 
ادامه در صفحه3  ١٣.٨ درصد افزايش دارد.  

محسن شمشيري

يادداشت-6

 اين همه هياهو
 براي چيست

روزي نيست كه خبري در 
مورد حمله سگ ها به فردي 
در يكي از شهرها، استان ها 
يا روستاهاي كشور منتشر 
نش��ود، روزي نيس��ت كه 
پليس در مورد سگ گرداني 
و جريمه آن قانون تازه اي را 
اعالم نكند، چرا بايد چنين 
اخباري با چنين ش��تاب و گستردگي منتشر شود 
در حالي كه جامعه اين روزها درگير مسائلي بسيار 
مهم تر از وجود سگ ها، نگهداري سگ ها و... است. 
اينكه قانون وضع مي كنيد تا همسايه ها از يكديگر 
براي نگهداري سگ ش��كايت كنند، اينكه ناگهان 
چندين و چند سگ را به طرز غير انساني مي كشيد، 
اينكه حاال به هم��ه در مورد باكتري هايي كه عامل 
بيماري كودكان مي شود و البته از سگ ها به انسان 
س��رايت مي كند، قرار است چه اتفاقي را در جامعه 
رقم بزند. مگر مي ش��ود اين هم��ه هجمه در مورد 
موجودي كه در كشورهاي مختلف زندگي مي كند 
و هيچ كدام از اين خبرها در آنجا منتشر نمي شود. 
مگر مي شود اين همه س��تيز با يك موجود زنده را 
كه به اندازه هر انساني حق زندگي و حيات بر روي 

زمين خدا را دارد باور كرد. 
چطور مي شود كه اگر كس��ي در مورد زباله گردي 
كودكان كار، در مورد افزاي��ش فقر در جامعه و در 
مورد اقتصاد بيمار كشوري كه همه چيز آن... به يك 
توافق گره خورده و همين توافق هم محل اختالف 
و دعوا مي��ان جناح هاي مختلف سياس��ي اس��ت 
حرفي به ميان بياورد سياه نمايي كرده اما خبرهاي 
جهت دار در مورد يك موجود زنده چنين گسترده 
منتش��ر ش��ود. انگار در حال حاضر تمام مشكالت 
كش��ور، از بي آبي و فقر تا سيل هاي خانمان برانداز 
و بي تدبيري هاي��ي كه باعث از بين رفتن تاالب ها و 
درياچه هاي اين جغرافيا ش��ده همه و همه از بين 
رفته اند و تنها مانده از بين بردن سگ ها، انگ زدن 
به افرادي كه به اين موجودات دلبس��ته اند و آنها را 
دوس��ت دارند، اين همه هياهو براي چيس��ت. چرا 
در ش��رايطي كه ب��ه گفته خود مس��ووالن نيروي 
انتظامي آمار زورگيري و دزدي باال رفته پليس بايد 
تم��ام توانش را بگذارد براي اينك��ه به مردم بگويد 
اگر همسايه تان س��گ دارد مي توانيد از او شكايت 
كنيد، چرا ماش��ين هايي كه س��گ در آن هس��ت 
جريمه شان آنقدر نيست كه بازدارنده باشد. سگ ها 
هم حق حيات دارند، اين حيوانات اگر تحت پوشش 
خانواده اي قرار مي گيرند، نياز به تفريح دارند، نياز 
دارند در موقع لزوم به دامپزش��كي برده شوند، اگر 
بيرون آوردن آنها از خانه جرم اس��ت پس چه بايد 
كرد؟ كجاي قانون اساس��ي نگهداري از حيوانات را 
ادامه در صفحه8 جرم دانسته.  

مريم شاهسمندي

كدامتورم
تحتكنترلاست؟

بازويپژوهشيمجلس
اعالمكرد

رييسسازمانهواپيماييدرآستانه
توافقهستهاياحتمالياعالمكرد

در شرايطي كه روند افزايشي قيمت ها در بازارهاي 
مختل��ف از ابتداي س��ال جاري ش��دت گرفته و 
در خ��رداد به اوج خود رس��يد، وزير اقتصاد دولت 
سيزدهم همچنان معتقد است كه دولت تورم را به 
كنترل در آورده و در اين زمينه جاي نگراني براي 
مردم وجود ندارد، در شرايطي كه مردم در تامين 
معيشت خود به وضوح شاهد روند افزايشي قيمت ها 
صفحه 2 را بخوانيد هستند و ...  

ب��ا توجه ب��ه اينكه طي س��ه س��ال گذش��ته از 
اسقاط وسايل نقليه فرس��وده غفلت شده، مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي به چرايي وضعيت 
موجود پرداخته اس��ت. »كاهش چشمگير بازار 
تقاضاي گواهي اسقاط، عدم انگيزه كافي در بازار 
عرضه اسقاط، عدم وجود سازوكار جامع قانوني در 
خصوص اسقاط وسايل نقليه فرسوده، عدم تناسب 
صفحه 7را بخوانيد ماهيت نظارتي...  

در ش��رايطي ك��ه ن��اوگان هوايي كش��ور تحت 
تحريم هاي چند دهه اخير به شدت فرسوده شده 
و تعداد حوادث ريز و درش��ت هوايي فزوني يافته 
است، رييس سازمان هواپيمايي كشور با اشاره به 
فرصت برجامي احتمالي اعالم كرد، »اگر فرصتي 
فراهم شود، نوسازي و بازسازي ناوگان هوايي از اين 
مسير جزو دستورات نظام است و همه اين موضوع و 
صفحه 5 را بخوانيد روند را قبول دارند اما...  

 ادعاي جديد 
 وزير اقتصاد

 در ميانه گراني ها

داليل عدم 
اسقاط خودروهاي 

فرسوده

 شرط ايران
 براي احياي قرارداد 

خريد ايرباس

۴ مرداد ماه بود ك��ه رييس مجلس به دولت مهلت 
يك هفت��ه اي براي تعيين تكلي��ف افزايش حقوق 
بازنشستگان داد و طي نامه اي كه ابالغ شد قرار بود 
اگر در مدت يك هفته دولت در اين زمينه به تصميم 

نهايي نرسد همان مصوبه شوراي عالي كار بدون نياز 
به تاييد دولت اجرايي شود. اما دولت در اقدامي ديگر 
براي اينكه از خود سلب مسووليت كرده و از سوي 
ديگر اجرايي شدن اين مصوبه را به تعويق بيندازد، 

در آخرين روز از مهلت يك هفته اي، اختيارات خود 
در مورد افزايش حقوق بازنشس��تگان را به دو وزير 
تفويض كرد؛ اقدامي بي س��ابقه اما نه چندان دور از 
صفحه 8 را بخوانيد ذهن.   

هوشنگابتهاجدارفانيراوداعگفت

 تابستان
 بي سايه

كارشناسانبورستاثيرسياستهايدستوريرا
بررسيكردند

ناكارآمدي دستوري 
بر بازار سرمايه
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صفحه 4    

مردم ايران روز گذشته 
را در حال��ي آغاز كردند 
كه در س��اعات ابتدايي 
روز، خب��ر رس��يد كه 
قيم��ت دالر و ط��ال در 
داالن كاهش��ي ق��رار 
گرفت��ه و در واقع كمي 
بهب��ود يافت��ه اس��ت؛ 
رون��دي ك��ه در س��اعات پاياني چهارش��نبه و 
حول و حوش س��اعت ۱۹ عصر تغيير پيدا كرد 
و ن��رخ دالر دوب��اره در نقطه ۳۱ه��زار توماني 
ايس��تاد و متوقف ش��د. اين  فراز و نشيب باعث 
شد تا برخي كارشناس��ان اعالم كنند اين باال و 
پايين رفتن ها، بي ارتباط با مذاكرات هس��ته اي 
نيس��ت و نوس��انات مذاكراتي باعث يك چنين 
رخدادهايي در بازارهاي اصلي كشور شده است. 
اين همه در حالي است كه دولت و شخص آقاي 
رييس جمه��ور از ابتدا اعالم كرده بودند به هيچ 
عنوان اقتصاد كش��ور را تحت تاثي��ر مذاكرات، 
برجام و مس��ائل بيروني قرار نخواهن��د داد! اما 
واقعيت آن است كه هر اقتصادي در جهان تحت 
تاثير عوامل پيراموني و بيروني قرار دارد. همين 
ام��روز اقتصاد اروپا تحت تاثير جنگ روس��يه و 
اوكراين اس��ت. اساس��ا اگر اقتصادي نسبت به 
مس��ائل پيراموني واكنش نش��ان ندهد بايد به 
پويايي آن اقتصاد شك كرد. مانند اين است كه 
شما به يك فرد لگد بزنيد اما هيچ واكنشي نشان 
ندهد و تكاني نخورد. تنها فرد بيهوش ش��ده يا 
مرده است كه نسبت به لگد خوردن، عكس العمل 
نشان نمي دهد. مساله اصلي در اين موضوع هم 
آن است كه وقتي تكانه اي بيروني رخ مي دهد، 
اقتصادها چقدر توانايي كنترل و مهار آن را دارند؟ 
مثال دولت بايد با شجاعت و صراحت اعالم كند 
كه »به دليل فالن اتفاق در مذاكرات، بازار ارز )و 
هر بازار ديگري( در مسير نوسان قرار گرفته، ولي 
ما توانسته ايم با مديريت درست، نوسانات را مهار 
كنيم.« اين نشان دهنده پويايي اقتصاد و مديريت 
درست دولت است. اما اينكه اعالم شود، عوامل 
بيروني در اقتصاد هيچ اثري ندارند، در عين حال 
با هر خبر مذاكراتي بازارها زير و رو شوند و ارز باال 
و پايين برود، نشان دهنده وجود ايرادات اساسي 
در نظام تصميم س��ازي هاي دولت است. امروز 
حتي يك دانش آموز مي داند كه با نتيجه بخش 
بودن مذاكرات، نرخ ارز بهبود پيدا مي كند، پول 
ملي تقويت مي شود و نش��انه هاي رشد نمايان 
مي شود. اما دولت با انكار اين اثرگذاري، بيشتر 
نقش خود را در اقتصاد كش��ور ان��كار مي كند. 
متاسفانه به دليل عدم تسلط و آگاهي رييس كل 
بانك مرك��زي به علم اقتصاد و هنجارهاي پولي 
و مالي به جاي اينكه بازارها خط مشي خود را از 
بانك مركزي بگيرند، اين بانك مركزي است كه 
از بازارها تاثير مي پذيرد و مس��ير خود را مبتني 
بر تحركات ب��ازار تعيين مي كند. اين ش��رايط 
نش��ان مي دهد كه مديريت ارزي كشور ضعيف 
اس��ت كه نه بازار را كنترل مي كند و نه اطالعي 
درباره چرايي بروز اين تحوالت مي دهد. به جاي 
مِن بغزيان اين رييس كل بانك مركزي است كه 
بايد توضيح دهد كه در بازار ارز و ساير بازارهاي 
كشور چه خبر است. اما رييس كل بانك مركزي 
بعد از نشست دولت در ميان خبرنگاران حاضر 
مي شود، بدون اينكه جمله اي، درباره چرايي بروز 
اين نوس��انات توضيح دهد. بعد، من بغزيان بايد 
از طريق تفس��ير و نشانه شناسي و هرمنوتيك، 
پاس��خي براي اين همه ابهام پي��دا كنم. مانند 
فيل بان داس��تان »فيل در تاريكي« مولوي كه 
حداق��ل او باي��د از تصوير واقعي في��ل، آگاهي 
داشته باش��د. در اين داستان افراد مختلف كه تا 
به حال فيل را نديده اند در تاريكي وارد اصطبل 
مي شوند و هركدام به نقطه اي از بدن فيل دست 
مي زنن��د. يكي به گوش، يكي ب��ه پاها، يكي به 
گردن و... فيل دس��ت مي زنند و هركدام هم از 
ظن خود تعريفي براي اين فيل ارايه مي كنند. 
اما حتي در داستان فيل در تاريكي هم، فيل بان 
مي داند كه فيل چه شكل و شمايلي دارد. اما در 
ايران متاسفانه رييس كل بانك مركزي كه بايد 
از چن��د و چون بازار ارز و نظ��م و نظامات مالي 
با خبر باش��د، اطالعي از وضعيت ن��دارد. البته 
اين مشكالت از قبل پيش بيني مي شد، زماني 
كه دولت، عل��ي صالح آب��ادي را معرفي كرد و 
كارشناسان برآشفتند و هشدار دادند كه حضور 
يك چنين ف��ردي در راس هرم مال��ي و پولي 
كشور، باعث بروز مشكالت جدي مي شود، اين 
روزها را پيش بيني مي كردن��د. بنابراين بدون 
ترديد نوس��انات اخير در بازارهاي پولي و مالي 
كشور برآمده از تكانه هاي بيروني است، اما اينكه 
چرا دولت در اين زمينه اطالع رساني نمي كند، 
ابهامي است كه من هم از آن خبر ندارم و آن را 
در زمره عجايب نامكشوف برآمده از دولت بايد 

دسته بندي كرد.

آلبرت بغزيان

 نوسانات ارزي و فيل باني
كه از فيل خبر ندارد



در ش��رايطي كه روند افزايش��ي قيمت ها در بازارهاي 
مختلف از ابتداي سال جاري شدت گرفته و در خرداد 
به اوج خود رسيد، وزير اقتصاد دولت سيزدهم همچنان 
معتقد است كه دولت تورم را به كنترل در آورده و در اين 
زمينه جاي نگراني براي مردم وجود ندارد، در شرايطي 
كه مردم در تامين معيش��ت خود به وضوح شاهد روند 
افزايشي قيمت ها هستند و الاقل در عمل نشانه اي براي 

پايين آمدن سرعت تورم در اقتصاد ايران وجود ندارد.
برآوردهايي كه از س��وي كارشناسان اقتصادي ارايه 
مي شود نشان مي دهد كه تورم بااليي كه سال هاست در 
اقتصاد ايران لمس مي شود، ريشه در مشكالت اساسي 
دارد كه دولت ها در تمام سال هاي گذشته هرگز نسبت 
به برطرف كردن آنها اقدام نكرده اند. يكي از اصلي ترين 
علت هاي تورم در اقتصاد ايران كسري بودجه گسترده 
است. در سال هاي اخير تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
ميزان دسترس��ي دولت به درآمدهاي نفتي به شدت 
كاهش پيدا كرده و همين موضوع باعث به وجود آمدن 
كسري هاي گس��ترده شده اس��ت. برخالف ادعاي 
مطرح شده، دولت ها براي تامين اين كسري اقدام 
به استفاده از منابع بانك مركزي كرده اند و همين امر 
به افزايش پايه پولي و سرعت گرفتن رشد نقدينگي 

و در نهايت تورم گسترده منجر شده است. 
بر اين اس��اس تا زماني كه دولت نتواند دسترسي خود 
به منابع پيش بيني شده را گس��ترش داده و از كسري 
بودجه عبور كند، عمال ام��كان برطرف كردن معضل 
تورم از اين ناحيه وجود نخواهد داش��ت. تجربه دولت 
روحاني در دوره دو س��اله برجام كه به تورم تك رقمي 
منجر شد به خوبي لزوم رسيدن به اين مرحله را نشان 
مي دهد. در شرايطي كه حدود يك سال و نيم از آغاز دور 
جديد مذاكرات مي گذرد، هنوز دولت سيزدهم نتوانسته 
شرايط را براي كنار رفتن تحريم ها فراهم كند و از اين رو 
مشخص نيست وعده كاهش تورم در چنين شرايطي 
بناست چگونه محقق شود. هرچند در ماه هاي ابتدايي 
فعاليت دولت نرخ تورم روند نزولي گرفت اما در نهايت 
تنها در مرز 40 درصد ايستاد. اين روند نيز با حذف ارز 
ترجيحي متوقف شد و حتي تورم نقطه به نقطه و ماهانه 
در خ��رداد ماه ركورد زدند تا اين انتظار به وجود بيايد 
كه نرخ تورم ساالنه نيز در ماه هاي پيشرو افزايش يابد. 
با اين وجود مقامات دولتي همچنان بر تحت كنترل 
بودن تورم اصرار دارند و اين بار وزير اقتصاد اعالم كرده 

كه شيطنت هاي رسانه اي در اين مسير وجود دارد.
سيد احسان خاندوزي در جمع خبرنگاران در حاشيه 
نشست هيات دولت با اش��اره به سالگرد شروع به كار 
دولت س��يزدهم اينكه گزارش هاي مربوط به ارزيابي 
عملكرد دولت در رسانه هاي مختلف مطرح و در مورد 
آن بحث شود را طبيعي دانشت و افزود: ما اين فرصت 
را براي مش��اركت صاحب نظ��ران و منتقدان مغتنم 
مي شماريم. وي خاطرنشان كرد: درخواست جدي دارم 
اينكه همه اصحاب رسانه سعي كنند مستند به اعداد 
و ارقام رسمي كشور مطالب را تهيه كنند. متاسفانه از 

داده هاي غلطي گاهي استفاده مي شود كه فايده اي جز 
تخريب اذهان عمومي جامعه ندارد. وي با بيان اينكه 
واقعيتي هست كه برخي از آنها نقاط ضعف است، گفت: 
در فاصله بين ارديبهشت تا تيرماه به لحاظ شاخص هاي 
قيمتي فشار بيش��تري روي مردم بود و شاخص هاي 
تورمي هم اين را نشان مي دهد، اما مسير تحت كنترل 
است و همانطور كه تورم تيرماه كاهش داشت در مرداد 
هم همين كاهش را نسبت به تيرماه شاهد خواهيم بود. 
در بهار ۱40۱ پايه پولي كشور ۶ درصد افزايش يافته 
اس��ت در حالي كه در ۱400، ۹ درصد بود يا دولت در 
بهار امسال با يك پنجم تنخواه بودجه اي سال گذشته 
خودش تمام هزينه هاي مصرفي اش را مديريت كرد 
اينها نشان مي دهد كه اين دست مسيرهاي بلندمدت 
اقتصاد تحت كنترل اس��ت. خان��دوزي گفت: درباره 
چهارماه اخير امسال هم آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
كه توانستيم ۲۲ درصد افزايش صادرات داشته باشيم و 
۱۶ درصد افزايش واردات داشته باشيم و اين افزايش ها 
به لحاظ وزني نيست، بلكه توانستيم صادرات با ارزش 
افزوده بيش��تر را داشته باشيم يا افزايش 40 درصدي 
درآمد ناش��ي از ترانزيت از مصاديقي اس��ت كه نشان 
مي دهد روند كلي در حوزه رونق اقتصادي رو به بهبود 
اس��ت. وزير اقتص��اد و دارايي توجه به فضاس��ازي در 
رس��انه هاي عمومي در موضوع رس��وب كاال در بنادر 
گفت: تالش جدي ص��ورت گرفت كه عقب افتادگي 
كشور در اين بخش جبران شود و بيش از يك ميليون 

و ۲۵0 هزار تن از كاالها با فش��ار جدي دولت و وزارت 
اقتصاد از بنادر ترخيص ش��د و بخش كوچك ديگري 
باقي مانده است. وي خاطرنشان كرد: در نشستي كه 
بنده با رييس كل گمرگ در خدمت رييس قوه قضاييه 
داشتم، بعد از بازديد ايشان از بندر بوشهر، در همان جا 
تاكيد شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار و پنجاه 
كانتينر ترخيصي داشتيم. اما ۳0 كانتيتر مورد بازديد 
رييس قوه قضاييه از مواردي بود كه اساسا به گمرك 
اظهار نشده بود و تازه شناسايي شده بود و در محوطه 
بندري باقي مانده بود. اين رويه اي كه موجب شده اين 
مس��ير كوچك كه ۳0 كانتينر از ۳ هزار كانتيتر اعالم 
نشود هم داريم حل و فصل مي كنيم كه همين مساله را 
هم ديگر شاهد نباشيم. جدا از ميزان واقعي بودن شعارها 
و تاثيرگذاري آنها در ماه هاي آينده، آنچه كه در عمل 
بيشترين اهميت را دارد، فشاري است كه بر معيشت 
مردم وجود داشته و به نظر مي رسد دولت نتوانسته براي 
آن چاره اي پيدا كند. يكي از مهم ترين اقشاري كه تحت 
تاثير اين فشار قرار گرفته اند بازنشسته هايي هستند 
كه با وجود گذشت نيمي از سال، هنوز تكليف حقوق 
آنها مشخص نيست. در آخرين خبر سرپرست وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: هفته آتي نشستي با 
نمايندگان بازنشسته ها خواهيم داشت. محمد هادي 
زاهدي وفا در حاشيه جلسه هيات دولت درباره آخرين 
تصميمات براي حقوق بازنشس��تگان گفت: با تاكيد 
رييس جمهور اختيارات هيات وزيران به وزراي عضو 

هيات امناي تامين اجتماعي تفويض شد، وزراي عضو 
هيات امناي تامين اجتماعي نيز براساس اختياراتي 
كه در چارچوب پايداري منابع و منابع سازمان تامين 
اجتماعي واگذار شده بود نس��بت به مستمري ساير 
سطوح بازنشس��تگان اصالح را پذيرفتند.وي تصريح 
كرد: از آنجايي كه بخشي از اين منابع به صورت تعهدي 
مي باشد الزم است كه به منابع نقدي تبديل شود در اين 
راستا جلساتي را با بازنشستگان داشتيم پيشنهادات 
خوبي ارايه شد و بررس��ي كرديم. هفته آتي نشستي 
با نمايندگان بازنشسته ها خواهيم داشت. همچنين 
در نشست سراس��ري كه هفته آينده برگزار مي شود 
شركت مي كنيم تا نهايي كردن اين اصالح و مستمري 
اجرايي شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: 
تفصيل اين مس��اله را در نشستي كه با خبرنگاران در 
هفته آينده به مناسبت روز خبرنگار خواهيم داشت، 
اعالم مي كنيم. زاهدي وفا در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا هفته آينده نهايي مي ش��ود؟ گف��ت: اين تصميم 
اتخاذ شده اجرايي شدن تصميم احتياج به صحبت و 
جلسه با نمايندگان بازنشسته ها دارد. ان شاء اهلل هفته 
آينده در جلسه با خبرنگاران هم اعالم مي كنيم. دولت  
سيزدهم همچنان در زمينه ارايه شعارهاي اقتصادي 
قدرتمند عمل مي كند اما وقتي كار به بررسي كارنامه 
مي رسد، هنوز نتيجه ملموسي وجود ندارد و بايد ديد 
آيا در نيمه دوم امسال راهي براي برون رفت از مشكالت 
پيدا خواهد شد يا كار به نيمه دوم عمر دولت مي كشد.
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مدافعان حرم
از امنيت كشور دفاع كردند

رييس جمهور با گراميداش��ت ياد س��رداران شهيد 
سليماني و همداني، يادآور شد كه شهداي مدافع حرم 
عالوه بر پاسداري از حريم اهل بيت)ع(، از امنيت و اقتدار 
كش��ور نيز دفاع كردند.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
در جلس��ه روز چهارش��نبه هيات  دولت، قرار گرفتن 
موفقيت آميز ماهواره »خيام« در مدار، دريافت پيام، 
كنترل و مديريت داده به دس��ت متخصصان ايراني را 
افتخار آميز و اقتدار آفرين توصيف و از همه متخصصان 
هوا - فضا و سازمان فضايي قدرداني كرد.رييس جمهور 
با اش��اره به اهميت دانش هوا-فضا به عنوان پيشران 
براي كمك به توس��عه كش��ور در حوزه هاي مختلف 
خاطرنشان كرد: دولت سيزدهم بنا دارد عقب ماندگي ها 
در اين حوزه را جبران كند و در آينده ش��اهد رونمايي 
از دستاوردهاي جديدي در اين زمينه خواهيم بود كه 
كمك شاياني به محيط زيس��ت، اكتشافات معدني، 
مديريت مخاطرات طبيع��ي و پايش مرزها مي كند.

رييسي ضمن گراميداشت روز خبرنگار و قدرداني از 
تالش هاي آنان براي آگاهي بخشي به جامعه، بر اهميت 
جهاد تبيين تاكيد كرد و از همكاران دولت خواست در 
تعاملي سازنده و صميمانه با اصحاب رسانه، اقدامات 
دولت در همه بخش ها را به مردم گزارش دهند و اجازه 
ندهند هيچ گره ذهني در اف��كار عمومي باقي بماند. 
رييس جمهور تاكيد ك��رد: دولت مردمي از همان روز 
اول استقرار، تمام تالش خود را براي حل مشكالت به 
كار گرفته و الزم است اين تالش ها هنرمندانه به اطالع 
مردم برسد، ضمن آنكه اگر وعده يا كاري هم بر زمين 
مانده، بايد داليل آن براي مردم تبيين شود. رييسي 
در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به نامگذاري 
هجدهم مرداد به نام ش��هداي مدافع حرم در تقويم 
رسمي كشور، ياد و خاطره اين شهدا را گرامي داشت 
و تصريح كرد: ش��هداي مدافع حرم، پاسداران حريم 
اسالم هس��تند كه در مظلوميت، جانانه از ارزش ها 
دفاع كردند و به ش��هادت رسيدند.رييس جمهور با 
گراميداشت ياد سرداران شهيد حاج قاسم سليماني 
و حاج حسين همداني گفت: شهداي مدافع حرم 
عالوه بر پاسداري از حريم اهل بيت )ع(، از امنيت و 
اقتدار كشور نيز دفاع كردند و همه كساني كه دلسوز 

ايران و اسالم اند، قدردان اين مجاهدت ها هستند.

مذاكرات وين معطل چيست؟
يك كارش��ناس مس��ائل بين الملل گف��ت: وجود 
اراده سياس��ي در غرب و امريكا براي پايان دادن به 
موضوعات پادماني ميان اي��ران و آژانس مهم ترين 
عنصر است، اگر اين اراده وجود داشته باشد به راحتي 
مي توانن��د بپذيرند آژانس ديگ��ر وارد اين مقوالت 
نشود.صباح زنگنه با اشاره به مذاكرات وين و برخي 
اظهارنظرها مبني بر اينكه متن توافق نهايي ش��ده 
است و در عين حال نگاه ايران كه معتقد است هنوز 
متن نهايي نش��ده گفت: ظاهرا گفته شده است كه 
نمايندگان كشورها به پايتخت هايشان برگشتند تا 
مشورت كنند و بعد از بازگشت و دريافت پاسخ بايد 
برگردند به وين و پاسخ را بدهند.وي درباره اختالف 
نظر ايران با كشورهاي اروپايي و امريكا بر سر اينكه 
موضوعات پادماني ميان ايران و آژانس مس��تقل از 
برجام است و نبايد در مذاكرات وين گنجانده شود؟ 
گفت: البته موضوع بس��ته ش��دن پرونده سواالت 
پادماني در آژانس قبال هم س��ابقه داش��ته اس��ت. 
همين كشورهاي ۱+۵ در آن زمان توافق ۲0۱۵ در 
تصميم گيري براي مختومه شدن پرونده پي ام دي، 
نقش داشتند و آن را به عنوان اقدام مهم تلقي كردند 
كه مبتني بر دو اصل بود؛ يكي اينكه بررسي هاي فني 
آژانس مشخص كرده است كه پي ام دي موضوعيت 
ندارد و دوم اينكه كشورها مايل بودند به تصميم گيري 
سياسي برجام نتيجه بخشند و اين دو پايه اصلي بود 
كه پرونده مطالعات ادعايي را در آژانس بس��ت.اين 
كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: در حال حاضر 
گزارش هاي آژانس و بيانيه هايي كه مديركل منتشر 
كرده اس��ت، ظاهرا از بحث هاي فن��ي عبور كرده و 
نوعي تحريك سياسي يا موضع گيري سياسي تلقي 
مي شود، چون س��خنانش مبهم و كلي و سرشار از 
تشكيك و ايجاد ترديد است. با اين موضع گيري ها 
طبعا اگر كار به نهايت هم برسد با يك بيانيه و سخن 
مديركل مي تواند ايجاد ترديد كند و ۱+4 يا ۱+۵ را 
وارد مقوله جديدي از مناقشه با ايران كند. از اين رو 
به نظر مي آيد وجود اراده سياسي براي پايان دادن به 
اين موضوعات مهم ترين عنصر است و اگر اين اراده 
وجود داشته باشد به راحتي مي توانند بپذيرند آژانس 
ديگر وارد اين مقوالت نشود.وي گفت: طبق معاهده 
ان پي تي و مقررات آژانس ايران كامال به تعهداتش 
وفادار بوده و عم��ل كرده و اجازه بازرس��ي و نصب 
دوربين را داده است و بخش هاي اضافه بر تعهدات 
قانوني ايران به صورت داوطلبانه هم پذيرفته است و 
دوربين هاي اضافي را قبول كرده است.معتقدم نياز 
به يك اراده سياسي در كشورهاي مقابل بايد ايجاد 
شود.زنگنه درباره پيشرفت در مذاكرات در اين دور و 
داليل آن اظهار كرد: اوال شرايط منطقه اروپا و عموما 
كش��ورهاي غربي در برابر موضوع اوكراين و بحران 
انرژي و م��واد غذايي كه در كل جهان روي مي دهد 
مهم است كه به دنبالش بحران بانك ها و امور مالي 
در دنيا را ايجاد كرده است و به طور كلي چند بحران 
بزرگ در برابر غرب است و يكي از تحليل هايشان اين 
است كه ايران را با همين مختصر پذيرش شرايطش 
متعهد ب��ه انجام برجام كنند. در اي��ن صورت ايران 
مي تواند در گشايش بازارهاي انرژي منطقه و جهان 
نقش مثبتي ايفا كن��د. احتمال ديگر براي پذيرش 
پيشنهادهاي ايران اين است كه تحليل هاي بدبينانه 
برخي مراكز تصميم گيري بر اين اس��ت كه ممكن 
است ايران از آستانه هسته اي عبور كرده باشد و در 
اين صورت وضع منطقه به شدت دگرگون مي شود. 
در بين اي��ن دو عامل معتقدم نياز غرب به انرژي 
عامل مهم تري در پيشرفت مذاكرات وين است.

 رشد 69 درصدي ماليات
نقل وانتقال خودرو

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور از رشد قابل توجه 
وصولي ماليات نقل و انتقال خودرو پ��س از راه اندازي 
سامانه هوشمند ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد و 
گفت: وصولي ماليات نقل و انتقال خودرو در چهار ماهه 
امسال نسبت به چهار ماهه س��ال گذشته، ۶۹ درصد 
رشد داشته است.به گزارش سازمان امور مالياتي، داود 
منظور - رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان 
اينكه پس از راه  اندازي سامانه ماليات نقل و انتقال خودرو 
در اوايل سال جاري، فرارهاي مالياتي اين بخش به شدت 
كاهش يافته و ش��اهد رش��د ماليات ها در اين بخش 
هستيم، گفت: وصولي چهار ماهه امسال ماليات نقل و 
انتقال خودرو از وصولي سال ۱400 در اين بخش بيشتر 
بوده و همچنين رشد ۶۹ درصدي نسبت به وصولي چهار 
ماهه سال گذشته را نشان مي دهد.منظور افزود: وصولي 
ماليات نقل و انتقال خودرو در سال ۱400 حدود ۱۶ هزار 
ميليارد ريال بوده كه پس از راه اندازي سامانه ماليات نقل 
و انتقال خودرو، طي چهار ماهه امسال، حدود ۱۸ هزار 
و ۶00 ميليارد ريال مالي��ات از نقل و انتقاالت خودرو 
در كشور وصول شده كه اين امر نشان مي دهد اجراي 
اين طرح با توجه ب��ه اينكه تغيير چنداني در وضعيت 
بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به ميزان قابل 
توجهي در كاهش فرارهاي مالياتي در اين بخش موثر 
بوده است.رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، كاهش 
هزينه هاي شهروندان، جلوگيري از اتالف وقت و انرژي 
مردم و تعادل در بازار خودرو را از ديگر مزيت هاي مهم 
ايجاد سامانه هوش��مند ماليات بر نقل و انتقال خودرو 
برش��مرد.وي با بيان اينكه هم اكنون پرداخت ماليات 
نقل و انتقال خودرو پيش از انجام فرآيند تعويض پالك 
انجام مي شود، افزود: ماليات نقل و انتقال خودرو از هفتم 
فروردين سال جاري به صورت آنالين دريافت مي شود و 
بر همين اساس يك درصد از ارزش خودروهاي داخلي و 
دو درصد خودروهاي وارداتي تحت عنوان ماليات دريافت 
مي ش��ود و افرادي كه مي خواهند براي تعويض پالك 
نوبت بگيرند، بايد به سامانه نوبت دهي مراجعه كنند.

منظور با تاكيد بر اينكه سامانه ماليات بر نقل و انتقال 
خودرو در اجراي ماده ۳0 قانون ماليات بر ارزش افزوده 
صورت گرفته است، گفت: شهروندان محترم مي توانند 
به صورت هوشمند و بدون مراجعه به بانك ها به صورت 
آنالين ماليات نقل و انتقال خودرو را از طريق سامانه هاي 
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پرداخت كنند. امكان اس��تعالم بده��ي ماليات نقل و 
انتقال خودرو و پرداخت آن قبل از دريافت نوبت نقل و 
انتقال، با مراجعه به  سامانه ماليات بر نقل و انتقال خودرو 

)cartransfer.tax.gov.ir( امكان پذير است.

افزايش قيمت در توليد برق
قيمت فروش محصوالت نيروگاه ها در بهار امسال نسبت 
به سال گذشته با افزايش ۸.4 درصدي همراه شده است.

مركز آم��ار ايران در تازه ترين گزارش خود به بررس��ي 
آخرين تغييرات قيمت��ي در حوزه توليد برق پرداخته 
اس��ت. بر اين اس��اس در بهار ۱40۱، شاخص قيمت 
توليدكننده بخش برق ۱۸۸.۳ است كه نسبت به فصل 
قبل )تورم فصلي( 0.۸ درصد كاهش و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۸.4 درصد افزايش 
دارد. همچنين تورم ساالنه ۱۳.۸ درصد اعالم شده است.

در دوره مورد بررسي، ميزان تغييرات قيمت توليدكننده 
كل بخش برق نس��بت به فصل قبل 0.۸- است كه در 
مقايس��ه با همين اطالعات در فصل قب��ل ۲.۹ واحد 
درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت 
دريافتي توسط نيروگاه هاي برق به ازاي فروش محصول 
به شركت هاي توزيع برق، نسبت به زمستان پارسال، ٠.٨ 
درصد كاهش دارد. در همين راستا درصد تورم فصلي 
بخش توليد برق، براي ساعات مختلف اوج بار، ميان بار 
و كم بار به ترتيب 0.۸-، ۲.۹- و ۳.۶ درصد بوده است.بر 
اساس اين گزارش، در بهار ۱40۱ نرخ تورم توليدكننده 
بخش برق، نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته، ۸.4 
درصد بوده كه در مقايسه با همين اطالعات در زمستان 
سال قبل، ۲.۲ درصد كاهش دارد. همچنين تورم نقطه 
به نقطه، براي ساعات اوج بار ۱۲.۷ درصد، ميان بار ۱0.۷ 
درصد و كم بار ۱.4 درصد است. همچنين تورم ساالنه در 
بخش توليد برق، ۱۳.۸ درصد اعالم شده كه در مقايسه 
با زمستان سال گذشته، ۵.۶ درصد كاهش داشته است، 
بنابراين تورم ساالنه براي ساعات مختلف اوج بار ۱۸.۱ 

درصد، ميان بار ۱۶.۲ درصد و كم بار ۶.۶ درصد است.

احتمال كسر از حقوق 
بازنشسته ها؟

رييس اتحاديه پيشكس��وتان جامع��ه كارگري تاكيد 
كرد: هرچند ما ش��ايعاتي مبني ب��ر اينكه مي خواهند 
۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت را ندهند و فقط ۳۸ درصد 
را بدهند اما بايد دولت بداند ما يك ريال كمتر از قانون 
را نخواهيم پذيرفت.وي با بي��ان اينكه به همين دليل 
دعوتي به عمل آمد تا در جلس��ه اي ما و اعضاي كانون 
بازنشس��تگان با سرپرس��ت وزارت كار و مديرعامالن 
صندوق ها برگزار شود، اظهار داشت: در آن جلسه قرار 
ش��د تا درباره برون رفت از بحران فعلي صحبت شود و 
قرار شد سرپرست وزارت كار دو هفته قبل در روز شنبه 
در صداوسيما افزايش ۳۸ درصدي حقوق بازنشستگان 
را اعالم كند اما متاسفانه ديديم كه دولت به وعده خود 
در جلسه عمل نكرد و گويا اراده اي جز وقت كشي وجود 
ندارد.اين فعال كارگري با بيان اينكه شكافي در گفتمان 
و اظهارات مقامات دولت وجود دارد كه باعث شده تا به 
شايعات مقامات و وكالي مجلس دلخوش بمانيم، تصريح 
كرد: دغدغه و نگراني ما نبود گزارش ش��فاف از س��وي 
وزارت كار است. در اين ميان موضع صريح مديرعامل 
س��ازمان تامين اجتماع��ي و خود ما فع��االن حقوق 
بازنشستگان نيز الزم اس��ت.صادقي ادامه داد: ما دچار 
يك دلهره و نگراني در دل بازنشستگان مشمول ماده ۹۶ 
قانون تامين اجتماعي هستيم. ما انتظار داريم نمايندگان 

مجلس نيز مطالبه محورتر و رساتر صحبت كنند.

ادعايجديدوزيراقتصاددرميانهگرانيها

رييسقوهقضاييه:

كدام تورم تحت كنترل است؟

ارفاق درباره محكوم مخل امنيت مردم، ظلم به ديگران است
رييس قوه قضايي��ه در ادامه ضمن تقدي��ر از زحمات و 
خدمات قضات و كاركنان دادگستري و دادسراي دماوند، 
با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراكز مختلف 
قضاي��ي، خطاب به قضات و كاركن��ان اين واحد قضايي 
گفت: من از سختي و دشواري كار شما و جهات مختلف 
رسيدگي به پرونده هاي كثير و متنوع با طرفيني كه خود 
را ذي حق مي انگارند، آگاه و مطلع هستم و براي رفع مسائل 
و مشكالت ش��ما در حوزه هاي مختلف از جمله مسائل 
معيش��تي، ارتقاي وضعيت نيروي انساني و تجهيزات و 
فضاي فيزيكي و جهات ديگر، در تالش مستمر هستم.  
ريي��س قوه قضاييه، يكي از علل اصل��ي ازدياد پرونده ها 
در دادگس��تري و دادس��راي دماوند را مقوله اراضي اين 
شهرس��تان و نواحي اطراف آن و اختالفات پيرامون آنها 
دانست و بيان داشت: از يك سو هنوز حدنگاري زمين هاي 
دماوند به طور كامل انجام نشده و از سويي ديگر بسياري 
از اراضي اين شهرستان و نواحي اطراف آن با اسناد عادي 
خريد و فروش ش��ده اند و ممكن است در اين فرآيند، به 
عمد يا س��هو، حدود و ثغور كم و زياد شده باشد. رييس 
قوه قضاييه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابير ويژه 
براي رسيدگي به حجم باالي پرونده ها در دادگستري و 
دادسراي دماوند، خطاب به رييس كل دادگستري استان 
تهران گفت: رس��يدگي به اين حجم باالي پرونده ها در 
دادگستري و دادس��راي دماوند، نياز به يك اقدام ويژه و 
فوق العاده دارد و صرفًا با يك كار عادي اداري، رس��يدگي 
به پروندهاي مردم و تسريع در استيفاي حق آنها، محقق 
نمي شود. محس��ني اژه اي در همين راستا به رييس كل 
دادگستري استان تهران پيشنهاد كرد كه براي تسريع 
در رس��يدگي به حجم باالي پرونده ها در دادگستري و 
دادسراي دماوند، مي تواند نسبت به جذب نيروي كمكي به 
صورت موقت اقدام كند. رييس قوه قضاييه با اشاره به تجربه 
خود در مديريت و مسووليت بخش هاي مختلف قضايي 
و اهميت كوتاه كردن فرآيندها و حذف امور و تشريفات 
زائد و زمانبر جهت تسريع و انضباط  بخشي به رسيدگي ها، 
خطاب رييس كل دادگس��تري استان تهران دستور داد 
فردي را مسوول بررسي فرآيندهاي كاري در پرونده هاي 
حقوقي و كيفري كند تا درصورت امكان نسبت به كوتاه 
كردن اين فرآيندها جهت تس��ريع در رسيدگي ها اقدام 
شود. وي همچنين بيان داشت: رييس كل دادگستري 
استان تهران و مسووالن دادگستري و دادسراي دماوند، 
پيشنهادهاي خود براي اصالح و ارتقاي چارت اداري اين 

واحد قضايي را ارايه و رونوش��تي از آن را براي من ارسال 
كنند تا دستورات مقتضي را در اين راستا صادر كنم. رييس 
قوه قضاييه همچنين درخصوص ساماندهي بخش بايگاني 
دادگستري و دادسراي دماوند نيز دستوراتي را صادر كرد.

رييس قوه قضاييه به مس��ووالن دادگستري و دادسراي 
دماوند نيز توصيه كرد براي پيش��گيري از حادث شدن 
اختالفات ملكي و ارضي و جلوگيري از افزايش پرونده هاي 
حقوقي و كيفري حوزه زمين در شهرستان دماوند، نسبت 
به توجيه صاحبان بنگاه هاي امالك و همچنين انذار دالالن 
و سودجويان، اقدامات مقتضي را ترتيب دهند.  رييس قوه 
قضاييه در بخش پاياني سخنانش، توصيه ها و دستوراتي 
را درخصوص اعمال تأسيسات ارفاقي در قبال محكومان 
مطرح كرد و گفت: نبايد در حوزه اعمال ارفاقات قانوني در 
قبال محكومان، افراط و تفريط صورت گيرد؛ اين گزاره بدان 
معناست كه اعطاي آزادي مشروط يا ساير ارفاقات قانوني 
نظيرمرخصي هاي پايان حبس، قرار گرفتن در فهرست 
عفو مشروط، تعليق و نظام نيمه آزادي تحت نظارت سامانه 
الكترونيكي و غيره در قبال محكوم، منوط به متنبه شدن 
او و كسب اطمينان نسبت به عدم ارتكاب مجدد جرم از 
ناحيه اوست. رييس قوه قضاييه در همين راستا، تصريح 
كرد: محكومي كه مخل امنيت رواني مردم است نبايد مورد 
ارفاق قرار گيرد؛ چ��را كه ارفاق در قابل او ظلم به ديگران 
است؛ محكوميني كه حضورشان در جامعه مضر نيست، 

حتماً بايد وفق مقررات از ارفاقات قانوني بهره مند شوند اما 
اين ارفاقات نبايد شامل محكوماني شود كه بودن شان در 
جامعه براي مردم مضر است.وي افزود: اكنون در برخي 
موارد در اين زمينه شاهد افراط و تفريط هستيم؛ از يك 
سو درس��ت است كه تاكيد داريم بايد جمعيت كيفري 
زندان ها كاهش يابد و از مجازات هاي جايگزين حبس 
استفاده شود اما اين قبيل تأسيسات ارفاقي بايد شامل 
محكوماني شود كه حضورش��ان در جامعه براي مردم 
مضر و آسيب زا نيست؛ برخي مدعي اند چون يك سوم 
مجازات را س��پري كرده اند بايد شامل ارفاقات قانوني و 
آزادي مشروط شوند؛ اين افراد توجه ندارند كه گذراندن 
يك سوم از مجازات حبس، تنها يك شرط اعطاي آزادي 
مشروط است و ش��روط ديگري نيز در اين زمينه وجود 
دارد كه يكي از مهم ترين آنها، تنّبه فرد محكوم و حصول 
اطمينان از عدم ارتكاب جرم از ناحيه وي است. همچنين 
علي القاصي رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره 
به برنامه هاي اين دادگستري در راستاي كاهش اطاله 
دادرسي در مجتمع هاي قضايي استان تهران اظهار كرد: 
مقرر ش��ده تا پايان سال جاري حداقل ۵0 درصد از آمار 

موجودي پرونده ها در سطح استان تهران كاهش يابد.
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه تغيير 
كاربري هاي غيرمجاز و ساخت وسازهاي بدون مجوز، از 
عوامل اصلي باال بودن آمار پرونده هاي كيفري و حقوقي 

شهرستان دماوند محسوب مي شوند گفت: با اين وجود، 
بيشترين رفع تصرف در استان تهران نيز طي مدت اخير 
در شهرستان دماوند صورت گرفته است. رضايي رييس 
دادگس��تري دماوند هم طي س��خناني با بيان اينكه ۸۵ 
درصد از اراضي اين شهرستان جزو اراضي ملي محسوب 
مي شود، گفت: طي چند سال اخير، تجاوز به اراضي ملي 
و تعدي به اراضي زراعي شهرستان دماوند به ميزان قابل 
توجهي افزايش يافته است. تقي زاده دادستان دماوند نيز 
در س��خناني، عدم تعيين حدود اراضي روستايي را يكي 
از عوامل باال بودن آمار پرونده هاي قضايي در شهرستان 
دماوند دانس��ت و گفت: الزم اس��ت كه در زمينه صدور 
اس��ناد حد نگاري براي اراضي شهرستان دماوند اهتمام 
ويژه اي صورت بگيرد. رييس قوه قضاييه در جريان بازديد 
از بخش هاي مختلف دادگس��تري و دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان دماوند، با تعدادي از مردم و مراجعان به 
صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفت وگو پرداخت 
و ضمن استماع مسائل و مشكالت آنها، دستورات مقتضي 
را براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده هاي آنها صادر 
ك��رد. در اين ميان، يك بانوي تظلم خ��واه كه داراي يك 
پرونده ملكي بود به رييس قوه قضاييه مراجعه كرد و رييس 
قوه قضاييه ضمن استماع دقيق سخنان اين شهروند و طرح 
سواالتي از او در باب جزييات پرونده اش، شخصًا موضوع 
را در شعبه مربوطه پيگيري كرد و دستورات مقتضي را در 
راستاي رسيدگي سريع و قانوني به پرونده مزبور صادر كرد. 
گفت وگوي صميمي با كاركنان دادگستري و دادسراي 
عمومي و انقالب شهرس��تان دماوند و پرس وجو در باب 
وضعيت معيشتي و دريافتي هاي آنان نيز بخشي از بازديد 
امروز رييس قوه قضاييه بود؛ رييس قوه قضاييه در خالل 
اين گفت وگوها به طور ويژه از زحمات و خدمات بي شائبه 
و مجاهدانه كاركنان دادگستري و دادسراي دماوند، تقدير 
به عمل آورد.  محس��ني اژه اي در جريان اين بازديد، طي 
سخناني در جمع مسووالن، قضات و كاركنان دادگستري 
و دادس��راي عمومي و انقالب شهرستان دماوند، ضمن 
تسليت سالروز شهادت حضرت امام زين العابدين)ع( و ايام 
حزن انگيز شهادت حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( اظهار 
كرد: امام حسين)ع( براي احياي ارزش هاي الهي و اسالمي 
قيام كردند و خون مطهر خود را نثار كردند لذا برماست كه 
از اين ارزش ها پاس��داري كنيم و در اين راه، سختي ها را 
متحمل ش��ويم و بدانيم كه امروز خدمت به نظام و مردم 

يك عبادت و پاسداشت خون مطهر سيدالشهدا است.



 رييس كل بانك مركزي گفت: آرامش خوبي در بازار ارز 
حاكم است و در چهار ماه اول امسال حدود ۱۴ميليارد 
دالر تأمين ارز داشتيم كه نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال گذش��ته حدود ۸۰درصد رشد داشتيم. علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه 
)چهارشنبه ۱9 مرداد ۱۴۰۱( هيات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: درباره وام ازدواج به بانك ها اعالم شده 
است از زماني كه مدارك متقاضي كامل باشد، نهايتًا تا 
ده روز بايد وام واريز شود و اگر بانكي اين اقدام را انجام 
نمي دهد، بايد به بانك مركزي اعالم ش��ود تا برخورد 
كنيم. وي همچنين درب��اره آخرين وضعيت بازار ارز 
عنوان كرد: آرامش خوبي در بازار ارز حاكم است و در 
چهار ماه اول امسال حدود ۱۴ ميليارد دالر تأمين ارز 
داشتيم كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 
حدود ۸۰ درصد رشد داشتيم. از زماني كه نماد روبل و 
ريال در بازار توافقي تعريف شد، از همان روز تا حدود 
روزانه 2 ميليون روبل در اين بازار معامله شده است 
و اين ميزان افزايش خواهد يافت و اين شروع خوبي 
بود كه به مرور صادركنندگان وارد اين بازار مي شوند. 
استفاده از ارزهاي ديگر هم در حال بررسي است.يكي 
از موضوعات در دست بررسي، تأمين ارز اربعين است 
كه هنوز جمع بندي نش��ده اس��ت و روي مساله كار 
مي كنيم تا امس��ال زوار اربعين از ارز دينار استفاده 

كنند و در زمان خود اطالع رساني خواهد شد.

    نرخ ها در بازار 
به دنبال كاهش ن��رخ توافقي دالر در صرافي ها به زير 
3۰ هزار تومان، بازار ارز روز چهارشنبه روند كاهشي به 
خود گرفت و دالر در بازار آزاد به 3۱۱3۰ تومان رسيد. 
نرخ هر اونس طال نيز به ۱79۴ دالر رسيد و به دنبال 
كاهش قيمت دالر، سكه همچنان ۱۴ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان معامله مي شود.  معامالت توافقي دالر در 
س��اعات پاياني معامالت در بازار ارز )چهارشنبه ، ۱9 
مردادماه( از كانال 3۰ هزار تومان عقبگرد كرد.در آغاز 
به كار فعاليت ب��ازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت 3۰ 
هزار و 2۱۰ تومان و با حجم 3۰ هزار معامله شد.اما عصر 
در شرايطي كه تنها دو ساعت تا پايان معامالت باقي 
مانده، قيمت دالر از كانال 3۰ هزار تومان عقبگرد كرد 

و با نرخ 29 هزار و 9۸۰ تومان معامله شد.

    ثبيت قيمت يورو در كانال ۲۸ هزار تومان 
در صرافي هاي بانكي 

هر يورو )چهارش��نبه، ۱9 مردادماه( در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته، 2۸ هزار 
و 9۴۰ تومان معامله ش��د.هر دالر نيز در صرافي هاي 
بانكي با 2۴ تومان افزايش نس��بت به روز گذشته، با 
قيمت 27 هزار و 997 تومان به فروش رسيد. قيمت 
خريد هر دالر توس��ط صرافي هاي بانك��ي 27 هزار و 
7۱۸ تومان و نرخ خريد هر ي��ورو نيز 2۸ هزار و ۶۵2 
تومان اعالم شد. عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۸ هزار و ۴۶9 تومان و نرخ فروش آن 2۸ 
هزار و 727 تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد 

يورو در اين بازار 29 ه��زار و ۱۱۵ تومان و نرخ فروش 
آن نيز 29 هزار و 3۸۰ تومان اعالم ش��د.همچنين در 
سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 32۰ تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۶ هزار و 
7۱3 تومان معامله شد. معامالت توافقي دالر در روز 
كاري گذشته معامالتي )سه شنبه، ۱۸ مردادماه( كار 
خود را با 3۰ هزار و 2۰۰ تومان شروع و با نرخ 3۰ هزار و 
2۵۰ تومان به پايان رساند. حجم معامالت دالر توافقي 

در پايان اين روز 2 هزار و ۵۰۰ بود.

    قيمت سكه همچنان بدون تغيير ماند
قيمت سكه طرح جديد )چهارشنبه، ۱9 مردادماه( 
بدون كاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم سكه هش��ت ميليون تومان، ربع سكه 
پنج ميليون و ۵۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي سه  
ميليون و ۵۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و 3۶۰ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال پنج ميليون و ۸9۵ هزار تومان شد.قيمت اونس 
جهاني ط��ال در بازارهاي جهاني با 2 دالر افزايش به 

يك هزار و 79۰ دالر و 9۵ سنت رسيد.

    سقوط طال در بحبوحه اعالم تورم امريكا
قيمت طال چهارش��نبه براي رش��د خود با مشكل 
مواجه ش��د، زيرا س��رمايه گذاران از انجام ش��رط 

بندي هاي بزرگ در آستانه انتشار آمارهاي تورمي 
اياالت متحده كه انتظار مي رود بر س��رعت افزايش 
نرخ فدرال رزرو تأثير بگذارد، اجتناب كردند. بهاي 
هر اونس طال در س��اعت ۶ و ۵۵ دقيقه صبح با ۰.۴ 
درصد افزايش به ۱79۴ دالر و 3۰ س��نت رسيد و 
قيمت طال در بازار معامالت آتي امريكا نيز با ۰.۰2 

درصد افزايش به ۱79۵ دالر و 3۰ سنت رسيد.
تحليلگران در نظرس��نجي رويترز انتظار دارند تورم 
س��االنه اياالت متحده از 9.۱ درص��د در ژوئن به ۸.7 
درصد در ماه ج��والي كاهش ياب��د و انتظار مي رود 
تورم اصلي ماهانه ۰.۵ درصد باشد. فدرال رزرو در ماه 
ژوئ��ن و جوالي هر كدام 7۵ واحد نرخ بهره را افزايش 
داد تا ت��ورم فزاينده را مهار كند. اگر چه طال به عنوان 
پوششي در برابر تورم تلقي مي شود، اما نرخ هاي بهره 
باالتر اياالت متحده جذابيت شمش هاي غير بازده را 
كاهش مي دهد. شاخص دالر در برابر رقباي خود ثابت 
ماند و باعث شد طال براي ديگر دارندگان ارز جذابيت 
 كمتري داشته باشد. بازدهي اوراق بهادار خزانه داري
 ۱۰ ساله اياالت متحده به 2.7۸ درصد افزايش يافت و 
هزينه فرصت نگهداري طالي بدون بهره را افزايش داد.

    كاهش قيمت دالر، بازار طال و سكه 
را نزولي كرد

محمد كشتي آراي كارشناس بازار طال و سكه با اشاره 
به نوس��انات چند دالري طال در ب��ازار جهاني اظهار 
داشت: اين هفته قيمت اونس جهاني طال سير صعودي 
داشته و در حال حاضر هم قيمت هر اونس طال ۱79۰ 

دالر اس��ت. قيمت هر اونس نقره نيز به 2۰ دالر و ۴۸ 
سنت و قيمت هر اونس پالتين نيز به 93۸ دالر رسيده 
است. در معامالت، هر قطعه سكه تمام طرح قديم به 
رقم ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رس��يد. قيمت هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱۴ ميليون 
و 7۵۰ هزار تومان تعيين ش��د كه نسبت به روز قبل، 
ارزان تر شده است. وي افزود: شاهد تداوم روند كاهشي 
قيمت دالر در بازار ارز بوديم. كشتي آراي در ادامه در 
خصوص قيمت ها اظهار داشت: در بازار )چهارشنبه ۱9 
مردادماه ۱۴۰۱( هر قطعه سكه تمام طرح قديم به رقم 
۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱۴ ميليون و 7۵۰ 
هزار تومان تعيين شد كه نسبت به روز قبل، ارزان تر 
شده است. نيم س��كه به رقم ۸ ميليون و ۱7۰ هزار 
تومان معامله شد. ربع سكه نيز به ۵ ميليون و ۱۵۰ 
هزار تومان رسيد. سكه يك گرمي بانك مركزي نيز 
3 ميليون و 9۰ هزار تومان دادوستد شد. همچنين 
قيمت هر مثقال طالي آب ش��ده نيز به ۵ ميليون 
و ۸۸۰ هزار تومان رسيده است. هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و 3۵7 هزار تومان رسيد. بر اين 
اساس هر گرم طالي 2۰ عيار نيز يك ميليون و ۵۰7 
هزار تومان تعيين شد. هر گرم طالي 2۱ عيار، يك 
ميليون و ۵۸3 هزار تومان و هر گرم طالي 22 عيار 
نيز يك ميليون و ۶۵9 ه��زار تومان قيمت گذاري 
شد. هر گرم طالي 2۴ عيار نيز به يك ميليون و ۸۱۰ 
هزار تومان رس��يد. وي در پايان يادآور شد در حال 

حاضر حباب سكه در حال كاهش است.

يادداشت

اخبار
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شوراي پول و اعتبار براي سود 
بانكي هنوز تصميمي نگرفته است

درحالي كه صحبت هايي مبني بر افزايش چراغ خاموش 
سود سپرده در برخي بانك ها مطرح مي شود، رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد كه شوراي پول و اعتبار در اين 
زمينه، هنوز تصميمي نگرفته است. در روزهاي اخير 
صحبت هايي مبني بر افزايش س��ود سپرده در برخي 
بانك ها مطرح شد، به گونه اي كه تعدادي از بانك هاي 
دولتي اقدام ب��ه افزايش اين نرخ و پرداخت س��ود 2۰ 
درصدي به س��پرده هاي بانكي كرده اند. اين در حالي 
است كه براساس آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ 
سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
بين ۱۰ تا ۱۸ درصد تعيين شده و بانك مركزي نيز در 
بخشنامه هاي خود بر رعايت اين نرخ تاكيد كرده است. 
همچنين، نرخ هاي باالتر از نرخ هاي مصوب شوراي پول 
و اعتبار جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محس��وب 
نمي شوند و سازمان امور مالياتي مطابق گزارش سازمان 
حسابرسي موظف به انجام اقدام مورد نظر در اين زمينه 
است. با اين اوصاف، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين 
اظهارات خود اعالم كرده كه شوراي پول و اعتبار هنوز 
به جمع بندي خاصي براي افزايش سود سپرده نرسيده 
و به محض جمع بندي موضوع، اطالع رساني الزم در اين 
باره انجام مي شود. صالح آبادي همچنين با اشاره به اصالح 
سود بانكي در كشورهاي اروپايي، امريكا و روسيه تحت 
تاثير تورم جهاني، گفته كه ايران نيز بايد در اين خصوص 
تصميم گيري كند. عالوه بر اين، عليرضا قيطاسي - 
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي نيز به ايسنا 
اعالم كرد كه با توجه ب��ه وضعيت حال حاضر تورم 

بايد تجديد نظري در سودهاي بانكي صورت بگيرد.

آخرين وضعيت پرداخت وام 
فرزندآوري، ازدواج و وديعه مسكن

پرداخت ۵۸۴ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوري توسط 
بانك ها/ رش��د ۵۱ درصدي پرداخت وديعه مس��كن 
بانك مرك��زي از پرداخت ۵۸۴ هزار فقره تس��هيالت 
ازدواج و فرزندآوري به مي��زان ۵۶۶ هزار ميليارد ريال 
به متقاضيان توس��ط نظام بانكي كشور از ابتداي سال 
تا امروز خبر داد و اعالم ك��رد: نظام بانكي در يك ماه و 
نيم گذش��ته ۱3 هزار ميليارد ريال وام وديعه مسكن 
پرداخت كرده است. در تاريخ ۶ تيرماه امسال و با ابالغ 
شيوه نامه مربوط به بانك هاي عامل، تاكنون ۱3 هزار 
ميليارد ريال به 22 هزار و ۶۰۰ نفر تس��هيالت وديعه 
مسكن پرداخت شده است كه اين ميزان نشان دهنده 
رشد ۵۱ درصدي نسبت به ۱۰ مردادماه امسال است؛ 
همچنين تاكنون با معرفي وزارت راه و شهرسازي براي 
۴7 هزار نفر به منظور دريافت تسهيالت وديعه مسكن 
در بانك هاي عامل پرونده تش��كيل ش��ده است. براي 
 حماي��ت از جواني جمعيت، از زمان ابالغ ش��يوه نامه 
مربوطه )3۱ فروردين ماه امس��ال( تاكن��ون به 2۴۱ 
هزار نفر از متقاضيان به مي��زان 9۶ هزار ميليارد ريال 
وام قرض الحس��نه فرزندآوري پرداخت ش��ده است؛ 
ضمن آنكه در همين راستا و به منظور تسهيل تامين 
هزينه هاي ازدواج جوانان از ابتداي س��ال تاكنون به 
3۴3 هزار نفر به مبلغ ۴7۰ هزار ميليارد ريال تسهيالت 

قرض الحسنه ازدواج به متقاضيان اعطا شده است.

آخرين وضعيت طرح اصالح 
قانون بانك مركزي

رحيم زارع| عضو كميسيون برنامه و بودجه| 
در طرح اصالح قانون بانك مركزي ساختار جديد و 
تخصصي تري تحت عنوان هيات عالي بانك مركزي 
جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است.اين طرح 
در نوبت رسيدگي در صحن و به عنوان دستور چاپي 
و آماده بررس��ي است. در طرح مذكور اقتدار بانك 
مركزي به صورت كامل لحاظ شده است، در طرح 
ياد شده ساختار جديد و تخصصي تري تحت عنوان 
هيات عالي بانك مركزي جايگزين شوراي پول و 
اعتبار شده كه ارتباط نيمه مستقلي نيز با دولت دارد 
به اين جهت كه افراد آن را رييس جمهور انتخاب 
مي كند، اما دوره  چرخش افراد به شكلي نيست كه 
در يك زمان همه آنها تغيير كنند كه به اين سبب 
كامال مي توانند يك رفتار و خط مش��ي مبتني بر 
تصميم گيري علمي و منطقي داش��ته باشند كه 
به محض اينكه در صحن مصوب ش��ود جايگزين 
بخشي از قانون پولي بانكي كشور كه در دهه پنجاه 
مصوب شده اس��ت خواهد بود. با تغيير و تحوالت 
ص��ورت گرفته در حوزه پولي و مالي كش��ور الزم 
بود كه قانون نيز تغيير كرده تا بتواند پاس��خگوي 
نياز ه��اي روز باش��د. در موضوع اس��تقالل بانك 
مركزي اختالف نظر هايي مطرح بود، خوشبختانه 
اقتدار بانك مركزي و رعايت كامل آن مورد اتفاق 
نظر نمايندگان بوده از اين رو در طرح مذكور لحاظ 
شده اس��ت. طرح بانكداري اسالمي نيز همچون 
طرح اصالح قانون بانك مركزي در نوبت رسيدگي 
در صحن بوده و به زودي تعيين تكليف خواهد شد.

خبر

كالهبردار ۹هزار ميليارد توماني 
ارز ديجيتال به دام افتاد

رييس پليس فتاي فراجا از كش��ف كالهبرداري 
9هزار و 23۰ ميلي��ارد توماني خبر داد و گفت: در 
اين خصوص ۶ نفر كه به متهم اصلي در امر خريد 
و فروش امالك كمك مي كردند، دستگير و روانه 
زندان شدند. سردار وحيد مجيد، رييس پليس فتاي 
فراجا اظهار كرد: برابر رصدهاي صورت گرفته در 
فضاي مجازي و اخبار واصله مبني بر اينكه شخصي 
ناش��ناس اقدام به خريد و ف��روش كالن امالك و 
زمين هاي شهري با ارز ديجيتال در سطح كشور و 
همچنين استان زنجان مي كند، موضوع بالفاصله 
در دستور كار فني سايبري كارشناسان پليس فتاي 
زنجان قرار گرفت. اين مقام ارش��د سايبري ادامه 
داد: در بررسي هاي اوليه مشخص شد كه موضوع 
صحت داشته است و فردي با هويت معلوم ساكن 
تهران با شناسايي انبوه سازان زنجان اقدام به خريد 
گسترده واحدهاي مسكوني و تجاري در سطح اين 
اس��تان در قبال پرداخت ارز ديجيتال كرده است. 
رييس پليس فتاي فراجا افزود: با شناسايي مشاور 
امالكي كه مبايعه نامه ها در آنجا تنظيم ش��ده بود 
مش��خص شد كه معامالت در س��طح كالن است 
و يك��ي از معامالت تعداد 77 ملك اعم از تجاري و 
مس��كوني به ارزش بالغ بر مبلغ ۱3۱ ميليون دالر 
معادل ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است. وي بيان 
داش��ت: در ادامه بررس��ي هاي انجام شده، هويت 
فروشنده امالك مورد شناسايي قرار گرفت و از وي 
در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهاي به فروش 
رس��يده تحقيقات جامعي صورت گرفت. سردار 
مجيد گفت: در ادامه تحقيقات از فروشنده امالك 
مشخص شد وي با شخصي كه اهل و ساكن تهران 
است اقدام به معامله تعداد زيادي واحد مسكوني 
و تجاري در س��طح شهرستان زنجان كرده و ثمن 
معامله از طريق باز كردن حساب خارجي و انتقال 
ارز دالر به كيف پول ديجيتال پرداخت شده است. 
رييس پليس سايبري كشور گفت: در بررسي فني 
كيف پول مورد ادعا، توسط كارشناسان اين پليس 
مشخص ش��د ارزهاي نمايش داده شده در داخل 
كيف پول صوري، حباب و فاقد ارزش بوده و قابليت 
تبديل ش��دن به ارزهاي ديگري را نداشته است و 
فقط امكان جابه جايي داخلي بين كيف پول هاي 
همان اپليكيش��ن وجود دارد. اين مقام انتظامي 
عنوان كرد: متهم بدين وس��يله با نمايش عددي 
مبلغ به دالر و با توجه به عدم آشنايي فروشنده با 
ارزهاي ديجيتال و مفاد مبايعه نامه تنظيم شده كه 
در آنها قيد شده بود عين ثمن معامله نقداً پرداخت 
شده است، با اخذ وكالت فروش از فروشنده و تعيين 
موعد 3ماهه نقد ش��دن ارزهاي ديجيتال صوري 
نمايش داده شده مورد ادعا، امكان هرگونه معامالت 
بعدي را به صورت كام��اًل قانوني براي خود فراهم 
كرده بود. سردار مجيد اضافه كرد: از طرفي خريدار 
با ادعاي داش��تن مدرك دكترا و با معرفي خود به 
عنوان مدير عامل، رييس و عضو هيات مديره چند 
شركت پتروش��يمي با انجام معامالت كالن مالي 
بين المللي و صادرات نفت و محصوالت پتروشيمي 
به خارج از كش��ور، اعتماد كامل فروشنده را جلب 
كرده و به ص��ورت كاماًل حرفه اي و حساب ش��ده 
اقدام به فريب مال باختگان و كالهبرداري از آنان 
كرده اس��ت. اين مقام مس��وول ابراز كرد: با توجه 
به حساسيت و ابعاد گس��ترده پرونده، شناسايي 
و دستگيري متهم در دس��تور كار اين پليس قرار 
گرفت و طي كارهاي اطالعاتي مشخص شد متهم 
در حال ت��ردد در شهرس��تان هاي اردبيل، البرز، 
تهران، همدان و زنجان اس��ت. وي افزود: در ادامه 
با اقدامات فني صورت گرفته مش��خص شد متهم 
اقدام به فروش واحدهاي خريداري شده در يكي از 
مشاورين امالك شهرستان زنجان كرده است كه 
سريعًا پس از هماهنگي هاي صورت گرفته با مرجع 
قضايي وي به همراه همدستانش دستگير شدند و 

تمام ابزار ديجيتالي آنها توقيف شد.

قيمت دالر توافقي زير ۳۰ هزار تومان آمد

كاهش نرخ دالر تا مرز 31 هزار تومان 

دولت دوازدهم ركورددار بدهي در ميان دولت هاي ايران
بر اس��اس آمار صندوق بين المللي پ��ول IMF، دولت 
دوازدهم ركورد بدهي در ميان دولت هاي ايران از س��ال 
۱99۶ به اين سو را شكسته و در رتبه بندي بدهكارترين 
دولت ه��اي جه��ان 3۰ پله ب��اال آمده اس��ت. آمار هاي 
منتشرشده از سوي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد 
دولت دوازدهم ايران رك��ورد بدهي در ميان دولت هاي 
ايران از سال ۱99۶ به اين سو را شكسته است.درحالي كه 
از سال 2۰۰2 نسبت بدهي ناخالص دولت ايران به توليد 
ناخالص داخلي روندي كمابيش نزولي را طي مي كرد از 
سال 2۰۱۴ با آغاز فعاليت دولت يازدهم شاهد معكوس 
شدن اين روند هستيم. در اين سال نسبت بدهي دولت 
به توليد ناخالص داخلي به رقم ۱2.۵۸7 درصد مي رسد. 
در سال 2۰۱3 اين رقم ۱۱.7۵۸ درصد برآورد شده بود. 
در س��ال دوم فعاليت دولت يازدهم شاهد جهش قابل 
مالحظه بدهي دولت ايران هستيم به طوري كه نسبت 

بدهي ناخالص دولت به توليد ناخالص داخلي 37.۰23 
درصد مي شود كه رشد حدود 3 برابري نسبت به سال قبل 
داشته اس��ت. اين رقم در سال 2۰۱۶ به ۴۸.3۰۱ درصد 
افزايش مي يابد. در سال هاي 2۰۱7 و 2۰۱۸ نسبت بدهي 
ناخالص دولت به توليد ناخالص داخلي نزولي مي شود و به 
ترتيب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.777 درصد مي رسد.اما در 
سه سال آخر فعاليت دولت دوازدهم بدهي ناخالص دولت 
دوباره صعودي مي شود. در س��ال 2۰۱9 نسبت بدهي 
ناخالص دولت به توليد ناخالص داخلي به ۴2.۴2۴ درصد 
و در س��ال 2۰2۰ به ۴۵.۶۴2 درصد افزايش مي يابد. در 
سال 2۰2۱ نسبت بدهي ناخالص دولت به توليد ناخالص 
داخلي به رقم ۴۸.3۴2 درصد افزايش مي يابد كه باالترين 
رقم بدهي ثبت ش��ده در ميان دولت هاي ايران از س��ال 
۱99۶ به اين سو است. از نظر ريالي نيز رقم بدهي ناخالص 
دولت دوازدهم در مقايسه با دولت هاي قبل از آن نجومي 

بوده است. در حالي كه در سال 2۰۱3 و پيش از فعاليت 
دولت يازدهم رقم بدهي ناخالص دولت ايران ۱2۵۰ هزار 
ميليارد ريال اعالم شده بود اين رقم در سال آخر فعاليت 
دولت دوازدهم به رقم 2۸9۵9 هزار ميليارد ريال رسيده 
است كه افزايش 23 برابري نسبت به سال 2۰۱3 داشته 
است. رقم ريالي بدهي ناخالص دولت يازدهم و دوازدهم 
طي سال هاي 2۰۱۴ تا 2۰2۱ به ترتيب عبارت است از: 
۱۵۴2 هزار ميليارد ريال )2۰۱۴(، ۴۴۸۱ هزار ميليارد 
ريال )2۰۱۵(، ۶9۵9 هزار ميليارد ريال )2۰۱۶( 7۵3۸ 
هزار ميليارد ري��ال )2۰۱7(، ۸77۰ هزار ميليارد ريال 
)2۰۱۸(، ۱۱۶۸۵ هزار ميليارد ريال )2۰۱9(، ۱79۸۱ 
هزار ميليارد ريال )2۰2۰(، و 2۸9۵9 هزار ميليارد ريال 
)2۰2۱( . در رتبه بندي كشور ها از نظر بدهي نيز شاهد 
بدتر شدن وضعيت كشور در دولت دوازدهم بوده ايم. ايران 
از نظر بدهي دولت در سال 2۰۱3 در رتبه ۱7۵ جهان قرار 

داشته اس��ت، اما در سال 2۰2۱ يعني سال آخر فعاليت 
دول��ت دوازدهم رتبه ايران از نظ��ر بدهي دولت به ۱3۰ 
مي رسد. يعني دولت دوازدهم در رده بندي بدهكارترين 
دولت هاي جهان 3۰ پله باال مي آيد. بدهكارترين دولت 
جهان در س��ال 2۰2۱ ونزوئال بوده است به طوري كه 
نسبت بدهي ناخالص دولت اين كشور به توليد ناخالص 
داخلي به رقم 3۰۶ درصد رسيده است كه باالترين رقم 
ثبت شده براي دولت هاي جهان در اين سال است. ژاپن 
با بدهي 2۶3 درصدي و يونان با بدهي ۱9۸ درصدي 
در رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. رتبه 
برخي كش��ور هاي ديگر از نظر بدهي دولت عبارت 
است از: س��ودان ۴، ايتاليا 7، امريكا ۱2، فرانسه ۱9، 
انگليس 3۱، هن��د ۴۱، اتريش ۴۶، پاكس��تان ۶2، 
چين ۶3، آلم��ان ۶۶، عمان ۸۰، عراق 9۵، قطر 97، 
نروژ ۱33، اندونزي ۱۴۴، تركيه ۱۴۸ و كويت ۱۸7.

آينده نگري ترانزيت؛ حلقه مغفول در توسعه ايران
نگاهي به آمار ترانزيت كش��ور نش��ان مي دهد كه در 
سال ۱۴۰۰ مجموع بار ترانزيت كشور از طريق ناوگان 
جاده اي و ريلي ح��دود ۱۱.2 ميليون تن بوده كه 9.3 
ميليون س��هم جاده و ۱.9 ميليون تن س��هم راه آهن 
بوده اس��ت و از مجموع بار ترانزيت ش��ده، حدود 7.۵ 
ميليون ت��ن كاالي غيرنفتي و بيش از 3.7 ميليون تن 
كاالي نفتي بوده است. در 3 ماهه اول سال ۱۴۰۱ نيز 
مجموع بار ترانزيت كشور 3.2 ميليون تن بوده كه 2.۸ 
ميليون از طريق جاده و ۴3۰ هزار تن س��هم ريل بوده 

است. همچنين از اين مقدار حدود 2 ميلبون تن كاالي 
غير نفتي و حدود ۱.۱7۰ ميليون تن كاالي نفتي بوده 
است. هرچند آمار ترانزيت كشور در سال جاري به دليل 
تحريم روس��يه از سوي غرب، عمدتا با تكيه بر كريدور 
ش��مال - جنوب، روند روبه رشدي را طي مي كند ولي 
با اين حال نمي توان به پيش بيني هاي دولتي ها براي 
درآمد ارزي از طريق ترانزيت كشور خوشبين بود. چرا 
كه براي پايداري اين روند رو به رشد مي بايست اقداماتي 
اساسي صورت گيرد.  تجهيز امكانات و زيرساخت ها، 

فراهم آوردن تسهيالت گسترده در بخش هاي مختلف 
حمل و نقل، انجام سرمايه گذاري هاي الزم، اقدام كليه 
بخش هاي دولتي در حركتي هماهنگ به منظور رفع 
موانع و تسهيل امر ترانزيت و تبليغات گسترده مي تواند 
در بهره وري اثربخش از موقعيت جغرافيايي و منحصر 
به فرد ترانزيت موثر باشد.  همچنين توسعه و تكميل 
زيرس��اخت هاي ترانزيتي با اولويت خط��وط ريلي و 
مس��يرهاي ش��رياني واقع در كريدورهاي ترانزيتي، 
به كار گيري فناوري هاي نوي��ن در فرايندهاي كنترل 

و بازرس��ي با هدف كاهش زمان ترانزيت، شناسايي و 
اصالح قوانين و مقررات متعدد و غير ضروري، اصالح 
قوانين داخلي متناسب با قوانين بين المللي، ساده سازي 
و كاهش اسناد و تشريفات ذائد در امر ترانزيت، توسعه 
نوار ساحلي و پسابندري به خصوص در بندر چابهار و 
اجراي توافق نامه هاي چندجانب��ه گمركي و حمل و 
نقلي در كريدورهاي ترانزيتي و همچنين بهبود روابط 
سياسي و امنيتي با كشورهاي تاثيرگذار منطقه مي تواند 
روند روبه رشد ترانزيت كاال از كشور را سرعت ببخشد.

تورم 5۰ درصدي بخش خدمات در بهار 14۰1
در اين فصل بيش��ترين تورم فصلي ب��ا ٢٤.٧ درصد 
مربوط به گ��روه »فعاليت هاي خدمات��ي مربوط به 
تامين ج��ا و غذا« و كمترين تورم فصلي با ٠.١ درصد 
مربوط به گروه »آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب 
و فعاليت هاي تصفيه« اس��ت. در فصل بهار ١٤٠١، 
درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش هاي 
خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( ٤٩,٤ درصد بوده كه در مقايسه با همين اطالع 

در فصل قبل )٤٥.٨ درصد(، ٣.٥ واحد درصد افزايش 
داشته است. به عبارتي ميانگين قيمت دريافتي توسط 
ارايه دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتش��ان در 
داخل كش��ور، در فصل بهار ١٤٠١ نس��بت به فصل 
دوره مشابه س��ال قبل، ٤٩.٤ درصد افزايش دارد. در 
اين فصل بيش ترين تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٢ درصد 
مربوط به گ��روه »فعاليت هاي خدمات��ي مربوط به 
تامين جا و غذا« و كمترين تورم نقطه به نقطه با ١٠.٤ 

درصد مربوط به گروه »آب رساني، مديريت پسماند، 
فاضالب و فعاليت هاي تصفيه« مي باشد. در فصل بهار 
١٤٠١، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
بخش هاي خدمات در چهار فص��ل منتهي به فصل 
بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٧,٣ 
درصد است كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل 
)٤٦.٩ درصد(، ٠.٣ واحد درصد افزايش داشته است. به 
عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان 

محصوالت صنعتي به ازاي تولي��د كاالهاي خود در 
داخل كش��ور، در چهار فصل منتهي ب��ه بهار ١٤٠١ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٣ درصد افزايش 
دارد. در اين فصل بيشترين تورم ساالنه با ٨٧.١ درصد 
مربوط به گروه »فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين 
ج��ا و غذا«  و كمترين تورم س��االنه مرب��وط به گروه 
»آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي 

تصفيه« )٢٤.٦ درصد( است.

ادامه از صفحه اول

انتظار عمومي از تاثير نرخ سود 
بر بورس صحيح نيست

 انتظار عمومي درباره تاثير 
نرخ س��ود بي��ن بانكي بر 
بورس صحيح نيست و نياز 
به اصالح دارد. افت شاخص 
بورس داليل مختلفي دارد. 
بازار هاي مال��ي با يكديگر 
مرتبط هس��تند، بنابراين 
وقتي مولفه هاي يكي از آنها 
تغيير مي كند، بر ديگري هم تاثير مي گذارد. به طور 
نمونه زماني كه نرخ سود بازار بين بانكي دچار تغيير 
مي شود، نمي توان توقع داش��ت بازار سرمايه بدون 
تحول باق��ي بماند. زيرا هم بانك ها در بازار س��رمايه 
س��هامدار هس��تند و هم نرخ س��ود آنها و نرخ سود 
بين بانكي رقيب نرخ سودي اس��ت كه بازار سرمايه 
پرداخت مي كند. نكته اي كه نبايد در اين رابطه دور 
از نظر داش��ت، فصل تغيي��رات در بازار هاي مختلف 
است. به طور نمونه اكنون در فصل مجامع قرار داريم و 
معموال در اين فصل خريد و فروش در بازار كاهش پيدا 
مي كند و كماكان رفت و برگشت هاي قيمت گذاري، 
دخالت و تعيين قيمت را شاهد هستيم. داشتن يك 
بازار سرمايه مطمئن نياز به دور ساختن ريسك هاي 
غيرسيستماتيك مانند ريسك هاي سياسي و ... دارد. 
براساس برنامه بايد گفته شود كه برفرض تا دو سال 
آينده تصميمات كشور در مورد تعرفه ها، نرخ محاسبه 
انرژي، تصميمات بازار پول، بازار هاي مالي چيس��ت 
تا سرمايه گذار بتواند براساس آن محاسبات دقيقي 
انجام دهد كه با ريسك خارج از محاسبه مواجه نشود. 
هميشه ريسك هاي سياسي در بازار تاثيرگذار بوده 
است، حال چه مربوط به داخل كشور و چه اتفاقاتي 
كه در كشور همسايه روي مي دهد، همگي تاثيرگذار 
است. البته اثر اين مساله كم و زياد دارد، برخي مواقع 
اين اثرات جمع مي شود و مجموع آنها در بازار نقش 
آفريني مي كند. افق تورم زايي و كاهش تورم بسيار 
در بازار تاثيرگذار اس��ت، البته به صنعت و فعاليت 
اقتصادي كه بر آن سرمايه گذاري مي شود، بستگي 
دارد.برخي اتفاقات از نظر فرد مطلع و صاحب نظر، 
خيلي مهم نيست، اما در بازار مي تواند اثرگذار باشد، 
زيرا قيمت و ارزش در بازار برخي مواقع در اثر تلقي ها 
شكل مي گيرد. در مورد سود بين بانكي داستان به 

همين شكل است، تلقي ها بايد تصحيح شود.

مهدي طغياني 



بازار سرمايه ايران متش��كل از شركت هايي است كه 
عموما نه تنها دولت س��هامدار عمده آنهاست بلكه از 
س��مت ديگر به دليل دولتي بودن اقتص��اد، اين نهاد 
كنترل بااليي بر انتخاب بازار براي عرضه محصوالت 
و نرخ ف��روش آنها دارد. از همي��ن رو با تغيير دولت ها 
و به تبع آن سياس��ت هاي اقتصادي كشور و در عين 
حال تغيير و تحوالت اقتصادي و سياسي بين المللي و 
داخلي، عملكرد شركت ها دچار تغييرات زيادي مي شود 
كه نتيجه آن در رشد يا كاهش درآمد و سودآوري آنها 
نمايان خواهد شد. با اين حال اما تجربه ساليان گذشته 
نشان داده است كه عموما اثرگذاري اقتصاد دولتي بر 
عملكرد شركت ها منفي بوده و زيان كوتاه و ميان مدت 
سرمايه گذاران و س��هامداران را در پي داشته است. بر 
همين اساس كارشناسان اقتصادي و صاحب نظران بازار 
سرمايه اقتصاد دستوري و قيمت گذاري دستوري به 
عنوان مهم ترين بازوي اين شيوه مديريت اقتصادي را 
مهم ترين چالش و ريسك توليد و بازار سرمايه مي دانند 
كه نه تنها مفيد نبوده بلكه پيامدهاي غيرقابل جبراني 

را در اقتصاد ايران بر جاي گذاشته است.

    سياست هاي ناكارآمد دستوري
كاوه بوستاني كارشناس بازار سرمايه در اين باره گفت: 
چنانچه كليت اقتصاد به مثابه يك سيس��تم متصل و 
منسجم در نظر گرفته شود، سياست گذاران اقتصادي 
با تنظيم و تغيير چند عامل حاكميتي و كليدي، جهت 
كلي اين مجموعه را به سمت و سوي مد نظر و در امتداد 
اهداف تعريف شده سوق مي دهد. همچنين اثربخشي 
اين ابزارهاي محدود، اما كارا در ش��رايطي به حداكثر 
مي رسد كه تمام زيرس��اختارهاي اقتصاد در ارتباط با 
همديگر و به نحو صحيح مش��غول به كار باشند و اين 
موضوعي است كه حلقه مفقوده و نقطه ضعف اقتصاد 
ايران به حس��اب مي آي��د. وي اف��زود: قيمت گذاري 
دستوري سياستي منسوخ و ناكارا براي مقابله دولت ها 
با تورم به حس��اب مي آيد كه به واس��طه آثار سوء آن، 
سال هاس��ت در هيچ اقتصاد پيشرفته اي به كار گرفته 
نمي شود؛ در واقع قيمت گذاري دستوري يك اخالل گر 
مهم در كاركرد س��الم و يك پارچه اقتصاد بوده كه در 
مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و 
بخش هاي مختلف به جاي مي گذارد. بوستاني بيان كرد: 
چنانچه از آثار اين سياست در بعد ملي و كمك به توسعه 
رانت و فساد، توزيع غيربهينه منابع و سرمايه گذاري ها، 
كاهش سرمايه گذاري در زيرساخت ها، تغيير نامطلوب 
الگوي مص��رف و مقول��ه قاچاق بگذري��م، در بعد 
ش��ركتي نيز بخش بزرگي از صنايع و شركت ها از 

تداوم اين سياست آسيب هاي جدي مي بينند.

    كدام شركت ها 
درگير قيمت گذاري دستوري اند؟

اين كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با سنا عنوان 
كرد: در حال حاضر و در يك محاس��به سرانگش��تي، 
درآمد، س��ود و نوس��انات قيمت س��هام حدود ۲۴۰ 

شركت بورسي در بيش از ۱۴ صنعت؛ به طور مستقيم 
تحت الش��عاع طيف ه��اي متفاوت��ي از قيمت گذاري 
دس��توري ش��امل ابالغ صريح قيمت فروش، فرموله 
كردن نرخ فروش يا رويه هاي نظارتي است. همچنين 
به دليل قيمت گذاري دستوري در صنعت برق و از بين 
رفتن توجيه اقتصادي س��رمايه گذاري در اين صنعت 
در چند س��ال اخير شاهد قطع برق صنايع مختلف در 
مقاطعي از سال بوده ايم؛ اين موضوع به تنهايي موجبات 
كاهش بين ۱۰ تا ۱۵ درصدي توليدات صنعتي در طيف 
وسيعي از شركت هاي بورسي را فراهم آورده كه زيان 
آن به طور مس��تقيم در چشم سهامداران شركت هاي 
بورسي فرو رفته و به طور غيرمستقيم شامل حل نظام 
مالياتي، اش��تغال و تمام مردم كشور مي شود. به گفته 
اين فعال بازارس��رمايه؛ در س��اده ترين توضيح اعمال 
سياست هاي كنترل قيمت در شرايطي كه هزينه ها با 
تورم داخلي رو به افزايش است موجب كاهش حاشيه 
سود شركت ها، كاهش قدرت رقابت با رقباي خارجي، 
تضعيف بنيه توسعه آتي شركت و گاه بقاي آنها مي شود 
و اينها همه هزينه غيرمنصفانه اي است كه سرمايه گذار 
در بنگاه هاي اقتصادي بايد ب��راي جبران ناكارآمدي 
دولت در حوزه كالن و مديريت تورم بپردازد؛ البته اين 
سياست در نيل به اهداف خودش هم ناكاراست؛ چراكه 
خارج از درب كارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار 
با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به س��ود قابل توجه، 
شاهد شكل گيري انواع شبكه هاي پيچيده و تو در توي 
داللي هستيم و مابه التفاوت بين قيمت تعادلي با قيمت 

دستوري در جيب اين صاحبان رانت مي رود. بنابراين 
تصور اينكه با اعمال قيمت گذاري دس��توري كاالها با 
قيمت هاي مصوب به دست مصرف كنندگان مي رسد 
تا حدود زيادي مردود است. بوستاني تصريح كرد: در 
انتها خالي از لطف نيست با نگاهي متفاوت به بزرگ ترين 
قيمت گذاري دستوري اقتصاد؛ يعني تعيين نرخ ارز نيما 
توسط بانك مركزي نيز اشاره اي داشته باشيم كه مبناي 
تعيين درآمد صادراتي تمام شركت ها و ارزش گذاري 
دارايي هاي ارزي آنها است؛ در كمال نااميدي چشم به راه 
سياست گذاري شجاع و منطقي هستيم كه بعد از سال ها 
با يك جراحي واقعي و متفكرانه، اين دور باطل و بي اثر 
براي مديريت تورم را از اقتصاد كشور برچيده و استفاده 
از ابزار معقول و نوين اقتصادي را در دستور كار قرار دهد.

    قيمت گذاري دستوري 
متضاد با ماهيت بازار سرمايه

حامد ستاك، ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز در اين باره 
گفت: قيمت گذاري دستوري و تاثير آن بر بازار سرمايه 
را مي توان از چند منظر مورد بررسي قرار داد. اين اقدام 
با مولفه هاي تشكيل بازار س��رمايه همخواني ندارد و با 
اتفاقات اثرگذار بر اين بازار بي تاثير است. همچنين عرضه 
و تقاضا بدون محدوديت، شاكله بورس است و هر گونه 
اعمال فش��ار از طرف عرضه يا تقاضا با فلسفه وجودي 
بازارس��رمايه در تضاد اس��ت. وي افزود: قيمت گذاري 
دستوري باعث ايجاد اختالل در عرضه و تقاضا مي شود؛ 
چراكه يا افزايش درآمدها يا كاهش درآمد ها در پي خواهد 

داشت، اگر با اين اقدام باعث مي شويم كه هزينه ها متعارف 
و خارج از فرآيند اقتصادي باش��د يا مدل هاي كسب و 
كار را دچار درگيري كند و دس��تخوش تغيير شود؛ به 
صورت كلي با مبناي اصلي بازارس��رمايه كه ش��فافيت 
است متناقض خواهد بود. ستاك بيان كرد: اعتماد يكي 
از مولفه هاي اصلي اس��ت كه بايد در هر بازاري باش��د و 
هرچه اعتماد در بازارسرمايه كاهش يابد؛ سرمايه ها هم 
از بين خواهد رفت. در نتيجه قيمت گذاري دس��توري 
براي ايجاد اعتماد در بازارس��رمايه يك مشكل اساسي 
محسوب مي شود و آسيب جدي به بازار مي زند. همچنين 
بسياري از اهالي بازارسرمايه در چنين مقطعي خود را 
بي پناه مي بينند، سرمايه آنها تحت تاثير قرار مي گيرد و 
در نهايت حجم س��رمايه كمتري وارد بازار خواهد شد. 
اين كارش��ناس بازارس��رمايه عنوان كرد: به طور كلي 
قيمت گذاري دستوري؛ بازارسرمايه را پرريسك مي كند 
و باعث مي شود افرادي كه ريسك پذيري كمتري دارند 
از بورس حذف ش��وند. به گفته ستاك با قيمت گذاري 
دستوري، رانت در فضاي بازار سرمايه به شدت افزايش 
مي يابد؛ همچنين با نگاهي به تاثير اين اقدام تا به امروز، 
خواهيم ديد كه باعث اختالل در روند شركت هاي بزرگ 
در بازار شده است؛ همچنين بازار را از حالت تخصصي 
خارج مي كند و رانت را جايگزين خواهد كرد؛ در نتيجه 
متخصصين دلسرد مي شوند. اين فعال بازارسرمايه در 
نهايت تصريح كرد: قيمت گذاري دستوري هيچ مطابقتي 
با ماهي��ت بازار س��رمايه ندارد و س��رمايه گذاري هاي 

كوتاه مدت و بلندمدت را دچار چالش مي كند.
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 دولت قبل در موضوع
سهام عدالت غيرقانوني عمل كرد

فارس| مهدي س��عادتي، رييس فراكسيون سهام 
عدالت مجلس در گزارشي از وضعيت سهام عدالت 
اظهار داش��ت: يكي از بزرگ تري��ن اقدامات صورت 
گرفته، جلوگيري از برگ��زاري انتخاب الكترونيكي 
سهام عدالت بود، زيرا فعاالن و مافياي بازار سرمايه 
قصد گرفتن اقتصاد كشور و بازار سرمايه داشتند، به 
دليل اينكه بيش از 7۰ درصد سهامداران علم و دانش 
و زيرساخت موضوع را ندارند، از جمله روستاييان و 
عشاير كه از داشتن اينترنت و شبكه موبايلي محروم 
هستند.  وي ادامه داد: از  اقدامات غيرقانوني دولت قبل 
در بحث سهام عدالت، تشويق مردم به انتخاب روش 
مديريت مستقيم بود، به خاطر اينكه استان ها سهم 
كمتري در مالكيت شركت هاي سرمايه پذير در اين 
روش داشته باشند و عده اي سرمايه دار بتوانند با خريد 
قسمتي از سهام شركت ها، به راحتي در اعمال راي اين 
شركت ها قدرت اصلي در تصميم گيري را پيدا كنند 
كه خطر بزرگي نظ��ام را تهديد مي كند كه بايد اين 
روش اصالح شود . سعادتي در ادامه يادآور شد: گواه و 
سند اصلي اين موضوع تاكيد رهبر معظم رهبري در 
بند 3 در مورد تكليف دولت به روش غيرمستقيم ذكر 
شده است. به گفته رييس فراكسيون سهام عدالت 
مجلس يكي ديگر از تخلفات آشكار دولت قبل، اين 
بود كه مردم را به روش مستقيم ترغيب مي كردند، تا 
استاندارد بازار سرمايه كشور كمتر شود و دالالن بازار 
سرمايه، صاحب قدرت شوند و ثبت سجام را اجباري 
كردند كه اكثريت قاطع آنان سواد چنداني نداشتند 
و اصال نمي توانند در بازار س��رمايه فعاليت كنند و از 
اين مردم گرفتار ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان دريافت 
مي كردند كه با اقدام به موقع فراكسيون سهام عدالت، 
مانع از ادامه انجام آن به دليل تبعات وسيع آن شديم. 
سعادتي گفت: سود س��هام عدالت را قبال نفري 76 
هزار تومان آن هم در سه قسط مي دادند كه با پيگيري 
بي وقفه مجلس در سال گذشته، بي سابقه ترين سود 
پرداختي را داش��تيم، سود سهامداران عدالت تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان و مردم عادي ۵7۵ هزار تومان بود. وي بيان 
كرد: از ويژگي هاي ديگر اجراي قانون سهام عدالت، 
عملكرد و كنترل مديران تعاوني ها از سوي نهادهاي 
نظارتي است، ولي در روش انتخابات الكترونيكي، 
ابزاري به نام اعمال ماده 9۵ قانون تجارت و س��اير 
اهرم ها وجود نخواهد داش��ت، يعني اگر يك مدير 
تخلف كرد، تا صدور حكم قطعي دادگاه، نمي توان با 
او برخورد كرد، ولي در انتخابات شركت هاي تعاوني، 
مديران به محض تخلف، در اعمال ماده ۱7 بخش 
تعاون، عزل و سلب صالحيت موقت تا حكم قضايي 
انجام مي ش��ود. رييس فراكس��يون سهام عدالت 
مجلس گفت: از محل سرمايه گذاري  انجام شده 
از س��وي بخش تعاون مي توان به اشتغال بيش از 
۱۰۰۰ نفر و احداث مجتمع خدمات رفاهي بندر 
اميرآباد، اح��داث مرغداري ب��ا ظرفيت 3۵ هزار 
قطعه مرغ مادر و فروشگاه ها و از جمله بزرگ ترين 
شركت خدمات بيمه اي سهام عدالت با سهامداري 
شركتهاي سرمايه گذاري 3۰ اس��تان و اتحاديه 
كشوري در مازندران اس��ت كه بيش از ۲۰۰نفر 

اشتغال مستقيم و 7۰۰ نفر غير مستقيم دارند.

چقدر پول به صندوق
تثبيت بازار سرمايه واريز شد؟

ايسنا|اميرمهدي صبايي با بيان اينكه صندوق توسعه 
ملي تاكنون 6۰۰۰ ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه واريز كرده است، اظهار كرد: آخرين واريزي در روز 
شنبه ۱۵ امرداد و به مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد تومان بود كه با 
احتساب اين مبلغ ميزان واريزي هاي صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه به 6۰۰۰ ميليارد تومان 
رس��يد.او به اين س��وال كه چه ميزان از واريزي صندوق 
توسعه ملي صرف معامله در بازار سرمايه و خريد سهم شده 
است، پاسخ داد: نمي توان جزييات معامالت روزانه را اعالم 
كرد؛ اما اين معامالت بر اساس ضوابطي صورت مي گيرد. 
تاكنون ۵۰۰۰ ميليارد تومان در قالب خالص خريد سهام 
وارد بازار شده است. عالوه بر اين ساير منابعي كه از طريق 
منابع داخلي سازمان بورس در اختيار صندوق تثبيت قرار 
گرفته، تا امروز به صورت خالص صرف خريد سهام شده 
است. رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه در 
ادامه درباره سود حدود ۸۰۰ ميليارد توماني اين صندوق 
طي دو سال قبل توضيح داد: صورت هاي مالي حسابرسي 
شده منتهي به سال ۱۴۰۰ صندوق افشا شده و از طريق 
سامانه كدال و تارنماي صندوق تثبيت قابل دسترسي 
است. بر اين اساس بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان مجموع 
سود خالص سال هاي ۱399 و ۱۴۰۰ بوده است. صبايي 
ادامه داد: طبق قرارداد و مصوبه هيات امنا، تنها خروجي 
از صندوق تثبيت، هزينه مالي ۱۱ درصدي بوده كه اين 
صندوق به صندوق توسعه ملي پرداخت كرده است. به 
عبارت ديگر تاكن��ون يك ريال از صندوق تثبيت از بازار 
سرمايه خارج نشده است. اگر اين صندوق سودي دريافت 
كرده است منابع حاصله يا مجددا صرف خريد سهام شده 
يا براي خريد سهام در زمان مناسب نگهداري شده است. 
او درباره جزييات واريز منابع از صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت نيز توضيح داد: طبق مفاد قرارداد واريز بايد 
ماهيانه و به مبلغ 6۵۰ ميليارد تومان باشد اما اين پرداخت 
توسط صندوق توسعه ملي متناسب با وضعيت نقدينگي 
منعطف تر صورت مي گيرد. تاكنون مبالغ واريزي در يك 
تاريخ مشخص از ماه پرداخت نشده است. رييس هيات 
عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه به اين پرسش كه 
چقدر از منابعي كه بايد توسط صندوق توسعه ملي واريز 
شود باقي مانده است، پاسخ داد: تقريبا حدود 6۵۰۰ 

ميليارد تومان ديگر بايد تا پايان سال پرداخت شود.

لزوم واگذاري سهام ايران خودرو 
و سايپا به بخش خصوصي

ايرنا| قدرت اهلل حمزه شلمزاري، عضو كميسيون امور 
داخلي كش��ور در مجلس در مورد واگذاري سهام ايران 
خودرو و سايپا به بخش خصوصي اظهار داشت: عملكرد 
اين ٢ شركت خودروس��از از نظر كيفيت و قيمت مورد 
رضايت مردم نبوده است و براي ارتقاي كيفيت صنعت 
خودروس��ازي بايد هر چه زودتر سهام اين شركت ها به 
بخش خصوصي واگذار ش��ود. نماينده مردم فارسان در 
مجلس ش��وراي اسالمي بيان داش��ت: هر راهكاري كه 
بتواند صنعت خودروسازي كشور را بهبود بخشد، مورد 
حمايت مجلس اس��ت و ما نمايندگان هم در راس��تاي 
رضايتمندي مردم موافق واگذاري سهام اين شركت ها 
به بخش خصوصي هستيم.عضو كميسيون امور داخلي 
كش��ور در مجلس تصريح كرد: در شرايط كنوني اين دو 
شركت خودروساز يكه تاز ميدان هستند و هر تصميمي در 
حوزه قيمت گذاري داشته باشند اعمال مي كنند، در واقع 
مي توان گفت در اين حوزه در حق مردم ظلم شده است زيرا 
كيفيت خودروها از نظر ايمني پايين و قيمت آنها باالست. 
حمزه ش��لمزاري گفت: مديران صنعت خودروس��ازي 
سال هاس��ت كه جان و جيب مردم را به بازي گرفته اند و 
مافياي قدرتمند آنها هم مانع نظارت هاي دقيق شده است؛ 
در غير اين صورت وضعيت امروز خودروسازي كشور نبايد 
به اين صورت باشد. وي افزود: بهتر است وزير صمت براي 
واگذاري س��هام اين دو شركت به بخش خصوصي اقدام 
عاجل را انجام دهد و مي توان گفت با عرضه محصوالت 
آنها در بورس مي توان به شفاف سازي در اين حوزه رسيد.

حذف رانت
با عرضه خودرو در بورس

تجارتنيوز| عرضه خودرو در بورس كاال در تاريخ ١٨ 
خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعليق 
شده بود. پس از تصويب طرح عرضه خودرو در بورس كاال 
در شوراي بورس و اعالم آمادگي گروه بهمن براي عرضه 
6۰۰ دس��تگاه خودرو فيدليتي و ديگنيتي در تاريخ ۲6 
مردادماه، در تازه ترين خبر گروه خودروسازي سايپا نيز 
براي عرضه در هفته چهارم مردادماه اعالم آمادگي كرد.

از سوي ديگر ساپيا نيز اعالم كرده بود قصد دارد خودرو 
شاهين را بورس كاال عرضه كند. البته شاهين ۲۴ اسفند 
سال گذشته در بورس كاال پذيرفته شد. روز گذشته نيز 
ايران خودرو اعالم كرد كه خودروي هايما را در بورس كاال 
عرضه مي كند. در اطالعيه ايران خودرو آمده اس��ت كه 
گروه صنعتي ايران خودرو با هدف شفاف سازي فروش 
محصوالت و حذف تدريجي قرعه كش��ي، براي عرضه 
خ��ودرو در بورس كاال اقدام كرده كه در نخس��تين گام، 
بخشي از توليدات دو مدل هايما S۵ و S7 از اين طريق به 
فروش خواهد رسيد. براساس برنامه ريزي صورت گرفته 
دو مدل خودرو هايما در ب��ورس كاال به فروش خواهند 
رسيد. اين اقدام در راستاي شفافيت در فروش محصوالت، 
ايجاد امكان خريد آس��ان براي مشتريان واقعي و حذف 
س��ودجويان از فرآيند ف��روش و در نهايت حذف قرعه 
كشي صورت خواهد گرفت. عرضه خودرو در بورس كاال 
مي تواند رانت اين بازار را كاهش و آن را به تعادل قيمتي 
برساند. در وهله نخس��ت قيمت گذاري دستوري در 
خودرو به پايان مي رسد يعني قيمت بر اساس عرضه و 
تقاضا تعيين مي شود. پس از آن قيمت خودرو به تعادل 
مي رسد. كارشناسان خودرويي عقيده دارند ۸۰ درصد 
از خودروهاي توليدشده اين دو خودروساز با مكانيسم 
قرعه كشي به متقاضيان فروخته مي شد، در بازار آزاد 
پيدا مي شوند و به دست مصرف كننده واقعي نمي رسد. 
اين به معناي توزيع رانت در بازار است كه البته با اقدامات 

تازه دولت انتظار مي رود اين روند اصالح شود. 

سرمايه گذاران مردد
بين بورس و بانك

شهربورس| حسن حس��ين نيا، كارشناس بازار 
سرمايه درباره وضعيت بازار سرمايه، اظهار داشت: 
بازار اولين روز هفته را با خروج نقدينگي اش��خاص 
حقيقي از سهام ش��روع كرد و شاخص كل با وجود 
اينكه در بازه مثبت به كار خود پايان داد، اما معامالت 
ب��ازار چنگي به دل نم��ي زد. وي اف��زود: در عرصه 
قيمت هاي جهاني افت ن��رخ نفت به زير صد دالر و 
تثبيت در محدوده ياد ش��ده نيز باعث شد تا گروه 
پترو پااليش باوجود س��ودآوري مناسب و به ويژه 
گزارش هاي خوب گروه پااليشي همچنان نوساني 
ظاهر شوند و شرايط بنيادي اين گروه نيز در جلب 
توجه سهامداران ناكام بماند، صنعت خودرويي امروز؛ 
هرچند روند متفاوتي را از خود نشان داد، اما در انتهاي 
بازار برتري نسبي با عرضه ها بود. اين كارشناس بازار 
سرمايه بيان كرد: اخبار پيرامون صنعت خودرو حول 
عرضه در بورس كاال توانسته تا حدودي توجهات را 
به سمت اين گروه جلب كند، ولي همچنان ابهامات 
برجامي در كنار فضاي مبهم و اعتماد زدايي ش��ده 
بورس، شرايط را براي شكل گيري روند پر قدرت و 
مثبت نامساعد كرده و به نظر مي رساند موانع اصلي 
در براب��ر هدايت جريان نقدينگي به س��وي توليد 
وجود دارد كه عدم وجود مش��وق هاي كافي و عدم 
ارايه تضامين كافي ب��راي عدم تكرار تجربيات تلخ 
گذشته كه باعث ش��د تا بازارسرمايه از روزهاي اوج 
خود فاصله بگيرد، همچنان پول هاي پارك ش��ده 
در حاشيه بازار و سپرده شده در بانك ها براي ورود 
مجدد به بورس مردد بمانند. به گفته وي؛ خبر خوب 
معافيت گواهي سپرده كااليي از ماليات در صورتي 
كه شركت هاي بورسي بتوانند با پذيرش كاالي خود 
و عرضه به صورت گواهي سپرده كااليي از آن بهره 
ببرند مي تواند جذاب باش��د، ولي در بازاري كه جو 
ابهام در آن كامال مشهود است، عمال شاهد سوخته 
شدن اثرات هرگونه خبر خوب هستيم؛ شايد در بازه 
فعلي يكي از اتفاقات خوب افزايش دامنه نوسان 
باشد كه رويكرد سازمان اعالم آن به صورت فصلي 
است و بايد منتظر بود كه درمقطع فعلي اين امكان 
چگونه رقم خواه��د خورد. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه تصريح كرد: باتوجه به كليت و حواشي 
بازارسرمايه همچنان روند فرسايشي و كم رونق 
مي تواند مفروض اصلي باش��د و هر تغيير روندي 
معلول دگرگوني شرايط اصلي در بازار خواهد بود و 
با ثبات در چهارچوب ها و شرايط فعلي بازار، نتيجه 

و روند بورس نيز ثابت باقي خواهد ماند.

كارشناسان بازار سرمايه بررسي كردند

تاثير قيمت گذاري دستوري بر بازار

توسعه بازار بدهي غيردولتي
بسط و گس��ترش فعاليت موسس��ات رتبه بندي در 
ايران در كنار فعاليت كارشناسي به دور از آفت هايي 
نظير جهت گيري هاي غيرتخصصي براساس منافع 
كوتاه مدت مي تواند حضور شركت ها و نهادهايي نظير 
ش��هرداري ها را در بازار بدهي بيشتر و استفاده از اين 
بستر بكر را امكان پذيرتر كند. بازار بدهي و بازار سهام را 
شايد بتوان بزرگ ترين دسته بندي سرمايه گذاري در 
بازارهاي مالي دانست. بازار بدهي يا بازار اوراق قرضه 
عرصه اي است كه در آن سرمايه گذاري در وام خريد و 
فروش مي شود. هيچ مبادله فيزيكي واحدي براي اوراق 
قرضه وجود ندارد. معامالت بيشتر بين كارگزاران يا 
موسسات بزرگ يا توسط سرمايه گذاران فردي انجام 
مي شود. بازار بدهي يك بازار يا بازار مالي است كه در 
آن ابزارهاي مالي مبتني بر ايجاد بدهي در آينده خريد 
و فروش مي ش��ود. اين ابزارهاي مال��ي اوراق بهادار با 
درآمد ثابت هستند كه بازده ثابتي را به سرمايه گذاران 
مي دهند. اين اوراق بهادار مي توانند با پرداختهاي سود 
در سررسيدهاي منظم پيش از سررسيد اصلي باشند 
)اصطالحا كوپن دار( يا اصل س��رمايه به اضافه سود 
تضمين شده را تماما در زمان سررسيد پرداخت كنند. 
در مدل كوپن دار حتي امكان بازپرداخت بخشي از اصل 
سرمايه در هر كوپن نيز وجود دارد كه در اين صورت 
در زمان سررس��يد حساب منتش��ركننده با خريدار 
اوراق بدهي تسويه شده است و ديگر پرداختي صورت 
نمي گيرد. ناشر اين اوراق مي تواند ارگان هاي محلي، 
شهرداري ها، دولت ايالتي، دولت مركزي، شركت ها و 
غيره باش��د. اوراق بهادار عمده بازار بدهي عبارتند از: 
اوراق قرضه، اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه خصوصي، 

اسناد خزانه، گواهي سپرده، اوراق تجاري و غيره.

    عوامل تعيين كننده در بازار بدهي
سرمايه گذاري در اوراق بدهي معمواًل ريسك كمتري 
نسبت به سرمايه گذاري سهام دارد و بازده سرمايه گذاري 
بالقوه كمتري را ارايه مي دهد. سرمايه گذاري هاي بدهي 
به طور طبيعي نسبت به سهام، نوسان قيمتي كمتري 
دارند. حت��ي در صورت انحالل يك ش��ركت، اولويت 
پرداخت بدهي ها با دارندگان اوراق قرضه آن ش��ركت 
اس��ت. بر اس��اس گزارش س��نا؛ در بازار بدهي، اعتبار 
صادركنن��ده نقش بس��يار مهم��ي دارد. آژانس هاي 
 Moody's، Standard رتبه بندي اعتباري مانن��د
Poor's، Fitch، ICRA & و غيره، به همه اين اوراق 

بدهي با توجه به اعتبار آنها رتب��ه اعتباري مي دهند. 
سرمايه گذاران قبل از سرمايه گذاري در اوراق بدهي، 
به شدت به اين رتبه بندي ها متكي هستند. رتبه بندي 
شركت هاي منتشر كننده اوراق بدهي يكي از عوامل 
تاثيرگذار بر نرخ بهره ارايه شده توسط اين شركت ها 
يا نهادهاس��ت. هرچه رتبه شركت ها باالتر باشد، به 
دليل پايين تر بودن ريسك اوراق منتشر شده، سود 

كمتري را تضمين مي كنند و برعكس.

    چرا بازار بدهي اهميت دارد؟
بازار بدهي به دولت اجازه مي دهد تا براي تامين مالي 
فعاليت هاي توسعه اي دولت پول جمع آوري كند. اين 
بازار نقش مهمي در س��اماندهي و تخصيص كارآمد 
منابع در اقتصاد دارد. از آنجايي كه اوراق بهادار دولتي 
براي رفع نيازهاي مالي كوتاه مدت و بلندمدت دولت 
منتشر مي شوند، نه تنها به عنوان ابزاري براي افزايش 
بدهي اس��تفاده مي ش��وند، بلكه به عن��وان ابزارهاي 
كليدي براي مديريت بده��ي داخلي، مديريت پولي 
و مديريت نقدينگي كوتاه مدت مطرح ش��ده اند. بازار 
بدهي همچنين راه هاي تامين مالي بيشتري را براي 
پروژه بخش دولتي و خصوصي فراهم مي كند و فشار 
بر تامين مالي نهادي را كاهش مي دهد. همچنين با باز 
كردن سرمايه گذاري خرده فروشي غير نقدي مانند طال، 
ساماندهي منابع را افزايش مي دهد. بازار بدهي عميق و 
نقدشونده، به ويژه در اوراق بهادار دولتي، براي كارآمدي 
سياست پولي، تامين مالي زيرساختي و تعميق مالي 
ضروري اس��ت. بانك هاي مركزي منافع متعددي در 
توس��عه بازارهاي اوراق قرضه دولتي دارند، زيرا راهي 
براي تامين مالي كسري بودجه به روشي غير تورمي 
ارايه مي كنند. )روش جايگزين ب��ه غير از بازار بدهي 
مخصوصا براي تامين مالي دولتي، استقراض از بانك 
مركزي يا بانك هاي تجاري توسط دولت است كه اين 
موضوع مي تواند به خلق نقدينگي و افزايش پايه پولي 
منجر شود.(  دليل اصلي اينكه چرا بازار بدهي محلي 
بايد توسعه يافته باشد و به خوبي كار كند، نقش ويژه 
آن در مديريت كارآمد كسري مالي و به طور كلي، نقش 
آن در عملكرد كارآمد بازار مالي اس��ت. در اين راستا، 
انتشار منظم بدهي هاي دولتي مي تواند با ارايه نرخ پايه 
براي قيمت گذاري ساير ابزارهاي مالي، نقش اساسي 
در توس��عه بازار اوراق قرضه ايفا كند. بازارهاي بدهي 
با ايجاد نرخ هاي به��ره بازار كه منعكس كننده هزينه 

فرصت وجوه در هر سررس��يد است، بازارهاي مالي را 
كامل تر مي كنند. اين مه��م براي تصميم گيري هاي 

كالن سرمايه گذاري و تامين مالي ضروري است.

    ابعاد بازار بدهي در اقتصاد دنيا
بازارهاي سرمايه اياالت متحده بزرگ ترين بازارهاي 
جهان هس��تند و همچن��ان در مي��ان عميق ترين، 
نقدشونده ترين و كارآمدترين بازارها هستند. سهام: 
بازارهاي س��هام اي��االت متحده ۴۱ درص��د از ۱۱۸ 
تريليون دالر ارزش بازار جهاني سهام يا ۴۸ تريليون 
دالر را تشكيل مي دهند. اين رقم 3.6 برابر بزرگ ترين 
بازار بعدي، چين است. درآمد ثابت: بازارهاي با درآمد 
ثابت اياالت متحده 39 درص��د از ۱۲3 تريليون دالر 
اوراق بهادار موجود در سراس��ر جهان يا ۴۸ تريليون 
دالر را تشكيل مي دهند. اين رقم ۱.9 برابر بزرگ ترين 

بازار بعدي اتحاديه اروپا )به استثناي بريتانيا( است.

    توزيع ارزش بازار بدهي در دنيا 
)سپتامبر ۲۰۲۱( 

از آگوس��ت ICMA ،۲۰۲۰ تخمين مي زند كه اندازه 
كلي بازارهاي اوراق قرضه جهاني بر حسب مبلغ معوق 
معادل دالر، تقريباً ۱۲۸.3 تريليون دالر است. اين شامل 
۸7.۵ تريلي��ون دالر اوراق قرض��ه SSA )6۸ درصد( و 
۴۰.9 تريليون دالر اوراق قرضه ش��ركتي )3۲ درصد( 
اس��ت. بازارهاي اوراق قرضه SSA تحت سلطه اياالت 
متحده )۲۲.۴ تريليون دالر(، چين )۱9.۸ تريليون دالر( 
و ژاپن )۱۲.۴ تريليون دالر( قرار دارند. اين س��ه كشور 
در مجموع 6۲ درصد از بازار جهاني SSA را تش��كيل 
مي دهند. اوراق قرضه دولتي 73 درصد )63.7 تريليون 
دالر( از بازار برجسته جهاني SSA را تشكيل مي دهد. 
همانطور كه مشاهده مي شود، ارزش بازار بدهي در دنيا 
تقريبا با ارزش بازار س��هام برابر است. اما از آنجايي كه 
معادالت بازار بدهي مبتني بر سررسيدهاي كوتاه مدت 
و بلندمدت و تسويه اصل و سود وجوه در سرسيدهاي 
مختلف اس��ت، جريان نقدينگي در بازار بدهي بسيار 

بيشتر از بازار سهام )حتي در ابعاد برابر است(. 

    نقش بازار بدهي در اقتصاد امريكا
بازارهاي س��رمايه اياالت متحده سنگ بناي اقتصاد 
اين كشور اس��ت. بازارهاي سرمايه براي تامين مالي 
اقتصاده��ا و حمايت از رش��د اقتصادي بس��يار مهم 

هس��تند، زيرا آنها تخصيص كارآمد ريسك و انتقال 
سرمايه را بين طرفين امكان پذير مي كنند. در اياالت 
متحده، بازارهاي سرمايه 73 درصد از كل فعاليت هاي 
اقتصادي را از نظر تامين مالي سهام و بدهي شركت هاي 
غيرمالي تامين مي كنند. اين مهم تضمين مي كند كه 
كسب و كارها دسترسي آسان و مداوم به نقدينگي و 
بودجه مقرون به صرفه براي تقويت رشد و ايجاد شغل 
داشته باشند. بازارهاي سرمايه صدور بدهي را امكان 
پذير مي كند، كه شكلي كارآمدتر و با محدوديت كمتر 
از روش هاي ديگر استقراض براي شركت ها است. سهم 
۸۰ درصدي تامين مالي از بازار بدهي در اياالت متحده 
)در مقابل ۲۰درصد وام بانكي(، در مقايس��ه با سهم 
۲۰درصد – 3۰درصد در ساير مناطق )كه در آن وام 
بانكي با 7۰درصد – ۸۰درصد غالب است( به استثناي 
چين كه تقريباً تمام وام هاي بانكي را با توجه به بازارهاي 
اوراق قرضه نوپاي مي دهد. بازارهاي سرمايه به عنوان 
جذب شوك در زمان آشفتگي هاي اقتصادي يا بازار 
عمل مي كنند، در حالي كه وام هاي بانكي مي تواند در 
شرايط نااطميناني به اصطالح خشك شود. )تمايل 
كمتر به اعطاي وام بانكي در شرايط نااطميناني( به 
اين ترتيب، بازارهاي س��رمايه منب��ع باثبات تري از 

قدرت براي شركت ها، دولت ها و اقتصادها هستند.

    حلقه مفقوده بازار بدهي در ايران
همانطور كه پيش تر اشاره شد، موسسات رتبه بندي 
نقش اساس��ي در تعيين ميزان ريسك و طبقه بندي 
ش��ركت ها و نهاده��اي دولت��ي و غيردولت��ي براي 
انتش��ار اوراق بده��ي دارند. بدون حض��ور فعال اين 
موسس��ات، تعيين نرخ بهره تامين مالي ش��ركت ها 
براي سرمايه گذاران بسيار پرهزينه و عمال غيرممكن 
است. بر همين اساس در كشور ما شركت ها با توجه به 
پيش بيني ناپذير بودن ميزان استقبال از اوراق بدهي 
و عدم آشنايي با مزاياي اين نوع از تامين مالي، تقريبا 
تامين مالي از اين طريق انجام نمي دهند و بازار بدهي 
در اي��ران معطوف ب��ه تامين مالي دولت��ي به عنوان 
كم ريسك ترين نهاد است.بسط و گسترش فعاليت 
موسس��ات رتبه بندي با فعاليت كارشناسي و دوري 
از آفت هاي��ي نظير جهت گيري ه��اي غيرتخصصي 
براساس منافع كوتاه مدت مي تواند حضور شركت ها 
و نهادهايي نظير شهرداري ها در بازار بدهي را هرچه 
بيشتر و استفاده از اين بستر بكر را امكان پذيرتر كند.



گروه راه و شهرسازي|
در ش��رايطي كه ناوگان هوايي كشور تحت تحريم هاي 
چند دهه اخير به شدت فرسوده ش��ده و تعداد حوادث 
ريز و درش��ت هوايي فزوني يافته است، رييس سازمان 
هواپيمايي كشور با اشاره به فرصت برجامي احتمالي اعالم 
كرد، »اگر فرصتي فراهم شود، نوسازي و بازسازي ناوگان 
هوايي از اين مسير جزو دستورات نظام است و همه اين 
موضوع و روند را قبول دارند اما شرط ايران براي بازگشت 

به قرارداد ايرباس، اصالح قرارداد قبلي است.« 
به گزارش تعادل، پيش از اين، در تاريخ 27 خرداد سال 
جاري، در جريان بازديد رييس دولت سيزدهم از شركت 
صنايع هواپيماسازي ايران )هس��ا( بودجه اي براي اين 
مجموعه در نظر گرفته شد تا با استفاده از آن به نيت امام 
رضا)ع( 8 فروند هواپيماي مس��افربري توليد شود. اين 
خبر در شرايطي منتشر شد كه از سويي، تجربه ساخت 
هواپيماي مسافربري در ايران )ايران 140 و بعدها ايران 
141( به داليل مختلف و از جمله نبود بودجه هاي الزم 
براي اين پروژه عظيم با شكست مواجه شده است. از سوي 
ديگر، به علت تحريم هاي خصمانه امريكا عليه ايران از 40 
سال پيش تاكنون فروش هواپيما و قطعات آن به ايران 
تحريم شده است. البته اين تحريم در سال هاي 95 تا 97، 
يعني دوره اجراي توافق هس��ته اي ايران و غرب موسوم 
به »برجام« تا حدودي رفع شد و مسووالن دولتي ايران 
كه از كمبود 500 فرون��د هواپيماي نو در ناوگان هوايي 
كشور س��خن مي گفتند، بالفاصله پس از برجام زمينه 
انعقاد قراردادهاي خريد هواپيما را فراهم آوردند و »ايران 
اير« توانست قرارداد خريد حدود 200 فروند هواپيماي 
مسافربري را با ايرباس، بويينگ و اي.تي.آر منعقد كند و 
بر اساس اين قراردادها 16 فروند هواپيماي نو شامل سه 
فرون��د ايرباس و 13 فروند اي.ت��ي.آر را به ناوگان هوايي 
كش��ور اضافه كند. پس از خروج ترامپ از برجام اما اين 
روند متوقف شد و بار ديگر، ميانگين عمر ناوگان هوايي 
كش��ور رو به صعود گذاش��ت. آنگونه كه رييس سازمان 
هواپيمايي در اواخر خرداد سال جاري در يك كنفرانس 
مطبوعاتي اعالم ك��رده بود، فقط 40 درص��د از ناوگان 
هوايي كش��ور اجازه پرواز دارند، چه آنكه در حال حاضر 
تعداد هواپيماهاي مسافري كشور 4٠٠ فروند است، اما 
از اين تعداد ٣٣٠ فروند فعال هستند و فقط١6٠ فروند 
هواپيما )40 درصد ناوگان( اجازه پرواز دارند.330 فروند 
هواپيماي فاقد اجازه پ��رواز، به دليل تعمير و نگهداري 
ي��ا تامين موت��ور و قطعات موت��ور مورد اس��تفاده قرار 
نمي گيرند. در چنين شرايطي، و البته از آنجا كه دستيابي 
دوباره به توافق هسته اي چشم انداز روشني ندارد، به نظر 
مي رسد، تنها راه اتكا به توان داخلي براي توليد هواپيماي 
مسافربري است. اما اين كار، همانطور كه پيش از اين از 
سوي كارشناسان مطرح شده است، مستلزم اعتبارات 
قابل توجهي است و در گذشته به دليل نبود اين بودجه، 
پروژه ساخت آنتونوف 140 موسوم به ايران 140 و نسخه 

پيشرفته تر آن به نام ايران 141 متوقف مانده است.

   قرارداد با ايرباس را لغو نكرديم 
محم��د محمدي بخش، ريي��س س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري ديروز اما در گفت وگو با ايلنا با اشاره به تمايل 
ايران به بازگشت به قرارداد با ايرباس اظهار كرد: سياست 
نظام درباره قرارداد ايرباس تغييري نكرده  است و با توجه 
به سياس��ت كلي نظام قرارداد با ايرباس را لغو نكرديم و 
قراردادهاي منعقد ش��ده پا برجا است اما با توجه به گذر 

زمان قرارداد حتما بايد بازنگري و اصالح شود.

وي ادامه داد: اگر فرصتي فراهم شود، نوسازي و بازسازي 
ناوگان هوايي از اين مس��ير جزو دستورات نظام است و 
همه اين موضوع و روند را قبول دارند اما شرط ايران براي 
بازگش��ت به قرارداد ايرباس، اصالح قرارداد قبلي است. 
اگر ش��ركت ايرباس به تعهدات خ��ود در قرارداد پايبند 
باشد كه البته تا به امروز به تعهدات خود پايبند نبوده ما 
به درخواست خود در قرارداد با ايرباس پايبند هستيم و 
خواهيم بود اما به طور قطع در متن قرارداد بايد اصالحاتي 
انجام  ش��ود و با انجام اصالحاتي به اين قرارداد پايبند و 

موافق ادامه قرارداد با ايرباس هستيم.
معاون وزير راه و شهرس��ازي در پاس��خ به اين سوال كه 
ايرباس به كدام يك از تعه��دات خود پايبند نبوده و چه 
بخش��ي از قرارداد بايد مورد اصالح ق��رار بگيرد، گفت: 
پشتيباني قطعات، تامين قطعات و به روز رساني نشريات 
و واگذاري هواپيماهاي بع��دي طبق قرارداد، از مواردي 
بوده كه ايرباس به آنها متعهد نبود و عليرغم اينكه تمام 
اين موضوعات در قرارداد ديده شده، ايرباس به اجراي آن 
پايبند نبود. محمدي بخش با اشاره به خريد هواپيماهاي 
كاركرده اما جوان در شرايط احتمالي احياي برجام افزود: 
توسعه ناوگان چند وجهي است و هر ايراليني براساس 
ش��رايط خود و براس��اس مقررات وضع شده، نسبت به 
نوسازي ناوگان ش��ركت اقدام مي كند كه يكي از وجوه 
و مسيرهاي توسعه و نوسازي ناوگان، خريد مستقيم از 

شركت هاي سازنده هواپيما است. 

   مذاكره براي 
خريد هواپيماي نو و دست دوم

ايران همزمان با مذاكرات هسته اي در وين، براي تامين 
قطعات هواپيما و همچنين پيگي��ري مفاد قراردادهاي 
پيشين خريد هواپيما با طرف هاي اروپايي مذاكره كرده 
است. رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري در تاريخ 25 
اسفند س��ال گذش��ته نيز با اعالم اين خبر، اعالم كرده 
بود: طي 3 ماه گذش��ته، 10 فروند هواپيماي دست دوم 

خريداري و به ناوگان هوايي كش��ور افزوده ش��ده است. 
او تصريح كرده بود: »بخش��ي از مذاكرات وين به تأمين 
هواپيما و قطعات اختصاص داشته است.« با وجود اين، 
در پي »مك��ث« چندين ماهه در مذاكرات هس��ته اي، 
طبيعي بود كه مذاكرات خريد هواپيماهاي نوساز نيز به 
نوعي منتفي يا »تعليق« شده باشد. از همين رو، در اين 
روزها كه بار ديگر، زمزمه دست يابي به توافق هسته اي به 
گوش مي رسد، دوباره مساله حياتي خريد هواپيماهاي 

نو نيز برجسته شده است.
به گ��زارش »تع��ادل« ورود 16 فرون��د هواپيما پس از 
توافقنام��ه »برجام«، اگ��ر چه به معني اج��راي ناقص 
قرارداده��اي خريد از س��وي طرف هاي غرب��ي ارزيابي 
مي شود، اما در عين حال، يكي از مهم ترين دستاوردهاي 
اين سند بين المللي به شمار مي رود، چه آنكه اين صنعت 
پس از ماجراي اشغال س��فارت امريكا در تهران توسط 
دانشجويان خط امام از س��وي امريكا تحريم شده بود و 
تحريم آن ريشه دارتر از اغلب تحريم هايي بود كه بر اساس 
برجام متوقف شدند. در بهمن س��ال 1399، زماني كه 
جوبايدن، رييس جمهور امريكا در كاخ سفيد مستقر شده 
بود و همه منتظر آغاز دور تازه گفت وگوهاي هس��ته اي 
ميان ايران و كش��ورهاي 1+5 بودن��د، زمزمه پيگيري 
قراردادهاي منعقده ب��راي خريد هواپيما از ايرباس،  اي.

تي.آر و بويينگ مطرح ش��د. اما مذاكرات هسته اي كه 
در بهار 1400 آغاز ش��د اما به نتيجه مشخصي نرسيد تا 
دولت جديد در ايران مستقر شود و مذاكرات هسته اي را 
پي بگيرد. اگر چه تا زمان نگارش اين گزارش در روزهاي 
پاياني سال 1400 همچنان توافق هسته اي حاصل نيامده 
يا به طور رسمي اعالم نشده است، اما برخي شواهد حاكي 

از دسترس بودن آن در آينده بسيار نزديك است. 
 

   پرواز 16 هواپيماي برجامي به ايران
به گزارش »تعادل«، بالفاصله پس از دس��تيابي ايران و 
كشورهاي 1+5 به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، 

در سال 1395، شركت هواپيمايي ايران اير )هما( در سه 
قرارداد جداگانه با سه شركت هواپيمايي ايرباس، بويينگ 
و »اي.تي.آر« قرارداد خريد 200 فروند هواپيما امضا كرد. 
نكته مهم درباره خريد اين هواپيماها اين بود كه قرارداد 
خريد به صورت اجاره به شرط تمليك بود و ايران بنا داشت 
85 درصد منابع مالي آن را از طريق فاينانس خارجي و 15 

درصد آن را از منابع داخلي خود تامين كند.
با اين حال، از مجموع 20 فروند هواپيماي »اي.تي.آر« 
13 فروند را به هما تحوي��ل داد، چه آنكه تحويل مابقي 
هواپيماها از سوي اين شركت پس از خروج امريكا از برجام 
به حالت تعليق درآمد. از 100 فروند هواپيماي خريداري 
شده از شركت ايرباس فقط 3 فروند تحويل ايران شد. اين 
ق��رارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در قرارداد ايران اير با 
شركت بويينگ نيز خريداري و تحويل 80 فروند هواپيما 
تعيين شده بود كه اين قرارداد نيز به صورت يك طرفه از 

سوي امريكا لغو شد.
ايران اير و بويينگ 21 آذرماه سال 95 قرارداد خريد 80 
فروند هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد هواپيما 
طي بازه زماني 10 ساله به ايران تحويل داده شود. ارزش 
اين قرارداد 16 ميليارد و 600 ميليون دالر بود كه شركت 
بويينگ، فاينانس آن را بر عهده گرفت. زمان تحويل اولين 
هواپيماي بويينگ به ايران نيز سال 2018 اعالم شد. البته 
نوسازي ناوگان هوايي ايران به خريدهاي عمده ايران اير 
از دو شركت بزرگ هواپيماساز جهان )ايرباس و بويينگ( 
ختم نشد و ش��ركت هواپيمايي آس��مان نيز به منظور 
ترميم ناوگان خود به خريد از هواپيماساز امريكايي روي 
آورد و توانس��ت تفاهم خريد 60 فروند هواپيماي نسل 
جديد بويينگ737مكس را در 16 فروردين ماه 1396 
امضا كند. طبق تفاهمنامه اي كه منعقد ش��د، قرار بود 
اين هواپيماها از سال 2022 ميالدي به تدريج به شركت 
هواپيمايي آس��مان تحويل شود. نمايندگان دو شركت 
توافق كردند كه در سال 2022 ميالدي 5 تا 10 فروند از 

اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.
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اتهام كارشكني در ساخت 
مسكن به شوراي عالي معماري 

حميدرض��ا صارمي، مع��اون شهرس��ازي و معماري 
شهرداري تهران گفت: متاسفانه از زمان تصويب قانون 
جهش مسكن تاكنون شوراي عالي معماري و شهرسازي 
اقدامي نكرده و كارش��كني داشته اس��ت. صارمي در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به طرح تشويقي ساخت مسكن 
در بافت فرسوده گفت: اين طرح در كميسيون ماده 5 به 
تصويب رسيده و درباره تعداد طبقات، تسهيالت نظام 
مهندسي و به طور كلي تمامي مواردي كه در گذشته 
منجر به قهقرا رفتن بافت فرس��وده شده بود صحبت 
مي كند. وي با اشاره به س��اخت طبقه اضافه در بافت 
فرسوده بيان كرد: در بستر طرح تشويقي بافت فرسوده، 
ساخت مسكن آسان تر مي شود با توجه به نظرسنجي ها 
متغيرهاي تش��ويقي 30 درصد در ساخت و ساز بافت 
فرسوده اثرگذار بودند و اين در حالي است كه طبقه اضافه 
به تنهايي 70 درصد مشوق اساسي مردم براي بازسازي 
و بهسازي در بافت فرسوده است. صارمي با بيان اينكه 
وزارت راه و شهرسازي براي ساخت در بافت فرسوده وام 
اعطا مي كند گفت: 450 ميليون تومان وام از سوي وزارت 
راه و شهرس��ازي به مالكان اختصاص مي يابد كه 300 
ميليون تومان آن وام كم بهره و 150 ميليون باقي مانده 
18 ساله و قابل نقل و انتقال است. همچنين 60 ميليون 
نيز به عنوان وديعه داده مي ش��ود. معاون شهرسازي و 
معماري ش��هرداري تهران با اشاره به عملكرد شوراي 
عالي معماري و شهرسازي براي ساخت و سازها گفت: 
شوراي عالي معماري و شهرسازي با سياست هاي ابالغي 
و مجلس زاويه دارد و تاكنون اقدامي در راستاي قانون 

جهش مسكن انجام نداده است.
وي ادامه داد: قانون جهش مسكن از مهرماه مصوب شده 
اما شوراي عالي معماري و شهرسازي هنوز حتي يك 
مصوبه نيز براي گشايش در ساخت و سازها صادر نكرده 
است و دبيرخانه ش��وراي عالي معماري و شهرسازي 
كارشكني هايي را انجام مي دهد و به طرق مختلف تالش 
مي كند اتفاق خاصي در حوزه مسكن نيفتد و اميدواريم 

در راستاي حل اين مشكل تالش كند.

درخواست ورود پليس و قوه 
قضاييه به مافياي دست فروشي 

عليرضا نادعلي، س��خنگو و عضو كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با اشاره به 
وجود مافياي دست فروش��ي در پايتخت گفت: برخي 
دست هاي پش��ت پرده از نياز اقتصادي دست فروشان 
سوءاستفاده مي كنند. به گزارش ايلنا، نادعلي با اشاره 
به وجود مافياي دست فروش��ي در شهر تهران اظهار 
كرد: وجود مافيا به اين معنا نيست كه هركسي دست 
فروشي مي كند عضوي از مافياست اما تجربه نشان داده 
كه دست هاي پشت پرده از نياز طبقه متوسط و ضعيف 
كه به دنبال اين هس��تند از دست فروشي امرار معاش 
كنند سوءاس��تفاده كرده و با انجام برخي حمايت ها، 
چنين گروه هاي مافيايي ايجاد مي كنند. عضو شوراي 
اسالمي ش��هر تهران با اعالم اين مطلب افزود: در اين 
زمينه مديريت شهري مي تواند دست فروشان و كساني 
كه با بساط گس��تري، ش��هر را دچار ب��ه هم ريختگي 
مي كنند، به س��امان بازارها كه داراي غرفه هس��تند، 
انتقال دهند. هرچند در اين زمينه نيز برخي استقبال 
مي كنند و برخي ديگر خير. وي با اشاره به ايجاد بايدها 
و نبايدها بر اساس قوانين كشور، يادآور شد: اگر فعاليت 
دست فروش��ان بدون اعمال نظارت باشد، افرادي كه 
پروانه كس��ب دارند و ماليات و كراي��ه ملك پرداخت 
مي كنند، امكان حيات اقتصادي نخواهند داشت. نادعلي 
تأكيد كرد: براي مقابله با مافيا، پليس و قوه قضاييه بايد 
وارد عمل شوند، افراد را شناسايي كنند و با هدف گذاري 
روي اين موضوع، به اصالح اين وضعيت بپردازند. وي 
درخصوص سخناني كه در رابطه با اليحه ساماندهي 
دست فروشان كه در گذشته مطرح شده بود، خاطرنشان 
كرد: مديريت ش��هري در س��اماندهي دست فروشان 
از تجربه هايي كه در گذشته داش��ته، استفاده كرده و 
دقت الزم را داشته اس��ت. عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران تأكيد كرد: برخي صحبت ها مي شود كه شايد 
امكان اجراي آن نباشد چون هم بايد به دست فروشان 
 و ه��م مردم ك��ه در فضاي فعاليت دس��ت فروش��ان 

تردد مي كنند، توجه و دقت كافي صورت بگيرد.

1۷ شهرداري كشور ارتقاي 
درجه يافتند

علي زيني وند، معاون امور ش��هرداري هاي س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور از ارتقاي درجات 
جديد 17 شهرداري از س��وي وزير كشور خبر داد. به 
گزارش مه��ر، زيني وند از ارتق��اي درجات جديد 17 
ش��هرداري از سوي وزير كش��ور به استانداري ها خبر 
داد و گفت: به موجب اين ابالغيه ها؛ درجه ش��هرداري 
بوشهر به 11 ارتقا يافت؛ همچنين درجه شهرداري هاي 
سلماس در اس��تان آذربايجان غربي به 9 و شريف آباد 
در اس��تان تهران به 7 ارتقا ياف��ت. وي ادامه داد: درجه 
شهرداري هاي بهاران ش��هر و هرند در استان اصفهان 
و فاضل آباد در اس��تان گلس��تان هم ب��ه 6 ارتقا يافت 
عالوه بر آن نيز درجه شهرداري هاي ورزقان در استان 
آذربايجان شرقي و جناح در استان هرمزگان به 5 ارتقا 
يافت. معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور ادامه داد: درجه شهرداري هاي 
باغشاد در استان اصفهان، خنجين در استان مركزي، 
ريحان در استان كرمان، ريز در استان بوشهر و زرنق در 
استان آذربايجان شرقي به 4 ارتقا يافت. زيني وند افزود: 
درجه ش��هرداري هاي آچاچي در اس��تان آذربايجان 
ش��رقي، نازك عليا در استان آذربايجان غربي، كمه در 
استان اصفهان و چيتاب در استان كهگيلويه و بويراحمد 
هم به 3 ارتقا يافت. وي يادآور شد: بر اساس دستورالعمل 
ابالغي وزارت كشور، شهرداري هايي كه چهار سال از 
زمان ابالغ آخرين درجه آنها گذشته، مي توانند پيشنهاد 
ارتقا درجه خود را بعد از تاييد اس��تانداري به سازمان 

شهرداري ها و دهياري هاي كشور ارسال نمايند.

كمبود ۵ هزار دريانورد در 
كشتيراني

مسعود پل مه، دبيركل انجمن كشتيراني با بيان اينكه با 
چالش كمبود نيروي متخصص دريايي و بندري مواجه 
هس��تيم گفت: دريانوردان بعضا تا 6 ماه روي دريا و از 
خانواده و خشكي دور هستند لذا اين شغل با مخاطرات 
و ريسك هايي همراه اس��ت. به گزارش تسنيم، پل مه 
با بيان اينكه »در حوزه منابع انس��اني مورد نياز بخش 
دريايي با چالش و كمبود حدود 5 هزار دريانورد مواجه 
هستيم و نتوانسته ايم جذابيت هاي الزم و كافي را فراهم 
كنيم« اظهار كرد: دريانوردان بعضا تا 6 ماه روي دريا و 
از خانواده و خشكي دور هستند، از اين رو، اين شغل با 
مخاطرات و ريسك هايي همراه است و به همين دليل 
بايد تمامي زوايايي چنين ش��غلي مدنظر قرار گيرد و 
متناسب با سختي آن، حقوق و مزاياي مناسب تعريف 
ش��ود. وي با بيان اينكه نيروه��اي متخصص در حوزه 
دريايي در ساير كشورها از تسهيالت ويژه اي برخوردار 
هستند، عنوان كرد: در ايران اما شرايط به گونه ديگري 
اس��ت و دريانوردان از ش��رايط مالي و رفاهي مطلوبي 
بهره مند نيستند و در اين زمينه بايد اقدامات مطلوبي در 

دستوركار قرار گيرد.

سازمان راهداري: شركت هاي 
بدنام امتياز خود را مي فروشند

حميد محمدي فاز، مقام مس��وول س��ازمان راهداري 
و حمل ونقل ج��اده اي با تاييد خريد و ف��روش امتياز 
ش��ركت هاي حمل ونق��ل بين المللي، گف��ت: امتياز 

شركت هاي بدنام خريد و فروش مي شود.
محمدي فاز در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: بر اساس 
مصوبه 161 ش��وراي عالي هماهنگي ترابري كش��ور 
مصوب آبان س��ال 1377 و استناد به آيين نامه، آزمون 
تاسيس شركت حمل ونقل بين المللي كاال توسط سازمان 

راهداري و حمل ونقل جاده اي برگزار مي شود.
وي با يادآوري اينكه تاكنون 25 آزمون برگزار شده است، 
افزود: آخرين آزمون اواخر س��ال 97 برگزار ش��د كه به 
دليل تشديد شيوع ويروس كرونا، امكان برگزاري آزمون 
مذكور ميسر نشد و ستاد ملي كرونا اين مجوز را به ما نداد.

وي تصريح كرد: در سال هاي 99 و 1400 نيز ستاد ملي 
كرونا اجازه برگزاري آزمون را به سازمان راهداري نداد. با 
توجه به بهبود شرايط كرونا، ثبت نام از متقاضيان شركت 
در آزمون تاسيس شركت هاي حمل ونقل بين المللي آغاز 
شده و تا فردا 20 مرداد ادامه دارد. معاون دفتر ترانزيت و 
حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري با اشاره به اينكه 
آزمون بيست و شش��م را با همكاري سازمان سنجش 
برگزار خواهيم كرد، گفت: آزمون آتي را يا اواخر مهرماه 
يا اوايل آبان ماه امسال برگزار خواهيم كرد. محمدي فاز 
در رابطه با خريدوفروش امتياز شركت هاي حمل ونقل 
بين المللي بيان ك��رد: در اين بخش تعداد خيلي كمي 
فروش داريم و اين امتيازات مربوط به شركت هايي است 
كه خوب كار نكرده اند و كمت��ر از 500 ميليون تومان 
معامله مي شود. وي با اشاره به اينكه شركت هاي بدنام 
در حوزه قاچاق اقدام به ف��روش امتياز خود مي كنند، 
گفت: شركت هاي فعال اين بخش داراي ناوگان به روزي 
هستند و خريد و فروش امتياز با قيمت 3 ميليارد تومان 
براي آن س��ودي ندارد. وي توضيح داد: به عنوان مثال 
يك شركت فعال داراي تعداد كشنده ولوو مدل 96 و 97 
است كه قيمت هر كدام از آنها 7 تا 8 ميليارد تومان است 
و 3 ميليارد تومان براي آنها رقمي نيست كه امتياز خود 
را بفروش برسانند. برخي از اين شركت ها 50 دستگاه 
كشنده با قيمت حداقل 8 ميليارد توماني دارند. معاون 
دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري 
با يادآوري اينكه تاكنون حدود 1600 نفر براي آزمون 
ثبت نام كرده ان��د، افزود: متقاضيان بايد نمره معيني را 
در آزمون كسب كنند تا شرايط دريافت مجوز تاسيس 

شركت هاي حمل ونقل بين المللي را داشته باشند.

تخصيص زمين به تهراني ها در 
قرچك و پيشوا 

خليل محبت خواه، مديركل راه و شهرس��ازي استان 
تهران گف��ت: فردا مراس��م تحويل زمين ب��ه يكي از 
كارگزاري هاي نهضت ملي مسكن را خواهيم داشت؛ 
همچنين به زودي تصميم داريم عالوه بر ش��هرهاي 
قبلي در پيشوا و قرچك نيز به صورت خودمالك، زمين 
در اختيار متقاضيان واجد ش��رايط قرار دهيم تا اقدام 
به ساخت مس��كن كنند. محبت خواه در گفت وگو با 
ايس��نا اظهار كرد: پروژه نهضت ملي مسكن در نقاط 
مختلف استان تهران به صورت قرارداد با بخش دولتي، 
انبوه سازان يا به ش��كل خودمالك در حال اجرا است. 
برنامه ريزي هايي براي الحاق زمين در شهرستان هاي 
قرچك و پيشوا نيز در دستور كار قرار داده ايم. متقاضيان 
داراي ش��رايط كه فرم »ج« آنها س��بز اس��ت در قالب 
گروه هاي دو يا سه نفره مي توانند از ما زمين دريافت كنند 
و ساخت و ساز انجام دهند. در بعضي شهرها كه اراضي 
بيشتري در اختيار داريم حتي به يك نفر هم زمين واگذار 
مي كنيم. وي افزود: در پي امضاي تفاهم نامه با يكي از 
كارگزاران نهضت ملي مسكن، فردا مراسم تحويل زمين 
به كارگزاري مورد نظر در نقاط مختلف اس��تان تهران 
برگزار خواهد ش��د. مديركل راه و شهرس��ازي استان 
تهران تاكيد كرد: با تحويل زمين ها به قرارگاه امام حسن 
مجتبي )ع( تعداد پروژه هاي در حال اجراي نهضت ملي 
مسكن در استان تهران رشد چشمگيري خواهد داشت. 
همچنين در آينده نزديك تفاهم نامه هايي با سازندگان، 
پيمانكاران و ديگر كارگزاري ها خواهيم داشت كه تحولي 
در اجراي طرح هاي مس��كن خواهد بود. محبت خواه 
با بيان اينكه پروژه هاي نهضت ملي مسكن در استان 
تهران فعال است و با سرعت مناسبي پيش مي رود گفت: 
بنياد مستضعفان، بنياد مسكن، ستاد اجرايي حضرت 
امام )ره(، قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( در اين طرح ها 
حضور دارند. عالوه بر اين از انبوه سازان پاي كار و فعال 
هم اس��تفاده مي كنيم. ما طي فراخوان هايي به بخش 
خصوصي و دولتي و به طور كلي هركس سابقه خوبي در 

ساخت و ساز دارد دعوت به همكاري كرده ايم.

رييس سازمان هواپيمايي كشوري در آستانه توافق هسته اي احتمالي اعالم كرد

بازوي پژوهشي مجلس 6 علت عدم اسقاط خودروهاي فرسوده را احصا كرد

شرط ايران براي احياي قرارداد خريد ايرباس

هواي كالن شهرها قرباني ممنوعيت واردات خودرو
گروه راه و شهرسازي|

»ترافيك« و »آلودگي هوا« در نظر سنجي هاي انجام شده 
از شهروندان تهراني در راس دغدغه هاي آنها قرار دارند. طي 
چند ساله اخير، از سويي با تضعيف توان مالي شهرداري در 
نوسازي و بهسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و در نتيجه 
كمبود ش��ديد ناوگان اتوبوسي و مترويي، هر روز به طول 
ترافيك شهر افزوده مي شود و از سوي ديگر، با ممنوعيت 
واردات خودروهاي خارجي كه اغلب داراي استانداردهاي 
باالي آاليندگي بوده و بعضا هيبريدي و برقي نيز هستند، و 
همچنين كاهش توليد محصوالت داخلي، مساله آلودگي 
هوا بيش از پيش ظهور و بروز يافته اس��ت. با وجود چنين 
مسائلي، برنامه اس��قاط و از رده خارج كردن خودروهاي 
فرسوده عمومي و ش��خصي نيز دچار ركود شده است به 
گونه اي كه تمايل به حفظ و استفاده از خودروهاي فرسوده 
افزايش يافته است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
به چرايي وضعيت موجود پرداخته است و از علل 6 گانه ذيل 

به عنوان علل وضعيت موجود ياد كرده است.
1- كاهش چش�مگير بازار تقاضاي گواهي اسقاط: 
مطابق تجربيات جهاني اسقاط وسايل نقليه مستلزم ايجاد 
و توسعه چرخه اسقاط خودرو است. ايجاد چرخه اسقاط 
نيز نيازمند عرضه و تقاضاي پايدار گواهي اسقاط در كشور 
است. در بخش تقاضا، بر اساس قوانين و مقررات پيشين 
كش��ور واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو خريداران 
اصلي گواهي اس��قاط بوده اند. طي ساليان اخير معافيت 
خودروسازان داخلي از گواهي اسقاط از طرفي و ممنوعيت 
واردات خودرو به منظور جلوگي��ري از خروج ارز از طرف 
ديگر كاهش تقاضاي چشمگير گواهي اسقاط را به همراه 
داشته است كه همين مساله انباشت 80 هزار گواهي را در 
مراكز اسقاط در سال 1397 به همراه داشت و در سال هاي 
1398 و 1399 توقف اين فرآيند را به دنبال داشت. در اثر 
اين اتفاق سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه اسقاط 
و بازيافت خودروهاي فرس��وده اقدام به خروج از اين بازار 

كردند و سرمايه هاي آنها به س��مت بازارهاي غيرمولد و 
كاذب روانه شده است.

2- عدم انگيزه كافي در بازار عرضه اسقاط: در بخش 
بازار عرضه نيز الزم اس��ت صاحبان وسايل نقليه فرسوده 
انگيزه كافي براي اسقاط خودروي خود داشته باشند. لذا 
مي بايست از يك طرف ارزش گواهي اسقاط جذابيت مالي 
الزم را براي صاحبان خودروي فرسوده داشته باشد و از طرف 
ديگر سازوكارهاي سلبي توان الزم را براي ايجاد محدوديت 
بر اين خودروها داشته باشند. طي ساليان اخير به دو دليل 
ذيل انگيزه الزم در عرضه گواهي اسقاط وجود نداشته است: 
الف( لغو معيار كمي سن فرسودگي مطابق آيين نامه جديد 
ماده )8( قانون هواي پاك: مطاب��ق ماده )8( قانون هواي 
پاك مالكان وسايل نقليه موتوري موظفند خودروي خود 
را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند. اين 
آيين نامه موجب تقريباً صفر شدن مشمول فرسودگي شده 
و همين موضوع كاهش تمايل شهروندان را براي اسقاط 
وسايل نقليه فرس��وده به همراه خواهد داشت. با توجه به 
زيرساخت هاي موجود در كش��ور در حوزه معاينه فني، 
نظير عدم كنترل اصالت خودروها در مجموع مي توان ادعا 
نمود كه اين آيين نامه بازدارندگي الزم را براي از رده خارج 
خودروهاي فرسوده نخواهد داش��ت. عالوه بر اين مراكز 
معاينه فني صرفًا قادر است ميزان آاليندگي خودروها را 
بررس��ي  كند و ايمني و ميزان مصرف سوخت خودروها 

ارزيابي نمي شود.
ب (ع��دم افزايش قيمت گواهي اس��قاط طي دهه اخير: 
علي رغم تورم چشمگير در دهه اخير، قيمت گواهي اسقاط 
تقريبًا ثابت بوده اس��ت كه عماًل انگيزه الزم براي مالكان 

وسايل نقليه فرسوده از بين رفته است.
3- عدم وجود س�ازوكار جامع قانوني در خصوص 
اسقاط وسايل نقليه فرسوده: در بعد قانوني هر چند از 
سال 1387 قوانين و مصوبات گوناگوني با سه محور اعمال 
محدوديت بر خودروهاي فرسوده، چگونگي تعيين سن 

فرسودگي وسايل نقليه و س��ازوكار اسقاط وسايل نقليه 
فرسوده مورد تصويب قرار گرفته است؛ لكن همچنان خأل 
وجود يك آيين نامه جامع كه دربرگيرنده وجوه مختلف و 
سازوكارهاي سلبي و ايجابي با در نظر گرفتن همه ذينفعان 
 اين حوزه باشد حس مي شود. ماده )8( قانون هواي پاك نيز 
هر چند به مساله وسايل نقليه فرسوده ورود كرده است لكن 
سازوكاري جامع براي اسقاط وسايل نقليه فرسوده و ايجاد 
چرخه اسقاط در اين ماده و آيين نامه آن تعبيه نشده است.

4- عدم تناس�ب ماهيت نظارتي س�تاد مديريت 
حمل ونقل و سوخت با جايگاه ساختاري كنوني: بر 
اساس قوانين موجود ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت به 
عنوان مرجع نظارت عالي عمليات اسقاط تعيين شده است. 
اين ستاد به لحاظ ساختاري ذيل نهاد رياست جمهوري 
فعاليت مي كرد ت��ا در مردادم��اه 1394 با مصوبه هيات 
وزيران از نهاد رياست جمهوري جدا شده و به يكي از مراكز 
زير مجموعه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور 
كه در واقع معاونتي در وزارت راه و شهرسازي است منتقل 
شده اس��ت. اين در حالي است كه به نظر مي رسد ماهيتًا 
وظايف اين ستاد نظارتي و بين دستگاهي بوده و نيازمند 
هماهنگي بين وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي، صمت، 
نفت، كش��ور، نيروي انتظامي و سازمان حفاظت محيط 
زيست است. بررسي عملكرد اين ستاد طي ساليان اخير 
نيز بيانگر كم رنگ شدن نقش اين ستاد در عمليات اسقاط 

وسايل نقليه بوده است.
5- تناقضات سازوكارهاي قانوني موجود: در برخي 
از قوانين و مصوبات موجود كشور تناقضاتي وجود دارد كه 
موجب پيچيده شدن فرآيند اسقاط وسايل نقليه شده است 

كه در ادامه به برخي از آنها اشاره شده است: 
جايگزيني سن كمي فرسودگي با معيار معاينه فني جهت 
تشخيص وسايل نقليه فرسوده در آيين نامه اجرايي ماده 
)8( قانون هواي پاك مورخ 09/ 03/ 1400  به جاي باال بردن 
هزينه هاي تردد يك خودروي فرسوده )با افزايش نرخ بيمه، 

عدم سهميه سوخت، تعداد دفعات بيشتر معاينه فني در 
سال(، هزينه از رده خارج كردن اين خودروهاي فرسوده 

را باال برده است.
طبق م��اده )4( آيين نامه اجرايي بند »ث« م��اده )30( 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، واردات هر 
يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه 
كاميون كه از زمان س��اخت آن بيش از بيست و پنج سال 
گذشته باشد و با ظرفيت حداكثر سه تن كمتر از ظرفيت 
كاميون وارداتي مي باشد. اين در حالي است كه كاميون هاي 
وارداتي داراي ظرفيت 44 تن هستند و اغلب كاميون هاي 
 موجود در كشور مشمول اين قانون نخواهند شد. عالوه بر اين 
اين آيين نامه بر ضرورت فعال بودن و نيز داشتن معاينه فني 
معتبر براي ناوگان فرس��وده اشاره نموده كه عماًل فرآيند 

خروج ناوگان فرسوده را بسيار دشوار نموده است.
تبصره »1« م��اده )4( آيين نامه اجرايي بن��د »ث« ماده 
)30( قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، شرط 
اسقاط كاميون را داشتن معاينه فني معتبر در زمان اسقاط 
اعالم كرده است! كه به معناي افزايش هزينه براي اسقاط 

كاميون است.
مطابق دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نظارت و لغو پروانه 
مراكز اس��قاط و بازيافت وسايل نقليه فرسوده هر وسيله 
نقليه فرسوده مي بايست برش خورده و سپس به طور كامل 
پرس گردد. اين الزام از طرفي در تناقض با رويكرد اقتصادي 
بازيافت بوده و از طرف ديگر موجب كاهش درصد فوالد در 

وسيله نقليه پرس شده مي گردد.
6- عدم تخصيص تسهيالت براي مالكان وسايل 
نقليه فرسوده: با توجه به اينكه غالب مالكان وسايل نقليه 
فرسوده اقشار ضعيف جامعه هس��تند اجراي طرح هاي 
نوسازي بدون در نظر گرفتن سازوكارهاي تشويقي عملي 
نخواهد بود. تبصره 2 ماده 8 قانون هواي پاك بستر قانوني 
خوبي براي اعطاي تسهيالت ارزان قيمت جهت جايگزين 

كردن وسايل نقليه فرسوده است.



بررسي ها نش��ان مي دهد با احتس��اب مناطق آزاد 
تا س��ال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مركز استخراج رمزارز در 
كشور مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه توان مورد 
نياز آنها ۴۰۰ مگاوات اس��ت و در عين حال براساس 
آخرين مصوبه وزارت نيرو، بهاي هر كيلووات ساعت 
برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار 

و ۵۷۴ ريال است.
ارزش باالي بيت كوين موجب شده است كه افراد زيادي 
در سراس��ر جهان وارد رقابت براي اس��تخراج آن شوند 
و در نتيجه اگر ش��خصي با يك رايانه ساده و به تنهايي 
قصد استخراج بيت كوين را داشته باشد، شانس بسيار 
اندكي براي موفقيت خواهد داشت، بنابراين افراد متكثر 
با نصب نرم افزارهاي اش��تراك گذاري توان پردازش��ي 
رايانه، شانس خود را براي موفقيت در كسب بيت كوين 
افزايش مي دهند. طبق تخمين مركز نظام مالي جايگزين 
دانش��گاه كمبريج، حداكثر انرژي مصرفي شش رمزارز 
برتر در نيمه نوامبر س��ال ۲۰۱۸ حداقل ۵۲ و حداكثر 
۱۱۱ ميليارد كيلووات ساعت در سال بوده است. در سال 
قبل از آن حداقل مصرف انرژي ۱۸ و حداكثر ۴۲ ميليارد 
كيلووات ساعت در سال بوده است. براساس گزارش هاي 
بين الملل��ي، حدود ۳۹ درص��د از كل توان م��ورد نياز 
استخراج رمزارز از طريق انرژي هاي تجديدپذير تأمين 
مي شود. با توجه به اين سهم و همچنين اين نكته كه تنها 
۲۳ درصد از كل ظرفيت شبكه تحت حمايت هاي دولتي 
مانند معافيت مالياتي يا يارانه قيمتي هس��تند، نشان 
مي دهد كه در ص��ورت وجود قوانين و مقررات صحيح، 
مي توان سرمايه گذاران اين حوزه را به سمت استفاده از 
منابع تجديدپذير سوق داد. يعني در يك سال مصرف 
برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضي اوقات 
با كاهش قيمت رمزارزها ميزان مصرف برق استخراج نيز 
كاهش يافته و افزايش ميزان مصرف برق موضوعي قطعي 
نيست. اما در سال ۲۰۲۱ مصرف ساالنه شبكه بيت كوين 

به ۱۱۵ ميليارد كيلووات ساعت در سال رسيده است.

    سهم ايران از بازار استخراج 
رمزارز بيت كوين متغير است

طبق تخمين هاي دانشگاه كمبريج، سهم ايران از بازار 

استخراج رمزارز بيت كوين متغير است، اما موضوعي 
كه اهميت دارد اين است كه صدور حكم ممنوعيت 
اس��تخراج رمزارز در تابستان س��ال ۱۴۰۰ با وجود 
وقوع قطعي برق و با وجود كاهش ميزان اس��تخراج 
مجاز نتوانسته است مانع از استخراج غيرمجاز رمزارز 
بيت كوين شود. اوج توان رايانشي كه از سمت كشور 
ايران به شبكه استخراج رمزارز بيت كوين اختصاص 
يافت��ه، در اس��فند ۱۳۹۹ و به مي��زان ۷.۴۵ ميليون 
تراهش بوده است. كشف چند مزرعه استخراج رمزارز 
غيرمجاز در اوخر سال ۱۳۹۹ و آغاز بهار ۱۴۰۰ مقداري 
از سهم ايران را كاهش داد؛ اما در تابستان هنگام صدور 
رسمي دستور خاموش��ي مزارع اس��تخراج رمزارز، 
استخراج رمزارزها ازسوي مزارع غيرمجاز ادامه يافته 
است. محاسبه سهم استخراج رمزارزها از خاموشي هاي 
برق نيازمند تعيين ميزان مصرف تجهيزات استخراج 
رمزارز كشور است. براي تخمين كران پايين و باالي 
ميزان مصرف تجهيزات مي توان فرض كرد تجهيزاتي 
كه اين ميزان توان رايانشي را توليد مي كنند يا همه 
بسيار قديمي و پرمصرف هستند، يا همه بهينه ترين 
تجهيزات موج��ود در بازار هس��تند. س��هم ايران از 

اس��تخراج رمزارزها نيز در طي دو س��ال از دو درصد 
در مهر ۱۳۹۸ به س��ه درصد در مرداد ۱۴۰۰ رسيد. 
حداكثر سهم ايران از بازار جهاني طبق تخمين مركز 
وابسته به دانشگاه كمبريج پنج درصد بوده است. نكته 
قابل توجه اين است كه در فصل تابستان سال ۱۴۰۰ 
كه طبق دس��تور رياس��ت جمهوري وقت استخراج 
رمزارز ممنوع بود، سهم ايران از بازار جهاني استخراج 
۱ درصد افزايش داشته است. اين موضوع احتماال به 
اجراي ممنوعيت اس��تخراج در كشور چين در كنار 
كاهش ارزش رمزارز بيت كوين و درنتيجه كاهش اقبال 
به اس��تخراج رمزارز در مناطقي كه تعرفه برق در آنها 

باالتر است، قابل انتساب باشد.
براي بررسي وضعيت استخراج رمزارز در استان هاي 
مختلف ايران مي توان از آمار پروانه هاي بهره برداري 
و جوازهاي تأسيس صادرشده در كشور استفاده كرد 
كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي، به اين آمار 
پرداخته است. تا سال ۱۴۰۰ براي ۴۴ واحد استخراج 
رمزارز در كش��ورمان پروانه بهره برداري صادر ش��ده 
است. بيشتر پروانه هاي بهره برداري در استان سمنان 
صادر شده است و استان هاي البرز و گلستان در رتبه 

دوم قرار دارند و استان هاي آذربايجان شرقي، زنجان، 
قزوين، مازندران و ي��زد هركدام ۳ پروانه بهره برداري 
در اختيار دارند. با احتساب مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۰ 
تعداد ۵۶ مركز استخراج رمزارز در كشور مجوز فعاليت 
دريافت كرده اند كه توان مورد نياز آنها ۴۰۰ مگاوات 
است. فعاليت اين مراكز تا پايان فصل تابستان ۱۴۰۰ 
غيرمجاز بوده و با پايدار شدن شرايط تأمين برق مجاز 
بوده است. براساس آخرين مصوبه وزارت نيرو مورخ 
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶بهاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي 
مراكز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ريال 
است. اين نرخ براساس متوسط بهاي صادراتي برق و 
نرخ تسعير سامانه نيما محاسبه شده است و بايد هر سه 
ماه يك بار توسط شركت توانير اصالح و به روزرساني 
شود. طبق مصوبه مذكور، به منظور مديريت مصرف 
برق، اس��تفاده از انرژي برق ش��بكه براي اس��تخراج 
رمزارز در اوقات اوج بحراني ممنوع اس��ت. در اوقات 
محدودي��ت دار تعرفه برق مصرفي ب��ا ضريب ۲ و در 
اوقات عادي تعرفه برق مصرفي با ضريب ۰.۵ )يا نصف 
قيمت معادل كيلوات ساعتي ۸۲۸ تومان( محاسبه 
مي ش��ود. آمارهاي مربوط به جواز تأسيس مي تواند 
تصويري از آينده اس��تخراج رمزارزها نمايان كند. تا 
سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۸۸ جواز تأسيس ازسوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. يعني بيش 
از ۶۳ برابر تعداد پروانه هاي تأسيس صادرشده تقاضاي 
رسمي براي ايجاد واحد استخراج رمزارز وجود دارد. 
اس��تان زنجان با ۳۱۳ جواز تأسيس در رتبه اول قرار 
دارد و پس از آن استان هاي فارس، آذربايجان غربي، 
مازندران، سمنان و خوزس��تان قرار دارند. درصورت 
تعيين طبقه بندي مناطق سردس��ير ازسوي هيات 
وزيران، اين امكان به وجود مي آمد كه مجوزها فقط در 
مناطق سردسير صادر شوند كه برق به صورت بهينه 
براي استخراج رمزارزها استفاده شود. از ابتداي شروع 
طرح برخورد با اس��تخراج كنندگان ب��دون مجوز در 
سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ مجموع كشف و شناسايي 
دس��تگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز به عدد ۲۲۱ 
هزار و ۱۶۳ دستگاه رس��يده كه طبق گزارش وزارت 
نيرو توان مصرفي آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.

دنياي فناوريرويداد
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بررسي چالش ها و موانع توسعه 
فيبر نوري در ايران

معاون وزير ارتباطات با اش��اره به بررس��ي چالش ها و 
موانع توسعه فيبر نوري در جلساتي با اپراتورهاي ثابت و 
سيار گفت: توسعه ارتباطات ثابت با توجه به مدت زمان 
طوالني بازگشت سرمايه گذاري نيازمند حمايت هاي 
مالي اس��ت كه اكن��ون در قالب معافي��ت از پرداخت 
حق السهم و همچنين اختصاص درصدي از حق السهم 
اپراتورها براي ايجاد پوش��ش فيبرن��وري در بازنگري 
مصوبه UNSP  پيش بيني شده است. به گزارش ايسنا، 
فناوري اصلي كه هم اين��ك در بخش ارتباطات ثابت 
ايران به كار گرفته شده است، ADSL  است و فناوري 
مبتني بر فيبر نوري يا FTTx تنها سهمي معادل يك 
درصد را به خود اختصاص داده، گرچه شبكه زيرساخت 
كشور با سرمايه گذاري دولت، بيش از ۷۰ هزار كيلومتر 
فيبر نوري را براي اتصال ش��هرهاي مختلف كشور به 
يكديگر فراهم كرده اس��ت، اما در داخل شهرها هنوز 
شبكه دسترسي يا آخرين اليه اتصال به ساختمان هاي 
مس��كوني و تجاري كشور به تجهيزات قديمي متكي 
اس��ت كه به شبكه مس��ي مشهور اس��ت. اين شبكه 
به رغم گستردگي زياد، توانايي كمي براي سازگاري با 
فناوري هاي جديد و استفاده از خدمات پهن باند دارد. بر 
اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي تا سال ۱۴۰۴ 
بايد ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد كس��ب وكارها با 
متوسط س��رعت ۲۵ مگابيت برثانيه به پهن باند ثابت 
دسترسي داشته باشند و دسترسي ۲۰ ميليون خانوار 
و پنج ميليون كس��ب وكار تا س��ال ۱۴۰۴ به اينترنت 
پهن باند ثابت بايد بر بستر فيبر نوري شكل گيرد. در اين 
راستا اوايل تيرماه بود كه براي اجراي پروژه دسترسي 
مبتني بر فيبرنوري و براساس ابالغيه جديد رگوالتوري 
مبتني بر اين تفاهم نامه ها، اپراتورهاي رايتل در فرديس، 
شاتل در ساوه، آسياتك در رامسر، فناپ تلكام در بندر 
امام خميني، صبانت در بابل، گسترش ارتباطات مبنا در 
قرچك، هاي وب در گرگان و پيشگامان در بندر چارك 
متعهد شدند براي ايجاد و توسعه فيبرنوري اقدام كنند.

    اصول حاكم بر صدور پروانه
يكپارچه شبكه و خدمات ارتباطي تصويب شد

در اين راستا به نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، صادق عباسي شاهكوه دبير كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات از تصويب اصول حاكم بر صدور پروانه 
يكپارچه ش��بكه و خدمات ارتباطي )UNSP( در اين 
 UNSP كميس��يون خبر داد و با اشاره پيشينه مصوبه
گفت: مرداد سال ۱۴۰۰ اولين مصوبه مربوط به همگرايي 
پروانه هاي ثابت و س��يار تصويب ش��د كه براساس آن 
اپراتورهاي تلفن همراه مي توانستند به سرمايه گذاري در 
حوزه ارتباطات ثابت وارد ش��وند و در بازه زماني ۵ ساله، 
حدود ۵ ميليون پورت پرسرعت ايجاد كنند. وي افزود: با 
استقرار دولت سيزدهم و برنامه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات مبتني بر فيبرنوري و پوشش ۲۰ ميليوني در بازه 
زماني سه سال و نيم، براي توسعه ارتباطات ثابت تصميم 
گرفته شد مصوبه كميسيون درباره پروانه يكپارچه شبكه 
و خدمات ارتباطي بازنگري شده و محتواي آن متناسب 
با هدف تعيين شده حوزه توسعه ارتباطات ثابت تغيير 
كند. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره 
به برگزاري جلسات مختلف با دارندگان پروانه ارتباطات 
ثابت و سيار و بررس��ي چالش ها و موانع توسعه در اين 
حوزه گفت: توسعه ارتباطات ثابت با توجه به مدت زمان 
طوالني بازگشت سرمايه گذاري نيازمند حمايت هاي 
مالي است كه پس از تاييد هيات وزيران حمايت هاي مالي 
دولتي در قالب معافيت از پرداخت حق السهم و همچنين 
اختصاص درصدي از حق الس��هم اپراتورها براي ايجاد 
پوشش فيبرنوري در بازنگري مصوبه UNSP پيش بيني 
شد. عباسي شاهكوه تاكيد كرد: مصوبه UNSP با رويكرد 
يكپارچه س��ازي پروانه هاي ايجاد ش��بكه و خدمات و 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي فني، زيرساختي و 
تجاري كشور تصويب شد و نحوه پوشش خانوارها، ميزان 
حمايت هاي مالي دولتي از محل حق السهم اپراتورها و 

نحوه نظارت بر اجراي اين پروژه پيش بيني شده است.

    افزايش سه درصد به هشت درصد
 درآمد اپراتورها به توسعه فيبر نوري

وي در تش��ريح درصد حمايت مالي دول��ت گفت: در 
مصوبه قبلي پيش بيني شده بود كه سه درصد از درآمد 
اپراتورهاي سيار و ثابت به توسعه فيبرنوري اختصاص داده 
شود. با توجه به تكليف وزارت ارتباطات مبني بر پوشش 
۲۰ ميليوني در زمان بندي سه سال و نيم، حمايت مالي 
دولت از سه درصد به هشت درصد از درآمد اپراتورهاي 
سيار و س��ه درصد از درآمد اپراتورهاي ثابت تغيير داده 
شد. دبير كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات درباره 
نحوه پوش��ش خانوارها در مصوبه جديد اظهار كرد: در 
 Home( ادبيات فيبر نوري دو نوع پوشش خانوار متصل
 )Home Pass( و خانوار تحت پوشش )Connect 
داريم كه در بازنگري مصوبه اين موضوع به طور شفاف 
تعريف شده است و براساس مصوبه به ازاي ايجاد پوشش 
تا ۳۰۰ متري خانوار در مراكز اس��تان به ازاي هر خانوار 
۵۰۰ هزار تومان و در شهرهاي خارج از مراكز استان به 
ازاي هر خانوار يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به اپراتور 
اختصاص داده مي شود. عباسي شاهكوه افزود: عالوه 
بر آن اين حمايت مالي، در حوزه اتصال نيز به ازاي هر 
پورت FTTh كه به خانوارها متصل شود دو ميليون 
توم��ان از محل هش��ت درصد حق الس��هم دولت به 
اپراتورها كمك مي شود و اين مبالغ براي پوشش و اتصال 
در شهرهايي غير از هشت كالنشهر تخصيص مي يابد. 

واتس  اپ سه آپديت
امنيتي جديد ارايه مي كند

مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي متا ۳ آپديت جديد 
براي ارتقاي امنيت پيام رسان واتس  اپ معرفي كرد. به 
عنوان مثال فرد مي تواند بي سروصدا گروه ها را ترك كند. 
به گزارش مهر به نقل ازايونينگ استاندارد، جديدترين 
اقدام مدير ارشد اجرايي متا )مالك اينستاگرام و واتس 
اپ( براي حافظت از كاربران شامل ترك بي سروصداي 
گروه ها، افزايش اختيار كاربران براي آنكه چه كس��اني 
مي توانند وضعيت آنالين آنها در اپ را مش��اهده كنند 
و مس��دود كردن و نمايش ندادن اسكرين شات هايي 
اس��ت پس از فعالس��ازي قابليت »يك بار مش��اهده« 
ثبت مي ش��وند. زاكربرگ در بياني��ه اي در فيس بوك 
و اينس��تاگرام اعالم ك��رد اين اقدامات ب��ا هدف ايجاد 
روش هاي جدي��د براي محافظت از پيام هاي كاربران و 
خصوصي و ايمن نگه داش��تن چت ها گرفته شده اند. 
طبق اطالعات موجود وقتي كاربري يك گروه را ترك 
مي كند، پيامي خروج وي را آشكار مي كند. اما آپديت 
جديد واتس  اپ به كاربر اجازه مي دهد تا پيام هاي خروج 
اتوماتيك را ميانبر بزند و از گروه خارج شود. به اين ترتيب 
كاربران مي توانند بدون آنكه جلب توجه كنند از گروه 
خارج شوند و در اين حالت فقط ادمين از خروج آنها مطلع 
خواهد شد. عالوه برآن واتس  اپ در آپديت هاي پيشين 
به كاربران اجازه داده بود تا وضعيت »آخرين بازديد« را 
به فهرست شماره تماس هاي خود محدود كنند. اكنون 
اپ همين قابليت براي مشاهده وضعيت »آنالين« كاربر 
ارايه كرده است. عالوه برآن كاربر مي تواند خود انتخاب 
كند كداميك از ش��ماره تماس هاي مورد نظر وي قادر 
به مش��اهده وضعيت وي در پيام رسان خواهند بود. در 
كنار اين موارد متا قابليتي به واتس  اپ افزوده كه اجازه 
نمي دهد كاربران از ويدئوها و تصاويري كه به طور خودكار 
حذف مي ش��وند، اسكرين شات بگيرند. اين اپ قباًل به 
كاربران هشدار داده بود تا تصاوير و ويدئوها را با فعالسازي 
قابليت »يك بار مشاهده« به افراد مورد اطمينان ارسال 
كنند زيرا ممكن اس��ت دريافت كنن��ده محتوا قبل از 
حذف شدن آن، از عكس اسكرين شات بگيرد يا ويدئو 
را ثبت كند. اما با كمك آپديت جديد هيچ كاربري 
نمي تواند محتواي »يك بار مشاهده« را ثبت كند.

فناوري تلفن همراه در ايران 
28 ساله شد

امروز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، فناوري تلفن همراه 
در كشور ۲۸ ساله ش��د. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران نوزدهم مردادماه با »برقراري 
ارتباطات سيار« گره خورده است؛ از اين جهت كه عرضه 
نخستين سيم كارت در ايران، با واگذاري ۴ سيم كارت 
به نهاد رياست جمهوري انجام شد. نخستين مرحله از 
راه اندازي فناوري تلفن همراه در سال ۱۳۷۳ با ۲۴ سايت 
BTS و با ظرفيت سازي براي ۹۲۰۰ شماره در شهر تهران 
با مسووليت امور ارتباطات سيار شركت مخابرات ايران 
آغاز شد. در ۱۹ مرداد همان سال با واگذاري ۴ سيم كارت 
به نهاد رياست جمهوري، براي نخستين بار عرضه رسمي 
سيم كارت در ايران آغاز شد كه به دنبال استقبال مردم، 
شركت مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از 
تهران به كل كشور برآمد. زماني نگذشت كه توسعه شبكه 
تلفن همراه در زمره اهداف عالي مجموعه مخابرات كشور 
قرار گرفت؛ زيرا تغيير پارادايم هاي ارتباطي در دنيا رونق 
داشت و اين احساس نياز در جامعه ما نيز وجود داشت. 
بنا بر همين ضرورت، در ادامه راه و به پيش��نهاد وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، هيات دولت اساس��نامه 
شركت ارتباطات سيار را با سرمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال 
تصويب كرد و تمامي وظايف امور ارتباطات سيار شركت 
مخابرات ايران به »شركت ارتباطات سيار ايران« واگذار 
شد. با جدي شدن خصوصي سازي صنعت مخابرات 
كشور، اين شركت با درك اقتضائات جديد بازار رقابت، 
از سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را با نام تجاري »همراه اول« 
ادامه داد. همچنين عرضه پنج درصد سهام همراه اول 
در ۲۸ آذر س��ال ۱۳۸۹ در فرابورس، اقدام ديگري بود 
كه در تاريخچه ارتباطي كش��ور ثبت شده است. نماد 
»همراه« نيز در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ رس��ما به بازار بورس 
كشور راه يافت و بر روي تابلوي معامالت بازار سرمايه 
قرار گرفت. با وجود طي شدن مسير پر پيچ و خم طي اين 
سال ها و حركت روي مدار توسعه ارتباطات سيار همگام 
با كشورهاي پيشرفته دنيا، اكنون اپراتور اول تلفن همراه 
ايران را با واگذاري بيش از ۱۰۰ ميليون سيم كارت دايمي 
و اعتباري، در جايگاه نخست اپراتورهاي خاورميانه نيز 
قرار داده اس��ت.  همراه اول به زعم جديدترين گزارش 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان ناظر 
و سياست گذار عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات كشور 
كه مربوط به سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۱ است، حدود 
۶۸ هزار سايت فعال ارتباطي مبتني بر تكنولوژي هاي 
۳G ،۴G و ۲G در كشور دارد. تملك بيش از ۵۶ درصد 
تمامي سايت هاي ارتباطي كش��ور، منجر به پوشش 
۹۶.۵ درصدي جمعيت كشور، پوشش يك هزار و ۳۹۵ 
شهر و پوشش حدود ۴۵ هزار روستاي كشور به ويژه در 
فناوري هاي ۴G و ۳G ش��ده كه آمار چشمگيري در 
صنعت ارتباطات است. بيش از ۸۲ هزار و ۱۴۶ كيلومتر 
از جاده هاي كشور نيز هم اكنون زير چتر امواج راديويي 
اي��ن اپراتور قرار دارد. همراه اول به عنوان نخس��تين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور، همچنين عالوه بر 
پرچمداري توسعه جديدترين تكنولوژي هاي ارتباطي 
و در اختيار داشتن باالترين ركورد سرعت ۵G در كشور، 
حدود ۵۲ ميليون مش��ترك ۴G و ۳G دارد كه حدود 
۴۵ ميليون اشتراك به مشتركان ۴G مربوط است.  اين 
اپراتور توانست در سال ۱۴۰۰ در زمينه »مصرف ديتا« 
به ركورد ۵۵۷۴ پتابايت برسد كه نسبت به سال قبل 
آن، رشد ۴۴ درصدي را نشان مي دهد؛ همچنين ركورد 
ترافيك ديتاي روزانه هم��راه اول نيز به ۱۹.۲ پتابايت 
رس��يد كه با احتساب ترافيك مبين نت به بيش از ۲۰ 

پتابايت براي نخستين بار در كشور رسيده است.
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بهاي برق مصرفي مراكز استخراج رمزارز

تحريمتازهگوگل؟كاربرانايرانياحتماالامكاندريافتنوتيفيكيشنرويموبايلرانخواهندداشت
تحريم جديد گوگل بيشتر از توسعه دهندگان و شركت ها، 
كاربران عادي را با مشكل مواجه مي كند. به نظر مي رسد 
گوگل س��رويس FCM كاربران ايران��ي را تحريم كرده 
و در نتيجه به زودي كاربران از هيچ اپليكيش��ن داخلي 
يا خارجي، امكان دريافت اعالن يا همان نوتيفيكيش��ن 
 Firebase Cloud را نخواهن��د داش��ت. س��رويس
Messaging Platform يك سرويس اعالن رايگان 
است كه توس��عه دهندگان برنامه )شخص ثالث( را قادر 
مي س��ازد اعالن ها يا همان نوتيفكيش��ن ها را به دست 
مخاطب برساند. اين سرويس در حال حاضر به كاربران 
با IP ايران سرويس نمي دهد و به احتمال قوي تحريم ها 
باعث اين موضوع شده باشد. برنامه ها و اپليكيشن ها روي 
پلتفرم ها و سيس��تم عامل هايي توس��عه يافته مي شود 

كه هيچ كدام ايراني نيس��تند و وجود برخي تحريم ها و 
چالش ها با توجه به تحريم ه��اي بين المللي عليه ايران، 
موضوعي تكراري براي ش��ركت ها و توس��عه دهندگان 
به حس��اب مي آي��د. با اين ح��ال تحريمي ك��ه در حال 
حاضر به نظر مي رسد از س��مت گوگل رخ داده، نه فقط 
توس��عه دهندگان و ش��ركت ها را مورد هدف قرار داده، 
بلكه اين تحريم ها اين بار مستقيما كاربران عادي را هدف 
گرفته است. كميل كمال، مدير فني مايكت در گفت وگو 
با ديجياتو ضمن تاييد مشكلي كه براي دريافت توكن هاي 
FCM و در نتيجه ارسال نوتيفيكيشن ها به وجود آمده، 
اعالم كرد اين مش��كل در سرويس پوش نوتيفيكيشن، 
مي تواند كاربران و بس��ياري از برنامه هاي موبايلي نظير 
تاكس��ي هاي اينترنتي را به چالش بكش��د. البته شايد 
راهكارهايي براي حل اين موضوع براي بعضي شركت ها 
وجود داشته باشد اما اين راهكارها يا بسيار هزينه بر و برخي 
 FCM از آنها هم عمال غيرقابل پياده سازي هستند. گرفتن
توكن يا Firebase Cloud Messaging نيازمند اين 
است كه گوشي كاربر يك وب سرويس را از گوگل دريافت 
كند تا اين مبادله انجام شود و اعالن براي كاربر به نمايش 
در بيايد. بررسي كارشناسان نشان مي دهد دريافت اين 
وب س��رويس از سوم آگوس��ت يعني تقريبا هفته پيش 
دچار اختالل شده و آنطور كه كمال و ديگر كارشناسان 
فني باور دارند به احتمال بسيار زياد، مساله تحريم پشت 

آن قرار دارد. كمال در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن 
است اين موضوع به فيلترينگ يا اختالل هاي موجود در 
اينترنت كشور ارتباطي داش��ته باشد به ديجياتو گفت: 
»به نظر مي آيد اين API تحريم شده و عمال هيچ كس از 
جمله اپليكيشن هاي ايراني و خارجي نمي تواند FCM را از 
گوگل دريافت كند. هرچند اينكه برخي اختالالت از داخل 
و شبكه زيرساخت نيز ممكن اس��ت باعث رخ دادن اين 
موضوع شده باشد اما فعال نمي توان چنين چيزي را تاييد 
كرد و با توجه به س��ابقه برخورد تحريمي گوگل با ايران، 
احتمال اعمال اين موضوع از خود گوگل بيشتر است.« او 
مي گويد اين توكن ها يك اعتبار مدت زمان خاصي دارند كه 
زمان آن به طور دقيق مشخص نيست: »به همين دليل هم 
كاربران كم كم با عدم نمايش نوتيفيكيشن روبرو خواهند 
شد. در واقع تا زماني كه اعتبار توكن براي گوشي ها فعال 
است مشكلي براي دريافت نوتيفيكيش��ن وجود ندارد 
هرچند اين مدت زمان هم احتماال تا يكي دو ماه ديگر تمام 
مي شود و كاربران قديمي هم ديگر نوتيفيكيشن دريافت 
نمي كنند. كاربران جديد هم كه كال از همان ابتدا با مشكل 
روبرو خواهند ب��ود و منظورم از كاربران جديد خريداران 
گوشي تازه يا كساني كه اينستاگرام را حذف مي كنند و 
دوباره نصب مي كنند و مواردي از اين قبيل است.« كمال 
تاكيد دارد اگر كاربر IP ايران خود را تغيير داده باشد امكان 
دريافت نوتيفيكيشن وجود دارد چرا كه تنها  IPهاي ايراني 

نمي توانند اين اعالن ها را دريافت كنند. او باور دارد تحريم 
فعلي گوگل بيشتر از آنكه به توسعه دهندگان آسيب بزند 
به كاربران نهايي آس��يب مي زند: »نوتيفيكيشن يكي از 
ويژگي هاي اصلي هر گوش��ي موبايل است.« او در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا سرويس هاي پوش نوتيفيكيشن در 
ايران مي توانند اين فقدان را جبران كنند يا خير مي گويد 
كه چني��ن چيزي از س��وي اين ش��ركت ها هم ممكن 
نيست: »خود گوگل پلي س��رويس در همه گوشي ها به 
جز مواردي از گوش��ي هاي هوآوي اين س��رويس را ارايه 
مي كند و هر سرويسي در هر جاي دنيا اعم از شركت هاي 
فعال در حوزه پوش نوتيفيكيشن داخلي نمي تواند اين 
كار را انجام دهد. اين سرويس ها در واقع خدمات جانبي 
در زمينه پوش نوتيفيكيشن ارايه مي دهند و خود اين كار 
را انجام نمي دهند.« او باور دارد با توجه به اينكه تحريم 
فعلي مستقيما كاربران نهايي را هدف قرار داده، اين 
تحريم ها يا موقتي خواهد بود يا قابل پيگيري است: 
»ما تا امروز خودمان مستقيم مكاتبه اي نداشتيم ولي 
تصور مي كنيم كه اين مساله مي تواند به صورت يك 
مطالبه عمومي باشد چرا كه بر اساس قوانين جهاني، 
نبايد كاربران نهايي مستقيما مورد تحريم قرار بگيرند. 
اين اعتراض يا بايد توسط نهادهاي خصوصي يا از آن 
بهتر، خود دولت صورت بگيرد. تصور مي كنم پيگيري 

اين موضوع باعث معلق شدن آن خواهد شد.«

چين نمي تواند با بيت كوين كنار بيايد
چين س��ابقه تاريخي براي مقاومت در برابر پولي كه 
آزادي و مالكيت فردي دارايي  را امكان پذير مي كند، 
دارد. طبقه حاكم چين در طول تاريخ نشان داده همواره 
اشتهاي سيري ناپذيري در پيش بردن خط فكري اش 
دارد و تحريم بيت كوين آخرين فصل از اين داس��تان 
غم انگيز و مخرب است. كشور چين با منابع طبيعي 
فراوان، جمعيت انبوه و دسترسي ۹ هزار مايلي از طريق 
خط ساحلي از پتانسيل بااليي برخوردار است. با توجه 
به تاريخ، مدت ها قبل  از انگليس و اسپانيا، چين ناوگان 
كاملي از كشتي ها براي پيمايش نقاط دور افتاده زمين 
س��اخته بود. در آن زمان نخبگان حاكم )برنامه ريزان 
مركزي( كه از حس��ادت، كينه و ترس در برابر طبقه 
بازرگان تحريك شده بودند، دستور به آتش كشيدن 
اين ن��اوگان را صادر كردند. اگر اي��ن تصميم گرفته 
نمي ش��د جايگاه چين و امريكا مي توانست متفاوت 
باشد. اين اتفاق در نهايت باعث سردرگمي مردم چين 
ش��د. مردم چين توانايي خود را براي كش��ف دنياي 
خارج از دست داد و چين بين ساير كشورها منزوي و 
آسيب پذير شد. بعدتر هم كشاورزان ثروتمند، صاحبان 
امالك، ضد انقالبيون، راست گرايان و بدعت گذاران از 
هر نوعي به دست گاردهاي سرخ يا همان كادر حاميان 
متعصب مائو در سراس��ر چين تحت برنامه اي به نام 
»پنج دسته سياه« پاك سازي شدند. ظهور اينترنت 
هم با محور قرار گرفتن برنامه ريزان مركزي همراه بود. 
همانند ديوار بزرگ  چين كه قرار بود از اين كشور در 
مقابل هرگونه نفوذ بالقوه فاسد خارجي محافظت كند 
و جمعيت اين كش��ور را اسير و مطيع نگه دارد، براي 
اينترنت هم فايروال ديجيتالي طراحي شد تا گفتارهاي 

ناخواسته سانسور شود. از تصميمات بعدي مي توان به 
سياست تك فرزندي اشاره كرد. به زنان دستور داده 
شد تا براي مصلحت عمومي بچه دار نشوند، به دليل 
همين سياست تخمين زده مي شود تا سال ۲۰۵۰ 
جمعيت چين به نصف كاهش پيدا كند. اما اين پايان 
ماجرا نب��ود. مرحله بعدي چاپ پ��ول براي كاهش 
مصنوع��ي ارزش پول بود تا از اي��ن طريق توليد در 
چين ارزان شود و مردم به عنوان كارگر و براي تقويت 

فعاليت اقتصادي شروع به كار ارزان قيمت كنند.
پول هاي نق��د اضافي نيز با تخصيص اش��تباه بودجه 
به پروژه هايي مانند امالك س��رازير مي شد تا خانه ها، 
آپارتمان ها و س��اختمان هايي ساخته شود. ساخت  و 
سازهايي كه كسي براي استفاده و زندگي در آنها وجود 
ندارد. جمعيت رو به كاهش چين، تركيدن حباب امالك 
و نحوه قرنطينه كوويد-۱۹، همگي از سياس��ت هاي 
برنامه ريزان مركزي دولت چين ناشي مي شود و نشان 
مي دهد چين خود را در لبه پرتگاهي به نام بحران مالي 
فلج كننده مي بيند. بنابراين چاپخانه هاي پول بايد بيشتر 
از گذشته كار كنند و هرچه از بهره وري مردم باقي مانده 
را هم با باد كردن حباب ها در اقتصاد به فاجعه اي ويرانگر 
تبديل كند. ممنوعيت بيت كوين، محدوديت اينترنت 
يا تم��ام فجايعي كه در مورد آنها صحبت ش��د نتيجه 
تمركزگرايي اس��ت. هرچند كه برنامه  ريزان مركزي 
اين موضوع را رد مي كنند و در نشس��ت ساالنه مجمع 
جهاني اقتص��اد )WEF( نخس��ت وزير لي كچيانگ 
اعالم كرد: »ما براي دستيابي به هدف رشد اقتصادي 
باال به محرك هاي شديد يا چاپ پول متوسل نخواهيم 
شد.« اين سخنان به چهار دليل پوچ و بي معني به نظر 

مي رس��د؛ چاپ پول در سيستم فيات انتخاب نيست، 
اجبار اس��ت: در ۲۰ س��ال گذش��ته عرضه پول چين 
به طور متوسط حدود ۱۴ درصد در سال افزايش يافته، 
بنابراين در هر پنج سال عرضه پول دو برابر شده است. 
اين نحوه عملكرد سيستم فيات مبتني بر بدهي است. 
پول در اين سيس��تم از روش ص��دور بدهي به اقتصاد 
وارد مي ش��ود و پرداخت سود اين بدهي تنها از طريق 
چاپ بيشتر پول و ايجاد بدهي بيشتر امكان پذير است؛ 
توقف چاپگرهاي پول باعث انقالب مي شود: چاپ پول 
براي يك ساختار قدرت متمركز با هدف انحراف ذهن 
مردم از مشكالت اقتصادي و جلوگيري از ناآرامي هاي 
اجتماعي ارجحيت دارد. بحران نقدينگي اخير در حال 
حاضر منجر به فرار از بازپرداخت بدهي هاي اشخاص و 
سازمان ها و همچنين تظاهرات شده است، موضوعاتي 
كه در چين كمتر ديده مي ش��ود. اما دليل كمتر ديده 
شدن نبود صورت مساله نيست بلكه واكنش به موقع 
تانك هاي نظامي دليل نبود اعتراضات است. يكي از 
اتفاقات بد براي برنامه ريزان مركزي، تعداد بي سابقه 
خودداري خريداران مس��كن از بازپرداخت وام شان 
است. اين مشكل در سال گذشته با شركت اورگراند 
فعال در حوزه امالك و مستغالت شروع شد. زماني كه 
بدهي ۳۰۰ ميليارد دالري خود را نپذيرفت. در هنگام 
به وقوع پيوستن اين مشكالت ناآرامي هاي اجتماعي 
هم فاصله اي تا تبديل ش��دن به انقالب ندارند. البته 
سران قدرت هم از اين موضوع آگاه هستند و به همين 
دليل به بانك ها دس��تور داده اند كه توسعه دهندگان 
بخش امالكي كه با مش��كل مواجه هستند را نجات 
دهند، با چاپ پول بيش��تر؛ اقتصاد چين به صادرات 

مبتني است: چاپ پول مسابقه اي در سرازيري است. 
هر كشوري كه زودتر ارزش پول را كاهش دهد داراي 
مزيت رقابتي مي شود. در اين مدل كاالهاي داخلي در 
بازار بين المللي ارزان تر مي شوند و چين به خوبي در 
حال استفاده از اين موضوع است به طوري كه همواره 
در حال كاه��ش ارزش يوان ب��راي افزايش صادرات 
است. چين با توجه به سياست فرزندآوري و پيش بيني 
نصف شدن جمعيتش تا ۳۰ سال آينده توانايي تغيير 
شرايط به اقتصاد مبتني بر مصرف كننده براي تقويت 
يوان را ندارد، همچنين اين تغيير روند به معني اجازه 
به مردم براي انتخاب است، موضوعي كه برنامه ريزان 
مركزي عالقه اي به آن ندارند؛ آنها قبل تر بيت كوين را 
ممنوع كرده بودند: چين يكي از معدود كش��ورهايي 
اس��ت كه ممنوعيت كامل بيت كوين را حفظ كرده و 
برخي از قوي ترين كنترل هاي ارزي را براي جلوگيري 
از فرار س��رمايه پياده كرده است. به جاي بيت كوين 
برنامه ريزان مركزي روي CBDC اين كشور متمركز 
ش��ده اند. توكن ديجيتالي كه باعث مي شود كنترل 

حكومت به جمعيت تقريبا نامحدود شود.
بنابراين، برنامه ريزان مركزي، مانند هميشه مشغول 
بستن تمام راه هاي ممكن براي فرار هستند. بيت كوين، 
به عن��وان ابزار نهايي براي تعيين سرنوش��ت، از نظر 
اين سيس��تم قابل تحمل نيس��ت. دقيقا مانند ديوار 
بزرگ، فايروال ديجيتال يا آتش زدن ناوگان  كشتي ، 
برنامه ريزان مركزي بايد قربانيان خود را منزوي كرده و 
آنها را از هرگونه اميدي براي نجات قطع كنند. برنامه، 
سركوب از طريق تورم است. زيرا هنگامي كه همه چيز 

اشتباه مي شود، فقط مقداري ديگر چاپ كنيد.
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تعادل |
با توجه به اينكه طي سه سال گذشته از اسقاط وسايل 
نقليه فرسوده غفلت شده، مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي به چرايي وضعيت موجود پرداخته است. 
»كاهش چشمگير بازار تقاضاي گواهي اسقاط، عدم 
انگيزه كافي در بازار عرضه اسقاط، عدم وجود سازوكار 
جامع قانوني در خصوص اسقاط وسايل نقليه فرسوده، 
عدم تناسب ماهيت نظارتي ستاد مديريت حمل ونقل 
و س��وخت با جايگاه س��اختاري كنون��ي، تناقضات 
سازوكارهاي قانوني موجود و عدم تخصيص تسهيالت 
براي مالكان وسايل نقليه فرسوده« را مي توان شش 
دليل عمده عدم اسقاط خودروهاي فرسوده عنوان كرد 

كه از سوي بازوي پژوهشي مجلس معرفي شده اند. 

    چرا خودروهاي فرسوده
 از رده خارج نشدند؟ 

اس��قاط وس��ايل نقليه فرس��وده يك��ي از موثرترين و 
اقتصادي تري��ن راهكارهاي مديري��ت كيفيت هواي 
كالن شهرهاي كشور است؛ اين در حالي است كه طي 
سه سال گذشته به داليل مختلف از اين امر به جد غفلت 
ش��ده و از رده خارج كردن وسايل نقليه فرسوده تقريبًا 
متوقف شده است. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
چرايي وضعيت موجود را بررسي كرده و موارد زير را به 
عنوان داليل وضعيت موجود مورد اشاره قرار داده است.

۱. كاهش چشمگير بازار تقاضاي گواهي اسقاط: مطابق 
تجربيات جهاني اسقاط وسايل نقليه مستلزم ايجاد و 
توسعه چرخه اسقاط خودرو است. ايجاد چرخه اسقاط 
نيز نيازمن��د عرضه و تقاضاي پايدار گواهي اس��قاط 
در كشور اس��ت. در بخش تقاضا، بر اساس قوانين و 
مقررات پيشين كشور واردكنندگان و توليدكنندگان 
خودرو خريداران اصلي گواهي اسقاط بوده اند. طي 
ساليان اخير معافيت خودروسازان داخلي از گواهي 
اسقاط از طرفي و ممنوعيت واردات خودرو به منظور 
جلوگيري از خروج ارز از طرف ديگر كاهش تقاضاي 
چشمگير گواهي اسقاط را به همراه داشته است كه 
همين مس��اله انباش��ت ۸۰ هزار گواهي را در مراكز 
اسقاط در سال ۱۳۹۷ به همراه داشت و در سال هاي 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توقف اين فرايند را به دنبال داشت. 
در اثر اين اتفاق س��رمايه گذاران بخش خصوصي در 
حوزه اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده اقدام به 
خروج از اين بازار كردند و سرمايه هاي آنها به سمت 

بازارهاي غيرمولد و كاذب روانه شده است.
۲. عدم انگيزه كافي در بازار عرضه اس��قاط: در بخش 
ب��ازار عرضه نيز الزم اس��ت صاحبان وس��ايل نقليه 
فرسوده انگيزه كافي براي اسقاط خودروي خود داشته 
باشند. لذا مي بايست از يك طرف ارزش گواهي اسقاط 
جذابيت مالي الزم را براي صاحبان خودروي فرسوده 
داشته باشد و از طرف ديگر سازوكارهاي سلبي توان 
الزم را براي ايجاد محدوديت بر اين خودروها داشته 
باشند. طي ساليان اخير به دو دليل ذيل انگيزه الزم در 

عرضه گواهي اسقاط وجود نداشته است: 
الف( لغو معيار كمي سن فرسودگي مطابق آيين نامه 
جديد ماده )۸( قانون هواي پ��اك: مطابق ماده )۸( 
قانون ه��واي پاك مالكان وس��ايل نقلي��ه موتوري 

موظفند خودروي خود را پس از رس��يدن به س��ن 
فرس��ودگي از رده خارج كنند. اين آيين نامه موجب 
تقريبًا صفر شدن مشمول فرسودگي شده و همين 
موضوع كاهش تمايل ش��هروندان را براي اس��قاط 
وسايل نقليه فرسوده به همراه خواهد داشت. با توجه 
به زيرساخت هاي موجود در كشور در حوزه معاينه 
فني، نظير عدم كنترل اصالت خودروها در مجموع 
مي توان ادعا نمود كه اين آيين نامه بازدارندگي الزم را 
براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده نخواهد 
داش��ت. عالوه بر اين مراكز معاينه فني صرفًا قادرند 
ميزان آاليندگي خودروها را بررس��ي  كنند و ايمني 

و ميزان مصرف سوخت خودروها ارزيابي نمي شود.
ب( عدم افزايش قيمت گواهي اسقاط طي دهه اخير: 
علي رغم تورم چشمگير در دهه اخير، قيمت گواهي 
اسقاط تقريبًا ثابت بوده است كه عماًل انگيزه الزم براي 

مالكان وسايل نقليه فرسوده از بين رفته است.
۳. عدم وجود سازوكار جامع قانوني در خصوص اسقاط 
وسايل نقليه فرس��وده: در بعد قانوني هر چند از سال 
۱۳۸۷ قوانين و مصوبات گوناگوني با سه محور اعمال 
محدوديت بر خودروهاي فرسوده، چگونگي تعيين سن 
فرسودگي وسايل نقليه و سازوكار اسقاط وسايل نقليه 
فرسوده مورد تصويب قرار گرفته است؛ لكن همچنان 
خأل وجود يك آيين نامه جامع كه دربرگيرنده وجوه 
مختلف و سازوكارهاي سلبي و ايجابي با در نظر گرفتن 
همه ذينفعان اين حوزه باشد حس مي شود. ماده )۸( 
قانون هواي پاك نيز هر چند به مساله وسايل نقليه 
فرسوده ورود كرده است لكن سازوكاري جامع براي 
اسقاط وسايل نقليه فرسوده و ايجاد چرخه اسقاط 

در اين ماده و آيين نامه آن تعبيه نشده است.

۴. ع��دم تناس��ب ماهي��ت نظارتي س��تاد مديريت 
حمل ونقل و س��وخت با جايگاه ساختاري كنوني: بر 
اس��اس قوانين موجود س��تاد مديريت حمل ونقل و 
سوخت به عنوان مرجع نظارت عالي عمليات اسقاط 
تعيين شده است. اين ستاد به لحاظ ساختاري ذيل 
نهاد رياست جمهوري فعاليت مي كرد تا در مردادماه 
۱۳۹۴ با مصوبه هيات وزيران از نهاد رياست جمهوري 
جدا ش��ده و به يكي از مراكز زير مجموعه س��ازمان 
راه��داري و حمل ونقل جاده اي كش��ور ك��ه در واقع 
معاونتي در وزارت راه و شهرسازي است منتقل شده 
است. اين در حالي اس��ت كه به نظر مي رسد ماهيتًا 
وظايف اين س��تاد نظارتي و بين دس��تگاهي بوده و 
نيازمند هماهنگي بين وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، 
صمت، نفت، كشور، نيروي انتظامي و سازمان حفاظت 
محيط زيست است. بررس��ي عملكرد اين ستاد طي 
ساليان اخير نيز بيانگر كم رنگ شدن نقش اين ستاد 

در عمليات اسقاط وسايل نقليه بوده است.
5. تناقضات سازوكارهاي قانوني موجود: در برخي از 
قوانين و مصوبات موجود كشور تناقضاتي وجود دارد 
كه موجب پيچيده شدن فرآيند اسقاط وسايل نقليه 
شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره شده است: 
جايگزيني سن كمي فرسودگي با معيار معاينه فني 
جهت تشخيص وسايل نقليه فرس��وده در آيين نامه 
اجرايي ماده )۸( قانون هواي پاك مورخ ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۰  
به ج��اي باال ب��ردن هزينه هاي تردد ي��ك خودروي 
فرس��وده )با افزايش نرخ بيمه، عدم سهميه سوخت، 
تعداد دفعات بيشتر معاينه فني در سال(، هزينه از رده 
خارج كردن اين خودروهاي فرسوده را باال برده است.

طبق ماده )۴( آيين نامه اجرايي بند »ث« ماده )۳۰( 

قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، واردات 
هر يك دستگاه كاميون منوط به اسقاط حداقل يك 
دستگاه كاميون كه از زمان ساخت آن بيش از بيست 
و پنج س��ال گذشته باشد و با ظرفيت حداكثر سه تن 
كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي مي باشد. اين در حالي 
اس��ت كه كاميون هاي وارداتي داراي ظرفيت ۴۴ تن 
هستند و اغلب كاميون هاي موجود در كشور مشمول 
اين قانون نخواهند ش��د. عالوه بر اين اين آيين نامه بر 
ضرورت فعال بودن و نيز داش��تن معاينه فني معتبر 
براي ناوگان فرسوده اشاره نموده كه عماًل فرايند خروج 

ناوگان فرسوده را بسيار دشوار نموده است.
تبصره »۱« ماده )۴( آيين نامه اجرايي بند »ث« ماده 
)۳۰( قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور، 
شرط اسقاط كاميون را داشتن معاينه فني معتبر در 
زمان اس��قاط اعالم كرده است! كه به معناي افزايش 
هزينه براي اسقاط كاميون است. مطابق دستورالعمل 
تأسيس، فعاليت، نظارت و لغو پروانه مراكز اسقاط و 
بازيافت وسايل نقليه فرسوده هر وسيله نقليه فرسوده 
مي بايس��ت برش خورده و سپس به طور كامل پرس 
گردد. اين الزام از طرفي در تناقض با رويكرد اقتصادي 
بازيافت بوده و از طرف ديگر موجب كاهش درصد فوالد 

در وسيله نقليه پرس شده مي گردد.
۶- عدم تخصيص تسهيالت براي مالكان وسايل نقليه 
فرس��وده: با توجه به اينكه غالب مالكان وسايل نقليه 
فرسوده اقشار ضعيف جامعه هستند اجراي طرح هاي 
نوس��ازي بدون در نظر گرفتن سازوكارهاي تشويقي 
عملي نخواهد بود. تبصره ۲ ماده ۸ قانون هواي پاك 
بستر قانوني خوبي براي اعطاي تسهيالت ارزان قيمت 

جهت جايگزين كردن وسايل نقليه فرسوده است.
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چرا سهم توليد
در مناطق آزاد زياد نيست؟

دبير شوراي عالي مناطق آزاد در پاسخ به سوالي درباره 
داليل س��هم پايين واحدهاي توليدي در مناطق آزاد 
نسبت به كل كشور، گفت: رشد تعداد واحدهاي توليدي 
مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و افزايش صادرات 
آنها نيازمند ارايه مشوق هاي گمركي و مالياتي و احياي 
مش��وق هايي كه طبق قانون براي مناطق آزاد تعيين 
شده، است. س��عيد محمد در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در حال حاضر در كل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
۲5۰۰ واحد توليدي مس��تقر هس��تند و ۳۱ درصد 
صادرات كشور نيز از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انجام 
مي شود. اما به گفته وي رشد تعداد واحدهاي توليدي 
مستقر در اين مناطق و افزايش صادرات آنها نياز به ارايه 
مشوق هاي گمركي و مالياتي و احياي مشوق هايي كه 
طبق قانون براي مناطق آزاد تعيين شده، است. محمد 
با بيان اينكه خيلي از دس��تگاه ها دايمًا به دنبال ايجاد 
قوانين خلق الساعه مي روند، تصريح كرد: ممكن است 
اين قوانين براي حل برخي معضل ها مناس��ب باشد، 
اما منفعت مناطق آزاد و توليدكنندگان اين مناطق در 
آنها ديده نمي شود و به همين دليل توليدكنندگان اين 
مناطق دايم با چالش مواجه هستند. البته به گفته وي، 
با اختياراتي كه رييس جمهوري در نظر گرفته، شوراي 
عالي مناطق آزاد به دنبال جلوگيري از ايجاد قانون هاي 
خلق الساعه است. بر اس��اس آمارهاي وزارت صمت تا 
پايان سال گذشته ۲۰۸5 واحد فعال صنعتي در مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي مستقر بوده كه كمتر از سه درصد 
از كل واحدهاي فعال صنعتي كش��ور را تشكيل داده 
است. بر اساس آخرين آمارها، تا پايان سال گذشته 
۷۱ هزار و ۹5۸ واحد صنعتي در كل كشور فعال بوده 
است. اين در حالي است كه مناطق آزاد و ويژه تجاري 
با قوانين محدودتر و تش��ريفات گمركي ساده تري 
نسبت به سرزمين اصلي با اهدافي از جمله حمايت از 
صنعت داخلي كشور، جذب فناوري هاي نوين در امر 
توليد، گسترش توليدات صادرات محور و اشتغالزايي 
راه اندازي شده اند. هر چند دبير شوراي عالي مناطق 

آزاد معتقد است اين مشوق ها كافي نيستند.

رمزارزها با تجارت ايران
چه مي كنند؟

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
در صورتي كه دولت مقدمات اجرايي الزم را براي ورود 
رمزارزها به عرصه تجارت فراهم كند، مي توان انتظار 
تحوالتي گس��ترده را در اين بخش داشت. مهرداد 
عباد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از مدت ها قبل 
بحث استفاده از رمزارزها در تجارت ايران مطرح بود 
و ب��ا توجه به تحريم ه��ا و محدوديت هايي كه براي 
نقل و انتقال پول به كشور وجود دارد، از اين روش به 
عنوان يكي از راهكارهاي مهم موجود براي عبور از 
مشكالت ياد مي شد اما با اين وجود اجراي نهايي آن 
نياز به مقدماتي دارد كه بسياري از آنها هنوز فراهم 
نيست. وي با اشاره به خبر اعالم شده از سوي رييس 
سازمان توسعه تجارت، بيان كرد: با وجود اعالم اين 
خبر مثبت، هنوز اطالعات دقيقي از اين معامله، اينكه 
كدام شركت دولتي يا خصوصي در آن حضور داشته، 
كشور مبدا چه بوده، كدام كاال ثبت سفارش شده و به 
وسيله چه ارزي اين نقل و انتقال نهايي شده است در 
دست نيست و از اين رو نمي توان با قاطعيت از نحوه 
اجراي آن س��خن گفت. به گفته عباد، صرف اينكه 
دولت اين روش را به رسميت شناخته اتفاقي مثبت 
خواهد بود زيرا اگر در سال هاي گذشته شركتي قصد 
ورود به اين حوزه را داش��ت حتي امكان آنكه مجرم 
شناخته شود نيز وجود داش��ت، اما با اين حال بايد 
ديد در عمل چه روش هايي براي اجراي اين برنامه 
در دستور كار قرار مي گيرد. عضو اتاق بازرگاني تهران 
با بيان اينكه بايد دولت شرايط فعاليت در اين حوزه را 
به شكل دقيق تشريح كند، توضيح داد: از ماه ها قبل 
بحث رمزارز ملي مطرح شده بود كه هنوز خبري از 
آن نيست، با اين حال بايد ديد كه اگر امكان معامله 
چه در صادرات و چه در واردات وجود دارد، چه ارزي 
از سوي دولت به رس��ميت شناخته مي شود، كدام 
صرافي مجوزهاي الزم را براي اين امر دريافت كرده 
و تا چه سقفي امكان فعاليت در اين حوزه وجود دارد. 
مشكل ديگر اين است كه هنوز بسياري از كشورها 
و ش��ركت هاي خارجي اس��تفاده از اين روش را به 
رسميت نشناخته اند، از اين رو ما بايد در برنامه ريزي 
خود نحوه تعامل با شركت هاي خارجي را نيز لحاظ 
كنيم. وي خاطرنش��ان ك��رد: در صورتي كه اين 
مقدمات فراهم ش��ود، قطع��ا رمزارزها مي توانند 
تاثيرات مثبت مهمي در تجارت ما داشته باشند. 
در سال هاي گذش��ته صادركنندگان از هر روشي 
كه توانسته اند ارز خود را به كشور بازگردانده اند و 
از اين رو چه در واردات و چه در صادرات استفاده از 
ظرفيت اين ارزها مي تواند به تسهيل تجارت كمكي 
جدي كند. روز گذش��ته رييس س��ازمان توسعه 
تجارت اعالم كرد كه نخستين ثبت سفارش واردات 
با اس��تفاده از رمزارزها نهايي شده است. اين ثبت 

سفارش با مبلغ ۱۰ ميليون دالر انجام شده است.

وزارت جهاد نظر خود درباره رب 
را به سازمان حمايت اعالم كرد

معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: وزارت جهاد كشاورزي نظر كارشناسي خود 
را درباره رب اعالم كرده است. مجيد حسني مقدم، 
معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعيين تكليف 
قيمت رب گوج��ه فرنگي اف��زود: روال كار بر اين 
است كه وزارت جهاد كش��اورزي به عنوان وزارت 
خانه تخصصي نظر خود را در اين زمينه به سازمان 
حماي��ت اعالم كند و اين س��ازمان نيز براس��اس 
مستندات و مداركي كه از تشكل ها دريافت مي كند، 
در زمينه قيمت ي��ك كاال تصميم گيري مي كند.

وي اضافه كرد: وزارت جهاد كش��اورزي و سازمان 
حمايت، نظر خود را در اين زمينه اعالم و مكاتبات 
الزم را انجام داده اند و در حال حاضر تصميم گيري 

در اين زمينه بر عهده ستاد تنظيم بازار است.

وضعيت نامطلوب
بيمه كاالهاي صادراتي

عضو اتاق بازرگاني اي��ران مي گويد: نه تنها به دليل 
تحريم، نمي توانيم از مزيت ه��اي بيمه بهره ببريم، 
س��طح پوش��ش ها به ويژه در صادرات محصوالت 
فسادپذير نامطلوب اس��ت و بايد مورد بازنگري قرار 
بگيرد. امير عابدي، رييس كميسيون صادرات اتاق 
ايران مس��اله بيمه تجاري را بس��يار مهم و ضروري 
دانست و تاكيد كرد: ش��ايد امروز به دليل تحريم ها 
ش��رايط اس��تفاده از بيمه مناسب نباش��د و مانند 
نقل وانتق��االت بانكي با محدوديت هاي ش��ديدي 
مواجه باشيم؛ اما با در نظر گرفتن دو بال تجارت يعني 
صادرات و واردات بايد اذعان داشت، در واردات اين امر 
غيرممكن است ولي در صادرات با توجه به مذاكرات و 
موافقت نامه اوراسيا تا حدي امكان استفاده از ظرفيت 
بيمه وجود دارد.او ادام��ه داد: صادركنندگان ايراني 
در حوزه كاالهاي فس��ادپذير با ريسك هاي بااليي 
دست به گريبان هس��تند و متاسفانه بخش بيمه اي 
در اين حوزه بسيار ضعيف است تا آنجا كه اين بخش 
بيشترين درگيري را با شركت هاي بيمه دارد و ضريب 
اطمينان در اين حوزه بس��يار پايين است. اين فعال 
اقتصادي به سايت اتاق ايران گفت: اگر قرار باشد در 
بخش بيمه اي رويكرد توسعه گرايانه داشته باشيم بايد 
در مذاكرات بين المللي در كنار مسائل مالي و بانكي، 
بيمه را هم لحاظ كنيم. بنابراين بايد از ظرفيت اوراسيا 
بهره گرفت و همكاري با شركت هاي بيمه اي هم سطح 
در كشورهاي منطقه به ويژه كشورهايي مانند روسيه 
را با ديپلماسي فعال در اولويت قرار دهيم. به اعتقاد 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين حوزه صندوق 
ضمانت صادرات مي تواند نقش موثري داشته باشد. 
عابدي خاطرنشان كرد: بانك و بيمه دو ركن مهم 
و به هم پيوس��ته در تجارت هستند و مي توانند 

زمينه توسعه صادرات و واردات را مهيا كنند.

تمديد ثبت سفارش
واردات برنج مشروط شد

 معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كش��اورزي 
مي گويد اين وزارتخانه مشكلي با تمديد و ويرايش ثبت 
سفارش ها ندارد ولي اخيرا سازمان توسعه تجارت بحث 
سابقه واردكنندگان را مطرح كرده  است كه بايستي اين 
موضوع از جانب آنها حل شود. به گزارش ايسنا، اخيرا 
انجمن واردكنندگان برنج اعالم كرده است كه به دليل 
محدوديت هاي ايجاد شده در سامانه جامع تجارت امكان 
ثبت سفارش جديد براي واردات برنج نيست. از طرفي 
امكان ويرايش و تمديد ثبت س��فارش هاي قبلي نيز 
وجود ندارد. در همين رابطه مجيد حسني مقدم - معاون 
دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا در ثبت سفارش برنج هاي وارداتي 
محدوديت ايجاد ش��ده است؟ اظهار كرد: اخيرا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( و سازمان مرتبط با آن 
يعني توسعه وتجارت براي ايجاد و تمديد ثبت سفارش ها 
بحث سابقه را مطرح كرده اند. وي ادامه داد: اين يعني 
اينكه براساس روال دو سال گذشته، با توجه به سابقه 
واردات شركت ها و همچنين حجم آن ثبت سفارش ها 
تمديد مي شود. به عبارت ديگر اگر شركتي تاكنون اقدام 
به واردات برنج نكرده است نمي تواند واردات انجام دهد 
يا اگر مثال در گذشته متوسط ساالنه ۱۰۰ تن برنج وارد 
مي كرده بيشتر از اين مقدار اجازه واردات ندارد. وي با 
اشاره به اينكه از نظر اين وزارتخانه مشكلي در ثبت 
سفارش ها وجود ندارد و بايستي بحث سابقه نيز حل 
شود، به ايسنا گفت: اعالم كرديم كه فقط بحث سقف 
واردات را در نظ��ر بگيرند و اجازه دهند در گروه هاي 
كااليي محصوالت كشاورزي امكان جابه جايي باشد؛ 
يعني كسي كه برنج وارد مي كند بتواند شكر، كنجاله 
و جو نيز وارد كند. حس��ني مقدم در رابطه با اينكه 
واردكنندگان مي گويند امكان ويرايش تاريخ، قيمت و 
كدهاي مربوطه در ثبت سفارش ها وجود ندارد، گفت: 
وزارت جهادكشاورزي هيچ مشكلي براي تمديد ندارد 
ولي اگر در اين تمديد با بحث س��ابقه مواجه شوند، 
مشكالتي ايجاد خواهد ش��د. وي در پايان گفت: با 
وزارت صمت در اين باره مكاتباتي انجام داده ايم و اين 
وزارتخانه بايد به مساله سابقه ورود و آن را برطرف كند.

شيوه نامه صادرات دام
هفته آينده ابالغ مي شود

رييس هيات مديره انجمن صنف��ي گاوداران گفت: 
شيوه نامه صادرات دام زنده هفته آينده ابالغ مي شود. 
سيد احمد مقدسي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
به تعويق افتادن صادرات دام زنده گفت: ش��يوه نامه 
تدوين شده براي صادرات دام زنده، با مشكالتي همراه 
بود كه وزير جهاد كشاورزي دستور اصالح آن را داده 
تا روند كار تسهيل شود. وي اضافه كرد: مراحل اصالح 
شيوه نامه نهايي شده و هفته آينده ابالغ خواهد شد. 
مقدسي درباره اينكه آيا اولين محموله دام صادراتي نيز 
هفته آينده به خارج از كشور صادر مي شود؟؛ گفت: بايد 
منتظر بمانيم تا شيوه نامه ابالغ شود و بعد درباره باقي 
امور صحبت كنيم. وي همچنين درباره اينكه با توجه به 
اينكه قيمت تمام شده توليد دام زنده در كشور بسيار باال 
رفته، آيا بازارهاي صادراتي متقاضي دام ايراني هستند؟، 
افزود: بعد از ابالغ شيوه نامه، در اين مورد با مشتريان 
خارجي صحبت و چانه زني خواهيم كرد. مقدس��ي 
اضافه كرد: اگر نتوانيم با قيمت هاي جهاني رقابت كنيم 
با دولت رايزني مي كنيم تا عوارض صادراتي دام زنده 
حذف شود. به گفته وي عوارض صادراتي براي هر 
كيلوگرم دام زنده سنگين ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و 
براي هر رأس دام زنده سبك 5۰ هزار تومان است. 
مقدسي قيمت تمام ش��ده توليد هر كيلوگرم دام 

زنده سنگين را ۱۰۱ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم كرد.

بازوي پژوهشي مجلس اعالم كرد

داليل عدم اسقاط خودروهاي فرسوده

وضعيت توليد و صادرات فوالد تشريح شدترانزيت كاالي خارجي ۵۸ درصد رشد كرد

رييس اتحاديه نانوايان سنگكي: 

خريدار اصلي فوالد ايران كيست؟تجارت ۱۰۲ ميليارد دالري در ۱۱ ماه 

دليل اختالل در دستگاه هاي پوز نانوايان

س��خنگوي گمرك گفت: از ش��هريورماه سال ۱۴۰۰ تا 
پايان تيرماه امس��ال، ۱5۱.5 ميليون ت��ن كاال به ارزش 
۱۰۲ ميليارد دالر، بين ايران و ساير كشورها تبادل شد 
كه نسبت به مدت مش��ابه ۳۱ درصد در ارزش افزايش 
داشته است. »سيد روح اهلل لطيفي« در خصوص تجارت 
غير نفتي در ۱۱ ماه استقرار دولت جديد، اظهار داشت: 
از زمان استقرار دولت سيزدهم، از اول شهريورماه سال 
۱۴۰۰ تا پايان تيرماه امسال، ۱5۱ ميليون و ۴۹۶ هزار 
تن كاال ب��ه ارزش ۱۰۱ ميليارد و ۸۲۰ ميليون دالر بين 
ايران و ساير كشورهاي جهان تبادل شد كه از لحاظ وزني 
با رشد چهار درصدي و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدي 
نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. وي افزود: در اين 
مدت نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج ميليون 
و ۷5۲ هزار تن كاال به ارزش ۲۳ ميليارد و ۸۶۰ ميليون 
دالر تجارت بيشتر بين ايران و ساير كشورها رقم خورده 
اس��ت. لطيفي در خص��وص ميزان ص��ادرات در دولت 
سيزدهم گفت: حدود ۱۱۳ ميليون تن كاال به ارزش ۴۸ 
ميليارد و ۱۹۸ ميليون دالر سهم صادرات غيرنفتي ايران 

در ۱۱ ماه فعاليت دولت سيزدهم از كل تجارت غيرنفتي 
بود كه با ۱۰ ميليارد و ۱۱۱ ميليون دالر صادرات بيشتر 
نسبت به مدت مش��ابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته 
اس��ت. وي در خصوص واردات ۱۱ماهه كشور در دولت 
س��يزدهم خاطرنش��ان كرد: با توجه به سياست تامين 
نيازهاي ضروري كشور و واردات كاالهاي ضروري از جمله 
واكسن هاي كرونا، كاالهاي اساسي، نهاده هاي توليد، مواد 
اوليه و ماشين آالت توليد و با وجود بحران هاي بين المللي 
۳۸ ميليون و 5۳۹ هزار ت��ن كاال به ارزش 5۳ ميليارد و 
۶۲۲ ميليون دالر، از ابتداي شهريور ۱۴۰۰ تا پايان تيرماه 
۱۴۰۱ وارد كشور شد كه ۱۳ ميليارد و ۷۴۹ ميليون دالر 
بيشتر از مدت مشابه بوده كه اين ميزان ۱۸ درصد در وزن 
و ۳۴ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است. سخنگوي 
گمرك در خصوص ميزان ترانزيت كاالهاي خارجي در 
دولت سيزدهم گفت: از زمان استقرار دولت سيزدهم 
در ۱۱ م��اه اخير، ۱۲ ميلي��ون و ۸۷5 هزار تن كاالي 
خارجي از مسير جمهوري اسالمي ايران عبور كرده كه 
نسبت به مدت مشابه 5۸ درصد افزايش داشته است.

بررس��ي آخرين آمار مربوط به صنعت فوالدسازي نشان 
مي دهد كه در بهار سال جاري، ميزان مصرف فوالد نسبت به 
بهار پارسال رشد ۹ درصدي داشته كه مي تواند بيانگر افزايش 
توليدات صنعتي فوالدبر باشد. بررسي آخرين آمار مربوط 
به صنعت فوالدسازي نشان مي دهد كه در بهار سال جاري، 
ميزان مصرف محصوالت فوالدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با افزايش مواجه شده است؛ موضوعي كه مي تواند 
بيانگر افزايش تولي��دات صنعتي در بخش هايي همچون 
قطعه سازي، خودرو، لوازم خانگي و صنايع فوالدبر باشد. به 
گزارش خبرگزاري مهر، بر اين اساس از ابتداي سال جاري 
تا پايان خرداد ماه بالغ بر ۲۹ ميليون تن از انواع اقالم فوالدي 
در كشور توليد شده است كه از اين ميزان ۳.۲ ميليون تن 
صادر و مابقي صرف مصارف داخلي شده است. بر اين اساس 
مصرف ظاهري فوالد كشور در اين مدت نسبت به بهار سال 
۱۴۰۰ رش��د بيش از ۹ درصدي داشته است. در بهار سال 
جاري توليد محصوالت فوالدي 5 ميليون و ۶۷۳ هزار تن 
ثبت شده كه 5 ميليون و ۲۲۱ هزار تن آن در داخل مصرف 
شده، كه حكايت از رشد ۱۲ درصدي نسبت به بهار پارسال 

دارد. در بخش واردات نيز واردات شاهد واردات ۱5۷ هزار 
تن محصوالت فوالدي بوديم كه نسبت به مدت مشابه 

پارسال )۱۹۴ هزار تن( ۱۹ درصد كاهش يافته است.

    صادرات افت كرد
اگرچه مصرف داخلي اقالم فوالدي افزايش يافته اما صادرات 
با افت قابل توجهي مواجه شده است؛ به گونه اي كه در بهار 
امس��ال ۳ ميليون و ۲۱۶ هزار تن ص��ادرات اقالم فوالدي 
داش��تيم كه در مجموع محصوالت نسبت به بهار پارسال 
روند كاهشي داشته است. بر اين اساس بيشترين محصول 
صادر شده مربوط به شمش فوالدي )فوالد مياني( با يك 
ميليون و ۹۰۳ هزار تن مي شود كه نسبت به بهار پارسال 
رشد ۱۸ درصدي را نشان مي دهد. پس از شمش، مقاطع 
تخت فوالدي بيشترين صادرات را داشته كه نسبت به ۸۹ 
هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۱5 درصد 
افزايش داش��ته و به ۱۰۲ هزار تن رسيده است. در مقابل 
شاهد كاهش صادرات مجموع مقاطع طويل، محصوالت 
فوالدي و آهن اسفنجي در ۳ ماه نخست سال جاري بوديم.

رييس اتحاديه نانوايان س��نگكي گفت: برخي از نانوايان 
بعد از محاسبه پايان روز به اين نتيجه رسيدند كه مبلغي 
در حساب آنها واريز نشده اس��ت و آنها براي وصول پول 
بايد چندين مرتبه به بانك مراجعه كنند كه بررسي اين 
موضوع زمان بر اس��ت؛ درنهايت بانك ب��ه نانوايان اعالم 
كرد كه اختالف حساب ناشي از اقدامات آنها در راستاي 
به روزرساني سيس��تم ها بوده اس��ت. محمد سليماني 
در گفت وگو با »ايلنا«، با اش��اره ب��ه ايرادهاي نرم افزاري 
دستگاه هاي پوز نانوايان، گفت: اين دستگاه ها بي سيمي 
هستند از اين رو آنتن دهي آنها وابسته به سرعت اينترنت 
اس��ت و اختالل هاي اخير در اينترن��ت در عملكرد اين 
دستگاه ها تاثير مستقيم گذاشته است؛ نانوايان و مردم بايد 

حداقل چند مرتبه كارت خود را در اين دستگاه ها بكشند تا 
ارتباط برقرار شود. وي با بيان اينكه گرماي نانوايي ها سرعت 
اين دستگاه ها را كند كرده است، تصريح كرد: پشتيباني اين 
دستگاه ها ضعيف است و نانوايان براي سفارش رول بايد 
چندين مرتبه با بانك عامل تماس برقرار كنند. اين فعال 
صنفي با اشاره به قيد نشدن گزينه  ساير مصارف از جمله 
كبابي ها، نذري نان و خريد ن��ان براي هيات هاي نذري، 
اذعان كرد: اين ايراد به طرح وارد شده، كه كبابي ها كه نان 
در حجم باال خريداري مي كنند چگونه نيازشان را نانوايان 
تهيه كنند؟ بعد از بررسي هاي انجام شده در نهايت وزارت 
اقتصاد مقرر كرد محدوديتي براي فروش نان براي كبابي ها 
وجود ندارد اما هنوز مكانيزم فروش براي نان در حجم باال 

تعريف نشده است. به گفته او، برخي از نانوايان با اتحاديه 
تماس مي گيرند كه سفارش پخت نان براي يك هيات را 
پذيرفته اند اما براي آنها روشن نيست كه چگونه هزينه آن 
را وصول كنند؟ اينجاست كه دوباره به دستگاه هاي پوز غير 
بانك سپه مراجعه مي كنند. سليماني با اشاره به برخي از 
اختالف حساب ها در نانوايان، بيان كرد: برخي از نانوايان 
بعد از محاسبه پايان روز به اين نتيجه رسيدند كه مبلغي 
در حساب آنها واريز نشده است آنها براي وصول پول بايد 
چندين مرتبه به بانك مراجعه كنند و بررسي اين موضوع 
زمان بر است؛ بانك به نانوايان اعالم كرد كه اختالف حساب 
ناشي از اقدامات آنها در راستاي به روزرساني سيستم ها بوده 
است. به گفته اين فعال صنفي؛ از ۹5۰ نانواي سنگكي در 

تهران ۲۸۰ واحد هنوز مجهز به اين دس��تگاه ها نشدند؛ 
و ح��دود هزار واحد از نانوايان س��نتي ني��ز مجهز به اين 
دستگاه  پوز نشدند. رييس اتحاديه نانوايان سنگكي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا نانوايان موافق مجهز شدن 
به دس��تگاه هاي پوز هوشمند هس��تند؟ خاطرنشان 
كرد: حدود يك هفته اي اين دستگاه ها با چالش هاي 
جدي مواجه بودند از اي��ن رو نانوايان رغبت چنداني 
براي استفاده از اين دستگاه از خود نشان ندادند. وي در 
پايان بيان كرد: نانوايان به دنبال نرخ نامه جديد هستند 
و بناس��ت كه تا پيش از اعالم نرخ نامه جديد بانك ۱5 
درصد سود به نان بدهند كه متاسفانه اين دستورالعمل 

هم به صورت جامع براي كليه نانوايان اجرا نمي شود.
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خبرروز

90 فوتي كرونا در 24 ساعت
بنابر اعالم وزارت بهداشت، شمار جانباختگان ناشي از كرونا در كشور مجددا افزايش داشته و در اين بازه زماني ۹۰ بيمار جان خود را 
از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵۶۳۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۱۰۷۸ نفر 
از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۴۵۱ هزار و ۷۷۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به 
۱۴۲ هزار و ۶۵۴ نفر رسيد. ۱۴۷۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون ۵۳ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۸۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۳۰ شهرستان 
در وضعيت قرمز، ۱۲۹ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۵۴ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۵ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اين همه هياهو
 براي چيست

 در كدام بند و ماده قانون اساسي آمده كه شما نبايد 
حيوان دوست باشيد و از حيوانات نگهداري كنيد. 
اگر همسايه ها مي توانند از اينكه همسايه ديگري 
س��گ دارد از او ش��كايت كنند، پس نگهداري از 
پرنده اي هم كه از صبح تا شب مي خواند و آسايش 
همسايه ها را از بين مي برد بايد جرم تلقي شود. چرا 
در اين زمينه هيچ پليس��ي هشدار نمي دهد، هيچ 
قانوني تذكر نمي دهد. چرا حتي براي آس��ايش و 
امنيت مردم در چهار ديواري خانه شان هم ارزش و 
احترام قائل نيستيد. مشكالت اقتصادي مردم را از 
پاي در آورده، هر روز كارگري خودكشي مي كند، 
بازنشس��ته اي در خيابان فرياد مي زند، زني براي 
لقمه ناني در س��طل هاي زباله ش��هري مي گردد، 
جواني براي به دس��ت آوردن روياها و آرزوهايش 
بار س��فر مي بندد و به غربت م��ي رود، براي اينها 
چاره اي بينديشيد مردم خودشان خود مي دانند 
با موجودات خدا بر روي زمين چطور رفتار كنند. 
اينقدر مسائل كم اهميت را در اولويت رسيدگي قرار 
ندهيد، به فكر حل مشكالتي باشيد كه نفس مردم 
را به ش��ماره انداخته است. به فكر كمبود آب و غذا 
باشيد، به فكر فقر باشيد كه هر روز تعداد بيشتري 
از مردم را به كام خود مي كش��د. دس��ت از سر اين 
سگ هاي بي گناه برداريد و بگذاريد زندگي كنند، 
شما تنها مالكان اين زمين نيستيد و حق ستاندن 

جان هيچ موجود زنده اي را نداريد.

چرا بورس رشد نكرد؟
اما چون وضعيت فعلي بازار سرمايه مناسب نيست؛ 
نمي توان نتيجه صريح و قاطعانه اي گرفت كه بازار 
س��رمايه نيز وضعيت خوبي ن��دارد و از حال و روز 
خوشي برخوردار نيس��ت، ضمن اينكه يك قاعده 
ناصحيحي كه در هيچ ج��اي دنيا وجود ندارد اين 
است كه از محل كارمزد ش��ركت هاي كارگزاري 
بخشي از منابع در اختيار صندوقي به نام صندوق 
توسعه بازار گذاشته شده است. براساس اطالعات 
منتشر شده در س��ايت كدال، دوازده هزار ميليارد 
توم��ان مجم��وع دارايي هاي اين صندوق اس��ت 
كه س��ه هزار ميليارد تومان آن به عنوان س��پرده 
مالي بلندمدت قرار داده ش��ده است. يعني تمامي 
كارمزدهايي كه از ش��ركت هاي كارگزاري گرفته 
ش��ده به جاي اينكه صرف توس��عه زيرساخت ها 
در بازار س��رمايه ش��ود به نام حمايت از ب��ازار در 
اختيار صندوق هاي توس��عه بازار در اين صندوق 
قرار داده شده اس��ت. جالب اينكه با سودهاي ١٩ 
درصد در چند بانك س��پرده گذاري كرده اند، اين 
سياست حمايتي توس��عه بازار ناميده مي شود در 
حالي كه توسعه بازار وابسته به انجام سياست هاي 
درستي است كه متاسفانه امروز در سبك و سياق 

تصميم گيري مديران نمي بينيم.

فرهنگ

تابستان  بي سايه

كيهان كلهر در صفحه شخصي اش نوشت: »چه داغ ها 
چه زخم ها چه دردها... چه ها كه نديديم... تابس��تان 
بي س��ايه را هم ديديم.« همين قدر تلخ، براي اهالي 
هنر و موسيقي »استاد هوشنگ ابتهاج« سايه سرشان 
بود و حاال.... بامداد ديروز، س��ايه درگذشت. شاعري 
كه ياِر ديرينش )استاد محمدرضا شفيعي كدكني( 
او را هنرمند راستيني دانسته كه هيچگاه مردِم زمانه 
خويش را به انكار ننگريس��ت. مردي كه شعرهايش 
چنان بود كه متجاوز از نيم قرن، عاشقان شعر فارسي 
حافظه هاي شان را از شعر او سرشار كردند: »از همان 
حدود ۶۰ سال پيش كه در نوجواني سرود: »روزگاري 
شد و كس مرِد رِه عشق نديد/ حاليا چشم جهاني نگران 
من و توست.« تا بعدها كه غم گنانه با خويش زمزمه 
مي ك��رد: »يك دم نگاه كن كه چ��ه بر باد مي دهيم/ 

چندين هزار اميد بني آدم است اين...«

   غزل و سايه
او شاعري چيره دست و توانا و از درخشان ترين چهره هاي 
غزل معاصر بود. شاعري كه هم در شيوه شعر سنتي و هم 
در شيوه نيمايي طبع آزمايي مي كرد و در هر دو به اعتال؛ 
آنقدر كه ش��هريار مي  گفت سايه نزديك ترين شاعر به 
حافظ است. او يك نوانديش كهن پرداز بود و در اين راه و 
روال در معاصران همتايي نداشت، به شكلي كه واالترين 
نمونه هاي غزل معاصر از آن اوست. اما يكي از مهم ترين 
آثار ابتهاج تصحيح غزل هاي حافظ است. اين اثر با عنوان 
»حافظ به سعي سايه« نخستين بار در ۱۳۷۲ خورشيدي 
از طرف نشر كارنامه به چاپ رسيد و سايه در مقدمه اش 
آن را به همسرش )آلما( تقديم كرد. او سال هاي زيادي 
را صرف پژوهش و حافظ شناسي كرد. اما مهم ترين جلوه 

موسيقي ايراني در آثار ابتهاج، تصنيف هاي بسيار زيبا و 
نيز اش��عار ديگري از اوست كه با هنرمندي بزرگ ترين 
آهنگ سازان و خوانندگان موسيقي اصيل ايراني تبديل 

به قطعات ماندگار موسيقي معاصر ايران شده است. 

   تصنيف هاي ماندگار سايه
تصنيف »سرگش��ته« )ت��و  اي پري كجاي��ي( يكي از 
مشهورترين و ماندگارترين آثار موسيقي معاصر ايران 
اس��ت كه نخستين  بار با آهنگس��ازي همايون خرم در 
دستگاه همايون و با صداي حسين قوامي اجرا شده است. 
اين تصنيف را بعد ها كامبيز روش��ن روان براي اجراي 
اركس��ترال تنظيم كرد و با صداي محمد اصفهاني بار 
ديگر اجرا شد. تصنيف »به  ياد عارف« )بنشين به يادم 
شبي( يكي ديگر از تصنيف هاي ماندگار ابتهاج است كه 
در آلبومي به  همين نام منتشر شده است. اين تصنيف 
با آهنگس��ازي محمدرضا لطفي در دستگاه بيات  ترك 
و با صداي محمدرضا شجريان اجرا شده است. تصنيف 
»سپيده« )ايران،  اي سراي اميد( مشهورترين تصنيف 
هوشنگ ابتهاج اس��ت كه با آهنگس��ازي محمدرضا 
لطفي در دستگاه ماهور و با صداي محمدرضا شجريان 
اجرا ش��ده و اهمي��ت تاريخي آن نيز در اين اس��ت كه 
مهم ترين اثر موس��يقي هنرمندان ايران در سال هاي 
پيروزي انقالب اسالمي اس��ت. اما جدا از تصنيف هاي 
جاودانه ابتهاج كه به س��ه نمونه آن اش��اره شد، تعداد 
زيادي از غزل ها و نوس��روده هاي اين ش��اعر نيز تبديل 
به قطعات آوازي يا تصنيف شده است. مهم ترين دليل 
اقبال هنرمندان آهنگساز و خواننده به اشعار ابتهاج شايد 
زبان روان و موسيقي لطيف شعر هاي او باشد كه اين دو 
ويژگي مي تواند قابليت يك شعر درخشان را براي اجراي 

موسيقي بيشتر كند. استاد محمدرضا شجريان تصنيف ها 
و آواز هاي بسيار زيبا و ماندگاري در آلبوم ها و كنسرت هاي 
مختلف خويش با اشعار ابتهاج اجرا كرده كه در آن ميان 
مي توان به اين نمونه ها اش��اره كرد: »برسان باده كه غم 
روي نمود  اي ساقي«، »نه لب گشايدم از گل نه دل كشد 
به نبيد«، »در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند«، 
»اي عاشقان  اي عاش��قان پيمانه ها پر خون كنيد« و... 
همچنين هنرمندان ديگري همچون ش��هرام ناظري، 
عليرضا افتخاري، بيژن بيژني، همايون شجريان، عليرضا 
قرباني، محمد معتمدي و... نيز غزل ها و نوسروده هايي 
از اين شاعر را در قالب آواز يا تصنيف اجرا كرده اند. با اين 
حال يكي از آخرين و البته زيباترين اشعار ابتهاج به قالب 
موسيقي اصيل ايراني درآمده و تصنيف ماندگاري شده، 
شعر »ارغوان« است )ارغوان، شاخه هم خون جدامانده 
من/ آسمان تو چه رنگ است امروز...( كه از نوسروده هاي 
شاعر به  شمار مي آيد و با آهنگسازي مهيار عليزاده و آواز 

عليرضا قرباني اجرا شده است.

   چرا »سايه«
او در اس��تدالل نام شاعري اش يعني سايه توضيح داده 
اس��ت: »حروف و كلمات ب��راي من رن��گ دارند: »ر« 
خاكس��تري، »گ« نارنجي و »ج« سياه است. كلمات 
برايم س��رد و گرمند: س��ايه كلمه اي سرد است، گالبي 
كلمه اي گرم. به گمان من در كلمه سايه يك مقدار آرامش، 
خجالتي  بودن، فروتني و بي آزار بودن هست؛ اينها براي 
من جالب بود و با طبيعت من مي ساخت. خود كلمه سايه 
از نظر حروف الفبا حروف نرم بدون  ادعايي است. در آن 
نوعي افسوس است و ذات معناي اين كلمه، نوعي افتادگي 

دارد در مقابِل خشونت و حتي مي توان گفت وقاحت.«

۴ م��رداد م��اه بود كه ريي��س مجلس به 
دولت مهلت يك هفت��ه اي براي تعيين 
تكليف افزايش حقوق بازنشستگان داد و 
طي نامه اي كه ابالغ شد قرار بود اگر در مدت يك هفته 
دولت در اين زمينه به تصميم نهايي نرسد همان مصوبه 
شوراي عالي كار بدون نياز به تاييد دولت اجرايي شود. اما 
دولت در اقدامي ديگر براي اينكه از خود سلب مسووليت 
كرده و از سوي ديگر اجرايي شدن اين مصوبه را به تعويق 
بيندازد، در آخرين روز از مهلت يك هفته اي، اختيارات 
خود در مورد افزايش حقوق بازنشستگان را به دو وزير 
تفويض كرد؛ اقدامي بي سابقه اما نه چندان دور از ذهن. 
در اين ميان اما اين بازنشس��تگان هستند كه هر روز با 
مشكالت تورمي و معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند 
و در اين بين هم هيچ كس پاس��خگوي آنها نيست. در 
واقع دولت بر خالف وعده هايي كه در اين مدت داده نه 
تنها نتوانسته تورم را كنترل كند، كه حتي نتوانسته راه 
چاره اي براي وضعيت بد معيشتي بيش از ۷۰ درصد از 
ايرانيان بيابد و به اين فقر مطلق پايان دهد و اين در حالي 
بود كه يك هفته مانده به آغاز سال ۱۴۰۱ رييس دولت در 
سخنراني دستور به ريشه كني فقر تا پايان ۱۴۰۰ دادند 
اما اين دستور هيچگاه اجرايي نشد چرا كه معلوم نبود 
چه كسي و چگونه بايد آن را به مرحله عمل برساند. در 
اين شرايط و تنها براي اينكه قدري قدرت خريد كارگران 
و بازنشستگان در اين آشفته بازار اقتصادي افزايش پيدا 
كند، شوراي عالي كار افزايش حقوق ۵۰ درصدي را براي 
اين اقشار كم درآمد به تصويب رساند اما با گذشت ۵ ماه از 
ابتداي سال دولت از تاييد اين مصوبه شانه خالي مي كند 
و هر بار به بهانه هاي واهي اجرايي شدن آن را به تعويق 
مي اندازد و اين در حالي است كه از آن تاريخ تاكنون بارها 
و بارها شاهد افزايش قيمت كاالهاي اساسي و مورد نياز 
مردم بوده ايم.  در واقع نامه رييس مجلس هم دردي را دوا 
نكرد و نشان داد كه اين حركت هم به نوعي شوآفي براي 
گذر از حواشي پيش آمده بوده و هيچ اراده اي نمي تواند 
يا نمي خواهد سر و ساماني به وضعيت اقتصادي مردمي 
بدهد كه هر روز بيش��تر از روز قبل در فقر فرو مي روند و 

اين باتالق ناكارآمدي آنها را مي بلعد. بماند كه در تمام 
اين مدت تمركز اكثر مسووالن به جاي اينكه بر روي پيدا 
كردن راهكارهايي براي رفع فقر در جامعه و افزايش رفاه 
عمومي باشد بر روي مسائلي در پايين ترين درجه اولويت 
بوده و رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم به طور كل به 
فراموشي سپرده شده است. حاال ديگر ديدن هر روزه 
بازنشستگان در مقابل سازمان بازنشستگي يا مجلس 
كه حقوقشان را طلب مي كنند به تصويري تكراري بدل 
شده و همه به آن عادت كرده اند و كسي هم از تكرار هر 
روزه اين اتفاق ناراحت نمي شود. حاال ديگر خودكشي 
كردن كارگران به خاطر اخراج، عدم پرداخت حقوق و 
فقر به مساله اي كامال بي اهميت تبديل شده است و 
كس��ي هم به خودش زحمت رسيدگي كردن به اين 
وضعيت را نمي ده��د. اما خبر تازه كوتاه بود و بي هيچ 
توضي��ح واضحي در اين مورد فقط خب��ر از به تعويق 

افتادن دوباره افزايش حقوق بازنشستگان مي دهد.

   افزايش حقوق بازنشستگان
 باز به تعويق افتاد

سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
گفت: ميزان افزايش حقوق بازنشستگان مستلزم 
بررسي بيشتر است و هنوز رقم آن مشخص نشده 
است. در واقع نيازمند زمان بيشتري براي ارزيابي 
هستيم كه هفته آينده اين موضوع بررسي و نتيجه 
نهايي اعالم مي ش��ود. محمدهادي زاهدي وفا در 
حاشيه جلسه هيات دولت درباره چگونگي بررسي 
افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: 
دولت مس��ووليت تعيي��ن مي��زان افزايش حقوق 
بازنشس��تگان را به وزاري عضو هيات امناي تأمين 
اجتماعي س��پرده كه اين موض��وع هنوز به نتيجه 
و جمع بندي نرس��يده اس��ت. با توجه ب��ه منافع و 
اعتبارات الزم براي افزايش حقوق بازنشس��تگان، 
نيازمند زمان بيش��تري براي ارزيابي هس��تيم كه 
هفته آينده با حضور نماين��دگان جامعه كارگري 

اين موضوع بررسي و نتيجه نهايي اعالم مي شود.

   مديريت غيرقانوني و تماميت خواه دولت
فرام��رز پوره��ادي، كارش��ناس ب��ازار كار در رابطه با 
بي توجهي و س��كوت دولت در مقاب��ل افزايش حقوق 
بازنشستگان به »تعادل« مي گويد: انتظار مي رفت كه 
با مهلت يك هفته اي كه مجلس ب��ه دولت داد، در اين 
زمينه اتفاقي رخ بدهد و دولت نتيجه نهايي را اعالم كند 
اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و باز هم دولت براي فرصت 
س��وزي راه حل ديگري را پيش گرفت. اين اتفاق واقعا 
چالش بزرگي است كه براي بازنشستگان و كارگران در 
كشور ايجاد شده و طي چند دهه گذشته تاكنون سابقه 
نداشته است. او مي افزايد: اين رفتار دولت و بي توجهي كه 
نسبت به وضعيت معيشتي درصد بااليي از افراد جامعه 
دارد در واقع نشان داده مديريت غيرقانوني و تماميت 
خواه دولت در سازمان تامين اجتماعي است، اين ضعف 
مي تواند آسيب جدي براي كشور به همراه داشته باشد، 
در هيچ دوره اي دولت تا اين اندازه بي توجه به قوانين و 
مقررات عمل نكرده است. وقتي دولتي به قوانين احترام 
نمي گذارد از زير اجرا كردن آن ش��انه خالي مي كند ما 
ديگر چه توقعي مي توانيم از بقيه جامعه داشته باشيم. 
اتفاقي كه امسال در مورد اجرايي شدن مصوبه شوراي 
عالي كار در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و كارگران 
رخ داده بي سابقه بوده و اين براي دولتي كه خود را حامي 
افراد تهي دست مي داند اصال كارنامه خوبي نخواهد بود. 

   رعايت قانون وظيفه دولت است
پورهادي در بخش ديگري از س��خنانش با اش��اره 
به افزايش تورم در حوزه مس��كن مي گويد: چطور 
مي ش��ود چنين تورم لجام گس��يخته اي در بخش 
مسكن وجود داش��ته باشد اما دولت بي توجه به آن 
وضعيت حقوق و افزايش حق مسكن كارگران را از 
دس��تور كار خود خارج كند. با كدام دليل و منطق 
به چنين نتيجه اي رس��يده اند. به ه��ر حال دولت 
بايد ب��ه مطالبه اصلي كارگران و بازنشس��تگان كه 
رعايت قانون و رسيدگي هر چه سريع تر به افزايش 
مستمري و افزايش حق مسكن آنهاست توجه كند. 

   خلف وعده دولت 
براي افزايش حقوق بازنشستگان

از س��وي ديگر برخي خبرها حكايت از آن دارد كه دولت 
با افزايش ۳۸ درصدي حقوق بازنشستگان موافقت كرده 
اس��ت اما حاضر به پرداخت ۵۱۵ ه��زار تومان اضافه آن 
نيست. در واقع اين بي توجهي دولت هم براي وقت كشي 
اس��ت تا بتواند اتحاديه هاي كارگري و شوراي عالي كار 
را ب��ه عدم پرداخت اين مبلغ راضي كن��د.  در اين زمينه 
عليرضا حي��دري )نايب رييس اتحاديه پيشكس��وتان 
جامعه كارگ��ري( با تاكيد بر اينكه »باي��د از خود دولت 
پرس��يد كه چرا تا امروز در بحث تصويب افزايش حقوق 
قانوني بازنشستگان تعلل كرده است« مي گويد: مصوبه 
هيات مديره س��ازمان تامين اجتماعي در تاييد افزايش 
حقوق بازنشستگان كليه سطوح هفتم ارديبهشت ماه 
تاييد شد و همزمان براي بازنشستگان ساير صندوق ها نيز 
همين پيشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامين 
اجتماعي و بيمه شدگان آن تاييد اين مصوبه ابتدا موقتا از 
دستور كار خارج شد و از آن زمان تاكنون دولت هر بار به 
بهانه هاي مختلف از اجرايي شدن آن شانه خالي مي كند. 
او مي افزايد: اينكه دولت تالش دارد در اين باره مذاكرات 
تازه اي صورت بگيرد غير قابل قبول است، اين مصوبه در 

شوراي عالي كار به تصويب رسيده، مگر مي شود ما االن 
از دولت بخواهيم در مورد ميزان بودج��ه ۱۴۰۱ دوباره 
تصميم گيري كند، همانطور كه اين امر امكان پذير نيست 
پرداختن دوباره به موضوع افزايش دس��تمزدها بعد از به 
تصويب رسيدن در شوراي عالي كار هم بال موضوع است 
نمي توان دوباره در مورد آن بحث و مذاكره كرد. حيدري 
مي گويد: در شرايطي كه مشكالت اقتصادي و معيشتي 
گريبان بسياري از خانواده ها را گرفته هر روز تاخير براي 
تاييد اين مصوبه اجرايي ش��دن آن باعث مي شود تعداد 
بيشتري از افراد با فقر مطلق دست و پنجه نرم كنند. چطور 
ممكن است كه دولت در اين شرايط با اينكه مي داند حتي 
اين ميزان افزايش حقوق هم منجر به رفاه نسبي اين افراد 
نمي شود بر سر مبلغ چانه زني مي كند و مي خواهد آن را 
كاهش دهد در حالي كه هيچ تعادلي بين دريافتي كارگران 

و بازنشستگان با تورم موجود در كشور وجود ندارد. 

   گروه هاي فعال اجتماعي 
ضامن اجراي قانون هستند

كوروش ميرزايي، كارش��ناس اقتصادي نيز در اين 
باره به تع��ادل مي گويد: متاس��فانه در زمينه هاي 
مختلف نق��ش گروه هاي فع��ال اجتماعي ناديده 

گرفته ش��ده اس��ت، به طور مثال در همين مساله 
افزايش حقوق بازنشستگان اگر گروه هاي اجتماعي 
حامي حقوق كارگران و بازنشس��تگان فعال عمل 
كنند مي توانن��د ضامن اجراي قانوني باش��ند كه 
دولت مي خواهد از اجراي آن طفره برود. به عبارتي 
فش��ار اجتماعي فع��االن و مطالبه گ��ري به نوعي 
ضمانت اجرايي غير رسمي اجراي قانون محسوب 
مي ش��ود. براي مثال ش��ما مي بينيد كه چه تعداد 
دستورالعمل ها و روندها با حكم ديوان عدالت اداري 
در زمان هاي مختلف نقض مي ش��ود و خود ديوان 
عدالت اداري پشتوانه اي در كش��ور است تا قانون 
درست اجرا ش��ود. او مي افزايد: در واقع تعلل دولت 
براي اجرا كردن اين مصوبه قابل پذيرش نيس��ت به 
ويژه اينكه تورم سال جاري باعث شده كه در صورت 
وقوع افزاي��ش ۵۷ و ۳۸درصدي حداق��ل بگيران و 
متوس��ط بگيران، باز هم حقوق مستمري امسال در 
قياس با سبد حداقلي معيشت اصال پوشش هزينه ها را 
نمي دهد. البته سبد حداقل معيشت و معيار خط فقر 
واقعي آن چيزي نيست كه مركز آمار محاسبه مي كند 
و مقادير بيش از اين ارقام است و جامعه آنچه در مورد 

نرخ تورم و خط فقر حس مي كند را باور مي كند.

مديريت غيرقانوني و تماميت خواه دولت بر تامين اجتماعي

كالف سردرگم افزايش حقوق بازنشستگان

گزارش

فرصت سوزي مسووالن، افزايش فقر در جامعه

آخرين جزييات پرداخت كارانه پرستاران
معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: حدود ۶ هزار 
ميلي��ارد تومان بودج��ه تعرفه خدمات 
پرستاري براي امسال اختصاص يافته كه 
به زودي از طريق سازمان بيمه سالمت 
به پرس��تاران پرداخت مي شود. عباس 
عب��ادي افزود: ح��دود ۶ ه��زار ميليارد 
تومان از طريق س��ازمان برنامه و بودجه 

به عن��وان تعرفه خدمات پرس��تاري براي امس��ال 
تخصيص يافت��ه كه ب��ه زودي اين پ��ول در اختيار 
سازمان بيمه س��المت قرار مي گيرد. او اظهار داشت: 
اين مبلغ به عنوان تعرفه خدمات پرستاري )كارانه( 
بر اساس مصوبه هيات وزيران كه امسال تعيين شده 
به طور مستقيم در اختيار سازمان بيمه سالمت قرار 
مي گيرد و بر اساس دستورالعمل نحوه بازتوزيع قانون 
تعرفه گذاري پرس��تاري كه با همكاري سازمان نظام 
پرستاري و معاونت هاي پرس��تاري، توسعه و درمان 

وزارت بهداش��ت تدوي��ن ش��ده، كارانه 
پرس��تاران پرداخت مي ش��ود. عبادي با 
بيان اينكه خدمات پرس��تاري در صدر 
اعتماد اجتماعي كش��ور قرار دارد، ادامه 
داد: دوران همه گيري كرونا، نقش مهم و 
اثر گذاري گروه پرستاري در رسيدگي و 
درمان بيماران بيش از پيش آشكار كرد 
و باي��د به جايگاه اصلي آنها در سيس��تم 
بهداشت و درمان كشور بيشتر توجه شود. معاون وزير 
بهداشت در مورد بيكار شدن پرستاران طرحي از مراكز 
درماني، تصريح كرد: امكان بازگشت و تمديد قرارداد با 
نيروهاي طرحي پرستار به مراكز درماني ايجاد شده و 
بيمارستان ها بر اساس نياز خود، آنها را جذب مي كنند. 
به گفته او، البته بسياري از نيروهاي پرستار كه دوره 
طرحشان پايان يافته بود، با توجه به همه گيري شيوع 
بيماري كرونا در بيش از ۲ س��ال، همچنان مشغول 

فعاليت در مراكز درماني هستند.

توزيع انوع سرم در كشور محدود شد
مديركل داروي��ي و مواد تحت كنترل 
س��ازمان غ��ذا و دارو در نام��ه اي ب��ه 
شركت هاي داروسازي توزيع سرم در 
كش��ور را محدود كرد. در اين نامه كه 
به امضاي حميدرضا اينانولو، مديركل 
دارويي و مواد تحت كنترل س��ازمان 
غ��ذا و دارو رس��يده اس��ت خطاب به 
شركت هاي داروس��ازي فرآورده هاي 

تزريقي و دارويي اي��ران، كارخانجات داروپخش، 
داروسازي ثامن، داروسازي شيراز سرم، داروسازي 
شهيد قاضي آمده است كه به منظور پايش و توزيع 
بهينه در سراسر كشور، شركت هاي پخش سراسري 
ياراط��ب ثامن، هج��رت، مهبان دارو، مش��اطب، 
التيام، توزيع داروپخش، اكسير رازي، سينا پخش 

ش��ركت هاي مجاز پخش سرم عنوان 
شده است و فروش هر نوع سرم به ساير 
بخش هاي استاني و سراسري تا اطالع 
ثانوي ممنوع ش��ده اس��ت. همچنين 
در اي��ن نام��ه آمده اس��ت ك��ه توزيع 
محلول هاي تزريقي با ترتيب اولويتي 
بيمارس��تان ها، درمانگاه و داروخانه ها 
بوده وبايد با نظارت معاونت غذا و داروي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت بگيرد. توزيع سرم 
همراه با داروهاي ديگر يا مكمل ها، سبدفروشي و... 
ممنوع بوده و فعاليت  كليه شركت ها در خصوص 
ثبت اطالعات در تي تك رصد شده و در صورت عدم 
درج صحيح اطالعات در سامانه، در ليست شركت 

توزيع كننده بازنگري مي شود.

كاخ نياوران به راهنماي گردشگري صوتي مجهز شد
براي نخستين بار، جاذبه هاي گردشگري 
مجموعه فرهنگي- تاريخي كاخ نياوران 
به سيستم راهنماي صوتي مجهز شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ي مجموعه 
فرهنگي-تاريخي نياوران، با هدف ارايه 
اطالعات بناها و آثار تاريخي به نمايش 
درآم��ده در موزه هاي اي��ن مجموعه از 
طريق روش هاي مختلف و فناوري هاي 

روز، راهنماي گردش��گري صوتي راه اندازي ش��ده 
است. اين راهنما ش��امل معرفي ۶ موزه مجموعه، 
باغ تاريخي نياوران و همچنين روايت وقايع تاريخي 
از قاجار تا پهلوي اس��ت كه به استقبال گردشگران 
مي آيد تا قصه هاي نياوران را براي بازديدكنندگان 

رواي��ت كرده و اطالع��ات مربوط به هر 
جاذبه را به شكل كامل به عالقه مندان 
ارايه دهد. بازديدكنندگان در بدو ورود 
به مجموعه نياوران ي��ا در طول بازديد 
مي توانند به دو شكل استفاده از دستگاه 
و همچنين نصب اپليكيش��ن مربوطه 
ب��ر روي تلفن هم��راه خود، با اس��كن 
QRCODE تابلوهاي نصب ش��ده در 
مسير، به محتواي صوتي مجموعه نياوران دسترسي 
پيدا كرده و گوش��ه و كنار اين مجموعه را كند و كاو 
كنند. اين راهنما به گردش��گران كمك مي كند با 
س��رعت دلخواه خود از جاذبه هاي گردش��گري و 

موزه هاي اين مجموعه بازديد كرده و لذت ببرند.

رويخطخبر
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